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K10.1. A diszkrimináció alakulása 1995 és 2016 között
Kőrösi Gábor
A Bértarifa-adatok nagyon hasonló szerkezetben
hozzáférhetők a 90-es évektől minden évre. Így
a 10. fejezetben bemutatott számítások némi módosítással a korábbi adatokra is elvégezhetők, és
egyáltalán nem érdektelen kérdés, hogyan változott
a diszkrimináció. Kiszámítottuk az K10.1. táblázat (4) modelljéhez hasonló regresszió eredményeit
1995-től. Ehhez a munkaszerződés típusát el kellett hagyni a modellből, de ettől eltekintve ugyanazt a béregyenletet becsültük. Az eredményeket
a K10.1.1. ábra mutatja be.
Jól látható, hogy a modellel mért tényleges diszkrimináció a teljes időszakban nagyobb volt a nemek közti átlagos bérkülönbségnél, és a kettő

távolsága időben nőtt. Az 1995–2006 közötti időszakban csökkent a bérkülönbség is, és a diszkrimináció is, ez a csökkenés azonban a recesszió idején megállt, és azóta egyértelmű tendencia nélkül
hullámzik. Látható, hogy az átlagbérek különbsége jobban csökkent, mint a diszkrimináció, vagyis
a korábbinál fontosabbá vált a modellszámítás. Az
ábrán a női és a férfi átlagos órabérek közötti különbség mellett a medián órabérek különbsége is
szerepel. A medián mutatja a „tipikus” nő és férfi
közötti bérkülönbséget, és ez kisebb, mint az átlagok különbsége, ami azt mutatja, hogy a női és
a férfi béreknek nemcsak az átlaga, de az eloszlása is eltér.

K10.1.1. ábra: A női–férfi órabérkülönbség időbeli alakulása, versenyszféra (százalék)
0

Megjegyzés: Átlagkülönbség: megegyezik a 10. fejezet 10.1. táblázat
(1) becslésével; Diszkrimináció:
a 10. fejezet 10.1. táblázat (4) becslésének felel meg.
Forrás: Saját számítás a Bértarifa-adatbázis alapján.
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