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Μία από τις σηµαντικότερες εξελίξεις στην ελληνική αγορά εργασίας τις τελευταίες δεκαετίες είναι η αύξηση της συµµετοχής των γυναικών στο εργατικό
δυναµικό. Μόνο κατά την περίοδο 1995-2000, οι γυναίκες κατέλαβαν το 85%
των νέων θέσεων εργασίας που δηµιουργήθηκαν, ενώ ανάλογη δυναµική εκδήλωσαν σε επαγγέλµατα, ειδικότητες και ανώτερες ιεραρχικά θέσεις εργασίας που άλλοτε κατείχαν αποκλειστικά οι άνδρες. Ωστόσο, παρά τη σηµαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί, η αγορά εργασίας εξακολουθεί να είναι δυσκολότερο πεδίο δράσης για τις γυναίκες σε σύγκριση µε τους άνδρες. Σηµαντικά εµπόδια, διακρίσεις και απόψεις για τη θέση των γυναικών στους τοµείς
της οικονοµίας, πολιτικής, κοινωνίας και ειδικότερα για το ρόλο τους στην
αγορά εργασίας έχουν διαµορφωθεί και εξακολουθούν να συντηρούν σοβαρές
συνθήκες διακρίσεων σε βάρος της επαγγελµατικής τους πορείας και εξέλιξης.
Σηµαντικό τµήµα της απασχόλησης των γυναικών συγκεντρώνεται σε θέσεις
εργασίας που χαρακτηρίζονται από έλλειψη σταθερότητας και ασφάλειας.
Πολύ συχνά η εργασία των γυναικών θεωρείται ως συµπληρωµατική της εργασίας των ανδρών και αντιµετωπίζεται ανάλογα στο επίπεδο των αµοιβών και
της επαγγελµατικής ανέλιξης. Το µισθολογικό χάσµα ανάµεσα στα δύο φύλα
είναι από τα µεγαλύτερα στην Ε.Ε. και αποκτά ακόµα µεγαλύτερες διαστάσεις
στις ανώτερες θέσεις εργασίας (διευθυντικά στελέχη, ανώτερο προσωπικό
κ.λπ.), παρά την ενδυνάµωση της παρουσίας των γυναικών σε αυτές τις θέσεις.
Σε πολλούς τοµείς της αγοράς εργασίας τα περιθώρια επαγγελµατικής εξέλιξης
των γυναικών είναι πολύ µικρά, τόσο σε όρους εποπτείας-διοίκησης άλλων
εργαζοµένων όσο και σε όρους αµοιβής της εργασίας. Αλλά και από τις γυναίκες που καταφέρνουν να ξεπεράσουν αυτά τα περιθώρια και να αντιµετωπίσουν τα εµπόδια που παρουσιάζονται και να εξελιχθούν επαγγελµατικά, λίγες
καταφέρνουν να προωθήσουν την καριέρα τους σε επίπεδα αντίστοιχα µε
αυτά των ανδρών συναδέλφων τους. Αυτό το όριο που φαίνεται ότι υπάρχει
και καθιστά µετά από ένα σηµείο την επαγγελµατική εξέλιξη των γυναικών
ιδιαίτερα δύσκολη ορίζεται ως «γυάλινη οροφή» (glass ceiling).
Ο όρος «γυάλινη οροφή» υιοθετήθηκε το 1986 από δηµοσιογράφους της εφηµερίδας Wall Street Journal µε στόχο να περιγράψουν τα τεχνητά ή αόρατα
εµπόδια (βασισµένα σε απόψεις και προκαταλήψεις) που επιβραδύνουν ή
σταµατούν την επαγγελµατική ανέλιξη των γυναικών στις ανώτερες και ανώτατες θέσεις της ιεραρχίας των επιχειρήσεων. Ο υπολογισµός του εύρους της
«γυάλινης οροφής» αποτυπώνει το βαθµό δυσκολίας που αντιµετωπίζουν οι
γυναίκες προκειµένου να καταφέρουν να προωθήσουν την καριέρα τους σε
επίπεδα αντίστοιχα µε αυτά των ανδρών συναδέλφων τους.

Το έργο Equal Ανδροµέδα χρηµατοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο κατά 75% και από
Εθνικούς Πόρους (Υπουργείο Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας) κατά 25%.

Στο παρόν στατιστικό δελτίο παρουσιάζεται το εύρος της «γυάλινης οροφής»
στις επιχειρήσεις επιλεγµένων κλάδων στην Ελλάδα και είναι το πρώτο µιας
σειράς στατιστικών δελτίων που συµβάλουν στη µελέτη και ανάλυση των φαινοµένων του διαχωρισµού στην ελληνική αγορά εργασίας.

Το εύρος της «γυάλινης οροφής» σε οµάδες κλάδων και κατά µέγεθος των επιχειρήσεων
Το φαινόµενο της «γυάλινης οροφής» εκδηλώνεται µε
σηµαντική ένταση στις επιχειρήσεις όλων των εξεταζόµενων κλάδων (Πίνακας 2). Στις επιχειρήσεις µε 10 και άνω
απασχολούµενους η συµµετοχή των γυναικών στην απασχόληση φτάνει στο 36,1%, ενώ από τις ανώτατες
µισθολογικά-ιεραρχικά θέσεις εργασίας (οι θέσεις εργασίας που ανήκουν στο ανώτερο 10% της µισθολογικής
κλίµακας των επιχειρήσεων) οι γυναίκες καταλαµβάνουν
µόλις το 17,7%. Αντίστοιχα, περιορισµένη στο 25,4%, είναι
η συµµετοχή των γυναικών στις ανώτερες µισθολογικάιεραρχικά θέσεις εργασίας (οι θέσεις εργασίας που ανήκουν στο δεύτερο ανώτερο 10% της µισθολογικής κλίµακας των επιχειρήσεων). Σύµφωνα µε τα µεγέθη αυτά, στο
σύνολο των εξεταζόµενων κλάδων ο γενικός δείκτης της
«γυάλινης οροφής» έχει τιµή 2, και αντίστοιχα, ο ειδικός
δείκτης της «γυάλινης οροφής» ή δείκτης της «γυάλινης
οροφής» των ανώτερων στελεχών φτάνει περίπου στο 1,4
(Γράφηµα Σ).
Μεταφράζοντας τις δύο παραπάνω τιµές προκύπτει ότι η
συµµετοχή των γυναικών στις ανώτατες µισθολογικά-ιεραρχικά θέσεις εργασίας των επιχειρήσεων καλύπτει µόλις το 49% των ανώτατων θέσεων εργασίας από αυτές
που τους αναλογούν βάσει της συµµετοχής τους στη συνολική απασχόληση των επιχειρήσεων (το 100% σηµαίνει
ότι η αντιπροσώπευση των δύο φύλων στις ανώτατες θέσεις των επιχειρήσεων είναι ακριβώς ανάλογη της συµµετοχής τους στο σύνολο της απασχόλησης και σ’ αυτή την
περίπτωση δεν εκδηλώνεται το φαινόµενο της «γυάλινης
οροφής»).
Ωστόσο, ακόµα και αν θεωρηθεί ότι ο κύριος χώρος προέλευσης των ανώτατων στελεχών είναι οι ανώτερες θέσεις
εργασίας των επιχειρήσεων (µε την αυστηρή υπόθεση ότι
σε αυτόν το χώρο ανήκουν οι θέσεις που βρίσκονται στο
δεύτερο ανώτερο 10% της µισθολογικής κλίµακας), και σε
αυτή την περίπτωση, προκύπτει σηµαντική ανισότητα σε
βάρος της επαγγελµατικής ανέλιξης των γυναικών.
Ειδικότερα, η συµµετοχή των γυναικών στις ανώτατες
µισθολογικά-ιεραρχικά θέσεις εργασίας των επιχειρήσεων καλύπτει περίπου το 70% των ανώτατων θέσεων
εργασίας που τους αναλογούν µε βάση τη συµµετοχή
τους στο χώρο από όπου προέρχονται, δηλαδή στις ανώτερες θέσεις εργασίας των επιχειρήσεων (αντίστοιχα, το
100% σηµαίνει αντιπροσώπευση των δύο φύλων στις
ανώτατες θέσεις εργασίας των επιχειρήσεων ακριβώς
ανάλογη της συµµετοχής τους στις ανώτερες θέσεις εργασίας, και σε αυτή την περίπτωση δεν εκδηλώνεται το
φαινόµενο της «γυάλινης οροφής» στα ανώτερα στελέχη).

Υπολογίζοντας τους δείκτες σε τρεις κατηγορίες µεγέθους
επιχειρήσεων (µικρότερες: 10-49 απασχολούµενοι, µεσαίου µεγέθους: 50-99 απασχολούµενοι και µεγαλύτερες:
100 και άνω απασχολούµενοι) προκύπτει ότι το εύρος της
«γυάλινης οροφής» αυξάνεται όσο µεγαλύτερο είναι το
µέγεθος της επιχείρησης. Αναλυτικότερα, στις µικρότερες
επιχειρήσεις των εξεταζόµενων κλάδων η συµµετοχή των
γυναικών στις ανώτατες θέσεις εργασίας καλύπτει περίπου το 58% των ανώτατων θέσεων εργασίας που τους
αναλογούν (µε βάση τη συµµετοχή τους στη συνολική
απασχόληση των επιχειρήσεων). Αλλά και στη βάση της
επαγγελµατικής ανέλιξης των ανώτερων στελεχών σε
ανώτατες θέσεις εργασίας, η συµµετοχή των γυναικών
καλύπτει µόνο το 70% των ανώτατων θέσεων εργασίας
που τους αναλογούν (σε σχέση µε τη συµµετοχή τους στις
ανώτερες θέσεις εργασίας των επιχειρήσεων).
Στις µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις το εύρος της «γυάλινης οροφής» όπως προκύπτει από το γενικό δείκτη είναι
ακόµα µεγαλύτερο. Από τις ανώτατες θέσεις εργασίας των
επιχειρήσεων που αναλογούν στις γυναίκες, αυτές καλύ-
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πτουν µόνο το 51%. Από την άλλη πλευρά, το εύρος της
«γυάλινης οροφής» που έχουν να αντιµετωπίσουν οι γυναίκες που ανήκουν στις ανώτερες θέσεις των επιχειρήσεων µεσαίου µεγέθους είναι συγκριτικά µικρότερο, καθώς από το σύνολο των ανώτατων θέσεων που τους αναλογούν καλύπτουν περίπου το 80%.
Ωστόσο, ακόµα µεγαλύτερη δυσκολία στην επαγγελµατική τους ανέλιξη αντιµετωπίζουν οι γυναίκες που εργάζονται στις µεγαλύτερες επιχειρήσεις των κλάδων. Από τις
ανώτατες θέσεις εργασίας που αναλογούν στις γυναίκες
βάσει της συµµετοχής τους στη συνολική απασχόληση των
επιχειρήσεων, οι γυναίκες καλύπτουν µόνο το 30%, ενώ
και στο επίπεδο των ανώτερων στελεχών το εύρος της
«γυάλινης οροφής» είναι ιδιαίτερα µεγάλο, καθώς µόνο
το 54% των ανώτατων θέσεων που αναλογούν στις γυναίκες καλύπτονται από αυτές στην πραγµατικότητα.
Επεκτείνοντας την παραπάνω ανάλυση στους επιµέρους
τοµείς και κλάδους που καλύπτει η Έρευνα ∆ιάρθρωσης
και Κατανοµής των Αµοιβών της ΕΣΥΕ (Πίνακας 2), προκύπτει ότι το φαινόµενο της «γυάλινης οροφής» υφίσταται στις ελληνικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, η ένταση αυτής
της εκδήλωσης διαφέρει αρκετά ανάµεσα στους κλάδους
της οικονοµίας, ενώ σηµαντικές διαφορές παρατηρούνται
και ανάλογα µε το µέγεθος των επιχειρήσεων. Επιπλέον,
προκύπτει ότι η συγκριτικά µεγαλύτερη ή µικρότερη παρουσία-συµµετοχή των γυναικών σε ένα κλάδο δεν συνδέεται σταθερά µε την ύπαρξη µικρότερου ή µεγαλύτερου
εύρους της «γυάλινης οροφής».

µεγέθη, η τιµή του γενικού δείκτη της «γυάλινης οροφής»
φτάνει στο 2,1 και αντίστοιχα, ο δείκτης της «γυάλινης
οροφής» των ανώτερων στελεχών φτάνει στο 1,4.
Μεταφράζοντας τους δύο δείκτες «γυάλινης οροφής»,
προκύπτει ότι στο σύνολο του κλάδου, η συµµετοχή των
γυναικών στις ανώτατες µισθολογικά-ιεραρχικά θέσεις
εργασίας των επιχειρήσεων καλύπτει µόλις το 47,4% των
ανώτατων θέσεων εργασίας που τους αναλογούν βάσει
της συµµετοχής τους στη συνολική απασχόληση των επιχειρήσεων του κλάδου. Σχετικά µεγάλο είναι και το εύρος
της «γυάλινης οροφής» που αντιµετωπίζουν οι γυναίκες
που εργάζονται ως ανώτερα στελέχη, καθώς η συµµετοχή
των γυναικών στην επαγγελµατική ανέλιξη από τις ανώτερες στις ανώτατες θέσεις καλύπτει µόνο το 70% των
ανώτατων θέσεων εργασίας που τους αναλογούν.
Τα εµπόδια στην επαγγελµατική ανέλιξη των γυναικών
φαίνεται ότι είναι ακόµα περισσότερα και πιο σηµαντικά
στις µεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου, στις οποίες
όπως αναφέρθηκε συγκεντρώνεται το 51% της συνολικής
απασχόλησης του κλάδου και περίπου το 45% της απασχόλησης των γυναικών στον κλάδο. Ειδικότερα, στις µεγαλύτερες επιχειρήσεις οι γυναίκες συγκεντρώνουν το

Επιχειρήσεις των κλάδων της µεταποιητικής
βιοµηχανίας
Στο σύνολο των κλάδων της µεταποιητικής βιοµηχανίας η
ένταση της εκδήλωσης του φαινοµένου της «γυάλινης
οροφής» είναι αρκετά σηµαντική, ιδιαίτερα στις µεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου (Γράφηµα 1 & Πίνακας 1
στο τέλος της ενότητας) όπου το εύρος της «γυάλινης
οροφής» µε βάση το γενικό δείκτη είναι περίπου διπλάσιο
σε σύγκριση µε τις µικρότερες και µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις. Επιπλέον, στις µεγαλύτερες επιχειρήσεις συγκεντρώνεται το 51% της συνολικής απασχόλησης του
κλάδου, γεγονός που αυξάνει ανάλογα τη βαρύτητα των
επιχειρήσεων αυτού του µεγέθους στη διαµόρφωση των
δύο δεικτών για το σύνολο του κλάδου.
Αναλυτικότερα, στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου
οι γυναίκες συγκεντρώνουν το 33,2% της απασχόλησης,
ενώ καταλαµβάνουν µόλις το 15,9% από τις ανώτατες µισθολογικά-ιεραρχικά θέσεις και το 22½% από τις ανώτερες θέσεις εργασίας των επιχειρήσεων. Με βάση αυτά τα
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29% της συνολικής απασχόλησης, ενώ καταλαµβάνουν
µόλις το 9% από τις ανώτατες µισθολογικά-ιεραρχικά θέσεις εργασίας και το 18% από τις ανώτερες θέσεις εργασίας. Με βάση αυτά τα µεγέθη, προκύπτει ότι από τις
ανώτατες θέσεις που αναλογούν στις γυναίκες, βάσει της
συνολικής τους συµµετοχή στον κλάδο, µόνο το 31,3% καταλαµβάνουν στην πραγµατικότητα οι γυναίκες, ενώ και
στην επαγγελµατική ανέλιξη των ανώτερων στελεχών στις
ανώτατες µισθολογικά-ιεραρχικά θέσεις, οι γυναίκες καλύπτουν µόλις το 51% των ανώτατων θέσεων που τους
αναλογούν.
Συγκριτικά µικρότερο εύρος «γυάλινης οροφής» παρουσιάζεται στις µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις του κλάδου.
Η συµµετοχή των γυναικών στην απασχόληση των επιχειρήσεων αυτών είναι σχετικά µεγαλύτερη και φτάνει στο
38%, ενώ η συµµετοχή τους στις ανώτατες και ανώτερες
µισθολογικά-ιεραρχικά θέσεις φτάνει στο 24% και 29%
αντίστοιχα. Έτσι, από το τµήµα των ανώτατων θέσεων
εργασίας των επιχειρήσεων που αναλογούν στις γυναίκες,
στην πραγµατικότητα καλύπτεται από αυτές το 64% των
ανώτερων θέσεων. Αντίστοιχα, µικρότερο είναι και το
εύρος της «γυάλινης οροφής» στις γυναίκες ανώτερα στελέχη, όπου από τις ανώτατες θέσεις που τους αναλογούν
στις επιχειρήσεις, στην πραγµατικότητα καταλαµβάνουν
το 85%.
Αντίθετα, σε ελαφρώς µεγαλύτερα επίπεδα φτάνει το εύρος της «γυάλινης οροφής» στις µικρότερες επιχειρήσεις
του κλάδου. Η συµµετοχή των γυναικών στην απασχόληση των επιχειρήσεων είναι και εδώ σχετικά υψηλή και
φτάνει στο 37%. Ωστόσο, η συµµετοχή τους στις ανώτατες
και ανώτερες µισθολογικά-ιεραρχικά θέσεις φτάνει µόλις
στο 22% και 26½% αντίστοιχα. Η σχετικά µικρότερη
συµµετοχή γυναικών στα δύο µισθολογικά κλιµάκια αποτυπώνεται στο ελαφρώς µεγαλύτερο εύρος της «γυάλινης
οροφής». Ειδικότερα, ο γενικός και ειδικός δείκτης έχουν
τιµές 1,7 και 1,2 αντίστοιχα, οι οποίες µεταφράζονται ως
αρκετά µικρότερη αντιπροσώπευση των γυναικών στις
ανώτατες µισθολογικά-ιεραρχικά θέσεις εργασίας σε σύγκριση µε αυτή που τους αναλογεί µε βάση την παρουσία
τους στις επιχειρήσεις (στο 59% και 82% αντίστοιχα).
Γενικά, στον κλάδο των µεταποιητικών βιοµηχανιών, φαίνεται ότι όσο µεγαλύτερη είναι η συµµετοχή των γυναικών στην απασχόληση των επιχειρήσεων τόσο µικρότερο
µπορεί να είναι το εύρος «γυάλινης οροφής». Ωστόσο,
σηµαντικό ρόλο φαίνεται να διαδραµατίζουν και οι δοµές
της οργάνωσης και ιεραρχίας στις µεγαλύτερες κυρίως
επιχειρήσεις, καθώς από τη µία πλευρά κρατούν σε χαµηλότερα επίπεδα τη διείσδυση των γυναικών στην συνολική
τους απασχόληση, ενώ από την άλλη πλευρά εντείνουν
σηµαντικά την εκδήλωση του φαινοµένου της «γυάλινης

οροφής». Από την άλλη πλευρά, στις µικρότερες και µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις, οι οργανωτικές και ιεραρχικές δοµές –ως πιο χαλαρές- φαίνεται ότι επιτρέπουν σε
µεγαλύτερο βαθµό τη διείσδυση των γυναικών στην απασχόληση των επιχειρήσεων αυτών, ενώ παράλληλα αν και
διαµορφώνουν µια «γυάλινη οροφή» στην επαγγελµατική
πορεία και ανέλιξη των γυναικών, ωστόσο, αυτή έχει αρκετά µικρότερο εύρος.

Επιχειρήσεις των κλάδων παροχής ηλεκτρικού
ρεύµατος, φυσικού αερίου και ύδατος
Σε αρκετά δυσµενέστερη θέση βρίσκονται οι γυναίκες που
απασχολούνται στις επιχειρήσεις των κλάδων παροχής
ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου και ύδατος. Το εύρος της «γυάλινης οροφής» σε αυτή την οµάδα κλάδων
είναι το µεγαλύτερο ανάµεσα σε όλες τις οµάδες εξεταζόµενων κλάδων (Γράφηµα 2 & Πίνακας 1). Η συµµετοχή
των γυναικών στη συνολική απασχόληση του κλάδου είναι
αρκετά περιορισµένη και φτάνει στο 21%, ενώ από τις
θέσεις εργασίας των ανώτατων στελεχών των επιχειρήσεων, οι γυναίκες καταλαµβάνουν µόλις το 5%. Αντίστοιχα, περιορισµένη είναι και η συµµετοχή των γυναικών
στις θέσεις εργασίας των ανώτερων στελεχών όπου και
καταλαµβάνουν µόλις το 10% από αυτές. Συνολικά, από
τις ανώτατες θέσεις εργασίας των επιχειρήσεων που αναλογούν στις γυναίκες, αυτές στην πραγµατικότητα καταλαµβάνουν µόνο το 23½% των ανώτατων θέσεων εργασίας, ενώ στο επίπεδο της επαγγελµατικής ανέλιξης των
ανώτερων στελεχών σε ανώτατες θέσεις εργασίας η αντίστοιχη πραγµατική κάλυψη από τις γυναίκες δεν ξεπερνά
το 48% των θέσεων που τους αναλογούν.
Βασικό χαρακτηριστικό του κλάδου είναι ότι η απασχόληση συγκεντρώνεται σε µεγάλες επιχειρήσεις (το 85%
της συνολικής απασχόλησης του κλάδου συγκεντρώνεται
σε επιχειρήσεις µε προσωπικό άνω των 100 ατόµων). Επιπλέον, η ιδιαίτερα µικρή συµµετοχή των γυναικών στην
απασχόληση του κλάδου οφείλεται και στο είδος των
επαγγελµατικών κατηγοριών που συνδέονται µε τον κλάδο, οι οποίες και αφορούν κυρίως σε επαγγέλµατα µε τεχνικό περιεχόµενο εργασίας και στα οποία επικρατούν οι
άνδρες. Είναι, εποµένως, αναµενόµενο ότι το εύρος της
«γυάλινης οροφής» θα είναι αρκετά σηµαντικό σε όλες τις
επιχειρήσεις του κλάδου και ιδιαίτερα στις µεγαλύτερες
από αυτές.
Πράγµατι, στις µεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου η
προσπάθεια επαγγελµατικής ανέλιξης των γυναικών γίνεται µε ιδιαίτερα µεγάλη δυσκολία. Η συµµετοχή των γυναικών στην απασχόληση των επιχειρήσεων αυτών φτάνει
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δρών συναδέλφων τους. Η εικόνα αυτή δεν είναι η πραγµατική, καθώς η παρουσία-συµµετοχή των γυναικών στις
ανώτερες µισθολογικά θέσεις των επιχειρήσεων είναι
σχεδόν µηδενική σε απόλυτα µεγέθη και κατά συνέπεια, ο
υπολογισµός του εύρους της «γυάλινης οροφής» των
ανώτερων στελεχών δεν µπορεί να γίνει µε σχετική (στατιστική) ασφάλεια.

Συµµετοχή των γυναικών στις ανώτατες θέσεις εργασίας ως ποσοστό (%) των
ανώτατων θέσεων εργασίας που τους αναλογούν µε βάση τη συµµετοχή τους
στη συνολική απασχόληση των επιχειρήσεων.

55,9%

34,7%

21,7%

23,5%

Συµµετοχή των γυναικών στις ανώτατες θέσεις εργασίας ως ποσοστό (%) των
ανώτατων θέσεων που τους αναλογούν µε βάση τη συµµετοχή τους στις
ανώτερες θέσεις εργασίας των επιχειρήσεων.

n.a.

0,0%

n.a.

0,0%

41,1%

47,7%

στο 23% και από τις ανώτατες µισθολογικά-ιεραρχικά
θέσεις των επιχειρήσεων οι γυναίκες καταλαµβάνουν µόλις το 5%. Αντίστοιχα, στο 12% φτάνει η συµµετοχή των
γυναικών στις ανώτερες θέσεις εργασίας των ίδιων επιχειρήσεων. Σύµφωνα µε αυτά τα ποσοστά, η συµµετοχή
των γυναικών στις ανώτατες µισθολογικά-ιεραρχικά θέσεις εργασίας των επιχειρήσεων καλύπτει µόλις το 21,7%
των ανώτατων θέσεων εργασίας που τους αναλογούν. Η
σηµαντική ένταση της εκδήλωσης του φαινοµένου της
«γυάλινης οροφής» αποτυπώνεται και στο επίπεδο των
ανώτερων στελεχών. Έτσι, η συµµετοχή των γυναικών
στις ανώτατες µισθολογικά-ιεραρχικά θέσεις εργασίας
των επιχειρήσεων καλύπτει µόλις το 41% των ανώτατων
θέσεων εργασίας που αναλογούν στις γυναίκες ανώτερα
στελέχη.
Στις µικρότερες και µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις του
κλάδου η εκδήλωση του φαινοµένου της «γυάλινης οροφής» είναι, επίσης, αρκετά έντονη. Ωστόσο, σε αυτές τις
επιχειρήσεις η επαγγελµατική ανέλιξη των γυναικών από
τις ανώτερες στις ανώτατες µισθολογικά-ιεραρχικά θέσεις
εργασίας «φαίνεται» σύµφωνα µε το σχετικό δείκτη (ειδικό δείκτη) να είναι ευκολότερη από την ανέλιξη των αν-

Το συµπέρασµα, ωστόσο, που µπορεί να προκύψει µε
ασφάλεια από το γενικό δείκτη «γυάλινης οροφής» είναι
ότι και σε αυτού του µεγέθους τις επιχειρήσεις, η προσπάθεια των γυναικών για επαγγελµατική ανέλιξη είναι αρκετά δυσκολότερη από την προσπάθεια των ανδρών συναδέλφων τους. Ειδικότερα, στις µικρότερες και µεσαίου
µεγέθους επιχειρήσεις η συµµετοχή των γυναικών στις
ανώτατες µισθολογικά-ιεραρχικά θέσεις εργασίας των
επιχειρήσεων καλύπτει µόλις το 56% και το 34,7% αντίστοιχα των ανώτατων θέσεων εργασίας που τους αναλογούν .
Συµπληρώνοντας την εικόνα, δεν θα πρέπει να παραβλέπεται και το γεγονός ότι στις µικρότερες και µεσαίες επιχειρήσεις συγκεντρώνεται µόνο το 15% της συνολικής
απασχόλησης του κλάδου µε αποτέλεσµα η επίδραση των
µεγαλύτερων επιχειρήσεων στο εύρος της «γυάλινης οροφής» για το σύνολο του κλάδου είναι µεγαλύτερη σε σύγκριση µε τις µεσαίες και µικρότερες επιχειρήσεις.

Επιχειρήσεις των κλάδων του χονδρικού-λιανικού
εµπορίου και των επισκευών
Από όλους τους εξεταζόµενους κλάδους, στον κλάδο του
χονδρικού-λιανικού εµπορίου και των επισκευών (οχηµάτων και λοιπών προσωπικών-οικιακών ειδών κλπ) το φαινόµενο της «γυάλινης οροφής» παρουσιάζεται µε τη µικρότερη ένταση µε βάση το γενικό δείκτη και µε τη δεύτερη µικρότερη ένταση µε βάση τον ειδικό δείκτη.
Ωστόσο, στον κλάδο αυτό, όπως και στον κλάδο των µεταποιητικών βιοµηχανιών, το εύρος της «γυάλινης οροφής» εµφανίζει θετική σχέση µε το µέγεθος των επιχειρήσεων (Γράφηµα 3 & Πίνακας 1).
Αναλυτικότερα, η συµµετοχή των γυναικών στη συνολική
απασχόληση των επιχειρήσεων του κλάδου φτάνει στο
40% και η συµµετοχή τους στις ανώτατες µισθολογικάιεραρχικά θέσεις φτάνει στο 23½%, ενώ από τις θέσεις
των ανώτερων στελεχών οι γυναίκες καταλαµβάνουν το
34%. Σύµφωνα µε τα ποσοστά αυτά, στο σύνολο του

κλάδου το εύρος της «γυάλινης οροφής» είναι περιορισµένο συγκριτικά µε τους υπόλοιπους κλάδους, αλλά
όµως όχι µικρό ή και µηδενικό. Ειδικότερα, η συµµε-
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τοχή των γυναικών στις ανώτατες µισθολογικά-ιεραρχικά
θέσεις εργασίας των επιχειρήσεων καλύπτει περίπου το
58% των ανώτατων θέσεων εργασίας που τους αναλογούν
βάσει της συµµετοχής τους στη συνολική απασχόληση του
κλάδου, ενώ στο επίπεδο της επαγγελµατικής ανέλιξης
από τις ανώτερες στις ανώτατες µισθολογικά-ιεραρχικά
θέσεις εργασίας, οι γυναίκες καταφέρνουν να καταλάβουν
το 72½% των ανώτατων θέσεων που τους αναλογούν.
Γενικά, στον κλάδο, από το γενικό δείκτη «γυάλινης οροφής» προκύπτει ότι όσο µεγαλύτερη είναι µία επιχείρηση
τόσο µεγαλύτερο είναι το εύρος της «γυάλινης οροφής»
σε αυτή. Ωστόσο, αυτό δεν παρατηρείται και στο επίπεδο
της ανέλιξης των ανώτερων στελεχών στις ανώτατες θέσεις εργασίας, καθώς το αντίστοιχο εύρος «γυάλινης οροφής» είναι σχετικά σταθερό σε όλες τις επιχειρήσεις του
κλάδου. Προκύπτει, εποµένως, ότι τα εµπόδια και οι δυσκολίες ανέλιξης των γυναικών εκδηλώνονται έντονα και
σε επίπεδα κάτω των ανώτερων θέσεων εργασίας των
επιχειρήσεων (και αυτό είναι πιο εµφανές στις µεσαίου
µεγέθους και µεγαλύτερες επιχειρήσεις), ενώ στην πορεία
από τις ανώτερες προς τις ανώτατες θέσεις εργασίας φαίνεται ότι υπάρχει µια περισσότερο σταθερή αναλογία
επαγγελµατικής ανέλιξης των γυναικών σε όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου. Επιπλέον, αυτή η σχετικά σταθερή
αναλογία δεν φαίνεται να επηρεάζεται από την πτωτική
εικόνα της ποσοστιαίας συµµετοχή των γυναικών στις
ανώτερες θέσεις, από τις µικρότερες προς τις µεγαλύτερες
επιχειρήσεις. Η συγκεκριµένη περίπτωση αξίζει και απαιτεί µεγαλύτερη διερεύνηση και ανάλυση µε τρόπο που περιγράφεται στο τµήµα των µεθοδολογικών στοιχείων του
παρόντος δελτίου.
Επίσης, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι και στις τρεις κατηγορίες επιχειρήσεων η συµµετοχή των γυναικών στη συνολική απασχόληση είναι περίπου ίδια και σε σύγκριση µε
άλλους κλάδους αρκετά υψηλή (41-43%). Το γεγονός αυτό
σε συνδυασµό µε το αυξανόµενο εύρος της «γυάλινης
οροφής» σύµφωνα µε το γενικό δείκτη και το σχετικά
σταθερό εύρος της «γυάλινης οροφής» των ανώτερων
στελεχών οδηγεί στην εξαγωγή αξιόλογων συµπερασµάτων.
Ειδικότερα, προκύπτει ότι ο παράγοντας των οργανωτικών και ιεραρχικών δοµών των επιχειρήσεων έχει σηµαντική βαρύτητα στη διαµόρφωση του εύρους της «γυάλινης οροφής» κυρίως των απασχολούµενων γυναικών που
ανήκουν σε θέσεις µισθολογικά-ιεραρχικά χαµηλότερες
από τις ανώτερες θέσεις των επιχειρήσεων του κλάδου και
αυτό είναι περισσότερο εµφανές στις µεσαίου µεγέθους
και µεγαλύτερες επιχειρήσεις. Αντίστοιχα, οι οργανωτικές
και ιεραρχικές δοµές των επιχειρήσεων φαίνεται ότι επι-

Συµµετοχή των γυναικών στις ανώτατες θέσεις εργασίας ως ποσοστό (%) των
ανώτατων θέσεων εργασίας που τους αναλογούν µε βάση τη συµµετοχή τους
στη συνολική απασχόληση των επιχειρήσεων.

61,5%

53,3%

41,6%

58,3%

Συµµετοχή των γυναικών στις ανώτατες θέσεις εργασίας ως ποσοστό (%) των
ανώτατων θέσεων που τους αναλογούν µε βάση τη συµµετοχή τους στις
ανώτερες θέσεις εργασίας των επιχειρήσεων.

71,9%

81,5%

71,5%

72,5%

δρούν µε σχετικά την ίδια βαρύτητα σε όλες τις κατηγορίες των επιχειρήσεων στην εκδήλωση του φαινοµένου
της «γυάλινης οροφής» των ανώτερων στελεχών. Αυτό
είναι περισσότερο εµφανές στις µεγαλύτερες και µεσαίου
µεγέθους επιχειρήσεις του κλάδου.
Αναλυτικότερα, στις µεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου η συµµετοχή των γυναικών στις ανώτατες µισθολογικά-ιεραρχικά θέσεις εργασίας καλύπτει µόλις το 41,6%
των ανώτατων θέσεων εργασίας που τους αναλογούν βάσει της συµµετοχής τους στη συνολική απασχόληση των
επιχειρήσεων, ενώ στο επίπεδο της επαγγελµατικής ανέλιξης των γυναικών από τις ανώτερες στις ανώτατες µισθολογικά-ιεραρχικά θέσεις εργασίας, οι γυναίκες καταφέρνουν να καταλάβουν το 71½% των ανώτατων θέσεων
που τους αναλογούν.
Στις µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις το εύρος της «γυάλινης οροφής», µε βάση το γενικό δείκτη, είναι συγκριτικά
µικρότερο, ενώ ελαφρώς µικρότερο είναι και το εύρος της
«γυάλινης οροφής» ανάµεσα στις θέσεις των ανώτερων
και ανώτατων στελεχών. Έτσι, η συµµετοχή των γυναικών
στις ανώτατες µισθολογικά-ιεραρχικά θέσεις εργασίας
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των επιχειρήσεων καλύπτει το 53,3% των ανώτατων θέσεων εργασίας που τους αναλογούν, ενώ στο επίπεδο της
επαγγελµατικής ανέλιξης από τις ανώτερες στις ανώτατες
µισθολογικά-ιεραρχικά θέσεις εργασίας, οι γυναίκες καταφέρνουν να καταλάβουν το 81½% των ανώτατων θέσεων που τους αναλογούν.
Στις µικρότερες επιχειρήσεις το εύρος της «γυάλινης οροφής», µε βάση το γενικό δείκτη, περιορίζεται περισσότερο, ενώ σε σχετικά ίδια επίπεδα µε τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις είναι το εύρος ανάµεσα στις ανώτερες και ανώτατες θέσεις εργασίας. Ειδικότερα, η συµµετοχή των γυναικών στις ανώτατες µισθολογικά-ιεραρχικά θέσεις εργασίας των επιχειρήσεων καλύπτει το 61½% των ανώτατων θέσεων εργασίας που τους αναλογούν, ενώ στο επίπεδο της επαγγελµατικής ανέλιξης από τις ανώτερες στις
ανώτατες µισθολογικά-ιεραρχικά θέσεις εργασίας, οι γυναίκες καταλαµβάνουν το 72% των ανώτατων θέσεων που
τους αναλογούν.

Ειδικότερα, η συµµετοχή των γυναικών στην απασχόληση
των µικρότερων επιχειρήσεων φτάνει στο 48% και η συµµετοχή τους στις ανώτατες µισθολογικά-ιεραρχικά θέσεις
φτάνει στο 35%, ενώ από τις θέσεις των ανώτερων στελεχών οι γυναίκες καταλαµβάνουν ένα ακόµα µικρότερο
τµήµα που φτάνει στο 31½%. Σύµφωνα µε τα ποσοστά
αυτά, η συµµετοχή των γυναικών στις ανώτατες µισθολογικά-ιεραρχικά θέσεις εργασίας των επιχειρήσεων καλύπτει το 73,6% των ανώτατων θέσεων εργασίας που τους
αναλογούν σύµφωνα µε τη συµµετοχή τους στη συνολική
απασχόληση των µικρότερων επιχειρήσεων. Από την άλλη
πλευρά, στο επίπεδο της επαγγελµατικής ανέλιξης από τις
ανώτερες στις ανώτατες µισθολογικά-ιεραρχικά θέσεις
εργασίας, οι γυναίκες «φαίνεται» ότι καταφέρνουν να
καταλάβουν 12,1% περισσότερες ανώτατες θέσεις από
αυτές που τους αναλογούν, σε βάρος των ανδρών συναδέλφων τους. Ωστόσο, το αποτέλεσµα αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα και χωρίς τα υπόλοιπα
διαθέσιµα στοιχεία (γενικός δείκτης και ποσοστά συµµετοχής στην απασχόληση των επιχειρήσεων) υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να εξαχθούν λανθασµένα συµπεράσµατα.

Επιχειρήσεις του κλάδου των
ξενοδοχείων-εστιατορίων

Στον κλάδο των ξενοδοχείων-εστιατορίων το εύρος της
«γυάλινης οροφής», που προκύπτει τόσο µε βάση το γενικό δείκτη όσο και µε βάση τον ειδικό δείκτη, παρουσιάζει διαφορετικά µεγέθη ανάλογα µε το µέγεθος των επιχειρήσεων (Γράφηµα 4 & Πίνακας 1). Στις µικρότερες
επιχειρήσεις του κλάδου η εικόνα είναι τελείως διαφορετική από ότι στις µεσαίες και µεγαλύτερες επιχειρήσεις. Η
διαφορά αυτή σαφώς και σχετίζεται µε το είδος και τη
δραστηριότητα των επιχειρήσεων σε κάθε µία κατηγορία
µεγέθους και φυσικά σχετίζεται µε τον τρόπο που είναι
διαµορφωµένη η οργανωτική και ιεραρχική δοµή των επιχειρήσεων.
Στις µικρότερες επιχειρήσεις του κλάδου περιλαµβάνεται
το σύνολο των εστιατορίων-καφέ-µπαρ, των µικρών επιχειρήσεων τροφοδοσίας τροφίµων (catering) και οι µικρές ξενοδοχειακές µονάδες. Σε αυτές τις επιχειρήσεις
συγκεντρώνεται το 50% της συνολικής απασχόλησης του
κλάδου και το εύρος της «γυάλινης οροφής» µε βάση το
γενικό δείκτη είναι σχετικά περιορισµένο, ενώ η επαγγελµατική ανέλιξη των γυναικών από τις ανώτερες στις
ανώτατες µισθολογικά-ιεραρχικά θέσεις, σύµφωνα µε τον
ειδικό δείκτη, «φαίνεται» να είναι ελαφρώς ευκολότερη
σε σύγκριση µε την επαγγελµατική ανέλιξη των ανδρών
συναδέλφων τους. Ωστόσο, όπως τονίστηκε, η κατάσταση
αυτή «φαίνεται» ότι είναι υπέρ των γυναικών, ενώ όπως
αναλύεται στη συνέχεια, η πραγµατική εικόνα είναι διαφορετική.

Συµµετοχή των γυναικών στις ανώτατες θέσεις εργασίας ως ποσοστό (%) των
ανώτατων θέσεων εργασίας που τους αναλογούν µε βάση τη συµµετοχή τους
στη συνολική απασχόληση των επιχειρήσεων.

73,6%

24,8%

29,3%

52,0%

Συµµετοχή των γυναικών στις ανώτατες θέσεις εργασίας ως ποσοστό (%) των
ανώτατων θέσεων που τους αναλογούν µε βάση τη συµµετοχή τους στις
ανώτερες θέσεις εργασίας των επιχειρήσεων.

112,1%

67,9%

54,7%
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Αυτό που πραγµατικά συµβαίνει και χαρακτηρίζει τις µικρότερες επιχειρήσεις του κλάδου είναι η συγκριτικά µεγάλη ποσοστιαία συµµετοχή των γυναικών στις ανώτατες
θέσεις εργασίας των επιχειρήσεων. Ενώ, δηλαδή, σε όλους
σχεδόν τους κλάδους παρατηρείται η ποσοστιαία συµµετοχή των γυναικών στις ανώτατες θέσεις εργασίας να είναι χαµηλότερη σε σύγκριση µε την ποσοστιαία συµµετοχή τους στις ανώτατες θέσεις, σε αυτές τις επιχειρήσεις
παρατηρείται το αντίθετο, µε αποτέλεσµα η τιµή του ειδικού δείκτη «γυάλινης οροφής» που προκύπτει να είναι
µικρότερη από τη µονάδα.
Το γεγονός αυτό απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση τόσο σε
σχέση µε το ποια είναι η εικόνα στις µεσαίες και χαµηλότερες µισθολογικά-ιεραρχικά θέσεις εργασίας, όσο και σε
σχέση µε το γεγονός που έχει η αυξηµένη γυναικεία επιχειρηµατικότητα στις µικρότερες επιχειρήσεις του κλάδου
και αντίστοιχα κατά πόσον αυτή αποτελεί παράγοντα
στήριξης των γυναικών στις ανώτατες και ανώτερες θέσεις εργασίας των µικρότερων επιχειρήσεων. Ακόµα και
αν κάτι τέτοιο ισχύει, η στήριξη της επαγγελµατικής ανέλιξης των γυναικών από γυναίκες επιχειρηµατίες-εργοδότες δεν φαίνεται να είναι αρκετή για να ελαχιστοποιήσει
το εύρος της «γυάλινης οροφής» στο σύνολο των µικρότερων επιχειρήσεων του κλάδου. Επιπλέον, δεν θα πρέπει
να µας διαφύγει το γεγονός ότι και στις δύο κατηγορίες
θέσεων η συµµετοχή των γυναικών είναι αρκετά µικρότερη από τη συµµετοχή τους στο σύνολο της απασχόλησης
του κλάδου, κάτι που αποτυπώνει γενικότερα την εκδήλωση της «γυάλινης οροφής» σε αυτές τις επιχειρήσεις.
Αντίθετα, στις µεσαίου µεγέθους και µεγαλύτερες επιχειρήσεις, το εύρος της γυάλινης οροφής είναι κατά πολύ
µεγαλύτερο. Στις επιχειρήσεις συγκεντρώνεται περίπου το
20% της συνολικής απασχόλησης του κλάδου και περιλαµβάνονται κυρίως οι επιχειρήσεις τροφοδοσίας τροφίµων (catering) και µεσαίου µεγέθους ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Η συµµετοχή των γυναικών στη συνολική απασχόληση των επιχειρήσεων αυτών φτάνει στο 42% και η
συµµετοχή τους στις ανώτατες θέσεις φτάνει µόλις στο
10%, ενώ και στις ανώτερες θέσεις οι γυναίκες καταλαµβάνουν µόλις το 15%. Έτσι, η συµµετοχή των γυναικών
στις ανώτατες θέσεις εργασίας των επιχειρήσεων καλύπτει µόλις το 25% των ανώτατων θέσεων εργασίας που
τους αναλογούν, ενώ στο επίπεδο της επαγγελµατικής
ανέλιξης από τις ανώτερες στις ανώτατες θέσεις εργασίας,
οι γυναίκες καταφέρνουν να καταλάβουν µόλις το 68%
των ανώτατων θέσεων που τους αναλογούν.
Στις µεγαλύτερες επιχειρήσεις συγκεντρώνεται περίπου
το 30% της συνολικής απασχόλησης του κλάδου και περιλαµβάνονται κυρίως οι µεγαλύτερες επιχειρήσεις τροφο-

δοσίας τροφίµων και οι µεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Η συµµετοχή των γυναικών στη συνολική απασχόληση των επιχειρήσεων φτάνει στο 47% και η συµµετοχή
τους στις ανώτατες θέσεις φτάνει µόλις στο 14%, ενώ από
τις θέσεις εργασίας των ανώτερων στελεχών οι γυναίκες
καταλαµβάνουν το 25%. Αντίστοιχα, η συµµετοχή των
γυναικών στις ανώτατες θέσεις εργασίας των επιχειρήσεων καλύπτει µόλις το 29,3% των ανώτατων θέσεων εργασίας που τους αναλογούν, ενώ στο επίπεδο της επαγγελµατικής ανέλιξης από τις ανώτερες στις ανώτατες θέσεις εργασίας, οι γυναίκες καταφέρνουν να καταλάβουν
µόλις το 54,7% των ανώτατων θέσεων που τους αναλογούν.
Συνολικά, στον κλάδο των ξενοδοχείων-εστιατορίων το
φαινόµενο της «γυάλινης οροφής» εκδηλώνεται µε
διαφορετική ένταση στις γυναίκες ανώτερα στελέχη και
µε διαφορετικό τρόπο σε αυτές που ανήκουν στις υπόλοιπες βαθµίδες των θέσεων εργασίας. ∆ιαφορές εµφανίζονται, αντίστοιχα, και ανάµεσα στις µικρότερες και µεσαίου µεγέθους και µεγαλύτερες επιχειρήσεις. Ειδικότερα, στο σύνολο του κλάδου οι γυναίκες συµµετέχουν
στην απασχόληση κατά 46½% και από τις ανώτατες θέσεις καλύπτουν το 24%, ενώ ο κλάδος των ξενοδοχείωνεστιατορίων είναι η µοναδική περίπτωση κλάδου που η
συµµετοχή των γυναικών στις ανώτατες θέσεις των επιχειρήσεων -ως ποσοστό- πλησιάζει τη συµµετοχή των γυναικών στις ανώτερες θέσεις εργασίας (26½%). Σύµφωνα
µε τα ποσοστά αυτά, η συµµετοχή των γυναικών στις ανώτατες θέσεις εργασίας καλύπτει µόλις το 52% των ανώτατων θέσεων εργασίας που τους αναλογούν, ενώ αντίθετα,
στο επίπεδο της επαγγελµατικής ανέλιξης από τις ανώτερες στις ανώτατες θέσεις εργασίας, για λόγους που πρόκειται να διερευνηθούν (στο 2ο Στατιστικό ∆ελτίο), οι γυναίκες καταφέρνουν να καταλάβουν το 91% των ανώτατων θέσεων που τους αναλογούν. Το ποσοστό αυτό αποτελεί και την καλύτερη επίδοση-κάλυψης αναλογούντων
θέσεων εργασίας ανώτατων στελεχών στις γυναίκες, ανάµεσα σε όλες τις εξεταζόµενες οµάδες κλάδων.

Επιχειρήσεις των κλάδων των µεταφορών,
αποθηκεύσεων και επικοινωνιών
Αρκετά σηµαντικό είναι, αντίστοιχα, το εύρος της «γυάλινης οροφής» στον κλάδο των µεταφορών, αποθηκεύσεων
και επικοινωνιών. Το φαινόµενο εκδηλώνεται µε πολύ
µεγάλη ένταση στις µεσαίου µεγέθους και µεγαλύτερες
επιχειρήσεις του κλάδου (Γράφηµα 5 και Πίνακας 1). Στις
δύο αυτές κατηγορίες επιχειρήσεων παρατηρείται αρκετά
περιορισµένη συµµετοχή γυναικών στη συνολική απασχόληση, ενώ ακόµα µικρότερη είναι η συµµετοχή του στις
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ανώτατες και ανώτερες µισθολογικά-ιεραρχικά θέσεις
εργασίας.
Αναλυτικότερα, στις µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις η
συµµετοχή των γυναικών στην απασχόληση δεν ξεπερνά
το 20%, ενώ η συµµετοχή τους στις ανώτατες και ανώτερες θέσεις είναι µόλις 3% και 8%, αντίστοιχα. Από την
εικόνα αυτή προκύπτει ότι η παρουσία των γυναικών στις
ανώτατες µισθολογικά-ιεραρχικά θέσεις εργασίας των
επιχειρήσεων καλύπτει µόλις το 14% των ανώτατων θέσεων εργασίας που τους αναλογούν, µε βάση τη συνολική
τους παρουσία στην απασχόληση του κλάδου, ενώ και στο
επίπεδο της επαγγελµατικής ανέλιξης από τις ανώτερες
στις ανώτατες µισθολογικά-ιεραρχικά θέσεις εργασίας οι
γυναίκες περιορίζονται στο 33½% των ανώτατων θέσεων
που τους αναλογούν. Με βάση τα παραπάνω µεγέθη, οι
επιχειρήσεις αυτές παρουσιάζουν το µεγαλύτερο εύρος
της «γυάλινης οροφής» ανάµεσα σε όλες τις κατηγορίες
επιχειρήσεων όλων των εξεταζόµενων κλάδων σε αυτή
την ενότητα.

Συµµετοχή των γυναικών στις ανώτατες θέσεις εργασίας ως ποσοστό (%) των
ανώτατων θέσεων εργασίας που τους αναλογούν µε βάση τη συµµετοχή τους
στη συνολική απασχόληση των επιχειρήσεων.

42,7%

Στις µεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου η συµµετοχή
των γυναικών στη συνολική απασχόληση αλλά και στις
ανώτερες και ανώτατες θέσεις είναι, επίσης, περιορισµένη. Μόλις το 19% των θέσεων εργασίας των επιχειρήσεων
καταλαµβάνουν οι γυναίκες, ενώ στις ανώτατες και ανώτερες θέσεις η συµµετοχή τους δεν ξεπερνά το 5% και 8%,
αντίστοιχα. Σύµφωνα αυτά τα ποσοστά η αντιπροσώπευση των γυναικών στις ανώτατες θέσεις εργασίας καλύπτει µόλις το 25,6% των ανώτατων θέσεων που τους
αναλογούν. Από την άλλη πλευρά, η αντιπροσώπευση των
γυναικών στην ανέλιξη από τις ανώτερες στις ανώτατες
θέσεις, παρά το υψηλό µέγεθος του γενικού δείκτη της
«γυάλινης οροφής» είναι σχετικά αυξηµένη και φτάνει να
καλύπτει το 61,3% των ανώτατων θέσεων που τους αναλογούν. Ωστόσο, αυτή η σχετικά καλύτερη εικόνα στο εύρος της γυάλινης οροφής των ανώτερων στελεχών δεν
µετριάζει τη σηµαντική ένταση της εκδήλωσης του φαινοµένου σε αυτές τις επιχειρήσεις.
Στις µικρότερες επιχειρήσεις, το εύρος της «γυάλινης
οροφής» είναι συγκριτικά µικρότερο, χωρίς όµως να είναι
και αρκετά µικρό. Η συµµετοχή των γυναικών στη συνολική απασχόληση των επιχειρήσεων φτάνει στο 27% και η
αντιπροσώπευση τους στις ανώτατες µισθολογικά-ιεραρχικά θέσεις φτάνει στο 12%, ενώ σχετικά µεγαλύτερη είναι η συµµετοχή τους στις ανώτερες θέσεις όπου φτάνει
στο 21%. Σύµφωνα µε αυτή την εικόνα, η συµµετοχή των
γυναικών στις ανώτατες θέσεις εργασίας καλύπτει το
42,7% των ανώτατων θέσεων εργασίας που τους αναλογούν, µε βάση τη συνολική τους συµµετοχή στην απασχόληση του κλάδου. Στο επίπεδο της επαγγελµατικής ανέλι-

13,9%

25,6%

32,8%

Συµµετοχή των γυναικών στις ανώτατες θέσεις εργασίας ως ποσοστό (%) των
ανώτατων θέσεων που τους αναλογούν µε βάση τη συµµετοχή τους στις
ανώτερες θέσεις εργασίας των επιχειρήσεων.

56,1%

33,5%

61,3%

55,0%

ξης από τις ανώτερες στις ανώτατες µισθολογικά-ιεραρχικά θέσεις εργασίας, το εύρος της «γυάλινης οροφής»
δεν είναι ανάλογα περιορισµένο, καθώς οι γυναίκες καταλαµβάνουν µόλις το 56,1% των ανώτατων θέσεων που
τους αναλογούν.
Συνολικά, στον κλάδο των µεταφορών, αποθηκεύσεων και
επικοινωνιών το φαινόµενο της «γυάλινης οροφής» εκδηλώνεται έντονα µε τις µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις του
κλάδου να κατέχουν το «αρνητικό ρεκόρ» µε το µεγαλύτερο εύρος «γυάλινης οροφής» από όλες τις κατηγορίες
επιχειρήσεων και σε όλους τους εξεταζόµενους κλάδους.
Η συµµετοχή των γυναικών στη συνολική απασχόληση
των επιχειρήσεων φτάνει στο 23% και η συµµετοχή τους
στις ανώτατες µισθολογικά-ιεραρχικά θέσεις φτάνει µόλις
στο 7%, ενώ επίσης περιορισµένη είναι και η συµµετοχή
τους στις ανώτερες µισθολογικά θέσεις (14)%. Σύµφωνα
µε αυτή την εικόνα, η συµµετοχή των γυναικών στις ανώτατες θέσεις εργασίας των επιχειρήσεων καλύπτει µόλις
το 32,8% των ανώτατων θέσεων εργασίας που τους αναλογούν. Στο επίπεδο της επαγγελµατικής ανέλιξης από τις
ανώτερες στις ανώτατες µισθολογικά-ιεραρχικά θέσεις
εργασίας, το εύρος της «γυάλινης οροφής» αν και είναι
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σηµαντικό, ωστόσο φαίνεται ότι διαθέτει δυναµική ανεξάρτητη από αυτή του συνόλου των θέσεων εργασίας και
οι γυναίκες καταφέρνουν να καταλάβουν το 55% των
ανώτατων θέσεων που τους αναλογούν.

Επιχειρήσεις των κλάδων των ενδιάµεσων
χρηµατοπιστωτικών οργανισµών
Στον κλάδο των ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών οργανισµών (τράπεζες, λοιπά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης και συνταξιοδοτικών προγραµµάτων κ.λπ.) το εύρος της «γυάλινης οροφής» είναι,
επίσης, πολύ µεγάλο, καθιστώντας αρκετά δύσκολη την
επαγγελµατική ανέλιξη των γυναικών (Γράφηµα 6 & Πίνακας 1). Ο αυξηµένος βαθµός δυσκολίας αποκτά µεγαλύτερη βαρύτητα καθώς στον κλάδο αυτό η συµµετοχή των
γυναικών στη συνολική απασχόληση είναι αρκετά υψηλή
και φτάνει στο 45%. Έτσι, παρά τη σηµαντική παρουσία
γυναικών, στον κλάδο η ένταση του φαινοµένου της
«γυάλινης οροφής» είναι µεγάλη και φαίνεται ότι υπάρχουν αρκετά ισχυροί παράγοντες που δυσκολεύουν την
επαγγελµατική πορεία των γυναικών προς τις ανώτερες
και ανώτατες µισθολογικά-ιεραρχικά θέσεις, στις οποίες η
συµµετοχή τους περιορίζεται στο 24% και 15%, αντίστοιχα. Σύµφωνα µε αυτά τα ποσοστά, η συµµετοχή των
γυναικών στις ανώτατες θέσεις εργασίας των επιχειρήσεων καλύπτει µόλις το 34,2% των ανώτατων θέσεων εργασίας που τους αναλογούν, ενώ στο επίπεδο της επαγγελµατικής ανέλιξης από τις ανώτερες στις ανώτατες µισθολογικά-ιεραρχικά θέσεις εργασίας, οι γυναίκες καταφέρνουν να καταλάβουν το 62,4% των ανώτατων θέσεων που τους αναλογούν.
Ιδιαίτερα εντονότερη είναι η εκδήλωση του φαινοµένου
στις µεγαλύτερες επιχειρήσεις, παρά την υψηλή συµµετοχή των γυναικών στη συνολική απασχόληση (44%). Μόλις το 10% των ανώτατων µισθολογικά-ιεραρχικά θέσεων
καλύπτεται από γυναίκες, ενώ στις ανώτερες µισθολογικά-ιεραρχικά θέσεις η συµµετοχή των γυναικών δεν
ξεπερνά το 21%. Με βάση αυτά τα ποσοστά προκύπτει ότι
η συµµετοχή των γυναικών στις ανώτατες µισθολογικά-ιεραρχικά θέσεις εργασίας των επιχειρήσεων καλύπτει µόλις το 22,2% των ανώτατων θέσεων εργασίας που τους
αναλογούν, ενώ και στο επίπεδο της επαγγελµατικής ανέλιξης από τις ανώτερες στις ανώτατες µισθολογικά-ιεραρχικά θέσεις εργασίας, οι γυναίκες καταλαµβάνουν µόλις
το 47,3% των ανώτατων θέσεων που τους αναλογούν.
Στις µικρότερες και µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις του
κλάδου το εύρος της γυάλινης οροφής είναι συγκριτικά
µικρότερο, χωρίς ωστόσο να είναι και ικανοποιητικά µι-

κρό. Αναλυτικότερα, στις µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις
η συµµετοχή των γυναικών στην απασχόληση φτάνει στο
48% και µόλις το 23% των ανώτατων µισθολογικά-ιεραρχικά θέσεων καλύπτεται από γυναίκες, ενώ στις ανώτερες
µισθολογικά-ιεραρχικά θέσεις η συµµετοχή των γυναικών
φτάνει στο 33%. Κατά συνέπεια, η συµµετοχή των γυναικών στις ανώτατες µισθολογικά-ιεραρχικά θέσεις εργασίας των επιχειρήσεων καλύπτει το 48,3% των ανώτατων
θέσεων εργασίας που τους αναλογούν, ενώ στο επίπεδο
της επαγγελµατικής ανέλιξης από τις ανώτερες στις ανώτατες µισθολογικά-ιεραρχικά θέσεις εργασίας, οι γυναίκες
καταφέρνουν να καταλάβουν το 70,1% των ανώτατων θέσεων που τους αναλογούν.
Στις µικρότερες επιχειρήσεις του κλάδου η συµµετοχή των
γυναικών στη συνολική απασχόληση φτάνει στο 43% και
µόλις το 16% των ανώτατων µισθολογικά-ιεραρχικά θέσεων καλύπτονται από γυναίκες, ενώ στις ανώτερες µισθολογικά-ιεραρχικά θέσεις η συµµετοχή των γυναικών
φτάνει στο 24%. Με βάση αυτά τα µεγέθη, προκύπτει ότι
η συµµετοχή των γυναικών στις ανώτατες µισθολογικά-ιεραρχικά θέσεις εργασίας των επιχειρήσεων καλύπτει µόλις το 37,6% των ανώτατων θέσεων εργασίας που τους

Συµµετοχή των γυναικών στις ανώτατες θέσεις εργασίας ως ποσοστό (%) των
ανώτατων θέσεων εργασίας που τους αναλογούν µε βάση τη συµµετοχή τους
στη συνολική απασχόληση των επιχειρήσεων.

37,6%

48,3%

22,2%

34,2%

Συµµετοχή των γυναικών στις ανώτατες θέσεις εργασίας ως ποσοστό (%) των
ανώτατων θέσεων που τους αναλογούν µε βάση τη συµµετοχή τους στις
ανώτερες θέσεις εργασίας των επιχειρήσεων.

67,1%

70,1%

47,3%
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αναλογούν, ενώ στο επίπεδο της επαγγελµατικής ανέλιξης
από τις ανώτερες στις ανώτατες µισθολογικά-ιεραρχικά

θέσεις εργασίας, οι γυναίκες καταφέρνουν να καταλάβουν
το 67,1% των ανώτατων θέσεων που τους αναλογούν.

Πίνακας 1 – Το εύρος της «γυάλινης οροφής» στις επιχειρήσεις στην Ελλάδα το 1995

Μικρότερες επιχειρήσεις
(10-49 απασχολούµενοι)

Μεσαίου µεγέθους
επιχειρήσεις
(50-99 απασχολούµενοι)

Μεγαλύτερες
επιχειρήσεις
(100+ απασχολούµενοι)

Σύνολο επιχειρήσεων
(10+ απασχολούµενοι)
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W

37%

13%

43%

48%

27%

43%

W1
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22%
27%

7%
2%

27%
37%

35%
31%

12%
21%

16%
24%

1,7

1,8

1,6

1,4

2,3

2,7

1,2

0,3

1,4

0,9

1,8

1,5
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W

38%

10%

43%

42%

20%

48%

W1

24%

4%

23%

10%

3%

23%

W2

29%

1%

28%

15%

8%

33%

1,6

2,9

1,9

4,0

7,2

2,1

1,2

0,4

1,2

1,5

3,0

1,4
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D

E

G

H

I

J

W

29%

23%

41%

47%

19%

44%

W1
W2

9%
18%

5%
12%

17%
24%

14%
25%

5%
8%

10%
21%

3,2

4,6

2,4

3,4

3,9

4,5

2,0

2,4

1,4

1,8

1,6

2,1

D

E

G

H

I

J

33%
16%
22%

21%
5%
10%

40%
23%
34%

47%
26%
26%

23%
8%
13%

44%
15%
24%

2,1

4,3

1,7

1,8

3,0

2,9

1,4

2,1

1,4

1,0

1,8

1,6

γ
ε

ΓΟ
ΓΟ

W
W1
W2

γ
ε

ΓΟ
ΓΟ

Πηγή: Έρευνα ∆ιάρθρωσης και Κατανοµής των Αµοιβών στις Επιχειρήσεις, 1995 (ΕΣΥΕ)
W:
W1:
W2:

γ

ΓΟ

D:
E:
G:
H:
I:
J:

Η συµµετοχή των γυναικών στη συνολική απασχόληση του κλάδου
Η συµµετοχή των γυναικών στο ανώτερο 10% της µισθολογικής κλίµακας του κλάδου.
Η συµµετοχή των γυναικών στο δεύτερο ανώτερο 10% της µισθολογικής κλίµακας του κλάδου.
Γενικός δείκτης «γυάλινης οροφής» και
Ειδικός δείκτης «γυάλινης οροφής».

ε

ΓΟ

Μεταποιητικές βιοµηχανίες
Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου & ύδατος
Χονδρικό-λιανικό εµπόριο, επισκευές
Ξενοδοχεία, εστιατόρια
Μεταφορές, αποθηκεύσεις και επικοινωνίες
Ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί
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Το εύρος της «γυάλινης οροφής στις επιχειρήσεις επιλεγµένων κλάδων
Υπολογίζοντας το εύρος της «γυάλινης οροφής» για µια
αναλυτικότερη σειρά κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας, προκειµένου να αποτυπωθεί αναλυτικότερα η ποιοτική διάσταση της οικονοµικής δραστηριότητας σε σχέση
µε το φαινόµενο, επαναβεβαιώνεται το αρχικό συµπέρασµα: η προσπάθεια των γυναικών για επαγγελµατική ανέλιξη στις ανώτατες µισθολογικά-ιεραρχικά θέσεις των
ελληνικών επιχειρήσεων είναι αρκετά έως πολύ δυσκολότερη από την προσπάθεια των ανδρών συναδέλφων τους
(Γράφηµα 7Α και 7Β). Ειδικότερα:
Σύµφωνα µε το γενικό δείκτη της «γυάλινης οροφής», σε
κανέναν από τους εξεταζόµενους κλάδους οι γυναίκες δεν
καταφέρνουν να καταλάβουν το σύνολο των ανώτατων
µισθολογικά-ιεραρχικά θέσεων εργασίας που τους αναλογούν βάσει της συµµετοχής τους στη συνολική απασχόληση των κλάδων. Το µέγιστο ποσοστό κάλυψης των ανώτατων θέσεων φτάνει στο 76,6% και παρουσιάζεται στον
κλάδο των χερσαίων µεταφορών, έναν κλάδο όπου η συµµετοχή των γυναικών στη συνολική του απασχόληση είναι
πολύ µικρή (7%). Στο 75% φτάνει το ποσοστό κάλυψης
στον κλάδο της κατασκευής ειδών ένδυσης. Ωστόσο, σε
αυτόν τον κλάδο η συµµετοχή των γυναικών στη συνολική
του απασχόληση είναι πολύ υψηλή και φτάνει στο 83%.
Επιπλέον, κατά 71% καλύπτονται από τις γυναίκες οι ανώτατες θέσεις που τους αναλογούν στον κλάδο του λιανικού
εµπορίου, όπου και εδώ η συµµετοχή των γυναικών στη
συνολική του απασχόληση είναι αρκετά υψηλή (55%).
Στον κλάδο των ιδιωτικών ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών ταµείων παρά το γεγονός ότι η συµµετοχή των γυναικών στη συνολική απασχόληση του κλάδου φτάνει στο
53%, το ποσοστό κάλυψης των ανώτατων θέσεων είναι
µόλις 57%. Αντίστοιχες περιπτώσεις κλάδων, µε σχετικά
υψηλή συµµετοχή των γυναικών στη συνολική τους απασχόληση αλλά µε µικρή κάλυψη από τις γυναίκες των
ανώτατων θέσεων εργασίας που τους αναλογούν, είναι:
(στην παρένθεση το ποσοστό συµµετοχής των γυναικών
στη συνολική απασχόληση του κλάδου):
Ξενοδοχεία, εστιατόρια (47%),
Κατεργασία δέρµατος και είδη από δέρµα (48%),
Κλωστοϋφαντουργικές ύλες (50%),
∆ιακίνηση-αποθήκευση, ταξιδιωτικά πρακτορεία (37%),
Ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί (42%).
Σύµφωνα µε τις παραπάνω περιπτώσεις προκύπτει ότι
ακόµα και στους κλάδους που ο αριθµός των γυναικών
είναι µεγαλύτερος από τον αριθµό των ανδρών, το εύρος

της «γυάλινης οροφής» είναι σηµαντικό και οι άνδρες
απασχολούµενοι στον κλάδο µπορούν να ανελιχθούν
επαγγελµατικά µε καλύτερες προοπτικές από αυτές των
γυναικών συναδέλφων τους.
Το ίδιο συµπέρασµα προκύπτει και µε βάση τον αυστηρότερο ειδικό δείκτη της «γυάλινης οροφής» στις επιχειρήσεις των κλάδων. Ειδικότερα, σε όλους τους κλάδους που
µελετήθηκαν, οι γυναίκες, στο επίπεδο της επαγγελµατικής ανέλιξης από τις ανώτερες στις ανώτατες µισθολογικά-ιεραρχικά θέσεις εργασίας, δεν καταφέρνουν να καταλάβουν το 100% των ανώτατων θέσεων που τους αναλογούν. Το υψηλότερο ποσοστό κάλυψης φτάνει στο 91%
και εντοπίζεται στον κλάδο των ξενοδοχείων-εστιατορίων.
Ωστόσο, σε αυτόν τον κλάδο και ειδικότερα στις µικρότερες επιχειρήσεις του, όπως αναφέρθηκε στην προηγούµενη ενότητα, παρατηρείται συγκριτικά µεγάλη παρουσία
γυναικών στις ανώτατες θέσεις εργασίας, ενώ παρατηρείται ανάλογα αυξηµένη παρουσία και στις ανώτερες θέσεις
των επιχειρήσεων. Αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του
κλάδου απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση σε σχέση µε τα
αίτια του (π.χ. ποιος είναι ο ρόλος της αυξηµένης επιχειρηµατικότητας των γυναικών στις µικρότερες επιχειρήσεων του κλάδου κ.λπ.), το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στο
2ο Στατιστικό ∆ελτίο της παρούσας σειράς.
Αντίστοιχα, από την αναλυτική εξέταση των κλάδων και
σύµφωνα µε το δείκτη της «γυάλινης οροφής» των ανώτερων στελεχών, σε πέντε κλάδους (χερσαίες µεταφορές,
µεταλλικά προϊόντα, έπιπλα και λοιπές βιοµηχανίες, προϊόντα από µη µεταλλικά ορυκτά και εµπόριο-επισκευές)
παρουσιάζεται µια υπερκάλυψη από τις γυναίκες των
ανώτατων θέσεων εργασίας που τους αναλογούν µε αποτέλεσµα να «φαίνεται» ότι «γυάλινη οροφή» αντιµετωπίζουν οι άνδρες ανώτερα στελέχη στους κλάδους αυτούς.
Αυτό που πραγµατικά συµβαίνει και χαρακτηρίζει τους
παραπάνω κλάδους είναι η συγκριτικά περιορισµένη
(απόλυτα και ποσοστιαία) συµµετοχή των γυναικών στις
ανώτερες θέσεις εργασίας των επιχειρήσεων και η οποία
σε συνδυασµό µε τη σχετικά υψηλότερη (απόλυτη ή/και
και ποσοστιαία) συµµετοχή των γυναικών στις ανώτατες
θέσεις, δίνουν τιµή του ειδικού δείκτη µικρότερη από τη
µονάδα. Η σχέση αυτή που παρατηρείται σε όλους τους
παραπάνω κλάδους απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση
προκειµένου να σχηµατιστεί και η πλήρης εικόνα για τη
συµµετοχή των γυναικών στα αµέσως προηγούµενα (µεσαία και κατώτερα) µισθολογικά κλιµάκια-θέσεις εργασίας και ειδικότερα για το αν υπάρχει κάποιο κενό ή
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µειωµένη παρουσία των γυναικών στις µεσαίες ιεραρχικά
θέσεις, η οποία και επηρεάζει τις επόµενες ιεραρχικά θέσεις (ανώτερες). Ωστόσο, θα πρέπει τονίσουµε ότι το είδος της δραστηριότητας και το περιεχόµενο των θέσεων
εργασίας που περιλαµβάνονται στους παραπάνω κλάδους
πιθανόν να οδηγούν σε µία αναλογικά µεγαλύτερη συγκέντρωση των γυναικών στα άκρα της µισθολογικής κλίµακας των επιχειρήσεων. Αυτό µπορεί να γίνει περισσότερο
κατανοητό στην περίπτωση του κλάδου της εµπορίας-επισκευή οχηµάτων, όπου σε µια απλή σύνθεση-ιεραρχία
επαγγελµάτων-θέσεων όπως: διοικητικό προσωπικό –
πωλητές/τεχνικοί – βοηθητικό προσωπικό οι γυναίκες
είναι περισσότερο πιθανό να συγκεντρώνονται στις δύο
ακραίες επαγγελµατικές οµάδες-θέσεις. Επιπλέον, δεν θα
πρέπει να µας διαφύγει το γεγονός ότι σε όλους τους
παραπάνω κλάδους και στις δύο κατηγορίες θέσεων
(ανώτατες και ανώτερες) η συµµετοχή των γυναικών είναι
αρκετά µικρότερη από τη συµµετοχή τους στο σύνολο της
απασχόλησης του κλάδου. Αυτό, από µόνο του αποτυπώνει ότι η «γυάλινη οροφή» στους παραπάνω πέντε κλάδους υφίσταται και είναι αρκετά σηµαντική.
Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και περιπτώσεις κλάδων
όπου παρά τη σχετικά µικρή συµµετοχή των γυναικών
στην απασχόληση τους, το εύρος της «γυάλινης οροφής»
των ανώτερων στελεχών σε αυτούς είναι σε σχετικά χαµηλά επίπεδα. Σε αυτές τις περιπτώσεις εντάσσεται ο
κλάδος των χερσαίων µεταφορών όπου ενώ οι γυναίκες
αποτελούν µόλις το 7% της συνολικής απασχόλησης του
κλάδου, το ποσοστό κάλυψης των ανώτερων θέσεων είναι
υψηλό τόσο σε σχέση µε το γενικό όσο και µε τον ειδικό
δείκτη της «γυάλινης οροφής». Αντίστοιχες περιπτώσεις
είναι και οι κλάδοι (στην παρένθεση το ποσοστό συµµετοχής των γυναικών στη συνολική απασχόληση του κλάδου):
Μεταλλικά προϊόντα (21%),
Έπιπλα και λοιπές βιοµηχανίες (22%),
Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών (32%),
Χηµικές ουσίες και προϊόντα (34%) και
Ταχυδροµεία και τηλεπικοινωνίες (23%).
Στο αντίθετο άκρο, αυτό της έντονης εκδήλωσης του φαινοµένου της «γυάλινης οροφής» εντοπίζονται και τέσσερις κλάδοι στους οποίους η παρουσία του δηµόσιου και
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα είναι σηµαντική. Πρόκειται
για τους κλάδους των ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών
οργανισµών (κεντρική τράπεζα, εµπορικές τράπεζες, πιστωτικά ιδρύµατα κ.λπ.), της συλλογής, καθαρισµού και

διανοµής ύδατος, της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και
φυσικού αερίου και των ταχυδροµείων και τηλεπικοινωνιών (ο τελευταίος κλάδος εντάσσεται σε αυτή την οµάδα
κλάδων στην περίπτωση που ληφθεί υπόψη µόνο ο γενικός δείκτης για την αξιολόγηση της «γυάλινης οροφής»
του).
Συνολικά, εύρος «γυάλινης οροφής» µικρότερο από το
µέσο εύρος της «γυάλινης οροφής» στο σύνολο των εξεταζόµενων κλάδων παρουσιάζουν µόνο οι 8 από τους 26
κλάδους: χερσαίες µεταφορές, κατασκευή ειδών ένδυσης,
λιανικό εµπόριο, ιδιωτικά ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταµεία, µεταλλικά προϊόντα, χονδρικό εµπόριο, ξενοδοχεία και εστιατόρια και ο κλάδος των επίπλων και λοιπών βιοµηχανιών. Με εξαίρεση το χονδρικό εµπόριο, σε
όλους τους υπόλοιπους κλάδους, καθώς και στους κλάδους των προϊόντων από µη-µεταλλικά ορυκτά, της βιοµηχανίας τροφίµων και ποτών, του εµπορίου και επισκευής οχηµάτων και των ταχυδροµείων και τηλεπικοινωνιών, το εύρος της «γυάλινης οροφής» των ανώτερων
στελεχών είναι µικρότερο και από το µέσο εύρος της
«γυάλινης οροφής» των ανώτερων στελεχών στο σύνολο
των εξεταζόµενων κλάδων.
Επιπλέον, εξετάζοντας αναλυτικά κατά κλάδο το φαινόµενο της γυάλινης οροφής στις µεγαλύτερες επιχειρήσεις
επιβεβαιώνεται ότι το εύρος της «γυάλινης οροφής» είναι
ιδιαίτερα µεγαλύτερο σε σύγκριση µε το σύνολο των επιχειρήσεων (Γράφηµα 8Α & 8Β). Ειδικότερα, το ποσοστό
κάλυψης των ανώτατων θέσεων µε βάση το γενικό δείκτη
δεν ξεπερνά το 59%, ενώ και µε βάση τον ειδικό δείκτη σε
όλους τους κλάδους (µε εξαίρεση τρεις για τους οποίους
έχει ήδη γίνει σχετική αναφορά γιατί εντάσσονται στις
εξαιρέσεις) το ποσοστό κάλυψης δεν ξεπερνά το 84%.
Αντίστοιχα, επιβεβαιώνεται ότι το η υψηλή συµµετοχή
των γυναικών στη συνολική απασχόληση των µεγαλύτερων επιχειρήσεων έχει ακόµα πιο χαλαρή-µικρή σύνδεσησχέση µε µικρότερο εύρος «γυάλινης οροφής».
Τέλος, σηµειώνεται ότι στις µεγαλύτερες επιχειρήσεις το
µικρότερο εύρος «γυάλινης οροφής», µε βάση το γενικό
δείκτη παρουσιάζει ο κλάδος των συσκευών ραδιοφωνίας
και επικοινωνιών και το µεγαλύτερο εύρος ο κλάδος παραγωγής µεταλλικών προϊόντων. Αντίστοιχα, το µικρότερο εύρος «γυάλινης οροφής», µε βάση τον ειδικό δείκτη
παρουσιάζει ο κλάδος των αεροπορικών µεταφορών και
το µεγαλύτερο εύρος ο κλάδος κατασκευής λοιπού εξοπλισµού µεταφορών.
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7A

Το εύρος της "γυάλινης οροφής" στις επιχειρήσεις επιλεγµένων κλάδων της οικονοµίας, 1995
Γενικός ∆είκτης Γυάλινης Οροφής

∆είκτης Γυάλινης Οροφής Ανώτερων Στελεχών

Τιµή του δείκτη ίση µε τη µονάδα σηµαίνει ότι η αντιπροσώπευση των γυναικών στις ανώτατες

Τιµή του δείκτη ίση µε τη µονάδα σηµαίνει ότι η αντιπροσώπευση των γυναικών στην ανέλιξη

µισθολογικά-ιεραρχικά θέσεις εργασίας (ανώτατα στελέχη) είναι ανάλογη της συµµετοχής

από τις ανώτερες στις ανώτατες µισθολογικά-ιεραρχικά θέσεις εργασίας (από ανώτερα

τους στη συνολική απασχόληση του κλάδου. Όσο µεγαλύτερες της µονάδας είναι οι τιµές των

σε ανώτατα στελέχη) είναι ανάλογη της συµµετοχής τους στις ανώτερες θέσεις εργασίας στον

δεικτών το µεγαλύτερο είναι το εύρος της «γυάλινης οροφής» στον κλάδο.

κλάδο. Όσο µεγαλύτερες της µονάδας είναι οι τιµές των δεικτών το µεγαλύτερο είναι το εύρος
της «γυάλινης οροφής» των ανώτερων στελεχών στον κλάδο.
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7Β Η αντιπροσώπευση των γυναικών στις ανώτατες θέσεις εργασίας στις επιχειρήσεις επιλεγµένων κλάδων της οικονοµίας, 1995
Συµµετοχή των γυναικών στις ανώτατες θέσεις εργασίας

Συµµετοχή των γυναικών στις ανώτατες θέσεις

Συµµετοχή των γυναικών στις ανώτατες θέσεις εργασίας

Συµµετοχή των γυναικών στις ανώτατες θέσεις

εργασίας ως ποσοστό (%) των ανώτατων θέσεων

ως ποσοστό (%) των ανώτατων θέσεων που τους

εργασίας ως ποσοστό (%) των ανώτατων θέσεων

ως ποσοστό (%) των ανώτατων θέσεων που τους

εργασίας που τους αναλογούν µε βάση τη συµµετοχή

αναλογούν µε βάση τη συµµετοχή τους στις ανώτερες

εργασίας που τους αναλογούν µε βάση τη συµµετοχή

αναλογούν µε βάση τη συµµετοχή τους στις ανώτερες

τους στη συνολική απασχόληση των επιχειρήσεων.

θέσεις εργασίας των επιχειρήσεων.

τους στη συνολική απασχόληση των επιχειρήσεων.

θέσεις εργασίας των επιχειρήσεων.

76,6%

101,3

Χερσαίες µεταφορές

81,0%

36,6%

Χηµικές ουσίες & προϊόντα

66,7%

33,0%

Ηλεκτρικές µηχανές & συσκευές

57,0%

31,7%

Εκδόσεις, εκτυπώσεις

46,4%

30,2

∆ιακίνηση-αποθήκευση, ταξιδ. πρακτορεία

40,2%

75,1%

Κατασκευή ειδών ένδυσης

70,9%

Λιανικό εµπόριο

81,6%

57,0%

Ασφαλιστικά & συνταξιοδοτικά ταµεία

82,0%

56,5%

Μεταλλικά προϊόντα

104,1

29,7

Συλλογή, καθαρισµός & διανοµή νερού

40,5%

54,0%

Χονδρικό εµπόριο

62,4%

27,7

Ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί

52,3%

52,0%

Ξενοδοχεία & εστιατόρια

91,0%

26,9

Χαρτοπολτός και χαρτί

42,0%

49,3%

Έπιπλα & λοιπές βιοµηχανίες

100,6

26,1

Εµπόριο-επισκευή οχηµάτων

162,7

47,8%

Κατεργασία δέρµατος και είδη από δέρµα

68,1%

22,0

Ηλεκτρικό ρεύµα, φυσικό αέριο

51,5%

47,2%

Προϊόντα από µη µεταλλικά ορυκτά

112,4

19,3

Ταχυδροµεία & τηλεπικοινωνίες

69,3%

45,6%

Κλωστοϋφαντουργικές ύλες

62,5%

14,6

Λοιπού εξοπλισµού µεταφορών

17,0%

39,7%

Προϊόντα από ελαστικό & πλαστικό

40,2%

14,2

Βασικά µέταλλα

32,6%

39,3%

Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών

78,9%

9,5%

Μηχανήµατα και είδη εξοπλισµού

18,4%
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8A

Το εύρος της "γυάλινης οροφής" στις επιχειρήσεις επιλεγµένων κλάδων της οικονοµίας µε 100 και άνω απασχολούµενους, 1995
Γενικός ∆είκτης Γυάλινης Οροφής

∆είκτης Γυάλινης Οροφής Ανώτερων Στελεχών

Τιµή του δείκτη ίση µε τη µονάδα σηµαίνει ότι η αντιπροσώπευση των γυναικών στις ανώτατες

Τιµή του δείκτη ίση µε τη µονάδα σηµαίνει ότι η αντιπροσώπευση των γυναικών στην ανέλιξη

µισθολογικά-ιεραρχικά θέσεις εργασίας (ανώτατα στελέχη) είναι ανάλογη της συµµετοχής

από τις ανώτερες στις ανώτατες µισθολογικά-ιεραρχικά θέσεις εργασίας (από ανώτερα

τους στη συνολική απασχόληση του κλάδου. Όσο µεγαλύτερες της µονάδας είναι οι τιµές των

σε ανώτατα στελέχη) είναι ανάλογη της συµµετοχής τους στις ανώτερες θέσεις εργασίας στον

δεικτών το µεγαλύτερο είναι το εύρος της «γυάλινης οροφής» στον κλάδο.

κλάδο. Όσο µεγαλύτερες της µονάδας είναι οι τιµές των δεικτών το µεγαλύτερο είναι το εύρος
της «γυάλινης οροφής» των ανώτερων στελεχών στον κλάδο.
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8Β Η αντιπροσώπευση των γυναικών στις ανώτατες θέσεις στις επιχειρήσεις µε 100+ απασχολούµενους σε επιλεγµένους κλάδους, 1995
Συµµετοχή των γυναικών στις ανώτατες θέσεις

Συµµετοχή των γυναικών στις ανώτατες θέσεις εργασίας

Συµµετοχή των γυναικών στις ανώτατες θέσεις

εργασίας ως ποσοστό (%) των ανώτατων θέσεων

ως ποσοστό (%) των ανώτατων θέσεων που τους

εργασίας ως ποσοστό (%) των ανώτατων θέσεων

ως ποσοστό (%) των ανώτατων θέσεων που τους

εργασίας που τους αναλογούν µε βάση τη συµµετοχή

αναλογούν µε βάση τη συµµετοχή τους στις ανώτερες

εργασίας που τους αναλογούν µε βάση τη συµµετοχή

αναλογούν µε βάση τη συµµετοχή τους στις ανώτερες

τους στη συνολική απασχόληση των επιχειρήσεων.

θέσεις εργασίας των επιχειρήσεων.

τους στη συνολική απασχόληση των επιχειρήσεων.

θέσεις εργασίας των επιχειρήσεων.

58,6%

Συσκευές ραδιοφωνίας-επικοινωνιών

80,3

57,2%

Αεροπορικές µεταφορές

83,7

53,7%

Κατασκευή ειδών ένδυσης

63,4%

46,9%

Εµπόριο-επισκευή οχηµάτων

123,3

45,9%

Προϊόντα από µη µεταλλικά ορυκτά

109,8

45,1%

Ιατρικών και οργάνων ακριβείας

52,5%

44,3%

43,6%

41,0%

36,0%

33,1%

30,1%

Χηµικές ουσίες & προϊόντα

54,9%

29,3%

Ξενοδοχεία & εστιατόρια

54,7%

29,0%

Παραγωγή προϊόντων καπνού

38,6%

22,5%

Ηλεκτρικό ρεύµα, φυσικό αέριο

49,8%

20,9%

Ταχυδροµεία & τηλεπικοινωνίες

50,8%

20,8%

Χαρτοπολτός και χαρτί

29,6%

19,5%

Συλλογή, καθαρισµός & διανοµή νερού

23,4%

19,0%

Ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί

48,6%

17,5%

Χερσαίες µεταφορές

163,8

14,9%

∆ιακίνηση-αποθήκευση, ταξιδ. πρακτορεία

42,8%

Λοιπού εξοπλισµού µεταφορών

12,6%

66,4%

Λιανικό εµπόριο

Προϊόντα από ελαστικό & πλαστικό

Εκδόσεις, εκτυπώσεις

74,9%

58,0%

Χονδρικό εµπόριο

81,9%

Ασφαλιστικά & συνταξιοδοτικά ταµεία

50,2%
13,6%

31,4%

Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών

71,8%
9,7%

30,4%

Κλωστοϋφαντουργικές ύλες

Συµµετοχή των γυναικών στις ανώτατες θέσεις εργασίας

Μεταλλικά προϊόντα

72,4%

44,5%
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Βασικές πληροφορίες – Μεθοδολογικές σηµειώσεις
Η παρούσα ανάλυση αξιοποιεί τα στοιχεία της Έρευνας
για τη ∆ιάρθρωση και την Κατανοµή των Αµοιβών στις
Επιχειρήσεις της ΕΣΥΕ. Η αξία αυτής της πηγής δεδοµένων είναι πολύ µεγάλη. Στόχος της είναι να παρουσιάσει
τη στατιστική σχέση ανάµεσα στο επίπεδο των αµοιβών
από την εργασία και τα ατοµικά χαρακτηριστικά των µισθωτών και τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων ή θέσεων εργασίας. Βασικό της πλεονέκτηµα είναι ότι αποτελεί µία εξειδικευµένη πηγή δεδοµένων µε κύριο αντικείµενο τη µελέτη της διάρθρωσης και της κατανοµής των
αµοιβών των µισθωτών στις επιχειρήσεις. Για τις ανάγκες
του παρόντος στατιστικού δελτίου αξιοποιήθηκαν τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία της έρευνας που αφορούν στο
έτος 1995. Τα αποτελέσµατα της νέας έρευνας µε έτος
αναφοράς το 2002 θα είναι διαθέσιµα µετά το Σεπτέµβριο του 2004, ενώ µε αυτά θα είναι δυνατή και η ανάλυση της εξέλιξης του φαινοµένου της «γυάλινης οροφής»
στην Ελλάδα την περίοδο 1995-2002.
Οι δείκτες κάθετου διαχωρισµού που υπολογίζονται και
παρουσιάζονται στο παρόν στατιστικό δελτίο ακολουθούν
τη µεθοδολογία της συγκριτικής µέτρησης επιδόσεων
(benchmark) που αναπτύχθηκε στην Ολλανδία (MIXED,
n.d.) η οποία περιλαµβάνει δυο δείκτες κάθετου διαχωρισµού µε τους οποίους µετράται το εύρος (thickness) της
«γυάλινης οροφής» στις επιχειρήσεις των κλάδων. Το εύρος της «γυάλινης οροφής» αποτυπώνει το βαθµό δυσκολίας της ανέλιξης των γυναικών στις ανώτατες θέσεις της
µισθολογικής και διοικητικής ιεραρχίας µέσα στον εργασιακό χώρο της επιχείρησης. Ο προσδιορισµός µε ποσοτικά στοιχεία των ανώτατων και ανώτερων θέσεων της
διοικητικής ιεραρχίας είναι αρκετά σύνθετος και απαιτεί
την ύπαρξη αναλυτικών στοιχείων σχετικά µε το περιεχόµενο των θέσεων εργασίας, τα διοικητικά καθήκοντα των
θέσεων και το επίπεδο των αµοιβών τους για µεγάλο
αριθµό εργαζόµενων και επιχειρήσεων. Με τα µέχρι σήµερα διαθέσιµα δεδοµένα, ένας τέτοιος προσδιορισµός
δεν είναι εφικτός και πολύ περισσότερο δεν µπορεί να
ολοκληρωθεί στο πλαίσιο ενός στατιστικού δελτίου.
Ωστόσο, η εναλλακτική προσέγγιση που πραγµατοποιείται µπορεί µε σηµαντικό βαθµό ασφάλειας και ακρίβειας
να προσδιορίζει την ένταση της εκδήλωσης του φαινοµένου της «γυάλινης οροφής». Αυτό επιτυγχάνεται µέσα
από τις αρκετά αυστηρές τιµές-όρια που χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό των ανώτερων και ανώτατων
θέσεων εργασίας στις επιχειρήσεις. Ειδικότερα, έγινε η
υπόθεση ότι οι ανώτατες µισθολογικά-ιεραρχικά-διοικητικά θέσεις των επιχειρήσεων ορίζονται από το ανώτερο
10% της µισθολογικής κλίµακας (ανώτερο µισθολογικό

δεκατηµόριο) της κάθε επιχείρησης. Αντίστοιχα, έγινε η
υπόθεση ότι οι ανώτερες µισθολογικά-ιεραρχικά-διοικητικά θέσεις των επιχειρήσεων ορίζονται από το δεύτερο
ανώτερο 10% της µισθολογικής κλίµακας (δεύτερο ανώτερο µισθολογικό δεκατηµόριο) της κάθε επιχείρησης. Ο
προσδιορισµός των ανώτερων θέσεων των επιχειρήσεων
έγινε για να υπολογιστεί και το εύρος της «γυάλινης οροφής» των ανώτερων στελεχών. Συµπληρωµατικά, αυτό το
εύρος µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως µια δεύτερη µέτρηση
της έντασης του φαινοµένου σε µία επιχείρηση ή ένα
κλάδο και να βοηθήσει στην αξιολόγηση της έντασης του
φαινοµένου µε µεγαλύτερη ασφάλεια.
Η συµµετοχή των δύο φύλων στις δύο οµάδες θέσεων εργασίας (ανώτατες και ανώτερες), σε συνδυασµό µε τη
συµµετοχή τους στο σύνολο της απασχόλησης των επιχειρήσεων αξιοποιούνται για τον υπολογισµό του εύρους της
«γυάλινης οροφής» στις επιχειρήσεις.
Ειδικότερα, έστω ότι σε µία επιχείρηση:

w

το ποσοστό συµµετοχής (%) των γυναικών ως προς
το σύνολο του προσωπικού,

w

το ποσοστό συµµετοχής (%) των γυναικών ως
προς το σύνολο του προσωπικού που ανήκει στο
ανώτερο 10% της µισθολογικής κλίµακας (ανώτατες µισθολογικά-ιεραρχικά θέσεις), και

1

w

2

το ποσοστό συµµετοχής (%) των γυναικών ως
προς το σύνολο του προσωπικού που ανήκει στο
δεύτερο ανώτερο 10% της µισθολογικής κλίµακας
(ανώτερες µισθολογικά-ιεραρχικά θέσεις),

τότε, ο Γενικός ∆είκτης Γυάλινης Οροφής ορίζεται
ως:

γ ΓΟ =

w
w1

και ο Ειδικός ∆είκτης Γυάλινης Οροφής ή ∆είκτης
Γυάλινης Οροφής των Ανώτερων Στελεχών ορίζεται
ως:

ε ΓΟ =

w2
w1

Ο Γενικός ∆είκτης Γυάλινης Οροφής εκφράζει το µέσο ποσοστό γυναικών στην επιχείρηση ως προς το ποσοστό των
γυναικών στο ανώτερο 10% της µισθολογικής κλίµακας
και αποτυπώνει το γενικό βαθµό διείσδυσης των γυναικών στην ανώτατη µισθολογική κλίµακα. Η τιµή του δείκτη ίση µε τη µονάδα (1) σηµαίνει ότι η διείσδυση-αντιπροσώπευση των γυναικών στις ανώτατες µισθολογικά-
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ιεραρχικά θέσεις εργασίας της επιχείρησης είναι ανάλογη
της συµµετοχής-αντιπροσώπευσης τους στη συνολική
απασχόληση της επιχείρησης. Όσο µεγαλύτερη είναι η
τιµή του δείκτη από τη µονάδα τόσο µικρότερη είναι η
αντιπροσώπευση-διείσδυση των γυναικών στις ανώτατες
θέσεις της επιχείρησης. Αντίθετα, τιµή του δείκτη µικρότερη από τη µονάδα σηµαίνει ότι ο βαθµός διείσδυσηςαντιπροσώπευσης των γυναικών στις ανώτατες θέσεις της
επιχείρησης είναι µεγαλύτερος από αυτόν που τους αναλογεί µε βάση τη συµµετοχή τους στη συνολική απασχόληση της επιχείρησης. Αυτό στη βιβλιογραφία ονοµάζεται
“glass funnel”.
Ο Ειδικός ∆είκτης Γυάλινης Οροφής ή ∆είκτης Γυάλινης
Οροφής των Ανώτερων Στελεχών εκφράζει το ποσοστό
των γυναικών στο δεύτερο ανώτερο 10% της µισθολογικής
κλίµακας των επιχειρήσεων ως προς το ποσοστό των γυναικών στο πρώτο ανώτερο 10% της µισθολογικής κλίµακας. Αποτυπώνει το βαθµό ανέλιξης των γυναικών στις
ανώτατες µισθολογικά-ιεραρχικά θέσεις εργασίας από
την αµέσως προηγούµενη µισθολογική κλίµακα, τις ανώτερες µισθολογικά-ιεραρχικά θέσεις.
Η τιµή του δείκτη ίση µε τη µονάδα (1) σηµαίνει ότι η
διείσδυση-αντιπροσώπευση των γυναικών στις ανώτατες
µισθολογικά-ιεραρχικά θέσεις εργασίας της επιχείρησης
είναι ανάλογη της συµµετοχής-αντιπροσώπευσης τους
στις ανώτερες θέσεις εργασίας της επιχείρησης. Όσο µεγαλύτερη είναι η τιµή του δείκτη από τη µονάδα τόσο µικρότερη είναι η αντιπροσώπευση-διείσδυση των γυναικών ανώτερων στελεχών στις ανώτατες θέσεις της επιχείρησης. Αντίστοιχα, τιµή του δείκτη µικρότερη από τη µονάδα σηµαίνει ότι ο βαθµός διείσδυσης-αντιπροσώπευσης
των γυναικών στις ανώτατες θέσεις της επιχείρησης είναι
µεγαλύτερος από αυτόν που τους αναλογεί µε βάση τη
συµµετοχή τους στις θέσεις των ανώτερων στελεχών της
επιχείρησης (“glass funnel”).
Όσο µεγαλύτερες της µονάδας είναι οι τιµές των δεικτών
τόσο µεγαλύτερο είναι το εύρος της «γυάλινης οροφής».
Για παράδειγµα, αν σε µία επιχείρηση η τιµή του γενικού
δείκτη «γυάλινης οροφής» ίση µε 2 σηµαίνει ότι η συµµετοχή των γυναικών στις ανώτατες µισθολογικά-ιεραρχικά
θέσεις φτάνει στο 50% των ανώτατων θέσεων εργασίας
που αναλογούν στις γυναίκες µε βάση τη συµµετοχή τους
στη συνολική απασχόληση της επιχείρησης. Αντίστοιχα,
αν σε µία επιχείρηση η τιµή του ειδικού δείκτη «γυάλινης
οροφής» είναι ίση µε 2 σηµαίνει ότι η συµµετοχή των γυναικών στις ανώτατες µισθολογικά-ιεραρχικά θέσεις φτάνει στο 50% των ανώτατων θέσεων εργασίας που τους
αναλογούν µε βάση τη συµµετοχή τους στις θέσεις της
αµέσως προηγούµενης βαθµίδα της επιχείρησης, δηλαδή
στις ανώτερες θέσεις.

Ο υπολογισµός της συµµετοχής των γυναικών στα
εξεταζόµενα µισθολογικά κλιµάκια (ανώτερο 10% και
δεύτερο ανώτερο 10%) πραγµατοποιήθηκε στη βάση των
αποτελεσµάτων που προέκυψαν από την επιλογή των ανδρών και γυναικών που οι αµοιβές της εργασίας τους
ανήκουν στα κλιµάκια αυτά. Η επιλογή έγινε για µια δεδοµένη και συγκρίσιµη –ανάµεσα στα δύο φύλα- ποσότητα εργασίας και για το λόγο αυτό χρησιµοποιήθηκε η
µέση ωριαία ακαθάριστη αµοιβή της εργασίας. Ο υπολογισµός της µέσης ωριαίας ακαθάριστης αµοιβής της εργασίας έγινε για κάθε ένα από τα 53.000 δειγµατικές περιπτώσεις ατόµων και τις 3.600 περίπου δειγµατικές περιπτώσεις επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στο συνολικό
δείγµα της έρευνας (τα µεγέθη αντιστοιχούν σε πληθυσµό
33.600 επιχειρήσεων και 750.000 µισθωτούς).
Παράλληλα, ελαχιστοποιήθηκαν οι επιδράσεις των παραγόντων που θα αλλοίωναν τη δηµιουργία µιας κοινής βάσης σύγκρισης των αµοιβών της εργασίας των δύο φύλων.
Τέτοιοι παράγοντες είναι η µεγαλύτερη συµµετοχή των
ανδρών, έναντι των γυναικών σε υπερωριακή εργασία γεγονός που προκαλεί την αύξηση της µέσης ωριαίας
αµοιβής των ανδρών καθώς η υπερωριακή εργασία αµείβεται περισσότερο- και η µεγαλύτερη συµµετοχή των γυναικών έναντι των ανδρών σε θέσεις µερικής απασχόλησης –γεγονός που προκαλεί την αύξηση της µέσης
ωριαίας αµοιβής των γυναικών καθώς (συνήθως) η µέση
ωριαία αµοιβή της µερικής απασχόλησης είναι µεγαλύτερη από τη µέση ωριαία αµοιβή της πλήρους απασχόλησης. Με την εξαίρεση από την ανάλυση µας των δύο παραπάνω παραγόντων, τα αποτελέσµατα των επεξεργασιών που χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό των δεικτών αφορούν στους άνδρες και τις γυναίκες µισθωτούς
σε θέσεις πλήρους απασχόλησης και στις αµοιβές τους δεν
συµπεριλαµβάνονται οι αµοιβές από τυχόν υπερωριακή
εργασία.
Για κάθε µία επιχείρηση και µόνο για τους εργαζόµενους
της, υπολογίστηκαν τα δύο ζητούµενα όρια στη µισθολογική τους κλίµακα, δηλαδή το όριο του ανώτερου 10% και
το όριο του δεύτερου ανώτερου 10% της µισθολογικής
κλίµακας της κάθε επιχείρησης. Με βάση τα όρια αυτά, σε
κάθε µία επιχείρηση, αναζητήθηκαν και επιλέχθηκαν όσοι
άνδρες και γυναίκες µισθωτοί ανήκουν στα δύο µισθολογικά κλιµάκια, ενώ στη συνέχεια µε βάση τα αποτελέσµατα αυτής της επιλογής υπολογίστηκαν τα συγκεντρωτικά στοιχεία για τις επιχειρήσεις κάθε κλάδου κατά τάξη
µεγέθους των επιχειρήσεων. Από τα συγκεντρωτικά στοιχεία υπολογίστηκαν οι λόγοι w, w1 και w2 και πραγµατοποιήθηκε αντίστοιχα ο υπολογισµός των δύο δεικτών κατά
κλάδο και µέγεθος επιχειρήσεων.
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Στο σηµείο αυτό, θα πρέπει να τονιστεί ότι οι δύο παραπάνω δείκτες αποτελούν ένα εργαλείο µέτρησης του εύρους της «γυάλινης οροφής» και δεν εξηγούν τις ποικίλες
αιτίες που εµποδίζουν τις γυναίκες να ανέλθουν, στο
βαθµό που τους αναλογεί, στις ανώτατες µισθολογικάιεραρχικά θέσεις. Αν και από τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στις προηγούµενες σελίδες προκύπτει ότι το
φαινόµενο της «γυάλινης οροφής» υφίσταται στο «εσωτερικό» των επιχειρήσεων, ωστόσο, δεν θα πρέπει να παραβλέπεται και το γεγονός ότι αρκετές από τις αιτίες της
εκδήλωσης του φαινοµένου διαµορφώνονται ή έχουν ήδη
διαµορφωθεί στο σύνολό τους ή σε µεγαλύτερο βαθµό έξω
από τις επιχειρήσεις (π.χ. ο διαχωρισµός στο επίπεδο της
εκπαίδευσης και του επαγγελµατικού προσανατολισµού
των δύο φύλων κλπ). Οι εν λόγω αιτίες προκαλούν
προβλήµατα αναντιστοιχίας µεταξύ προσφοράς και ζήτησης ειδικοτήτων και γενικότερα στρεβλώσεις που εκδηλώνονται στην αγορά εργασίας και αντίστοιχα αντανακλώνται από τις επιχειρήσεις.
Ασκώντας κριτική στην παρούσα µεθοδολογική προσέγγιση, αναγνωρίζεται ότι οι κατηγορίες µεγέθους των επιχειρήσεων που χρησιµοποιούνται για τους υπολογισµούς
είναι αρκετά µεγάλες και ίσως να µην µπορούν να αποτυπώσουν αναλυτικά τις τυχόν διαφορές στην ένταση της
εκδήλωσης του φαινοµένου ανάµεσα στις επιχειρήσεις,
για παράδειγµα, µε 10-15 απασχολούµενους και στις επιχειρήσεις µε 40-49 απασχολούµενους. Ωστόσο, η επιλογή
των διαστηµάτων µεγέθους της απασχόλησης των επιχειρήσεων δεν έγινε για λόγους οικονοµίας χρόνου και έργου. Περιορισµοί που απορρέουν από τα µεθοδολογικά
χαρακτηριστικά της πηγής δεδοµένων (δειγµατοληπτική
έρευνα για τις επιχειρήσεις µε απασχόληση µέχρι 100
άτοµα) και οι οποίοι πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για τη
στατιστική σηµαντικότητα και αξιοπιστία των αποτελεσµάτων της ανάλυσης, επέβαλαν αυτή τη διάκριση στο
µέγεθος των επιχειρήσεων.
Η διάκριση αυτή σαφώς και δεν ακυρώνει την αξία των
αποτελεσµάτων της παρούσας ανάλυσης και µεθοδολογίας, η οποία και ακολούθησε ιδιαίτερα αυστηρούς κανόνες, ιδιαίτερα στον προσδιορισµό του εύρους των µισθολογικών κλιµακίων που χρησιµοποιούνται για επιλογή των
ανώτατων και ανώτερων στελεχών των επιχειρήσεων. Φυσικά, τυχόν αναλυτικότερα στοιχεία θα παρείχαν τη δυνατότητα για µια περισσότερο ακριβή προσέγγιση του θέµατος, ωστόσο, και µε τα διαθέσιµα δεδοµένα τα αποτελέσµατα και συµπεράσµατα είναι ιδιαίτερα ασφαλή και
αρκετά αποκαλυπτικά για την εκδήλωση του φαινοµένου
στις ελληνικές επιχειρήσεις.
Αντίστοιχα, στον προβληµατισµό που µπορεί να εκδηλωθεί για το ποιος από τους δύο δείκτες αποδίδει καλύτερα ή

πραγµατικά το εύρος της «γυάλινης οροφής» στις ελληνικές επιχειρήσεις, η άποψη του γράφοντα είναι ότι και οι
δύο δείκτες, παρόλο που εκφράζονται σε διαφορετική
βάση (στο σύνολο απασχόλησης ο πρώτος και στα ανώτερα στελέχη ο δεύτερος) αξίζει να χρησιµοποιούνται στη
µελέτη και αξιολόγηση της έντασης του φαινοµένου. Ο
γενικός δείκτης αποτελεί τη βάση αξιολόγησης του ειδικού και το αντίστροφο, ενώ ο συνδυασµός τους βοηθάει
στην εξαγωγή συµπερασµάτων για το εύρος της «γυάλινης οροφής» στις επιχειρήσεις µε µεγαλύτερη ασφάλεια
και συνέπεια τόσο σε σχέση µε την εικόνα για το σύνολο
του κλάδου όσο και σε σχέση µε την εικόνα στα ανώτερα
και ανώτατα στελέχη. Μια πιο σύνθετη προσέγγιση θα
µπορούσε να πραγµατοποιηθεί µε τον υπολογισµό και την
ανάλυση της µεταβολής του εύρους της «γυάλινης οροφής» από τη χαµηλότερη προς την αµέσως ψηλότερη κλίµακα αµοιβών και µέχρι την ανώτατη κλίµακα. Ωστόσο,
µια τέτοια ανάλυση υπερβαίνει σηµαντικά το µέγεθος
ενός στατιστικού δελτίου.
Τέλος, για να γίνει κατανοητό το µέγεθος του έργου που
ενσωµατώνεται στο παρόν στατιστικό δελτίο αναφέρονται τα εξής:
Για την πραγµατοποίηση των αναγκαίων υπολογισµών
απαιτήθηκε αδιάλειπτη εκτέλεση κώδικα προγραµµατισµού (ρουτίνες υπολογισµών) σε γνωστό στατιστικό
πρόγραµµα για πάνω από 24 ώρες. Οι τεχνικές αυτές
απαιτήσεις προέκυψαν καθώς το µέγεθος της ακαθάριστης ωριαίας αµοιβής υπολογίστηκε για κάθε ένα από
τους 53.000 µισθωτούς των επιχειρήσεων (δείγµα), ενώ
στη συνέχεια κάθε ένας από τους µισθωτούς εξετάστηκε
σε σχέση µε το αν συµµετέχει στο ανώτερο 10% ή στο
δεύτερο ανώτερο 10% της µισθολογικής κλίµακας της
επιχείρησης στην οποία ανήκει.
Μετά την ολοκλήρωση των υπολογισµών, πραγµατοποιήθηκαν οι σχετικές πινακοποιήσεις των σταθµισµένων αποτελεσµάτων των λόγων w, w1 και w2 κατά
κλάδο και µέγεθος επιχειρήσεων.
Τα αποτελέσµατα αξιολογήθηκαν, παρουσιάστηκαν σε
διαγράµµατα (µε ειδικό λογισµικό) και αναλύθηκαν σε
κείµενο, το οποίο και περιλαµβάνεται στο παρόν δελτίο.
Για τη συνεργασία τους στην αξιολόγηση της µεθοδολογίας του παρόντος στατιστικού δελτίου, εκφράζονται οι
θερµές ευχαριστίες στην κα Άννα Αµπατζόγλου, Προϊσταµένη του Τµήµατος Μεθοδολογίας, Ανάπτυξης & Μελετών της ΕΣΥΕ, και στους κ.κ. Μωϋσή Μπουντουρίδη και
Στέλιο Σκαρλάτο από το Τµήµα Μαθηµατικών του
Πανεπιστηµίου Πατρών.
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Πίνακας 2 : Κλάδοι κατά ΣΤΑΚΟ∆-91 που καλύπτει η Έρευνα ∆ιάρθρωσης και Κατανοµής Αµοιβών του 1995
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΤΑΚΟ∆-91
Γ
10
11
13
14
∆
15
16
17
18

Κατηγορία Γ - Ορυχεία και Λατοµεία
Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη. Εξόρυξη τύρφης.
Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου. Βοηθητικές δραστηριότητες συναφείς µε την άντληση πετρελαίου και
φυσικού αερίου, µε εξαίρεση τις µελέτες.
Εξόρυξη µεταλλούχων µεταλλευµάτων.
Λοιπά ορυχεία και λατοµεία.

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Κατηγορία ∆ - Μεταποιητικές Βιοµηχανίες
Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών.
Παραγωγή προϊόντων καπνού.
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών.
Κατασκευή ειδών ένδυσης. Κατεργασία και βαφή γουναρικών.
Κατεργασία και δέψη δέρµατος. Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών, ειδών σελοποιίας, ειδών σαγµατοποιίας και υποδηµάτων.
Βιοµηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από τα έπιπλα. Κατασκευή ειδών καλαθοποιίας
και σπαρτοπλεκτικής.
Κατασκευή χαρτοπολτού, χαρτιού και προϊόντων από χαρτί.
Εκδόσεις, εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραµµένων µέσων εγγραφής ήχου και εικόνας και µέσων πληροφορικής.
Παραγωγή οπτάνθρακα (κωκ), προϊόντων διύλισης πετρελαίου και πυρηνικών καυσίµων.
Παραγωγή χηµικών ουσιών και προϊόντων.
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες.
Κατασκευή άλλων προϊόντων από µη µεταλλικά ορυκτά.
Παραγωγή βασικών µετάλλων.
Κατασκευή µεταλλικών προϊόντων, µε εξαίρεση τα µηχανήµατα και τα είδη εξοπλισµού.
Κατασκευή µηχανηµάτων και ειδών εξοπλισµού µ.α.κ.
Κατασκευή µηχανών γραφείου και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Κατασκευή ηλεκτρικών µηχανών και συσκευών µ.α.κ.
Κατασκευή εξοπλισµού και συσκευών ραδιοφωνίας, τηλεόρασης και επικοινωνιών.
Κατασκευή ιατρικών οργάνων. Κατασκευή ρολογιών κάθε είδους.
Κατασκευή αυτοκινήτων οχηµάτων. Κατασκευή ρυµουλκούµενων και ηµιρυµουλκούµενων οχηµάτων.
Κατασκευή λοιπού εξοπλισµού µεταφορών.
Κατασκευή επίπλων. Λοιπές βιοµηχανίες µ.α.κ.
Ανακύκλωση.

E
40
41

Κατηγορία Ε - Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύµατος, Φυσικού Αερίου και Νερού
Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου, ατµού και ζεστού νερού.
Συλλογή, καθαρισµός και διανοµή νερού.

19
20
21
22

50
51
52

Κατηγορία Ζ - Χονδρικό και Λιανικό Εµπόριο, Επισκευή Αυτοκινήτων Οχηµάτων, Μοτοσυκλετών και
Ειδών Προσωπικής και Οικιακής Χρήσης
Εµπόριο, συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχηµάτων και µοτοσυκλετών. Λιανική πώληση καυσίµων για οχήµατα.
Χονδρικό εµπόριο και εµπόριο µε προµήθεια, εκτός από το εµπόριο αυτοκινήτων οχηµάτων και µοτοσυκλετών.
Λιανικό εµπόριο, εκτός από εµπόριο οχηµάτων & µοτοσυκλετών. Επισκευή ειδών ατοµικής-οικιακής χρήσης.

H
55

Ξενοδοχεία και εστιατόρια.

Θ
60
61
62
63
64

Κατηγορία Θ - Μεταφορές, Αποθήκευση και Επικοινωνίες
Χερσαίες µεταφορές. Μεταφορές µέσω αγωγών.
Μεταφορές µέσω υδάτινων οδών.
Αεροπορικές µεταφορές.
Βοηθητικές και συναφείς προς τις µεταφορές δραστηριότητες. ∆ραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων.
Ταχυδροµεία και τηλεπικοινωνίες.

Ι
65
66
67

Κατηγορία Ι - Ενδιάµεσοι Χρηµατοπιστωτικοί Οργανισµοί
Ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί, µε εξαίρεση τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα ταµεία συντάξεων.
Ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταµεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση.
∆ραστηριότητες συναφείς µε τις δραστηριότητες ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών οργανισµών.

Ζ

Κατηγορία Η - Ξενοδοχεία και Εστιατόρια
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Επόµενο Στατιστικό ∆ελτίο
«Η εκδήλωση επιχειρηµατικότητας από τους
άνδρες και τις γυναίκες στην Ελλάδα»
Τα κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά των ανδρών και των γυναικών που
αναπτύσσουν επιχειρηµατική δραστηριότητα: οµοιότητες, διαφορές και µεταβολές στον τρόπο εκδήλωσης της επιχειρηµατικότητας την τελευταία
10ετία.
Η εκδήλωση επιχειρηµατικότητας από τις γυναίκες και η σύνδεση της µε το
φαινόµενο της «γυάλινης οροφής». Πόσο ευκολότερη ή δυσκολότερη µπορεί
να είναι η επαγγελµατική εξέλιξη και ανέλιξη των γυναικών σε επιχειρήσεις
µε γυναίκες εργοδότες;
Γενικά, το 2ο στατιστικό δελτίο επιχειρεί να συµβάλει στη µελέτη του διαχωρισµού στην ελληνική αγορά εργασίας και να αποτυπώσει τους τοµείς στους
οποίους εκδηλώνονται εµπόδια σε βάρος της ανάπτυξης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας.

Το 2ο Στατιστικό ∆ελτίο θα εκδοθεί τον Οκτώβριο του 2004

Το έργο Equal Ανδροµέδα χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο κατά 75%
και από Εθνικούς Πόρους (Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας) κατά 25%.

