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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

 

Η παρούσα εργασία αποτελεί το τελευταίο µέρος των υποχρεώσεών µου στο 

∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονοµική Επιστήµη του 

Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και έχει ως θέµα την ανισότητα µισθών µεταξύ αντρών 

και γυναικών στην αγορά εργασίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή κύριο 

Ιωάννη Θεοδοσίου που µου σύστησε αυτό το θέµα, για την επίβλεψη και τις καίριες 

συµβουλές του στην εκπόνηση αυτής της εργασίας αλλά και όλους τους καθηγητές 

του τµήµατος για όσα µου δίδαξαν σε αυτό το πρόγραµµα. Ευχαριστώ ακόµα τους 

συµφοιτητές µου για αυτή τη δίχρονη συνεργασία και τους εύχοµαι καλή συνέχεια 

και καλή σταδιοδροµία. 

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη Μπιτσακάκη Αριάδνη γιατί χωρίς 

την παρουσία της τίποτα δε θα ήταν εφικτό. 
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1. Εισαγωγή 
 

Οι εργαζόµενοι ως άτοµα και η κοινωνία ως σύνολο ενδιαφέρονται για το επίπεδο 

αλλά και τη διανοµή του εισοδήµατος στην οικονοµία. Το επίπεδο του εισοδήµατος 

προσδιορίζει την κατανάλωση των αγαθών και υπηρεσιών που ενδιαφέρουν τα 

άτοµα. Η συζήτηση για τη διανοµή του εισοδήµατος προκύπτει από τη σπουδαιότητα 

που δίνουµε στη σχετική θέση των ατόµων µέσα στην κοινωνία και από τη 

σπουδαιότητα που η ίδια η κοινωνία δίνει σε έννοιες όπως η ισότητα και η 

δικαιοσύνη. Με την έννοια και τους λόγους της άνισης διανοµής του εισοδήµατος θα 

ασχοληθούµε σε αυτήν την εργασία. 

Υπάρχουν δύο λόγοι για να ενδιαφερθούµε για την ανισότητα εισοδήµατος και την 

κατανοµή του πλούτου. Πρώτον, υπάρχουν φιλοσοφικά και ηθικά πεδία αποστροφής 

της ανισότητας. ∆εν υπάρχει κάποιος λόγος γιατί τα άτοµα θα πρέπει να 

αντιµετωπίζονται µε διαφορετικό τρόπο σε όρους πρόσβασης σε οικονοµικές πηγές. 

Μπορούµε να πούµε βέβαια ότι οι άνθρωποι κάνουν επιλογές – καλές ή κακές – για 

τις οποίες είναι µόνο αυτοί υπεύθυνοι. Σε κάποιες περιπτώσεις όµως παίζει 

σηµαντικό ρόλο και το τι κληρονοµεί το κάθε άτοµο από τους προγόνους του και το 

να θεωρηθεί ο απόγονος υπεύθυνος για τις επιλογές των προγόνων του είναι ίσως 

υπερβολικό. Από την άλλη όµως, για να εµποδίσουµε την άνιση συµπεριφορά των 

ατόµων από την πρώτη µέρα της ζωής τους ενδεχοµένως  να πρέπει να αποτρέψουµε 

τους γονείς από το να µεταβιβάσουν τον πλούτο τους στα παιδιά τους κάτι που είναι 

αρκετά τραβηγµένο. Ίσως και να µην υπάρχει τρόπος να λυθεί αυτό το δίλληµα σε 

φιλοσοφικό επίπεδο. 

   Παρόλα αυτά µπορούµε να δουλέψουµε πάνω σε µια κοινωνία µε ανεχτά επίπεδα 

ανισότητας στην καθηµερινή ζωή. Κάτι τέτοιο µειώνει το ηθικό δίλληµα που 

προαναφέρθηκε επειδή µειώνει τα επίπεδα της δραστικά άνισης συσσώρευσης του 

πλούτου, παρόλο που φυσικά δεν µπορεί να εξαλείψει το πρόβληµα. 

∆εύτερον, έστω ότι ενδιαφερόµαστε µόνο για τη συνολική µεγέθυνση αλλά 

διαπιστώνουµε ότι η ανισότητα στα εισοδήµατα κατά κάποιο τρόπο µειώνει τις 

πιθανότητες για συνολική µεγέθυνση. Σε αυτήν την περίπτωση η ανισότητα γίνεται 

σηµαντική µε έµµεσο τρόπο γιατί έχει αντίκτυπο στα οικονοµικά χαρακτηριστικά που 

µας ενδιαφέρουν. 
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Η ανάλυση του συνολικού εισοδήµατος ενδέχεται να είναι περίπλοκη καθώς 

περιλαµβάνει έσοδα από κληρονοµιά, αποδόσεις επενδύσεων, φορολογικές πολιτικές 

και άλλα. Επίσης σχετίζεται µε το µέγεθος της οικογένειας αλλά και τη δοµή της. Για 

να αποφύγουµε να εµπλακούµε µε τα πιο πάνω θέµατα, αρκετά από τα οποία είναι 

άσχετα µε τα οικονοµικά της εργασίας, θα επικεντρωθούµε στην κατανοµή των 

µισθών. Αν και αποτελούν µόνο µέρος του συνολικού εισοδήµατος, οι µισθοί 

αντανακλούν την οριακή παραγωγικότητα των εργαζοµένων αλλά και την επένδυση 

σε ανθρώπινο κεφάλαιο. 

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην ανάλυση της διαφοράς 

στις αποδοχές µεταξύ των δύο φύλων στην αγορά εργασίας. Πιο συγκεκριµένα οι 

γυναίκες εµφανίζουν να αµείβονται διαχρονικά λιγότερο σε σχέση µε τους άντρες 

συναδέλφους τους. Αυτές οι διαφορές µπορεί να οφείλονται σε διάκριση εις βάρος 

των γυναικών αλλά ενδέχεται να προέρχονται και από τη λιγότερη επένδυση των 

γυναικών σε ανθρώπινο κεφάλαιο. 

Η έννοια της διάκρισης προσπαθεί να αποδώσει το διαχωρισµό που γίνεται µεταξύ 

των µελών των κοινωνικών οµάδων µε κριτήρια µη αξιοκρατικά. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα άνθρωποι που είναι ίδιοι να έχουν διαφορετική αντιµετώπιση µέσα στο 

κοινωνικό σύνολο. Η διάκριση µπορεί να πάρει αρκετές µορφές στη σύγχρονη 

κοινωνία, όπως ο αποκλεισµός κάποιων κοινωνικών οµάδων από συγκεκριµένες 

εκπαιδευτικές ή πολιτικές δυνατότητες. ∆ιάκριση στην αγορά εργασίας προκύπτει 

όταν δύο άτοµα που έχουν την ίδια παραγωγικότητα και τις ίδιες προτιµήσεις για 

εργασιακές συνθήκες αλλά ανήκουν σε διαφορετικές κοινωνικές οµάδες, λαµβάνουν 

διαφορετικούς µισθούς ή έχουν διαφορετική πρόσβαση σε ορισµένες εργασίες. 

Οι οικονοµολόγοι τείνουν να περιορίσουν τη συζήτηση για διάκριση στη διάκριση  

στην πληρωµή, την πρόσληψη και τις προοπτικές προαγωγής. Ο στόχος είναι να 

προσδιοριστεί  σε ποιο βαθµό αυτές οι πρακτικές διάκρισης συµβάλλουν στο να 

µεγεθύνεται το χάσµα εισοδήµατος µεταξύ συγκεκριµένων κοινωνικών οµάδων. Στη 

συνέχεια, στην ενότητα 2 θα αναφερθούµε στις σηµαντικότερες θεωρίες διάκρισης. 

Πολλοί οικονοµολόγοι πιστεύουν ότι µία σηµαντική εξήγηση για το χάσµα µισθών 

µεταξύ αντρών και γυναικών είναι και οι διαφορές στην ποσότητα αλλά και στο είδος 

του ανθρωπίνου κεφαλαίου. Ένα σηµαντικό ερώτηµα που γεννιέται είναι πως το 

φύλο επηρεάζει την απόφαση για επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο που οδηγεί σε 

διαφορετική επένδυση από κάθε φύλο. Ένα άλλο ερώτηµα είναι πως το χάσµα 

µισθών των δύο φύλων µπορεί να εξηγηθεί από διαφορές στο ανθρώπινο κεφάλαιο. 
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Σε αυτά τα ερωτήµατα θα προσπαθήσουµε να δώσουµε µία απάντηση στην ενότητα 

3. 

Ακολουθεί στην ενότητα 4 η µέθοδος διαχωρισµού του Oaxaca µε την οποία 

µπορούµε να διαπιστώσουµε ποιο µέρος της διαφοράς στις αποδοχές µεταξύ αντρών 

και γυναικών οφείλεται σε διάκριση και ποιο µέρος οφείλεται σε διαφορά στην 

παραγωγική ικανότητα. Έπειτα, στην ενότητα 5 θα αναφερθούµε στο ρόλο που 

διαδραµατίζει η νοµοθεσία στην άµβλυνση των διαφορών στις αποδοχές µεταξύ 

αντρών και γυναικών. Πιο συγκεκριµένα θα µελετήσουµε την περίπτωση της 

Μεγάλης Βρετανίας τη δεκαετία του 1970. 

Στην ενότητα 6 θα παρουσιάσουµε τη µέθοδο της απλής και της γενικευµένης 

καµπύλης Lorenz και θα τεκµηριώσουµε µέσα από τις σηµαντικότερες µελέτες στο 

αντικείµενο αυτό, τη χρήση της στον υπολογισµό της ανισότητας µισθών µεταξύ 

αντρών και γυναικών στην αγορά εργασίας. Στην ενότητα 7, µε τη βοήθεια της 

γενικευµένης καµπύλης Lorenz, και χρησιµοποιώντας δεδοµένα από το European 

Community Household Panel (ECHP), θα παρουσιάσουµε την εξέλιξη του σχετικού 

γυναικείου ωριαίου µισθού από το 1994 έως το 2001 για 11 χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Στη τελευταία ενότητα θα αναφερθούµε συνοπτικά στις πολιτικές φύλου 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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2. Θεωρίες ∆ιάκρισης 
 
Σε αυτήν την ενότητα θα αναφερθούµε εκτενώς στη διάκριση στην αγορά εργασίας 

και πιο συγκεκριµένα στη διάκριση εις βάρος των γυναικών, προσπαθώντας µε αυτόν 

τον τρόπο να εξηγήσουµε το χάσµα µισθών µεταξύ των δύο φύλων. Η διάκριση αυτή 

µπορεί να πάρει αρκετές µορφές, όπως η µειωµένη πρόσληψη γυναικών ή οι 

µειωµένες δυνατότητες προαγωγής τους, αλλά η κύρια µορφή διάκρισης εις βάρος 

των γυναικών σχετίζεται µε χαµηλότερες αποδοχές όσο αφορά τους µισθούς. 

Οι οικονοµολόγοι έχουν προτείνει τρεις πηγές διάκρισης στην αγορά εργασίας. Στο 

τµήµα αυτό θα παρουσιάσουµε τα βασικά στοιχεία κάθε µίας θεωρίας χωριστά και το 

πώς αυτές οι θεωρίες διαφέρουν στην αποτίµηση του ρόλου των εταιρειών, των 

εργαζοµένων, των πελατών αλλά και της δοµής της αγοράς. 

 

 

2.1  Προσωπικές Προκαταλήψεις

 
Η πρώτη πηγή διάκρισης αναφέρεται ως “προσωπικές προκαταλήψεις ή 

προτιµήσεις” όπου οι εργοδότες, οι εργαζόµενοι ή οι πελάτες προτιµούν να µη 

συναναστρέφονται µε εργαζόµενους συγκεκριµένης φυλής ή φύλου. Σε ότι ακολουθεί 

θα αναφερόµαστε µόνο στη διάκριση εις βάρος των γυναικών στην αγορά εργασίας. 

Οι θεωρίες αυτές όµως ισχύουν και για διάκριση µεταξύ ανθρώπων που προέχονται 

από διαφορετική φυλή ή ανήκουν σε διαφορετική εθνότητα. Η θεωρία των 

προσωπικών προκαταλήψεων αναπτύχθηκε από τον Gary Becker το 1973.1 Η θεωρία 

δεν εξηγεί πως σχηµατίζονται αυτές οι προτιµήσεις και γίνεται η υπόθεση ότι 

καθορίζονται εξ ολοκλήρου από µη οικονοµικές αποφάσεις. Οι επιδράσεις της 

διάκρισης που βασίζεται στις προσωπικές προτιµήσεις εξαρτώνται από το ποιος 

υποθέτουµε ότι έχει τέτοιες προτιµήσεις. 

 

 

 

 

 
                                                 
1 Becker Gary S. The Economics of Discrimination, 2nd ed. Chicago: University of Chicago Press, 

1971. 
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2.1.1  Προτίµηση διάκρισης από τους εργοδότες 

 
Στην περίπτωση της διάκρισης από τους εργοδότες οι τελευταίοι πρέπει να 

πληρώσουν µε τη µορφή χαµένων κερδών, έτσι ώστε να ικανοποιήσουν την 

προτίµησή τους για διάκριση. Εάν δεν υπάρχει διάκριση, εάν όλοι οι εργαζόµενοι 

είναι το ίδιο παραγωγικοί και εάν η αγορά εργασίας είναι ανταγωνιστική, ο εργοδότης 

θα προσλάβει έναν εργαζόµενο µόνο εάν το οριακό έσοδο προϊόντος του 

εργαζόµενου είναι τουλάχιστον όσο υψηλός είναι και ο µισθός του. Στην ισορροπία ο 

εργοδότης θα προσλάβει εργαζόµενους µέχρι MRP=W, δηλαδή µέχρι το οριακό 

έσοδο προϊόντος να εξισωθεί µε το µισθό. 

Αν όµως ο εργοδότης έχει µία προτίµηση διάκρισης εις βάρος των γυναικών, τότε 

θα προσλάβει µία γυναίκα µόνο εάν η εταιρεία µπορεί να έχει ένα επιπλέον έσοδο 

έτσι ώστε να µπορέσει να αποζηµιωθεί  για τις προτιµήσεις διάκρισης του εργοδότη. 

Εποµένως στην ισορροπία πρέπει το οριακό έσοδο προϊόντος των γυναικών να 

εξισωθεί µε το µισθό συν ένα χρηµατικό ποσό που προσθέτει ο εργοδότης για να 

αντισταθµίσει την προτίµησή του για διάκριση, δηλαδή MRP=W + df, όπου df είναι 

το επιπλέον χρηµατικό ποσό και ο Becker το ονόµασε συντελεστή διάκρισης. 

Θα προκύψει χάσµα µισθών εάν το df είναι αρκετά µεγάλο έτσι ώστε η ζήτηση για 

εργαζοµένους για τους οποίους υπάρχει προκατάληψη είναι µικρότερη από την 

προσφορά, όταν οι µισθοί των δύο οµάδων είναι εξισωµένοι. Όσο µεγαλύτερος είναι 

ο συντελεστής διάκρισης, τόσο µεγαλύτερο είναι το χάσµα των µισθών των 

εργαζοµένων που υπόκεινται σε διάκριση και των εργαζοµένων που δεν υπόκεινται 

σε διάκριση. 

Ωστόσο εάν η αγορά είναι ανταγωνιστική, οι εταιρείες έχουν µηδενικά οικονοµικά 

κέρδη και δύσκολα µπορούν να βρεθούν στη θέση να ικανοποιήσουν τις προτιµήσεις 

τους για διάκριση. Όσες κάνουν διάκριση δε µπορούν να µείνουν στον κλάδο 

µακροχρόνια. 

Αυτή η πρόβλεψη φαίνεται να οδηγεί στο συµπέρασµα ότι ο ανταγωνισµός µειώνει 

τη διάκριση. ∆εν είναι όµως πιθανό να την εξαφανίσει τελείως για πολλούς λόγους. 

Πρώτων σε µία δυναµική οικονοµία, η τεχνολογία και οι καταναλωτικές προτιµήσεις 

αλλάζουν συνεχώς και οι εταιρείες επιβιώνουν  όταν υπερέχουν στον τρόπο µε τον 

οποίο προσαρµόζονται σε αυτές τις αλλαγές ακόµα κι αν δε µεγιστοποιούν τα κέρδη 

τους. ∆εύτερον εάν υπάρχουν διαφορές στη µέση παραγωγικότητα µεταξύ των φύλων 

και εάν είναι δύσκολο να µετρηθεί η ατοµική παραγωγικότητα, η διάκριση από τη 
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πλευρά των εταιρειών µπορεί να είναι αρκετά συνεπής µε µεγιστοποίηση των 

κερδών. Τρίτον, όπως θα δούµε αµέσως µετά, µπορεί να υπάρχει διάκριση στην 

αγορά εργασίας εάν υπάρχουν προτιµήσεις για διάκριση από τους εργαζόµενους ή 

τους πελάτες. 

 

 

2.1.2  Προτίµηση για διάκριση από τους πελάτες 

 
Ο εργοδότης µπορεί να κάνει διάκριση εις βάρος των γυναικών χωρίς να έχει 

προτίµηση για διάκριση αλλά επειδή οι πελάτες της εταιρείας έχουν τέτοιες 

προτιµήσεις. Αυτό συµβαίνει κυρίως για τους πωλητές. Ανάλογα µε την περιοχή στην 

οποία δραστηριοποιείται η εταιρεία, θα προτιµήσει να προσλάβει εκείνα τα άτοµα µε 

τα οποία νιώθουν πιο άνετα οι πελάτες. Αυτό αφορά κυρίως διάκριση εις βάρος 

διαφόρων µειονοτήτων ή ανθρώπων από συγκεκριµένες εθνότητες για τους οποίους 

ενδεχοµένως να υπάρχει ξενοφοβία ή και ρατσιστικές διαθέσεις. 

 

 

2.1.3  Προτίµηση για διάκριση από τους εργαζόµενους 

 
 Μία άλλη µορφή διάκρισης προτίµησης είναι η διάκριση των εργαζοµένων. Αυτή 

προκύπτει εάν το υπάρχον εργατικό δυναµικό της εταιρείας αποστρέφεται την 

πρόσληψη µίας συγκεκριµένης οµάδας ατόµων, όπως για παράδειγµα των γυναικών. 

Σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται µία αντισταθµιστική πληρωµή στους 

προϋπάρχοντες εργαζοµένους έτσι ώστε να µη βρεθούν σε χειρότερη θέση. Αυτό θα 

έχει ως αποτέλεσµα µία διαφορά µισθών µεταξύ νέων και παλαιότερων εργαζοµένων, 

δηλαδή µεταξύ αντρών και γυναικών στο παράδειγµά µας. Ένας λόγος για τον οποίο 

οι εταιρείες θα θελήσουν να δώσουν αυτές τις αντισταθµιστικές διαφορές είναι η 

ύπαρξη κόστους πρόσληψης και εκπαίδευσης νέων εργαζοµένων. 

 

 

2.2 Θεωρίες διάκρισης χωρίς προκατάληψη 

 
Πολλοί οικονοµολόγοι δεν είναι ικανοποιηµένοι µε την υπόθεση των 

προκαταλήψεων εις βάρος των γυναικών ως βάση για τη συµπεριφορά διάκρισης. Σε 

αυτά τα µοντέλα, η διάκριση δε µπορεί να εξηγηθεί πλήρως γιατί η πηγή της 
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διάκρισης είναι εξωγενής προς τα µοντέλα. Επιπλέον, το θεµελιώδες αξίωµα των 

νεοκλασικών οικονοµικών, δηλαδή ότι οι εταιρείες µεγιστοποιούν τα κέρδη τους, δεν 

επιβεβαιώνεται στο µοντέλο διάκρισης από τους εργοδότες. Αντίθετα στα µοντέλα 

που ακολουθούν η συµπεριφορά της µεγιστοποίησης των κερδών οδηγεί σε διάκριση. 

 

 

2.2.1.  Στατιστική διάκριση 

 
Μία δεύτερη πηγή διάκρισης µπορεί να προκύψει από ατελή πληροφόρηση στην 

αγορά εργασίας και ονοµάζεται “στατιστική διάκριση”. Στα πιο πάνω παραδείγµατα 

υποθέσαµε ότι οι εταιρείες γνώριζαν την πραγµατική παραγωγικότητα των 

εργαζοµένων. Ωστόσο στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχει ατελής πληροφόρηση 

για την παραγωγικότητα του κάθε ατόµου. Σε αυτό το περιβάλλον οι εργοδότες 

κρίνουν τους εργαζόµενους ανά οµάδες και όχι µε βάση προσωπικά χαρακτηριστικά. 

Για παράδειγµα οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να σταµατήσουν την εργασία τους για 

να παντρευτούν και ενδεχοµένως να ακολουθήσουν τους συζύγους τους σε άλλη 

πόλη ή να κάνουν παιδιά και να αναγκαστούν να διακόψουν για ένα διάστηµα. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσµα, υποψήφιοι από οµάδες µε υψηλή παραγωγική ικανότητα να 

έχουν πλεονέκτηµα σε σχέση µε τους υποψήφιους εργαζόµενους από οµάδες µε 

χαµηλή παραγωγική ικανότητα. 

Εποµένως, διαφορές µισθών µπορεί να προκύψουν ακόµα και χωρίς να υπάρχει 

προκατάληψη, όταν ένα µέλος µίας συγκεκριµένης οµάδας, για παράδειγµα οι 

γυναίκες, “κουβαλάει” πληροφόρηση για µειωµένες ικανότητες και χαµηλή 

παραγωγικότητα. 

Σύµφωνα µε την ανάλυση του Phelps (1972)2 ένας εργοδότης επιλέγει 

δειγµατοληπτικά από έναν πληθυσµό µε αιτήσεις για απασχόληση και είναι σε θέση 

να µετρήσει την απόδοση του κάθε αιτούντα µε ένα είδος ελέγχου, , το οποίο 

µπορεί να µετρήσει το βαθµό ικανότητας του αιτούντος, , συν έναν διαταρακτικό 

όρο, 

iy

iq

iµ  

i iy q iµ= +       (1) 

                                                 
2 Phelps E., (1972). The Statistical Theory of Racism and Sexism. American Economic Review, vol. 

62, no 4. pp. 659-661. 
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όπου µ ακολουθεί την κανονική κατανοµή µε µέσο 0. αρχικά γίνεται η υπόθεση ότι ο 

εργοδότης δεν έχει καµία άλλη πληροφόρηση για το άτοµο που κάνει την αίτηση. Σε 

αυτήν την ειδική περίπτωση ο εργοδότης µπορεί να χρησιµοποιήσει το  ως 

πρόβλεψη ελαχίστων τετραγώνων του του ατόµου που κάνει την αίτηση 

σύµφωνα µε την ακόλουθη σχέση παλινδρόµησης: 

iq

iy

 

1

1

       

var0 1     
var var

i i i

i
i

i i

q y u

q Eu
q

α

α
µ

′ ′ ′= +

′
< = < =

′ +
. 0 .

iy ′

i

   (2) 

 

όπου  είναι αποκλίσεις από τους αντίστοιχους µέσους του πληθυσµού. Στη 

συνέχεια γίνεται η υπόθεση ότι το φύλο του αιτούντα µπορεί να παρατηρηθεί µαζί µε 

την απόδοση στον έλεγχο.

 και iq ′

3 Ο εργοδότης µπορεί να υποθέσει ένα µοντέλο εργασιακής 

ικανότητας της µορφής: 

 

i iq xα η= + +        (3) 

στο οποίο    ( )     i i ix c 0 .β ε β= − + >     (3α)  

όπου εάν ο αιτών είναι γυναίκα και 0 αλλιώς. Εδώ το 1ic = ix θεωρείται ως η 

συµµετοχή των κοινωνικών παραγόντων οι οποίοι πιστεύεται ότι σχετίζονται µε το 

φύλο σύµφωνα µε τη (3α). Οι τυχαίες µεταβλητές  κα ι  i ιε η  ακολουθούν κανονικές 

και ανεξάρτητες κατανοµές µε µέσο 0. Θέτοντας i ic iλ η ε= +  και  i iz cβ= −  

έχουµε: 

 

i i i

i i i i i

q z
y q z i

α λ
µ α λ

= + +

= + = + + + µ

                                                

     (4) 

 

 
3 O Phelps στην ανάλυση του υποδείγµατός του χρησιµοποιεί το χρώµα του δέρµατος ως το 

χαρακτηριστικό του αιτούντα που µπορεί να παρατηρηθεί. Ωστόσο, το υπόδειγµα δεν αλλοιώνεται αν 

θεωρήσουµε ως παρατηρήσιµο χαρακτηριστικό το φύλο του αιτούντα. 
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Εποµένως ο έλεγχος µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε σχέση µε τον παράγοντα φύλο 

ώστε να προβλεφθεί ο βαθµός ικανότητας καθαρός από τον παράγοντα του φύλου: 

 

1

1

     ( )

var0 1
var var

i i i iq z y z uα

λα
λ µ

′ ′ ′ ′− = − +

< = <
+

.

i

     (5) 

 

Εάν η πρόσληψη της γυναίκας θεωρείται από τον εργοδότη µειονεκτική, έτσι ώστε 

 για τις γυναικείες αιτήσεις, τότε κάποιος θα περιµένει µία µικρότερη 

πρόβλεψη του για τις γυναίκες σε σχέση µε τους άντρες µε τα ίδια σκορ στον 

έλεγχο. Αυτό όµως είναι αλήθεια µόνο στην περίπτωση όπου 

0iz ′ <

iq

0    i iε ≡ ∀ , δηλαδή 

για όλους τους άντρες και όλες τις γυναίκες. Αυτό σηµαίνει ότι δεν υπάρχει 

διαφορετική µεταβλητότητα στο πόσο υπόσχεται ένας άντρας έναντι µίας γυναίκας. 

Τότε var vari iλ η=  και εποµένως οι συντελεστές στην (5’) είναι ανεξάρτητοι του 

Έτσι η καµπύλη πρόβλεψης που συνδέει το  µε το  για τις γυναίκες 

βρίσκεται παράλληλα και προς τα κάτω αυτής των αντρών. 

.ic iq iy

Γενικά όµως η διακύµανση του λ εξαρτάται από το φύλο. Όπως φαίνεται από την 

(3), δίνεται στις γυναίκες η µεγαλύτερη υποθετική διακύµανση: 

 
2var var vari i ic iλ η= + ε      (6) 

 

Έπεται ότι ο συντελεστής του  στην πρόβλεψη των ελαχίστων τετραγώνων για 

τις ικανότητες είναι µεγαλύτερος για τις γυναίκες σε σχέση µε τους άντρες. 

iy

var 0iε∀ >  είναι επακόλουθο της διαφοράς στους συντελεστές των δύο φύλων ότι σε 

κάποιο υψηλό σκορ ελέγχου, η γυναίκα που κάνει αίτηση θα έχει υψηλότερη 

πρόβλεψη ικανότητας από τον εργοδότη σε σχέση µε τον αντίστοιχο άντρα του ίδιου 

σκορ. 
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2.2.2 Θεωρίες ∆ιάκρισης από την πλευρά της προσφοράς 

 
Η διάκριση σε κάθε µία από τις παραπάνω θεωρίες εµφανίζεται λόγω παραγόντων 

από την πλευρά της ζήτησης στην αγορά εργασίας. Αυτή αντανακλούσε τη θέληση 

από την πλευρά των οικονοµικών παραγόντων να φερθούν δίκαια σε µέλη 

συγκεκριµένων οµάδων. Μία πιο γενική θεωρία η οποία προσπαθεί να εξηγήσει 

διαφορές σε µισθούς ονοµάζεται θεωρία της «καπηλείας» (exploitation) και 

αναφέρεται σε διαφορές από την πλευρά της προσφοράς στην αγορά εργασίας. Πιο 

συγκεκριµένα σε µια προσπάθεια να εξηγήσει διαφορές στους µισθούς αντρών και 

γυναικών, αυτή η θεωρία λέει ότι η καµπύλη προσφοράς εργασίας των γυναικών 

είναι πιο ανελαστική σε σχέση µε αυτή των αντρών. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, στην 

περίπτωση που υπάρχει µόνο ένας αγοραστής εργασίας, οι γυναίκες να παίρνουν 

λιγότερο µισθό σε σχέση µε τους άντρες. 

 

 

2.2.2.1  Μοντέλα Μονοψωνίου 

 
Τα µοντέλα µονοψωνίου αποτελούν µια θεωρία διάκρισης που δεν απαιτεί 

προκατάληψη από την πλευρά των εργοδοτών. Η θεωρία αυτή αναφέρει ότι οι 

εργοδότες συµµαχούν και συµπεριφέρονται ως µία αγοραστική εταιρεία. Αν και οι 

εργοδότες ενδέχεται να είναι αρκετοί, η οµάδα αυτή των εργοδοτών λέγεται ότι έχει 

µονοψωνιακή δύναµη. Η ύπαρξη µονοψωνιακής δύναµης οδηγεί σε µία κατάσταση 

στην οποία οι εργαζόµενοι πληρώνονται λιγότερο και προσλαµβάνονται λιγότεροι σε 

σχέση µε µία πλήρως ανταγωνιστική αγορά. Εάν η µονοψωνιακή δύναµη είναι πιο 

πιθανό να υπάρχει σε επαγγέλµατα όπου κυριαρχούν οι γυναίκες, αυτό θα οδηγήσει 

σε διαφορά µισθών µεταξύ αντρών και γυναικών. 

Αντίθετα µε µία εταιρεία η οποία επιχειρεί σε µία ανταγωνιστική αγορά, αποτελεί 

µικρό µέρος της συνολικής ζήτησης για εργασία και αντιµετωπίζει µία τελείως 

ελαστική προσφορά εργασίας σε δεδοµένο µισθό, ο µονοψωνητής αντιµετωπίζει µία 

καµπύλη προσφοράς εργασίας µε θετική κλίση επειδή είναι ο µόνος αγοραστής που 

υπάρχει στην αγορά. 

Ο µονοψωνητής γνωρίζει ότι το οριακό κόστος πρόσληψης ενός ακόµα 

εργαζοµένου είναι η αύξηση του µισθού της αγοράς. Με αυτήν την κίνηση θα πρέπει 

να πληρωθούν περισσότερο όλοι οι εργαζόµενοι που προσλήφθηκαν παλαιότερα 
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αλλά να πληρωθεί και ο νέος εργαζόµενος. Εποµένως για να µεγιστοποιήσει τα κέρδη 

του ο µονοψωνητής πρέπει να προσφέρει χαµηλότερο µισθό από το επίπεδο της 

αγοράς. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα λιγότεροι εργαζόµενοι να θελήσουν να πάρουν τη 

θέση σε σχέση µε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. 

Η διαφορά µεταξύ του ανταγωνιστικού αποτελέσµατος και του αποτελέσµατος του 

µονοψωνίου εξαρτάται από την ελαστικότητα της προσφοράς εργασίας. Εάν οι 

εργαζόµενοι έχουν σχετικά ελαστική προσφορά εργασίας, ο µισθός δε θα είναι πολύ 

χαµηλός. 

 

 

2.2.2.2  Μοντέλο δύο τοµέων 

 
Τα µοντέλα διάκρισης δύο τοµέων ξεχωρίζουν από την ιδέα ότι αρχικές διαφορές 

που δεν είναι σχετικές µε την αρχική παραγωγικότητα είτε µεταξύ µορφών εργασίας, 

είτε µεταξύ οµάδων εργαζοµένων, µπορεί να οδηγήσουν σε καταστάσεις στις οποίες 

εργαζόµενοι µε αρχικά ίση παραγωγικότητα καταλήγουν να έχουν διαφορετικούς 

µισθούς. 

Τα διτοµεακά µοντέλα προσπαθούν να εξηγήσουν την ύπαρξη διαχωρισµού των 

δύο φύλων (segregation) και τη σχέση µεταξύ του ποσοστού των γυναικών και του 

χάσµατος µισθών µεταξύ των δύο φύλων. Έχει παρατηρηθεί το φαινόµενο οι 

γυναίκες να αποκλείονται από κάποιες δουλειές αλλά όχι από κάποιες άλλες. Στο 

µοντέλο του Becker αυτό συµβαίνει επειδή η προτίµηση για διάκριση από την πλευρά 

των εργοδοτών, των εργαζοµένων ή των πελατών ποικίλει από εργασία σε εργασία. 

Στο νεοκλασικό µοντέλο δυικής αγοράς εργασίας υπάρχουν βασικές και 

δευτερεύουσες αγορές εργασίας και η φύση του είδους της απασχόλησης µεταβάλλει 

τα χαρακτηριστικά των εργαζοµένων. Η βασική αγορά εργασίας αποτελείται από 

υψηλόµισθες εργασίες µακράς διάρκειας που οδηγούν και σε καλύτερες θέσεις. Η 

δευτερεύουσα αγορά αποτελείται από χαµηλόµισθες εργασίες µε υψηλή εναλλαγή 

θέσεων απασχόλησης, χαµηλές απαιτήσεις σε εκπαίδευση και καµία ευκαιρία 

προαγωγής. Ακόµα κι αν οι εργαζόµενοι δεν έχουν διαφορές στην παραγωγικότητα 

όταν ξεκινούν την πρώτη τους εργασία, όσοι ξεκίνησαν να εργάζονται στη 

δευτερεύουσα αγορά εργασίας αντιµετωπίζουν µεγάλη δυσκολία στο να 

µεταπηδήσουν στην βασική αγορά. 
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3. Η εξήγηση του ανθρώπινου κεφαλαίου για το χάσµα µισθών 

αντρών γυναικών 
 
Σε αυτήν την ενότητα θα ασχοληθούµε µε τη θεωρία της επένδυσης σε ανθρώπινο 

κεφάλαιο έτσι ώστε να δώσουµε ακόµα µία πιθανή εξήγηση για τις διαφορές µισθών 

µεταξύ αντρών και γυναικών. Το ανθρώπινο κεφάλαιο αναφέρεται σε 

χαρακτηριστικά που σχετίζονται µε την παραγωγικότητα που τα άτοµα αναπτύσσουν 

µέσα στο χρόνο. Τα χαρακτηριστικά αυτά µπορούν να αποκτηθούν κατά τη διάρκεια 

της βασικής και ανώτατης εκπαίδευσης, από την εκπαίδευση µέσα στην εργασία αλλά 

και από την εργασιακή εµπειρία είτε µέσα στην ίδια εταιρεία είτε από την 

απασχόληση σε διάφορες εταιρείες ή επαγγέλµατα. Ακόµα το ανθρώπινο κεφάλαιο 

αναφέρεται στη φυσική και πνευµατική υγεία στο βαθµό που η υγεία αυξάνει την 

παραγωγικότητα. 

Εποµένως ο µισθός που λαµβάνει ένα άτοµο δεν είναι µόνο η ανταπόδοση για το 

χρόνο που ξοδεύει για να εργαστεί, αλλά και η ανταπόδοση για να χρησιµοποιήσει η 

εταιρεία το ανθρώπινο κεφάλαιο του ατόµου κατά το χρόνο εργασίας. 

Στη συνέχεια θα αναφερθούµε αναλυτικά στις διαφορές στην ποσότητα αλλά και 

στο είδος του ανθρωπίνου κεφαλαίου µεταξύ αντρών και γυναικών µαζί µε τους 

µηχανισµούς που οδηγούν σε αυτές τις διαφορές. Κατόπιν εξετάζουµε τη συνεισφορά 

των διαφορών σε ανθρώπινο κεφάλαιο πάνω στο χάσµα µισθών των δύο φύλων. Στο 

τέλος της ενότητας συζητούµε εναλλακτικές εξηγήσεις γύρω από τη θεωρία του 

ανθρωπίνου κεφαλαίου και το χάσµα µισθών των δύο φύλων 

 

 

3.1  ∆ιαφορές σε ανθρώπινο κεφάλαιο 

 
Η θεωρία του ανθρωπίνου κεφαλαίου οδηγεί σε αρκετές εξηγήσεις στο γιατί οι 

γυναίκες παίρνουν λιγότερο µισθό από τους άντρες. Οι γυναίκες πρώτον, µπορεί να 

έχουν επενδύσει σε λιγότερο ανθρώπινο κεφάλαιο σε σχέση µε τους άντρες. 

∆εύτερον, θα µπορούσαν να έχουν την ίδια ποσότητα ανθρωπίνου κεφαλαίου µε τους 

άντρες αλλά να διαφέρουν στο είδος του ανθρωπίνου κεφαλαίου που θα κατείχαν µε 

τους εξής τρόπους: 

1. Οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να επενδύσουν σε ανθρώπινο κεφάλαιο που έχει 

υψηλές αποδόσεις µη σχετικές µε την αγορά εργασίας 
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2. Οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να επενδύσουν σε ανθρώπινο κεφάλαιο που 

αυξάνει την ικανοποίηση για το χρόνο που ξοδεύεται σε εργασία ή σε 

ξεκούραση, ενώ οι άντρες µπορεί να επενδύσουν σε ανθρώπινο κεφάλαιο µε 

υψηλή απόδοση σε µισθούς αλλά χαµηλή αύξηση της ικανοποίησης. 

3. Οι γυναίκες µπορεί να επενδύσουν σε ανθρώπινο κεφάλαιο που αποσβένεται 

λιγότερο δραστικά σε σχέση µε το ανθρώπινο κεφάλαιο στο οποίο επενδύουν οι 

άντρες, και 

4. Οι γυναίκες είναι λιγότερο πιθανό να επενδύσουν σε συγκεκριµένο ανθρώπινο 

κεφάλαιο. Ως συγκεκριµένο ανθρώπινο κεφάλαιο εννοούµε εκείνες τις µορφές 

του ανθρωπίνου κεφαλαίου που είναι χρήσιµες µόνο σε συγκεκριµένες εταιρείες 

ή εργασίες. Οι µορφές του ανθρωπίνου κεφαλαίου που είναι χρήσιµες σε ένα 

µεγάλο εύρος καταστάσεων ανήκουν στο γενικό ανθρώπινο κεφάλαιο. 

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η χρηµατική απόδοση των γυναικών σε µία 

δεδοµένη ποσότητα επένδυσης σε ανθρώπινο κεφάλαιο θα είναι µικρότερη από αυτή 

των αντρών.4

Μία σηµαντική κατηγορία του ανθρωπίνου κεφαλαίου που συνεισφέρει στην 

αύξηση των µισθών είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο που συσσωρεύεται κατά τη 

διάρκεια της απασχόλησης. Οι γυναίκες έχουν λιγότερα έτη κατά µέσο όρο στην 

τρέχουσα εργασία και λιγότερα έτη κατά µέσο όρο στην εργασιακή εµπειρία. 

Οι ερευνητές αντιµετώπιζαν πάντα το πρόβληµα µέτρησης της εργασιακής 

εµπειρίας. Οι γυναίκες τείνουν να διακόψουν την καριέρα τους για να γεννήσουν και 

να µεγαλώσουν παιδιά και εποµένως οι συµβατικές µετρήσεις της πιθανής εµπειρίας 

υπερεκτιµούν την πραγµατική εµπειρία των γυναικών. 

Η σύνδεση της εργαζόµενης γυναίκας µε το ρόλο της νοικοκυράς αλλά και της 

µητέρας είναι πολύ σηµαντική στο να εξηγηθεί η λιγότερη επένδυση των γυναικών σε 

εργασιακή εµπειρία αλλά και σε εκπαίδευση µέσα στην εργασία. 

Ο Oaxaca (1973) αναφέρει ότι οι γυναίκες µπορεί να κάνουν επιλογή εργασίας σε 

εργασίες οι οποίες να απαιτούν λιγότερες ώρες εργασίας ή σε µικρές αποστάσεις από 

το οικογενειακό περιβάλλον. Η µερική αυτή απασχόληση µειώνει την εργασιακή 

                                                 
4 Jacobsen J. P. The Human Capital Explanation for the Gender Gap in Earnings, in Women, Family 

and Work, edited by Karine S. Moe. Blackwell Publishing. 2003. 
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εµπειρία συνεπώς και το µισθό. Η επιλογή αυτή των γυναικών γίνεται για να 

συνδυάσουν καριέρα και οικογένεια.5

  Η Mary Corcoran (1978) παρατηρεί ότι πολλές γυναίκες µετακοµίζουν για να 

ακολουθήσουν την καριέρα των συζύγων τους. Στην µελέτη της, αναφέρει ότι γύρω 

στο 1/3 των λευκών γυναικών και το 1/5 των µαύρων γυναικών είπαν ότι η περιοχή 

εργασίας και ο περιορισµός  ωρών ήταν οι παράγοντες που επηρέασαν την επιλογή 

τους. Προσθέτει ακόµα ότι η εµπειρία, η προϋπηρεσία στην ίδια δουλειά και το κατά 

πόσο ή όχι η προηγούµενη δουλειά ήταν ηµιαπασχόληση, επηρεάζουν σηµαντικά το 

ύψος του µισθού.6

Οι Francois και Ours (2000) έδωσαν µια θεωρητική εξήγηση για την διαφορά των 

µισθών που οφείλεται στην επίδραση της οικογενειακής κατάστασης. Φαίνεται πως οι 

εργοδότες µερικές φορές επιλέγουν να προσλάβουν γυναίκες που θα αµείβονται 

αυστηρά λιγότερο από τους άντρες. Στην εξήγηση τους οι συγγραφείς, λένε ότι τα 

άτοµα διαµορφώνουν τα νοικοκυριά µε άτοµα του αντίθετου φύλου και ότι το 

νοικοκυριό απαιτεί υπηρεσίες που δεν υποκαθίστανται από την εργασία. Τα άτοµα 

που µπορούν να αναθέσουν στην σύζυγο τις εργασίες αυτές (αποτέλεσµα 

νοικοκυριού, είναι η κατάσταση που κάποιο άτοµο µένει σπίτι για να αναλάβει τις 

εργασίες του σπιτιού), έχουν την δυνατότητα να αφοσιωθούν περισσότερο στην 

δουλειά τους και συνεπώς να γίνουν πιο αποδοτικοί άρα και να αυξηθεί ο µισθός τους 

στην ανταγωνιστική αγορά. Από την µελέτη τους συµπεραίνουν ότι στο αποτέλεσµα 

νοικοκυριού οφείλεται µια µείωση της διαφοράς µισθών κατά 10%-20% .7   

Λόγω της σύνδεσης της εργαζόµενης γυναίκας µε την νοικοκυριό η πραγµατική 

εµπειρία είναι αρκετά δύσκολο να υπολογιστεί και οι συµβατικές µετρήσεις της 

εργασιακής εµπειρίας υπερεκτιµούν την πραγµατική εµπειρία των γυναικών. Γι’ αυτό 

το λόγο υπάρχουν αρκετές µελέτες στο θέµα µέτρησης της εργασιακής εµπειρίας. 

Ο Filer (1993) εκτίµησε τη σχέση µεταξύ της πραγµατικής εµπειρίας, ως οι 

συνολικές εργάσιµές εβδοµάδες δια 52, και ανεξάρτητων µεταβλητών όπως η ηλικία, 

                                                 
5 Oaxaca R. (1973). Male Female Wage Differentials in Urban Labor Markets. International Economic 

Review, vol 14, no. 3, σελ. 693 – 709. 
6 Corcoran Mary (1978). The Structure of Female Wages. The American Economic Review, vol 68, no 

2, Papers and Proceedings of the Ninetieth Annual Meeting of the American Economic Association, 

σελ. 165 – 170. 
7 Francois P. and van Ours J. C. (2000). Gender Wage Differentials in a Competitive Labor Market: 

The Household Interaction Effect. IZA Discussion Paper No. 202. 
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τα χρόνια εκπαίδευσης, η οικογενειακή κατάσταση, ο αριθµός των παιδιών που έχει 

µία γυναίκα και η φυλή. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι το κατά πόσο η πιθανή 

εµπειρία υπερεκτιµά την πραγµατική εµπειρία ποικίλει συστηµατικά µε άλλες 

µεταβλητές όπως η φυλή και η εκπαίδευση, οδηγώντας πιθανόν σε µεροληπτικούς 

εκτιµητές. Ο Filer εδώ προτείνει τη χρήση της προβλεπόµενης εµπειρίας.8

Οι Light και Ureta (1995) χρησιµοποίησαν για τις µετρήσεις τους το µοντέλο του 

ιστορικού της εργασίας αντί για την πιθανή ή πραγµατική εµπειρία που 

χρησιµοποιούνται σε άλλες µελέτες. Το µοντέλο του ιστορικού της εργασίας 

περιλαµβάνει έναν πίνακα από µεταβλητές εµπειρίας που µετράνε το κλάσµα του 

εργάσιµου χρόνου το τελευταίο έτος, πριν 2 χρόνια, πριν 3 χρόνια κ.ο.κ. µέχρι το 

ξεκίνηµα της καριέρας.9

Οι παρατηρήσεις, που προέκυψαν από ηλικιακές οµάδες γυναικών µέσα σε ένα 

συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα της ζωής τους, έδειξαν ότι οι νεότερες γενιές 

δουλεύουν  µεγαλύτερα ποσοστά του χρόνου τους από ότι οι παλαιότερες. Για τους 

άντρες, οι παλαιότερες γενιές δούλευαν πολύ µεγάλο ποσοστό του χρόνου τους, ενώ 

οι νεότερες ελαφρώς λιγότερο. Συγκεκριµένα, αναφέρουν ότι αν το ποσοστό των 

εργαζόµενων γυναικών στο εργατικό δυναµικό σε διαδοχικές γεννήσεις παραµείνει 

σταθερό, αλλά αυξηθεί το ποσοστό χρόνου εργασίας, τότε θα υπάρξει αύξηση στους 

συντελεστές συµµετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναµικό και θα µετατοπιστεί 

προς τα δεξιά η κατανοµή µέτρησης της εµπειρίας. 

Αν όµως, το ποσοστό των εργαζόµενων γυναικών αυξηθεί αλλά όσες εισέρχονται, 

εργάζονται ποσοστά του χρόνου τους κάτω από το µέσο, τότε, ναι µεν ο συντελεστής 

συµµετοχής θα αυξηθεί, όµως, η κατανοµή µέτρησης της εµπειρίας θα µετατοπιστεί 

προς τα αριστερά. 

Κάτι σηµαντικό στην µελέτη των  Light και Ureta είναι η “ποινή µισθού”, που 

αντιµετωπίζουν στην επιστροφή όσοι διέκοψαν την καριέρα τους, κατά την οποία οι 

µισθοί είναι χαµηλότεροι σε σύγκριση µε όσους δεν έχουν διακόψει την καριέρα 

τους. Στις γυναίκες παρατηρούν ότι µακροπρόθεσµα επανακάµπτουν και φτάνουν σε 

επίπεδα µισθού παρόµοια µε εκείνα των γυναικών που δεν διέκοψαν την εργασία 

τους. 
                                                 
8 Filer R. K. (1993). The Usefulness of Predicted Values for Prior Work Experience in Analyzing 

Labor Market Outcomes for Women. The journal of Human Resources, vol 28, 3, σελ. 519. 
9 Light A. and Ureta M. (1995). Early Career Work experience and Gender Wage Differentials. Journal 

of Labor Economics, vol. 13, no 1, σελ. 121 – 154. 
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3.2  Κριτική στην εξήγηση του ανθρωπίνου κεφαλαίου 

 
Υποθέτοντας για µία στιγµή ότι οι επιλογές για επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο 

γίνονται ελεύθερα, τότε γιατί να διαφέρουν οι άντρες και οι γυναίκες στις 

στρατηγικές επένδυσης σχετικά µε το ανθρώπινο κεφάλαιο; 

Η νεοκλασική οικονοµική θεωρία έχει κάποιες απαντήσεις στο γιατί ορθολογικά 

άτοµα µπορεί να διαφέρουν στις αποφάσεις τους για επένδυση σε ανθρώπινο 

κεφάλαιο. Για παράδειγµα αν τα άτοµα συµπεριφέρονταν ορθολογικά αλλά οι αγορές 

εργασίας είναι ατελώς ανταγωνιστικές, τότε ενδέχεται να υπάρξει διάκριση εις βάρος 

των γυναικών. Οι γυναίκες όµως ως ορθολογικά άτοµα, προσδοκούν αυτή τη 

διάκριση και προβαίνουν σε ενέργειες που µετριάζουν τις επιπτώσεις από τη 

διάκριση. Προσδοκώντας τη διάκριση, επενδύουν λιγότερο σε ανθρώπινο κεφάλαιο 

σχετικά µε την εργασία. 

Μπορεί επίσης να υπάρξει διάκριση στην πρόσβαση σε ανθρώπινο κεφάλαιο, 

βάζοντας εµπόδια στις γυναίκες ώστε να µην αποκτήσουν το επιθυµητό επίπεδο 

εκπαίδευσης. Για παράδειγµα, στην περίπτωση της εκπαίδευσης µέσα στην εργασία 

αυτό µπορεί να συµβεί εξαιτίας της αντίληψης από την πλευρά των εργοδοτών να 

κάνουν λιγότερες επενδύσεις σε συγκεκριµένο ανθρώπινο κεφάλαιο για τις γυναίκες 

εάν αναµένουν ότι οι γυναίκες θα έχουν λιγότερη διάρκεια στην επιχείρησή τους 

(στατιστική διάκριση). 

Μία από τις σηµαντικότερες κριτικές στη θεωρία του ανθρωπίνου κεφαλαίου είναι 

ότι επικεντρώνεται µε λεπτοµέρεια στη δραστηριότητα της αγοράς εργασίας η οποία 

τείνει να αγνοεί τις αλληλεπιδράσεις µε συνδεδεµένες αγορές και επιλογές που 

γίνονται πριν από τα πρώτα χρόνια στην αγορά εργασίας. Για παράδειγµα, ενώ η 

συζήτηση πιο πάνω υπέθετε ελεύθερη επιλογή από την πλευρά όλων των ατόµων 

στην απόφαση για επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο, οι κριτικοί ισχυρίζονται ότι η 

απόφαση των γυναικών να ξοδέψουν λιγότερο χρόνο σε συµµετοχή στο εργατικό 

δυναµικό δεν έγινε ελεύθερα. Από τη στιγµή που υπάρχουν συγκεκριµένες 

κοινωνικές νόρµες, η ελεύθερη επιλογή είναι κάτι το οξύµωρο. 

Μία άλλη κριτική είναι ότι όλα τα φαινόµενα παραπάνω είναι συµβατά και µε 

εναλλακτικά µοντέλα προσδιορισµού των µισθών. Η εκπαίδευση εξυπηρετεί και ως 

εργαλείο για screening ώστε να καθοριστεί ποιος είναι περισσότερο ή λιγότερο 

ικανός παρά ως ένας τρόπος ώστε να αυξηθεί η ικανότητα. 
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4. Μέτρηση της ∆ιάκρισης 

 
Στα δύο προηγούµενα τµήµατα µελετήσαµε τους δύο σηµαντικότερους λόγους για 

τους οποίους παρατηρούµε διαφορές στους µισθούς µεταξύ αντρών και γυναικών 

στην αγορά εργασίας. Ο ένας λόγος είναι η διάκριση εις βάρος των γυναικών που 

µπορεί να προέρχεται από προτίµηση για διάκριση από τους εργοδότες, τους 

εργαζόµενους ή τους πελάτες αλλά µπορεί να προέρχεται και από το κίνητρο για 

µεγιστοποίηση των κερδών. Ο άλλος λόγος είναι οι µικρότερες παραγωγικές 

ικανότητες των γυναικών που οφείλονται κυρίως σε µικρότερη εργασιακή εµπειρία 

και σε λιγότερη εκπαίδευση. 

Σε αυτήν την ενότητα θα δούµε πως µπορούµε να υπολογίσουµε το ποσοστό της 

διαφοράς µισθών αντρών και γυναικών που οφείλεται στη διάκριση και το ποσοστό 

που οφείλεται στη διαφορά παραγωγικής ικανότητας. Η πιο κατάλληλη και 

διαδεδοµένη µέθοδος στη βιβλιογραφία είναι ο διαχωρισµός του Oaxaca.10 Αρχικά 

σχηµατίζουµε δύο εξισώσεις µισθού, η πρώτη για τους άντρες και η δεύτερη για τις 

γυναίκες. 

ˆ m m mw msα β= +    (1) 

ˆ f f fw fsα β= +     (2) 

 Για λόγους απλοποίησης της περιγραφής υποθέτουµε ότι µόνο η εκπαίδευση 

επηρεάζει τους µισθούς και τη συµβολίζουµε µε s. Ο συντελεστής βm µας δείχνει 

πόσο αυξάνονται οι µισθοί των αντρών από ένα επιπλέον έτος εκπαίδευσης, ενώ ο βf 

µας λέει το ίδιο ακριβώς για τους µισθούς των γυναικών. Οι συντελεστές αm και αf 

µας δείχνουν τις δεξιότητες αντρών και γυναικών αντίστοιχα µε µηδενικά χρόνια 

εκπαίδευσης. Ο µέσος µισθός αντρών και γυναικών καθώς και η διαφορά των µέσων 

µισθών δίνονται από τις παρακάτω σχέσεις: 

 

m m mw msα β= +     (3) 

f f fw fsα β= +    (4) 

m f m m m f fw w w s s fα β α β∆ = − = + − −    (5) 

                                                 
10 Η ανάλυση που ακολουθεί είναι από τον Borjas G. J. Labor Economics. McGraw – Hill, 1996. 
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Η διαφορά w∆ µπορεί να αναλυθεί σε δύο µέρη. Το πρώτο µέρος προκύπτει λόγω 

των διακρίσεων που υπάρχουν στην αγορά εργασίας, ενώ το δεύτερο χάρη στη 

διαφορετική µέση δεξιότητα αντρών και γυναικών. Αυτή η ανάλυση γίνεται αν στη 

σχέση (5) προσθέσουµε και αφαιρέσουµε τον όρο m fsβ  στο δεξί µέλος της εξίσωσης. 

Τελικά καταλήγουµε στην ακόλουθη σχέση: 

 

 

( ) ( ) ( )m m f−m f m f fw s s sα α β β β∆ = − + − +  

 

    ∆ιαφορά λόγω διάκρισης        διαφορά λόγω διαφορετικών 

                                                              δεξιοτήτων 

 

Αν οι εργοδότες αξιολογούν µε τον ίδιο τρόπο την εκπαίδευση των αντρών και των 

γυναικών (βm=βf) και θεωρούν ισάξιους εργαζόµενους έναν άντρα και µία γυναίκα 

που δεν έχουν καθόλου εκπαίδευση (αm=αf), τότε το πρώτο µέλος της εξίσωσης (5) 

µηδενίζεται και η διαφορά µισθών αντρών και γυναικών οφείλεται µόνο σε διαφορές 

στις δεξιότητες αντρών και γυναικών. 

Η γραφική απεικόνιση για το διαχωρισµό που κάνει ο Oaxaca φαίνεται στο Σχήµα 

1. Στον οριζόντιο άξονα έχουµε τα χρόνια της εκπαίδευσης και στον κατακόρυφο 

τους µισθούς σε ευρώ. Όπως φαίνεται και από τις συναρτήσεις µισθών αντρών και 

γυναικών, η σχέση µεταξύ µισθών και εκπαίδευσης έχει µεγαλύτερο σταθερό όρο και 

είναι πιο απότοµη για τους άντρες απ’ ότι για τις γυναίκες. Με άλλα λόγια οι άντρες 

ξεκινάνε µε ένα πλεονέκτηµα καθώς πληρώνονται περισσότερο από τις γυναίκες 

ακόµα και µε µηδενικά χρόνια εκπαίδευσης. Ακόµα, έχουν µεγαλύτερη απόδοση για 

ένα επιπλέον έτος εκπαίδευσης. Έστω ακόµα ότι οι άντρες έχουν περισσότερα χρόνια 

εκπαίδευσης κατά µέσο όρο από τις γυναίκες. η συνολική διαφορά µισθών µεταξύ 

αντρών και γυναικών δίνεται από την κάθετη διαφορά  ( )M Fw w− . 

Η µέση γυναίκα µε Fs  χρόνια εκπαίδευσης θα έπαιρνε  ευρώ την 

συµπεριφερόντουσαν σα να ήταν άντρας. Εποµένως η διαφορά µισθών 

*
Fw

*( )F Fw w−  

είναι το µέρος της συνολικής διαφοράς µισθών που αποδίδεται σε διάκριση. Μέρος 

ωστόσο, της συνολικής διαφοράς οφείλεται στο γεγονός ότι οι άντρες έχουν 

περισσότερα χρόνια εκπαίδευσης από τις γυναίκες. Η διαφορά  *( )M Fw w−  είναι 
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µέρος της συνολικής διαφοράς που αποδίδεται σε διαφορετικές ικανότητες αντρών 

και γυναικών. 

 

 

 Ευρώ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Συνάρτηση µισθού των 
αντρών 

Συνάρτηση µισθού των 
γυναικών 

Mw  

*
Fw  

αM 

αF 

 
 

Fw

  M      sFs   

 

Σχήµα 1. Μετρώντας την επίδραση της ∆ιάκρισης πάνω στους µισθούς. 

Χρόνια εκπαίδευσης 

 

Για να διατηρήσουµε την ανάλυση απλή, εξαγάγαµε το διαχωρισµό του Oaxaca σε 

ένα µοντέλο όπου υπάρχει µόνο µία ερµηνευτική µεταβλητή στη συνάρτηση των 

µισθών, τα χρόνια εκπαίδευσης. Ο διαχωρισµός µπορεί εύκολα να επεκταθεί σε ένα 

µοντέλο όπου υπάρχουν αρκετές τέτοιες µεταβλητές, όπως η ηλικία, η εργασιακή 

εµπειρία, η οικογενειακή κατάσταση κ.ά. Το σκεπτικό παραµένει το ίδιο: Η συνολική 

διαφορά µπορεί µισθών να διαχωριστεί σε ένα ποσοστό λόγω της διαφοράς σε 

χαρακτηριστικά µεταξύ των δύο οµάδων και σε ένα ποσοστό που παραµένει 

ανεξήγητο και το αποκαλούµε διάκριση. 

Η µέθοδος διαχωρισµού του Oaxaca, αν και αρκετά χρήσιµη, παρουσιάζει κάποιες 

αδυναµίες. Υπάρχει περίπτωση να µετρήσουµε λανθασµένα τη διάκριση στην αγορά 

εργασίας, εάν δε συµπεριλάβουµε στην παλινδρόµηση κάποιες µεταβλητές που 

επηρεάζουν τους µισθούς. Ακόµα και αν προσπαθήσουµε να συµπεριλάβουµε ότι 

µπορούµε να παρατηρήσουµε, θα υπάρχουν πάντα µεταβλητές όπως η ικανότητα ή η 

προσπάθεια που µπορεί να διαφέρουν µεταξύ των οµάδων που θέλουµε να 

µελετήσουµε. 
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5. Νοµοθεσία και Πολιτικές για τη ∆ιάκριση Φύλου. 
 
Σε αυτήν την ενότητα θα δούµε πως η νοµοθεσία παίζει ρόλο στην προσπάθεια να 

µειωθεί το χάσµα µισθών µεταξύ αντρών και γυναικών στην αγορά εργασίας. Πιο 

συγκεκριµένα, θα αναφερθούµε στην Μεγάλη Βρετανία τη δεκαετία του 1970. 

Μετά το 1970 η σχετική θέση των γυναικών βελτιώθηκε αισθητά σε όρους 

σχετικών µισθών όπως φαίνεται από το Σχήµα 2. Το µεγαλύτερο µέρος αυτής της 

βελτίωσης πραγµατοποιήθηκε µέχρι το 1975. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου 

τέθηκαν σε εφαρµογή τόσο η Πράξη Ίσης Πληρωµής όσο και η Πράξη ∆ιάκρισης 

Φύλου. Η Πράξη Ίσης Πληρωµής δίνει στο άτοµο την ίδια συµβατική πληρωµή και 

τα ίδια οφέλη όπως ένα άτοµο του αντίθετου φύλου στην ίδια απασχόληση όπου οι 

άντρες και οι γυναίκες κάνουν παρόµοια δουλειά ή δουλειά που αποδεικνύεται ίσης 

αξίας. Η Πράξη αυτή δηµιουργήθηκε το 1970 αλλά η εφαρµογή της καθυστέρησε έως 

το τέλος του 1975 ώστε να µπορέσουν οι εργοδότες να προσαρµοστούν στις νέες 

συνθήκες πληρωµής. Η Πράξη ∆ιάκρισης Φύλου ισχύει για άντρες και γυναίκες κάθε 

ηλικίας, ακόµα και παιδιά και απαγορεύει τη διάκριση µεταξύ των φύλων στην 

απασχόληση, την εκπαίδευση, στην παροχή των αγαθών και των υπηρεσιών αλλά και 

στη διάθεση ή τη διοίκηση των εγκαταστάσεων. 

Το ερώτηµα που προκύπτει είναι κατά πόσο η βελτίωση αυτή των σχετικών 

γυναικείων µισθών οφείλεται σε αυτή τη νοµοθεσία ή όχι. Υπάρχουν και άλλοι 

παράγοντες που επίσης µεταβλήθηκαν αυτήν την περίοδο και µπορεί να ευθύνονται 

γι’ αυτή τη βελτίωση ανεξάρτητα από τη νοµοθεσία. Ένας τέτοιος παράγοντας είναι η 

επίδραση των διαφόρων εισοδηµατικών πολιτικών που εφαρµόστηκαν στη Βρετανία 

κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970. Κάποιες από αυτές είχαν επίπεδες (flat) 

προοπτικές απόδοσης που θα µπορούσαν να είχαν ωφελήσει τις γυναίκες σε πολύ 

µεγαλύτερο βαθµό απ’ ότι τους άντρες. Ένας άλλος παράγοντας που θα µπορούσε 

πιθανόν να εξηγήσει την αύξηση των σχετικών γυναικείων µισθών είναι η αυτόνοµη 

µείωση στην προσφορά της γυναικείας εργασίας. Στα παρακάτω θα δούµε τις 

σπουδαιότερες µελέτες υπέρ αλλά και κατά της άποψης ότι η νοµοθεσία είναι ο 

σπουδαιότερος παράγοντας και θα αναφερθούµε και στις εναλλακτικές απόψεις. 
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Σχήµα 2. Σχετικοί ωριαίοι µισθοί όλων των εργαζοµένων στη Μ. Βρετανία.11

 

Από τους πιο θερµούς υποστηρικτές της άποψης ότι η νοµοθεσία του 1975 

ευθύνεται για τη µεγάλη αύξηση των σχετικών γυναικείων µισθών µετά το 1970 είναι 

οι Zabalza και Tzannatos (1985). Προσπαθούν να αξιολογήσουν τις πιθανές 

επιδράσεις της νοµοθεσίας κατά της διάκρισης λαµβάνοντας υπόψη όχι µόνο τη 

σχετική απασχόληση αλλά και άλλους παράγοντες που µπορεί να επηρεάσουν το 

σχετικό µισθό µέσω της επίδρασης στην προσφορά και τη ζήτηση. 

Αρχικά υιοθετείται µία συνάρτηση ζήτησης της µορφής: 

 

/ ( / )f m fW W f E E= m    (1) 

Όπου /f mW W  είναι ο σχετικός µισθός των γυναικών, /f mE E είναι η σχετική 

απασχόληση και 0f ′ < . 

Εάν οι άντρες και οι γυναίκες είχαν την ίδια παραγωγικότητα και εάν δεν υπάρχει 

διάκριση, τότε οι µισθοί θα ήταν ίσοι. Εάν όµως οι εργοδότες κάνουν διάκριση εις 

βάρος των γυναικών, τότε το οριακό προϊόν των γυναικών, όπως είδαµε και στην 

πρώτη ενότητα, θα εξισωθεί µε το µισθό συν ένα ποσό που συλλαµβάνει το βαθµό 

διάκρισης. Εάν αυτό το ποσό είναι θετικό, ο µισθός των γυναικών είναι µικρότερος 

από τον αντίστοιχο µισθό των αντρών. Αλλά αυτό δεν είναι ακόµα ικανό ώστε να 

δηµιουργηθεί η σχέση (1). Εάν οι προτιµήσεις όλων των εργοδοτών για διάκριση 

ήταν οι ίδιες, θα υπήρχε διαφορά στους µισθούς η οποία θα ήταν ανεξάρτητη από τις 

σχετικές ποσότητες. Σύµφωνα µε τους Zabalza και Tzannatos η αρνητικότητα της 

                                                 
11 Zabalza A. & Tzannatos Z., (1985), The Effect of Britain’s anti-Discrimination Legislation on 

Relative Pay and Employment. The Economic Journal, vol. 95, σελ. 680. 
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σχέσης (1) προκύπτει εάν οι προτιµήσεις διάκρισης διαφέρουν µεταξύ των 

εργοδοτών. Αρχικά, οι περισσότερες γυναίκες που βρίσκονται στο εργατικό δυναµικό 

απασχολούνται σε κλάδους µε χαµηλό βαθµό διάκρισης. Όµως όσο περισσότερες 

γυναίκες εισέρχονται στην αγορά εργασίας, θα έρχονται πιο συχνά αντιµέτωπες µε 

εργοδότες που έχουν υψηλές προτιµήσεις διάκρισης και αυτό θα µειώνει το σχετικό 

µισθό. 

Η θέση της καµπύλης ζήτησης εξαρτάται από τη µέση διάκριση της αγοράς και η 

κλίση της από τη διακύµανση της διάκρισης µεταξύ των εργοδοτών. Εάν η 

διακύµανση είναι µικρή, η καµπύλη ζήτησης θα τείνει να είναι επίπεδη και η σχετική 

διαφορά των µισθών θα καθορίζεται πλήρως από τις δυνάµεις της ζήτησης. Εάν όµως 

η διακύµανση είναι µεγάλη, η καµπύλη ζήτησης θα τείνει να είναι κάθετη και η 

σχετική διαφορά των µισθών θα καθορίζεται από τις δυνάµεις της προσφοράς. 

Η ύπαρξη προτιµήσεων για διάκριση δεν είναι ο µόνος λόγος που µπορεί να 

δηµιουργήσει τη σχέση (1). Χρειαζόµαστε µόνο να υποθέσουµε ότι άντρες και 

γυναίκες δεν είναι τέλεια υποκατάστατα στη ζήτηση εργασίας, έτσι ώστε να προκύψει 

αρνητική σχέση µεταξύ των σχετικών µισθών και της σχετικής απασχόλησης. Αυτό 

θα απαιτούσε όπως οι εργοδότες να θεωρούσαν άντρες και γυναίκες µε ίσα 

µετρήσιµα χαρακτηριστικά, όπως η εκπαίδευση και η εργασιακή εµπειρία, σαν 

παράγοντες οι οποίοι είναι διαφορετικοί όσον αφορά την παραγωγή. 

Αυτή είναι η λεγόµενη στατιστική διάκριση όπως είδαµε και σε προηγούµενη 

ενότητα. Εάν η πληροφόρηση κοστίζει και τα µετρήσιµα συστατικά όπως η 

εκπαίδευση, είναι φτωχοί δείκτες της ικανότητας, τότε οι εργοδότες θα 

χρησιµοποιήσουν άλλα χαρακτηριστικά όπως η φυλή ή το φύλο ως υποκατάστατα για 

την αναµενόµενη παραγωγικότητα. 

Κάτω από αυτές τις δύο εξηγήσεις οι Zabalza και Tzannatos παριστάνουν την 

επίδραση µιας νοµοθεσίας ενάντια στη διάκριση µε µία προς τα πάνω µετατόπιση της 

σχετικής ζήτησης για γυναικεία εργασία και αυτήν την επίδραση θέλουν να 

αξιολογήσουν. Το εµπειρικό µοντέλο παριστάνει τη νοµοθεσία ενάντια στη διάκριση 

µε µία ψευδοµεταβλητή (D) που επηρεάζει τη θέση της ζήτησης και δηµιουργεί 

ενδογένεια µεταξύ της σχετικής απασχόλησης και των σχετικών µισθών. Η ύπαρξη 

ενδογένειας οδηγεί στον προσδιορισµό µεταβλητών που µαζί µε τους σχετικούς 

µισθούς προσδιορίζουν τη σχετική προσφορά. Έστω ( )d ⋅  η συνάρτηση ζήτησης και 
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( )s ⋅  η συνάρτηση προσφοράς. Το σύστηµα των εξισώσεων που προσδιορίζει το 

µοντέλο είναι: 

/ ( / ,f m f mW W d E E D= )

)

   (2) 

/ ( /f m f mE E s W W=    (3) 

µε d1 < 0, d2 > 0 και s1 > 0. 

 

Ο προσδιορισµός του µοντέλου (2) και (3) σύµφωνα µε τους Zabalza και Tzannatos 

είναι πολύ γενικός. Θεωρούν λοιπόν και άλλες µεταβλητές που πρέπει να εισέλθουν 

σε αυτές τις εξισώσεις, το συγκεκριµένο τρόπο µε τον οποίο θα οριστούν αυτές οι 

µεταβλητές αλλά και τη µορφή που θα πάρει η συναθροιστική ζήτηση. 

Ο σχετικός µισθός ορίζεται ως οι σχετικές ωριαίες αποδοχές χειρωνάκτων και µη 

εργαζοµένων. Η σχετική απασχόληση ορίζεται ως οι συνολικές γυναικείες ώρες 

απασχόλησης διαιρεµένες µε τις συνολικές αντρικές ώρες για χειρώνακτες και µη 

εργαζοµένους και περιλαµβάνει και γυναικεία µερική απασχόληση. 

Η συνάρτηση ζήτησης που θα εκτιµηθεί είναι µία συναθροιστική σχέση και οι 

συνθετικές µεταβολές θα µπορούσαν να επηρεάσουν το σχετικό επίπεδο της 

γυναικείας απασχόλησης ανεξάρτητα από οποιαδήποτε επίδραση τιµής. Για 

παράδειγµα κατά την περίοδο που εξετάζουµε λόγω κάποιων αυτόνοµων µεταβολών, 

όπως αλλαγή στις προτιµήσεις ή στην εξωτερική ζήτηση, κάποιοι τοµείς θα 

µπορούσαν να είχαν αναπτυχθεί περισσότερο  από κάποιους άλλους. Εάν οι τοµείς 

που αναπτύχθηκαν είναι εντάσεως γυναικείας εργασίας, τότε θα παρατηρούσαµε µία 

αύξηση στη σχετική ποσότητα της γυναικείας εργασίας που θα βασίζεται µόνο στη 

διαρθρωτική µεταβολή της οικονοµίας. 

Οι Zabalza και Tzannatos θέλουν να αποµονώσουν την επίδραση των µεταβολών 

στους σχετικούς µισθούς πάνω στη σχετική απασχόληση για µία δεδοµένη 

βιοµηχανική δοµή. Αυτό το πετυχαίνουν κρατώντας σταθερή  την κατανοµή της 

αντρικής απασχόλησης σε όλη τη χρονική περίοδο. Έτσι σχηµατίζουν το δείκτη της 

βιοµηχανικής δοµής I, που ορίζεται ως: 

1
I

n
it

i
i t

MA
M=

= ∑     (4) 
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όπου itM  είναι η απασχόληση των εργαζοµένων αντρών στον τοµέα i το χρόνο t, 

tM  είναι η συνολική απασχόληση το χρόνο t, n είναι ο αριθµός των τοµέων και τα 

iA  είναι σταθµίσεις ανεξάρτητες του χρόνου. 

Η ζήτηση για σχετική γυναικεία εργασία είναι πιθανόν να αυξηθεί και σε περιόδους 

αύξησης της οικονοµικής δραστηριότητας. Εξαιτίας της σχετικά µικρής προσαρµογής 

στο εργατικό δυναµικό, η γυναικεία εργασία είναι πιθανό να διαθέτει λιγότερη 

συγκεκριµένη εκπαίδευση µέσα στην εργασία (specific training) σε σχέση µε την 

αντρική εργασία και εποµένως να αντιµετωπίζει περισσότερες διακυµάνσεις 

απασχόλησης. Εποµένως πρέπει να συµπεριληφθεί στη συνάρτηση ζήτησης µια 

µεταβλητή που θα µετράει τον οικονοµικό κύκλο. Οι Zabalza και Tzannatos 

παριστάνουν αυτή τη µεταβλητή µε µία µέτρηση των vacancy rates προσαρµοσµένη 

ως προς την αύξηση της κάλυψης των Job Centres, και την ονοµάζουν V. 

Όλη η θεωρητική συζήτηση πιο πάνω ώστε να δηµιουργηθεί η σχέση της ζήτησης 

ισχύει εάν άντρες και γυναίκες έχουν ίση παραγωγικότητα. Ειδάλλως δε θα 

µιλούσαµε για διάκριση. Εποµένως εάν υπάρχουν διαφορές στην παραγωγικότητα 

µεταξύ των δύο φύλων πρέπει να ληφθούν υπόψη στον προσδιορισµό της εξίσωσης 

της ζήτησης. 

Μία µέθοδος για να γίνει αυτό είναι να εισαχθούν τα σχετικά επίπεδα εκπαίδευσης 

ως υποκατάστατα των σχετικών επιπέδων παραγωγικότητας. Αν και είναι δύσκολο να 

αποκτηθούν µακριές σειρές από ετήσια δεδοµένα, παροδικές µεταβολές σε αυτή τη 

µεταβλητή µπορεί να είναι ήπιες και η επίδρασή της µπορεί πιθανόν να συλληφθεί 

από ένα απλό time trend, T. 

Όπως είδαµε πιο πάνω η βρετανική νοµοθεσία ενάντια στη διάκριση αποτελείται 

από δύο Πράξεις (Ίσης Πληρωµής και ∆ιάκρισης Φύλου) που έγιναν νόµοι και οι δύο 

την τελευταία µέρα του 1975. Ωστόσο η πράξη Ίσης Πληρωµής είχε δηµιουργηθεί 

πέντε χρόνια νωρίτερα, αλλά η περίοδος που µεσολάβησε δόθηκε στους εργοδότες 

ώστε να κάνουν τις απαραίτητες µεταβολές σε πρακτικές πληρωµής µε σταδιακό 

τρόπο. Έχοντας αυτό υπόψη οι Zabalza και Tzannatos αντί να προσδιορίσουν µόνο 

µία ψευδοµεταβλητή για τη νοµοθεσία ενάντια στη διάκριση που να παίρνει την τιµή 

0 µέχρι το 1975 και 1 µετέπειτα, επιτρέπουν πολλούς ακόµα προσδιορισµούς που θα 

µπορούσαν να πιάσουν µία περισσότερο σταδιακή επίδραση. 
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Ο καθορισµός που ταιριάζει περισσότερο στα δεδοµένα είναι ένα σύνολο από 4 

ψευδοµεταβλητές οι οποίες µετράνε τη σωρευτική επίδραση της νοµοθεσίας κατά τη 

διάρκεια των ετών 1971, 1972, 1973, 1974 και 1975. Η ψευδοµεταβλητή που 

αντιστοιχεί στο έτος 1971, D71, παίρνει την τιµή 0 µέχρι το 1971 και την τιµή 1 

µετέπειτα. Η D72 παίρνει την τιµή 0 µέχρι το 1972 και την τιµή 1 µετέπειτα κ.ο.κ. 

Μία άλλη µεταβλητή που πρέπει να συµπεριληφθεί στη συνάρτηση ζήτησης είναι 

µία ψευδοµεταβλητή για τις εισοδηµατικές πολιτικές που την ονοµάζουµε IP. 

Η συνάρτηση που θα εκτιµηθεί είναι η ακόλουθη: 

 

0 1 2 3 4 5 6ln( / ) ln( / ) ln( )f mW W FH MH I V T D IP uα α α α α α α= + + + + + + +      (2) 

 

όπου τα α είναι οι παράµετροι προς εκτίµηση, ln( ) είναι η λογαριθµική συνάρτηση, 

FH/MH είναι οι ώρες εργασίας των γυναικών προς τις αντίστοιχες των αντρών, Ι 

είναι ένας δείκτης της βιοµηχανικής δοµής, V το επίπεδο των vacancies, Τ ένα time 

trend, D είναι ψευδοµεταβλητές για την Ίση Πληρωµή, IP είναι ψευδοµεταβλητές για 

τις εισοδηµατικές πολιτικές και u ο τυχαίος όρος. 

Η εξειδίκευση για τη ψευδοµεταβλητή της νοµοθεσίας κατά της διάκρισης είναι ένα 

σύνολο από τέσσερις ψευδοµεταβλητές οι οποίες µετράνε τη σωρευτική επίδραση της 

νοµοθεσίας κατά τη διάρκεια των ετών 1971, 1972, 1973, 1974 και 1975. 

Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι οι ψευδοµεταβλητές για τη νοµοθεσία έχουν θετική 

και σηµαντική επίδραση και αυτή η επίδραση έγινε πιο έντονη τα δύο τελευταία 

χρόνια της µεταβατικής περιόδου. Η συνολική επίδραση της νοµοθεσίας ήταν να 

αυξήσει τους σχετικούς µισθούς των γυναικών κατά 19,4% ενώ η επίδραση των 

εισοδηµατικών πολιτικών φαίνεται να βρίσκεται µόλις στο 1,5%. 

Αυτή η αύξηση στο σχετικό γυναικείο µισθό σε όρους της καµπύλης ζήτησης 

µετράει την κάθετη µετατόπιση αυτής της συνάρτησης, όπως φαίνεται από το Σχήµα 

3. 
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Σχήµα 3. Σχετικοί µισθοί και απασχόληση πριν και µετά τη νοµοθεσία κατά της διάκρισης. 

 

Το συµπέρασµα από την εργασία των Zabalza και Tzannatos είναι ότι ακόµα και 

όταν λαµβάνονται υπόψη οι µεταβολές άλλων µεταβλητών µαζί µε τις 

αλληλεπιδράσεις τους στην αγορά εργασίας, η νοµοθεσία κατά της διάκρισης έχει 

θετική και σηµαντική επίδραση και στους σχετικούς µισθούς αλλά και στη σχετική 

απασχόληση των γυναικών. 

Η παραπάνω µελέτη δέχτηκε έντονη κριτική, κυρίως για το συµπέρασµα ότι οι 

εισοδηµατικές πολιτικές  ερµηνεύουν κατά ένα πολύ µικρό ποσοστό την αύξηση του 

σχετικού µισθού των γυναικών κατά τη δεκαετία του 1970. Οι Chiplin και Sloane 

(1988) στην κριτική τους για τη µελέτη των Zabalza και Tzannatos αναφέρονται 

κυρίως στη χρήση ξεχωριστών ψευδοµεταβλητών για τις εισοδηµατικές πολιτικές και 

για την Ίση Πληρωµή. Θεωρούν ότι τα έτη που επέλεξαν οι ΖΤ για να δώσουν την 

τιµή 1 στη ψευδοµεταβλητή των εισοδηµατικών πολιτικών δεν είναι τα κατάλληλα. 

Ακόµα ισχυρίζονται ότι η εξειδίκευση για τις ψευδοµεταβλητές της νοµοθεσίας της 

Ίσης Πληρωµής είναι µη ικανοποιητική καθώς οι ψευδοµεταβλητές επικαλύπτονται. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσµα η επίδραση της νοµοθεσίας να βασίζεται σε µικρό αριθµό 

παρατηρήσεων.12

Στη διαµόρφωση των σχετικών γυναικείων µισθών σηµαντικό ρόλο παίζουν οι 

εισοδηµατικές πολιτικές. Με τον όρο εισοδηµατικές πολιτικές αναφερόµαστε στις 

                                                 
12 Chiplin B. and Sloane P. J. (1988). The Effect of Britain’s anti-Discrimination Legislation on 

Relative Pay and Employment: A comment. The Economic Journal, vol. 98, 392, σελ. 833 – 838. 
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υποχρεωτικές αυξήσεις µισθών που καθορίζονται από την κυβέρνηση για κάθε έτος. 

Ο Ashenfelter (1983) έχει συλλέξει τις εισοδηµατικές πολιτικές για τη Μ. Βρετανία 

τη δεκαετία του 1970.13 Αν αυτές οι πολιτικές είναι αποτελεσµατικές, οδηγούν στη 

µείωση της διαφοράς των µισθών αλλά αυτό µπορεί να έχει και δυσάρεστες 

συνέπειες. Κάποιοι οικονοµολόγοι πιστεύουν ότι η µείωση της διαφοράς στους 

µισθούς δηµιουργεί προβλήµατα στις εργατικές σχέσεις µε αποτέλεσµα να αποτύχουν 

οι εισοδηµατικές πολιτικές. 

                                                 
13 Ashenfelter O. Layard R., Incomes Policy and Wage Differentials. Economica, New Series, vol. 50, 

No 198 (May 1983). Σελ. 128. 
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6. Μέτρηση της Ανισότητας 

 
Οι οικονοµολόγοι χρησιµοποιούν συχνά διάφορες µεθόδους για να µετρήσουν την 

ανισότητα στα εισοδήµατα ή στον πλούτο. Με αυτόν τον τρόπο θέλουν να 

απαντήσουν σε µία σειρά από ζητήµατα, όπως εάν οι κατανοµή του εισοδήµατος 

µεταξύ των διαφόρων κοινωνικών οµάδων είναι λιγότερο άνιση απ’ ότι ήταν στο 

παρελθόν ή εάν οι αναπτυσσόµενες χώρες αντιµετωπίζουν µεγαλύτερη ανισότητα 

στον πλούτο που διανέµεται στις κοινωνικές οµάδες σε σχέση µε το τι συµβαίνει στις 

ανεπτυγµένες χώρες. Ποιες είναι όµως αυτές οι µέθοδοι και µε ποιον τρόπο µπορούµε 

να µετρήσουµε την οικονοµική ανισότητα; 

Η αρχική σκέψη είναι να αναπτύξουµε δείκτες ανισότητας που επιτρέπουν την 

ιεράρχηση των κατανοµών εισοδήµατος σε δύο διαφορετικές καταστάσεις. Το 

ερώτηµα που εύλογα γεννιέται είναι ποιες είναι οι ιδιότητες που πρέπει να ικανοποιεί 

ένας επιθυµητός δείκτης ανισότητας. 

  Όταν γίνεται σύγκριση σε δυο άτοµα, είναι εύκολο να διαπιστωθεί αν υπάρχει 

ισότητα ή ανισότητα. Όταν όµως υπάρχει µεγάλο πλήθος ατόµων η σύγκριση είναι 

δύσκολη και γι’ αυτό τον λόγο είναι ανάγκη να βρεθεί κάποιο µέτρο που να 

προσδιορίζει την ανισότητα και τον βαθµό αυτής. Άρα, πρέπει να υπάρχει κάποιος 

δείκτης που να µετράει την ανισότητα και ο οποίος για να θεωρηθεί ικανοποιητικός 

πρέπει να πληροί κάποια κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά δεν είναι αυστηρά, είναι γενικά 

για να εφαρµόζουν σε πολλούς δείκτες οι οποίοι µετρούν την ανισότητα από 

διαφορετικές σκοπιές. 

  Έστω σε µια οικονοµία ότι υπάρχουν n άτοµα, i=1,2,…,n. Μια διανοµή εισοδήµατος 

είναι µια περιγραφή για το πόσο εισόδηµα yi λαµβάνεται από κάθε άτοµο 

i:(y1,y2,…,yn). 

 

1.  Το κριτήριο της ανωνυµίας.

Σε εθνικό επίπεδο, δεν έχει σηµασία ποιος κερδίζει το εισόδηµα. Έτσι η µετάθεση 

του εισοδήµατος µεταξύ των ατόµων δεν πρέπει να έχει σηµαντικό ρόλο για την 

ανισότητα. Για παράδειγµα, σε µια κοινωνία αν ο Α παίρνει Χ εισόδηµα και ο Β 

παίρνει Υ, είναι το ίδιο µε το αν ο Α παίρνει Υ εισόδηµα και ο Β παίρνει Χ. ∆εν  µας 

ενδιαφέρει ποιο συγκεκριµένο άτοµο παίρνει το εισόδηµα. Έτσι, η ανταλλαγή του 

εισοδήµατος µεταξύ των ατόµων δεν παίζει ρόλο όταν τίθεται ζήτηµα ανισότητας και 
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γι’ αυτό µπορεί να γίνει η κατάταξη της διανοµής εισοδήµατος έτσι ώστε 

  που είναι απόλυτα ίσο µε την κατάταξη των ατόµων από το 

φτωχότερο στο πλουσιότερο. 

nyyy ≤≤≤ ...21

 

2.  Το κριτήριο του πληθυσµού.

Μεταποιώντας τον πληθυσµό µιας κοινωνίας, καθώς και τα εισοδήµατά του, δεν 

πρέπει να µεταβάλλεται η ανισότητα. ∆ηλαδή, αν συγκρίνουµε µια διανοµή 

εισοδήµατος σε πληθυσµό n ατόµων και σε έναν άλλο πληθυσµό 2n ατόµων, τα 

άτοµα µε την ίδια εισοδηµατική συµπεριφορά επαναλαµβάνονται δυο φορές, άρα δεν 

πρέπει να υπάρχει διαφορά στην ανισότητα ανάµεσα στις δυο διανοµές εισοδηµάτων. 

Αν όµως µεταβληθεί ένα µέρος του πληθυσµού ενώ το υπόλοιπο µείνει αµετάβλητο η 

έννοια της ανισότητας θα επηρεαστεί. Η αρχή του πληθυσµού ουσιαστικά δείχνει ότι 

το µέγεθος του πληθυσµού, δεν έχει καµία σηµασία. 

 

3.  Το κριτήριο του σχετικού εισοδήµατος.

Καθώς τα πληθυσµιακά µερίδια έχουν σηµασία, ενώ οι απόλυτες τιµές του 

πληθυσµού όχι, εύκολα µπορεί να υποθέσει κανείς ότι µόνο τα σχετικά εισοδήµατα 

έχουν σηµασία, και όχι τα απόλυτα επίπεδα αυτών των εισοδηµάτων. Αν µια διανοµή 

εισοδήµατος προκύψει από µια άλλη κλιµακώνοντας ψηλότερα ή χαµηλότερα το 

εισόδηµα του κάθε ατόµου κατά το ίδιο ποσοστό, τότε η ανισότητα δεν διαφέρει στις 

δυο αυτές διανοµές. 

   Για παράδειγµα, µια διανοµή εισοδήµατος σε δυο άτοµα των 1000Ευρώ και των 

2000Ευρώ έχει την ίδια ανισότητα µε µια διανοµή σε δυο άτοµα των 2000Ευρώ και 

των 4000Ευρώ. Αυτό ισχύει σε οποιοδήποτε νόµισµα. Εδώ βέβαια γίνεται η υπόθεση 

µε βάση το κριτήριο του σχετικού εισοδήµατος ότι οι χρησιµότητες είναι ανάλογες µε 

τα εισοδήµατα και γι’ αυτό δεν µπορεί να γίνει η ίδια χρήση µε το κριτήριο του 

πληθυσµού. Φυσικά τα απόλυτα εισοδήµατα έχουν σηµαντικό ρόλο στον 

προσδιορισµό της ανάπτυξης, όµως τα εισοδηµατικά επίπεδα δεν έχουν καµία 

σηµασία όσον αφορά την ανισότητα.  

  Το κριτήριο του πληθυσµού και το κριτήριο του σχετικού εισοδήµατος µας δίνουν 

το πλεονέκτηµα της σύγκρισης  της διανοµής του εισοδήµατος για δυο χώρες που 

έχουν διαφορετικά επίπεδα µέσου εισοδήµατος. 

 



 33

4.  Το κριτήριο Dalton.

Έστω ( )nyyy ,...,21,  µία διανοµή εισοδήµατος και έστω δυο εισοδήµατα  και 

όπου . Μια µεταφορά εισοδήµατος από το όχι πιο πλούσιο άτοµο της 

οικονοµίας στο όχι πιο φτωχό, καλείται “regressive transfer”. Σύµφωνα µε την αρχή 

αυτή, αν µια διανοµή εισοδήµατος µπορεί να επιτευχθεί από µια άλλη, µέσω µιας 

σειράς από regressive transfers, τότε η προηγούµενη διανοµή πρέπει να θεωρηθεί πιο 

άνιση από την παρούσα.   

iy

jy ji yy p

  Έχοντας γνώση για τις τέσσερις αυτές αρχές, µπορεί να εισαχθεί µια µέτρηση που 

να προσδιορίζει την ανισότητα στην διανοµή. Έτσι ένας δείχτης ανισότητας µπορεί 

να ορισθεί ως µια συνάρτηση της µορφής  I=I(y1, y2,…,yn) προσδιορισµένη πάνω σε 

όλες τις δυνατές διανοµές εισοδήµατος (y1, y2,…,yn). Ο δείκτης αυτός θα πρέπει να 

ικανοποιεί τις τέσσερις αρχές που προαναφέρθηκαν. Πιο συγκεκριµένα: 

• Το κριτήριο της αυτονοµίας: Η συνάρτηση I παραµένει ίδια σε όλες τις  

      µεταθέσεις της διανοµής του εισοδήµατος (y1, y2,…,yn). 

• Το κριτήριο του πληθυσµού: Σε κάθε διανοµή (y1, y2,…,yn), ισχύει 

, έτσι, αντιγράφοντας όλα τα µέλη 

του πληθυσµού και όλα τα εισοδήµατα δεν επηρεάζει την συνάρτηση  I.  

( )nyyyI ,..., 21 ( nn yyyyyyI ,...,;,..., 2121= )

• Το κριτήριο του σχετικού εισοδήµατος: Για κάθε θετικό λ, ισχύει 

( ) ( nn yyyIyyyI )λλλ ,...,,..., 2121 =  

• Το κριτήριο Dalton: Για κάθε διανοµή εισοδήµατος και για κάθε µεταφορά 

εισοδήµατος 0fδ  

έχουµε  ( ) ( )njinji yyyyyIyyyyyI ,...,...,...,,...,...,..., 2121 δδ +−p , όπου 

. ji yy p

 

 

6.1 Πλήρεις Μετρήσεις Ανισότητας 

 
  Είναι πολλές οι µετρήσεις που χρησιµοποιούνται για την µέτρηση της ανισότητας. 

Βασικό εργαλείο που χρησιµοποιείται στις περισσότερες είναι η µέση τιµή του 

εισοδήµατος η οποία ορίζεται ως: 
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∑
=

=
m

j
jj yn

n 1

1µ  , 

 

όπου, 

m  είναι τα διαφορετικά εισοδήµατα, 

jn  είναι τα άτοµα µε εισόδηµα, 

j  δηλώνει την εισοδηµατική τάξη και 

µ  είναι το µέσο εισόδηµα. 

 

Παρακάτω αναλύονται µερικοί από τους δείκτες που µετρούν την ανισότητα. 

 

 

6.1.1.  Η κλίµακα (range):  

 

( )1
1 yyR m −=
µ

 

 

  Όπου  είναι η διαφορά του µεγαλύτερου από το µικρότερο εισόδηµα. Η 

µέτρηση αυτή θεωρείται λίγο ακατέργαστη αφού δεν αναφέρεται στα µεσαία 

εισοδήµατα και έτσι δεν πληροί την αρχή Dalton αφού µια µεταφορά εισοδήµατος 

από το δεύτερο φτωχότερο άτοµο της κοινωνίας στο δεύτερο πλουσιότερο δεν 

επηρεάζει τον συγκεκριµένο δείκτη. Παρόλα αυτά η µέτρηση αυτή χρησιµοποιείται 

όταν υπάρχει έλλειψη δεδοµένων.  

1yym −

 

 

6.1.2 Ο λόγος του Kuznets:  

 

φτωχότεροι %
ροι πλουσιότε%

y
x  

Όπου τα και µπορεί να είναι οι αριθµοί 10,20 ή 40. Ο λόγος αυτός έχει 

ουσιαστικά κοµµάτια από την καµπύλη  Lorenz που θα δούµε πιο κάτω και όπως και 

η κλίµακα (range) εξυπηρετούν σε περιπτώσεις έλλειψης δεδοµένων.  

x y

 



 35

6.1.3. Η µέση απόλυτη απόκλιση (mean absolute deviation):  

 
  Ο λόγος αυτό χρησιµοποιεί όλη την διανοµή του εισοδήµατος. Η βασική ιδέα είναι 

ότι η ανισότητα είναι ανάλογη µε την απόσταση από το µέσο εισόδηµα. Άρα, παίρνει 

όλες τις εισοδηµατικές αποστάσεις από το µέσο εισόδηµα τις προσθέτει και διαιρεί το 

αποτέλεσµα µε το συνολικό εισόδηµα για να εκφράσει την µέση απόκλιση ως 

ποσοστό του συνολικού εισοδήµατος. Ο δείκτης ορίζεται ως: 

 

µ
µ

−⋅
⋅

= ∑
=

m

ji
jj yn

n
M 1 . 

 

  Για τις αρνητικές αποκλίσεις χρησιµοποιούµε στο άθροισµα την απόλυτη τιµή. Ο 

δείκτης αυτός, παρόλο που φαίνεται καλύτερος δείκτης της ανισότητας από τους 

προηγούµενους δεν ανταποκρίνεται συχνά στο κριτήριο Dalton. Για παράδειγµα, 

έστω ότι υπάρχουν δυο άνθρωποι µε εισοδήµατα  και , όπου jy ky kj yy pp µ , αν 

γίνει µια µεταφορά εισοδήµατος από το άτοµο  στο  η ανισότητα θα µεγαλώσει 

και αυτό θα φανεί από τον δείκτη 

jy ky

M . Αν όµως ισχύει µpp kj yy  ή kj yy ppµ , η 

ανισότητα θα µεγαλώσει ενώ ο M θα παραµείνει αµετάβλητος. Αυτό θα γίνει αν η 

µεταφορά είναι µικρή ούτως ώστε να µείνουν και τα δυο εισοδήµατα κάτω ή πάνω 

από τον µέσο. Πέρα όµως από αυτό, το γεγονός ότι χρησιµοποιεί ολόκληρο τον 

πληθυσµό δεν προσφέρει γρήγορο αποτέλεσµα και συνεπώς δεν αποτελεί έναν 

εύχρηστο δείκτη ανισότητας.  

 

 

6.1.4. Ο συντελεστής της απόκλισης (coefficient of variation): 

 
  Για να αποφύγουµε τον κίνδυνο που υπάρχει µε την µέση απόκλιση χρησιµοποιούµε 

την τυπική απόκλιση η οποία ορίζεται από τον τύπο: 

 

( )2

1

1 ( )
m

j j
j

C n y
n

µ
µ =

= −
⋅ ∑  
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  Ο δείκτης  ικανοποιεί και τα τέσσερα κριτήρια. Αν τώρα σκεφτούµε µια 

µεταφορά εισοδήµατος από τον j στον k όταν ky

C

   y j ≤ , έχουµε µια µεταφορά από 

ένα µικρότερο αριθµό ( )µ−  σε ένα µεγαλύτεjy ρο ( )µ−ky .  

   Έτσι αυξάνεται το τετράγωνο του µεγαλύτερου αριθµού και µειώνεται το 

τετράγωνο του µικρότερου αριθµού. Άρα, το καθαρό αποτέλεσµα είναι µια αύξηση 

του .  C

 

 

6.1.5. Ο συντελεστής Gini:  

 
  Ο δείκτης αυτός χρησιµοποιείται ευρέως και αποτελεί µια διαφορετική προσέγγιση 

από τους δείκτες  M και . Ο δείκτης Gini παίρνει την διαφορά µεταξύ όλων των 

ζευγαριών των εισοδηµάτων και απλά προσθέτει τις απόλυτες διαφορές. Είναι σαν η 

ανισότητα να είναι το άθροισµα όλων των ανά ζεύγη συγκρίσεων των “ανισοτήτων 

των δυο ατόµων” που θα µπορούσαν να δηµιουργηθούν. Ο συντελεστής 

κανονικοποιείται αν διαιρέσουµε µε το τετράγωνο του πληθυσµού (αφού όλα τα 

ζευγάρια προστίθενται από δυο φορές και υπάρχουν  ζευγάρια) επί το µέσο 

εισόδηµα. Ο δείκτης ορίζεται ως: 

C

G
2n

 

kj

m

j

m

k
kj yynn

n
G −⋅

⋅⋅
= ∑∑

= =1 1
22

1
µ

. 

 

  Το σύµβολο της διπλής πρόσθεσης δηλώνει ότι πρώτα προσθέτουµε όλους τους   

κρατώντας τους σταθερούς και έπειτα προσθέτουµε όλους τους  κρατώντας τους 

 σταθερούς. Επειδή κάθε 

j

k k

j kj yy − υπολογίζεται διπλά (δηλαδή και ), στην 

τελική σχέση διαιρούµε µε τον αριθµό 2. 

jk yy −

 

Όπως είδαµε και στα προηγούµενα εδώ θα ασχοληθούµε µε την ανισότητα µισθών 

µεταξύ αντρών και γυναικών στην αγορά εργασίας και πως αυτή µεταβλήθηκε από το 

1994 και µετά. Αυτό θα το κάνουµε χρησιµοποιώντας την καµπύλη Lorenz. Αφού την 

ορίσουµε θα αναφερθούµε σε µία σειρά από µελέτες οι οποίες αφού θέτουν τις 

προϋποθέσεις, αποδεικνύουν τη σύνδεση της καµπύλης Lorenz µε την κατανοµή των 

εισοδηµάτων και την κοινωνική ευηµερία αλλά και µε τη σύγκριση µεταξύ 
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διαφορετικών κατανοµών εισοδήµατος. Στη συνέχεια θα περάσουµε στην εµπειρική 

εφαρµογή των παραπάνω για 11 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα µελετήσουµε 

την εξέλιξη του σχετικού γυναικείου µισθού για διάφορα κοινωνικά στρώµατα σε 

κάθε µία χώρα χωριστά. 

 

 
6.2 Η καµπύλη Lorenz. 

 
Ένας από τους πιο συνηθισµένους τρόπους για να περιγράψουµε και να 

συγκρίνουµε την άνιση κατανοµή µίας µεταβλητής µεταξύ των ατόµων ενός 

πληθυσµού είναι η καµπύλη Lorenz. Η καµπύλη Lorenz είναι µία γραφική 

αναπαράσταση της αθροιστικής συνάρτησης κατανοµής µίας κατανοµής 

πιθανότητας. Είναι ένα γράφηµα που δείχνει το ποσοστό της κατανοµής που 

λαµβάνεται από το κατώτερο y% των τιµών. Για κάθε κατανοµή η καµπύλη Lorenz 

L(F) γράφεται σε όρους της συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας (f(x)) ή της 

αθροιστικής συνάρτησης κατανοµής (F(x)) ως εξής: 

 
( )

0
1

0

( )dF( )d
( )

( )d ( )dF

Fx F
x Fxf x x

L F
xf x x x F

−∞
∞

−∞

′ ′
= =

′ ′

∫∫
∫ ∫

 

Όπου ( )x F είναι η αντίστροφη της αθροιστικής συνάρτησης κατανοµής 

. ( )F x

Η καµπύλη οφείλει την ονοµασία της στον Max O. Lorenz ο οποίος σε ένα άρθρο 

το 1905 πρότεινε αυτήν τη µέθοδο.14 Συνήθως χρησιµοποιείται για να αποδώσει την 

κατανοµή εισοδήµατος και δηλώνει το ποσοστό y% του συνολικού εισοδήµατος που 

κατέχει το φτωχότερο x% των νοικοκυριών. 

Για να κατασκευάσουµε µία καµπύλη Lorenz κατατάσσουµε τους λήπτες µισθού ή 

εισοδήµατος από τα χαµηλότερα εισοδήµατα στα υψηλότερα, αθροιστικά κατά µήκος 

του οριζόντιου άξονα. Η καµπύλη µας δείχνει το µερίδιο του συνολικού εισοδήµατος 

που λαµβάνεται από οποιοδήποτε σωρευτικό ποσοστό των ληπτών. Το σχήµα της 

καµπύλης Lorenz δηλώνει το βαθµό ανισότητας στη διανοµή του εισοδήµατος. 

                                                 
14 Lorenz, Max O. (1905). Methods of Measuring the Concentration of Wealth. Quarterly Publications 

of the American Statistical Association, vol. 9. (New Series, No 70), σελ. 209-219. 



 38

Η καµπύλη πρέπει να ακουµπά στη γραµµή των 45ο σε δύο σηµεία. Στην αρχή των 

αξόνων όπου το 0% του πληθυσµού λαµβάνει το 0% του εισοδήµατος και στο σηµείο 

όπου το 100% του πληθυσµού λαµβάνει το 100% του εισοδήµατος. Η ανισότητα 

είναι µεγαλύτερη όσο περισσότερο αποµακρύνεται η καµπύλη Lorenz από τη γραµµή 

των 45ο, που καλείται και καµπύλη τέλειας ισότητας. Μία τυπική καµπύλη Lorenz 

παρουσιάζεται στο Σχήµα 4. 

lkjhgfdds

% του 
εισοδήµατος 

 
% των νοικοκυριών 

 

 
___  Καµπύλη ισότητας   ____ Καµπύλη Lorenz  ____ Καµπύλη ανισότητας 

Σχήµα 4. Καµπύλη Lorenz. 

 

Η καµπύλη Lorenz είναι πολύ δηµοφιλής και έχει γίνει το πιο συνηθισµένο 

εργαλείο των οικονοµολόγων της ευηµερίας. Ωστόσο  η διαδροµή από την αρχική 

δουλειά του Lorenz µέχρι τις σύγχρονες ερµηνείες της καµπύλης δεν ήταν τόσο απλή. 

Στη συνέχεια θα αναφερθούµε στις πιο σηµαντικές µελέτες πάνω στην καµπύλη 

Lorenz και στον τρόπο που αυτή χρησιµοποιείται όχι µόνο για τη µέτρηση της 

ανισότητας αλλά και για τη σύγκριση της ανισότητας µεταξύ διαφορετικών οµάδων 

του πληθυσµού που εµφανίζουν διαφορετικές καµπύλες Lorenz. 
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6.3  Καµπύλη Lorenz και κοινωνική ευηµερία 

 
Ο Dalton το 192015 στη µελέτη του αναφέρει ότι οι οικονοµολόγοι ενδιαφέρονται 

όχι τόσο για την καθ’ αυτή κατανοµή του εισοδήµατος αλλά για τις επιδράσεις της 

κατανοµής του εισοδήµατος πάνω στην κατανοµή και τη συνολική ποσότητα της 

οικονοµικής ευηµερίας η οποία µπορεί να προέρχεται από το εισόδηµα. Στη συνέχεια 

κάνει τη υπόθεση ότι η οικονοµική ευηµερία διαφορετικών ατόµων είναι προσθετική 

ή αλλιώς ότι η συνολική ευηµερία είναι προσθετικά διασπάσιµη, δηλαδή είναι το 

άθροισµα της ατοµικής ευηµερίας των ατόµων. Επιπλέον υποθέτει ότι η σχέση του 

εισοδήµατος µε την οικονοµική ευηµερία είναι η ίδια για όλα τα µέλη της κοινωνίας 

και τέλος ότι για κάθε άτοµο η οριακή οικονοµική ευηµερία (marginal economic 

welfare) φθίνει όσο αυξάνει το εισόδηµα. Έτσι µπορεί να θεωρηθεί λογικό η 

οικονοµική ευηµερία να έχει µέγιστο όταν όλα τα εισοδήµατα είναι ίσα, δηλαδή όταν 

βρισκόµαστε στη γραµµή ισότητας όπως φαίνεται από το Σχήµα 4. εποµένως αν 

θέλουµε να συγκρίνουµε δύο καµπύλες Lorenz, αυτή που βρίσκεται πιο κοντά στη 

γραµµή της ισότητας αντιστοιχεί σε µικρότερη ανισότητα και αυτό αποτελεί το 

κριτήριο ιεράρχησης Lorenz. Η γραµµή ισότητας µπορεί να θεωρηθεί ως το ιδανικό 

στο οποίο οι κατανοµές εισοδήµατος θα πρέπει να συγκλίνουν. 

 

 

6.3.1 Σύγκριση δύο κατανοµών 

 
Εποµένως ο Dalton µετράει το µέγεθος της ανισότητας από την απόσταση µεταξύ 

της καµπύλης Lorenz και της γραµµής ισότητας. Ο Atkinson (1970) διεύρυνε το 

αποτέλεσµα του Dalton µε το παρακάτω θεώρηµα:16

 

Θεώρηµα Atkinson 

Έστω δύο κατανοµές εισοδήµατος µε ίσους µέσους ( ), ( )F x G x F Gµ µ= . Τότε 

ισχύει η εξής ισοδυναµία: , όπου ( ) ( ) [0,1]F G FL p L p p W W≥ ∀ ∈ ⇔ ≥ G

                                                 
15 Dalton H. (1920), The Measurement of the Inequality of Incomes, Economic Journal, 30 (119), σελ. 

348-361. 
16 Στο θεώρηµα αυτό αναφέρουµε την ουσία των συµπερασµάτων του Atkinson. Atkinson (1970), On 

the Measurement of Inequality, Journal of Economic Theory 2, σελ. 244-263. 
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( ) ( )dFW U x f x= ∫ x x και ( ) ( )dGW U x g x= ∫  είναι οι συναρτήσεις µέσης 

χρησιµότητας της κατανοµής F και G αντίστοιχα, ∀  συνάρτηση χρησιµότητας U(x) 

τέτοια ώστε  και ( ) 0U x′ > ( ) 0U x′′ < . Τις συναρτήσεις αυτές τις ονοµάζουµε 

συναρτήσεις κοινωνικής ευηµερίας. 

Το θεώρηµα αυτό µας λέει ότι εάν η κοινωνική ευηµερία είναι το άθροισµα των 

ατοµικών χρησιµοτήτων και κάθε άτοµο έχει την ίδια συνάρτηση χρησιµότητας η 

οποία είναι κοίλη, η ιεράρχηση κατανοµών σύµφωνα µε το κριτήριο Lorenz είναι ίδια 

µε την ιεράρχηση που υπονοείται από τη κοινωνική συνάρτηση ευηµερίας δεδοµένου 

ότι οι κατανοµές έχουν την ίδια µέση τιµή εισοδήµατος και οι αντίστοιχες καµπύλες 

Lorenz δεν τέµνονται. 

Για να εξετάσουµε την ισχύ αυτού του θεωρήµατος θα προσπαθήσουµε να 

ερµηνεύσουµε τις δύο βασικές υποθέσεις. Την υπόθεση ότι η συνάρτηση 

χρησιµότητας είναι κοίλη και την υπόθεση της προσθετικής διάσπασης της συνολικής 

ευηµερίας. 

 

 

6.3.1.1        Η υπόθεση της κοίλης συνάρτησης χρησιµότητας 

 
Με βάση την προσέγγιση της µέσης χρησιµότητας, η υπόθεση της κοίλης 

συνάρτησης χρησιµότητας χρίζει ιδιαίτερης προσοχής. Γιατί η κοιλότητα της 

συνάρτησης χρησιµότητας είναι απαραίτητη για να ισχύει το παραπάνω θεώρηµα; 

Στη συνέχεια θα παρουσιάσουµε δύο προσεγγίσεις που δίνουν ερµηνεία στην 

κοιλότητα της U(x).17

Μία µέθοδος για να προσδιορίσουµε την κοινωνική ευηµερία από µία κατανοµή 

εισοδήµατος είναι να την ορίσουµε πάνω στις προσωπικές χρησιµότητες των ατόµων. 

Μία συνάρτηση ευηµερίας που σχηµατίζεται σύµφωνα µε αυτό το κριτήριο λέγεται 

ατοµικιστική. Ο σκοπός είναι να επιτρέψουµε στους κατόχους των εισοδηµάτων να 

είναι οι καλύτεροι κριτές της προσωπικής τους ευηµερίας όταν γίνονται κοινωνικές 

κρίσεις. Σύµφωνα µε τη συνάρτηση κοινωνικής ευηµερίας η κοίλη συνάρτηση U(x) 

είναι απλά ένας περιορισµός που εξασφαλίζει αποστροφή ανισότητας. 

                                                 
17 Η ανάλυση που ακολουθεί είναι από τον Lambert P. J. The Distribution and Redistribution of 

Income. A Mathematical Analysis. 2nd edition. Manchester University Press. 1993. 
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Μία διαφορετική προσέγγιση ώστε να κάνουµε κοινωνικές συγκρίσεις που οδηγούν 

στη συναρτησιακή µορφή της κοινωνικής ευηµερίας και δίνει µία ελκυστική 

ερµηνεία για την κοιλότητα της U(x) είναι η προσέγγιση του “ηθικού παρατηρητή” 

(ethical observer). Εάν ένα άτοµο που νοιάζεται για το κοινωνικό σύνολο και δεν έχει 

ατοµικό ενδιαφέρον έπρεπε να επιλέξει µεταξύ διαφόρων κατανοµών εισοδήµατος 

πως θα ενεργούσε; Μπορούµε να ονοµάσουµε αυτό το άτοµο κοινωνικό σχεδιαστή. 

Για να ορθολογικοποιήσουµε τη συναρτησιακή µορφή της κοινωνικής ευηµερίας 

έστω ότι ο κοινωνικός σχεδιαστής αντανακλά στην κατανοµή εισοδήµατος τη δική 

του συνάρτηση χρησιµότητας U(x). Αυτή δεν είναι απαραίτητα η ίδια συνάρτηση µε 

τη συνάρτηση ενός άλλου κοινωνικού σχεδιαστή. Ωστόσο, εάν κάθε παρατηρητής 

χρησιµοποιεί µία αυστηρά κοίλη χρησιµότητα, τότε όλοι θα προτιµούν µία Lorenz – 

κυρίαρχη σε κάθε περίπτωση που τα µέσα εισοδήµατα είναι ίσα και οι καµπύλες 

Lorenz δεν τέµνονται. 

Η αυστηρή υπόθεση για την κοίλη συνάρτηση χρησιµότητας ενός κοινωνικού 

σχεδιαστή συνεπάγεται αποδοχή µεταφοράς εισοδήµατος. Το Σχήµα 5 µας δείχνει 

ότι αν και µόνον αν η U(x) είναι παντού αυστηρά κοίλη, τότε η θεωρητική απώλεια 

στη χρησιµότητα από την αφαίρεση ενός ευρώ από έναν δέκτη εισοδήµατος µπορεί 

πλέον να αντισταθµιστεί από το κέρδος στη χρησιµότητα µε το να δοθεί σε 

οποιονδήποτε έχει εισόδηµα χαµηλότερα στη κατανοµή. 

 

 

U(x) 
Απώλεια 
χρησιµότητας 

Κέρδος 
χρησιµό- 
τητας 

          y            y+1                     y+h-1           y+h 
 

Σχήµα 5. Συνάρτηση χρησιµότητας του κοινωνικού σχεδιαστή 
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6.3.1.2       Η υπόθεση της προσθετικής διάσπασης της συνολικής ευηµερίας 

 
Η προσθετική διάσπαση είναι µία ισχυρή συνθήκη για να επιβληθεί σε µία γενική 

συνάρτηση ευηµερίας. Οι Dasgupta, Sen και Starrett (1973) θεώρησαν σηµαντικό να 

εξετάσουν εάν το αποτέλεσµα του Atkinson εξαρτάται από αυτήν την υπόθεση. Στη 

συνέχεια θα αναφερθούµε αναλυτικά στη µέθοδο και τα συµπεράσµατα των Dasgupta 

et al.18

Αρχικά γίνεται η υπόθεση ότι η χρησιµότητα του ατόµου εξαρτάται µόνο από το 

εισόδηµά του και στη συνέχεια χρησιµοποιούνται δύο αξιώµατα: 

 

Αξίωµα 1. είναι αυστηρά κοίλη.   ( ) και ( )ii U U U∀ = ⋅ ⋅

Όπου  είναι η χρησιµότητα του ατόµου i. Το αξίωµα αυτό αναφέρει ότι κάθε 

άτοµο έχει την ίδια συνάρτηση χρησιµότητας. 

iU

 

Η κοινωνική ευηµερία είναι ατοµιστική και αυτό γράφεται ως: 

1 2 1 2( ( ), ( ),..., ( ) ( , ,..., )n nW W U x U x U x F x x x= ≡ . 

όπου  είναι η χρησιµότητα του κάθε ατόµου από το ( )jU x jx  επίπεδο εισοδήµατος 

και 1 2( , ,..., )nF x x x  είναι η αθροιστική συνάρτηση κατανοµής του εισοδήµατος 

1 2( , ,..., )nx x x=x . 

 

Αξίωµα 2. Η W είναι αύξουσα, συµµετρική και οιωνεί κοίλη στις ατοµικές 

χρησιµότητες. 

 

Στη συνέχεια οι συγγραφείς ασχολούνται µόνο µε τη συνάρτηση F και κάνουν 

χρήση δύο γνωστών ληµµάτων. 

 

                                                 
18 Dasgupta P. Sen A. and Starret D. (1975). Notes on the Measurement of Inequality. Journal of 

Economic Theory, 6, σελ. 180 – 187. 
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Λήµµα 1. Τα οριακά σηµεία όλων των βιοστοχαστικών πινάκων τάξεως n είναι το 

σύνολο όλων των πινάκων µετάθεσης τάξεως n.19

Λήµµα 2. Εάν x και y είναι δύο διανύσµατα στο nR  διατεταγµένα έτσι ώστε: 

1 nx x≤ ≤K  και  τότε οι ακόλουθες 4 συνθήκες είναι ισοδύναµες: 1 ny ≤ ≤K y

n

x

(1) Υπάρχει µία βιοστοχαστική µήτρα Q (που δεν είναι µήτρα µετάθεση) τέτοια 

ώστε . y Qx=

(2)  µε αυστηρή ανισότητα για 

τουλάχιστον ένα k και 

1 1  για όλα τα k ky y x x k+ + ≥ + + ≤K K

1 1n ny y x+ + = + +K K . 

(3) Το y µπορεί να αποκτηθεί από το x µε µία µη κενή ακολουθία 

µετασχηµατισµού της µορφής: 
1

1

1

,  

,  0

,  εάν ,

i i j

j j i

k k

x x e x j i

x x e x e

x x k i j

α α α α

α α α α α

α α

+

+

+

= + ≤ >

= − ≥ >

≠
 

(4) για κάθε αυστηρώς κοίλη συνάρτηση U που ορίζεται στο R1 έχουµε: 

1 1( ) ( ) ( ) ( )n nU y U y U x U x+ + > + +K K  

Αποκλείουµε την πιθανότητα x y≡ . 

Εάν σκεφτούµε τα x και y ως κατανοµές εισοδήµατος, η συνθήκη (2) δηλώνει ότι η 

κατανοµή y είναι Lorenz ανώτερη της κατανοµής x. Η συνθήκη (3) δηλώνει ότι η y 

µπορεί να αποκτηθεί από τη x µε µία πεπερασµένη ακολουθία µεταφοράς 

εισοδήµατος από τον πλούσιο (j) στο φτωχό (i). Εποµένως η ισοδυναµία των (2), (3) 

και (4) είναι η διακριτή εκδοχή του κύριου θεωρήµατος του Atkinson. 

Στη συνέχεια οι Dasgupta et al. επεκτείνουν τις ισοδυναµίες του Λήµµατος 2 ώστε 

να συµπεριλάβει ιεραρχήσεις σύµφωνα µε τις συναρτήσεις F που δεν είναι 

προσθετικά διασπάσιµες. Ακολουθεί το αξίωµα: 

 

Αξίωµα 3. Η F είναι συµµετρική και αυστηρά οιωνεί κοίλη στο Rn. 

 

                                                 
19 Μία τετραγωνική µήτρα είναι βιοστοχαστική εάν όλα της τα στοιχεία είναι µη αρνητικά και τα 

στοιχεία κάθε γραµµής και κάθε στήλης έχουν άθροισµα 1. Μία µήτρα είναι µήτρα µετάθεση εάν είναι 

βιοστοχαστική και έχει ακριβώς ένα θετικό στοιχείο σε κάθε γραµµή και σε κάθε στήλη. 
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Από το Λήµµα 1 το Αξίωµα 3 οδηγεί στο ακόλουθο αξίωµα: 

 

Αξίωµα 4. Η F είναι αυστηρά S – κοίλη στο Rn.20

 

Τώρα µπορούν να επεκταθούν οι ισοδυναµίες του Λήµµατος 2 θεωρώντας την 

ακόλουθη συνθήκη ιεράρχησης: 

(5) ∀F που ικανοποιεί την Α4: 

1 1( ,..., ) ( ,..., )n nF y y F x x> . 

 

Τέλος οι Dasgupta et al. καταλήγουν στο ακόλουθο πόρισµα: 

Πόρισµα 1. Εάν η F αποτυγχάνει να ικανοποιεί την Α4, τότε η F δε µπορεί να 

ιεραρχήσει όλες τις κατανοµές εισοδήµατος µε τον ίδιο τρόπο όπως η καµπύλη 

Lorenz. 

 

Ο Shorrocks το 1983 εστιάζοντας στην κανονιστική εξέταση που βρίσκεται έµµεσα 

στην κατανοµή των πόρων, πρότεινε ένα κριτήριο που µε το οποίο ιεραρχεί δύο 

οποιεσδήποτε κατανοµές µε διαφορετικά µέσα εισοδήµατα.  

Ασχολήθηκε µε τη σύγκριση δύο κατανοµών παρουσιάζοντας αρχικά δύο κεντρικά 

θέµατα που ξεχωρίζουν όταν προσπαθούµε να προσδιορίσουµε τη σχετική επιθυµία 

για διαφορετικές κοινωνικές πολιτικές.21 Το ένα είναι το να υπάρξει ουσιαστική 

σύγκριση µεταξύ των νοικοκυριών µε διαφορετικά χαρακτηριστικά, όπως η σύνθεση 

των προτιµήσεων, που λειτουργούν σε διαφορετικό περιβάλλον. Το άλλο αφορά την 

κανονιστική εξέταση που βρίσκεται έµµεσα στην αξιολόγηση εναλλακτικών 

κατανοµών των πόρων. Η έµφαση εδώ δίνεται στην ανισότητα µεταξύ των 

νοικοκυριών και στην έκταση στην οποία η µεγαλύτερη ανισότητα µπορεί να 

αντισταθµιστεί µε υψηλότερα µέσα επίπεδα διαβίωσης. 

Για να αποφύγουµε το πρόβληµα της σύγκρισης των νοικοκυριών θεωρούµε ένα 

πληθυσµό από n νοικοκυριά τα οποία είναι όµοια από όλες τις απόψεις εκτός από τα 

εισοδήµατά τους. Το ζήτηµα της ιεράρχησης των κοινωνικών τάξεων γίνεται ένα 

                                                 
20 Μία συνάρτηση F είναι S – κοίλη στο Rn, εάν nx R∈  σηµαίνει ότι για όλες τις βιοστοχαστικές 

µήτρες Q τάξεως n,  Μία S – κοίλη συνάρτηση είναι αναγκαστικά και συµµετρική. ( ) ( )F Qx F x≥ .
21 Shorrocks A. (1983), Ranking Income Distributions, Economica, 50, pp. 3 – 17. 
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ζήτηµα ιεράρχησης των κατανοµών των εισοδηµάτων σε µία οµάδα από ανώνυµα 

νοικοκυριά ή άτοµα. 

Χρησιµοποιώντας τις συνήθεις υποθέσεις για τις προτιµήσεις των καταναλωτών, 

υποθέτουµε ότι η κοινωνική διάταξη των κατανοµών εισοδήµατος µπορεί να 

αποδοθεί µε µία συνάρτηση ευηµερίας: 

1( ) ( ,..., ) όπου  είναι το εισόδηµα του ατόµου .n iW W y W y y y i= =  

Εάν η  µπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς, τότε η ιεράρχηση των κατανοµών 

είναι µία εύκολη υπόθεση. Το περισσότερο όµως που µπορούµε να υποθέσουµε είναι 

κάποιοι γενικώς αποδεκτοί περιορισµοί για τη 

( )W ⋅

( )W ⋅  ώστε να µπορούµε να έχουµε 

µία µερική διάταξη. 

Ο Shorrocks χρησιµοποιώντας τις πιο πάνω έννοιες αναφέρει δύο είδη περιορισµών 

που θα µπορούσαν να τεθούν στη ( )W ⋅ . Οι περιορισµοί αυτοί αντανακλούν µια 

κοινωνική προτίµηση για µία πιο ίση κατανοµή και υψηλότερα πραγµατικά 

εισοδήµατα. Αυτές οι ιδιότητες αναφέρονται στο Shorrocks ως “προτίµηση ισότητας” 

και “προτίµηση αποτελεσµατικότητας” αντίστοιχα. 

Μας ενδιαφέρουν εκείνες οι περιπτώσεις στις οποίες µία κατανοµή y µπορεί να 

είναι τουλάχιστον όσο επιθυµητή είναι µία άλλη κατανοµή y’ για κάθε επιλογή 

συνάρτησης ευηµερίας που ικανοποιεί την υπόθεση ότι η ( )W ⋅  είναι S – concave. 

Τέτοιες καταστάσεις προκύπτουν όταν οι δύο κατανοµές έχουν ίδιους µέσους (εδώ µ 

και µ’) και µη τεµνόµενες καµπύλες Lorenz. 

 

Το συµπέρασµα που βγαίνει είναι ότι όταν συγκρίνουµε κατανοµές µε τον ίδιο µέσο 

µία κατανοµή θα είναι προτιµότερη από µία άλλη, από όλες τις προσθετικές, κοίλες 

κοινωνικές συναρτήσεις ευηµερίας, αν και µόνο αν η καµπύλη Lorenz για την πρώτη 

κατανοµή βρίσκεται εξ ολοκλήρου πάνω από την καµπύλη Lorenz της δεύτερης 

κατανοµής. 

 

 

6.4  Γενικευµένη Καµπύλη Lorenz. 

 
Συνήθως όµως οι κατανοµές δεν έχουν τον ίδιο µέσο, οι καµπύλες Lorenz είναι 

τεµνόµενες και εποµένως η ιεράρχηση µεταξύ δύο κατανοµών γίνεται αµφιλεγόµενη. 

Ακόµα και αν προκύψουν όµως µη τεµνόµενες καµπύλες Lorenz έχει βρεθεί ότι 
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συγκρίνοντας δύο κατανοµές, οι διαφορές µεταξύ των αντίστοιχων καµπυλών Lorenz 

είναι πολύ µικρές σε σχέση µε τις αποκλίσεις του µέσου εισοδήµατος. Έτσι ο 

Shorrocks εισήγαγε την έννοια της Γενικευµένης Καµπύλης Lorenz που σχηµατίζεται 

πολλαπλασιάζοντας την “κοινή” καµπύλη Lorenz µε τη µέση τιµή της κατανοµής: 

 

1

( , ) ( , )  
1( , / )  γ ι α  δ ι α κ ρ ι τ έ ς  τ ιµ έ ς  ή

k

i
i

G L p L p

G L k n y
n

µ κ α ι

=

=

= ∑

y y

y  

0
( , ) ( )d ( ) για συνεχείς τιµές

y
GL y p yf y y L pµ= =∫  

όταν y διατάσσεται σε όρους αυξανόµενου εισοδήµατος. 

Για να παρουσιάσουµε την ισοδυναµία µεταξύ της διάταξης προτίµησης και της 

ιεράρχησης κατανοµών στη βάση των γενικευµένων καµπυλών Lorenz 

χρησιµοποιούµε το ακόλουθο θεώρηµα: 

 

Θεώρηµα Shorrocks  

Έστω y  και ′y  δύο κατανοµές εισοδήµατος, τότε: 

1( ) ( )   (.)  W   ( , ) ( , ) W W W GL p GL p′ ′≥ ∀ ∈ ⇔ ≥y y y y p∀

                                                

. 

 

Η συνθήκη αυτή ισχύει όταν µία κατανοµή έχει και υψηλότερη µέση τιµή και 

υψηλότερη καµπύλη Lorenz. Ισχύει όµως και στις περιπτώσεις όπου η υψηλότερη 

µέση τιµή µπορεί να αντισταθµίσει µία ενδεχόµενα χαµηλή καµπύλη Lorenz. 

∆εδοµένων δύο κατανοµών εισοδήµατος, σχηµατίζουµε απλά δυο νέες καµπύλες 

έτσι ώστε να δούµε εάν είναι διαθέσιµη µία αυστηρή διάκριση ευηµερίας 

Ο Thistle (1989) έδειξε ότι η γενικευµένη καµπύλη Lorenz εάν οριστεί σωστά, 

προσδιορίζει πλήρως τη συνάρτηση κατανοµής. Είναι εποµένως δυική µε τη 

συνάρτηση κατανοµής.22

 

 

 

 

 
22 P. D. Thistle (1989), Ranking Distributions with Generalized Lorenz Curves, Southern Economic 

Journal, 56 (1), σελ. 1. 
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6.5  Στατιστικά πορίσµατα 

 
Μέχρι τώρα οι καµπύλες Lorenz χρησιµοποιήθηκαν ως περιγραφικά εργαλεία και 

όχι ως εργαλεία για αυστηρά στατιστικά συµπεράσµατα. Αυτή η έλλειψη µπορεί να 

αποδοθεί σε πολλούς παράγοντες. Κατά πρώτον, πολλοί άνθρωποι απλά προτιµούν 

να βασίζουν τις συγκρίσεις ανισότητας σε διάφορες περιληπτικές µετρήσεις 

ανισότητας. Κατά δεύτερον η έλλειψη οφείλεται εν µέρει στη µαθηµατική 

πολυπλοκότητα της κατανοµής του δείγµατος για τις συνιστώσες της καµπύλης 

Lorenz, αλλά και στις δυσκολίες υπολογισµού που περιέχονται στις εφαρµοσµένες 

σχέσεις. 

Αλλά η έλλειψη οφείλεται επίσης και στον τρόπο µε τον οποίο τα αποτελέσµατα 

της κατανοµής του δείγµατος εκφράζονται σε όρους της συνάρτησης κατανοµής του 

πληθυσµού από όπου έχουν εξαχθεί τα δεδοµένα. Για να εφαρµοστούν αυτά τα 

αποτελέσµατα εµπειρικά, γίνεται η αυθαίρετη υπόθεση ότι τα δεδοµένα προέρχονται 

από µία συγκεκριµένη κατανοµή. Τέτοιες αυθαίρετες υποθέσεις όµως είναι πιθανόν 

να είναι αναληθείς ή πολύ γενικές. 

Οι Beach και Davidson (1983)23 θέτοντας τους παραπάνω προβληµατισµούς 

παρήγαγαν την πλήρη (ασυµπτωτική) δοµή διακύµανσης – συνδιακύµανσης, έδειξαν 

ότι ολόκληρη η δοµή µπορεί να εκφραστεί σε όρους distribution – free και έδωσαν 

συνεπείς εκτιµητές για τις διακυµάνσεις και τις συνδιακυµάνσεις που είναι πολύ πιο 

εύκολα υπολογίσιµες απ’ ότι πριν.24

Ο σκοπός ήταν να παρουσιαστούν στατιστικά πορίσµατα µε εµπειρικές καµπύλες 

Lorenz που χαρακτηρίζονται από ένα σύνολο τεταγµένων { | 1,..., }i iΦ = Κ  που 

αντιστοιχούν στις τετµηµένες { | 1,..., }ip i = Κ . Έστω Y είναι η τυχαία µεταβλητή του 

εισοδήµατος για διαφορετικά άτοµα ή νοικοκυριά και η αθροιστική συνάρτηση 

κατανοµής του εισοδήµατος για τον πληθυσµό είναι F(y). Το ποσοστό του 

                                                 
23  Beach and Davidson (1983). Distribution – Free Statistical Inference with Lorenz Curves and 

Income Shares, Review of Economic Studies 50, σελ. 723-735. 
24 Ο Sendler (1979) έδωσε distribution - free διαστήµατα εµπιστοσύνης για τις συνιστώσες της 

καµπύλης Lorenz παράγοντας τις ασυµπτωτικές διακυµάνσεις έτσι ώστε δεν απαιτείται συγκεκριµένη 

υπόθεση για την κατανοµή. Τα αποτελέσµατά του ωστόσο δεν θεωρούν τη δοµή συνδιακύµανσης και 

εποµένως δεν επιτρέπουν συγκρίσεις µεταξύ των συνολικών καµπυλών Lorenz. Sendler W. (1979). On 

Statistical Inference in Concentration Measurement. Metrika, 26, σελ. 109 – 122. 
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εισοδήµατος που λαµβάνουν τα άτοµα εκείνα που έχουν εισοδήµατα µικρότερα ή ίσα 

µε y δίνεται από την ακόλουθη σχέση: 

0

( ) (1/ ) d ( )
y

y uµΦ ≡ ∫ F u . 

Οι Beach και Davidson αφού εξάγουν τις ασυµπτωτικές κατανοµές των τεταγµένων 

της καµπύλης Lorenz καταλήγουν να ελέγχουν υποθέσεις µε καµπύλες Lorenz. 

Αρχικά για να συγκρίνουν µία υποθετική καµπύλη Lorenz  µε µία 

εκτιµηθείσα καµπύλη 

0 0 0
1( ,..., )Κ ′Φ = Φ Φ

0 0 0
1

ˆ ˆ ˆ( ,..., )Κ ′Φ = Φ Φ  έτσι ώστε να ελεγχθεί η υπόθεση 

 χρησιµοποιούν το ασυµπτωτικό Χ0
0 :H Φ = Φ 2 στατιστικό ελέγχου: 

0 1 0
1

ˆˆ ˆ( ) (Lc N V −′= Φ −Φ Φ −Φ )  µε Κ βαθµούς ελευθερίας. L̂V  είναι η εκτιµηθείσα 

µήτρα διακυµάνσεων συνδιακυµάνσεων και Ν ο αριθµός των παρατηρήσεων στο 

δείγµα. 

Για τη σύγκριση δύο ξεχωριστών καµπυλών Lorenz 1Φ̂  και 2Φ̂  από ανεξάρτητα 

δείγµατα έτσι ώστε να ελεγχθεί η υπόθεση 0 1
ˆ:H 2Φ = Φ , χρησιµοποιείται το 

στατιστικό: 

1 2

1
2 1 2 1 2 1

ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ( ) [( / ) ( / )] ( )L Lc V N V N −′= Φ −Φ + Φ −Φ2

)

όπου είναι επίσης ασυµπτωτικά 

Χ2 µε Κ βαθµούς ελευθερίας υπό τη µηδενική υπόθεση.  είναι η 

εκτιµηθείσα µήτρα διακυµάνσεων συνδιακυµάνσεων, Ν

1 21 2
ˆ ˆ( / ) ( /L LV N V N+

1 και Ν2 είναι ο αριθµός των 

παρατηρήσεων για το κάθε δείγµα αντίστοιχα. 

 

 

6.6  Εφαρµογή της γενικευµένης καµπύλης Lorenz στην ανάλυση του σχετικού 

γυναικείου µισθού 

 
Όπως είδαµε και στην προηγούµενη ενότητα η Πράξη Ίσης Πληρωµής και η Πράξη 

∆ιάκρισης Φύλου στη Μεγάλη Βρετανία τη δεκαετία του 1970 αποτέλεσε 

αντικείµενο ερευνών για το κατά πόσο ευθύνονται για τη µεγάλη αύξηση των 

σχετικών γυναικείων µισθών µετά το 1975. 

Οι Sloane και Theodossiou (1994) χρησιµοποίησαν τη µέθοδο των γενικευµένων 

καµπυλών Lorenz αλλά και τη µέθοδο των Beach και Davidson που είδαµε πιο πάνω 

για να µελετήσουν τις διαφορές στην κατανοµή των µισθών αντρών και γυναικών στη 
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Βρετανία τη δεκαετία του 1970 και να εξετάσουν τη σηµαντικότητα της νοµοθεσίας 

πάνω στη µείωση του χάσµατος µισθών αντρών και γυναικών. 

Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι δυικός. Προσπαθεί πρώτον, να συγκρίνει τις 

σχετικές µεταβολές σε αντρικούς και γυναικείους µισθούς χρησιµοποιώντας 

δεδοµένα από το New Earnings Survey την περίοδο 1970 – 1982 και πιο 

συγκεκριµένα να εξετάσει τις µεταβολές στη συνολική κατανοµή των µισθών αντί 

µόνο για το µέσο. ∆εύτερον, να δει σε ποιο βαθµό µπορεί αυτό να εξηγήσει τη 

σηµαντική βελτίωση στο σχετικό γυναικείο µισθό αυτήν την περίοδο. 

Εάν δεν υπάρχουν διαφορά µεταξύ της κατανοµής µισθών των αντρών και 

κατανοµής µισθών των γυναικών τότε οι αντίστοιχες γενικευµένες καµπύλες Lorenz 

θα συµπίπτανε. Εάν, ωστόσο οι γυναίκες κερδίζουν λιγότερο από τους άντρες 

συναδέλφους τους, τότε η γενικευµένη καµπύλη Lorenz των γυναικών θα βρίσκεται 

κάτω από αυτή των αντρών. Έστω Π ένα δεδοµένο ποσοστό των φτωχότερων αντρών 

και γυναικών, σε αυτήν την τελευταία περίπτωση το pΠ ποσοστό των γυναικών θα 

έπαιρνε µισθό λιγότερο από το αντίστοιχο ποσοστό των αντρών έτσι ώστε Μ(pΠ) > 

F(pΠ), όπως φαίνεται και από το Σχήµα 4. 

 
Σχήµα 6. Γενικευµένες Καµπύλες Lorenz. 

 

Ωστόσο το ενδιαφέρον αυτής της µελέτης στρέφεται κυρίως στη συµπεριφορά του 

λόγου του µισθού των γυναικών προς το µισθό των αντρών για διαφορετικά ποσοστά 

του εργατικού δυναµικού, µέσα στο χρόνο. Για να εξετάσουν αυτήν τη συµπεριφορά 

0 

GLC (Άντρες)
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οι Sloane και Theodossiou, επικεντρώνονται  στη συµπεριφορά του αντίστοιχου 

λόγου F(p)/M(p) για καθένα από τα αντίστοιχα ποσοστά της γενικευµένης καµπύλης 

Lorenz. Εάν όλοι οι λόγοι κινούνται παράλληλα µέσα στο χρόνο τότε µπορούµε να 

συµπεράνουµε ότι η νοµοθεσία και άλλοι παράγοντες έχουν τη ίδια επίδραση  στους 

µισθούς των γυναικών σε σχέση µε τους µισθούς των αντρών τόσο για τα 

υψηλόµισθα άτοµα όσο και για τα χαµηλόµισθα.25

Εάν η εφαρµογή της Πράξης Ίσης Πληρωµής  παίζει πρωτεύοντα ρόλο θα πρέπει 

να περιµένουµε ότι οι γυναικείοι µισθοί θα αυξάνονταν πιο γρήγορα σε εργασίες 

όπου µπορούν να γίνουν βάσιµες συγκρίσεις µε τους µισθούς των αντρών. Ενδείξεις 

ότι η προς τα πάνω µετακίνηση των γυναικείων µισθών δεν επηρεάζεται από την 

παρουσία της σύγκρισης µε τους µισθούς των αντρών ή ότι δε συγκεντρώνεται την 

περίοδο 1970 – 1976 όταν εφαρµόστηκε και η Πράξη Ίσης Πληρωµής, θα ήταν 

απόδειξη ότι υπάρχουν κι άλλοι λόγοι εκτός από την Πράξη Ίσης Πληρωµής για την 

προς τα πάνω µετακίνηση των σχετικών γυναικείων µισθών. 

Η ανάλυση της συνολικής κατανοµής των αντρικών και γυναικείων µισθών από 

τους Sloane και Theodossiou έδειξε ότι η καλυτέρευση της σχετικής θέσης των 

γυναικείων µισθών είναι πολύ λιγότερο ενιαία από ότι είχε υποτεθεί πιο πριν. Η 

χρονική στιγµή της προς τα πάνω µετακίνησης είναι συνεπής µε την εφαρµογή της 

νοµοθεσίας ίσης πληρωµής. 

Ωστόσο η πολύ σηµαντική βελτίωση στο σχετικό γυναικείο µισθό σε εργασίες όπου 

κυριαρχούν άντρες σε αντίθεση µε τις ενοποιηµένες εργασίες αλλά και η προς τα 

πάνω µετακίνηση της πληρωµής των γυναικών σε τελείως διαχωρισµένες εργασίες 

είναι µη αναµενόµενα. Ακόµα, η σχετική χειροτέρευση των γυναικείων µισθών σε 

εργασίες όπου κυριαρχούν οι γυναίκες είναι ενδεικτική της αποφυγής της εφαρµογής 

της νοµοθεσίας από τους εργαζόµενους. 

 

 

6.7 Κριτική στη µεθοδολογία 

 
Οι Derobert και Thieriot (2003) κάνουν κριτική στην παραπάνω µεθοδολογία 

τονίζοντας ότι µε αυτόν τον τρόπο η καµπύλη Lorenz γίνεται κανονιστική  και ότι η 
                                                 
25 Sloane P. J. και Theodossiou I. (1994). A Generalized Lorenz Curve Approach to Explaining the 

Upward Movement in Women’s Relative Earnings in Britain during the 1970s. Scottish Journal of 

Political Economy 41, (4), σελ. 464-476. 
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σύγχρονή της χρήση είναι συνδεδεµένη µε το πλαίσιο ευηµερίας. Η καθιέρωση της 

καµπύλης Lorenz ως ένα κανονιστικό κριτήριο ιεράρχησης δηλώνει µία αλλαγή από 

την αρχική της εφαρµογή αφού πια δεν είναι µία γραφική παρουσίαση των 

δεδοµένων αλλά το σηµείο εκκίνησης της θεωρίας. 

Η καµπύλη έχει δηµιουργήσει σύγχρονες συζητήσεις πάνω στην παρουσίαση της 

ευηµερίας από την κατανοµή του πλούτου, οι οποίες έθεσαν εκτός σηµαντικά θέµατα 

που αφορούν την ποιότητα ζωής. Οι συγγραφείς καταλήγουν στο ότι η σύγχρονη 

παρουσίαση της µεθόδου του Lorenz έχει µεταβάλει την καµπύλη σε ένα 

προσδιοριστικό αλλά σχετικά περιορισµένο µοντέλο.26

Στα επόµενα θα προσπαθήσουµε να εφαρµόσουµε τη ίδια διαδικασία για 11 χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξετάζοντας τη µεταβολή του σχετικού γυναικείου µισθού 

για διάφορα ποσοστά του πληθυσµού (διατεταγµένα ως προς τον αύξοντα ωριαίο 

µισθό) από το 1994 έως το 2001 χωρίς όµως να προβούµε σε αυστηρά στατιστική 

ανάλυση. 

                                                 
26 Derobert L. and Thieriot G. (2003). The Lorenz Curve as an Archetype: A Historiko – 

Epistemological Study. Euro. J. History of Economic Thought, 10, no 4, σελ. 573 – 585. 
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7. Η εξέλιξη του σχετικού γυναικείου µισθού 
  Περιγραφική µελέτη για 11 χώρες από το 1994 έως το 2001. 

 

Σε αυτήν την ενότητα θα ασχοληθούµε µε την εξέλιξη του σχετικού ωριαίου 

γυναικείου µισθού από το 1994 έως το 2001 για 11 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

χρησιµοποιώντας δεδοµένα από το European Community Household Panel (ECHP). 

Στην ανάλυση που ακολουθεί δε θα χρησιµοποιηθεί στατιστικός έλεγχος για την 

εξαγωγή αυστηρών συµπερασµάτων, καθώς για τη συγκεκριµένη ανάλυση σε αυτήν 

την εργασία δεν υπάρχουν τα κατάλληλα και απαραίτητα εργαλεία. Έτσι προχωρούµε 

σε µία περιγραφική διαδικασία, χωρία αυτό να σηµαίνει ότι διαφωνούµε µε τη χρήση 

της καµπύλης Lorenz για την εξαγωγή αυστηρών στατιστικών πορισµάτων. 

Αρχικά επιλέγουµε από το συνολικό δείγµα των χωρών τη χώρα που θέλουµε να 

µελετήσουµε και αποκλείουµε από το δείγµα όσα άτοµα δεν έχουν δηλώσει µισθό, 

θεωρώντας τις 39 ώρες εργασίας την εβδοµάδα ως τον ελάχιστο αριθµό ωρών 

εργασίας εβδοµαδιαίως. 

Ακολούθως επιλέγουµε από το δείγµα διαδοχικά τους άντρες και τις γυναίκες για 

κάθε έτος χωριστά και σχηµατίζουµε την αντίστοιχη καµπύλη Lorenz. Με αυτόν τον 

τρόπο για κάθε έτος έχουµε µία καµπύλη Lorenz για τους άντρες και µία για τις 

γυναίκες. 

Για πρακτικούς λόγους συγκρίνουµε και παρουσιάζουµε σε ειδικό γράφηµα, τις 

καµπύλες Lorenz αντρών και γυναικών σε κάθε χώρα µόνο για έτος 1994. Tα 

αποτελέσµατα δε διαφοροποιούνται αισθητά στα υπόλοιπα έτη, οπότε το έτος αυτό, 

που είναι και το πρώτο έτος της έρευνας, είναι ενδεικτικό. 

Επειδή όµως, όπως περιγράψαµε στην προηγούµενη ενότητα οι καµπύλες Lorenz δε 

λαµβάνουν υπόψη τη µέση τιµή του εισοδήµατος αλλά ενδέχεται και να τέµνονται, 

προχωράµε στην κατασκευή της γενικευµένης καµπύλης Lorenz. Αυτό γίνεται 

πολλαπλασιάζοντας την αντίστοιχη καµπύλη Lorenz µε τη µέση τιµή του αντίστοιχου 

δείγµατος. Και πάλι χρησιµοποιούµε ειδικό γράφηµα που συγκρίνει τις γενικευµένες 

καµπύλες Lorenz αντρών και γυναικών σε κάθε χώρα µόνο για το ενδεικτικό έτος 

1994. 

Τις τιµές των γενικευµένων καµπυλών Lorenz καθώς και το σχετικό ωριαίο µισθό 

των γυναικών τις παρουσιάζουµε σε ειδικό πίνακα για κάθε χώρα. 
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Έτσι καταλήγουµε για κάθε έτος να έχουµε δύο γενικευµένες καµπύλες Lorenz, µία 

για τους άντρες και µία για τις γυναίκες. Στη συνέχεια παίρνουµε το λόγο των τιµών 

των γενικευµένων καµπυλών Lorenz γυναικών και αντρών αντίστοιχα για το 25, το 

50, το 75 και το 100% του σωρευτικού ποσοστού του δείγµατος αφού κατατάξουµε 

τους λήπτες µισθού από τους χαµηλότερους µισθούς στους υψηλότερους, αθροιστικά 

κατά µήκος του οριζόντιου άξονα. Ο λόγος αυτός θα είναι ο σχετικός ωριαίος 

γυναικείος µισθός για το συγκεκριµένο έτος για καθένα από τα αντίστοιχα ποσοστά. 

Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία για όλα τα έτη παίρνουµε την εξέλιξη του 

σχετικού ωριαίου γυναικείου µισθού για τα αντίστοιχα ποσοστά, την οποία και 

παρουσιάζουµε σε ξεχωριστό πίνακα. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τα 

αποτελέσµατα της εξέλιξης του σχετικού ωριαίου γυναικείου µισθού για κάθε µία 

χώρα χωριστά. 
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7.1  Εφαρµογή στη Μεγάλη Βρετανία. 

 
O αριθµός των παρατηρήσεων για τη Μεγάλη Βρετανία είναι αρχικά 70498 άτοµα. 

Επειδή χρειαζόµαστε µόνο εκείνα τα άτοµα που δηλώνουν ότι έχουν µισθό ο αριθµός 

των ατόµων του δείγµατος µειώνεται σε 38609 άτοµα από τα οποία οι 18745 είναι 

άντρες και οι 19864 είναι γυναίκες. 

Στη συνέχεια παίρνουµε κάθε έτος χωριστά και σχηµατίζουµε την αντίστοιχη 

καµπύλη Lorenz για τους άντρες και τις γυναίκες. Στο Σχήµα 7 φαίνονται οι 

καµπύλες Lorenz για τους άντρες και τις γυναίκες το 1994. Το έτος αυτό είναι 

ενδεικτικό καθώς είναι το πρώτο έτος της έρευνας και θα χρησιµοποιείται σε κάθε 

χώρα για να έχουµε µία γραφική ένδειξη της διαφοράς στην ανισότητα µεταξύ 

αντρών και γυναικών. Για τα υπόλοιπα έτη θα ακολουθήσει συνοπτικός πίνακας. 
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Σχήµα 7. Η καµπύλη Lorenz για άντρες και γυναίκες αντίστοιχα. 

 

Από το Σχήµα 7 φαίνεται ότι το 1994 η ανισότητα στους άντρες είναι µικρότερη σε 

σχέση µε την ανισότητα των γυναικών καθώς η καµπύλη Lorenz των αντρών 

βρίσκεται πιο κοντά στη γραµµή των 45ο σε σχέση µε την καµπύλη Lorenz των 

γυναικών. 

Από το Σχήµα 7 και τη σύγκριση των απλών καµπυλών Lorenz διαπιστώσαµε ότι οι 

ωριαίοι µισθοί κατανέµονται στις γυναίκες πιο άνισα σε σχέση µε την κατανοµή των 

αντίστοιχων ωριαίων µισθών των αντρών. ∆εν µας δίνει όµως καµία πληροφορία για 
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το µέγεθος των ωριαίων µισθών που κατανέµεται σε κάθε φύλο. Υπάρχει το 

ενδεχόµενο, και θα το διαπιστώσουµε σε αρκετές χώρες στη συνέχεια, η ανισότητα 

ωριαίων µισθών µεταξύ των γυναικών να είναι µικρότερη από την αντίστοιχη 

ανισότητα που εµφανίζεται στους άντρες, όµως οι άντρες να µοιράζονται ένα πολύ 

µεγαλύτερο ποσό ωριαίων µισθών. Για να λάβουµε υπόψη και το απόλυτο µέγεθος 

των ωριαίων µισθών σχηµατίζουµε τη γενικευµένη καµπύλη Lorenz 

πολλαπλασιάζοντας την καµπύλη Lorenz µε τη µέση τιµή της κατανοµής. Ως µέση 

τιµή της κατανοµής εννοούµε το µέσο όρο των ωριαίων µισθών που λαµβάνουν τα 

άτοµα, ξεχωριστά για άντρες και γυναίκες. 

Η γενικευµένες καµπύλες Lorenz για τους άντρες και τις γυναίκες αντίστοιχα 

παρουσιάζονται στο Σχήµα 8. 
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Σχήµα 8. Η γενικευµένη καµπύλη Lorenz για άντρες και γυναίκες αντίστοιχα. 

 

Από το Σχήµα 8 παρατηρούµε ότι η γενικευµένη καµπύλη Lorenz για τους άντρες 

βρίσκεται αρκετά πιο πάνω από την αντίστοιχη γενικευµένη καµπύλη Lorenz για τις 

γυναίκες για το έτος 1994. 

∆ιαιρώντας το σωρευτικό ποσοστό των ωριαίων µισθών των γυναικών προς το 

αντίστοιχο ποσοστό των αντρών για το 25%, το 50%, το 75% και το 100% παίρνουµε 

το σχετικό ωριαίο µισθό των γυναικών στα αντίστοιχα ποσοστά του πληθυσµού το 

έτος 1994. Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία παίρνουµε τον ίδιο λόγο και για τα 

υπόλοιπα έτη για κάθε ποσοστό του πληθυσµού κάτι που µπορούµε να δούµε 

αναλυτικά στον Πίνακα 1. 
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Πίνακας 1. Οι τιµές της γενικευµένης καµπύλης Lorenz σε όλα τα έτη για κάθε 

σωρευτικό ποσοστό του πληθυσµού. 

  25% 50% 75% Μέσος 

1994 Γυναίκες 0,31 1,079 2,313 4,52 

 Άντρες 0,69 2,02 3,914 7,12 

  45.01994
%25 =CW  1994

50% 0.534CW =  1994
75% 0.591CW =  1994 0.636έCW σοςΜ =

1995 Γυναίκες 0,318 1,101 2,454 4,723 

 Άντρες 0,763 2,14 4,104 7,432 

  1995
25% 0.417CW = 1995

50% 0.515CW =  1995
75% 0.598CW =  1995 0.635έCW σοςΜ =

1996 Γυναίκες 0,336 1,16 2,48 4,85 

 Άντρες 0,7973 2,23 4,266 7,77 

  1996
25% 0.42CW =  1996

50% 0.52CW =  1996
75% 0.58CW =  1996 0.624έCW σοςΜ =

1997 Γυναίκες 0,36 1,223 2,63 5,22 

 Άντρες 0,82 2,264 4,35 7,91 

  1997
25% 0.44CW =  1997

50% 0.54CW =  1997
75% 0.605CW =  1997 0.659έCW σοςΜ =

1998 Γυναίκες 0.38 1.3016 2.77 5.306 

 Άντρες 0.8903 2.421 4.585 8.344 

  1998
25% 0.427CW = 1998

50% 0.5375CW = 1998
75% 0.604CW =  1998 0.636έCW σοςΜ =

1999 Γυναίκες 0.428 1.43 2.99 5.73 

 Άντρες 0.95 2.568 4.832 8.65 

  1999
25% 0.452CW = 1999

50% 0.556CW =  1999
75% 0.618CW =  1999 0.662έCW σοςΜ =

2000 Γυναίκες 0.456 1.533 3.198 6.012 

 Άντρες 0.988 2.691 5.054 9.023 

  2000
25% 0.471CW = 2000

50% 0.563CW =  2000
75% 0.63CW =  2000 0.666έCW σοςΜ =

2001 Γυναίκες 0.487 1.598 3.39 6.366 

 Άντρες 1.035 2.84 5.298 9.59 

  2001
25% 0.47CW =  2001

50% 0.563CW =  2001
75% 0.63CW =  2001 0.664έCW σοςΜ =
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Στο Σχήµα 9 παρουσιάζεται γραφικά η εξέλιξη του σχετικού ωριαίου γυναικείου 

µισθού από το 1994 έως το 2001 για κάθε σωρευτικό ποσοστό του πληθυσµού. 
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Σχήµα 9. Η εξέλιξη του σχετικού ωριαίου µισθού των γυναικών 

 

Από το Σχήµα 9 παρατηρούµε αρχικά ότι το χάσµα µισθών µεταξύ του 25% των πιο 

φτωχών αντρών και γυναικών στη Μεγάλη Βρετανία είναι αρκετά µεγαλύτερο 

σχετικά µε τα υπόλοιπα ποσοστά του πληθυσµού (µεταξύ 0,40 και 0,45). Το χάσµα 

είναι λίγο µικρότερο για το 50% των φτωχότερων αντρών και γυναικών (µεταξύ 0,52 

και 0,57) ενώ για το 75% αλλά και το σύνολο αντρών και γυναικών ο λόγος 

κυµαίνεται γύρω στο 0,60 µε 0,65 µε το λόγο στο σύνολο των αντρών και των 

γυναικών να είναι λίγο µεγαλύτερος. 

Ακόµα παρατηρούµε ότι οι λόγοι του ωριαίου µισθού των γυναικών προς τον 

αντίστοιχο των αντρών κινούνται παράλληλα σε κάθε ποσοστό του πληθυσµού και 

ότι µένουν σχετικά σταθεροί. 
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7.2   Εφαρµογή στη Γαλλία 

 
Ο αριθµός των παρατηρήσεων για τη Γαλλία είναι αρχικά 95170 άτοµα. Τα άτοµα 

που έχουν ωριαίο µισθό ανέρχονται σε 42801 από τα οποία τα 23428 είναι άντρες και 

τα 19373 είναι γυναίκες. 

Στη συνέχεια παρουσιάζουµε την κοινή και τη γενικευµένη καµπύλη Lorenz για 

τους άντρες και τις γυναίκες το 1994 και ακολουθεί ο Πίνακας 2 που µας δείχνει τις 

τιµές των γενικευµένων καµπυλών Lorenz για άντρες και γυναίκες για συγκεκριµένα 

ποσοστά του πληθυσµού και για όλα τα έτη. 
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Σχήµα 10. Η καµπύλη Lorenz για άντρες και γυναίκες αντίστοιχα. 

 

Από το Σχήµα 10 παρατηρούµε ότι η ανισότητα στους µισθούς είναι µεγαλύτερη 

µεταξύ των γυναικών όσο αφορά στα χαµηλά επίπεδα µισθού σε σχέση µε την 

ανισότητα µεταξύ των αντρών. Στα πιο υψηλά επίπεδα µισθού όµως και πιο 

συγκεκριµένα µετά το 65% των ατόµων, η ανισότητα µεταξύ των γυναικών είναι 

ελαφρώς µικρότερη σε σχέση πάντα µε την ανισότητα µεταξύ των αντρών. Αυτό 

φαίνεται χαρακτηριστικά στο σχήµα µε την τοµή των καµπύλων Lorenz. 

Στη συνέχεια για να σχηµατίσουµε µία πιο ακριβή εικόνα της διαφοράς µισθών 

µεταξύ αντρών και γυναικών πολλαπλασιάζουµε κάθε καµπύλη Lorenz µε την 

αντίστοιχη µέση τιµή της κατανοµής και παίρνουµε τη γενικευµένη καµπύλη Lorenz 

για άντρες και γυναίκες αντίστοιχα το 1994, όπως φαίνεται από το Σχήµα 11. 
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Γενικευµένη Καµπύλη Lorenz στη Γαλλία
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Σχήµα 11. Η γενικευµένη καµπύλη Lorenz για άντρες και γυναίκες αντίστοιχα. 

 

Από το Σχήµα 11 παρατηρούµε ότι η γενικευµένη καµπύλη Lorenz για τους άντρες 

βρίσκεται αρκετά πιο πάνω από την αντίστοιχη γενικευµένη καµπύλη Lorenz για τις 

γυναίκες για το έτος 1994. ∆ιαπιστώνουµε πόσο σηµαντική γίνεται η εισαγωγή του 

µέσου ωριαίου µισθού στην ανάλυσή µας για τις διαφορές µισθών µεταξύ αντρών και 

γυναικών. Με τη χρήση µόνο της απλής καµπύλης Lorenz δε µπορούµε να βγάλουµε 

ασφαλή συµπεράσµατα καθώς οι καµπύλες Lorenz για τους άντρες και τις γυναίκες 

αντίστοιχα έχουν πολύ µικρή απόσταση και τέµνονται. Με την εισαγωγή του µέσου 

ωριαίου µισθού και τη δηµιουργία της γενικευµένης καµπύλης Lorenz οι διαφορές 

γίνονται αισθητές. 

∆ιαιρώντας το σωρευτικό ποσοστό των ωριαίων µισθών των γυναικών προς το 

αντίστοιχο ποσοστό ωριαίων µισθών των αντρών για το 25%, το 50%, το 75% και το 

100% του σωρευτικού ποσοστού του δείγµατος παίρνουµε το σχετικό ωριαίο µισθό 

των γυναικών στα αντίστοιχα σωρευτικά ποσοστά του πληθυσµού το έτος 1994. 

Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία παίρνουµε τον ίδιο λόγο και για τα υπόλοιπα έτη 

για κάθε σωρευτικό ποσοστό του πληθυσµού, κάτι που µπορούµε να δούµε 

αναλυτικά στον Πίνακα 2. 
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Πίνακας 2. Οι τιµές της γενικευµένης καµπύλης Lorenz σε όλα τα έτη για κάθε 

σωρευτικό ποσοστό του πληθυσµού. 

  25% 50% 75% Μέσος 

1994 Γυναίκες 5,383 16,1204 31,8721 56,722 

 Άντρες 8,5662 22,2426 40,69 73,8465 

  1994
25% 0.6284CW =  1994

50% 0.725CW =  1994
75% 0.7833CW =  1994 0.768έCW σοςΜ =  

1995 Γυναίκες 5,1104 14,96 28,7867 50,151 

 Άντρες 8,24 20,4411 36,4058 64,687 

  1995
25% 0.6202CW =  1995

50% 0.73186CW =
 

1995
75% 0.79CW =  1995 0.7753έCW σοςΜ =  

1996 Γυναίκες 5,2889 15,02 28,8321 49,848 

 Άντρες 8,32 20,53211 36,84 65,202 

  1996
25% 0.6357CW =  1996

50% 0.73154CW =
 

1996
75% 0.78263CW =  1996 0.76452έCW σοςΜ =

 

1997 Γυναίκες 5,9881135 17,01038 32,28 57,4675 

 Άντρες 8,714 22,294 40,46014 71,6616 

  1997
25% 0.6872CW =  1997

50% 0.763CW =  1997
75% 0.7978CW =  1997 0.802έCW σοςΜ =  

1998 Γυναίκες 6,04921 17,880324 33,1806 58,1096 

 Άντρες 8,8495 23,465 42,09265 74,303 

  1998
25% 0.6836CW =  1998

50% 0.762CW =  1998
75% 0.7883CW =  1998 0.7821έCW σοςΜ =  

1999 Γυναίκες 6,6116 18,028 35,0521 59,36 

 Άντρες 9,655 23,7571 43,5772 75,90124 

  1999
25% 0.6848CW =  1999

50% 0.75885CW =
 

1999
75% 0.802CW =  1999 0.7821έCW σοςΜ =  

2000 Γυναίκες 6,63356 18,401 34,8791 60,47 

 Άντρες 9,25316 23,90655 43,5772 76,599 

  2000
25% 0.7169CW =  2000

50% 0.7697CW =  2000
75% 0.8004CW =  2000 0.78944έCW σοςΜ =

 

2001 Γυναίκες 7,02807 20,09 36,1283 62,5273 

 Άντρες 9,971 25,01 45,11 79,07 

  2001
25% 0.7049CW =  2001

50% 0.8033CW =  2001
75% 0.801CW =  2001 0.7908έCW σοςΜ =
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Η εξέλιξη του σχετικού ωριαίου µισθού των γυναικών στη Γαλλία για κάθε 

σωρευτικό ποσοστό του πληθυσµού παρουσιάζεται στο Σχήµα 12. 
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Σχήµα 12. Η εξέλιξη του σχετικού ωριαίου µισθού των γυναικών στη Γαλλία 

 
Από τη µελέτη του σχήµατος 12 το πρώτο πράγµα που παρατηρούµε είναι ότι στο 

κατώτερο ποσοστό του σωρευτικού ωριαίου µισθού υπάρχει µεγαλύτερη ανισότητα 

µεταξύ αντρών και γυναικών και ο σχετικός γυναικείος ωριαίος µισθός βρίσκεται 

µεταξύ του 0,62 και του 0,72 σηµειώνοντας σταδιακή άνοδο από το 1994 έως το 

2000. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για το σωρευτικό 50% του πληθυσµού όσο αφορά 

την εξέλιξη όπου παρατηρούµε µία σταδιακή άνοδο από το 0,725 το 1994 στο 0,8 το 

2001. Στα υπόλοιπα σωρευτικά ποσοστά του πληθυσµού ο λόγος του γυναικείου 

ωριαίου µισθού προς τον ωριαίο µισθό των αντρών κυµαίνεται µεταξύ 0,73 και 0,8 

παραµένοντας σχετικά σταθερός. 
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7.3  Εφαρµογή στη Γερµανία 

 
Ο αριθµός των παρατηρήσεων για τη Γερµανία είναι αρχικά 93590 άτοµα. Τα 

άτοµα που έχουν ωριαίο µισθό ανέρχονται σε 53229 από τα οποία τα 28654 είναι 

άντρες και τα 24575 είναι γυναίκες. 

Στη συνέχεια παρουσιάζουµε την κοινή και τη γενικευµένη καµπύλη Lorenz για 

τους άντρες και τις γυναίκες το 1994 και ακολουθεί ο Πίνακας 3 που µας δείχνει τις 

τιµές των γενικευµένων καµπυλών Lorenz για άντρες και γυναίκες για συγκεκριµένα 

ποσοστά του πληθυσµού και για όλα τα έτη. 
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 Σχήµα 13. Η καµπύλη Lorenz για άντρες και γυναίκες αντίστοιχα στη 

Γερµανία. 

 

Η σύγκριση των καµπυλών Lorenz για τους άντρες και τις γυναίκες αντίστοιχα το 

1994 µας δείχνει ότι η ανισότητα µισθών µεταξύ των αντρών είναι ελαφρώς 

µικρότερη σε σχέση µε την ανισότητα µισθών µεταξύ των γυναικών σε όλα τα 

επιµέρους σωρευτικά ποσοστά του πληθυσµού. Η διαφορά στην ανισότητα όµως 

γίνεται πιο αισθητή όταν λάβουµε υπόψη µας τη µέση τιµή των ωριαίων µισθών για 

τους άντρες και τις γυναίκες αντίστοιχα και σχηµατίσουµε τη γενικευµένη καµπύλη 

Lorenz, πάντα για το 1994, όπως φαίνεται από το Σχήµα 14. 
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Γενικευµένη Καµπύλη Lorenz στη Γερµανία
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Σχήµα 14. Η γενικευµένη καµπύλη Lorenz για άντρες και γυναίκες αντίστοιχα. 

 

∆ιαιρώντας το σωρευτικό ποσοστό των ωριαίων µισθών των γυναικών προς το 

αντίστοιχο ποσοστό ωριαίων µισθών των αντρών για το 25%, το 50%, το 75% και το 

100% του σωρευτικού ποσοστού του δείγµατος παίρνουµε το σχετικό ωριαίο µισθό 

των γυναικών στα αντίστοιχα σωρευτικά ποσοστά του πληθυσµού το έτος 1994. 

Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία παίρνουµε τον ίδιο λόγο και για τα υπόλοιπα έτη 

για κάθε σωρευτικό ποσοστό του πληθυσµού, κάτι που µπορούµε να δούµε 

αναλυτικά στον Πίνακα 3. 
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Πίνακας 3. Οι τιµές της γενικευµένης καµπύλης Lorenz σε όλα τα έτη για κάθε 

σωρευτικό ποσοστό του πληθυσµού. 

 

  25% 50% 75% Μέσος 

1994 Γυναίκες 1,004 3,86488 8,1896 14,5515 

 Άντρες 2,344 6,98836 13,02904 21,88651 

  1994
25% 0.6284CW =  1994

50% 0.725CW =  1994
75% 0.7833CW =  1994 0.768έCW σοςΜ =  

1995 Γυναίκες 1,02467 3,97885 8,45655 14,9806 

 Άντρες 2,1654 6,8335 13,0034 22,0508 

  1995
25% 0.6202CW =  1995

50% 0.73186CW = 1995
75% 0.79CW =  1995 0.7753έCW σοςΜ =

1996 Γυναίκες 1,0787 4,127835 8,65474 15,5885 

 Άντρες 2,27112 7,30527 13,6819 22,987 

  1996
25% 0.6357CW =  1996

50% 0.73154CW = 1996
75% 0.78263CW =  1996 0.76452έCW σοςΜ =

 

1997 Γυναίκες 1,01623 4,0665 8,7326 15,77995 

 Άντρες 2,24464 7,1119 13,56754 23,18841 

  1997
25% 0.6872CW =  1997

50% 0.763CW =  1997
75% 0.7978CW =  1997 0.802έCW σοςΜ =  

1998 Γυναίκες 6,04921 17,880324 33,1806 58,1096 

 Άντρες 8,8495 23,465 42,09265 74,303 

  1998
25% 0.6836CW =  1998

50% 0.762CW =  1998
75% 0.7883CW =  1998 0.7821έCW σοςΜ =

1999 Γυναίκες 6,6116 18,028 35,0521 59,36 

 Άντρες 9,655 23,7571 43,5772 75,90124 

  1999
25% 0.6848CW =  1999

50% 0.75885CW = 1999
75% 0.802CW =  1999 0.7821έCW σοςΜ =

2000 Γυναίκες 6,63356 18,401 34,8791 60,47 

 Άντρες 9,25316 23,90655 43,5772 76,599 

  2000
25% 0.7169CW =  2000

50% 0.7697CW =  2000
75% 0.8004CW =  2000 0.78944έCW σοςΜ =

 

2001 Γυναίκες 7,02807 20,09 36,1283 62,5273 

 Άντρες 9,971 25,01 45,11 79,07 

  2001
25% 0.7049CW =  2001

50% 0.8033CW =  2001
75% 0.801CW =  2001 0.7908έCW σοςΜ =
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Στο Σχήµα 15 που ακολουθεί παρουσιάζουµε γραφικά την εξέλιξη του σχετικού 

γυναικείου µισθού από το 1994 έως το 2001 για κάθε σωρευτικό ποσοστό του 

πληθυσµού στη Γερµανία. 
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Σχήµα 15. Η εξέλιξη του σχετικού ωριαίου µισθού των γυναικών στη Γερµανία. 

 

Από το Σχήµα 13 παρατηρούµε ότι το χάσµα µισθών αντρών γυναικών στη 

Γερµανία την οχταετία 1994 – 2001 είναι µεγαλύτερο για όλο και µικρότερα 

σωρευτικά ποσοστά ληπτών µισθού. Πιο συγκεκριµένα για το 25% των πιο φτωχών 

αντρών και γυναικών το χάσµα µισθού που χωρίζει τις γυναίκες από τους άντρες 

είναι αρκετά µεγάλο καθώς οι µισθοί των γυναικών φτάνουν γύρω στο 50% τους 

αντίστοιχους των αντρών. Η εξέλιξη του σχετικού γυναικείου µισθού παραµένει 

σχετικά σταθερή κατά τη διάρκεια αυτών των ετών. 



 66

7.4  Εφαρµογή στην Ισπανία 

 
Ο αριθµός των παρατηρήσεων για την Ισπανία είναι αρχικά 115779 άτοµα. Τα 

άτοµα που έχουν ωριαίο µισθό ανέρχονται σε 37688 από τα οποία τα 23697 είναι 

άντρες και τα 13991 είναι γυναίκες. 

Στη συνέχεια παρουσιάζουµε την κοινή και τη γενικευµένη καµπύλη Lorenz για 

τους άντρες και τις γυναίκες το 1994 και ακολουθεί ο Πίνακας 4 που µας δείχνει τις 

τιµές των γενικευµένων καµπυλών Lorenz για άντρες και γυναίκες για συγκεκριµένα 

ποσοστά του πληθυσµού και για όλα τα έτη. 
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Σχήµα 16. Η καµπύλη Lorenz για άντρες και γυναίκες αντίστοιχα στην Ισπανία. 

 

Από το Σχήµα 16 παρατηρούµε ότι και στην Ισπανία το 1994 η ανισότητα της 

κατανοµής των µισθών µεταξύ των αντρών είναι µικρότερη από την αντίστοιχη 

ανισότητα κατανοµής των µισθών µεταξύ των γυναικών καθώς η καµπύλη Lorenz 

των αντρών βρίσκεται πάνω από αυτήν των γυναικών και πιο κοντά στη γραµµή 

ισότητας. Κάτι τέτοιο συµβαίνει σε όλα τα έτη του δείγµατος. Για να γίνει πιο 

κατανοητή η διαφορά µισθών αντρών και γυναικών, όπως στην περίπτωση της 

Γαλλίας, πρέπει να λάβουµε υπόψη και το µέσο ωριαίο µισθό των αντρών και των 

γυναικών. Έτσι σχηµατίζουµε τη γενικευµένη καµπύλη Lorenz για την Ισπανία το 

1994 πολλαπλασιάζοντας την απλή καµπύλη Lorenz µε τη µέση τιµή της κατανοµής 

των µισθών. 
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Σχήµα 17. Η γενικευµένη καµπύλη Lorenz για άντρες και γυναίκες αντίστοιχα. 

 

Από το Σχήµα 17 παρατηρούµε ότι για κάθε σωρευτικό ποσοστό του πληθυσµού οι 

άντρες παίρνουν περισσότερο ωριαίο µισθό από τις γυναίκες στην Ισπανία το 1994 

καθώς η γενικευµένη καµπύλη Lorenz βρίσκεται ολόκληρη πάνω από τη γενικευµένη 

καµπύλη Lorenz των γυναικών. 

∆ιαιρώντας το σωρευτικό ποσοστό των ωριαίων µισθών των γυναικών προς το 

αντίστοιχο ποσοστό ωριαίων µισθών των αντρών για το 25%, το 50%, το 75% και το 

100% του σωρευτικού ποσοστού του δείγµατος παίρνουµε το σχετικό ωριαίο µισθό 

των γυναικών στα αντίστοιχα σωρευτικά ποσοστά του πληθυσµού το έτος 1994. 

Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία παίρνουµε τον ίδιο λόγο και για τα υπόλοιπα έτη 

για κάθε σωρευτικό ποσοστό του πληθυσµού, κάτι που µπορούµε να δούµε 

αναλυτικά στον Πίνακα 4. 
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Πίνακας 4. Οι τιµές της γενικευµένης καµπύλης Lorenz σε όλα τα έτη για κάθε 

σωρευτικό ποσοστό του πληθυσµού. 

  25% 50% 75% Μέσος 

1994 Γυναίκες 59,678 196,3704 408,24 798,903 

 Άντρες 104,82 287,52 543,705 1001,114 

  1994
25% 0.5693CW =  1994

50% 0.683CW =  1994
75% 0.7508CW =  1994 0.798έCW σοςΜ =  

1995 Γυναίκες 61,70966 197,371 419,226 832,789 

 Άντρες 109,4205 302,73 574,03 1072,75 

  1995
25% 0.564CW =  1995

50% 0.652CW =  1995
75% 0.73CW =  1995 0.776έCW σοςΜ =  

1996 Γυναίκες 74,676 228,623 466,6144 900,8 

 Άντρες 124,05 328,15 619,7836 1151,8 

  1996
25% 0.602CW =  1996

50% 0.697CW =  1996
75% 0.753CW =  1996 0.782έCW σοςΜ =  

1997 Γυναίκες 72,9173 219,995 455,444 888,152 

 Άντρες 121,41756 324,316 605,022 1147,614 

  1997
25% 0.60CW =  1997

50% 0.678CW =  1997
75% 0.7527CW =  1997 0.774έCW σοςΜ =  

1998 Γυναίκες 74,7137 229,177 468,151 915,609 

 Άντρες 127,56115 337,85823 631,726 1192,1603 

  1998
25% 0.5857CW =  1998

50% 0.678CW =  1998
75% 0.741CW =  1998 0.768έCW σοςΜ =  

1999 Γυναίκες 86,8413 254,117 509,712 985,7124 

 Άντρες 148,7171 372,786 679,654 1241,378 

  1999
25% 0.584CW =  1999

50% 0.6817CW =  1999
75% 0.75CW =  1999 0.794έCW σοςΜ =  

2000 Γυναίκες 93,0172 271,703 529,9164 1006,6801 

 Άντρες 156,0405 396,2625 712,8834 1297,095 

  2000
25% 0.596CW =  2000

50% 0.6857CW =  2000
75% 0.743CW =  2000 0.776έCW σοςΜ =  

2001 Γυναίκες 93,3055 275,694 540,574 1029,862 

 Άντρες 159,913 405,995 739,3266 1350,615 

  2001
25% 0.583CW =  2001

50% 0.679CW =  2001
75% 0.7312CW =  2001 0.7625έCW σοςΜ =
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Στο Σχήµα 18 που ακολουθεί παρουσιάζουµε γραφικά την εξέλιξη του σχετικού 

γυναικείου µισθού από το 1994 έως το 2001 για κάθε σωρευτικό ποσοστό του 

πληθυσµού στην Ισπανία. 
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Σχήµα 18. Η εξέλιξη του σχετικού ωριαίου µισθού των γυναικών στην Ισπανία. 

 

Από το Σχήµα 18 παρατηρούµε ότι το χάσµα µισθών αντρών γυναικών στη Ισπανία 

την οχταετία 1994 – 2001 είναι µεγαλύτερο για όλο και µικρότερα σωρευτικά 

ποσοστά ληπτών µισθού. Πιο συγκεκριµένα για το 25% των πιο φτωχών αντρών και 

γυναικών το χάσµα µισθού που χωρίζει τις γυναίκες από τους άντρες είναι αρκετά 

µεγάλο καθώς οι µισθοί των γυναικών φτάνουν µέχρι και το 60% των αντίστοιχων 

των αντρών. Η εξέλιξη του σχετικού γυναικείου µισθού παραµένει σχετικά σταθερή 

κατά τη διάρκεια αυτών των ετών. 
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7.5  Εφαρµογή στην Ιταλία. 

 
Ο αριθµός των παρατηρήσεων για την Ιταλία είναι αρχικά 129151 άτοµα. Τα άτοµα 

που έχουν ωριαίο µισθό ανέρχονται σε 42870 από τα οποία τα 25896 είναι άντρες και 

τα 16974 είναι γυναίκες. 

Στη συνέχεια παρουσιάζουµε την κοινή και τη γενικευµένη καµπύλη Lorenz για 

τους άντρες και τις γυναίκες το 1994 και ακολουθεί ο Πίνακας 4 που µας δείχνει τις 

τιµές των γενικευµένων καµπυλών Lorenz για άντρες και γυναίκες για συγκεκριµένα 

ποσοστά του πληθυσµού και για όλα τα έτη. 

 

 

Καµπύλη Lorenzστην Ιταλία

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5
0,6

0,7

0,8

0,9

1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Σωρευτικό ποσοστό ατόµων

Σω
ρε
υτ
ικ
ό 
π
οσ

οσ
τό

 ω
ρι
αί
ω
ν 

µι
σ
θώ

ν

Άντρες

Γυναίκες

 
Σχήµα 19. Η καµπύλη Lorenz για άντρες και γυναίκες αντίστοιχα στην Ιταλία. 

 

Από το Σχήµα 19 παρατηρούµε ότι οι καµπύλες Lorenz αντρών και γυναικών στην 

Ιταλία το 1994 τέµνονται, κάτι που συµβαίνει και στα επόµενα έτη της έρευνας. 

Καθώς δε µπορούµε να βγάλουµε συµπέρασµα, σχηµατίζουµε τη γενικευµένη 

καµπύλη Lorenz για άντρες και γυναίκες λαµβάνοντας υπόψη τη µέση τιµή του 

ωριαίου µισθού για άντρες και γυναίκες αντίστοιχα. Η γενικευµένες καµπύλες Lorenz 

για άντρες και γυναίκες το 1994 στην Ιταλία παρουσιάζονται στο Σχήµα 20. 
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Σχήµα 20. Η γενικευµένη καµπύλη Lorenz για άντρες και γυναίκες αντίστοιχα. 

 

Από το Σχήµα 20 παρατηρούµε ότι για κάθε σωρευτικό ποσοστό του πληθυσµού οι 

άντρες παίρνουν περισσότερο ωριαίο µισθό από τις γυναίκες στην Ιταλία το 1994 

καθώς η γενικευµένη καµπύλη Lorenz βρίσκεται ολόκληρη πάνω από τη γενικευµένη 

καµπύλη Lorenz των γυναικών. 

∆ιαιρώντας το σωρευτικό ποσοστό των ωριαίων µισθών των γυναικών προς το 

αντίστοιχο ποσοστό ωριαίων µισθών των αντρών για το 25%, το 50%, το 75% και το 

100% του σωρευτικού ποσοστού του δείγµατος παίρνουµε το σχετικό ωριαίο µισθό 

των γυναικών στα αντίστοιχα σωρευτικά ποσοστά του πληθυσµού το έτος 1994. 

Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία παίρνουµε τον ίδιο λόγο και για τα υπόλοιπα έτη 

για κάθε σωρευτικό ποσοστό του πληθυσµού, κάτι που µπορούµε να δούµε 

αναλυτικά στον Πίνακα 5. 
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Πίνακας 5. Οι τιµές της γενικευµένης καµπύλης Lorenz σε όλα τα έτη για κάθε 

σωρευτικό ποσοστό του πληθυσµού. 

  25% 50% 75% Μέσος 

1994 Γυναίκες 1,44966 4,026 7,2541 11,61583 

 Άντρες 2,08084 5,09327 8,74107 14,227 

  1994
25% 0.6967CW =

 

1994
50% 0.79CW =  1994

75% 0.83CW =  1994 0.8165έCW σοςΜ =

1995 Γυναίκες 1,55224 4,2098 7,4983 11,949483 

 Άντρες 2,130474 5,21145 8,9075 14,43215 

  1995
25% 0.729CW =  1995

50% 0.8078CW =  1995
75% 0.8418CW =  1995 0.828έCW σοςΜ =  

1996 Γυναίκες 1,634 4,34911 7,7379 12,3358 

 Άντρες 2,21354 5,39075 9,247368 14,98763 

  1996
25% 0.738CW =  1996

50% 0.8068CW =  1996
75% 0.8368CW =  1996 0.823έCW σοςΜ =  

1997 Γυναίκες 1,75 4,627 8,17676 12,9461 

 Άντρες 2,306 5,5856 9,62542 15,646 

  1997
25% 0.759CW =  1997

50% 0.8284CW =  1997
75% 0.8495CW =  1997 0.827έCW σοςΜ =  

1998 Γυναίκες 1,76724 4,7415 8,424317 13,35074 

 Άντρες 2,3442 5,76041 9,91827 16,216 

  1998
25% 0.754CW =  1998

50% 0.82312CW =
 

1998
75% 0.8494CW =  1998 0.8233έCW σοςΜ =  

1999 Γυναίκες 1,785785 4,804514 8,5683462 13,684175 

 Άντρες 2,37528 5,883 10,1442 16,72855 

  1999
25% 0.752CW =  1999

50% 0.8167CW =  1999
75% 0.8447CW =  1999 0.818έCW σοςΜ =  

2000 Γυναίκες 1,8718 4,9752 8,859 14,08411 

 Άντρες 2,461131 6,021 10,3638 17,09 

  2000
25% 0.76CW =  2000

50% 0.826CW =  2000
75% 0.855CW =  2000 0.824έCW σοςΜ =  

2001 Γυναίκες 1,94802 5,1247 9,150245 14,65446 

 Άντρες 2,52777 6,31 10,665 17,7126217 

  2001
25% 0.77CW =  2001

50% 0.812CW =  2001
75% 0.858CW =  2001 0.827έCW σοςΜ =  
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Στο Σχήµα 21 που ακολουθεί παρουσιάζουµε γραφικά την εξέλιξη του σχετικού 

γυναικείου µισθού από το 1994 έως το 2001 για κάθε σωρευτικό ποσοστό του 

πληθυσµού στην Ιταλία. 
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Σχήµα 21. Η εξέλιξη του σχετικού ωριαίου µισθού των γυναικών στην Ιταλία. 

 

Από το Σχήµα 21 παρατηρούµε ότι ο σχετικός γυναικείος µισθός κυµαίνεται σε 

πολύ υψηλά επίπεδα ακόµα και για το φτωχότερο 25% του πληθυσµού όπου ο 

σχετικός µισθός των γυναικών βρίσκεται κοντά στο 0,75. Κατά τη διάρκεια των ετών 

που γίνεται η έρευνα ο σχετικός µισθός των γυναικών παραµένει σταθερός για τα 

µεσαία αλλά και τα υψηλά σωρευτικά ποσοστά του πληθυσµού. ∆εν ισχύει όµως το 

ίδιο και για το 25% των πιο φτωχών αντρών και γυναικών όπου παρατηρούµε µία 

µικρή αλλά συνεχή αύξηση. Ο σχετικός γυναικείος µισθός για το σωρευτικό 25% 

ξεκινάει το 1994 από 0,6967 και καταλήγει στο 0,77 το 2001. 
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7.6  Εφαρµογή στη ∆ανία. 

 
Ο αριθµός των παρατηρήσεων για τη ∆ανία είναι αρχικά 36820 άτοµα. Τα άτοµα 

που έχουν ωριαίο µισθό ανέρχονται σε 22775 από τα οποία τα 11759 είναι άντρες και 

τα 11016 είναι γυναίκες. 

Στη συνέχεια παρουσιάζουµε την κοινή και τη γενικευµένη καµπύλη Lorenz για 

τους άντρες και τις γυναίκες το 1994 και ακολουθεί ο Πίνακας 6 που µας δείχνει τις 

τιµές των γενικευµένων καµπυλών Lorenz για άντρες και γυναίκες για συγκεκριµένα 

ποσοστά του πληθυσµού και για όλα τα έτη. 
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Σχήµα 22. Η καµπύλη Lorenz για άντρες και γυναίκες αντίστοιχα στη ∆ανία. 

 

Από το Σχήµα 22 παρατηρούµε ότι στη ∆ανία το 1994 η ανισότητα της κατανοµής 

των µισθών µεταξύ των αντρών και των γυναικών είναι σχεδόν η ίδια. Οι καµπύλες 

Lorenz αντρών και γυναικών αντίστοιχα περίπου συµπίπτουν. Κάτι τέτοιο συµβαίνει 

σε όλα τα έτη του δείγµατος. Για να γίνει πιο κατανοητή η διαφορά µισθών αντρών 

και γυναικών, πρέπει να λάβουµε υπόψη και το µέσο ωριαίο µισθό των αντρών και 

των γυναικών. Έτσι σχηµατίζουµε τη γενικευµένη καµπύλη Lorenz για τη ∆ανία το 

1994 πολλαπλασιάζοντας την απλή καµπύλη Lorenz µε τη µέση τιµή της κατανοµής 

των µισθών. 
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Σχήµα 23. Η γενικευµένη καµπύλη Lorenz για άντρες και γυναίκες αντίστοιχα. 

 

Από το Σχήµα 23 παρατηρούµε ότι για κάθε σωρευτικό ποσοστό του πληθυσµού οι 

άντρες παίρνουν περισσότερο ωριαίο µισθό από τις γυναίκες στη ∆ανία το 1994 

καθώς η γενικευµένη καµπύλη Lorenz βρίσκεται ολόκληρη πάνω από τη γενικευµένη 

καµπύλη Lorenz των γυναικών. 

∆ιαιρώντας το σωρευτικό ποσοστό των ωριαίων µισθών των γυναικών προς το 

αντίστοιχο ποσοστό ωριαίων µισθών των αντρών για το 25%, το 50%, το 75% και το 

100% του σωρευτικού ποσοστού του δείγµατος παίρνουµε το σχετικό ωριαίο µισθό 

των γυναικών στα αντίστοιχα σωρευτικά ποσοστά του πληθυσµού το έτος 1994. 

Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία παίρνουµε τον ίδιο λόγο και για τα υπόλοιπα έτη 

για κάθε σωρευτικό ποσοστό του πληθυσµού, κάτι που µπορούµε να δούµε 

αναλυτικά στον Πίνακα 6. 
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Πίνακας 6. Οι τιµές της γενικευµένης καµπύλης Lorenz σε όλα τα έτη για κάθε 

σωρευτικό ποσοστό του πληθυσµού. 

  25% 50% 75% Μέσος 

1994 Γυναίκες 9,8989 29,865 54,687 86,8325 

 Άντρες 12,7196 37,28 67,0333 108,7144 

  1994
25% 0.778CW =  1994

50% 0.801CW =  1994
75% 0.816CW =  1994 0.7987έCW σοςΜ =

1995 Γυναίκες 9,37264 29,5578 55,0013 88,3378 

 Άντρες 12,6929 38,111 69,1014 114,1418 

  1995
25% 0.738CW =  1995

50% 0.7756CW =
 

1995
75% 0.796CW =  1995 0.774έCW σοςΜ =  

1996 Γυναίκες 9,6005 30,59 57,25241 91,83546 

 Άντρες 13,449 39,811 71,832 118,662 

  1996
25% 0.714CW =  1996

50% 0.768CW =  1996
75% 0.7966CW =  1996 0.774έCW σοςΜ =  

1997 Γυναίκες 10,4476 32,0155 60,258 96,91674 

 Άντρες 14,7467 42,027 75,53655 124,34 

  1997
25% 0.7085CW =

 

1997
50% 0.7617CW =

 

1997
75% 0.7977CW =  1997 0.779έCW σοςΜ =  

1998 Γυναίκες 11,5224 34,75 64,07678 102,5491 

 Άντρες 15,06967 43,64 78,6126 129,021152 

  1998
25% 0.765CW =  1998

50% 0.796CW =  1998
75% 0.815CW =  1998 0.795έCW σοςΜ =  

1999 Γυναίκες 12,316 35,6378 66,7288 106,732 

 Άντρες 15,3322 45,1254 81,5962 134,8475 

  1999
25% 0.803CW =  1999

50% 0.7897CW =
 

1999
75% 0.8178CW =  1999 0.7915έCW σοςΜ =

2000 Γυναίκες 11,765 36,5486 68,123 109,4925 

 Άντρες 15,6236 45,2924 84,2744 139,921 

  2000
25% 0.753CW =  2000

50% 0.807CW =  2000
75% 0.808CW =  2000 0.7825έCW σοςΜ =

2001 Γυναίκες 12,6196 38,3429 71,17214 114,723467 

 Άντρες 16,85646 49,0642 88,47075 146,7055 

  2001
25% 0.7486CW =

 

2001
50% 0.7815CW =

 

2001
75% 0.8045CW =  2001 0.782έCW σοςΜ =  
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Στο Σχήµα 24 που ακολουθεί παρουσιάζουµε γραφικά την εξέλιξη του σχετικού 

γυναικείου µισθού από το 1994 έως το 2001 για κάθε σωρευτικό ποσοστό του 

πληθυσµού στη ∆ανία. 
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Σχήµα 24. Η εξέλιξη του σχετικού ωριαίου µισθού των γυναικών στη ∆ανία. 

 

Από το Σχήµα 24 παρατηρούµε καταρχήν ότι ο σχετικός γυναικείος µισθός 

κυµαίνεται σε αρκετά υψηλά επίπεδα, παντού πάνω από 0,7, και είναι σταθερός µέσα 

στο χρονικό διάστηµα της οχταετίας για όλα τα σωρευτικά ποσοστά του πληθυσµού 

εκτός από το φτωχότερο 25%. Εκεί παρατηρούµε ότι από το 1994 όπου ο σχετικός 

µισθός των γυναικών ήταν στο 78% των αντρών άρχισε να φθίνει έως το 1997 όπου 

έφτασε περίπου στο 70% του µισθού των αντρών. Από το 1997 και µέχρι το 1999 

άρχισε να αυξάνεται όπου προσέγγισε το 1999 το 80% του µισθού των αντρών και 

στη συνέχεια έπεσε και σταθεροποιήθηκε στο 75%. 
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7.7  Εφαρµογή στην Πορτογαλία. 

 
Ο αριθµός των παρατηρήσεων για την Πορτογαλία είναι αρχικά 91437 άτοµα. Τα 

άτοµα που έχουν ωριαίο µισθό ανέρχονται σε 36493 από τα οποία τα 20713 είναι 

άντρες και τα 15780 είναι γυναίκες. 

Στη συνέχεια παρουσιάζουµε την κοινή και τη γενικευµένη καµπύλη Lorenz για 

τους άντρες και τις γυναίκες το 1994 και ακολουθεί ο Πίνακας 7 που µας δείχνει τις 

τιµές των γενικευµένων καµπυλών Lorenz για άντρες και γυναίκες για συγκεκριµένα 

ποσοστά του πληθυσµού και για όλα τα έτη. 
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Σχήµα 25. Η καµπύλη Lorenz για άντρες και γυναίκες αντίστοιχα στη Πορτογαλία. 

 

Από το Σχήµα 25 παρατηρούµε ότι στην Πορτογαλία το 1994 η ανισότητα της 

κατανοµής των µισθών µεταξύ των αντρών είναι µικρότερη από την αντίστοιχη 

ανισότητα κατανοµής των µισθών µεταξύ των γυναικών καθώς η καµπύλη Lorenz 

των αντρών βρίσκεται πάνω από αυτήν των γυναικών και πιο κοντά στη γραµµή 

ισότητας. Κάτι τέτοιο συµβαίνει σε όλα τα έτη του δείγµατος. Για να γίνει πιο 

κατανοητή η διαφορά µισθών αντρών και γυναικών, πρέπει να λάβουµε υπόψη και το 

µέσο ωριαίο µισθό των αντρών και των γυναικών. Έτσι σχηµατίζουµε τη γενικευµένη 

καµπύλη Lorenz για την Πορτογαλία το 1994 πολλαπλασιάζοντας την απλή καµπύλη 

Lorenz µε τη µέση τιµή της κατανοµής των µισθών. 
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Γενικευµένη Καµπύλη Lorenz στην Πορτογαλία
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Σχήµα 26. Η γενικευµένη καµπύλη Lorenz για άντρες και γυναίκες αντίστοιχα. 

 

Από το Σχήµα 26 παρατηρούµε ότι για κάθε σωρευτικό ποσοστό του πληθυσµού οι 

άντρες παίρνουν περισσότερο ωριαίο µισθό από τις γυναίκες στην Πορτογαλία το 

1994 καθώς η γενικευµένη καµπύλη Lorenz των αντρών βρίσκεται ολόκληρη πάνω 

από τη γενικευµένη καµπύλη Lorenz των γυναικών. 

∆ιαιρώντας το σωρευτικό ποσοστό των ωριαίων µισθών των γυναικών προς το 

αντίστοιχο ποσοστό ωριαίων µισθών των αντρών για το 25%, το 50%, το 75% και το 

100% του σωρευτικού ποσοστού του δείγµατος παίρνουµε το σχετικό ωριαίο µισθό 

των γυναικών στα αντίστοιχα σωρευτικά ποσοστά του πληθυσµού το έτος 1994. 

Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία παίρνουµε τον ίδιο λόγο και για τα υπόλοιπα έτη 

για κάθε σωρευτικό ποσοστό του πληθυσµού, κάτι που µπορούµε να δούµε 

αναλυτικά στον Πίνακα 7. 
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Πίνακας 7. Οι τιµές της γενικευµένης καµπύλης Lorenz σε όλα τα έτη για κάθε 

σωρευτικό ποσοστό του πληθυσµού. 

  25% 50% 75% Μέσος 

1994 Γυναίκες 51,128 135,27 262,841 553,932 

 Άντρες 66,167 168,02 309,414 612,094 

  1994
25% 0.773CW =  1994

50% 0.8033CW =
 

1994
75% 0.8495CW =  1994 0.905έCW σοςΜ =  

1995 Γυναίκες 52,055 139,192 264,634 565,82 

 Άντρες 69,4 176,54 321,12 636,6417 

  1995
25% 0.75CW =  1995

50% 0.788CW =  1995
75% 0.8241CW =  1995 0.889έCW σοςΜ =  

1996 Γυναίκες 53,025 143,7 274,98 591,13164 

 Άντρες 74,07 185,898 337,01 664,87 

  1996
25% 0.716CW =  1996

50% 0.773CW =  1996
75% 0.816CW =  1996 0.8891έCW σοςΜ =  

1997 Γυναίκες 60,206 160,0835 303,246 633,743 

 Άντρες 79,756 202,22 364,275 707,056 

  1997
25% 0.7549CW =

 

1997
50% 0.792CW =  1997

75% 0.8325CW =  1997 0.8963έCW σοςΜ =  

1998 Γυναίκες 65,241 171,75 317,727 662,345 

 Άντρες 86,597 215,39 382,2633 735,1217 

  1998
25% 0.7534CW =

 

1998
50% 0.7974CW =

 

1998
75% 0.8312CW =  1998 0.901έCW σοςΜ =  

1999 Γυναίκες 67,6678 178,702 331,768 688,03 

 Άντρες 92,1924 227,65 404,695 767,63 

  1999
25% 0.734CW =  1999

50% 0.785CW =  1999
75% 0.82CW =  1999 0.896έCW σοςΜ =  

2000 Γυναίκες 74,666 192,715 352,45 733,316 

 Άντρες 100,45 244,28 433,057 824,7133 

  2000
25% 0.7433CW =

 

2000
50% 0.789CW =  2000

75% 0.814CW =  2000 0.889έCW σοςΜ =  

2001 Γυναίκες 84,22 211,54 383,533 790,7896 

 Άντρες 107,5422 261,999 466,165 876,25 

  2001
25% 0.783CW =  2001

50% 0.8074CW =
 

2001
75% 0.823CW =  2001 0.9025έCW σοςΜ =
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Στο Σχήµα 27 που ακολουθεί παρουσιάζουµε γραφικά την εξέλιξη του σχετικού 

γυναικείου µισθού από το 1994 έως το 2001 για κάθε σωρευτικό ποσοστό του 

πληθυσµού στην Πορτογαλία. 
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Σχήµα 27. Η εξέλιξη του σχετικού ωριαίου µισθού των γυναικών στην Πορτογαλία. 

 

Από το Σχήµα 27 παρατηρούµε ότι ο σχετικός µισθός των γυναικών κυµαίνεται σε 

πιο υψηλά επίπεδα όσο αυξάνεται το σωρευτικό ποσοστό του πληθυσµού το οποίο 

µελετούµε. Πιο συγκεκριµένα για το φτωχότερο 25% του πληθυσµού ο σχετικός 

µισθός των γυναικών κυµαίνεται γύρω στο 0,75 και µόνο το 1996 παρατηρούµε µία 

µικρή πτώση στο 0,72 περίπου. Ο λόγος του µισθού των γυναικών προς το µισθό των 

αντρών βρίσκεται λίγο κάτω από το 0,80 για το 50% του σωρευτικού ποσοστού του 

πληθυσµού, ενώ για το 75% ο λόγος αυτός µένει περίπου σταθερός στο 0,825. Τέλος, 

για το σύνολο του πληθυσµού που ταυτίζεται µε το σχετικό µέσο µισθό, 

παρατηρούµε ότι βρίσκεται στα πιο υψηλά επίπεδα από κάθε άλλη χώρα καθώς 

αγγίζει σε όλα τα έτη το 0,90. 
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7.8  Εφαρµογή στην Ελλάδα. 

 
Ο αριθµός των παρατηρήσεων για την Ελλάδα είναι αρχικά 85748 άτοµα. Τα άτοµα 

που έχουν ωριαίο µισθό ανέρχονται σε 21336 από τα οποία τα 13199 είναι άντρες και 

τα 8137 είναι γυναίκες. 

Στη συνέχεια παρουσιάζουµε την κοινή και τη γενικευµένη καµπύλη Lorenz για 

τους άντρες και τις γυναίκες το 1994 και ακολουθεί ο Πίνακας 8 που µας δείχνει τις 

τιµές των γενικευµένων καµπυλών Lorenz για άντρες και γυναίκες για συγκεκριµένα 

ποσοστά του πληθυσµού και για όλα τα έτη. 
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Σχήµα 28. Η καµπύλη Lorenz για άντρες και γυναίκες αντίστοιχα στην Ελλάδα. 

 

Από το Σχήµα 28 παρατηρούµε ότι στην Ελλάδα το 1994 η ανισότητα της 

κατανοµής των µισθών µεταξύ των αντρών και των γυναικών είναι σχεδόν η ίδια. Οι 

καµπύλες Lorenz αντρών και γυναικών αντίστοιχα περίπου συµπίπτουν. Κάτι τέτοιο 

συµβαίνει σε όλα τα έτη του δείγµατος. Για να γίνει πιο κατανοητή η διαφορά µισθών 

αντρών και γυναικών, πρέπει να λάβουµε υπόψη και το µέσο ωριαίο µισθό των 

αντρών και των γυναικών. Έτσι σχηµατίζουµε τη γενικευµένη καµπύλη Lorenz για 

την Ελλάδα το 1994 πολλαπλασιάζοντας την απλή καµπύλη Lorenz µε τη µέση τιµή 

της κατανοµής των µισθών. 
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Σχήµα 29. Η γενικευµένη καµπύλη Lorenz για άντρες και γυναίκες αντίστοιχα. 

 

Από το Σχήµα 29 παρατηρούµε ότι για κάθε σωρευτικό ποσοστό του πληθυσµού οι 

άντρες παίρνουν περισσότερο ωριαίο µισθό από τις γυναίκες στην Ελλάδα το 1994 

καθώς η γενικευµένη καµπύλη Lorenz βρίσκεται ολόκληρη πάνω από τη γενικευµένη 

καµπύλη Lorenz των γυναικών. 

∆ιαιρώντας το σωρευτικό ποσοστό των ωριαίων µισθών των γυναικών προς το 

αντίστοιχο ποσοστό ωριαίων µισθών των αντρών για το 25%, το 50%, το 75% και το 

100% του σωρευτικού ποσοστού του δείγµατος παίρνουµε το σχετικό ωριαίο µισθό 

των γυναικών στα αντίστοιχα σωρευτικά ποσοστά του πληθυσµού το έτος 1994. 

Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία παίρνουµε τον ίδιο λόγο και για τα υπόλοιπα έτη 

για κάθε σωρευτικό ποσοστό του πληθυσµού, κάτι που µπορούµε να δούµε 

αναλυτικά στον Πίνακα 8. 
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Πίνακας 8. Οι τιµές της γενικευµένης καµπύλης Lorenz σε όλα τα έτη για κάθε 

σωρευτικό ποσοστό του πληθυσµού. 

  25% 50% 75% Μέσος 

1994 Γυναίκες 119,757 325,26 593,135 974,43 

 Άντρες 154,405 409,787 743,873 1251,258 

  1994
25% 0.776CW =  1994

50% 0.794CW =  1994
75% 0.797CW =  1994 0.779έCW σοςΜ =  

1995 Γυναίκες 126,844 346,093 634,4328 1059,684 

 Άντρες 166,194 433,586 786,97 1345,704 

  1995
25% 0.763CW =  1995

50% 0.798CW =  1995
75% 0.806CW =  1995 0.787έCW σοςΜ =  

1996 Γυναίκες 140,6782 383,99 711,406 1196,243 

 Άντρες 188,726 493,592 893,203 1528,1486 

  1996
25% 0.7454CW =

 

1996
50% 0.778CW =  1996

75% 0.796CW =  1996 0.783έCW σοςΜ =  

1997 Γυναίκες 151,1 422,016 803,964 1376,887 

 Άντρες 207,705 539,135 994,1161 1727,996 

  1997
25% 0.7275CW =

 

1997
50% 0.783CW =  1997

75% 0.8087CW =  1997 0.797έCW σοςΜ =  

1998 Γυναίκες 179,504 476,3455 885,1585 1507,4225 

 Άντρες 226,1321 581,4824 1067,42 1845,976 

  1998
25% 0.794CW =  1998

50% 0.8192CW =
 

1998
75% 0.829CW =  1998 0.8166έCW σοςΜ =

1999 Γυναίκες 177,372 479,8 899,4233 1550,7298 

 Άντρες 223,7 584,584 1085,52 1905,4231 

  1999
25% 0.793CW =  1999

50% 0.82CW =  1999
75% 0.8286CW =  1999 0.814έCW σοςΜ =  

2000 Γυναίκες 183,343 485,93 912,786 1571,061 

 Άντρες 236,36 612,97 1129,836 1961,5213 

  2000
25% 0.776CW =  2000

50% 0.793CW =  2000
75% 0.808CW =  2000 0.801έCW σοςΜ =  

2001 Γυναίκες 190,4512 507,336 934,5 1600,43 

 Άντρες 266,3421 651,9874 1187,3442 2042,567 

  2001
25% 0.743CW =  2001

50% 0.778CW =  2001
75% 0.787CW =  2001 0.7835έCW σοςΜ =
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Στο Σχήµα 30 που ακολουθεί παρουσιάζουµε γραφικά την εξέλιξη του σχετικού 

γυναικείου µισθού από το 1994 έως το 2001 για κάθε σωρευτικό ποσοστό του 

πληθυσµού στην Ελλάδα. 
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Σχήµα 30. Η εξέλιξη του σχετικού ωριαίου µισθού των γυναικών στην Ελλάδα. 

 

Από το Σχήµα 30 παρατηρούµε καταρχήν ότι ο σχετικός γυναικείος µισθός 

κυµαίνεται σε αρκετά υψηλά επίπεδα, παντού πάνω από 0,7, και είναι σταθερός µέσα 

στο χρονικό διάστηµα της οχταετίας για όλα τα σωρευτικά ποσοστά του πληθυσµού 

εκτός από το φτωχότερο 25%. Εκεί παρατηρούµε ότι από το 1994 όπου ο σχετικός 

µισθός των γυναικών ήταν στο 78% των αντρών άρχισε να φθίνει έως το 1997 όπου 

έφτασε περίπου στο 73% του µισθού των αντρών. Από το 1997 και µέχρι το 1999 

άρχισε να αυξάνεται όπου προσέγγισε το 1999 το 80% του µισθού των αντρών και 

στη συνέχεια έπεσε µέχρι το 2001 στο 74%. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι η περίπτωση 

της Ελλάδας µοιάζει πάρα πολύ µε αυτή της ∆ανίας στο Σχήµα 24. 
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7.9 Εφαρµογή στην Ολλανδία. 

 
Ο αριθµός των παρατηρήσεων για την Ολλανδία είναι αρχικά 72141 άτοµα. Τα 

άτοµα που έχουν ωριαίο µισθό ανέρχονται σε 41523 από τα οποία τα 22317 είναι 

άντρες και τα 19206 είναι γυναίκες. 

Στη συνέχεια παρουσιάζουµε την κοινή και τη γενικευµένη καµπύλη Lorenz για 

τους άντρες και τις γυναίκες το 1994 και ακολουθεί ο Πίνακας 9 που µας δείχνει τις 

τιµές των γενικευµένων καµπυλών Lorenz για άντρες και γυναίκες για συγκεκριµένα 

ποσοστά του πληθυσµού και για όλα τα έτη. 
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Σχήµα 31. Η καµπύλη Lorenz για άντρες και γυναίκες αντίστοιχα στην Ολλανδία. 

 

Από το Σχήµα 31 παρατηρούµε ότι στην Ολλανδία το 1994 η ανισότητα της 

κατανοµής των µισθών µεταξύ των αντρών είναι µικρότερη από την αντίστοιχη 

ανισότητα κατανοµής των µισθών µεταξύ των γυναικών καθώς η καµπύλη Lorenz 

των αντρών βρίσκεται πάνω από αυτήν των γυναικών και πιο κοντά στη γραµµή 

ισότητας. Κάτι τέτοιο συµβαίνει σε όλα τα έτη του δείγµατος. Για να γίνει πιο 

κατανοητή η διαφορά µισθών αντρών και γυναικών, πρέπει να λάβουµε υπόψη και το 

µέσο ωριαίο µισθό των αντρών και των γυναικών. Έτσι σχηµατίζουµε τη γενικευµένη 

καµπύλη Lorenz για την Ολλανδία το 1994 πολλαπλασιάζοντας την απλή καµπύλη 

Lorenz µε τη µέση τιµή της κατανοµής των µισθών. 
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Σχήµα 32. Η γενικευµένη καµπύλη Lorenz για άντρες και γυναίκες αντίστοιχα. 

 

Από το Σχήµα 32 παρατηρούµε ότι για κάθε σωρευτικό ποσοστό του πληθυσµού οι 

άντρες παίρνουν περισσότερο ωριαίο µισθό από τις γυναίκες στην Ιταλία το 1994 

καθώς η γενικευµένη καµπύλη Lorenz βρίσκεται ολόκληρη πάνω από τη γενικευµένη 

καµπύλη Lorenz των γυναικών. Η διαφορά αυτή είναι αρκετά µεγάλη, η µεγαλύτερη 

που έχουµε δει µέχρι τώρα από όλες τις χώρες. 

∆ιαιρώντας το σωρευτικό ποσοστό των ωριαίων µισθών των γυναικών προς το 

αντίστοιχο ποσοστό ωριαίων µισθών των αντρών για το 25%, το 50%, το 75% και το 

100% του σωρευτικού ποσοστού του δείγµατος παίρνουµε το σχετικό ωριαίο µισθό 

των γυναικών στα αντίστοιχα σωρευτικά ποσοστά του πληθυσµού το έτος 1994. 

Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία παίρνουµε τον ίδιο λόγο και για τα υπόλοιπα έτη 

για κάθε σωρευτικό ποσοστό του πληθυσµού, κάτι που µπορούµε να δούµε 

αναλυτικά στον Πίνακα 9. 
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Πίνακας 9. Οι τιµές της γενικευµένης καµπύλης Lorenz σε όλα τα έτη για κάθε 

σωρευτικό ποσοστό του πληθυσµού. 

  25% 50% 75% Μέσος 

1994 Γυναίκες 0,75073 3,49344 8,22133 16,2214 

 Άντρες 3,0018 9,246 16,8554 30,6461 

  1994
25% 0.25CW =  1994

50% 0.378CW =  1994
75% 0.4877CW =  1994 0.529έCW σοςΜ =  

1995 Γυναίκες 0,77745 3,5292 8,30357 16,1297 

 Άντρες 3,04697 9,34866 17,390612 30,1084 

  1995
25% 0.255CW =  1995

50% 0.3775CW =  1995
75% 0.4775CW =  1995 0.536έCW σοςΜ =  

1996 Γυναίκες 0,7394 3,48245 8,237 16,75865 

 Άντρες 3,06222 9,47531 17,6925 31,3752 

  1996
25% 0.2415CW =

 

1996
50% 0.367CW =  1996

75% 0.466CW =  1996 0.534έCW σοςΜ =  

1997 Γυναίκες 0,8577323 3,801235 8,748 17,22354 

 Άντρες 3,01184 9,4823 17,8211213 31,2432 

  1997
25% 0.285CW =  1997

50% 0.4CW =  1997
75% 0.491CW =  1997 0.551έCW σοςΜ =  

1998 Γυναίκες 0,9201 4,068342 9,18313 17,79677 

 Άντρες 3,1535 9,858 18,53685 33,40575 

  1998
25% 0.292CW =  1998

50% 0.413CW =  1998
75% 0.495CW =  1998 0.533έCW σοςΜ =  

1999 Γυναίκες 0,92371 4,15942 9,3442 18,147572 

 Άντρες 3,338 10,12463 18,8551 33,51416 

  1999
25% 0.277CW =  1999

50% 0.411CW =  1999
75% 0.496CW =  1999 0.5415έCW σοςΜ =

2000 Γυναίκες 1,01731 4,40072 9,82446 19,05072 

 Άντρες 3,406 10,3914 19,4035 34,0591 

  2000
25% 0.299CW =  2000

50% 0.4235CW =  2000
75% 0.506CW =  2000 0.559έCW σοςΜ =  

2001 Γυναίκες 0,933 4,23962 9,679 19,4746 

 Άντρες 3,1653 10,248503 19,55354 36,0102 

  2001
25% 0.295CW =  2001

50% 0.414CW =  2001
75% 0.495CW =  2001 0.541έCW σοςΜ =  
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Στο Σχήµα 33 που ακολουθεί παρουσιάζουµε γραφικά την εξέλιξη του σχετικού 

γυναικείου µισθού από το 1994 έως το 2001 για κάθε σωρευτικό ποσοστό του 

πληθυσµού στην Ολλανδία. 
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Σχήµα 33. Η εξέλιξη του σχετικού ωριαίου µισθού των γυναικών στην Ολλανδία. 

 

Από το Σχήµα 33 παρατηρούµε ότι ο σχετικός γυναικείος µισθός κυµαίνεται σε 

πολύ χαµηλά επίπεδα για όλα τα σωρευτικά ποσοστά του πληθυσµού. Ειδικότερα για 

το 25% των πιο φτωχών αντρών και γυναικών ο λόγος του µισθού των αντρών προς 

το µισθό των γυναικών δε ξεπερνάει το 0,3. Κατά τη διάρκεια των ετών που γίνεται η 

έρευνα ο σχετικός µισθός των γυναικών παραµένει σχετικά σταθερός για τα µεσαία 

αλλά και τα υψηλά σωρευτικά ποσοστά του πληθυσµού. ∆εν ισχύει όµως το ίδιο και 

για το 25% των πιο φτωχών αντρών και γυναικών όπου παρατηρούµε µία µικρή αλλά 

συνεχή αύξηση. Ο σχετικός γυναικείος µισθός για το σωρευτικό 25% ξεκινάει το 

1994 από 0,25 και καταλήγει στο 0,295 το 2001. 

Οι µεγάλες αυτές διαφορές µεταξύ αντρικών και γυναικείων ωριαίων µισθών 

κυρίως για τα πιο φτωχά ποσοστά του πληθυσµού παρατηρούνται επειδή η Ολλανδία 

έχει το µεγαλύτερο ποσοστό εργαζοµένων γυναικών µερικής απασχόλησης µε 

ποσοστό 64% σε σύγκριση µε το 16% των αντρών.27

                                                 
27 Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από την Chrystalla E. Ellina, Promoting Women’s Rights. The 

Politics of Gender in the European Union. Studies in International Relations. C. G. MacDonald 

general editor. Routledge, New York 2003. 
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7.10 Εφαρµογή στο Βέλγιο 

 
Ο αριθµός των παρατηρήσεων για το Βέλγιο είναι αρχικά 44422 άτοµα. Τα άτοµα 

που έχουν ωριαίο µισθό ανέρχονται σε 20515 από τα οποία τα 10993 είναι άντρες και 

τα 9522 είναι γυναίκες. 

Στη συνέχεια παρουσιάζουµε την κοινή και τη γενικευµένη καµπύλη Lorenz για 

τους άντρες και τις γυναίκες το 1994 και ακολουθεί ο Πίνακας 10 που µας δείχνει τις 

τιµές των γενικευµένων καµπυλών Lorenz για άντρες και γυναίκες για συγκεκριµένα 

ποσοστά του πληθυσµού και για όλα τα έτη. 
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Σχήµα 34. Η καµπύλη Lorenz για άντρες και γυναίκες αντίστοιχα στο Βέλγιο. 

 

Από το Σχήµα 34 παρατηρούµε ότι και στο Βέλγιο το 1994 η ανισότητα της 

κατανοµής των µισθών µεταξύ των αντρών είναι µικρότερη από την αντίστοιχη 

ανισότητα κατανοµής των µισθών µεταξύ των γυναικών καθώς η καµπύλη Lorenz 

των αντρών βρίσκεται πάνω από αυτήν των γυναικών και πιο κοντά στη γραµµή 

ισότητας. Κάτι τέτοιο συµβαίνει σε όλα τα έτη του δείγµατος. Για να γίνει πιο 

κατανοητή η διαφορά µισθών αντρών και γυναικών, πρέπει να λάβουµε υπόψη και το 

µέσο ωριαίο µισθό των αντρών και των γυναικών. Έτσι σχηµατίζουµε τη γενικευµένη 

καµπύλη Lorenz για το Βέλγιο το 1994 πολλαπλασιάζοντας την απλή καµπύλη 

Lorenz µε τη µέση τιµή της κατανοµής των µισθών. 
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Γενικευµένη καµπύλη Lorenz στο Βέλγιο το 1994
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Σχήµα 35. Η γενικευµένη καµπύλη Lorenz για άντρες και γυναίκες αντίστοιχα. 

 

Από το Σχήµα 35 παρατηρούµε ότι για κάθε σωρευτικό ποσοστό του πληθυσµού οι 

άντρες παίρνουν περισσότερο ωριαίο µισθό από τις γυναίκες στο Βέλγιο το 1994 

καθώς η γενικευµένη καµπύλη Lorenz βρίσκεται ολόκληρη πάνω από τη γενικευµένη 

καµπύλη Lorenz των γυναικών. 

∆ιαιρώντας το σωρευτικό ποσοστό των ωριαίων µισθών των γυναικών προς το 

αντίστοιχο ποσοστό ωριαίων µισθών των αντρών για το 25%, το 50%, το 75% και το 

100% του σωρευτικού ποσοστού του δείγµατος παίρνουµε το σχετικό ωριαίο µισθό 

των γυναικών στα αντίστοιχα σωρευτικά ποσοστά του πληθυσµού το έτος 1994. 

Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία παίρνουµε τον ίδιο λόγο και για τα υπόλοιπα έτη 

για κάθε σωρευτικό ποσοστό του πληθυσµού, κάτι που µπορούµε να δούµε 

αναλυτικά στον Πίνακα 10. 
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Πίνακας 10. Οι τιµές της γενικευµένης καµπύλης Lorenz σε όλα τα έτη για κάθε 

σωρευτικό ποσοστό του πληθυσµού. 

  25% 50% 75% Μέσος 

1994 Γυναίκες 36,19 106,4208 203,8288 346,64764 

 Άντρες 61,6975 156,97641 278,9598 464,34482 

  1994
25% 0.587CW =  1994

50% 0.678CW =  1994
75% 0.73CW =  1994 0.746έCW σοςΜ =  

1995 Γυναίκες 37,547 113,036 214,91436 365,81167 

 Άντρες 66,7698 168,0355 295,9299 488,3332 

  1995
25% 0.562CW =  1995

50% 0.673CW =  1995
75% 0.726CW =  1995 0.749έCW σοςΜ =  

1996 Γυναίκες 39,3663 117,6254 222,83517 375,776 

 Άντρες 67,3882 170,621 300,3557 497,22 

  1996
25% 0.584CW =  1996

50% 0.689CW =  1996
75% 0.742CW =  1996 0.756έCW σοςΜ =  

1997 Γυναίκες 39,57153 118,6994 225,851 380,86169 

 Άντρες 68,80278 173,158 306,6353 511,5448 

  1997
25% 0.575CW =  1997

50% 0.6855CW =  1997
75% 0.736CW =  1997 0.745έCW σοςΜ =  

1998 Γυναίκες 42,63626 123,78871 233,91 393,3234 

 Άντρες 70,88 179,444 316,507 527,77554 

  1998
25% 0.601CW =  1998

50% 0.69CW =  1998
75% 0.746CW =  1998 0.745έCW σοςΜ =  

1999 Γυναίκες 40,3644 122,5 234,45 395,574 

 Άντρες 72,2362 181,9529 321,751 538,51331 

  1999
25% 0.559CW =  1999

50% 0.673CW =  1999
75% 0.728CW =  1999 0.735έCW σοςΜ =  

2000 Γυναίκες 43,1495 129,343131 244,08115 411,52762 

 Άντρες 73,470676 185,758 327,57682 546,9824 

  2000
25% 0.587CW =  2000

50% 0.696CW =  2000
75% 0.729CW =  2000 0.741έCW σοςΜ =  

2001 Γυναίκες 46,50454 134,9042 254,565 432,198348 

 Άντρες 78,7782 196,6714 349,20124 583,265804 

  2001
25% 0.59CW =  2001

50% 0.686CW =  2001
75% 0.729CW =  2001 0.741έCW σοςΜ =  

 



 93

Στο Σχήµα 36 που ακολουθεί παρουσιάζουµε γραφικά την εξέλιξη του σχετικού 

γυναικείου µισθού από το 1994 έως το 2001 για κάθε σωρευτικό ποσοστό του 

πληθυσµού στο Βέλγιο. 
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Σχήµα 36. Η εξέλιξη του σχετικού ωριαίου µισθού των γυναικών στο Βέλγιο. 

 

Από το Σχήµα 36 παρατηρούµε ότι το χάσµα µισθών αντρών γυναικών στο Βέλγιο 

την οχταετία 1994 – 2001 είναι µεγαλύτερο για όλο και µικρότερα σωρευτικά 

ποσοστά ληπτών µισθού. Πιο συγκεκριµένα για το 25% των πιο φτωχών αντρών και 

γυναικών το χάσµα µισθού που χωρίζει τις γυναίκες από τους άντρες είναι αρκετά 

µεγάλο καθώς οι µισθοί των γυναικών φτάνουν µέχρι και το 60% των αντίστοιχων 

των αντρών. Η εξέλιξη του σχετικού γυναικείου µισθού παραµένει σχετικά σταθερή 

κατά τη διάρκεια αυτών των ετών. 
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7.11 Εφαρµογή στην Ιρλανδία 

 
Ο αριθµός των παρατηρήσεων για την Ιρλανδία είναι αρχικά 53116 άτοµα. Τα 

άτοµα που έχουν ωριαίο µισθό ανέρχονται σε 22629 από τα οποία τα 12678 είναι 

άντρες και τα 9951 είναι γυναίκες. 

Στη συνέχεια παρουσιάζουµε την κοινή και τη γενικευµένη καµπύλη Lorenz για 

τους άντρες και τις γυναίκες το 1994 και ακολουθεί ο Πίνακας 11 που µας δείχνει τις 

τιµές των γενικευµένων καµπυλών Lorenz για άντρες και γυναίκες για συγκεκριµένα 

ποσοστά του πληθυσµού και για όλα τα έτη. 
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Σχήµα 37. Η καµπύλη Lorenz για άντρες και γυναίκες αντίστοιχα στην Ισπανία. 

 

Από το Σχήµα 37 παρατηρούµε ότι και στην Ιρλανδία το 1994 η ανισότητα της 

κατανοµής των µισθών µεταξύ των αντρών είναι µικρότερη από την αντίστοιχη 

ανισότητα κατανοµής των µισθών µεταξύ των γυναικών καθώς η καµπύλη Lorenz 

των αντρών βρίσκεται πάνω από αυτήν των γυναικών και πιο κοντά στη γραµµή 

ισότητας. Κάτι τέτοιο συµβαίνει σε όλα τα έτη του δείγµατος. Η διαφορά αυτή όµως 

είναι αρκετά µικρή. Για να γίνει πιο κατανοητή η διαφορά µισθών αντρών και 

γυναικών, πρέπει να λάβουµε υπόψη και το µέσο ωριαίο µισθό των αντρών και των 

γυναικών. Έτσι σχηµατίζουµε τη γενικευµένη καµπύλη Lorenz για την Ιρλανδία το 

1994 πολλαπλασιάζοντας την απλή καµπύλη Lorenz µε τη µέση τιµή της κατανοµής 

των µισθών. 
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Γενικευµένη καµπύλη Lorenz στην Ιρλανδία το 1994
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Σχήµα 38. Η γενικευµένη καµπύλη Lorenz για άντρες και γυναίκες αντίστοιχα. 

 

Από το Σχήµα 38 παρατηρούµε ότι για κάθε σωρευτικό ποσοστό του πληθυσµού οι 

άντρες παίρνουν περισσότερο ωριαίο µισθό από τις γυναίκες στην Ιρλανδία το 1994 

καθώς η γενικευµένη καµπύλη Lorenz βρίσκεται ολόκληρη πάνω από τη γενικευµένη 

καµπύλη Lorenz των γυναικών. 

∆ιαιρώντας το σωρευτικό ποσοστό των ωριαίων µισθών των γυναικών προς το 

αντίστοιχο ποσοστό ωριαίων µισθών των αντρών για το 25%, το 50%, το 75% και το 

100% του σωρευτικού ποσοστού του δείγµατος παίρνουµε το σχετικό ωριαίο µισθό 

των γυναικών στα αντίστοιχα σωρευτικά ποσοστά του πληθυσµού το έτος 1994. 

Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία παίρνουµε τον ίδιο λόγο και για τα υπόλοιπα έτη 

για κάθε σωρευτικό ποσοστό του πληθυσµού, κάτι που µπορούµε να δούµε 

αναλυτικά στον Πίνακα 11. 
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Πίνακας 11. Οι τιµές της γενικευµένης καµπύλης Lorenz σε όλα τα έτη για κάθε 

σωρευτικό ποσοστό του πληθυσµού. 

  25% 50% 75% Μέσος 

1994 Γυναίκες 0,3331 1,16121 2,5046 4,983 

 Άντρες 0,556443 1,7956 3,644 6,973 

  1994
25% 0.599CW =  1994

50% 0.647CW =  1994
75% 0.687CW =  1994 0.715έCW σοςΜ =  

1995 Γυναίκες 0,33623 1,188 2,587 5,16566 

 Άντρες 0,63414 1,94213 3,866 7,2731 

  1995
25% 0.53CW =  1995

50% 0.612CW =  1995
75% 0.669CW =  1995 0.71έCW σοςΜ =  

1996 Γυναίκες 0,39021 1,3152 2,77634 5,4045 

 Άντρες 0,6483 2,03205 4,0568 7,53252 

  1996
25% 0.602CW =  1996

50% 0.647CW =  1996
75% 0.684CW =  1996 0.717έCW σοςΜ =  

1997 Γυναίκες 0,3846 1,28275 2,743 5,435 

 Άντρες 0,6735 2,08526 4,10152 7,7052 

  1997
25% 0.571CW =  1997

50% 0.615CW =  1997
75% 0.669CW =  1997 0.705έCW σοςΜ =  

1998 Γυναίκες 0,4306 1,40066 2,968 5,8311 

 Άντρες 0,74578 2,255 4,40994 8,1613 

  1998
25% 0.577CW =  1998

50% 0.621CW =  1998
75% 0.673CW =  1998 0.714έCW σοςΜ =  

1999 Γυναίκες 0,48 1,519 3,1554 6,1395 

 Άντρες 0,854 2,4885 4,7967 8,7865 

  1999
25% 0.562CW =  1999

50% 0.61CW =  1999
75% 0.658CW =  1999 0.699έCW σοςΜ =  

2000 Γυναίκες 0,5062 1,682 3,489 6,7085 

 Άντρες 0,9162 2,7281 5,2447 9,63267 

  2000
25% 0.5525CW =  2000

50% 0.617CW =  2000
75% 0.665CW =  2000 0.696έCW σοςΜ =  

2001 Γυναίκες 0,6336 1,99187 3,9877 7,466 

 Άντρες 1,0312 3,06746 5,8233 10,576 

  2001
25% 0.653CW =  2001

50% 0.649CW =  2001
75% 0.685CW =  2001 0.706έCW σοςΜ =  
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Στο Σχήµα 39 που ακολουθεί παρουσιάζουµε γραφικά την εξέλιξη του σχετικού 

γυναικείου µισθού από το 1994 έως το 2001 για κάθε σωρευτικό ποσοστό του 

πληθυσµού στην Ιρλανδία. 
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Σχήµα 39. Η εξέλιξη του σχετικού ωριαίου µισθού των γυναικών στην Ιρλανδία. 

 

Από το Σχήµα 39 παρατηρούµε ότι το χάσµα µισθών αντρών γυναικών στην 

Ιρλανδία την οχταετία 1994 – 2001 είναι µεγαλύτερο για όλο και µικρότερα 

σωρευτικά ποσοστά ληπτών µισθού. Πιο συγκεκριµένα για το 25% των πιο φτωχών 

αντρών και γυναικών το χάσµα µισθού που χωρίζει τις γυναίκες από τους άντρες 

είναι αρκετά µεγάλο καθώς οι µισθοί των γυναικών φτάνουν µέχρι και το 65% των 

αντίστοιχων των αντρών το 2001. Η εξέλιξη του σχετικού γυναικείου µισθού 

παραµένει σχετικά σταθερή κατά τη διάρκεια αυτών των ετών για τα υπόλοιπα 

σωρευτικά ποσοστά των ατόµων του πληθυσµού αλλά για το σωρευτικό 25% 

παρατηρούµε έντονες αυξοµειώσεις. Ο σχετικός µισθός των γυναικών για το 

συγκεκριµένο σωρευτικό ποσοστό φαίνεται να σταθεροποιείται µόνο την περίοδο 

1996 – 2000 όπου βρίσκεται γύρω στο 0,56 µε 0,58. 
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7.12 Σύγκριση µεταξύ των χωρών 

 
Στην ενότητα αυτή θα προσπαθήσουµε να συγκρίνουµε τα αποτελέσµατα στις 11 

χώρες που µελετήσαµε πιο πάνω. Πρέπει να τονίσουµε ακόµα µία φορά ότι αυτή η 

σύγκριση είναι ενδεικτική και δε χρησιµοποιούνται αυστηρά στατιστικά πορίσµατα 

για να διαπιστώσουµε εάν οι διαφορές µεταξύ των χωρών είναι στατιστικά 

σηµαντικές. 

Αρχικά θα αναφερθούµε µόνο στην ανισότητα των αντρών και στη συνέχεια µόνο 

στην ανισότητα των γυναικών συγκρίνοντας τις 11 χώρες. Στη συνέχεια θα 

προσπαθήσουµε να συγκρίνουµε το χάσµα µισθών αντρών και γυναικών 

κατατάσσοντας τις χώρες µε βάση το µεγαλύτερο σχετικό γυναικείο µισθό για κάθε 

σωρευτικό ποσοστό του πληθυσµού ξεχωριστά. 

 

 

7.12.1 Η ανισότητα µεταξύ των αντρών. 

 
Σε αυτό το µέρος θα περιγράψουµε τις διαφορές στην ανισότητα µεταξύ των 

αντρών από χώρα σε χώρα. Ουσιαστικά θα συγκρίνουµε τις καµπύλες Lorenz των 

αντρών και πιο συγκεκριµένα τις τιµές των καµπύλων Lorenz για κάθε σωρευτικό 

ποσοστό του πληθυσµού. Η σύγκριση αυτή είναι αρκετά δύσκολη καθώς σε πολλές 

περιπτώσεις οι καµπύλες Lorenz τέµνονται. Σε αυτήν την περίπτωση δεν έχει νόηµα 

να συγκρίνουµε τις γενικευµένες καµπύλες Lorenz καθώς ο µέσος ωριαίος µισθός σε 

κάθε χώρα µετριέται µε διαφορετικό νόµισµα. Ωστόσο στη συνέχεια παραθέτουµε 

έναν πίνακα όπου µπορούµε να δούµε τις τιµές των καµπύλων Lorenz σε κάθε χώρα 

για κάθε σωρευτικό ποσοστό του πληθυσµού. Επειδή εξάγουµε την καµπύλη Lorenz 

για κάθε έτος χωριστά από το 1994 έως το 2001, κάθε στήλη του πίνακα έχει τη 

µικρότερη και τη µεγαλύτερη τιµή που παρατηρήθηκε σε κάθε χώρα και σε κάθε 

σωρευτικό ποσοστό του πληθυσµού κατά τη διάρκεια αυτών των ετών. 
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Πίνακας 12. Οι τιµές των καµπύλων Lorenz για τους άντρες σε κάθε χώρα. 

Χώρες 25% 50% 75% 

Μ. Βρετανία 0,0973 – 0,1095 0,2836 – 0,2982 0,549 – 0,5601 

Γαλλία 0,116 – 0,1276 0,3012 – 0,3163 0,551 – 0,576 

Γερµανία 0,09 – 0,1071 0,2991 – 0,3193 0,5758 – 0,5953 

Ισπανία 0,102 – 0,1203 0,2822 – 0,3055 0,5272 – 0,5496 

Ελλάδα 0,1174 – 0,1255 0,3068 – 0,3275 0,5697 – 0,5848 

∆ανία 0,1112 – 0,1186 0,3237 – 0,343 0,6023 – 0,6166 

Πορτογαλία 0,1081 – 0,1227 0,2745 – 0,299 0,5044 – 0,532 

Ιταλία 0,1418 – 0,1477 0,3517 – 0,3611 0,60211 – 0,6116 

Ολλανδία 0,0879 – 0,1 0,2846 – 0,3105 0,543 – 0,5776 

Βέλγιο 0,1328 – 0,1367 0,3372 – 0,3441 0,5975 – 0,606 

Ιρλανδία 0,0798 – 0,0975 0,2575 – 0,29 0,5226 – 0,5506 

 

 

Από τον Πίνακα 12 παρατηρούµε ότι η χώρα µε τη µεγαλύτερη ανισότητα µεταξύ 

των αντρών είναι η Ιρλανδία και ακολουθούν η Πορτογαλία και η Μεγάλη Βρετανία. 

Από την άλλη µεριά, η χώρα µε τη µικρότερη ανισότητα µεταξύ των αντρών είναι η 

Ιταλία και ακολουθεί η ∆ανία. Σε κάθε περίπτωση δε µπορούµε να βγάλουµε εύκολα 

συµπεράσµατα ούτε και να κατατάξουµε τις χώρες µε βάση την ανισότητα καθώς 

όπως µπορούµε να διαπιστώσουµε από τον παραπάνω Πίνακα, χώρες µε πιο χαµηλές 

τιµές στη µία στήλη του Πίνακα 12 ενδέχεται να έχουν χαµηλότερες τιµές σε άλλη 

στήλη. 
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7.12.2 Η ανισότητα µεταξύ των γυναικών. 

 
Σε αυτό το µέρος θα περιγράψουµε τις διαφορές στην ανισότητα µεταξύ των 

γυναικών από χώρα σε χώρα και παραθέτουµε έναν πίνακα όπου µπορούµε να δούµε 

τις τιµές των καµπύλων Lorenz σε κάθε χώρα για κάθε σωρευτικό ποσοστό του 

πληθυσµού. Επειδή εξάγουµε την καµπύλη Lorenz για κάθε έτος χωριστά από το 

1994 έως το 2001, κάθε στήλη του πίνακα έχει τη µικρότερη και τη µεγαλύτερη τιµή 

που παρατηρήθηκε σε κάθε χώρα και σε κάθε σωρευτικό ποσοστό του πληθυσµού 

κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, όπως και στην περίπτωση των αντρών. 

 

Πίνακας 13. Οι τιµές των καµπύλων Lorenz για τις γυναίκες σε κάθε χώρα. 

Χώρες 25% 50% 75% 

Μ. Βρετανία 0,0674 – 0,0765 0,2332 – 0,255 0,5042 – 0,532 

Γαλλία 0,0949 – 0,1124 0,2842 – 0,3213 0,5617 – 0,5905 

Γερµανία 0,0628 – 0,0692 0,2557 – 0,2687 0,5463 – 0,5645 

Ισπανία 0,0741 – 0,0924 0,237 – 0,27 0,5034 – 0,5264 

Ελλάδα 0,10974 – 0,1229 0,3065 – 0,3338 0,58 – 0,6087 

∆ανία 0,1045 – 0,1154 0,3303 – 0,344 0,62038 – 0,6298 

Πορτογαλία 0,0897 – 0,1065 0,2431 – 0,2675 0,46517 – 0,485 

Ιταλία 0,1248 – 0,13518 0,3466 – 0,3574 0,6244 – 0,6316 

Ολλανδία 0,04412 – 0,0534 0,2078 – 0,231 0,4915 – 0,516 

Βέλγιο 0,10204 – 0,1084 0,307 – 0,3147 0,5875 – 0,5947 

Ιρλανδία 0,0651 – 0,08487 0,23 – 0,2668 0,5008 – 0,53411 

 

Στην περίπτωση των γυναικών, η χώρα µε τη µεγαλύτερη ανισότητα είναι η 

Ολλανδία. Αυτό συµβαίνει, όπως εξηγήσαµε και όταν αναλύαµε την εµπειρική 

εφαρµογή στην Ολλανδία επειδή η Ολλανδία έχει το µεγαλύτερο ποσοστό 
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εργαζοµένων γυναικών µερικής απασχόλησης µε ποσοστό 64% σε σύγκριση µε το 

16% των αντρών. Ακολουθούν σε ανισότητα η Ιρλανδία και η Μεγάλη Βρετανία. 

Από την άλλη πλευρά, η χώρα µε τη µικρότερη ανισότητα µεταξύ των γυναικών είναι 

η Ιταλία και ακολουθεί η ∆ανία. 

Όπως µπορούµε να παρατηρήσουµε από τους δύο πιο πάνω Πίνακες, οι χώρες µε 

µεγάλη ανισότητα µισθών µεταξύ των εργαζοµένων του ενός φύλου είναι και οι 

χώρες µε τη µεγαλύτερη ανισότητα µεταξύ των εργαζοµένων του άλλου φύλου. Το 

ίδιο ισχύει και για τις χώρες µε τη µικρότερη ανισότητα. Εξαίρεση βέβαια αποτελεί η 

περίπτωση της Ολλανδίας όπου παρατηρούµε µεγάλη ανισότητα µεταξύ των 

γυναικών λόγω του υψηλού ποσοστού γυναικών σε εργασίες µε µερική απασχόληση. 

Στη συνέχεια προσπαθούµε να κατατάξουµε τις χώρες µε βάση τον υψηλότερο 

γυναικείο µισθό. Αυτό θα έπρεπε να γίνει για κάθε χρονιά ξεχωριστά και για κάθε 

σωρευτικό ποσοστό του πληθυσµού. Όµως τα αποτελέσµατα δε διαφέρουν 

σηµαντικά από έτος σε έτος και έτσι θα παρουσιάσουµε την κατάταξη των χωρών για 

κάθε σωρευτικό ποσοστό του πληθυσµού για το πρώτο έτος της έρευνας, το 1994 και 

το τελευταίο έτος της έρευνας, το 2001.  
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Πίνακας 14. Κατάταξη των χωρών µε βάση το σχετικό γυναικείο µισθό για κάθε 

σωρευτικό ποσοστό του πληθυσµού το 1994. 

Χώρες 25% Χώρες 50% Χώρες 75% Χώρες Μέσος

1.∆ανία 0,778 1.Πορτογαλία 0,803 1.Πορτογαλία 0,85 1.Πορτογαλία 0,91 

2.Ελλάδα 0,776 2.∆ανία 0,801 2.Ιταλία 0,83 2.Ιταλία 0,816 

3.Πορτογαλία 0,773 3.Ελλάδα 0,794 3.∆ανία 0,816 3.∆ανία 0,799 

4.Ιταλία 0,697 4.Ιταλία 0,79 4.Ελλάδα 0,797 4.Ισπανία 0,798 

5.Γαλλία 0,628 5.Γαλλία 0,725 5.Γαλλία 0,783 5.Ελλάδα 0,779 

6.Ιρλανδία 0,599 6.Ισπανία 0,683 6.Ισπανία 0,751 6.Γαλλία 0,768 

7.Βέλγιο 0,587 7.Βέλγιο 0,678 7.Βέλγιο 0,73 7.Βέλγιο 0,746 

8.Ισπανία 0,569 8.Ιρλανδία 0,647 8.Ιρλανδία 0,687 8.Ιρλανδία 0,715 

9.Μ. Βρετανία 0,45 9.Γερµανία 0,553 9.Γερµανία 0,629 9.Γερµανία 0,665 

10.Γερµανία 0,428 10.Μ. 

Βρετανία 

0,534 10.Μ. 

Βρετανία 

0,591 10.Μ. 

Βρετανία 

0,636 

11.Ολλανδία 0,25 11.Ολλανδία 0,378 11.Ολλανδία 0,488 11.Ολλανδία 0,529 

 

Από τον Πίνακα 14 παρατηρούµε ότι οι χώρες µε τον υψηλότερο σχετικό γυναικείο 

µισθό το 1994 είναι η Πορτογαλία, η Ιταλία και η ∆ανία µε την Ελλάδα και τη 

Γαλλία να ακολουθούν. Οι χώρες µε το µικρότερο σχετικό γυναικείο µισθό 

παραµένουν για όλα τα σωρευτικά ποσοστά του πληθυσµού η Ολλανδία, η Μεγάλη 

Βρετανία και η Γερµανία. 

Στη συνέχεια παρουσιάζουµε την κατάταξη για το 2001 όπου δεν παρατηρούµε 

σηµαντικές µεταβολές παρά µόνο την άνοδο της Γαλλίας. 
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Πίνακας 15. Κατάταξη των χωρών µε βάση το σχετικό γυναικείο µισθό για κάθε 

σωρευτικό ποσοστό του πληθυσµού το 2001. 

Χώρες 25% Χώρες 50% Χώρες 75% Χώρες Μέσος

1.Πορτογαλία 0,783 1.Ιταλία 0,812 1.Ιταλία  0,858 1.Πορτογαλία 0,903 

2.Ιταλία 0,77 2.Πορτογαλία 0,807 2.Πορτογαλία 0,823 2.Ιταλία 0,827 

3.∆ανία 0,749 3.Γαλλία 0,803 3.∆ανία 0,805 3.Γαλλία  0,791 

4.Ελλάδα 0,743 4.∆ανία 0,782 4.Γαλλία  0,801 4.Ελλάδα  0,784 

5.Γαλλία 0,705 5.Ελλάδα 0,778 5.Ελλάδα 0,787 5.∆ανία 0,782 

6.Ιρλανδία 0,653 6.Βέλγιο 0,686 6.Ισπανία 0,731 6.Ισπανία 0,762 

7.Βέλγιο 0,59 7.Ισπανία  0,679 7.Βέλγιο 0,729 7.Βέλγιο 0,741 

8.Ισπανία 0,583 8.Ιρλανδία 0,649 8.Ιρλανδία 0,685 8.Ιρλανδία 0,706 

9.Γερµανία 0,494 9.Γερµανία 0,576 9.Γερµανία 0,642 9.Γερµανία 0,674 

10.Μ. 

Βρετανία 

0,471 10.Μ. 

Βρετανία 

0,563 10.Μ. 

Βρετανία 

0,63 10.Μ. 

Βρετανία 

0,664 

11.Ολλανδία 0,295 11.Ολλανδία 0,414 11.Ολλανδία 0,495 11.Ολλανδία 0,541 
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8. Πολιτική Φύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
Στην προηγούµενη ενότητα εξετάσαµε την εξέλιξη του σχετικού γυναικείου µισθού 

σε 11 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κάθε σωρευτικό ποσοστό του πληθυσµού 

από το 1994 έως το 2001. Όµως εδώ και µισή δεκαετία περίπου οι χώρες αυτές δε 

δρουν εντελώς ανεξάρτητα αλλά µέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 

Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα όπως λεγόταν η Ευρωπαϊκή ένωση αρχικά, 

δηµιουργήθηκε το 1957 µε τη Συνθήκη της Ρώµης και την αποτελούσαν 6 χώρες. Η 

Γαλλία, η Γερµανία, η Ιταλία, η Ολλανδία, το Βέλγιο και το Λουξεµβούργο. 

Αργότερα προσχώρησαν στην κοινότητα η Μεγάλη Βρετανία, η ∆ανία, η Ελλάδα, η 

Ισπανία και η Πορτογαλία. 

Αυτές ήταν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1994 όπου είναι και το πρώτο 

έτος της έρευνας και µε αυτές ασχοληθήκαµε στην προηγούµενη ενότητα µε 

εξαίρεση το Λουξεµβούργο όπου δεν υπήρχαν διαθέσιµα στοιχεία στο ECHP. 

Σε αυτήν την τελευταία ενότητα θα αναφερθούµε συνοπτικά στο ρόλο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υπεράσπιση των δικαιωµάτων των γυναικών, την 

ισότητα στην πληρωµή και στα εργασιακά δικαιώµατα δίνοντας τις σηµαντικότερες 

πηγές στη βιβλιογραφία. 

Οι ρίζες της Πολιτικής φύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται στο άρθρο 119 

της Συνθήκης της Ρώµης που εγγυάται την αρχή της ίσης πληρωµής για ίση εργασία 

άσχετα µε το φύλο. Η Catherine Hoskyns (1996) περιγράφει τη µέθοδο µε την οποία 

η πρώτη λύση πολιτικής φύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνδεόταν µε το πρόβληµα 

της άνισης πληρωµής. Η Hoskyns δηµιούργησε µία χρονολόγηση της ανάπτυξης του 

κειµένου του άρθρου 119 εξετάζοντας τα εισαγωγικά έγγραφα του αρχείου του 

Συµβουλίου των Υπουργών. Το αρχικό προσχέδιο του άρθρου πάνω στην ίση 

πληρωµή ήταν αδύναµο καθώς δεν υποχρέωνε τα κράτη να το εφαρµόσουν άµεσα και 

θεωρούνταν συνδεδεµένο µε άλλες διαφορές στο κοινωνικό κόστος µεταξύ των υπό 

διαπραγµάτευση χωρών. Το νέο προσχέδιο για την ίση πληρωµή απαιτούσε ίση 

πληρωµή για ίση εργασία και εργασία µε ίση αξία. Η νέα αυτή µορφή επέβαλε ένα 

χρονικό πλαίσιο για εφαρµογή και υποχρέωνε άµεσα τα κράτη µέλη να το 

εφαρµόσουν.28

                                                 
28 Hoskyns Catherine. 1996. Integrating gender: Women, Law and Politics in the European Union. 

London, New York: Verso. 
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Οι Γάλλοι διαπραγµατευτές επέµειναν στο να συµπεριληφθεί αυτό το άρθρο έτσι 

ώστε να αποφύγουν ανταγωνιστικά µειονεκτήµατα για τους βιοµήχανους στη Γαλλία. 

Από τη στιγµή που η νοµοθεσία ίσης πληρωµής είχε ήδη εφαρµοστεί στη Γαλλία, η 

µείωση των εµποδίων δασµού θα έδινε πλεονεκτήµατα στις βιοµηχανίες των άλλων 

χωρών που θα συνέχιζαν να πληρώνουν λιγότερο τις γυναίκες. Αυτή η ιστορική 

συνεισφορά της Γαλλίας στην πολιτική φύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται 

αρκετά παράδοξη καθώς η Γαλλία ήταν µία από τις τελευταίες χώρες στην Ευρώπη 

που έδωσε στις γυναίκες το δικαίωµα να ψηφίζουν. 

Ωστόσο η συνθήκη της Ρώµης µε το άρθρο 119 δε δίνει έναν ακριβή ορισµό του 

όρου “ίση εργασία”. Μας αναφέρει µόνο ότι ένα κοµµάτι εργασίας πρέπει να 

πληρωθεί στη βάση της ίδιας µονάδας µέτρησης. Οι µόνες αποσαφηνίσεις για την 

έννοια της ίσης εργασίας δόθηκαν σε Ιταλία και Γερµανία όπου αναφέρεται µεταξύ 

άλλων ότι η έννοια της ίσης εργασίας δεν πρέπει να δίνεται υπό τον όρο της 

οικονοµικής ισοδυναµίας της εργασίας που έχει πραγµατοποιηθεί αλλά πρέπει να 

οριστεί µε βάση κριτήρια επιστηµονικής αξιολόγησης της εργασίας. 

Με άλλα λόγια είναι οι εργασίες που εκτελούνται και όχι τα αποτελέσµατα που 

δίνουν οι εργασίες αυτές, που µπορούν να τεκµηριώσουν ισότητα στην πληρωµή. Η 

πιο λεπτοµερής προσέγγιση έχει υιοθετηθεί από τις χώρες της Benelux, Βέλγιο, 

Ολλανδία και Λουξεµβούργο, οι οποίες θεωρούν ίσες τις εργασίες που εκτελούνται 

και από άντρες και από γυναίκες. Η πιο γενική προσέγγιση έχει διατυπωθεί από τα 

εργατικά συνδικάτα όπου υπολογίζουν το µέσο αντρικό και γυναικείο µισθό σε µία 

βιοµηχανία.29

Το άρθρο 119 αναµφισβήτητα έδωσε στους δηµιουργούς πολιτικής της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης τη δυνατότητα να στηριχθούν σε αυτό ώστε να προχωρήσουν σε περεταίρω 

νοµοθεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ισότητα µεταξύ των δύο φύλων. 

Όπως οι πρωταρχικές νοµοθεσίες, οι Συνθήκες προσφέρουν µία πηγή για την 

ανάπτυξη δευτερεύουσας νοµοθεσίας όπως είναι οι Οδηγίες (Directives). Οι Οδηγίες 

είναι από τα νόµιµα εργαλεία που επιτρέπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει 

δεσµευτικές αποφάσεις οι οποίες καθίστανται υποχρεωτικές αλλά αφήνεται στα 

κράτη µέλη να τις µετατρέψουν σε εθνική νοµοθεσία. 

                                                 
29 Οι απόψεις αυτές εµφανίζονται στην Evelyne Sullerot το 1975. International Labour Review, vol. 

112, σελ. 87 – 108. 
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Το άρθρο 119 δεν προώθησε περεταίρω κάποια πολιτική σε υπερεθνικό επίπεδο 

µέχρι την Οδηγία Ίσης Πληρωµής του 1975. (Equal Pay Directive). Η µόνη εξαίρεση 

σε αυτήν την περίοδο αδράνειας όσο αφορά γυναικεία θέµατα είναι το Medium Term 

Economic Programme (MTEP) το οποίο απλά ενθάρρυνε τις γυναίκες να εισέλθουν 

στο εργατικό δυναµικό.30

                                                 
30 Σε εθνικό επίπεδο ωστόσο, το άρθρο 119 ενέπνευσε δύο περιπτώσεις που έλαβαν χώρα στο Βέλγιο. 

Για περισσότερα βλ. Chrystalla E. Ellina, Promoting Women’s Rights. The Politics of Gender in the 

European Union. Studies in International Relations. C. G. MacDonald general editor. Routledge, New 

York 2003. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 
Σε αυτήν την εργασία ασχοληθήκαµε µε το ζήτηµα της ανισότητας µισθών µεταξύ 

των δύο φύλων στην αγορά εργασίας. Είναι γεγονός ότι οι γυναίκες αµείβονται 

διαχρονικά λιγότερο σε σχέση µε τους άντρες συναδέλφους τους. Αρχικά 

παρουσιάσαµε δύο εναλλακτικές προσεγγίσεις για την ύπαρξη αυτής της ανισότητας. 

Τη διάκριση εις βάρος των γυναικών στην αγορά εργασίας και τη µικρότερη 

επένδυση των γυναικών σε ανθρώπινο κεφάλαιο. Οι θεωρίες αυτές παρουσιάστηκαν 

συνοπτικά δίνοντας όµως τις σηµαντικότερες ιδέες που υπάρχουν σήµερα στη 

βιβλιογραφία. 

Στη συνέχεια παρουσιάσαµε τη µέθοδο διαχωρισµού του Oaxaca µε την οποία 

µπορούµε διαχωρίσουµε τη συνολική διαφορά µισθών, σε διαφορά λόγω 

διαφορετικών ικανοτήτων και σε διαφορά λόγω διάκρισης. Αυτή τη διαφορά λόγω 

διάκρισης προσπαθούν να εξαλείψουν διάφορες πολιτικές, η σηµαντικότερη από τις 

οποίες είναι η νοµοθεσία ενάντια στη διάκριση την οποία και παρουσιάζουµε στη 

συνέχεια στην περίπτωση της Μεγάλης Βρετανίας τη δεκαετία του 1970. 

Ο πιο σηµαντικός σκοπός όµως αυτής της εργασίας ήταν να παρουσιάσει την 

εξέλιξη του σχετικού γυναικείου µισθού σε 11 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 

1994 έως το 2001 για διάφορα σωρευτικά ποσοστά του πληθυσµού χρησιµοποιώντας 

τη µέθοδο της καµπύλης Lorenz. Πριν να προχωρήσουµε σε αυτή τη διαδικασία, 

ορίσαµε την καµπύλη Lorenz και προχωρήσαµε σταδιακά στην αυστηρά µαθηµατική 

σύνδεσή της µε την αθροιστική κατανοµή και την κοινωνική ευηµερία ώστε να 

µπορούµε να κάνουµε συγκρίσεις. 

Η σύγκριση των µισθών των δύο φύλων µε τη µέθοδο των καµπυλών Lorenz 

απαιτεί µία αυστηρή µαθηµατική διαδικασία ώστε να µπορούν να εξαχθούν 

στατιστικά πορίσµατα. Αυτή τη διαδικασία δεν την ακολουθήσαµε στην ανάλυση της 

εξέλιξης του σχετικού γυναικείου µισθού επειδή είναι αρκετά περίπλοκη και δεν 

υπήρχαν διαθέσιµα τα κατάλληλα στατιστικά εργαλεία αλλά ούτε και ο απαραίτητος 

χρόνος. Έτσι τα συµπεράσµατα που βγαίνουν σε κάθε χώρα είναι απλώς ενδεικτικά. 

Θα µπορούσε όµως κάποιος να στηριχτεί σε αυτήν την εργασία και 

χρησιµοποιώντας τα κατάλληλα στατιστικά εργαλεία να µελετήσει την εξέλιξη του 

σχετικού γυναικείου µισθού σε κάθε χώρα και να διαπιστώσει εάν οι διαφορές που 

παρατηρούνται παρουσιάζουν στατιστική σηµαντικότητα. 
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