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Olvasnivalók a jövő hétre
• Romák a magyar munkapiacon:
– Kertesi és Kézdi 2010 (BWP): Roma
foglalkoztatás a posztkommunista
rendszerváltás után

Nők munkapiaci helyzete: időbeli trendek
• Foglalkoztatottság szempontjából a nők helyzete sokat javult:
a női-férfi különbség jelentősen csökkent az utóbbi
évtizedekben
• Rendszerváltás után: a nők foglalkoztatottsága sok országban
csökkent, különösen az alacsony képzettségűeknél
• A javuló tendencia megállt: 2000 óta sok országban enyhén
csökkent a nők foglalkoztatottsága, a válság során is
• A női-férfi bérkülönbség kb. a felére csökkent az utóbbi
évtizedekben, azóta stagnál
• Rendszerváltás után: európai országokban jelentősen
csökkent (részben az alacsony képzettségű nők nagyarányú
kiszorulása miatt), volt szovjet tagállamokban gyakran nőtt

Nők foglalkoztatottsága 2000–2007, EU

Nők foglalkoztatottsága és munkanélküli rátája, EU

USA – a bérkülönbség alakulása
(Institute for women’s policy research)

Nők – bérkülönbségek, EU
Country

Gender Pay Gap

Country

Gender Pay Gap

Belgium

9.0

Luxembourg

12.4

Bulgaria

13.6

Hungary

17.5

Czech Republic

26.2

Malta

9.2

Denmark

17.1

Netherlands

19.6

Germany

23.2

Austria

25.5

Estonia

30.3

Poland

9.8

Ireland

17.1

Portugal

9.2

Greece

22

Roumania

9.0

Spain

17.1

Slovenia

8.5

France

19.2

Slovakia

20.9

Italy

4.9

Finland

20.0

Cyprus

21.6

Sweden

17.1

Latvia

13.4

United Kingdom

21.4

Lithuania

21.6

→ Mik a különbségek, illetve azok változásának legfőbb okai?

Nők helyzete – egyéb mércék: vállalkozások
•
•

A női vállalkozók aránya jelentősen elmarad a férfiakétól
Magyarországon nőtt a női vállalkozók aránya

Nők helyzete – egyéb mércék: vezetői pozíciók
• A nők aránya jelentősen alacsonyabb a legmagasabb vezetői
pozíciókban, és a politikai képviseletben is
2008

Women

Men

Gap

28.6

71.4

42.8

Sex distribution of
leaders of businesses, in
2008 (6)

2009

Women

Men

Gap

11

89

78

Members of
single/lower houses of
national parliaments in
EU Member States (MS)
Eurostat

Nők helyzete: tudományos foglalkozások
•

A nők aránya szektoronként is alacsony a vezetői kutatói pozíciókban
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A nők aránya a kutatóhelyek létszámában foglalkozási kategóriánként, 2005

Nők helyzete – tudományos pályák
• A nők aránya a hallgatók között még magasabb, majd egyre jobban
elmarad a férfiakétól
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Nők helyzete – tudományos pályák változása
természettudomány
29,1

47,8

műszaki tudomány

23,9

43,5

19,9

orvostudomány

21,7
36,4

agrártudomány
23,8

32,4
36,5

45,4

társadalomtudomány
bölcsészettudomány

A nők aránya a magyar kutatók körében, belső kör: 1990, külső kör: 2005
Központi Statisztikai Hivatal (2006): Kutatás és Fejlesztés 2005

Különbségek és változások – okok
Női szerepek: a nők kevesebb időt töltenek a háztartásokban (de többet, mint a
férfiak), aktívabbak a munkapiacon
2005

Women

Men

Domestic
and family work

Paid
employment

Gap

Domestic
and family work

Paid
employment

Domestic
and family work

Paid
employment

Average
time spent per
week in domestic
and family work

26.3

43.1

10.0

49.6

16.2

-6.5

Women

Men

Difference

Difference

-28.3

4.2

and in paid
employment

De: jelentős különbség maradt a munkamegosztásban
2008

Women
without
children

Men
with

children

without
children

with
children

Employment rate
of women and men (aged
25-49) with or without
children

80.5

52.2

81.4

85.7

Különbségek és változások – okok (folyt.)
2008

•

•

•

Iskolázottság: javult
a nők átlagos
iskolázottsága, a
magasan képzettek
helyzete
Ma már többségben
vannak a nők a
felsőoktatásban
Képzettségi szinteken
belül is javult a
foglalkoztatottságuk

Women

Men

Gap

85.5

81.7

-3.8

Educational attainment
(at least upper secondary
school) of women and men
aged 20 – 24

Különbségek és változások – okok (folyt.)
•
•

Foglalkozási és szektor szerinti szegregáció: csökkent, de még mindig jelentős
A női foglalkozásokért általában alacsonyabb bért fizetnek
2007

Women
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sectors*

sectors**

Share of
employed persons in
male or female

24.5
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49.7

16.2

25.2

-22.3
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Share of
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18.3
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29.9
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Source: Eurostat

-33.3

Különbségek és változások – okok: időbeosztás

•

A nők és férfiak általában különböznek a munkaidő iránti preferenciáikban,
a családi/házimunkabeli kötelezettségek különbségeiből adódóan

Rugalmas munkaformák – Flexicurity
• Flexicurity: rugalmas és biztonságos munkapiacot elősegítő
szakpolitikai lépések, a női foglalkoztatottság növelésére
• Rugalmas munkaformák:
– részmunkaidő/osztott munkaidő
– távmunka
– rugalmas munkaidő

• Veszélyek:
– teljes munkaidős állások átalakulása – nem ez, a bővítés a cél
– nők kiszolgáltatottsága – ezek az állásformák bizonytalanabbak

• Nők helyzetét segítő lépések:
– gyermekellátási rendszer bővítése, rugalmasabbá tétele
– felnőttképzés biztosítása anyasági távollét alatt
– munkaadók rugalmas foglalkoztatással járó adminisztratív költségeinek
és adóterheinek csökkentése
– információ terjesztése: munkaformákról, álláskereséshez adatbázisok

Részmunkaidő, EU
•
•

Általában a nők magasabb arányban részmunkaidősök
Magyarországon alacsony az arány mindkét nemnél, és nem nőtt

Különbségek és változások – okok: preferenciák
• A nők munkavállalással kapcsolatos döntései különbözhetnek:
– Munka/családi kötelezettségek egyensúlya: nemek közötti
különbségek miatt eltérő döntések az idő megosztásáról
• Empirikus eredmények: házimunkával töltött idő negatívan hat az
órabérre, kompenzáló bérkülönbségek (a nők a rugalmasabb
időbeosztású, közelebbi állásokat választják)

– Eltérő várható/valós munkapiaci kötődés/preferenciák miatt
különböző humántőke befektetési döntések
→ Hihető magyarázat, hogy a nők döntései miatt alakulnak ki a
munkapiaci különbségek

→ Hersch (2006): az empirikus eredmények alapján akkor is marad
egy megmagyarázatlan bérkülönbség, ha kontrollálunk
mindenre, ami a munka/család döntéssel kapcsolatos

Különbségek és változások – okok:
diszkrimináció?
•

Hersch (2006): megmagyarázatlan bérkülönbséget vizsgáló kutatások
eredményeinek összegzése:
– Részletes dolgozói jellemzőkön (iskolázás, valós tapasztalat, munkáltatónál töltött
idő, képzés, családi státusz, munkahelyi jellemzők) felül is marad
– A foglalkozási szegregáció sem magyarázza jelentős részét
– Az állásokban töltött idő, kilépések gyakoriságát figyelembe véve is marad
– Családi státusz és házimunkára fordított idő bérhatását mérő tanulmányok szerint
nem ezek a bérkülönbség fő okai (a közhiedelemmel ellentétben)
– Kompenzáló bérkülönbségek (kellemesebb, biztonságosabb állások) sem
magyarázzák
– Iskolázási döntéseket vizsgáló kutatások szerint ezek sem vezetnek ekkora
bérkülönbséghez
– Azok a tanulmányok, amelyekben a dolgozók valós termelékenységét mérik, nem
találnak

→ Összességében nem zárhatjuk ki, hogy a diszkrimináció még mindig fontos
tényező a nemek közötti munkapiaci különbségek kialakulásában

Pszichológiai jellemzők hatása – eddigi kutatások
•

Pszichológiai jellemzők munkapiaci hatása:
– Barátságos/beszédes emberek olyan foglalkozásokat választanak, amelyekben
érintkeznek másokkal (Borghans et al 2008, Krueger&Schadke 2008)
→ Az utóbbi időszakban a technológiai fejlődés és a munkaszervezés
(csapatmunka) trendjei az ilyen készségeknek kedveznek
→ Az egyéni pszichológiai jellemzők befolyásolják a foglalkozási döntéseket
(Filer 1988)

•

Pszichológiai jellemzők bérhatása:
– A vezetői készségek pozitívan befolyásolják a bért és az előléptetést, a kognitív
képességekre kontrollálva is (Kuhn&Weinberger 2005)
– Fiataloknál: a pesszimizmus és az alacsony önbizalom negatívan befolyásolja az
iskolázási döntéseket, majd a munkapiaci eredményeket is (Waddel 2006)
– A sorssal kapcsolatos hit (locus of control) befolyásolja a bérekkel kapcsolatos
várakozásokat, és az iskolázási döntéseket (Coleman&DeLeire 2003)

→ A pszichológiai jellemzők befolyásolják a munkapiaci eredményeket a
termelékenységen (szégyenlős ember nem jó eladó) és a preferenciákon
(szégyenlős ember nem szeretne eladóként dolgozni) keresztül
(Braakmann 2009)

Pszichológiai jellemzők hatása, nemek
– eddigi kutatások
• Nemek közötti különbségek a pszichológiai jellemzőkben:
– Kísérleti eredmények az adakozásról: férfiak inkább adományoznak ha
kicsi a költsége, ha nagy, akkor a nők (Andreoni&Vesterlund 2001)
– A nők rosszabbul szerepelnek versenyhelyzetben, mint ha nincs
verseny, a férfiak ugyanúgy viselkednek mind a két helyzetben (Gneezy
et al 2003)
– A túlzott magabiztosság: a férfiakra inkább jellemző a részvénypiaci
adatok alapján (Barber&Odean 2001)

• Nemek közötti különbségek a pszichológiai jellemzők munkapiaci
hatásában:
– A piac eltérően értékeli a nők és férfiak pszichológiai jellemzőit, ez a
bérkülönbség 7–16%-át magyarázza (Mueller&Plug 2006)
– Az önbizalom és a család/munka fontosságára vonatkozó átlagosan
eltérő nézetek is befolyásolják a bérkülönbséget (Fortin 2008)
– Nem kognitív tulajdonságok eltérő bérhozadéka (Heineck 2007)

Pszichológiai jellemzők hatása
– Braakmann 2009
•
•

Bérre és foglalkoztatásra gyakorolt hatás becslése
Metodológia:
– Német SOEP adatbázis 2005, egyéni tulajdonságok, munkapiaci adatok
– Pszichológiai jellemzők: 3 kérdés alapján átlagolt 7 pontos skála:
• Nyíltság (openness: curiosity, creativity, appreciation of new ideas)
• Kötelességtudat (conscientiousness: self-discipline, sense of duty, preference for
planned events vs. unexpected)
• Extrovertáltság (extraversion: social behavior, engagement)
• Együttműködés (agreeableness: ability to get along with others, cooperation)
• Lelkiállapot (neuroticism: emotional instability, stress, sorrow, anger)
• Sorssal kapcsolatos hit (external locus of control: life is governed by fate not me)
• Reciprocitás (reciprocity: willingness to return favorable/hostile acts)
• Kockázatkerülés (risk aversion – experimentally validated measure)

– Problémák:
• Kauzalitás: jelenlegi munkapiaci státusz befolyásolhatja a jellemzőket
• Mérési hibák, strukturális modell hiánya – nem bizonyíték, csak trendek

Pszichológiai jellemzőkre vonatkozó kérdések

Pszichológiai jellemzők eltérése nemenként
(Braakmann 2009)

Eredmények – pszichológiai jellemzők
foglalkoztatási hatása

Eredmények – bérhatás, összegzés
•

•
•

•

A bérkülönbség kb.
18%-át magyarázzák a
pszichológiai jellemzők
eltérései a nemek
között
A foglalkoztatottság
eltérésének kb. 7%-át
A bérre inkább hatnak,
mint a
foglalkoztatottságra
Főleg az együttműködő
képesség, a lelkiállapot,
és a kötelességtudat
befolyásolja a női-férfi
különbségeket

Pszichológiai jellemzők hatása tesztelésnél
– Weichselbaumer 2000
• A diszkrimináció becslésénél a fennmaradó bérkülönbség
tartalmazhat nem megfigyelhető termelékenységbeli különbségeket
• Tesztelések (CV alapú) nem használják ki a lehetőséget, hogy az
általában nem megfigyelhető tulajdonságok (pszichológiai
jellemzők) hatását is kiszűrjék
• Magasan fizető állásoknál fontosak lehetnek bizonyos jellemzők,
amik (sztereo)tipikusan férfiasak (nagyratörő, domináns,
magabiztos, versengő)
→ Tesztelés, ahol ezekre a különbségekre is kontrolállunk a CV-k
révén: női jelentkező tipikus férfi tulajdonságokat jelző CV-vel
v. tipikus női jelentkező v. tipikus férfi jelentkező
→ Ha még mindig van különbség: ízlés alapú diszkrimináció

Pszichológiai jellemzők nemi kategorizálása

Női jelentkezők – tipikus férfi és női
tulajdonságok jelzése

Nemi jellemzők jelzésének tesztelése
• 119 hallgatóval felmérés: CV-k értékelése
→ A két női jelentkező eltérő nemi szerepek szempontjából, de mindhárom
jelentkező hasonlóan vonzó

Eredmények: tipikusan férfi foglalkozások

Eredmények: tipikusan női foglalkozások

Összegzés – Weichselbaumer 2000
•

Tipikusan férfi állásoknál a férfi előnye mindkét nővel
szemben szignifikáns, a nők közötti különbség nem
• Szűkebb munkaerő-kínálat esetében nincs szignifikáns
különbség: ízlés alapú diszkriminációra utal
• Női állásoknál a nők előnye szignifikáns, a közöttük mért
különbség nem
→ Ha nem lenne diszkrimináció, a férfias nő eredménye a
férfiéra hasonlítana jobban
→ Eredmények arra utalnak, hogy a munkáltatók nem
alapján (ízlés alapon) diszkriminálnak, nem statisztikai
diszkriminációról van szó, ahol a nem a pszichológiai
jellemzőkről ad információt
• Problémák a módszerrel?

Nemek és versengés – Booth 2009
• A béremelések és előrelépések gyakran verseny-alapúak → lehet,
hogy a nők kevésbé szeretnek versenyezni
– Datta Gupta et al 2005: kísérletekben választási lehetőség, hogy a
fizetés darabszám vagy versengés alapú legyen – a nők inkább a
kevésbé kompetitív darabszám alapú bérezést választják

• Kérdés: veleszületett különbség, vagy a környezet hatása
(nature v. nurture)?
– Ha veleszületett: nem kell foglalkozni a munkapiaci különbségekkel,
ezek a preferenciák következményei
– Ha környezeti hatás: előítéletek következménye, fontos foglalkozni
velük, mivel tehetség elvesztéséhez vezethet

• Empirikus teszt: koedukált és csak lány/fiú iskolákból lányok/fiúk
milyen gyakran vesznek részt kompetitív játékokban (tournaments)
– A koedukált iskolákban a lányok inkább tipikus női szerepeknek
megfelelően viselkednek – emiatt kevésbé versenyeznek

Verseny iránti attitűd: veleszületett vagy környezeti hatás?
•

Eredmények: csak lány iskolákban a lányok úgy annyiszor választják a
kompetitív játékokat mint a fiúk, koedukált iskolákban nem
→ Tanult viselkedés, nem veleszületett tulajdonság
• Egyéb tanulmányok a verseny iránti attitűdről:
– Paserman 2007: teniszversenyek eredményei alapján a nők a
kritikus pontoknál több hibát követnek el
– Gneezy et al 2007: patriarchális társadalomban a férfiak,
matrilineáris társadalomban a nők választják inkább a kompetitív
játékokat
– Gneezy–Rustichini 2002: 9 éves gyerekek először egyedül, majd
párokban futnak
•

Egyedül: nem volt jelentős különbség a fiúk és lányok eredményei
között
• Párokban: a fiúk gyorsabban futottak
→ A verseny hatására a fiúk javítottak a teljesítményükön, a lányok nem

