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Rezumat. Discriminarea de gen poate fi explicată de nivelul de 
segregare pe piaţa forţei de muncă, de percepţia angajatorilor cu privire la 
forţa de muncă feminină şi masculină, de nivelul de dezvoltare al unei ţări, de 
angajatori şi salariaţi.  

În orice societate oamenii sunt categorizaţi pornindu-se de la  atributele 
(stereotipice sau nu) pe care se presupune ca le împărtăşesc cu propriul grup. 
De obicei se anticipează aceste atribute plecând de la stereotipiile vehiculate 
pe seama diferitelor grupuri  (Goffman, 1974).  Stereotipurile sunt acele 
convingeri şi opinii referitoare la caracteristicile bărbaţilor şi femeilor. 
Trăsăturile asociate celor doua grupuri arată în general nu numai cum sunt 
percepuţi bărbaţii şi femeile, dar şi cum ar trebui să fie. Stereotipizarea poate 
sta la baza tratamentului discriminatoriu în cele mai multe cazuri (Linville, 
Salovey, Fisher, 1986). 

În cadrul acestui articol am prezentat principalele teorii care pot 
explica discriminarea salarială şi am analizat atitudinile discriminatorii de 
gen pe piaţa forţei de muncă din România pe baza anchetei Coeziunea 
economică şi socială(1) 

 
 Cuvinte-cheie: piaţa forţei de muncă; discriminare; salariu; 

comportamente. 
 
 

Coduri JEL: J01, J15, 16. 
Coduri REL: 12D, 12F, 12I. 
 

                                                 
* Ideile acestui articol au fost prezentate la Simpozionul „Criza globală şi reconstrucţia ştiinţei 
economice”, 5-6 noiembrie 2010, Facultatea de Economie, Academia de Studii Economice, 
Bucureşti. 
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1. Studiul literaturii de specialitate 
 
Prin discriminare înţelegem orice deosebire, excludere, restricţie, 

preferinţă sau tratament diferit care dezavantajează o persoană sau un grup, în 
comparaţie cu altele aflate în situaţii similare. Motivele care stau la baza 
discriminării pot fi diverse, ca de exemplu: rasa, naţionalitatea, etnia, religia, 
sexul, orientarea sexuală, limba, vârsta, handicap etc., iar în acest caz vorbim de 
discriminarea multipla (Cercetarea etnografică privind discriminarea multiplă, 
ANES, 2007). Discriminarea reprezintă o trăsătura generala a vieţii sociale, care 
se bazează pe existenta unei anumite prejudecăţi. Fenomenul numit prejudecată 
implică respingerea celuilalt, considerat ca membru al unui grup faţă de care se 
manifestă sentimente negative.  

Teoria identităţii sociale (Tajfel, 1971) introduce distincţia între ingroup 
şi outgroup, respectiv între grupul de apartenenţă şi grupul reprezentat de 
„ceilalţi”. Aceasta înseamnă că indivizii manifestă tendinţa de a favoriza propriul 
grup în defavoarea celorlalţi. Studiile empirice (Zamfir, 2007, pp. 49-50) au arătat 
faptul că femeile sunt asociate în România, mai degrabă, cu sfera familiei, 
respectiv cu spaţiul privat, în vreme ce bărbaţii sunt asociaţi cu viaţa 
profesionala şi cu rolul de conducător. 

Cercetările efectuate până în prezent au identificat existenţa mai multor 
tipuri de discriminare. Banton (1998) a făcut distincţia între discriminarea 
directă şi indirectă. Discriminarea directă apare atunci când două persoane care 
au acelaşi nivel de pregătire şi o slujbă similară primesc un salariu diferit. 
Discriminarea indirectă are la bază o decizie luată anterior, adică două persoane 
cu acelaşi nivel de pregătire primesc un salariu diferit, deoarece au fost angajate 
pe poziţii diferite sau în momente diferite de timp. Kirshna Mallick (1995) 
propune alte două tipuri de discriminare la nivel de grup şi individ. 
Discriminarea de grup este diferită de discriminarea individuală, care este 
independentă de membrii grupului. Pe piaţa forţei de muncă discriminarea de 
grup este evidentă atunci când salariul mediu al grupului nu este proporţional 
cu productivitatea medie.  

Discriminarea pe piaţa forţei de munca poate apărea şi „înainte de a intra 
pe piaţa muncii”, iar în acest caz vorbim de prediscrimare. Aceasta înseamnă 
că şansele de dezvoltare personală ale unui individ nu depind de aptitudinile 
sale. Se poate vorbi astfel de inegalitatea de şanse care se datorează mediului 
social din care provine fiecare individ. 

Discriminarea salarială poate fi explicată şi de segregarea de gen între 
sectoare de activitate, profesii, locuri de munca şi poziţii ierarhice. Aceste 
diferenţe pot fi explicate de: diferenţele compensatorii, care pot varia de la un 
sector de activitate la altul, de salariul de eficienţă practicat de firme pentru a 
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controla salariaţii sau pentru a diminua rata de rotaţie a lucrătorilor etc. 
Discriminarea de gen poate fi explicată pe baza teoriei preferinţei pentru 
discriminare şi  discriminarea statistică. 

 
A. Teoria preferinţei pentru discriminare 
Becker (1957) consideră că utilitatea lucrătorilor care fac parte dintr-un 

anumit grup este influenţată de relaţiile pe care aceştia le întreţin cu membrii 
altor grupuri sociale. Pe piaţa muncii distingem două tipuri de agenţi care pot 
manifesta un „gust”  pentru discriminare; aceştia sunt, pe de o parte, 
angajatorii, iar, pe de altă parte, salariaţii. Becker (1971) a analizat 
discriminarea determinată de angajatori, plecând de la următoarea ipoteză: 
presupunem că avem două grupuri: 

 grupul 1, format numai din bărbaţi; 
 grupul 2, format numai din femei. 

Cele două grupuri sunt perfect substituibile în producţie, chiar dacă pentru 
firmă a angaja un lucrător din grupul 2 atrage după sine costuri psihologice pe 
care nu le-ar fi avut dacă ar fi angajat un lucrător din grupul 1. Orice cost 
nonpecuniar plătit de angajator va determina o creştere a costului salarial. De 
exemplu, dacă costul salarial pentru lucrătorii din grupul 1 este egal cu w, 
pentru lucrătorii din grupul 2 va fi (1+di)w. Valoarea di (poartă denumirea de 
coeficient de discriminare al lui  Becker) măsoară „preferinţele” unui angajator 
pentru un anumit lucrător. Coeficientul di este foarte greu de măsurat, deoarece 
este diferit de la un angajator la altul şi poate depinde şi de natura locului de 
muncă, iar în acest caz se introduce coeficientul dij (unde j ne arată locul de 
muncă). Acest tip de discriminare apare de regulă în deciziile angajatorilor, în 
ceea ce priveşte recrutarea lucrătorilor care aparţin unor grupuri diferite. 

Presupunem că salariul primit de membrii din grupul 1 este egal cu w1, iar 
pentru membrii grupului 2 este egal cu w2. Pentru un angajator „i” aveam 
următoarea situaţie: 

 w1< w2(1+di), dacă membrii din grupul 1 vor fi recrutaţi; 
 w1> w2(1+di), dacă membrii din grupul 2 vor fi recrutaţi; 
 w1= w2(1+di), dacă angajatorului îi este indiferent din ce grup va 

recruta. 
În cazul în care salariaţii au o atitudine discriminatorie faţă de ceilalţi 

lucrători (de exemplu, faţă de persoanele de sex feminin) vor primi un salariu 
w1 (ca şi în cazul anterior). Aceştia vor considera însă că vor primi un salariu 
egal cu w1(1-d’i), unde d’i ne arată costul psihologic. În cazul în care cele două 
grupuri de salariaţi (grupul 1 şi grupul 2) sunt complementare sau imperfect 
substituibile, stabilirea unui echilibru va determina o creşterea a salariilor 
pentru grupul 1 şi o diminuare pentru grupul 2. Dacă firma va angaja lucrători 
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din ambele grupe pentru a-i păstra pe cei care fac parte din grupul 1, ea va 
trebui să le ofere un salariu mai mare pentru a-i motiva. Această „primă” este 
finanţată prin diminuarea salariilor lucrătorilor mai puţin calificaţi. 

Discriminarea prin interes poate fi determinata şi de consumatori, atunci 
când aceştia preferă să cumpere numai de la anumite firme. În acest caz ei vor  
plăti mai mult pentru a putea fi serviţi de grupul respectiv. 

 
B. Discriminarea statistică 
Angajatorii nu pot observa în mod direct nivelul de productivitate al 

candidaţilor la un post vacant, însă pot observa anumite caracteristici, ca de 
exemplu formarea profesionala (Spencer, 1973, pp. 355-374). În modelul 
dezvoltat de Phelps (1972, pp. 659-661), firmele angajează lucrători pe baza 
unui test de performanta y, care poate să furnizeze informaţii în legătură cu 
productivitatea reală a lucrătorilor, q. În acest caz  scriem că: 

yi = qi + μi,        (1) 
unde:  

μi-eroarea  
Dacă estimăm ecuaţia numărul (1) obţinem: 

ii ybqbq **)1( +−=)    (2) 
 
În ecuaţia de mai sus, b* ne arată corelaţia dintre y et q şi poate lua valori 

între 0 şi 1. Dacă  b*<1 este posibil ca un lucrător din grupul minoritar care este 
mai bine pregătit decât un lucrător din grupul majoritar să câştige mai puţin. În 
realitate discriminarea statistică poate să apară în două situaţii: 

 pentru emigranţii recenţi, care au profiluri culturale şi lingvistice foarte 
diferite, iar din aceasta cauză pot obţine rezultate mai slabe la testele 
de performanţă; 

 pentru femei, mai ales pentru cele care ies de pe piaţa forţei de muncă 
pentru o perioadă îndelungată.     

 
2. Analiza empirică 
 
Pentru a analiza atitudinile discriminatorii de gen pe piaţa forţei de muncă 

din România, am utilizat ancheta Coeziunea economică şi socială. Rezultatele 
anchetei arată că românii acordă o importanţă deosebită locului de muncă pe 
care îl ierarhizează pe locul secund după familie (figura 1).  
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Figura 1. Cât de importante sunt următoarele lucruri din viaţa pentru  dumneavoastră (%) 
 
Totuşi, diferenţierea răspunsurilor între femei şi bărbaţi la această 

întrebare relevă importante nuanţări de atitudine între  aceştia cu privire la 
lucrurile cele mai importante din viaţă (figura 2). Mai întâi se observă o 
atitudine mai serioasă a femeilor în raport cu bărbaţii, deoarece pentru femei 
familia contează cel mai mult (60,9%), iar locul de muncă ocupă locul secund 
(57,4%). Bărbaţii acordă în schimb o mai mare importanţă locului de muncă 
decât familiei (42,6% faţă de 39,1%). Prin urmare, bărbaţii sunt mai ancoraţi în 
activităţi extrafamiliale, iar femeile sunt în schimb mai tradiţionaliste şi mai 
ataşate de gospodărie. 

 

 
 

Figura 2. Importanţa lucrurilor în viaţă (%) 
 
În privinţa alegerii dintre locul de muncă şi gospodărie, diferenţa de 

atitudini este semnificativă: cea mai mare parte a bărbaţilor (54%) consideră că 
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femeile ar trebui să sacrifice locul de muncă în favoarea îngrijirii familia, pe 
când doar 44% dintre femei ar acceptă această situaţie (figura 3).  

 

 
 

Figura 3. O femeie ar trebui să fie pregătită să renunţe la locul de muncă  
pentru a-şi îngriji familia 

 
Diferenţa de atitudini este favorabilă bărbaţilor şi în privinţa priorităţii 

ocupării unui loc de muncă în situaţii de criză economică (figura 4). Totuşi,  se 
observă o divizare a atitudinilor femeilor care se găsesc la poluri total opuse: 
cele care sunt de acord ca bărbatul să aibă prioritate în ocuparea unui loc de 
muncă (29%) şi cele care sunt în dezacord total (26%).  

 

 
 

Figura 4. Acordul/Dezacordul  femeilor şi bărbaţilor cu privire la următoarea întrebare: 
Atunci când există o criză a locurilor de muncă, bărbaţilor ar trebui să li se acorde prioritate 

în ocuparea unui loc de muncă? 
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Graficul de mai jos ne semnalează cel mai bine substratul atitudinal al 
discriminării de gen de pe piaţa forţei de muncă. Tendinţa semnalată se observă 
şi mai bine în corelaţie cu întrebarea: «Soţul ar trebui să fie principalul 
aducător de venit în familie?» (figura 5). Diferenţele de răspunsuri sunt net 
favorabile bărbaţilor, 81% dintre aceştia fiind de acord cu această situaţie, ca şi 
56% dintre femei (ceea ce arată un nivel redus de emancipare al acestora). 

 
 

 
 

Figura 5. Acordul/Dezacordul  femeilor şi bărbaţilor cu privire la următoarea întrebare:  
Soţul trebuie sa fie principalul aducător de venit în familie? 

 
În ceea ce priveşte participarea pe piaţa forţei de muncă a celor două 

grupuri, respondenţii de sex feminin lucrează în principal fără forme legale 
(63,6%) sau nu lucrează, pe când bărbaţii lucrează cu forme legale sau 
ocazional. Preferinţa pentru acest tip de ocupare în rândul femeilor poate să 
ducă, în timp, la discriminarea  acestora de pe piaţa forţei de muncă.  
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Figura 6. Modalitatea de lucru pe piaţa forţei de muncă 
 
3. Concluzii 
 
Se poate spune că discriminarea de gen depinde foarte mult de atitudinea 

femeilor şi bărbaţilor faţă de piaţa forţei de munca, iar acest dezechilibru trebuie 
analizat atât din punct de vedere al celui discriminat, cât şi al celui care 
discriminează. Analiza atitudinilor femeilor şi bărbaţilor în cazul României 
arată că există o bază atitudinală foarte consistentă ce favorizează discriminările 
potenţiale de gen, chiar dacă ecartul salarial dintre femei şi bărbaţi nu este atât 
de mare (având o dinamică descendentă în ultimii ani). Bărbaţii sunt mai 
ancoraţi în activităţi extrafamiliale şi acordă o mai mare importanţă locului de 
munca, în schimb femeile sunt mai tradiţionaliste şi mai ataşate de gospodărie. 

 
 
Mulţumiri 
 
Acest articol a fost publicat pe baza contractului CNCSIS+UEFISCSU, 

proiect PNII+RU cod PD 281/2010 (nr.77/2010). 
 
 
 

 Notă 
 

(1) Contract de cercetare PN II, nr. 91-050/21.09.2010, Diminuarea inegalităţilor – condiţie 
esenţială a coeziunii economice şi sociale. Sondajul a fost realizat pe un eşantion 
reprezentativ la nivel naţional în perioada martie-septembrie 2010.  
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