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Rezumat. Discriminare exprimă orice deosebire, excludere, 

restricţie, preferinţă sau tratament diferit care dezavantajează o persoană 
sau un grup, în raport cu alte persoane sau grupuri. Efectul de evicţiune a 
fost pentru prima dată formulat de Bergmann (1974) şi explică faptul că un 
individ poate obţine câştiguri mai mici dacă face parte dintr-un sector de 
activitate dominat de membrii celuilalt grup. Diferenţa de remunerare 
între femei şi bărbaţi este accentuată şi de segregarea pe piaţa muncii. 

În acest articol am analizat nivelul de segregare pe piaţa forţei de 
muncă din România, analizând statutul profesional al lucrătorilor şi 
repartizarea acestora pe sectoare de activitate în perioada 2003-2008. 
Efectul de evicţiune a fost analizat pe baza funcţiei de câştig a celor două 
grupuri (femei şi bărbaţi). 
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1. Studiul literaturii de specialitate 

De la sfârşitul secolului al XIX-lea mulţi economişti au analizat problema 
discriminării pe piaţa forţei de muncă şi mai ales ecartul salarial dintre femei şi 
bărbaţi. Webb (1891) considera că femeile câştigă mai puţin decât bărbaţii, dar 
nu pentru că ele produc mai puţin, ci pentru că sunt de regulă subevaluate pe 
piaţa forţei de muncă. Pentru Webb această inegalitate poate fi înlăturată prin 
educaţie. Fawcett (1892) considera că „femeile îşi doresc cel mai mult să 
dobândească o formare profesională suplimentară, care să le permită accesul la 
un număr cât mai mare de meserii”. 

Diferenţierea salarială între bărbaţi şi femei pe piaţa muncii poate fi 
explicată de: a) diferenţa de productivitate şi de capitalul uman (Edgeworth, 
1922, Mincer, 1974); b) alegerile femeilor în ceea ce priveşte locul de muncă; 
c) segregarea pe piaţa forţei de muncă, care poate fi explicată pe baza diferenţei 
de mobilitate între femei şi bărbaţi. 

Segregarea reprezintă separarea socială a unor categorii de persoane faţă 
de altele. Conceptul de segregare poate dobândi acelaşi înţeles ca şi conceptul 
de discriminare, denumind diferite practici prin care se limitează accesul unor 
grupuri sociale la ocupare (Sănduleasa, 2010). Printre factorii care pot duce la 
apariţia segregării putem enumera: caracteristicile cererii şi ofertei de munca, 
nivelul de dezvoltare economică etc. Segregarea poate să fie orizontală, iar în 
acest caz lucrătorii (de sex feminin şi masculin) sunt împărţiţi pe sectoare de 
activitate (primar, secundar şi terţiar) şi verticală, în care salariaţii sunt divizaţi 
pe categorii profesionale, iar nivelul de educaţie joacă un rol esenţial în acest 
caz.  

Diferenţa de remunerare între femei şi bărbaţi este accentuată şi de 
segregarea pe piaţa forţei de muncă şi de tendinţa acestora să presteze munci 
diferite. Pe de o parte, femeile şi bărbaţii predomină adesea în diverse sectoare 
de activitate, pe de altă parte, în cadrul aceluiaşi sector sau întreprindere, 
femeile predomină în cazul profesiilor mai puţin valorizate şi mai puţin 
remunerate. Peste 40% dintre femei, conform Comisiei Uniunii Europene 
(2009), lucrează în sectoarele de sănătate, educaţie şi administraţie publică.  

Concentrarea femeilor numai în anumite sectoare de activitate determină 
o scădere a salariilor. Acest fenomen este cunoscut în literatura de specialitate 
sub denumirea de efect de evicţiune (engleză, crowding). Noţiunea de crowding 
pe piaţa forţei de muncă a apărut pentru prima oara în SUA în timpul mişcării 
sindicale a femeilor în perioada 1890-1925. În anul 1922 economistul britanic 
Edgeworth a susţinut faptul că salariul femeilor este mai mic decât al bărbaţilor, 
deoarece femeile lucrează numai în anumite domenii (sau altfel spus 
concentrarea, aglomerarea lor numai în anumite sectoare). Sindicatele au 
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exclus, astfel, femeile de la anumite meserii provocând un surplus de lucrători 
de sex feminin, ceea ce a dus la scăderea salariului pentru acest grup. Acest 
lucru a denaturat în mod artificial piaţa forţei de muncă, ducând la salarii mai 
mici pentru unele grupuri şi la salarii mai mari pentru altele. În anul 1971, 
Bergmann a estimat că integrarea lucrătorilor negri de sex masculin cu cei albi 
ar avea un impact negativ asupra veniturilor lucrătorilor albi, iar în anul 1974 a 
analizat concentrarea lucrătorilor de sex feminin în anumite ocupaţii. Plecând 
de la aceasta analiză, economiştii au considerat că segregarea ocupaţională în 
funcţie de sex poate fi un factor major al inegalităţilor salariale între sexe. 

Conform Comisiei Uniunii Europene (Wille, 2010) femeile ocupă în 
general locuri de muncă ce presupun un salariu mai mic, iar bărbaţii locuri  mai 
bune cu un salariu mai ridicat. Acest lucru influenţează salariul mediu, dând 
naştere efectului de evicţiune: salariile vor scădea în sectoarele rezervate 
femeilor, pentru că există prea multe femei pentru un număr limitat de locuri de 
munca. Modelul „crowding” explică faptul că un lucrător de sex feminin poate 
obţine câştiguri mai mari dacă este angajat într-un sector de activitate dominant 
numeric de indivizi care nu aparţin aceluiaşi grup. 

II. Analiza empirică  

Pentru a evalua impactul segregării pe piaţa forţei de muncă am calculat 
indicele Ducan (ID), plecând de la principalele categorii profesionale: salariaţi, 
patroni, lucrători pe cont propriu şi lucrători familiali neremuneraţi. Acest 
indicator poate fi definit astfel: 
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unde n – reprezintă numărul total de profesii analizate, i – categoria 
profesională, fi şi mi – nivelul de ocupare pentru fiecare categorie profesională 
(i) raportat la nivelul total de ocupare pentru persoanele de gen feminin, 
respectiv masculin. Datele utilizate pentru acest indicator provin de la Institutul 
Naţional de Statistică.  

 
Indicele Ducan poate lua valori între 0, atunci când lucrătorii de ambele 

genuri sunt repartizaţi în mod egal, în raport cu categoriile profesionale 
analizate, şi 1, în cazul în care există o segregare puternică pe piaţa forţei de 
muncă. Din tabelul 1 se observă că indicele Ducan ia valori apropiate de 0, ceea 
ce înseamnă că nu există o segregare puternică pe piaţa forţei de muncă din 
România din punct de vedere al statusului profesional. Există însă o diferenţiere 
mai puternică între lucrător pe cont propriu, statut ocupat în principal de 
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bărbaţi şi lucrător familial neremunerat  în care domină femeile. O analiză pe 
activităţi (conform clasificării CAEN) ne-a indicat un Indice Ducan şi mai mic 
(anexa 1). 

 
Tabelul 1 

Indicele Ducan în raport cu statutul profesional                              (%) 
 2009 2008 2007 2006 
 Bărbaţi Femei Bărbaţi Femei Bărbaţi Femei Bărbaţi Femei 

Salariat 67 68 66 67 66 67 64 65 
Patron 2 1 2 1 2 1 2 1 
Lucrător pe 
cont propriu 25 13 25 13 25 12 25 13 

Lucrător familial 
neremunerat 6 19 6 20 7 20 8 21 

Indicele Ducan 0,13 0,36 0,14 0,14 
 Sursa: INS şi calculele autorului. 

 
Plecând de la studiile lui Sorensen (1990) şi Bergmann (1974) am calculat 

ecartul salarial pe activităţi între femei şi bărbaţi, precum şi gradul de ocupare 
pe sectoare de activitate pentru cele doua grupuri, pentru a vedea care sunt 
activităţile dominate de  bărbaţi, respectiv femei şi diferenţa de salariu. Ecartul 
salarial a fost calculat pe baza formulei propuse de C. Baudelot şi A. Lebaupin 
(1979) şi a fost calculat pentru perioada 2003-2008 pentru 40 de sectoare de 
activitate. 

 

100
SM

SFSMe −
=         (1) 

unde: SM este salariul bărbaţilor şi SF – salariul femeilor. 
 
De-a lungul acestei perioade, femeile au fost mai bine plătite decât 

bărbăţii în următoarele sectoare de activitate: tranzacţii imobiliare şi alte 
servicii, construcţii şi prelucrarea lemnului, însă din punct de vedere  
ocupaţional aceste sectoare sunt dominate de bărbaţi, ceea ce explică efectul de 
evicţiune. 

Pentru a calcula diferenţa de ocupare între femei şi bărbaţi pe sectoare de 
activitate am folosit următoarele formule: 

 pentru persoanele de sex masculin:  

EGOm= 100×
GOm
GOmj         (2) 
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unde: j arată sectorul de activitate, m – gradul de ocupare pe sectoare în rândul 
persoanelor de sex masculin; 

 pentru persoanele de sex feminin:  

EGOf= 100×
GOf
GOfj         (3) 

unde: f este gradul de ocupare, pe sectoare, în rândul persoanelor de sex feminin; 
 
Tabelul 2 ne arată sectoarele de activitate care sunt dominate din punct de 

vedere al ocupării de persoanele de sex feminin şi ecartul salarial 
corespunzător. Cu mici excepţii (anul 2004 pentru ultimele şase sectoare de 
activitate şi anii 2007, 2008 pentru administraţie publică) lucrătorii de sex 
masculin au salarii mai mari. Putem spune că, în general femeile ocupă pe piaţa 
muncii posturi care nu necesită un nivel de calificare foarte ridicat (asistente, 
vânzătoare etc.) 

 
Tabelul 2  

Ecartul salarial în sectoare dominate din punct de vedere  
al ocupării de femei 

Sector de activitate 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Cod 
Alimentară şi băuturi 18% 16% 19% 18% 20% 16% 6 
Produse textile 17% 11% 17% 14% 19% 16% 8 
Articole de îmbrăcăminte 13% 14% 10% 12% 16% 10% 9 
Pielărie şi încălţăminte 9% 4% 5% 12% 11% 12% 10 
Maşini şi aparate electrice 20% 14% 19% 24% 20% 19% 22 
Comerţ 0% -21% 23% 25% 20% 15% 33 
Hoteluri şi restaurante 0% -24% 15% 15% 14% 5% 34 
Intermedieri financiare 0% -31% 16% 21% 15% 21% 36 
Administraţie publică şi apărare 0% -25% 4% 2% -10% -12% 38 
Învăţământ 0% -34% 13% 16% 19% 17% 39 
Sănătate şi asistenţă socială 0% -28% 14% 18% 21% 11% 40 

Sursa: INS şi calculele autorului. 
 
În figura 1 se observă că în general în sectoarele dominate de femei, 

salariul bărbaţilor este mai mic comparativ cu alte sectoare (dominate de 
aceştia), cu excepţia sectoarelor „37” şi „39”. Această situaţie se păstrează şi 
de-a lungul perioadei analizate 2003-2008. 
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Figura 1. Salariul persoanelor de sex masculin pe sectoare de activitate  
în perioada 2003-2008 

 
Efectul de evicţiune poate fi explicat pe baza modelului propus de 

Bergmann (1974) şi Sorensen (1990). Pentru acest model am folosit date panel 
sectoriale, pentru perioada 2003-2008, iar datele utilizate au fost preluate de la 
Institutul Naţional de Statistică. Pentru a explica efectul de evicţiune, am 
estimat funcţia de câştig a celor două grupuri (femei şi bărbaţi): 

 
lnwi = βo + β1 × GOi + β2 × X      (4) 

unde:  
i – indică grupul de apartenenţă, iar β coeficienţii de estimat; 
lnw – câştigul nominal anual pe sectoare de activitate; 
GOi – gradul de ocupare pe sectoare de activitate; 
X – variabilă dummy, care ia valoarea 1 atunci când persoanele de sex 

masculin domină un anumit sector din punct de vedere al ocupării şi 0 în 
situaţia inversă.  

 
Pentru femei:  lnwf = 6,85 – 0,023G × OF  – 0,182 × X    (5) 
                                             [136,6]            [-2,32]                   [2,61]  
                                              (0,06)             (0,005)                  (0,07) 
  
Pentru bărbaţi: lnwm = 6,81 – 0,021 × GOB + 0,131 × X   (6) 
                                                 [99,5]              [-4,18]                  [-2,56] 
                                                 (0,04)             (0,009)                   (0,05) 
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Ambele ecuaţii relevă o corelaţie negativă între nivelul salariului şi gradul 
de ocupare a forţei de muncă. Rezultatele sunt în concordanţă cu teoria 
economică, creşterea ocupării determinând în general o reducere a salariului 
mediu. Însă coeficientul corespunzător variabilei grad de ocupare este extrem 
de scăzut (semnificativ econometric), indicând o puternică rigiditate a salariului 
în raport cu gradul de ocupare. În schimb, diferenţele dintre ecuaţiile (5) şi (6) 
sunt interesante din perspectiva efectului de dominanţă. Astfel, conform 
ecuaţiei (5), în activităţile economice dominate de femei, salariul acestora tinde 
să scadă în raport cu nivelul mediu (coeficient negativ asociat variabilei 
dummy: – 0,182). Conform ecuaţiei (6), salariul forţei de muncă masculine 
tinde să crească în activităţile economice dominate de bărbaţi (coeficient pozitiv 
asociat variabilei dummy: 0,131). 

Pe baza coeficienţilor dummy din ecuaţiile (5) şi (6) se confirma ipoteza 
formulată de Bergman (1974), conform căreia un sector de activitate dominat 
din punct de vedere ocupaţional de bărbaţi antrenează creşteri salariale spre 
deosebire de sectoarele în care lucrează mai multe femei. Coeficienţii variabilei 
dummy ne arată o distribuţie omogenă pe sectoare de activitate, fapt confirmat 
şi de indicele Ducan prezentat mai sus.      

3. Concluzii 

Piaţa forţei de muncă din România prezintă un nivel scăzut de segregare 
sau altfel spus nu există niciun sector de activitate dominat de femei sau de 
bărbaţi. În sectoarele dominate de femei, bărbaţii obţin salarii mai mici, 
comparativ cu alte sectoare în care aceştia sunt preponderenţi, cu excepţia a 
două sectoare: intermediere financiară şi administraţie publică.  

Pe baza analizei celor doua funcţii de câştig se observă o rigiditate a 
salariului în raport cu gradul de ocupare, fapt ce indică o slabă legătură între 
cele două variabile. Dinamica salariului pare să fie influenţată de alţi factori 
(raportul de forţe dintre sindicate şi patronate, productivitatea muncii etc.) decât 
de nivelul ocupării forţei de muncă. Efectul de evicţiune se manifestă şi pe piaţa 
forţei de muncă din România, mai ales că există tendinţa de a angaja femei şi 
bărbaţi în domenii şi ocupaţii diferite.  

Mulţumiri 

Acest articol a fost publicat pe baza contractului CNCSIS-UEFISCSU, 
proiect PNII-RU cod PD 281/2010 (nr. 77/2010). 

 
 
 



Efectul de evicţiune pe piaţa forţei de muncă din România 
 

199 

 
 Bibliografie 

 
Bergman, B., „Occupational segregation, wages and profits when employers discriminate by 

race and sex”, Eastern Economic Journal, n°1 april/july, 1974, pp. 103-110 
Baudelot, A., Lebaupin, A., „Les salaires de 1950 a 1975”, Economie et Statistique, Juillet, 

1979 
Edgeworth, F.Y., „Equal pay to men and women for equal work”, Economic Journal, Vol. 22, 

1922 
Fawcett, M., „Equal pay for equal work”, Economic Journal, Vol. 28, 1918 
Mincer, J. (1974). Schooling, Experience and Earnings, New-York, Columbia University Press 
KANMI, F.D. (2009). Discrimination en genre sur le marche du travail et pauvrete monétaire 

au Camerun 
Sănduleasa B.A. (2010). (In)Egalitatea de gen pe piaţa muncii din România, Teza de doctorat, 

Universitatea din Bucureşti 
Wille, P., „Le fossé salarial entre les femmes et les hommes”, 2010, www.assembly.coe.int 
Sorensen, E., „The Crowding Hypothesis and Comparable Worth”, The Journal of Human 

Resources, Vol. 25, No. 1, 1990, pp. 55-89 
 
 

Anexa 1 
Indicele Ducan 

2003 2004 2005 2006 2007 2008                       Sector de activitate Coduri 

0,03 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 Agricultură 1 
0,03 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 Extracţia şi prepararea cărbunelui 2 
0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 Extracţia hidrocarburilor şi servicii anexe 3 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 
Extracţia şi prepararea minereurilor 
metalifere 4 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Alte activităţi extractive 5 
-0,02 -0,01 -0,02 -0,02 -0,02 -0,03 Alimentară şi băuturi 6 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Produse din tutun 7 

-0,06 -0,06 -0,05 -0,05 -0,05 -0,04 Produse textile 8 
-0,27 -0,27 -0,26 -0,25 -0,23 -0,21 Articole de îmbrăcăminte 9 
-0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 Pielărie şi încălţăminte 10 
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03  Prelucrarea lemnului (exclusiv mobilă) 11 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Celuloză, hârtie şi produse din hârtie 12 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Edituri, poligrafe şi înregistrări 13 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prelucrarea ţiţeiului, nuclear 14 
0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 Substanţe şi produse chimice 15 
0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 Produse din cauciuc şi mase plastice 16 
0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 produse din minerale nemetalice 17 
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0,04 0,04 0,03 0,04 0,03 0,03 Metalurgie 18 
0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 Construcţii metalice şi produse din metal 19 
0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 Maşini  echipamente 20 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mijloace ale tehnicii de calcul şi de birou 21 

-0,01 -0,01 -0,02 -0,02 -0,03 -0,03 Maşini şi aparate electrice 22 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Echipamente pentru radio, televiziune şi 
comunicaţii 23 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 optice şi ceasornicărie 24 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Mijloace de transport rutier 25 

0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
Mijloace de transport neincluse la cele 
rutiere 26 

0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 în altă parte 27 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Recuperarea deşeurilor 28 
0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 Energie electrică şi termică, gaze şi apă 29 

0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,04 
Producţia, transportul şi distribuţia de 
energie 30 

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 Captarea, tratarea şi distribuţia apei 31 
0,02 0,10 0,10 0,10 0,11 0,12 Construcţii 32 

-0,03 -0,04 -0,03 -0,03 -0,02 0,00 Comerţ 33 
-0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 Hoteluri şi restaurante 34 
0,06 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 Transport, depozitare şi comunicaţii 35 

-0,01 -0,01 -0,01 -0,02 -0,02 -0,02 Intermedieri financiare 36 
0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 Tranzacţii imobiliare şi alte servicii 37 

-0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,01 -0,01 Administraţie publică şi apărare 38 
-0,08 -0,08 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 Învăţământ 39 
-0,08 -0,09 -0,09 -0,09 -0,09 -0,09 Sănătate şi asistenţă socială 40 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Celelalte activităţi ale economiei naţionale 41 

 


