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Egyéb csoportok: bevándorlók 

– Hámori (2008) 

• A bevándorlók munkapiaci asszimilációs hipotézise (Chiswick 1978): 

– Idővel megnövekszik a bevándorlók ország-specifikus humántőkéje, munkapiaci 
hátrányuk csökken 

→ cél: felmérni a bevándorlók asszimilációjának folyamatát foglalkoztatottsági 
esélyeik alapján (EU LFS adatbázis, 2005) 

– Az EU15 és az EU8 országaira, nemzetközi összehasonlítás 
(északi=szociáldemokrata jóléti, déli=legújabb befogadók, nyugati=régi 
befogadó, konzervatív jóléti, keleti=új tagállamok, Anglia=régi befogadó, liberális 
jóléti) 

– nemenként 

– születési helyük szerint (EU vagy nem EU) 

• különböző családon belüli szerepek, bevándorlási eljárás, humántőke átválthatóság 

• Probit becslés: 

 

 

• Emp=foglalkoztatottsági dummy, RES=országban töltött idő,  
X=demográfiai kontrollok, C=ország dummy 



Eredmények – Észak-EU 

  

(1)=mind,(2)=EU-ban született,(3)=nem EU-ban született 



Eredmények – Dél-EU 

  



Eredmények – nyugati és brit 

  



Eredmények – keleti EU8 
  



Szépség – Hamermesh–Biddle 1994 

• Sok kutatás a nők, feketék, fogyatékosok elleni 

munkapiaci diszkriminációról (USA) 

• Mi a helyzet a csúnya emberekkel? 

• Miért érdekes ez? 

– Minden dolgozóra jellemző tulajdonság a fizikai vonzerő, 

fontos szerepe lehet a sikerben 

– Közgazdászoknak: általában nehéz megkülönböztetni egy 

adott jellemző alapján egy csoporttal szembeni 

diszkriminációt a csoportszintű termelékenységbeli 

különbségektől 

→ A külső (szépség) esetében külön lehet választani (sok 

esetben) 



Szépség – H&B 1994 

• Mi a szépség? 

– Kultúránként eltérő a szépség megítélése 

– Adott kultúrán belül időbeli különbségek 

– DE: adott időpontban és adott kultúrán belül jól 

definiálható elvárások a szépséget meghatározó jellemzők 

tekintetében 

• Célok 

– Empirikus teszt: szokásos béregyenletek alapján van-e 

bérkülönbség a külső (szépség) alapján? 

– Különbözik-e nemek szerint? 

– A külső-alapú szelekció vizsgálata olyan foglalkozások 

alapján, ahol hasznos (termelékeny) lehet a szépség 



Modell – termelékenységi modell 

• Minden i dolgozó termelékenységet befolyásoló 
tulajdonságait leíró vektor: Xi 

• Minden i dolgozó vonzó (θi=1) vagy nem (θi=0) 

• Minden j foglalkozásra felírható béregyenlet: 

 

 

• Bizonyos foglalkozásokban a vonzó dolgozók 
termelékenyebbek (bj>0) 

• Ez lehet vevői diszkrimináció következménye, vagy a 
munkatársakkal való hatékonyabb interakciók 
következménye 

• A dolgozók a legmagasabb bért kínáló foglalkozást 
választják 



Termelékenységi modell 

– empirikus következtetések 

• A foglalkozási szelekcióról: 

– Várható külső alapján némi foglalkozási szelekció 

– De nem várható teljes szegregáció 

• A vonzó/nem vonzó dolgozók bérkülönbségéről: 

– Ha a többi tulajdonság nem korrelál a vonzósággal, 

akkor a vonzó dolgozók átlagosan magasabb bért 

kapnak, akár figyelembe vesszük az X-eket, akár nem 

– Foglalkozásokon belül csak ott lesz bérkülönbség a 

vonzó/nem vonzó dolgozók között, ahol a külső 

befolyásolja a termelékenységet 



Alternatív modell:  

munkáltatói diszkrimináció 

• Becker-féle munkáltatói ízlés alapú diszkrimináció: 

hasznosságukat csökkenti a nem vonzó dolgozók 

foglalkoztatása 

• Empirikus következtetések: 

– Nincs szisztematikus foglalkozási szelekció a külső 

alapján 

– Lesz bérkülönbség, de nincs okunk feltételezni, hogy 

foglalkozásonként eltérő 



Empirikus tesztek 

• Regresszió: 

 
 

• Ahol OCCj=1 ha az adott foglalkozásban a külső 

befolyásolja a termelékenységet, egyébként =0. 

• Modellek: 

– Termelékenységi modell: β4>0, β2=β3=0 

– Munkáltatói diszkriminációs modell: β2>0, 

β3=β4=0 

– Foglalkozási szelekció (crowding): β3>0 



Adatok 
• Adatbázisok, amelyekben van a külsőről információ: 

– 1977 Quality of Employment Survey 

– 1971 Quality of American Life Survey 

– 1981 Canadian Quality of Life Survey 

→ az interjú készítő osztályozta a válaszadó vonzóságát 5 pontos skálán  



Eredmények – bérkülönbség 

  



Eredmények – szelekció 

  



Következtetések 
• Az átlagosnál kevésbé vonzó dolgozók alacsonyabb 

bért kapnak a többi tulajdonságra kontrollálva 

• Az átlagosnál vonzóbb dolgozók bérprémiumot 

kapnak, de ez kisebb, mint a kevésbé vonzók 

bérhátránya 

• A férfiaknál kissé magasabb a bérhátrány, mint a 

nőknél 

• Szelekcióra utaló eredmény, de nem erős 

→ Gyengén termelékenységi diszkriminációra utaló jel 

→ Erősebb bizonyíték a munkáltatói ízlés alapú 

diszkriminációra 



Szépség – Hamermesh–Biddle 1998 

• Egy adott jogi képzésben végzett férfiak munkapiaci 

kimenetelét 15 éven át követő adatbázis 

• Ballagási fotó alapján osztályozták mindegyik ügyvéd 

vonzóságát 

• Eredmények: 

 1970-es kohort: a jóképű ügyvédek többet keresnek 5 év után, 

15 év után még nagyobb a különbség 

 A magánszférában átlagosan jobbképűek az ügyvédek, külső 

szerinti szelekció a szektorok között 

 Előrelépés (partnerség) esélye nagyobb a jóképűeknél 

 Szelekció és vevők viselkedésének fontossága, de: nem tudjuk 

hogy vevői diszkrimináció, vagy a jóképű ügyvédek valóban 

sikeresebben alkudnak 



Eredmények – bérhatás 

  



Eredmények – szelekció, szférák 

  



Testmagasság bérhatása: Persico et al. (2003) 

  



Testmagasság bérhatása, fiatalkori  

magasság hatása 

  



Legújabb kutatási irányok 

• Viselkedést vizsgáló kísérletek (experiments, 

field experiments) 

– Attitűd: sztereotípiák, diszkrimináció 

– Preferenciák különbségei 

• Pszichológiai jellemzők különbségei 

– Csoportok közötti különbségek 

– Pedagógiai következtetések 

– Munkapiaci hatások, foglalkozások jellemzői 

• Csapatmunka és diverzitás 

– Miért jó, ha sokszínű munkaerőt alkalmaznak? 



„The business case for team diversity” – empirikus  

eredmények a sokszínű csapatok/munkaerő hatásáról 

• Versenyképesség fenntartása – képzett munkaerő 

– Technikai foglalkozásokban képzett munkaerő hiánya 

– Sokszínű cégeknél alacsonyabb a hiányzás és a kilépések aránya 

• Női tulajdonságok iránti kereslet 

– Új cégstruktúrákban a változatos készségek fontosabbak: 
pl. kommunikáció, konfliktuskezelés 

• Vevői fejlesztés (user-driven innovation) 

– A nők hozzák meg a fogyasztási döntések 80%-át, de pl. technikai 
cikkek 90%-a férfiaknak lett kifejlesztve → nők segíthetnek a 
célfogyasztóknak megfelelő fejlesztésekben 

– Általában a sokszínű, multikulturális fejlesztőcsoportok sikeresebbek 

• Cégek megítélése, dolgozók elégedettsége 

• Döntéshozatal 

– Jobb döntések, kreativitás, feladatvégzés, problémamegoldás 

– Sokszínű menedzsmenttel rendelkező cégek jobb szereplése 



Catalyst és McInsey 

– nők a menedzsmentben és pénzügyi siker 

• Még mindig jelentősen kevesebb a női vezető 

• Változó eredmények a diverzitás pénzügyi hatásáról 

• Azok a cégek, amelyeknél a legmagasabb a női vezetők 

aránya, jobban szerepelnek:  

– ROE (return on equity) 35.1%-al magasabb 

– TRS (total return to shareholders) 34%-al 

• Fontos hátráltató tényezők: 

– „anytime anywhere model”: férfiak előrejutásának kedvező 

elvárások, szokások 

– Endogeneitás: nők döntéseire visszahatnak az általuk érzékelt 

korlátok 
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