
 

 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ            
ΣΜΖΜΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ & ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 
ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑ ΣΔΛΔΥΖ       
 
 

 
 
 

 

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 
Ζ ΓΔΝΗΑ ΣΩΝ 700 ΔΤΡΩ: 

ΑΗΣΗΔ ΚΑΗ ΜΔΣΡΑ 
 
 
 
 

ΔΠΙΜΔΛΔΙΑ: ΚΑΑΝΓΡΟ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ 

Α.Μ.: ΜΥΑΝ0917 
 
 
 
 
ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: θ. ΣΔΦΑΝΑΓΖ ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟ 

   ΜΔΛΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ: θ. ΓΗΑΚΟΓΗΑΝΝΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 

                                        θ. ΣΑΪΚΟΤΡΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 
 

 

ΑΘΖΝΑ, ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2011 



2 
 

 

Πεπίλητη 

Με ηελ παξνχζα εξγαζία, έγηλε πξνζπάζεηα λα εμεηαζηεί ην θαηλφκελν 

ηεο γεληάο ησλ 700 επξψ, ην νπνίν απνηειεί κηα απφ ηηο κάζηηγεο ηεο επνρήο 

καο. ηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ αηηηψλ ηνπ 

θαηλνκέλνπ απηνχ θαη εηδηθφηεξα ησλ παξαγφλησλ πνπ νδεγνχλ ηνπο κηζζνχο 

ζε απηφ ην επίπεδν, θαζψο θαη ε θαηαγξαθή ελδερφκελσλ πξνηάζεσλ πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα αλαζηξέςνπλ ηελ θαηάζηαζε.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, αξρηθά πεξηγξάθεηαη ε έλλνηα ηεο γεληάο ησλ 700 

επξψ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο. Αθνινπζεί κηα κειέηε ησλ θπξηφηεξσλ 

ππνδεηγκάησλ ζηελ ηζηνξία ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν 

θαζνξηζκνχ ησλ κηζζψλ, κε ηελ αλάιπζε λα επηθεληξψλεηαη ζην λενθιαζηθφ 

ππφδεηγκα. Παξάιιεια, εμεηάδνληαη θαη άιια ππνδείγκαηα, ηα νπνία 

ιεηηνπξγνχλ σο ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο πξνζδηνξηζκνχ ησλ ακνηβψλ. ηε 

ζπλέρεηα, εμεηάδεηαη ε ζπκβνιή ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ζηε δηακφξθσζε ησλ 

κηζζψλ, αθνχ γίλεη κηα ζχληνκε αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο πνπ 

επηθξαηεί ζηελ Διιάδα. Έπεηηα, ε πξνζνρή ζηξέθεηαη ζηελ έλλνηα ηνπ 

θαηψηαηνπ κηζζνχ πνπ απνηειεί θεληξηθή δηάζηαζε ηνπ δεηήκαηνο θαη 

δηεξεπλάηαη ε ηζρχο ηνπ ζεζκνχ απηνχ θαη ε δηαρξνληθή εμέιημή ηνπ. Σέινο, 

παξνπζηάδεηαη κηα εθηελήο αλάιπζε ησλ κεηαβιεηψλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ 

ακνηβή ησλ εξγαδνκέλσλ πξνθεηκέλνπ λα δηαζαθεληζηεί ε πξαγκαηηθή έθηαζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ εξκελεία ησλ ζηαηηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ. 

 

 

Λέξειρ - Κλειδιά 

Γεληά ησλ 700 επξψ, θαζνξηζκφο ακνηβψλ, λενθιαζηθφ ππφδεηγκα, θφζηνο 

εξγαζίαο, παξαγσγηθφηεηα, θαηψηαηνο κηζζφο, ζεζκηθφ πιαίζην, ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο 
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1. Διζαγυγή 

Έλα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ ηαιαλίδνπλ ηε ζχγρξνλε νηθνλνκηθή 

πξαγκαηηθφηεηα ζηε ρψξα καο είλαη ην ζέκα ηεο ιεγφκελεο γεληάο ησλ 700 

επξψ. Με ηνλ φξν απηφ, θαηά θχξην ιφγν αλαθεξφκαζηε ζε λένπο θαη λέεο, 

ειηθίαο 18 έσο 35 εηψλ, νη νπνίνη βξίζθνληαη αληηκέησπνη κε κηα ερζξηθή 

αγνξά εξγαζίαο, φπνπ θπξηαξρνχλ νη ρακειέο ακνηβέο, ε ππεξεξγαζία θαη νη 

κεραληζκνί πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ θνηλσληθή αλέιημε θαη νηθνλνκηθή επξσζηία.  

Βέβαηα, απηφ δελ είλαη ακηγψο ειιεληθφ θαηλφκελν, θαζψο ε ηξέρνπζα 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε είλαη παξφκνηα ζε πνιιέο ρψξεο θαη ε γεληά ησλ 700 

επξψ πθίζηαηαη κε δηάθνξεο παξαιιαγέο σο πξνο ηελ νλνκαζία θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηε ζπλζέηνπλ ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο. ηελ Ηηαιία 

αληίζηνηρα ηνπο απνθαινχλε milleuristi (γεληά ησλ 1000 επξψ), mileuristas 

θαηά ην ίδην πξφηππν ζηελ Ηζπαλία, generation precaire (επηζθαιήο) ζηε 

Γαιιία, γεληά ipod (insecure, pressurised, overtaxed and debt ridden) ζηε 

Βξεηαλία, generation praktikum (ηεο αηψληαο πξαθηηθήο άζθεζεο) ζηε 

Γεξκαλία θαη ηελ Απζηξία.  

Κνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ φισλ είλαη φηη πξφθεηηαη γηα κηα λέα ηάμε κε 

πξνλνκηνχρσλ πνιηηψλ, ε νπνία δελ πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηηο 

θαζηεξσκέλεο ηαμηθέο δηαρσξηζηηθέο γξακκέο, αιιά κε ειηθηαθά θξηηήξηα θαη 

φξνπο εξγαζηαθήο επηζθάιεηαο. Με ηελ έλλνηα ηεο γεληάο ησλ 700 επξψ θαη 

φισλ ησλ ζπλαθψλ νξηζκψλ, ελλνείηαη έλα λέν είδνο θηψρεηαο πνπ 

αληηθαηνπηξίδεη έλα επξχ θάζκα απφ θξίζηκα γηα ηε κειινληηθή πξννπηηθή ησλ 

λέσλ δεηήκαηα, ηα νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ην δνθεξφ ηνπίν ζηνλ εξγαζηαθφ 

ρψξν, ηξνθνδνηνχλ ηελ θνηλσληθή θαη δηαγελεαθή αληζφηεηα, νδεγψληαο κε 

αθαλή ηξφπν ζε κηα άδηθε θαηαλνκή πφξσλ αλάκεζα ζηηο γεληέο.  

Κνηλή ζπληζηακέλε είλαη νη ηδηαίηεξα ρακειέο ακνηβέο πνπ απνηεινχλ 

ηε ξίδα ηνπ πξνβιήκαηνο, νη νπνίεο πεγάδνπλ απφ ηνλ ηξφπν θαζνξηζκνχ ησλ 

κηζζψλ θαη ην γεληθφηεξν ζεζκηθφ πιαίζην πνπ επηθξαηεί ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο. πλεπψο, γηα λα έρνπκε κηα ζθαηξηθή ζεψξεζε ηνπ ζέκαηνο πξέπεη 

λα επηθεληξσζνχκε ζηνλ ηξφπν πξνζδηνξηζκνχ ησλ κηζζψλ θαη ζηε θχζε ηνπ 

ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ πνπ επηθέξεη ηε δηακφξθσζή ηνπο έηζη ψζηε λα 

αλαδεηήζνπκε ελαιιαθηηθέο πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο θαη λα ηξνπνπνηήζνπκε 

ηηο πθηζηάκελεο ζηνλ βαζκφ πνπ είλαη εθηθηφ.  
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2. Ανάλςζη ςποδειγμάηυν 

Σν δήηεκα ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ κηζζψλ ήηαλ αλέθαζελ πξσηαξρηθήο 

ζεκαζίαο ζηελ εμέιημε ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο θαη απαζρφιεζε φινπο ηνπο 

κεγάινπο νηθνλνκνιφγνπο. ην πιαίζην απηφ, έρεη αλαπηπρζεί πιεζψξα 

ππνδεηγκάησλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν δηακφξθσζεο ησλ ακνηβψλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ. 

 

 

2.1. Οι κλαζικοί οικονομολόγοι 

 Οη θιαζηθνί νηθνλνκνιφγνη ηνπ 18νπ θαη 19νπ αηψλα, φπσο ν Smith, ν 

Ricardo, ν Malthus, ν John Stuart Mill θαη ν Marx, είραλ πεξηνξηζκέλεο 

θηινδνμίεο φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν θαζνξηζκνχ ηνπ κηζζνχ. Απνδέρνληαη πσο 

δελ ήηαλ φιεο νη αμίεο αλαιπηηθά ηζνδχλακεο θαη πσο δελ κπνξνχλ λα 

εμεγεζνχλ ηαπηφρξνλα κέζα απφ ηνλ ίδην κεραληζκφ νηθνλνκηθήο αλάιπζεο 

θαη πσο θάπνηεο κεηαβιεηέο φπσο ν πξαγκαηηθφο κηζζφο πξέπεη λα 

ζεσξεζνχλ εμσγελψο δεδνκέλεο. Καζνξίδνληαη δειαδή απφ κεραληζκνχο 

εθηφο ηνπ νηθνλνκηθνχ θαζνξηζκνχ ησλ αμηψλ. Έηζη, ρηίδνπλ έλα ππφδεηγκα ην 

νπνίν εμεγεί άιια κεγέζε, φπσο ην πνζνζηφ θέξδνπο θαη ηηο ζρεηηθέο ηηκέο, 

σο ζπλάξηεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ κηζζνχ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, δείρλνπλ πσο 

κεηαβάιιεηαη ην πνζνζηφ θέξδνπο ή νη ζρεηηθέο ηηκέο ησλ πξντφλησλ φηαλ 

απμνκεηψλεηαη ν πξαγκαηηθφο κηζζφο. Ωζηφζν, ζεσξνχλ φηη ν κηζζφο 

θαζνξίδεηαη καθξνπξφζεζκα απφ ην επίπεδν πνπ είλαη ειάρηζηα αλαγθαίν γηα 

ηελ επηβίσζε θαη αλαπαξαγσγή ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, επίπεδν ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη θαη έλα εζηθφ ζηνηρείν πνπ κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα 

θνηλσληθψλ ζπκβάζεσλ θαη ηζηνξηθψλ ζπγθπξηψλ. ηελ νπζία, πηζηεχνπλ φηη ν 

κηζζφο θαζνξίδεηαη θπξίσο απφ θνηλσληθνχο, ηζηνξηθνχο, πνιηηηθνχο θαη 

εζηθνχο παξάγνληεο. 

Καηαξρήλ, ν Smith θάλεη δηάθξηζε κεηαμχ «θπζηθήο» θαη «αγνξαίαο» 

ηηκήο ηεο εξγαζίαο θαη πεξηγξάθεη ηνπο πνιιαπινχο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηνπο κηζζνχο. Μεηαμχ απηψλ είλαη ε αζχκκεηξε δηαπξαγκαηεπηηθή 

δχλακε εξγαηψλ θαη αθεληηθψλ, ε νπνία σζεί ηελ ηηκή ηεο εξγαζίαο ζην 

ειάρηζην επίπεδν δηαβίσζεο, θάησ απφ ην νπνίν ν εξγάηεο δελ κπνξεί λα 
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αλαπαξαγάγεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Οη κηζζνί απμάλνπλ 

αλάινγα κε ηνλ ξπζκφ ηεο ζπζζψξεπζεο ηνπ θεθαιαίνπ, έηζη ψζηε κηα 

αλαπηπζζφκελε νηθνλνκία λα νδεγεί ζε αχμεζε ησλ κηζζψλ. Δπηπιένλ, 

ζεσξεί φηη ππάξρεη καθξνρξφληα ζχλδεζε κεηαμχ ηεο ηηκήο ησλ ηξνθίκσλ θαη 

ηνπ κηζζνχ θαζψο θαη έλαο κεραληζκφο πνπ ζπλδέεη ηελ επεκεξία ηεο 

εξγαηηθήο ηάμεο κε ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ, έηζη ψζηε ε αχμεζε ηνπ 

επηπέδνπ ησλ κηζζψλ καθξνρξφληα απμάλεη ηελ πξνζθνξά εξγαζίαο, πνπ 

φκσο νδεγεί κε ηε ζεηξά ηεο ζηε κείσζε ησλ κηζζψλ. Ο Smith επίζεο 

αλαθέξεη ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο κηζζνινγηθέο δηαθνξέο θαη 

παξαηεξεί φηη νη πςεινί κηζζνί απμάλνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο. 

Παξά φκσο ηε καθξνρξφληα ηάζε νη κηζζνί λα ηζνξξνπνχλ ζην ειάρηζην 

επίπεδν δηαβίσζεο, ν Smith ζεσξεί φηη ππάξρεη θαη εδψ έλα θνηλσληθφ 

ζηνηρείν ζηε δηακφξθσζε ηνπ ειάρηζηνπ απηνχ επηπέδνπ.  

χκθσλα κε ηνλ Ricardo, δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη ε θπζηθή ηηκή ηεο 

εξγαζίαο είλαη απνιχησο πάγηα θαη ζηαζεξή. Γηαθέξεη ηφζν ζε δηαθνξεηηθέο 

πεξηφδνπο ζηελ ίδηα ρψξα φζν θαη αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο θαη 

εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηηο ζπλήζεηεο θαη ηα έζηκα ηνπ ιανχ. Ηζρπξίδεηαη φηη νη 

κηζζνί ηζνχληαη κε ην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ είλαη αλαγθαίν γηα λα αγνξάδνπλ νη 

εξγάηεο ηα αγαζά πνπ ηνπο δηαηεξνχλ ζην θαηψηαην εζηθφ-βηνινγηθφ φξην 

ηνπο, δειαδή δελ είλαη κηα νηθνλνκηθή κεηαβιεηή αιιά έλα νηθνλνκηθφ κέγεζνο 

ην νπνίν απνξξέεη απφ ηηο βηνινγηθέο θαη εζηθέο αλάγθεο κηαο θνηλφηεηαο  

εξγαδνκέλσλ. O Ricardo αλαιχεη πην ζπζηεκαηηθά απφ ηνλ Smith ηε ζρέζε 

κεηαμχ αγνξαίνπ θαη θπζηθνχ κηζζνχ. Ο αγνξαίνο κηζζφο θπκαίλεηαη γχξσ 

απφ ηνλ θπζηθφ κηζζφ, ζχκθσλα κε ηελ επίδξαζε ησλ δπλάκεσλ ηεο δήηεζεο 

θαη πξνζθνξάο εξγαζίαο. Όκσο, ε δήηεζε θαη ε πξνζθνξά είλαη κεγέζε 

ζπκπησκαηηθά. Όηαλ ν αγνξαίνο κηζζφο είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ θπζηθφ, 

ηφηε ππάξρεη κία ηάζε λα απμάλεηαη ν πιεζπζκφο, άξα θαη ε πξνζθνξά 

εξγαζίαο, θαη ν αγνξαίνο κηζζφο πιεζηάδεη ηνλ θπζηθφ. Ο δεκνγξαθηθφο 

απηφο κεραληζκφο ηζνξξνπεί ηηο κεηαβνιέο ζηε δήηεζε εξγαζίαο, ε νπνία κε 

ηε ζεηξά ηεο εμαξηάηαη απφ ηνλ ξπζκφ ηεο ζπζζψξεπζεο θαη ηελ αχμεζε ηνπ 

θεθαιαίνπ. Σειηθά φκσο, ν κηζζφο ηζνξξνπίαο είλαη ν θπζηθφο κηζζφο, ν 

νπνίνο θαζνξίδεηαη εμσγελψο θαη απνηειεί ηνλ κηζζφ γχξσ απφ ηνλ νπνίνλ 

αλαπαξάγεηαη ην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα.  
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Ο Marx, αλ θαη ζπλερηζηήο ηεο θιαζηθήο κεζφδνπ αλάιπζεο, είλαη ν 

πξψηνο ζεσξεηηθφο πνπ δηαθνξνπνηήζεθε ζεκαληηθά απφ απηήλ 

πξνζζέηνληαο θαη έλα ζηνηρείν ηαμηθήο πάιεο ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ 

πξαγκαηηθνχ κηζζνχ. Γηαθσλεί κε ηελ παξαδνρή φηη ν κηζζφο θαη ην θέξδνο 

είλαη αλεμάξηεηα ηεο νηθνλνκηθήο δηαδηθαζίαο θαη πξνζπαζεί λα εληάμεη ηηο δχν 

απηέο κεηαβιεηέο ζηνλ γεληθφηεξν θαζνξηζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ αμηψλ. Ζ 

θαηλνηνκία ηνπ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη δηαρψξεζε ηηο έλλνηεο «εξγαζία» θαη 

«εξγαζηαθή δχλακε». Οξίδεη ηελ εξγαζηαθή δχλακε σο ηε δπλαηφηεηα ηνπ 

εξγαδνκέλνπ λα παξάγεη πξντφληα, άξα θαη αμία. Ζ δπλαηφηεηα απηή 

απνηειείηαη απφ ηνλ ρξφλν πνπ κπνξεί λα δηαζέζεη ζηελ παξαγσγή, ην 

ηαιέλην ηνπ θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπ. Όια απηά ζπλζέηνπλ ηελ «εξγαζηαθή 

δχλακε» ηνπ εξγαδνκέλνπ ηελ νπνία ν ηειεπηαίνο εκπνξεχεηαη ζηνλ εξγνδφηε. 

Με άιια ιφγηα, ε εξγαζηαθή δχλακε είλαη ην εκπφξεπκα πνπ πσιεί ν 

εξγαδφκελνο θαη ν κηζζφο είλαη ε αληαιιαθηηθή ηνπ αμία, ε νπνία ηζνχηαη κε ηε 

ζπλνιηθή πνζφηεηα εξγαζίαο πνπ εκθχζεζαλ άιινη εξγαδφκελνη ζηα αγαζά 

πνπ θαηαλαιψλεη ν εξγαδφκελνο μνδεχνληαο ηνλ κηζζφ ηνπ. Έηζη, δηαρσξίδεη 

ηελ εξγαζηαθή δχλακε απφ ηελ εξγαζία πνπ θαηαβάιιεη ν εξγαδφκελνο θαη ε 

νπνία δίλεη αμία ζηα παξαγφκελα αγαζά. Όζνλ αθνξά ην θέξδνο, πεγή ηνπ 

θέξδνπο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο εξγαζίαο πνπ θαηαβάιιεη ν εξγαδφκελνο 

θαη ηεο εξγαζηαθήο δχλακεο. Γεληθφηεξα, ν Marx αλαιχεη ηνπο ηξφπνπο κε 

ηνπο νπνίνπο ν έιεγρνο ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο επηηξέπεη ζηνπο 

θαπηηαιηζηέο λα απμήζνπλ ηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο 

εξγαζίαο θαη ηνπ κηζζνχ πνπ θαηαβάιινπλ. 

πκπεξαζκαηηθά, ε κέζνδνο αλάιπζεο ησλ θιαζηθψλ ηεο πνιηηηθήο 

νηθνλνκίαο επηκέλεη ζε κηα νιηζηηθή θαη δπλακηθή ζεψξεζε ηεο νηθνλνκίαο 

ρσξίο λα αζρνιείηαη κε ηηο απνθάζεηο ησλ αηφκσλ ή ησλ επηρεηξήζεσλ, αιιά 

κε ηηο δηαθπκάλζεηο φισλ ησλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο ηαπηφρξνλα θαη 

δηαρξνληθά. Παξάιιεια, άθελεη κεγάια πεξηζψξηα επεξεαζκνχ ησλ 

νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ζε κε-νηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο θαη δελ αθαηξνχζε ηελ 

πνιηηηθή, θνηλσληθή θαη ηζηνξηθή δηάζηαζε ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο. Απηφ 

είλαη ηδηαίηεξα εκθαλέο ζηελ άξλεζή ηνπο λα ζεσξήζνπλ ελδνγελή ηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο ηηκήο ηνπ παξαγσγηθνχ ζπληειεζηή εξγαζία. Αθφκα θαη ζηνλ 

Μαξμ, ν θαζνξηζκφο ηνπ κηζζνχ, αλ θαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο 

νηθνλνκηθήο δηαδηθαζίαο πνπ πξνζδηνξίδεη ηηο ππφινηπεο νηθνλνκηθέο αμίεο, 
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εθιακβάλεηαη σο εμσγελψο δεδνκέλνο. Ζ δηαθνξά εξγαζίαο θαη εξγαζηαθήο 

δχλακεο, εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ θνηλσληθνχο παξάγνληεο θαη 

ζπγθξνχζεηο έηζη ψζηε θαζψο νη εξγνδφηεο πξνζπαζνχλ λα εμαγάγνπλ φζν 

πεξηζζφηεξε εξγαζία απφ ηελ εξγαζηαθή δχλακε ησλ εξγαδνκέλσλ, έρνπκε 

κηα δηειθπλζηίδα κεηαμχ εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηψλ, ε έθβαζε ηεο νπνίαο 

δελ πξνζδηνξίδεηαη απφ θαζαξά νηθνλνκηθά δεδνκέλα.  

 

 

2.2. Η νεοκλαζική πποζέγγιζη 

Οπζηαζηηθά, ν κηζζφο σο νηθνλνκηθή θαηεγνξία δελ ππεηζέξρεηαη θαλ 

ζην ζεκειηαθφ ζηάδην ησλ θιαζηθψλ ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο. Δδψ έγθεηηαη ε 

κεγάιε δηαθνξά κε ηε λενθιαζηθή πξνζέγγηζε, ζηελ νπνία παξνπζηάδεηαη έλα 

νινθιεξσκέλν θιεηζηφ ππφδεηγκα, ην νπνίν εμεγεί ηαπηφρξνλα φιεο ηηο ηηκέο,  

θαζψο θαη θάζε έθθαλζε ηεο νηθνλνκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ρσξίο λα αθήλεη 

θαλέλα πεξηζψξην επεξεαζκνχ ηνπο απφ εμσ-νηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο. Ζ 

λενθιαζηθή ζεσξία εμεγεί ηε ζρέζε ηνπ κηζζνχ κε ηα άιια νηθνλνκηθά κεγέζε 

κέζα ζην πιαίζην ηεο αγνξάο. Οη επηκέξνπο νηθνλνκηθνί δξψληεο 

αληαγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη νη επηρεηξήζεηο θαη νη εξγαδφκελνη 

δηαπξαγκαηεχνληαη έλα επίπεδν κηζζνχ πνπ νδεγεί ζηε κεγηζηνπνίεζε ησλ 

θεξδψλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο ρξεζηκφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ.  Με άιια 

ιφγηα, ε λενθιαζηθή πξνζέγγηζε θηινδνμεί λα κελ αθήζεη θακία πηπρή ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηλνκέλσλ αλεμήγεηε θαη λα κελ αλαγλσξίζεη ηε δηθαηνδνζία 

άιισλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ ή ηζηνξηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζε δεηήκαηα 

νηθνλνκηθήο θχζεο. Απηφ θαίλεηαη θαη ζηνλ κεζνδνινγηθφ αηνκηθηζκφ ηεο 

λενθιαζηθήο ζεσξίαο, φπνπ ε βαζηθή κνλάδα αλάιπζεο είλαη ην άηνκν θαη 

είλαη απαιιαγκέλν απφ θάζε θνηλσληθή ή ηζηνξηθή δηάζηαζε.  

 

 

2.2.1. Η θευπία ηηρ οπιακήρ παπαγυγικόηηηαρ 

Σν θπξίαξρν ππφδεηγκα, φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν θαζνξηζκνχ ησλ 

κηζζψλ είλαη ην λενθιαζηθφ ππφδεηγκα, ζχκθσλα κε ην νπνίν ν κηζζφο είλαη 

ίζνο κε ην νξηαθφ πξντφλ ηεο εξγαζίαο. πγθεθξηκέλα, ε βάζε ηεο 

λενθιαζηθήο ζεσξίαο ηεο δήηεζεο θαη ηεο ακνηβήο ησλ παξαγσγηθψλ 
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ζπληειεζηψλ είλαη ε αξρή ηεο νξηαθήο παξαγσγηθφηεηαο. χκθσλα κε απηή 

ηελ αξρή, ε νηθνλνκηθή ηζνξξνπία επηηπγράλεηαη φηαλ θάζε παξαγσγηθφο 

ζπληειεζηήο ακείβεηαη κε ηελ αμία ηνπ νξηαθνχ ηνπ πξντφληνο. Σαπηφρξνλα, 

εμαζθαιίδεηαη θαη ε άξηζηε θαηαλνκή ησλ πφξσλ ζε αληαγσληζηηθέο αγνξέο. 

Τπνζέηνπκε πξψηνλ, φηη νη αγνξέο πξντφληνο θαη παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ 

είλαη αληαγσληζηηθέο θαη δεχηεξνλ, φηη ε παξαγσγή ππφθεηηαη ζηνλ ιεγφκελν 

«λφκν ησλ κεηαβιεηψλ αλαινγηψλ» (law of variable proportions). Ηζρχεη 

δειαδή φηη, κε δεδνκέλν ην επίπεδν απαζρφιεζεο ησλ άιισλ ζπληειεζηψλ, 

κηθξέο ηζφπνζεο απμήζεηο ζηελ πνζφηεηα κίαο εηζξνήο απμάλνπλ νινέλα θαη 

ιηγφηεξν ηελ πνζφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο. Δπνκέλσο, αλ ε ακνηβή 

ελφο παξαγσγηθνχ ζπληειεζηή είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ αμία ηνπ πξντφληνο 

πνπ ζα ραλφηαλ, αλ κία επηπιένλ κνλάδα ηνπ ζπληειεζηή δελ είρε 

ρξεζηκνπνηεζεί, ηφηε ζα κεησζεί ε ρξήζε απηνχ ηνπ ζπληειεζηή κέρξη λα 

εμηζσζεί ε ακνηβή ηνπ κε ηελ αμία ηνπ επηπιένλ πξντφληνο ηνπ νπνίνπ 

ζπληειεί ζηελ παξαγσγή. Με ηελ εμίζσζε απηή, θάζε ζπληειεζηήο ακείβεηαη 

αθξηβψο φζν ζπκβάιιεη ζηελ παξαγσγή. 

Ζ αξρή ηεο νξηαθήο παξαγσγηθφηεηαο ιεηηνπξγεί ζε δχν επίπεδα. Σν 

πξψην επίπεδν είλαη ην κηθξννηθνλνκηθφ, φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ 

αηνκηθή επηρείξεζε σο νδεγφο αξηζηνπνίεζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ ηεο 

απνηειέζκαηνο. Ζ επηρείξεζε κεγηζηνπνηεί ηα θέξδε ηεο φηαλ αθνινπζεί ηελ 

αξρή απηή θαη ακείβεη θάζε ζπληειεζηή κε ηελ αμία ηνπ νξηαθνχ ηνπ 

πξντφληνο, δειαδή ιεηηνπξγεί σο πεξηγξαθή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο 

επηρείξεζεο. Σν δεχηεξν επίπεδν είλαη θνηλσληθφ, θαζψο εθφζνλ νη αηνκηθνί 

δξψληεο αθνινπζνχλ ηελ αξρή απηή θαη δελ ππάξρνπλ ηξηβέο ζηελ νηθνλνκία, 

ε αξρή απηή επηκεξίδεη ζε φινπο ηνπο ζπληειεζηέο ην νξηαθφ ηνπο πξντφλ θαη 

εμαζθαιίδεη ηελ θαιχηεξε ρξήζε ησλ πφξσλ ζηελ θνηλσλία. Έηζη, καο παξέρεη 

κηα αξρή γηα ηε δηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο κεηαμχ ησλ θαηφρσλ ησλ 

παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ θαη ε αγνξά θαηαθέξλεη λα αθνινπζήζεη έλαλ 

εζηθφ θαλφλα δηαλεκεηηθνχ δηθαίνπ, αθνχ ν θάζε ζπληειεζηήο ακείβεηαη 

αθξηβνδίθαηα κε βάζε ην πνζφ ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ. Όπσο θαη αλ 

πξνζαξκφδνληαη νη κηζζνί απφ ηελ ειεχζεξε δηαπξαγκάηεπζε κεηαμχ 

κεκνλσκέλσλ αλζξψπσλ, ην χςνο ηεο ακνηβήο πνπ πξνθχπηεη απφ απηέο ηηο 

ζπλαιιαγέο ηείλεη λα είλαη ίζν κε ην κέξνο πνπ κπνξεί λα αλαρζεί ζηελ ίδηα 

ηελ εξγαζία.   
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2.2.2. Σο νεοκλαζικό ςπόδειγμα ζε πλήπη ανηαγυνιζμό 

Ζ ζχγρξνλε λενθιαζηθή ζεσξία ηεο δήηεζεο εξγαζίαο θάλεη  δηάθξηζε 

κεηαμχ βξαρπρξφληαο πεξηφδνπ, φπνπ κφλν ε εξγαζία σο κεηαβιεηφο 

παξαγσγηθφο ζπληειεζηήο κπνξεί λα κεηαβιεζεί, θαη καθξνρξφληαο πεξηφδνπ 

φπνπ ε επηρείξεζε κπνξεί λα κεηαβάιιεη ην επίπεδν απαζρφιεζεο φισλ ησλ 

παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ. Θεσξείηαη δειαδή φηη ν παξαγσγηθφο 

ζπληειεζηήο ηνλ νπνίν επθνιφηεξα κεηαβάιιεη ε επηρείξεζε είλαη ε εξγαζία. 

ηε βξαρπρξφληα πεξίνδν, ε επηρείξεζε έρεη κηα ζπλάξηεζε παξαγσγήο ηνπ 

ηχπνπ           φπνπ Q είλαη ε πνζφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο, L νη 

κνλάδεο εξγαζίαο θαη K  ε ζηαζεξή πνζφηεηα θεθαιαίνπ πνπ έρεη ε 

επηρείξεζε. Ζ ζπλάξηεζε παξαγσγήο έρεη επίζεο ηε βαζηθή ηδηφηεηα φηη ε 

επηρείξεζε θαηά πάγηα ππφζεζε είλαη ιήπηεο ηηκψλ θαη παίξλεη δεδνκέλεο 

απφ ηελ αγνξά ηηο ηηκέο ηνπ πξντφληνο, p, θαη ησλ ππεξεζηψλ ησλ 

παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ, r θαη w, γηα ην θεθάιαην θαη ηελ εξγαζία 

αληίζηνηρα. Θεσξνχκε φηη ην θφζηνο ηεο επηρείξεζεο είλαη κφλν ην θφζηνο ησλ 

εηζξνψλ F′>0, F′′<0. Ζ επηρείξεζε κεγηζηνπνηεί ηα θέξδε ηεο φηαλ ηζρχεη 

π pF(L,K )-wL-rK . Απηφ πξνυπνζέηεη φηη 
  

  
  

         

  
     

 
         

  
  , δειαδή φηη ε βξαρπρξφληα δήηεζε εξγαζίαο ζηελ αηνκηθή 

επηρείξεζε δίλεηαη απφ ηελ εμίζσζε ηεο αμίαο ηνπ νξηαθνχ πξντφληνο ηεο 

εξγαζίαο κε ηνλ κηζζφ. Δθφζνλ κάιηζηα ην θφζηνο είλαη wL+rK , ν κηζζφο 

είλαη ίζνο θαη κε ην νξηαθφ θφζηνο. Γηαθνξίδνληαο ηελ ηειεπηαία εμίζσζε σο 

πξνο ηνλ κηζζφ έρνπκε 
   

  
 

 

 
          

   

<  , πνπ καο δίλεη θαη ηελ αξλεηηθή 

θιίζε ηεο θακπχιεο δήηεζεο εξγαζίαο. 

ην Γηάγξακκα 1, ε θακπχιε ηνπ νξηαθνχ πξντφληνο ηεο εξγαζίαο 

πνιιαπιαζηαζκέλε επί ηελ ηηκή ηνπ πξντφληνο καο δίλεη ηελ θακπχιε ηεο 

αμίαο ηνπ νξηαθνχ πξντφληνο ηεο εξγαζίαο (VMPL), φπνπ ε δήηεζε εξγαζίαο 

ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο πξνθχπηεη απφ ην θαηεξρφκελν ηκήκα ηεο 

θακπχιεο. Σν ζεκείν ηνκήο ηεο θακπχιεο κε ηελ απείξσο ειαζηηθή 

πξνζθνξά εξγαζίαο ζηνλ κηζζφ w δείρλεη ην ζεκείν ηζνξξνπίαο ηεο 

απαζρφιεζεο γηα ηελ αηνκηθή επηρείξεζε, L*. Οπνηαδήπνηε απφθιηζε καο 

θέξλεη πίζσ ζην ζεκείν ηζνξξνπίαο. Αλ απαζρνινχληαη ιηγφηεξεο κνλάδεο 

εξγαζίαο απφ απηφ, ηφηε ε αμία ηνπ νξηαθνχ πξντφληνο είλαη κεγαιχηεξε απφ 
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ηνλ κηζζφ, άξα ε επηρείξεζε ζα απμήζεη ηελ απαζρφιεζε. Γηαθνξεηηθά, ν 

κηζζφο ζα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηελ αμία ηνπ νξηαθνχ πξντφληνο θαη ε 

επηρείξεζε κπνξεί λα απμήζεη ηα θέξδε ηεο κεηψλνληαο ηελ απαζρφιεζε. Ζ 

αηνκηθή θακπχιε δήηεζεο εξγαζίαο ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο ζπλαζξνίδεηαη 

νξηδφληηα γηα λα πξνθχςεη ε θακπχιε δήηεζεο εξγαζίαο ηνπ θιάδνπ.  

Όηαλ κεηαβάιινληαη θαη νη δχν παξαγσγηθνί ζπληειεζηέο, εξγαζία θαη 

θεθάιαην, ε αλάιπζε γίλεηαη καζεκαηηθά πην πνιχπινθε νπφηε κπνξνχκε λα 

ηε ρσξίζνπκε ζε δχν θάζεηο. ηελ πξψηε θάζε, θξαηάκε δεδνκέλν ην 

επίπεδν παξαγσγήο πξντφληνο θαη ειαρηζηνπνηνχκε ην θφζηνο. Εεηάκε 

δειαδή λα βξνχκε πνην ζα είλαη ην ειάρηζην εθείλν θφζηνο πνπ ζα καο δψζεη 

ην ζπγθεθξηκέλν επίπεδν πξντφληνο. Απφ εθεί εμάγνπκε ηελ θακπχιε 

ζπλνιηθνχ θφζηνπο πνπ απνηειεί ζπλάξηεζε ηνπ επηπέδνπ παξαγσγήο. Απηφ 

καο επηηξέπεη λα κειεηήζνπκε αλεμάξηεηα ην απνηέιεζκα ππνθαηάζηαζεο 

κεηαμχ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ. ηε δεχηεξε θάζε, κεγηζηνπνηνχκε ην 

θέξδνο κε δεδνκέλε ηε ζπλάξηεζε θφζηνπο, επηιέγνπκε δειαδή ην επίπεδν 

παξαγσγήο. Απφ ηελ πξψηε θάζε εμάγνπκε ηε δήηεζε γηα εξγαζία κε 

δεδνκέλν επίπεδν πξντφληνο θαη απφ ηε δεχηεξε θάζε εμάγνπκε ηε δήηεζε 

εξγαζίαο ρσξίο ηνλ πεξηνξηζκφ φηαλ ιακβάλνπκε ππφςε θαη ην απνηέιεζκα 

ππνθαηάζηαζεο θαη ην απνηέιεζκα θιίκαθαο παξαγσγήο. 

ηελ πξψηε θάζε, αλ ππνζέζνπκε φηη ε ζπλάξηεζε παξαγσγήο έρεη 

ηηο ζπλεζηζκέλεο ηδηφηεηεο, ε κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ πξνυπνζέηεη φηη 

 
  

  
  ,  

  

  
  , θαη θαηά ζπλέπεηα φηη 

  

  
  

  

 
 

 
. Γειαδή, ε αληαγσληζηηθή 

επηρείξεζε κεγηζηνπνηεί ηα θέξδε ηεο φηαλ ν νξηαθφο ιφγνο ηερληθήο 

ππνθαηάζηαζεο ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ είλαη ίζνο κε ηνλ ιφγν ησλ 

ηηκψλ ηνπο. Ζ ζπλήζεο δηαγξακκαηηθή παξνπζίαζε είλαη ζην επίπεδν ησλ δχν 

δηαζηάζεσλ κε ηελ εξγαζία θαη ην θεθάιαην λα θαηαιακβάλνπλ απφ έλα 

άμνλα. Ζ ζπλάξηεζε παξαγσγήο πξνβάιιεηαη ζην επίπεδν απηφ σο 

θακπχιεο ίζεο παξαγφκελεο πνζφηεηαο, νη νπνίεο είλαη ην αθξηβέο αληίζηνηρν 

ησλ θακππιψλ αδηαθνξίαο ηνπ θαηαλαισηή. Αληίζηνηρα, νη θακπχιεο ίζνπ 

θφζηνπο πξνβάιινληαη ζην ίδην επίπεδν σο επζείεο γξακκέο κε αξλεηηθή 

θιίζε ησλ νπνίσλ ε γσλία κε ηνπο άμνλεο εθθξάδεη ηνλ ιφγν ησλ ηηκψλ ησλ 

ζπληειεζηψλ. Ζ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο γηα δεδνκέλν επίπεδν 

πξντφληνο ή ε κεγηζηνπνίεζε ηνπ πξντφληνο κε δεδνκέλν θφζηνο, δίλεηαη απφ 
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ηελ επαθή ησλ θακππιψλ ίζνπ θφζηνπο θαη ίζεο πνζφηεηαο. ην ζεκείν 

επαθήο ν ιφγνο ησλ ηηκψλ είλαη ίζνο κε ηνλ νξηαθφ ιφγν ηερληθήο 

ππνθαηάζηαζεο. Μεηαβάιινληαο ηελ ηηκή ηνπ ζπληειεζηή εξγαζίαο κπνξεί λα 

πξνθχςεη θαηά ηξφπν αληίζηνηρν κε εθείλν ηεο θακπχιεο δήηεζεο ηνπ 

θαηαλαισηή ε θακπχιε δήηεζεο ηεο εξγαζίαο γηα δεδνκέλν επίπεδν 

πξντφληνο. 

Ζ κνξθή ησλ θακππιψλ ίζνπ πξντφληνο κπνξεί λα πεξηγξαθεί κε ηελ 

έλλνηα ηεο ειαζηηθφηεηαο ηερληθήο ππνθαηάζηαζεο ε νπνία επηλνήζεθε ζηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930 αλεμάξηεηα απφ ηνλ Hicks θαη ηελ Robinson.Ζ 

ειαζηηθφηεηα ηεο ηερληθήο ππνθαηάζηαζεο κεηαμχ ησλ παξαγσγηθψλ 

ππεξεζηψλ ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο εξγαζίαο, σ, νξίδεηαη σο ε επίδξαζε ηεο 

κεηαβνιήο ηνπ ιφγνπ ησλ ηηκψλ ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ ζηνλ ιφγν 

ηεο ρξήζεο ησλ πνζνηήησλ ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ ή ησλ νξηαθψλ 

ηνπο πξντφλησλ γηα δεδνκέλν επίπεδν πξντφληνο, δειαδή   
    

 

 
 

    
 

 
 
 

    
 

 
 

    
  

   
 
. 

Απφ ηελ αλάιπζε απηή, πξνθχπηνπλ θαη νη ζρέζεηο ειαζηηθφηεηαο ηεο 

δήηεζεο ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ. Γηα παξάδεηγκα, πξνθχπηεη φηη 

            σ <  ,  φπνπ   LW ε είλαη ε ειαζηηθφηεηα ηεο δήηεζεο 

εξγαζίαο σο πξνο ηνλ κηζζφ γηα δεδνκέλν επίπεδν πξντφληνο θαη s είλαη ην 

πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο εξγαζίαο ζην ζπλνιηθφ πξντφλ. Με άιια ιφγηα, ε 

δήηεζε εξγαζίαο είλαη αξλεηηθή σο πξνο ηνλ κηζζφ θαη ε ειαζηηθφηεηά ηεο 

είλαη κηθξφηεξε (ιηγφηεξν αξλεηηθή) φζν κεγαιχηεξε είλαη ε ζπκκεηνρή ηνπ 

θφζηνπο εξγαζίαο ζην ζπλνιηθφ έζνδν θαη κεγαιχηεξε φζν επθνιφηεξε είλαη ε 

ππνθαηάζηαζή ηεο απφ ην θεθάιαην. Αληίζηνηρα, ε ζηαπξνεηδήο ειαζηηθφηεηα 

ηεο δήηεζεο εξγαζίαο σο πξνο ηελ ηηκή ησλ παξαγσγηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ 

θεθαιαίνπ δίλεηαη απφ ηε ζρέζε           σ >  . Καηά παξφκνην ηξφπν, 

κπνξνχλ λα εμαρζνχλ νη εμηζψζεηο ζηελ πεξίπησζε ησλ πεξηζζφηεξσλ 

παξαγσγηθψλ εηζξνψλ, φπσο δηαθνξεηηθά είδε εξγαζίαο θαη κεραλεκάησλ. 

Αλ πξνζζέζνπκε θαη ηα απνηειέζκαηα θιίκαθαο, ε ζπλάξηεζε δήηεζεο 

γίλεηαη πην ζχλζεηε θαη ε ζρέζε κεηαμχ ησλ ειαζηηθνηήησλ πεξηιακβάλεη θαη 

ηελ ειαζηηθφηεηα κεηαμχ ηνπ δεδνκέλνπ πξντφληνο θαη απαζρνινχκελνπ 

επηπέδνπ εξγαζίαο θαη ηελ ειαζηηθφηεηα κεηαμχ επηπέδνπ πξντφληνο θαη 

κηζζνχ. Ζ καζεκαηηθή πνιππινθφηεηα ησλ ζρέζεσλ επηβάιιεη ηελ εμεηδίθεπζε 

ησλ ζπλαξηήζεσλ παξαγσγήο ζε ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο έηζη ψζηε λα 
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εθηηκεζνχλ νηθνλνκεηξηθά νη ειαζηηθφηεηεο ηεο δήηεζεο εξγαζίαο θαη νη 

ζπλαξηήζεηο δήηεζεο απαζρφιεζεο. 

Σν λενθιαζηθφ ππφδεηγκα εμεγεί ηηο κηζζνινγηθέο δηαθνξέο θπξίσο σο 

βαζηδφκελεο ζε δηαθνξέο ζηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο. Οη δηαθνξέο 

απηέο κπνξεί λα νθείινληαη είηε ζηηο δηαθνξεηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, είηε ζε δηαθνξέο ζην επίπεδν ηεο θαηαβαιιφκελεο 

πξνζπάζεηαο θαη απφδνζεο κε δεδνκέλε ηελ ηθαλφηεηα. Οη δηαθνξέο ζηελ 

ηθαλφηεηα κπνξεί λα είλαη δχν εηδψλ. Πξψηνλ, κπνξεί λα πξνθχπηνπλ απφ ην 

επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ, ην απνθαινχκελν αλζξψπηλν 

θεθάιαην, ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ηππηθή εθπαίδεπζε, ε εκπεηξία θαη 

ε εθπαίδεπζε πάλσ ζηε δνπιεηά. Γεχηεξνλ, κπνξεί λα πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

χπαξμε δηαθνξεηηθψλ ηθαλνηήησλ, αλεμάξηεησλ απφ ηελ εθπαίδεπζε, πνπ 

είλαη γελεηηθά ή πνιηηηζηηθά πξνζδηνξηζκέλεο. Ωζηφζν, ην ππφδεηγκα δελ 

εμεγεί πσο νη ηθαλφηεηεο απηέο ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ 

εξγαδνκέλνπ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε πξνζπάζεηα εμήγεζεο ησλ κηζζνινγηθψλ 

δηαθνξψλ θπξίσο ζην εκπεηξηθφ επίπεδν πξνθχπηεη απφ ηελ εμέηαζε ησλ 

πξνζσπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο νηθνλνκεηξηθήο 

ζρέζεο ηνπο κε ην χςνο ηνπ κηζζνχ, απφ ηελ πιεπξά δειαδή ηεο πξνζθνξάο. 

Γεληθφηεξα, είλαη γεγνλφο φηη είλαη εμαηξεηηθά δπζρεξέο γηα κία 

επηρείξεζε λα ιεηηνπξγήζεη κε βάζε ηελ αξρή ηεο νξηαθήο παξαγσγηθφηεηαο 

θαη λα θαζνξίζεη ηνλ κηζζφ γηα ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ, αλ θαη φλησο 

ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ κία επηρείξεζε θάλεη έλαλ ινγηζκφ θφζηνπο θαη 

νθέινπο γηα ζπγθεθξηκέλεο πξνζιήςεηο. Σέηνηνπ είδνπο ππνινγηζκνί έρνπλ 

λφεκα ηδίσο ζε πεξηπηψζεηο ηδηαίηεξνπ ηαιέληνπ ή δεμηφηεηαο ηνπ 

εξγαδνκέλνπ πνπ ε δήηεζή ηνπ θαζνξίδεη θαη ηελ ηηκή ηνπ ζε ζρέζε κε ηε 

ζπαληφηεηά ηνπ.  

 

 

2.2.3. Μονοπώλιο ζηην αγοπά πποφόνηορ 

Σν ηππηθφ λενθιαζηθφ κνλνπψιην αληηθαηνπηξίδεη κηα ζηαηηθή 

επηρείξεζε κε δεδνκέλε ηερλνινγία πνπ απεπζχλεηαη ζε κία δεδνκέλε αγνξά, 

ηεο νπνίαο έρεη ηνλ έιεγρν. Γελ αθνξά ηα πξαγκαηηθά κνλνπψιηα, ηηο κεγάιεο 

δειαδή επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ ε δξάζε αθνξά κία δπλακηθή ζρέζε 
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ηερλνινγίαο, νξγάλσζεο παξαγσγήο θαη δηαλνκήο θαη ζπκπεξηθνξάο πξνο 

ηελ αγνξά. ηα κνλνπψιηα απηά, ε ζρέζε ηεο εηαηξίαο κε ην εξγαηηθφ ηεο 

δπλακηθφ είλαη εμαηξεηηθά πην πνιχπινθε θαη ζρεηίδεηαη ιηγφηεξν κε ηνλ νξηαθφ 

ινγηζκφ.  

ην κνλνπψιην ηνπ λενθιαζηθνχ ππνδείγκαηνο, ζηελ αγνξά πξντφληνο 

ε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο ηεο επηρείξεζεο ζπλεπάγεηαη ηελ εμίζσζε ηνπ 

κηζζνχ, φρη κε ηελ αμία ηνπ νξηαθνχ πξντφληνο [VMPL=p ∂Q/∂L)], αιιά κε ην 

νξηαθφ έζνδν πξντφληνο (marginal revenue product of labour) MRPL, ην νπνίν 

νξίδεηαη σο ην γηλφκελν ηνπ νξηαθνχ εζφδνπ κε ην νξηαθφ πξντφλ ηεο εξγαζίαο 

θαη θαζνξίδεη ην επίπεδν απαζρφιεζεο εξγαζίαο ηνπ κνλνπσιίνπ. Ζ εμίζσζε 

απηή πξνθχπηεη άκεζα κέζσ ηεο κεγηζηνπνίεζεο ηνπ θέξδνπο. Τπνζέηνπκε 

φηη ην θέξδνο ηεο επηρείξεζεο είλαη π             , δειαδή είλαη ίζν κε 

ηα ζπλνιηθά έζνδα κείνλ ην ζπλνιηθφ θφζηνο πνπ είλαη ε ακνηβή ησλ 

παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ. Ζ ηηκή δελ είλαη εμσγελψο δεδνκέλε, αιιά 

κεηαβάιιεηαη  ζχκθσλα κε ην επίπεδν παξαγσγήο Q, ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε 

ηνπο ζπληειεζηέο παξαγσγήο εξγαζία L, θαη θεθάιαην K, κέζα απφ ηε 

ζπλάξηεζε παξαγσγήο         . Σα θέξδε έηζη κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ 

σο ζπλάξηεζε ηνπ επηπέδνπ ρξήζεο ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ σο 

π                       . Ζ ζπλζήθε πξψηεο ηάμεσο γηα ηελ εξγαζία 

πξνυπνζέηεη φηη 
  

  
 

  

  

  

  
         

  

  
    . Δμάγνληαο σο θνηλφ 

παξάγνληα ην νξηαθφ πξντφλ ηεο εξγαζίαο     ∂ / ∂ , έρνπκε 
  

  
  

  

  
  

    . Ο φξνο κέζα ζηελ παξέλζεζε είλαη ην νξηαθφ έζνδν MRL ηνπ 

κνλνπσιεηή, νπφηε ε ζπλζήθε ηζνξξνπίαο γίλεηαη               . 

Με ηηο θαηάιιειεο καζεκαηηθέο πξάμεηο, κπνξνχκε λα γξάςνπκε ηνλ κηζζφ 

ηζνξξνπίαο σο ζπλάξηεζε ηεο ειαζηηθφηεηαο δήηεζεο ηνπ πξντφληνο θαη ηεο 

αμίαο ηνπ νξηαθνχ πξντφληνο 
  

  
  

 

 
         

 

 
     . Ζ εμίζσζε απηή 

δελ θαζνξίδεη ην χςνο ηνπ κηζζνχ, ν νπνίνο είλαη εμσγελψο δεδνκέλνο γηα ηνλ 

κνλνπσιεηή πνπ δξα ζε αληαγσληζηηθή αγνξά εξγαζίαο, αιιά ην επίπεδν 

απαζρφιεζεο ηεο εξγαζίαο. ην ζεκείν φκσο ηεο ηζνξξνπίαο, ν κηζζφο 

βξίζθεηαη θάησ απφ ηελ αμία ηνπ νξηαθνχ πξντφληνο.  

Σν κνληέιν ηνπ κνλνπσιίνπ ηζρχεη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε 

επηρείξεζε δελ αληηκεησπίδεη άπεηξε ειαζηηθφηεηα ζηε δήηεζε πξντφληνο. ηε 
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γεληθφηεξε αλάιπζε ηεο δήηεζεο εξγαζίαο, ππάξρεη πάληνηε έλα «mark-up» 

ηεο νξηαθήο παξαγσγηθφηεηαο πάλσ ζηνλ κηζζφ, δειαδή ν εξγάηεο ακείβεηαη 

ιηγφηεξν απφ ηελ αμία ηνπ νξηαθνχ ηνπ πξντφληφο ηνπ. Απηφ πξνθχπηεη άκεζα 

απφ ηνλ ηχπν ηνπ κνλνπσιίνπ εθφζνλ       
 

   / 
, φπνπ 

 

   / 
 είλαη ίζν κε 

ην mark-up πνπ είλαη πάληνηε κεγαιχηεξν ηεο κνλάδαο γηα κε αληαγσληζηηθέο 

αγνξέο. 

 

 

2.2.4. Μονοψώνιο στην αγορά εργασίας  

Ζ άιιε πεξίπησζε αηειψλ αγνξψλ θαηά ηελ νπνία δελ ππάξρεη 

εμίζσζε ηνπ νξηαθνχ πξντφληνο κε ηελ ακνηβή ηεο εξγαζίαο είλαη ε 

πεξίπησζε ηνπ κνλνςσλίνπ. Αθνξά ηελ πεξίπησζε εθείλε φπνπ ππάξρεη 

κφλν έλαο αγνξαζηήο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. ηελ πεξίπησζε ηνπ 

κνλνςσλίνπ, ε ηηκή ηεο εξγαζίαο θαη ην επίπεδν απαζρφιεζεο επεξεάδνληαη 

απφ ηελ απφθαζε ηνπ κνλνςσλεηή ν νπνίνο εμηζψλεη ην νξηαθφ θφζηνο 

εξγαζίαο κε ηελ θακπχιε δήηεζεο εξγαζίαο, δειαδή ην θζίλνλ κέξνο ηεο 

θακπχιεο ηεο αμίαο ηνπ νξηαθνχ πξντφληνο.  

Ζ θιαζηθή αλάιπζε ηεο Robinson, φπσο εμειίρζεθε απφ ηνλ Stigler, 

ζεσξεί φηη ν κνλνςσλεηήο δελ ιακβάλεη σο δεδνκέλν ηνλ κηζζφ. Δπεηδή φιε 

ε πξνζθεξφκελε εξγαζία απαζρνιείηαη απφ απηφλ, αληηκεησπίδεη ηελ 

αλεξρφκελε θακπχιε πξνζθνξάο εξγαζίαο. Δπεηδή πξέπεη λα θαηαβάιεη ηνλ 

ίδην κηζζφ ζε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο, κία επηπιένλ κνλάδα εξγαζίαο ηνπ 

ζηνηρίδεη φρη κφλν ηελ απμεκέλε ηηκή ηεο, αιιά θαη ηε δηαθνξά ηνπ απμεκέλνπ 

κηζζνχ γηα φιεο ηηο πξνεγνχκελεο κνλάδεο εξγαζίαο. Έζησ φηη απαζρνιεί n 

κνλάδεο εξγαζίαο κε κηζζφ w θαη πξέπεη λα απαζρνιήζεη Δn επηπιένλ 

κνλάδεο εξγαζίαο κε κηζζφ   Δ , ηφηε ην επηπιένλ νξηαθφ θφζηνο ζα είλαη 

 n  Δn    Δ   n  nΔ     Δ  Δn. Ο πξψηνο φξνο ηνπ δεμηνχ 

κέξνπο ηεο εμίζσζεο δείρλεη ηελ επηπξφζζεηε δηαθνξά ηνπ απμεκέλνπ κηζζνχ 

γηα φιεο ηηο πξνεγνχκελεο κνλάδεο εξγαζίαο. Ζ θακπχιε ηνπ νξηαθνχ 

θφζηνπο εξγαζίαο ηνπ κνλνςσλίνπ βξίζθεηαη ινηπφλ πάλσ απφ ηελ θακπχιε 

πξνζθνξάο εξγαζίαο. Όπσο θάζε επηρείξεζε πνπ κεγηζηνπνηεί ηα θέξδε ηεο, 

ην κνλνςψλην εμηζψλεη ην νξηαθφ θφζηνο εξγαζίαο κε ην νξηαθφ έζνδν 

πξντφληνο, ηελ θακπχιε δήηεζεο ηεο εξγαζίαο. Ζ ηζνξξνπία ινηπφλ ηνπ 
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κνλνςσλεηή επέξρεηαη ζην ζεκείν φπνπ ε θακπχιε ηνπ νξηαθνχ θφζηνπο ηεο 

εξγαζίαο ηέκλεηαη απφ ηελ θακπχιε δήηεζεο εξγαζίαο.  

Σν Γηάγξακκα 2 απνζαθελίδεη απηέο ηηο ζρέζεηο, θαζψο παξαηεξνχκε 

φηη ε εμίζσζε νξηαθνχ θφζηνπο θαη θακπχιεο δήηεζεο εξγαζίαο επέξρεηαη ζην 

ζεκείν Α, φπνπ ε απαζρφιεζε ηζνξξνπίαο είλαη L* κνλάδεο εξγαζίαο. Ο 

κηζζφο ηζνξξνπίαο φκσο πξνθχπηεη απφ ηελ θακπχιε πξνζθνξάο ζην ζεκείν 

Β θαη είλαη w*. ην ζεκείν Β, ππάξρεη δηάζηαζε κεηαμχ ηνπ κηζζνχ w* θαη ηεο 

αμίαο ηνπ νξηαθνχ πξντφληνο ηεο εξγαζίαο (L*A). πλεπψο, ππάξρεη θαηά 

θάπνην ηξφπν κηα εθκεηάιιεπζε ηνπ εξγαδνκέλνπ. 

Ζ ζεζκνζέηεζε ελφο θαηψηαηνπ κηζζνχ κπνξεί λα κεηαβάιεη ηελ 

θαηάζηαζε. Αλ επηβιεζεί  έλαο θαηψηαηνο κηζζφο  ´, ηφηε ε θακπχιε νξηαθνχ 

θφζηνπο εξγαζίαο γίλεηαη  ´ΕΔΓ θαη ηέκλεη ηελ θακπχιε δήηεζεο ζην ζεκείν Ε. 

Ζ ηζνξξνπία ηψξα επέξρεηαη ζην ζεκείν Δ κε κηζζφ  ´ θαη απαζρφιεζε  ´. Ζ 

παξέκβαζε απηή απμάλεη θαη ηνλ κηζζφ θαη ην επίπεδν απαζρφιεζεο 

δεδνκέλνπ φηη ηα  ´ θαη  ´ είλαη πςειφηεξα απφ ηα w* θαη L*. Ζ δπζρεξήο 

ζέζε ηνπ εξγαδνκέλνπ φκσο εμαθνινπζεί λα ππάξρεη, αθνχ πξνθεηκέλνπ λα 

απαιεηθζεί εληειψο πξέπεη ν θαηψηαηνο κηζζφο λα αλεβεί ζην wmin, φπνπ ην 

επίπεδν ηεο απαζρφιεζεο παξακέλεη L*.  

Δπνκέλσο, ζηελ πεξίπησζε ηνπ κνλνςσλίνπ, ε επηβνιή ελφο 

θαηψηαηνπ κηζζνχ κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ θαηάζηαζε γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο. 

Αληίζεηα, φηαλ ε αγνξά είλαη αληαγσληζηηθή, ε ζεζκνζέηεζε ελφο θαηψηαηνπ 

κηζζνχ ν νπνίνο είλαη αλψηεξνο απφ ηνλ κηζζφ ηζνξξνπίαο ζα νδεγήζεη ζε 

αλεξγία, δεδνκέλνπ φηη ζα ππάξρνπλ εξγαδφκελνη πνπ ζα επηζπκνχλ λα 

εξγαζζνχλ ζηνλ κηζζφ απηφ θαη νη επηρεηξήζεηο δελ ζα έρνπλ δήηεζε γηα ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο.  

Σν ππφδεηγκα ηνπ κνλνςσλίνπ έρεη εθαξκνγή ζε ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο 

εξγαζίαο, φπσο απηή ησλ ρακειφκηζζσλ, αλ θαη ζηε κεγάιε πιεηνλφηεηα ησλ 

πεξηπηψζεσλ, ηηο αγνξέο εξγαζίαο ραξαθηεξίδεη ν ηέιεηνο αληαγσληζκφο.  
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3. Άλλα ςποδείγμαηα  

Ωζηφζν, ν θαζνξηζκφο ησλ κηζζψλ δελ θαηλφηαλ λα ππαθνχεη ηνπο 

ίδηνπο θαλφλεο ηεο αγνξάο πνπ ίζρπαλ γηα άιια πξντφληα. Οη ηξηβέο θαίλνληαλ 

λα εκπνδίδνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ θαζαξή ζεσξία λα ιεηηνπξγήζεη. ηε 

δηακφξθσζε ησλ κηζζψλ ππήξρε έλα έληνλα εζηκηθφ ζηνηρείν, νη ζρέζεηο 

εξγνδφηε θαη εξγαδνκέλσλ δελ ήηαλ δηκεξείο αιιά πέξλαγαλ κέζσ ηεο 

νξγάλσζεο ησλ εξγαηψλ θαη ησλ εξγνδνηψλ. Κνηλσληθνί παξάγνληεο 

ππεηζέξρνληαλ ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ κηζζνχ θαη ηεο απφδνζεο ηνπ 

εξγαδφκελνπ, ππήξραλ έλλνηεο δηθαηνζχλεο θαη ζην επίπεδν ηνπ κηζζνχ θαη 

ζηηο ζρεηηθέο ακνηβέο ησλ εξγαδνκέλσλ, ελψ ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην ηεο 

απαζρφιεζεο ηεο εξγαζίαο απαζρνινχζε ηηο θπβεξλήζεηο θαη ηελ θνηλή 

γλψκε.  

Οη ίδηνη νη εξγνδφηεο δελ θαίλνληαλ δηαηεζεηκέλνη λα εθαξκφδνπλ ηνπο 

θαλφλεο ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ κηζζψλ θαη ζηα 

κηζζνινγηθά ηνπο ζπζηήκαηα αθνινπζνχζαλ ινγηθέο πνπ πξνέξρνληαλ απφ 

ζπκβνχινπο δηνίθεζεο, νη νπνίνη εθάξκνδαλ ππνδείγκαηα πνπ δελ είραλ θακία 

ζρέζε κε ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία. Παξφιν πνπ νη εξγαδφκελνη δηαθέξνπλ 

κεηαμχ ηνπο, νη κηζζνινγηθέο δηαθνξέο γηα ηελ ίδηα πνηφηεηα εξγαζίαο ήηαλ 

ζεκαληηθέο θαη δηέθεξαλ αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο, ηε 

γεσγξαθηθή πεξηνρή θαη κε ηνλ νηθνλνκηθφ θιάδν. Οη δπλάκεηο ηνπ 

αληαγσληζκνχ δελ θαίλνληαλ λα θαζνξίδνπλ ηνλ κηζζφ ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο. Τπήξρε έλα κεγάιν εχξνο απξνζδηνξηζηίαο πνπ επέηξεπε 

ζηνπο κηζζνχο λα πξνζδηνξηζζνχλ απφ δπλάκεηο εθηφο αγνξάο. Ζ ηειεπηαία 

θαζφξηδε κφλν ηα αθξφηαηα φξηα, κέζα ζηα νπνία νη κε αγνξαίεο δπλάκεηο 

επεξέαδαλ ηνπο φξνπο ππφ ηνπο νπνίνπο παξέρεηαη ε αλζξψπηλε εξγαζία.  

Δπνκέλσο, ήηαλ ζαθέο φηη ε αγνξά εξγαζίαο είρε ηε δηθή ηεο 

ηδηαηηεξφηεηα, ε νπνία αλαπξνζάξκνζε ην πεδίν ηεο έξεπλαο. ηηο ΖΠΑ, ε 

ρνιή ηνπ Wisconsin πνπ αθνινπζνχζε ηε ζεζκηθή (institutionalist) ζεσξία, 

ρηίδεη κία ζεσξία εξγαζίαο, ε νπνία αζθεί εμαηξεηηθά ηζρπξή επίδξαζε ζηα 

νηθνλνκηθά ηεο εξγαζίαο. Αληί λα επηκέλεη ζηε γεληθφηεηα ησλ λενθιαζηθψλ 

νηθνλνκηθψλ λφκσλ, έρεη σο θχξην φπιν ηεο ηελ εκπεηξηθή έξεπλα θαη ζηφρν 

ηεο ηε βειηίσζε ησλ φξσλ εξγαζίαο κέζα απφ θξαηηθή παξέκβαζε.  
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Ζ θχξηα ζρνιή ησλ εξγαηηθψλ νηθνλνκηθψλ ζηελ Ακεξηθή είλαη νη 

ιεγφκελνη «Neoclassical Revisionists», ε νπνία ελψ απνδέρεηαη ηε ζεσξεηηθή 

βάζε ηεο λενθιαζηθήο ζεσξίαο, ζηέθεηαη θξηηηθά απέλαληί ηεο θαη πξνζπαζεί 

λα εμεηάζεη ηελ επίδξαζε ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ θαη ηεο θνηλσληθήο 

ζπκπεξηθνξάο ζηηο νηθνλνκηθέο δνκέο θαη ηελ νηθνλνκηθή ζπκπεξηθνξά. Οη 

κειέηεο ηεο ζρνιήο απηήο δίλνπλ έκθαζε ζηελ πεξηνξηζκέλε θηλεηηθφηεηα ησλ 

εξγαηψλ, ζηελ απξνζδηνξηζηία ησλ κηζζψλ, ζηελ Κευλζηαλνχ ηχπνπ αλεξγία, 

ζηηο ππάξρνπζεο δνκέο ησλ κηζζψλ θαη ζηε ζπκπεξηθνξά θαη επίπησζε ησλ 

εξγαηηθψλ ζσκαηείσλ. Ζ αγνξά εξγαζίαο δελ αληηκεησπίδεηαη σο κία κεγάιε 

αληαγσληζηηθή αγνξά, αιιά σο θαηαηεκαρηζκέλε, θαζψο ζε θάπνηα κέξε ηεο 

αγνξάο ιεηηνπξγνχλ εζσηεξηθέο αγνξέο εξγαζίαο, φπνπ ν θαζνξηζκφο ησλ 

κηζζψλ θαη ε θαηαλνκή ηεο εξγαζίαο γίλεηαη δηνηθεηηθά κέζα ζηελ επηρείξεζε 

κε κηθξή κφλν ζχλδεζε κε ηελ εμσηεξηθή αγνξά εξγαζίαο. Μάιηζηα, 

ακθηζβεηεί εκπεηξηθά ηελ εθαξκνγή ηεο νξηαθήο αξρήο ζηε ιήςε απνθάζεσλ 

γηα ηελ απαζρφιεζε απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη θαη΄ επέθηαζε ηελ εκπεηξηθή 

ζπλάθεηα ηνπ αληαγσληζηηθνχ ππνδείγκαηνο ζηελ αγνξά εξγαζίαο.  

πκπεξαζκαηηθά, θαζνξηζηηθή ζεκαζία γηα ηελ ιήςε κέηξσλ πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα θαηαπνιεκήζνπλ ην θαηλφκελν ηεο γεληάο ησλ 700 επξψ έρεη 

θαη ε ιεπηνκεξήο αλάιπζε ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ θαζνξηζκνχ ησλ κηζζψλ 

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ ψζηε λα επηηεπρζεί ε άκβιπλζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο. ηε ζπλέρεηα, εμεηάδνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα απφ απηά. 

 

 

3.1. Μακποσπόνια ζσέζη επγαζίαρ 

Ζ ζρέζε εξγαζίαο πνπ βξίζθεηαη πιεζηέζηεξα ζην λενθιαζηθφ 

ππφδεηγκα είλαη ε εληειψο αδφκεηε αγνξά εξγαζίαο ησλ αλεηδίθεπησλ 

εξγαηψλ πνπ πξνζιακβάλνληαη ζε εκεξήζηα βάζε. Οη πεξηζζφηεξεο φκσο 

ζρέζεηο εξγαζίαο δελ είλαη απηήο ηεο κνξθήο θαη ε πιεηνςεθία ησλ 

εξγαδνκέλσλ έρεη πην καθξνρξφληεο ζρέζεηο εξγαζίαο. 

ηηο ΖΠΑ, νη εθπξφζσπνη ηεο ρνιήο ηνπ ηθάγν ππνζηεξίδνπλ φηη αλ 

θαη ππάξρνπλ αηέιεηεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, απηέο είλαη ζρεηηθά αζήκαληεο, 

κε ηελ έλλνηα φηη ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ησλ αγνξψλ εξγαζίαο 

βξίζθνληαη αξθεηά θνληά ζηηο πξνβιέςεηο ηνπ ηέιεηα αληαγσληζηηθνχ 
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ππνδείγκαηνο. Σα κε αληαγσληζηηθά ζηνηρεία κπνξεί λα θαίλνληαη κεγάια 

θάησ απφ ην κηθξνζθφπην ζηελ αηνκηθή πεξίπησζε, αιιά είλαη κηθξά ζην 

ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο. Δμάιινπ, δεκηνπξγήζεθαλ ππνδείγκαηα ηα νπνία 

κπνξνχζαλ λα εμεγήζνπλ ηε δηάζηαζε νξηαθνχ πξντφληνο θαη κηζζνχ ζην 

πιαίζην ηνπ αληαγσληζηηθνχ ππνδείγκαηνο.  

 Απηά είηε αληηκεησπίδνπλ ηελ εξγαζία σο «νηνλεί ζηαζεξφ ζπληειεζηή» 

φπνπ ππάξρνπλ κε κηζζηαθά θφζηε εξγαζίαο ηα νπνία πξέπεη λα 

απνζβεζζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρέζεο εξγαζίαο, είηε ζρεηίδνληαη κε ηε 

γλψζε θαη ηελ εκπεηξία πνπ απνθηά ν εξγαδφκελνο πάλσ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

εξγαζία ηνπ ε νπνία φκσο, ελψ απμάλεη ην νξηαθφ ηνπ πξντφλ, δελ είλαη εμ 

νινθιήξνπ κεηαβηβάζηκε ζε άιιεο ζέζεηο εξγαζίαο εθηφο εηαηξείαο. 

 

  

3.1.1.  Μη μιζθιακά κόζηη επγαζίαρ 

ην βαζηθφ ππφδεηγκα, ην κφλν θφζηνο εξγαζίαο είλαη ν κηζζφο. Σν 

χςνο πνπ θαηαβάιιεη σο θφζηνο εξγαζίαο ν εξγνδφηεο ηζνδπλακεί κε ηηο 

απνδνρέο ηνπ εξγαδνκέλνπ. Ωζηφζν, ζηελ πξάμε παξεκβάιινληαη ηα 

ιεγφκελα κε κηζζηαθά θφζηε εξγαζίαο ηα νπνία έρνπλ ηε βάζε ηνπο είηε ζηελ 

νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο φπσο ην θφζηνο ηνπ ηκήκαηνο πξνζσπηθνχ ή ην 

θφζηνο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, είηε ζε ζεζκηθνχο παξάγνληεο φπσο 

ππεξσξηαθή απαζρφιεζε, ην επίδνκα αδείαο ή ε απνδεκίσζε θαηά ηελ 

απφιπζε. Ζ πξνέιεπζε ηνπ θφζηνπο δελ επεξεάδεη ηελ αλάιπζε, θαζψο ε 

αξρή ηεο κεγηζηνπνίεζεο είλαη ίδηα. Ζ βαζηθή δηάθξηζε είλαη αλάκεζα ζηα 

θφζηε πνπ είλαη κεηαβιεηά, φπσο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο ή θξαηήζεηο θαη 

ππεξσξηαθέο ακνηβέο θαη ζηα θφζηε πνπ είλαη ζηαζεξά αλά εξγαδφκελν, 

δειαδή εθάπαμ ή επαλαιακβαλφκελα, φπσο ην θφζηνο αξρηθήο εθπαίδεπζεο 

θαη έληαμεο ζηελ επηρείξεζε, ην επίδνκα αδείαο, θαη ε απνδεκίσζε θαηά ηελ 

απφιπζε. Ζ εξγαζία ράλεη ηελ έλλνηα ηνπ κεηαβιεηνχ ζπληειεζηή θαη απνθηά 

ηνλ ραξαθηήξα ελφο «νηνλεί ζηαζεξνχ ζπληειεζηή», ελ κέξεη κεηαβιεηνχ θαη 

ελ κέξεη ζηαζεξνχ. Δθφζνλ ηα θφζηε απηά θαηαβάιινληαη ζε δηαθνξεηηθέο 

πεξηφδνπο, ε πεξίνδνο ηεο αλάιπζεο κεηαβάιιεηαη έηζη ψζηε λα εμηζσζεί ε 

παξνχζα αμία ηνπ νξηαθνχ πξντφληνο ηνπ εξγαδνκέλνπ κε ην άζξνηζκα ηεο 

παξνχζαο αμίαο ηνπ κηζζνχ ηνπ θαη ηνπ κε κηζζηαθνχ θφζηνπο. Αλ 
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ππνζέζνπκε φηη ε απαζρφιεζε ελφο εξγαδνκέλνπ, απφ ηελ πξφζιεςε έσο 

ηελ απφιπζε ή ηε ζχληαμε, αθνξά n πεξηφδνπο θαη νξίζνπκε σο H ην θφζηνο 

πξφζιεςεο, σο S ην θφζηνο απνρψξεζεο, σο Fi έλα επαλαιακβαλφκελν κε 

κηζζηαθφ θφζηνο πνπ αθνξά ηελ πεξίνδν i, θαη αλ επηπιένλ νξίζνπκε σο MPi 

ην νξηαθφ πξντφλ θαη σο Wi, ηνλ κηζζφ ζηελ πεξίνδν i, φπνπ         n, ηφηε 

ε κεγηζηνπνίεζε απαηηεί φηη  
   

      
    

  

      
  

  

      
 

 

      
 , φπνπ r 

είλαη ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην. 

Ζ ζρέζε νξηαθήο παξαγσγηθφηεηαο θαη θφζηνπο εξγαζίαο εμαθνινπζεί 

λα ππάξρεη, αιιά ηψξα δελ κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε ηε ζρέζε απηή ζε 

θάζε ρξνληθή πεξίνδν. Ζ ζρέζε εθιακβάλεηαη σο καθξνρξφληα θαη ε αλάιπζε 

επηθεληξψλεηαη ζηηο παξνχζεο αμίεο ηνπ νξηαθνχ πξντφληνο θαη ηνπ θφζηνπο 

εξγαζίαο. Ζ επηρείξεζε πξέπεη λα κπνξεί λα πξνβιέςεη ηα κειινληηθά νξηαθά 

πξντφληα ηνπ εξγαδνκέλνπ, ηα νπνία ζα εμαξηψληαη απφ ηελ εμέιημε ηεο 

νηθνλνκίαο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ ζπλεπίθνπξσλ παξαγσγηθψλ 

ζπληειεζηψλ, ηελ εμέιημε ηνπ κε κηζζηαθνχ θφζηνπο, ηελ πξνζδνθψκελε 

πεξίνδν απαζρφιεζεο θαη ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην. Ζ ηζνξξνπία αθνξά 

ηψξα ηελ πξνζδνθία ηεο ζπλνιηθήο απφδνζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ γηα φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζήο ηνπ. Γεδνκέλνπ κάιηζηα φηη θάπνηα απφ ηα θφζηε 

απηά έρνπλ ήδε πξαγκαηνπνηεζεί, ε ηαρχηεηα ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ επίπεδνπ 

ηεο απαζρφιεζεο ζηηο κεηαβνιέο ηεο δήηεζεο ζηελ αγνξά πξντφληνο είλαη 

κηθξφηεξε.  

Ζ δνκή ηνπ κε κηζζηαθνχ θφζηνπο εξγαζίαο επεξεάδεη επίζεο θαη ηελ 

απφθαζε ηεο επηρείξεζεο γηα ην πσο ζα θαηαλείκεη ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ 

σξψλ εξγαζίαο. Σν ζχλνιν ησλ εξγάζηκσλ σξψλ είλαη ην γηλφκελν 

απαζρνινπκέλσλ θαη σξψλ εξγαζίαο κε δηαθνξεηηθφ πξνθίι θφζηνπο. Αλ 

ππάξρεη έλα ζηαζεξφ θφζηνο αλά εξγαδφκελν θαη ην χςνο ηνπ σξνκηζζίνπ 

απμάλεη πέξα απφ έλα επίπεδν σξψλ, ε επηρείξεζε απνθαζίδεη θαη ην χςνο 

ησλ απαζρνινπκέλσλ θαη ην κέζν επίπεδν ηεο ππεξσξίαο.  

Έλα απιφ κνληέιν γηα ην άξηζην επίπεδν ησλ δχν κεηαβιεηψλ είλαη ην 

αθφινπζν. Έζησ φηη νη ζπλνιηθέο ψξεο εξγαζίαο είλαη      , φπνπ Ε είλαη ν 

αξηζκφο ησλ απαζρνινπκέλσλ θαη Η είλαη ε κέζε απαζρφιεζε ζε ψξεο. Αλ w 

είλαη ην σξνκίζζην, αιιά ππάξρνπλ κε κηζζηαθά θφζηε f αλά εξγαδφκελν θαη 

ην θφζηνο ηεο ππεξσξίαο αλά εξγαδφκελν είλαη c(H-H )2, φπνπ    ν αξηζκφο 
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ησλ σξψλ πέξα απφ ηηο νπνίεο ν εξγαδφκελνο πιεξψλεηαη ππεξσξηαθά, ηφηε 

ε ζπλάξηεζε θφζηνπο εξγαζίαο είλαη                   . Γηα 

δεδνκέλν     , απαιείθνληαο ην E σο     /    θαη ειαρηζηνπνηψληαο ην 

θφζηνο εξγαζίαο σο πξνο Η, πξνθχπηεη ν άξηζηνο αξηζκφο κέζεο 

απαζρφιεζεο πνπ ηζνχηαη κε          / . Έηζη, ε επηρείξεζε κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη απνδνηηθά παξά ηα ζεζκηθά δεζκά πνπ ηελ πεξηνξίδνπλ.  

 

 

3.1.2. Δξειδικεςμένη εκπαίδεςζη  

Μία απφ ηηο βαζηθφηεξεο επεθηάζεηο ηεο λενθιαζηθήο ζεσξίαο ζηνλ 

ρψξν ησλ εξγαηηθψλ νηθνλνκηθψλ αθνξά ηελ έλλνηα ηνπ ιεγφκελνπ 

αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. Σα ππνδείγκαηα απηά αληηκεησπίδνπλ ηελ εθπαίδεπζε 

σο επέλδπζε ηεο νπνίαο ην άξηζην επίπεδν απνθαζίδεηαη απφ ην άηνκν 

εμηζνξξνπψληαο ην θφζηνο κε ην πξνζδνθψκελν φθεινο. Μηα ππνθαηεγνξία 

ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ε εμεηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε ή θαηάξηηζε (specific 

training) ηεο νπνίαο ην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη απμάλεη ηελ νξηαθή 

παξαγσγηθφηεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ αιιά κφλν γηα ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία 

εξγάδεηαη θαη ζε θακία άιιε. Ζ εθπαίδεπζε απηή έρεη θφζηνο, ην νπνίν 

ζπλήζσο έρεη ηε κνξθή κεησκέλεο παξαγσγηθφηεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθπαίδεπζεο πάλσ ζηε δνπιεηά, άξα ε επηρείξεζε ζα πιήξσλε ηνλ 

εξγαδφκελν ιηγφηεξν απφ φζν ζα έπαηξλε αλ ήηαλ πιήξσο παξαγσγηθφο. Ο 

εξγαδφκελνο ζα ήηαλ δηαηεζεηκέλνο λα αλαιάβεη ην θφζηνο ηεο εθπαίδεπζεο 

αλ γλψξηδε φηη ν κηζζφο ηνπ κεηά ηελ εθπαίδεπζή ηνπ, ζα ήηαλ ίζνο κε ηελ αμία 

ηνπ νξηαθνχ πξντφληνο ηεο εθπαηδεπκέλεο εξγαζίαο ηνπ.  

Σν πξφβιεκα κε ηελ εηδηθή εθπαίδεπζε είλαη φηη ν εξγαδφκελνο δελ 

κπνξεί λα εκπηζηεπζεί ηελ επηρείξεζε φηη ζα ηνπ πιεξψζεη ηνλ κηζζφ απηφ. Ζ 

επηρείξεζε γλσξίδεη φηη ν εξγαδφκελνο δελ κπνξεί λα ακεηθζεί κε ηελ νξηαθή 

παξαγσγηθφηεηα πνπ έρεη ζε απηή απφ άιιε επηρείξεζε, δηφηη ζηελ ηειεπηαία 

ε γλψζε ηνπ ζα ηεο ήηαλ άρξεζηε. Άξα, αθήο ζηηγκήο ν εξγαδφκελνο είλαη 

εθπαηδεπκέλνο, ε επηρείξεζε έρεη θίλεηξν λα ηνπ πιεξψζεη ηνλ αληαγσληζηηθφ 

κηζζφ ηνπ αλεθπαίδεπηνπ κε απνηέιεζκα ν εξγαδφκελνο λα κελ εθπαηδεπζεί. 

Γηα λα μεπεξάζεη απηή ηε δπζθνιία ε επηρείξεζε, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα 

ηεο εμεηδηθεπκέλεο εθπαίδεπζεο, πιεξψλεη ηνλ εξγαδφκελν θαηά ηνλ ρξφλν 
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ηεο εθπαίδεπζήο ηνπ ζηε δνπιεηά πεξηζζφηεξν απφ ην νξηαθφ ηνπ πξντφλ, ελψ 

κεηά ηελ εθπαίδεπζε ηνλ πιεξψλεη ιηγφηεξν απφ απηφ έηζη ψζηε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο καθξνρξφληαο ζρέζεο εξγαζίαο νη πξνεμνθιεκέλεο ξνέο ηεο 

αμίαο ηνπ νξηαθνχ ηνπ πξντφληνο λα είλαη ίζεο κε ην άζξνηζκα ησλ 

πξνεμνθιεκέλσλ ξνψλ ησλ κηζζψλ θαη ηνπ θφζηνπο ηεο εθπαίδεπζεο. Έηζη, 

αλά πάζα ζηηγκή ππάξρεη δηάζηαζε κεηαμχ κηζζνχ θαη παξαγσγηθφηεηαο. 

Ωζηφζν, αλ θαη ε δηαθνξά κεηαμχ νξηαθνχ πξντφληνο θαη κηζζνχ ζπρλά 

εθιακβάλεηαη σο έλδεημε ησλ αηειεηψλ ηνπ αληαγσληζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζα 

πξνέθππηε αθφκα θαη ζε έλα πιήξσο αληαγσληζηηθφ ζχζηεκα φπνπ ππάξρεη 

επέλδπζε ζε εμεηδηθεπκέλε θαηάξηηζε.
  

 

 

3.1.3. Τποδείγμαηα έπεςναρ ζηην αγοπά επγαζίαρ (Search 

theory) 

Σα ππνδείγκαηα απηά μεθίλεζαλ απφ ηνλ Stigler ζην πιαίζην ηεο 

πξνβιεκαηηθήο ηεο ρνιήο ηνπ ηθάγν. Σν γεγνλφο φηη ππάξρεη κεγάιε 

δηαζπνξά ζηνπο κηζζνχο δεκηνπξγνχζε φκσο ηελ πεπνίζεζε φηη νη εξγάηεο 

θαη νη εξγνδφηεο δελ είλαη θαιά πιεξνθνξεκέλνη γηα ηνλ ηξέρνληα κηζζφ ηεο 

αγνξάο θαη νη εξγάηεο πνπ ςάρλνπλ γηα δνπιεηά, ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο απνδέρνληαη ηελ πξψηε επθαηξία πνπ ηνπο δίλεηαη κε ζπλέπεηα 

λα θινλίδεηαη ε ηζνξξνπία ηεο αγνξάο.  

Ο Stigler κεηέηξεςε ηελ αδπλακία απηή ηνπ ππνδείγκαηνο ζε πξφβιεκα 

κεγηζηνπνίεζεο. Ζ πιεξνθφξεζε έρεη θαη απηή ηηκή, άξα ν εξγάηεο ελψ έρεη 

ππφςε ηνπ φηη ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο πξνζθνξέο γηα ηελ ίδηα εξγαζία, 

γλσξίδεη επίζεο φηη ε έξεπλα αγνξάο έρεη θφζηνο. Άξα, απνθαζίδεη λα επηιέμεη 

ην άξηζην επίπεδν έξεπλαο πνπ ζα εμηζψλεη ζην φξην ην θφζηνο ηεο έξεπλαο 

κε ην πξνζδνθψκελν φθειφο ηεο. Πνιιέο θνξέο ην λα απνδερζεί ηελ πξψηε 

δνπιεηά πνπ ηνπ πξνζθέξεηαη απνηειεί ηελ πην απνδνηηθή ιχζε. Ζ 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αγνξάο αληηκεησπίδεηαη απφ ηνπο νξζνινγηθνχο 

εξγάηεο κε νξζνινγηθφ ηξφπν.  Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο, πνπ 

κεγηζηνπνηνχλ ζην φξην ρακειφηεξνπο κηζζνχο.  

Ζ αξρηθή ζεσξία πνπ ιακβάλεη ηε δηαζπνξά ησλ πξνζθεξφκελσλ 

κηζζψλ σο εμσγελή έρεη δψζεη ηε ζέζε ηεο ζε έλα ππφδεηγκα γεληθήο 
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ηζνξξνπίαο πνπ ζεσξεί εμσγελή ηελ εκθάληζε θαη εμαθάληζε λέσλ 

πξνζθνξψλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη φπνπ νη εξγάηεο θαη νη εξγνδφηεο, κε 

πνιχπινθεο κεγηζηνπνηήζεηο, θαηαιήγνπλ ζε κηα ηζνξξνπία φπνπ ην πνζνζηφ 

θαη ε κέζε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο αλεξγίαο πξνζδηνξίδνληαη ελδνγελψο καδί κε 

ηε ζηαηηζηηθή θαηαλνκή ησλ κηζζψλ. Ζ αλεξγία, ε απφθαζε γηα ζπκκεηνρή 

ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη ε δηάζηαζε κεηαμχ νξηαθνχ πξντφληνο θαη κηζζνχ 

πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο παξακέηξνπο ηξηβήο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Σα 

ππνδείγκαηα απηά κέζα απφ παξαδνρέο ηχπνπ εληνιέα-εληνινδφρνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ άξηζησλ επηδνκάησλ 

αλεξγίαο πνπ ζα ηελ ειαρηζηνπνηήζνπλ.  

 

 

3.2. Μιζθοί αποδοηικόηηηαρ  

Αμηνζεκείσηε είλαη ε ζπκβνιή ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ κηζζνχ ησλ 

ππνδεηγκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο κηζζνχο απνδνηηθφηεηαο. Σν γεγνλφο 

φηη ην χςνο ηνπ κηζζνχ έρεη επίδξαζε πάλσ ζηελ απφδνζε ηνπ εξγαδνκέλνπ 

ήηαλ θνηλφο ηφπνο απφ ηελ θιαζηθή πνιηηηθή νηθνλνκία αθφκα. Ο Smith 

παξαηήξεζε φηη νη κηζζνί ηεο εξγαζίαο είλαη ε ελζάξξπλζε ηεο εξγαηηθφηεηαο, 

ε νπνία, φπσο θαη θάζε άιιε αλζξψπηλε ηδηφηεηα, βειηηψλεηαη αλαινγηθά κε 

ηελ ελζάξξπλζε πνπ ιακβάλεη. ηνλ Marx εηδηθά, ε δηαθνξά κεηαμχ 

εξγαζηαθήο δχλακεο θαη εξγαζίαο θαη ε εμαγσγή ππεξαμίαο είλαη ζεκειηψδεο, 

άξα ε ζρέζε απνδνηηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο θαη αμίαο ηεο εξγαζηαθήο δχλακεο 

βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηεο αλάιπζεο.  

ηνπο λενθιαζηθνχο φκσο, κέζα απφ ηε ζεσξία ηεο νξηαθήο 

παξαγσγηθφηεηαο, ν πςειφηεξνο κηζζφο απνηειεί ζεκάδη φηη απαζρνιείηαη 

εξγαζία θαιχηεξεο πνηφηεηαο. Έηζη ν Marshall ζεκείσζε, φηη νη δηαθνξέο ησλ 

κηζζψλ αληαλαθινχλ δηαθνξέο ζε απνδνηηθφηεηα (efficiency), ελψ γηα ηνλ 

Hicks, ε αγνξά εξγαζίαο εμηζνξξνπεί κηζζνχο κε απνδνηηθφηεηεο, αιιά ε 

ζρέζε απφδνζεο κε κηζζφ παξακέλεη αδηεπθξίληζηε.  
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3.2.1. Σο ςπόδειγμα ηυν μιζθών αποδοηικόηηηαρ  

πλεπψο, κπνξνχκε λα αιιάμνπκε ηε κνξθή ηεο ζπλάξηεζεο 

παξαγσγήο, εθθξάδνληαο ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ εξγαδφκελνπ σο 

ζπλάξηεζε ηνπ κηζζνχ. Αληί δειαδή λα έρνπκε απιά ηε ζπλάξηεζε 

παξαγσγήο f(K,L) κπνξνχκε λα έρνπκε κηα ζπλάξηεζε ηνπ ηχπνπ f[K,L(w)] 

φπνπ βεβαίσο ∂L∂w>0. Απιά, ην επίπεδν ηνπ κηζζνχ ηζνξξνπίαο πνπ 

πξνθχπηεη δελ είλαη απηφ πνπ απαξαίηεηα ηζνξξνπεί ηελ αγνξά. Δπνκέλσο, 

πξνέθπςαλ ππνδείγκαηα πνπ ιακβάλνπλ ηελ απιή απηή ζρέζε ππφςε ζηελ 

πξνζπάζεηα ησλ λεν-Κευλζηαλψλ ζεσξεηηθψλ λα εμεγήζνπλ ηελ αθακςία ησλ 

κηζζψλ θαη ηελ αθνχζηα αλεξγία πνπ απηή ζπλεπάγεηαη ζην καθξννηθνλνκηθφ 

επίπεδν. Ζ δχλακε ησλ ζπλδηθάησλ είρε ήδε θακθζεί θαη άξα δελ κπνξνχζε 

λα ηνπο απνδνζεί ε επζχλε ηεο αλεξγίαο.  

Ζ αθακςία ησλ κηζζψλ πξνο ηα θάησ (wage stickiness) επηδέρεηαη 

πνιιαπιέο εξκελείεο. Γεκηνπξγήζεθαλ δηάθνξεο νηθνγέλεηεο ππνδεηγκάησλ, 

πνπ είλαη γλσζηά κε ην φλνκα ππνδείγκαηα ησλ «κηζζψλ απνδνηηθφηεηαο» 

(efficiency wages models). Σα ππνδείγκαηα απηά πξνζπαζνχλ λα εμεγήζνπλ 

ην θαη’ αξρήλ παξάδνμν, γηαηί νη κηζζνί κπνξεί λα παξακέλνπλ πςεινί, κε ηηο 

επηρεηξήζεηο λα αξλνχληαη λα δερζνχλ ηελ πξνζθνξά εξγαζίαο απφ άηνκα 

πνπ είλαη δηαηεζεηκέλα λα εξγαζζνχλ κε ρακειφηεξν κηζζφ.  

Ζ ηππηθή κνξθή ηνπ ππνδείγκαηνο ησλ κηζζψλ απνδνηηθφηεηαο ζηε 

λεν-Κευλζηαλή πξνβιεκαηηθή εληνπίδεηαη ζε άξζξν ηνπ Solow. ηελ εθδνρή 

απηή, ε εξγαζία δελ εηζέξρεηαη ζηε ζπλάξηεζε παξαγσγήο κε ηνλ θιαζηθφ 

ηξφπν       , αιιά ζε κνλάδεο απνδνηηθφηεηαο eL, φπνπ ην e ζπκβνιίδεη ηελ 

απνδνηηθφηεηα, ε νπνία απνηειεί κηα αχμνπζα ζπλάξηεζε ηνπ κηζζνχ 

       , (e’>  e’’<  . Έρνπκε δειαδή           . Σα θέξδε, ππνζέηνληαο 

φηη ε ηηκή ηνπ πξντφληνο είλαη ίζε κε ηελ κνλάδα, ζα είλαη π             . 

Μεγηζηνπνηψληαο σο πξνο L θαη w έρνπκε: ∂π∂   ′       ′      

 ′     ′    θαη ∂π∂   ′            ′        . 

Ζ δεχηεξε εμίζσζε καο δείρλεη φηη ε επηρείξεζε ζα απαζρνιήζεη ηφζεο 

κνλάδεο εξγαζίαο ψζηε ν κηζζφο λα είλαη ίζνο κε f ’[e(w)L]e(w). Γηαηξψληαο 

κάιηζηα ηηο δχν εμηζψζεηο πξνθχπηεη φηη  ’    
 

    
  , δειαδή φηη ε 

ειαζηηθφηεηα ηεο απνδνηηθφηεηαο σο πξνο ηνλ κηζζφ είλαη ίζε κε ηε κνλάδα 

(ζπλζήθε Solow). Σφζν ην επίπεδν ηεο απαζρφιεζεο εξγαζίαο φζν θαη ν 
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κηζζφο απνθαζίδνληαη κνλνκεξψο ηαπηφρξνλα απφ ηελ επηρείξεζε. πλεπψο, 

αλ ν κηζζφο ηζνξξνπίαο είλαη w* θαη ζην ζεκείν απηφ ππάξρεη ππεξβάιινπζα 

πξνζθνξά εξγαζίαο, ηφηε ζα ππάξρεη αθνχζηα αλεξγία. Οη επηρεηξήζεηο ζα 

αξλνχληαη λα δερηνχλ πξνζθνξέο εξγαζίαο γηα κηζζφ ρακειφηεξν απφ απηφλ, 

δηφηη απηφ κεηψλεη ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπο. Καηαξγείηαη ν λφκνο ηεο 

πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο πνπ ηζνξξνπεί ηελ αγνξά εξγαζίαο.  

Σα δηάθνξα ππνδείγκαηα πξνζπαζνχλ λα παξάζρνπλ κηθξννηθνλνκηθή 

ζεκειίσζε ζηε βαζηθή ηδέα ησλ κηζζψλ απνδνηηθφηεηαο. Τπάξρνπλ δηάθνξεο 

εθδνρέο: (1) ην βηνινγηθφ ππφδεηγκα, (2) ην ππφδεηγκα ηεο κεησκέλεο 

πξνζπάζεηαο (shirking model), (3) ην ππφδεηγκα ηνπ θφζηνπο αλαλέσζεο 

πξνζσπηθνχ (labour turnover model), (4) ην ππφδεηγκα ηεο δπζκελνχο ή 

αξλεηηθήο επηινγήο (adverse selection model) θαη (5) ηα ιεγφκελα 

θνηλσληνινγηθά ππνδείγκαηα. Απφ απηά, κφλν ηα δχν πξψηα βαζίδνληαη ζηε 

ινγηθή φηη ν κηζζφο επεξεάδεη άκεζα ηελ απφδνζε ηνπ εξγαδφκελνπ. Σα 

επφκελα δχν πξνηείλνπλ άιινπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ν κηζζφο είλαη 

πςειφηεξνο απφ ην νξηαθφ πξντφλ, ελψ κφλν ε ηειεπηαία θαηεγνξία 

ππνδεηγκάησλ ρξεζηκνπνηεί εμεγήζεηο πνπ δελ εδξάδνληαη ζηε ινγηθή ηεο 

νξζνινγηθήο κεγηζηνπνίεζεο αιιά έξρνληαη λα ελζσκαησζνχλ ζε έλα 

γεληθφηεξν λενθιαζηθφ ππφδεηγκα.  

 

 

3.2.2. Σο βιολογικό ςπόδειγμα  

Σν 1957, ν Harvey Leibenstein επηρείξεζε λα ζπλδέζεη ηελ 

απνδνηηθφηεηα κε ηνλ κηζζφ κέζσ ηεο θαιχηεξεο δηαηξνθήο, άξα θαη 

ελέξγεηαο, πνπ απνιακβάλνπλ νη θαιχηεξα ακεηβφκελνη εξγάηεο. ην 

ππφδεηγκα απηφ, ε νξηαθή παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο εμαξηάηαη απφ ηνλ 

κηζζφ. Καηά ζπλέπεηα, ην θζίλνλ κέξνο ηεο θακπχιεο ηεο αμίαο ηνπ νξηαθνχ 

πξντφληνο ηεο εξγαζίαο δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο θακπχιε δήηεζεο, 

δηφηη κεηαθηλείηαη αλάινγα κε ην επίπεδν ηνπ κηζζνχ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

έρνπκε κηα ζεηξά θακππιψλ αμίαο ηνπ νξηαθνχ πξντφληνο ηεο εξγαζίαο, γηα 

θάζε δηαθνξεηηθφ επίπεδν κηζζνχ.  

ην Γηάγξακκα 3, νη θακπχιεο αμίαο νξηαθνχ πξντφληνο VMP1, VMP2, 

VMP3, VMP4 αληηζηνηρνχλ ζε επίπεδα κηζζψλ w1, w2, w3, w4. Ζ θακπχιε W ε 
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νπνία δηέξρεηαη απφ ηα ζεκεία εθείλα φπνπ ε θάζε θακπχιε αμίαο νξηαθνχ 

πξντφληνο είλαη ίζε κε ην επίπεδν ηνπ κηζζνχ ζην νπνίν αληηζηνηρεί είλαη ππφ 

κία έλλνηα ε λέα θακπχιε δήηεζεο εξγαζίαο. Ζ θακπχιε φκσο απηή δελ 

κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κε ηελ θιαζηθή έλλνηα ηεο ηζνξξνπίαο ηεο αγνξάο, ζην 

ζεκείν πνπ ηέκλεηαη κε ηελ θακπχιε πξνζθνξάο εξγαζίαο, δηφηη ε κείσζε ηνπ 

κηζζνχ δελ κεηψλεη κφλν ην εξγαζηαθφ θφζηνο αιιά θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα 

ηεο εξγαζίαο. Οη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα βξνπλ εξγάηεο θαη κε ρακειφηεξν 

κηζζφ αιιά δελ ην επηζπκνχλ, δηφηη απηφ ζα κεηψζεη ηα θέξδε ηνπο. Έηζη, ην 

επίπεδν ηεο απαζρφιεζεο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε ζπλάξηεζε θέξδνπο θαη 

κπνξεί ηαπηφρξνλα λα ππάξρεη θαη αλεξγία.  

 

 

3.2.3. Σο ςπόδειγμα ηηρ μειυμένηρ πποζπάθειαρ  

Έλα απφ ηα πιένλ ραξαθηεξηζηηθά ππνδείγκαηα ησλ κηζζψλ 

απνδνηηθφηεηαο βαζίδεηαη ζηνλ θφβν ηεο αλεξγίαο σο κεραληζκνχ 

εθπεηζάξρεζεο ησλ εξγαηψλ. χκθσλα κε ην εμαηξεηηθά δεκνθηιέο απηφ 

ππφδεηγκα, νη εξγάηεο απερζάλνληαη λα θαηαβάιινπλ ην ζπκθσλεκέλν 

επίπεδν πξνζπάζεηαο. Ο κφλνο ιφγνο πνπ απνδέρνληαη λα εξγάδνληαη 

παξαγσγηθά είλαη ν θφβνο ηεο απφιπζεο. Ζ επηρείξεζε φκσο δελ κπνξεί λα 

παξαηεξήζεη πάληνηε ρσξίο θφζηνο ηελ απφδνζε ηνπ εξγάηε, θαη έηζη αλ ν 

εξγάηεο «ινπθάξεη» (shirk) ππάξρεη πηζαλφηεηα λα κε γίλεη αληηιεπηφο. Αλ 

γίλεη αληηιεπηφο, απνιχεηαη απφ ηελ επηρείξεζε. H απφθαζε ηνπ εξγάηε γηα 

ην αλ ζα ινπθάξεη ή φρη πξνθχπηεη, σο νξζνινγηθφ άηνκν πνπ κεγηζηνπνηεί ηε 

ρξεζηκφηεηά ηνπ απφ κηα ζχγθξηζε ηεο ρξεζηκφηεηαο ησλ ηξηψλ πηζαλψλ 

θαηαζηάζεσλ, (α) «εξγάδνκαη θαλνληθά θαη πιεξψλνκαη», (β) «πιεξψλνκαη 

θαη ινπθάξσ κε ηνλ θίλδπλν ηεο απφιπζεο» θαη (γ) «είκαη άλεξγνο θαη 

εηζπξάηησ ην επίδνκα αλεξγίαο». ηελ απφθαζε απηή ππεηζέξρνληαη νη εμήο 

παξάκεηξνη: ην χςνο ηνπ κηζζνχ (w^), ην επίδνκα αλεξγίαο (w ), ην 

απαηηνχκελν επίπεδν απφδνζεο  (e), ε πηζαλφηεηα λα ράζεη αλππαίηηα ηε 

δνπιεηά ηνπ (b), ε πηζαλφηεηα λα γίλεη αληηιεπηφο αλ ινπθάξεη (q), ην 

πνζνζηφ αλεξγίαο (u), θαη έλαο ζπληειεζηήο ρξνληθήο πξνηίκεζεο (r), πνπ 

δείρλεη πφζν κεηξάεη ηελ παξνχζα θαηαλάισζε ζε ζρέζε κε ηε κειινληηθή, 

έλα είδνο επηηνθίνπ ρξφλνπ. Ο κηζζφο ηζνξξνπίαο πξνζδηνξίδεηαη απφ ην 
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νξηαθφ επίπεδν ηνπ κηζζνχ πνπ θάλεη ην εξγάηε λα κε ινπθάξεη. Ζ «ζπλζήθε 

κε-ινχθαο» (non-shirking condition), δίλεηαη απφ ηελ εμίζσζε         

  /    /    . 

Όζν πεξηζζφηεξν ν εξγάηεο απερζάλεηαη ηελ παξαγσγηθή εξγαζία, 

φζν κεγαιχηεξν είλαη ην επίδνκα αλεξγίαο, φζν κεγαιχηεξε είλαη ε πηζαλφηεηα 

λα απνιπζεί ρσξίο λα θηαίεη θαη φζν πεξηζζφηεξν πξνηηκά ην ζήκεξα απφ ην 

αχξην, ηφζν κεγαιχηεξνο πξέπεη λα είλαη ν κηζζφο ππνθίλεζεο. Αληίζεηα, φζν 

βεβαηφηεξν είλαη φηη ζα γίλεη αληηιεπηφο θαη φζν κεγαιχηεξν ην πνζνζηφ 

αλεξγίαο, ηφζν ρακειφηεξνο ζα είλαη ν κηζζφο απηφο. Σν επίπεδν αλεξγίαο 

πξνθχπηεη ελδνγελψο ζην ππφδεηγκα.  

Ζ «ζπλζήθε κε ινχθαο» ιεηηνπξγεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα σο έλα είδνο 

θακπχιεο πξνζθνξάο παξαγσγηθήο εξγαζίαο. Ο αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ 

πξνζθέξνπλ εξγαζία ζε νπνηνδήπνηε κηζζφ είλαη δεδνκέλνο θαη ε 

πξαγκαηηθή θακπχιε εξγαζίαο είλαη αλειαζηηθή. Σν δήηεκα φκσο είλαη αλ ε 

εξγαζία ηνπο είλαη παξαγσγηθή ή κε. Γηα λα είλαη ηα άηνκα παξαγσγηθά, 

πξέπεη ην χςνο ηνπ κηζζνχ λα είλαη αληηζηξφθσο αλάινγν κε ην πνζνζηφ 

αλεξγίαο. Όζα πεξηζζφηεξα άηνκα απαζρνινχληαη, άξα φζν ρακειφηεξν είλαη 

ην πνζνζηφ αλεξγίαο, ηφζν κεγαιχηεξνο πξέπεη λα είλαη ν κηζζφο πνπ ζα 

ιάβνπλ. πλεπψο, έρνπκε έλα είδνο θακπχιεο πξνζθνξάο κε ζεηηθή θιίζε, ε 

νπνία είλαη αζχκπησηε ζηελ πξαγκαηηθή θακπχιε εξγαζίαο.  

Σν επίπεδν ηεο απαζρφιεζεο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ ηνκή ηεο 

αλεξρφκελεο θακπχιεο πξνζθνξάο παξαγσγηθήο εξγαζίαο θαη ηεο 

θαηεξρφκελεο θακπχιεο δήηεζεο εξγαζίαο, ε νπνία είλαη ε ζπλαζξνηζκέλε 

θακπχιε ησλ αηνκηθψλ θακππιψλ δήηεζεο εξγαζίαο ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη 

επηρεηξήζεηο δελ κπνξνχλ λα δερζνχλ ηηο πξνζθνξέο ησλ αλέξγσλ λα 

δνπιέςνπλ γηα ρακειφηεξν κηζζφ, θαζψο μέξνπλ φηη κφιηο ηνπο πξνζιάβνπλ, 

ζα μεράζνπλ ηηο ππνζρέζεηο ηνπο θαη ζα ινπθάξνπλ. Αο ζεκεησζεί φηη νη 

άλεξγνη δελ είλαη νη απνιπκέλνη πνπ «ινπθάξνπλ». ην ζεκείν ηζνξξνπίαο 

θαλείο δελ ινπθάξεη, απιά νη άλεξγνη βξίζθνληαη εθεί γηα λα ππελζπκίδνπλ ζε 

απηνχο πνπ έρνπλ δνπιεηά φηη πξέπεη λα εξγάδνληαη.  
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3.2.4. Σο ςπόδειγμα ηος κόζηοςρ ανανέυζηρ πποζυπικού 

(labour turnover model)  

Παξεκθεξέο απφ πιεπξάο απνηειεζκάησλ κε ην πξνεγνχκελν 

ππφδεηγκα είλαη ην ππφδεηγκα πνπ πξνυπνζέηεη θφζηνο αλαλέσζεο 

πξνζσπηθνχ. Πξάγκαηη, ζηηο πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ην θφζηνο έληαμεο 

ελφο αηφκνπ ζην εξγαηηθφ ηνπο δπλακηθφ δελ είλαη ακειεηέν. Δθηφο απφ ην ίδην 

ην θφζηνο ηεο πξφζιεςεο, έλα κεγάιν κέξνο ηνπ θφζηνπο νθείιεηαη ζηελ 

εθπαίδεπζε ηνπ ίδηνπ ηνπ εξγαδνκέλνπ πξνθεηκέλνπ λα εληαρζεί ζηελ 

επηρείξεζε, είηε απηφ είλαη άκεζν είηε έκκεζν. Οη πξντζηάκελνη θαη νη 

ζπλάδειθνη ζπλήζσο δαπαλνχλ παξαγσγηθφ ρξφλν γηα λα εθπαηδεχζνπλ ηνλ 

λενεηζεξρφκελν ζηελ επηρείξεζε, κπνξεί λα ππάξρεη άκεζν θφζηνο 

εθπαίδεπζεο φπσο δηάθνξα ζεκηλάξηα εηζαγσγήο, ε απφδνζε ηνπ 

εξγαδφκελνπ ηνλ πξψην ρξφλν κεηά ηελ πξφζιεςε είλαη κεησκέλε θαη 

ππάξρεη απψιεηα παξαγσγήο κέρξη λα θαιπθζεί ε ζέζε ελφο 

απνρσξήζαληνο. Αλ ππνηεζεί φηη ην θφζηνο ησλ νηθεηνζειψλ απνρσξήζεσλ 

είλαη ζεκαληηθφ, νη επηρεηξήζεηο ζα ζεσξήζνπλ ζπκθέξνλ λα πξνζθέξνπλ 

έλαλ πςειφηεξν κηζζφ γηα λα ηηο απνηξέςνπλ.  

ηα ππνδείγκαηα θφζηνπο αλαλέσζεο πξνζσπηθνχ ζεσξείηαη ζπλήζσο 

φηη ην πνζνζηφ νηθεηνζεινχο απνρψξεζεο απνηειεί ζπλάξηεζε ηνπ κηζζνχ 

ηεο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηνλ επηθξαηνχληα κηζζφ θαη ην πνζνζηφ 

αλεξγίαο. Γηα παξάδεηγκα, αλ q είλαη ην πνζνζηφ απνρψξεζεο (turnover rate), 

w ν κηζζφο πνπ δίλεη ε επηρείξεζε, w  ν κηζζφο ηεο αγνξάο, θ ην θφζηνο 

απνρψξεζεο αλά εξγαδφκελν θαη u ην πνζνζηφ αλεξγίαο, ηφηε      /      

ή       , αλ ηα w  θαη u εθιεθζνχλ σο εμσγελή. Ζ επηρείξεζε κεγηζηνπνηεί 

ηα θέξδε ηεο π         θ     . Οη ζπλζήθεο κεγηζηνπνίεζεο παξέρνπλ 

ηνλ κηζζφ ηζνξξνπίαο. Δθφζνλ νη επηρεηξήζεηο είλαη φιεο ίδηεο, ζην ζεκείν 

ηζνξξνπίαο ηζρχεη φηη       θαη ζπλεπψο ην επίπεδν αλεξγίαο πξνθχπηεη 

ελδνγελψο ζηελ αγνξά. Σν ππφδεηγκα απηφ πξνυπνζέηεη φηη νη επηρεηξήζεηο 

δελ κπνξνχλ λα κεηαθπιίζνπλ ην θφζηνο ηεο νηθεηνζεινχο απνρψξεζεο ζηνπο 

εξγαδφκελνπο, πιεξψλνληαο π.ρ. ρακειφηεξν κηζζφ απφ ην νξηαθφ πξντφλ γηα 

κηα αξρηθή πεξίνδν. Σν ππφδεηγκα απηφ κπνξεί θάιιηζηα λα ζπλδπαζηεί κε ην 

θιαζηθφ ππφδεηγκα ησλ κηζζψλ απνδνηηθφηεηαο γξάθνληαο π           

   θ     . 
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3.2.5. Σο ςπόδειγμα ηηρ απνηηικήρ ή δςζμενούρ επιλογήρ 

(adverse selection)  

ηελ εθδνρή απηή ησλ κηζζψλ απνηειεζκαηηθφηεηαο, νη επηρεηξήζεηο 

πιεξψλνπλ πςειφηεξνπο κηζζνχο, δηφηη δελ κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ ηνπο 

παξαγσγηθνχο απφ ηνπο ιηγφηεξν παξαγσγηθνχο εξγάηεο. Δπεηδή νη πην 

παξαγσγηθνί εξγάηεο κπνξνχλ λα βξνπλ πςειφηεξνπο κηζζνχο εθηφο ηεο 

θχξηαο αγνξάο εξγαζίαο, έρνπλ δειαδή πςειφηεξν κηζζφ επηθχιαμεο, 

(reservation wage), ν κηζζφο απνηειεί έλα είδνο ζήκαηνο (signal) φηη ν 

εξγάηεο είλαη παξαγσγηθφο. Αλ ε επηρείξεζε δερζεί ηελ πξνζθνξά ελφο 

εξγαδφκελνπ λα δνπιέςεη γηα ιηγφηεξα, απηφ απνηειεί δείγκα φηη απηφο είλαη 

κεησκέλεο παξαγσγηθφηεηαο. Έηζη ινηπφλ, ε επηρείξεζε ζέηεη έλα κηζζφ ηέηνην 

ψζηε λα ειαρηζηνπνηήζεη ην θφζηνο αλά κνλάδα παξαγσγήο, 

πξνζιακβάλνληαο ζηαηηζηηθά άηνκα πςειφηεξεο ηθαλφηεηαο. ε κία κείσζε 

ηεο δήηεζεο, νη επηρεηξήζεηο ζα είλαη απξφζπκεο λα κεηψζνπλ ηνπο κηζζνχο, 

δηφηη απηφ ζεκαίλεη φηη ζα θχγνπλ νη παξαγσγηθφηεξνη εξγάηεο θαη έηζη 

πξνηηκνχλ λα απνιχζνπλ θάπνηνπο παξά λα απνδερζνχλ πξνζθνξέο γηα 

εξγαζία κε κεησκέλν κηζζφ.  

ε κηα παξαιιαγή ηνπ βαζηθνχ ππνδείγκαηνο, νκάδεο εξγαηψλ πνπ 

δηαθξίλνληαη απφ παξαηεξήζηκα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη νπνίεο έρνπλ 

δηαθνξεηηθφ κέζν φξν παξαγσγηθφηεηαο, ηπγράλνπλ δηαθνξεηηθήο 

κηζζνινγηθήο κεηαρείξηζεο, πθηζηάκελεο έλα είδνο ζηαηηζηηθήο δηαθνξεηηθήο 

κεηαρείξηζεο. Σν ππφδεηγκα απηφ βαζίδεηαη ζηελ αδπλακία ησλ επηρεηξήζεσλ 

λα δηαθξίλνπλ, πξηλ αιιά θαη κεηά ηελ πξφζιεςε, ηελ παξαγσγηθή ηθαλφηεηα 

ηνπ εξγάηε. Γελ είλαη φκσο ππφδεηγκα πνπ ζρεηίδεη άκεζα ηελ απφδνζε κε 

ηνλ κηζζφ.  

 

 

3.2.6. Κοινυνιολογικά ςποδείγμαηα  

Σα ιεγφκελα θνηλσληνινγηθά ππνδείγκαηα είλαη εθηφο ηεο ινγηθήο ηεο 

λενθιαζηθήο ζεσξίαο. Απνηεινχλ θνηλφ ηφπν ζε άιιεο θνηλσληθέο επηζηήκεο, 

φπσο ε θνηλσληνινγία, ε αλζξσπνινγία θαη νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο. Σν φηη 

εκθαλίδνληαη ζηε ζπδήηεζε ηεο νξζφδνμεο νηθνλνκηθήο ζεσξίαο νθείιεηαη 

κάιινλ ζην γεγνλφο φηη ζεκαληηθνί νηθνλνκνιφγνη, φπσο ν Robert Solow θαη ν 
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George Akerlof, είραλ ην εηδηθφ επηζηεκνληθφ βάξνο λα επηζεκάλνπλ ηε 

ζεκαζία πνπ έρεη ζηελ παξαγσγή ε ακνηβή ηεο εξγαζίαο ζχκθσλα κε 

θνηλσληθέο λφξκεο πνπ είλαη απνδεθηέο απφ ηνπο εξγάηεο. Ο Akerlof 

εηδηθφηεξα ρξεζηκνπνηεί ηελ αλζξσπνινγηθή έλλνηα ηεο αληαιιαγήο ηνπ 

δψξνπ θαη ησλ νκάδσλ αλαθνξάο γηα λα εμεγήζεη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ χςνπο 

ηνπ κηζζνχ θαη ησλ κηζζνινγηθψλ δηαθνξψλ. Οη εξγαδφκελνη αθνινπζνχλ 

λφξκεο εξγαζίαο πνπ αληαλαθινχλ απηφ πνπ ηνπο θαίλεηαη σο δίθαην γηα ηα 

ρξήκαηα πνπ παίξλνπλ. Οη επηρεηξήζεηο πιεξψλνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο 

πεξηζζφηεξν απφ φζν ζα έπαηξλαλ ζηελ εμσηεξηθή αγνξά εξγαζίαο θαη απηνί 

αληαπνδίδνπλ ην «δψξν» απηφ εξγαδφκελνη πεξηζζφηεξν απφ ην ειάρηζην 

απαηηνχκελν.  

 

 

3.3. Η ζσέζη ενηολέα-ενηολοδόσος 

εκαληηθή ηνκή ζηελ εμέιημε ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ κηζζψλ 

δηαδξακάηηζαλ θαη ηα ππνδείγκαηα ηχπνπ εληνιέα-εληνινδφρνπ, ηα νπνία 

δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα ππφινηπα, θαζψο βαζίδνληαη ζηε ζρέζε κεηαμχ 

εξγαδφκελνπ θαη εξγνδφηε θαη ιακβάλνπλ ππφςε ηελ αβεβαηφηεηα θαη ηελ 

πιεξνθφξεζε ζην θχξην ζεσξεηηθφ νηθνδφκεκα. Παξαδέρνληαη φηη ε 

αιιειεπίδξαζε ησλ νηθνλνκηθψλ δξψλησλ, φηαλ έρνπλ δηαθνξεηηθή 

πιεξνθφξεζε θαη έξρνληαη αληηκέησπνη κε ηελ αβεβαηφηεηα, αιιάδεη. Σα 

άηνκα κπνξνχλ λα θάλνπλ ζηξαηεγηθή ρξήζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη λα έξζνπλ 

ζε δηαθνξεηηθέο ζπλελλνήζεηο κεηαμχ ηνπο πξνθεηκέλνπ λα δηαρεηξηζζνχλ θαη 

επηκεξηζζνχλ ηνλ θίλδπλν. Οη λέεο ζεσξίεο επηηξέπνπλ ηε ρξήζε ελλνηψλ απφ 

ηε ζεσξία παηγλίσλ θαη κηα πην πνιχπινθε αληηκεηψπηζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζρέζεσλ. Κάπνηνη ζεζκνί κπνξνχλ ελ κέξεη λα εμεγεζνχλ ελδνγελψο σο 

ηξφπνη επίιπζεο ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ. Έηζη, δίλνληαη ιχζεηο ζε 

δεηήκαηα πνπ ε απιή λενθιαζηθή αλάιπζε δελ κπνξνχζε λα εμεγήζεη. 

Κπξίσο φκσο επηηξέπνπλ ηε δηαηχπσζε κηαο ζεσξίαο θηλήηξσλ θαη κπνξνχλ 

λα εμεγήζνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο. ηα νηθνλνκηθά ηεο εξγαζίαο, ηα 

ππνδείγκαηα απηά επηρείξεζαλ λα εμεηάζνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ εξγαδφκελνπ 

θαη εξγνδφηε. Καηαξρήλ, ζα αλαιχζνπκε ην βαζηθφ ππφδεηγκα πνπ ζπλνςίδεη 

ηε ζρέζε εληνιέα θαη εληνινδφρνπ.  
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3.3.1. Σο ςπόδειγμα ενηολέα-ενηολοδόσος  

Σν ππφδεηγκα εληνιέα-εληνινδφρνπ (principal-agent model) ή 

ππφδεηγκα εληνιήο (agency model) αλαπηχρζεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1970. 

Δλλνηνινγηθά, ην ππφδεηγκα απηφ απνηειεί εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο ησλ 

παηγλίσλ ζηελ νηθνλνκηθή ζεσξία. Ξεθεχγεη απφ ηελ αλάιπζε ησλ αγνξαίσλ 

ζρέζεσλ θαη εζηηάδεη ζηε ζηξαηεγηθή ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ. Σν ππφδεηγκα 

εληνιήο είλαη έλα γεληθφ ππφδεηγκα πνπ κπνξεί λα εθαξκνζζεί ζε 

νπνηνδήπνηε δεχγνο νηθνλνκηθψλ δξψλησλ, φπνπ ν έλαο έρεη απαίηεζε απφ 

ηνλ άιιν λα ελεξγήζεη κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, αιιά ε πιεξνθφξεζε δελ είλαη 

θνηλή. Σέηνηα δεχγε κπνξεί λα είλαη ηδηνθηήηεο-έλνηθνο, ηξάπεδα-δαλεηνιήπηεο, 

αζθαιηζηηθή εηαηξία-αζθαιηδφκελνο, γαηνθηήκνλαο-επίκνξηνο αγξφηεο, 

franchisor-franchisee, θιπ.  

ην ηππηθφ ππφδεηγκα ηνπ εληνιέα-εληνινδφρνπ, έλα άηνκν (ν 

εληνιέαο, principal) πξνζιακβάλεη έλα άιιν (ηνλ εληνινδφρν, agent) γηα λα 

ελεξγήζεη ζχκθσλα κε ηα ζπκθέξνληα ηνπ εληνιέα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ εληνινδφρνπ, κπνξεί λα αλαθχςνπλ 

δηαθνξεηηθά ελδερφκελα ηα νπνία δελ κπνξεί λα παξαηεξήζεη ν εληνινδφρνο. 

Οχηε φκσο κπνξεί ν εληνιέαο λα παξαηεξήζεη ή λα ζπκπεξάλεη πσο 

ζπκπεξηθέξζεθε ν εληνινδφρνο. Δπεηδή φκσο ηα ζπκθέξνληα ησλ δχν κεξψλ 

είλαη δηαθνξεηηθά θαη ηα δχν κέξε έρνπλ δηαθνξεηηθή πιεξνθφξεζε, ην 

πξφβιεκα ηνπ εληνιέα είλαη λα ζρεδηάζεη έλαλ κεραληζκφ ακνηβήο ηνπ 

εληνινδφρνπ έηζη ψζηε ν ηειεπηαίνο λα έρεη θίλεηξν λα ελεξγήζεη πξνο φθεινο 

ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ εληνιέα ηνπ, κε ηνλ νηθνλνκηθφηεξν γηα ηνλ εληνιέα 

ηξφπν. Αλ ε πιεξνθφξεζε ήηαλ ηέιεηα, γλσζηή ζηα δχν κέξε θαη 

επαιεζεχζηκε απφ νπνηνλδήπνηε ηξίην, ην πξφβιεκα ζα ήηαλ ζρεηηθά απιφ, 

θαζψο ηα δχν κέξε ζα ζπλάπηαλε έλα ζπκβφιαην, ηππηθφ ή άηππν, πνπ ζα 

άκεηβε ηνλ εληνινδφρν αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα ελεξγνχζε ζε θάζε 

πηζαλφ ελδερφκελν. Αλ φκσο ν εληνιέαο δελ είλαη ζε ζέζε λα παξαηεξήζεη ή 

λα ζπκπεξάλεη εθ ηνπ απνηειέζκαηνο ηηο ελέξγεηεο ηνπ εληνινδφρνπ ή πνην 

απφ ηα πηζαλά ελδερφκελα πξαγκαηνπνηήζεθε, ηφηε πξέπεη λα βξεη έλαλ 

κεραληζκφ ακνηβήο ν νπνίνο αθελφο κελ λα είλαη ειάρηζηα απνδεθηφο απφ ηνλ 

εληνινδφρν θαη αθεηέξνπ λα κεγηζηνπνηεί ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ εληνιέα.  
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Έηζη αλ ππνζέζνπκε φηη ηα πηζαλά ελδερφκελα είλαη s, ηα νπνία 

αθνινπζνχλ κία θαηαλνκή πηζαλφηεηαο f(s) θαη νη ελέξγεηεο ηνπ εληνινδφρνπ 

είλαη a, ην απνηέιεζκα q εμαξηάηαη απφ ηελ ελέξγεηα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν 

εληνινδφρνο θαη ην ελδερφκελν πνπ έιαβε ρψξα, δειαδή         . Σν κφλν 

πνπ είλαη παξαηεξήζηκν απφ ηνλ εληνιέα είλαη ην απνηέιεζκα, άξα ε ακνηβή 

ηνπ εληνινδφρνπ εμαξηάηαη απφ απηφ. Έζησ ινηπφλ φηη       . Ο 

εληνινδφρνο επηιέγεη ηηο ελέξγεηέο ηνπ έηζη ψζηε λα κεγηζηνπνηήζεη ηελ 

πξνζδνθψκελε ρξεζηκφηεηά ηνπ maxEU(w,a,s). Ο εληνινδφρνο πξνηηκά ηε 

κεγαιχηεξε ακνηβή, αιιά νη ελέξγεηέο ηνπ ππεηζέξρνληαη ζηε ζπλάξηεζε 

ρξεζηκφηεηάο ηνπ, δηφηη, π.ρ. απερζάλεηαη λα θαηαβάιιεη πεξηζζφηεξε 

πξνζπάζεηα. Ζ κεγηζηνπνίεζε ηεο πξνζδνθψκελεο ρξεζηκφηεηαο έρεη σο 

ιχζε ηηο ελέξγεηεο ηνπ εληνινδφρνπ, σο ζπλάξηεζε ησλ ελδερνκέλσλ πνπ 

πξνέθπςαλ       . Οη επηινγέο πνπ θάλεη ζρεηίδνληαη θπζηθά θαη κε ηε 

κνξθή ηεο ζπλάξηεζεο ρξεζηκφηεηάο ηνπ, κε ηελ έλλνηα φηη απηή δείρλεη θαη ηε 

ζηάζε πνπ πηνζεηεί απέλαληη ζηνλ θίλδπλν.  

Ο εληνιέαο κε ηε ζεηξά ηνπ έρεη κηα ζπλάξηεζε ρξεζηκφηεηαο, ε νπνία 

εμαξηάηαη απφ ην απνηέιεζκα q θαη ηελ ακνηβή πνπ δίλεη ζηνλ εληνινδφρν w, 

άξα εμαξηάηαη έκκεζα θαη απφ ηηο ελέξγεηεο ηνπ εληνινδφρνπ, a. Ο εληνιέαο 

κεγηζηνπνηεί ηελ πξνζδνθψκελε ρξεζηκφηεηά ηνπ, EV(q,w,a,s), επηιέγνληαο ηε 

κνξθή ηεο ζπλάξηεζεο        ππφ ηνλ πεξηνξηζκφ φηη ε κεγηζηνπνηεκέλε 

πξνζδνθψκελε ρξεζηκφηεηα ηνπ εληνινδφρνπ ζα είλαη κεγαιχηεξε απφ έλα 

ζπγθεθξηκέλν επίπεδν u , πνπ κπνξεί λα επηηχρεη ζε ελαιιαθηηθή 

απαζρφιεζε.  

Σν ππφδεηγκα απηφ απνηειεί πιένλ βαζηθφ εξγαιείν ηεο λενθιαζηθήο 

αλάιπζεο. Σν ππφδεηγκα ηεο «ινχθαο» ηνπ εξγαδφκελνπ, πνπ εμεηάζακε 

παξαπάλσ ζηνπο κηζζνχο απνηειεζκαηηθφηεηαο, είλαη κία εηδηθή εθαξκνγή 

ηεο ζεσξίαο εληνιέα-εληνινδφρνπ. Έλαο νιφθιεξνο ππνθιάδνο έξεπλαο ζηα 

λενθιαζηθά νηθνλνκηθά, ηα «νηθνλνκηθά ηεο δηνίθεζεο πξνζσπηθνχ» 

(personnel economics), ζηεξίδεηαη πάλσ ζε απηήλ ηελ ινγηθή. Σν πξφβιεκα 

ζηελ εθαξκνζκέλε έξεπλα είλαη λα εληνπηζζνχλ ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο 

εξγαζηαθήο ζρέζεο πνπ θαηαιήγνπλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο κεραληζκνχο 

αληακνηβήο.  
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Τπάξρνπλ αξθεηέο πηζαλέο εθαξκνγέο ηνπ ππνδείγκαηνο εληνιέα-

εληνινδφρνπ ζηε ζεσξία ησλ κηζζψλ ζηνπο λενθιαζηθνχο.  

 

 

3.3.2. Μιζθόρ με ηο κομμάηι  

Ζ θιαζηθή εθαξκνγή ηεο αξρήο ηνπ εληνιέα-εληνινδφρνπ ζα ήηαλ ε 

πεξίπησζε ηνπ κηζζνχ κε ην θνκκάηη. Δίλαη κία κέζνδνο ε νπνία εθαξκφδεηαη 

ζε αξθεηέο επηρεηξήζεηο θαη ζπλδέεη πξαγκαηηθά ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ 

εξγάηε κε ηνλ κηζζφ ηνπ. Αιιά εδψ θαίλεηαη πσο ε αζπκκεηξία 

πιεξνθφξεζεο κπνξεί λα θάλεη ηα ζπκθέξνληα ησλ δχν κεξψλ λα δηίζηαληαη. 

Αλ ην κφλν πνπ ελδηέθεξε ηελ επηρείξεζε ήηαλ ηα θνκκάηηα πνπ παξάγεη ν 

εξγάηεο, ηφηε ίζσο λα κελ ππήξρε πξφβιεκα. Αιιά φηαλ ε απφδνζε κεηξηέηαη 

κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, ηφηε νη εξγάηεο πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο απηά, 

αγλνψληαο φια ηα άιια ζεκεία πνπ ελδηαθέξνπλ ηελ επηρείξεζε έηζη ψζηε ε 

ρξήζε ησλ κεραλεκάησλ κπνξεί λα γίλεη πιεκκειήο θαη επηθίλδπλε θαη ε 

πνηφηεηα κπνξεί λα ππνθέξεη. Όιε ε πξνζθνξά ηνπ εξγάηε εζηηάδεηαη κφλν 

ζε απηφ. Σν ζχζηεκα αληί λα απμάλεη ηελ παξαγσγηθφηεηα γελλά απάηεο. Σν 

ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα φκσο είλαη φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο δνπιεηέο δελ 

ππάξρεη θαλ έλα κεηξήζηκν κέηξν απφδνζεο. Αθφκα θαη αλ ππάξρνπλ έλα ή 

δχν κέηξα απφδνζεο, κπνξεί ζεκαληηθέο πιεπξέο ηεο δνπιεηάο λα κελ είλαη 

κεηξήζηκεο θαη απηφ θάλεη αληηπαξαγσγηθή ηε ρξήζε κέηξσλ απφδνζεο.  

Σν ππφδεηγκα εληνιήο εμεγεί ελ κέξεη γηαηί ν κηζζφο κε ην θνκκάηη δελ 

κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη, εθεί φκσο πνπ είλαη αλεπαξθέο είλαη ζηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίνλ αλαιχεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ εξγαδφκελνπ κέζα ζηελ επηρείξεζε.  

 

 

3.4. Η θευπία ηηρ εγγύηζηρ καλήρ εκηελέζευρ  

Μέζα ζην πιαίζην ηεο λενθιαζηθήο ζεσξίαο εληνιήο αλαπηχρζεθε, ε 

ζεσξία ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηειέζεσο (performance bonding). Όπσο 

αλαιχζακε πην πάλσ, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ησλ κηζζψλ 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, ν κηζζφο αθίζηαηαη απφ ηελ αμία ηεο νξηαθήο 

παξαγσγηθφηεηαο. Ωζηφζν, ηίζεηαη ην εξψηεκα γηαηί ρξεηάδεηαη ν εξγνδφηεο λα 

πιεξψζεη παξαπάλσ, αθνχ ζα κπνξνχζε λα πεη ζηνλ εξγάηε λα θαηαζέζεη 
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δίθελ εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο, έλα πνζφ ρξεκάησλ ην νπνίν ζα 

πάεη ππέξ ηνπ εξγνδφηε, αλ ν εξγάηεο δελ δνπιέςεη αξθεηά ζθιεξά. Μπνξεί 

έηζη κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα λα εμηζψζεη ηηο 

πξνεμνθιεκέλεο ξνέο ηεο αμίαο ηνπ νξηαθνχ πξντφληνο θαη ηνπ κηζζνχ θαη ε 

πνζεηή ηζνξξνπία ζα επηθξαηήζεη θαη πάιη. Μέζα απφ έλα εηδηθφ ζπκβφιαην, 

ηα κέξε ζα μεπεξλνχζαλ ηηο αδπλακίεο πνπ νθείινληαη ζηελ αζπκκεηξία 

πιεξνθφξεζεο.  

Τπάξρνπλ φκσο πξνβιήκαηα κε απηή ηε ιχζε, θαζψο νη αγνξέο 

θεθαιαίνπ γηα ηνπο εξγάηεο δελ είλαη ηέιεηεο θαη ν εξγάηεο δελ έρεη ρξήκαηα 

γηα λα θαηαβάιιεη ηελ εγγπεηηθή. Δπίζεο, νη επηρεηξήζεηο έρνπλ θάζε 

ζπκθέξνλ λα ηζρπξηζζνχλ φηη ν εξγάηεο δελ δνχιεςε αξθεηά ζθιεξά, ψζηε λα 

θαηαπέζεη ε εγγπεηηθή ππέξ απηψλ, αλεμάξηεηα απφ ηα πξαγκαηηθά 

πεξηζηαηηθά. Σν κφλν πνπ ζα ηηο εκπνδίζεη λα εμαπαηήζνπλ ηνπο 

εξγαδφκελνπο ηνπο είλαη ε θήκε ηνπο (reputation), θαζψο νη επηρεηξήζεηο πνπ 

ζα ιεηηνπξγήζνπλ δφιηα, δελ ζα κπνξνχλ ζην κέιινλ λα βξνπλ εξγαηηθφ 

πξνζσπηθφ δηαηεζεηκέλν λα εξγαζζεί ζθιεξά γηα απηέο, επεηδή νη 

ζπκπεξηθνξέο ησλ επηρεηξήζεσλ γίλνληαη γξήγνξα γλσζηέο. Τπάξρνπλ 

δηάθνξεο εθδνρέο ηεο ζεσξίαο ηεο θαιήο εθηέιεζεο.  

 

 

3.4.1. Σο ςπόδειγμα απιζηίαρ  

Σν θιαζηθφ ππφδεηγκα ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο είλαη ην 

ππφδεηγκα ηεο απηζηίαο (malfeasance), ησλ Becker θαη Stigler. Δξεπλά σο 

παξάδεηγκα ηνπο κηζζνχο ησλ αζηπλνκηθψλ πνπ ππφθεηληαη ζηνλ πεηξαζκφ 

ηεο δσξνδνθίαο. Ζ βαζηθή ηδέα είλαη ε εμήο: ε ηηκηφηεηα ησλ αζηπλνκηθψλ είλαη 

απνηέιεζκα ηεο αληαπφθξηζήο ηνπο ζε θαζαξψο νηθνλνκηθά θίλεηξα. Σν 

πξφβιεκα ηεο Αζηπλνκίαο είλαη λα εθεχξεη έλα ηέηνην πξνθίι ακνηβήο ησλ 

αζηπλνκηθψλ, ψζηε αθελφο λα κελ κπαίλνπλ ζηνλ πεηξαζκφ ηεο δσξνδνθίαο 

θαη αθεηέξνπ λα κελ ακείβνληαη παξαπάλσ απφ ην νξηαθφ ηνπο πξντφλ.  

Αο ππνζέζνπκε φηη ην νξηαθφ πξντφλ είλαη ίζν κε ηνλ κηζζφ πνπ ζα 

έπαηξλε ν αζηπλνκηθφο αλ έθαλε έλα άιιν παξαγσγηθφ επάγγεικα πνπ απαηηεί 

παξφκνηεο δεμηφηεηεο. ε φξνπο καζεκαηηθνχ ζπκβνιηζκνχ, έζησ φηη ν κηζζφο 

πνπ δίλεη ε αγνξά είλαη v, ν κηζζφο ηνπ αζηπλνκηθνχ είλαη w, ε πηζαλφηεηα λα 
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ζπιιεθζεί αλ δσξνδνθείηαη είλαη p, θαη ην πνζφ ηεο δσξνδνθίαο είλαη b. Αλ 

γίλεη αληηιεπηφο, απνιχεηαη ρσξίο θπξψζεηο θαη παίξλεη ηνλ κηζζφ ηεο αγνξάο. 

Τπνζέηνπκε επίζεο φηη ε ζεηεία ηνπ ζην ζψκα δηαξθεί n έηε. Σν ηειεπηαίν έηνο 

ηεο ππεξεζίαο ηνπ, ν κηζζφο ηνπ πξέπεη λα είλαη ηφζνο ψζηε λα ηνπ είλαη 

αδηάθνξν αλ ζα ιεηηνπξγήζεη έληηκα ή ζα δσξνδνθεζεί. Έζησ ν κηζζφο απηφο 

wn, ελψ ην πξνζδνθψκελν φθεινο απφ ηελ δσξνδνθία είλαη pvn +(1-p)(wn 

+b). Ο πξψηνο φξνο εθθξάδεη ηε καζεκαηηθή ειπίδα ηνπ λα γίλεη αληηιεπηφο 

θαη λα πάξεη ηνλ κηζζφ ηεο αγνξάο, ελψ ν δεχηεξνο ππνδειψλεη ηε 

καζεκαηηθή ειπίδα ηνπ λα κε γίλεη αληηιεπηφο θαη λα εηζπξάηηεη θαη ηνλ κηζζφ 

ηνπ θαη ην πνζφ ηεο δσξνδνθίαο. ην φξην πξέπεη λα ηζρχεη wn = pvn +(1-

p)(wn +b). Ζ δηαθνξά ηνπ κηζζνχ ηνπ αζηπλνκηθνχ απφ ηνλ αληαγσληζηηθφ 

κηζζφ θαηά ηελ ηειεπηαία πεξίνδν είλαη (1-p)b/p. ηηο ππφινηπεο πεξηφδνπο, ε 

δηαθνξά απηή είλαη κηθξφηεξε θαη ηζνχηαη κε [(1-p)b/p][r/(1+r)], φπνπ r είλαη 

ην επηηφθην. Ζ δεχηεξε απηή δηαθνξά είλαη κηθξφηεξε, δηφηη απηφ πνπ έρεη λα 

ράζεη ν αζηπλνκηθφο είλαη ε πξνζδνθία ηεο δηαθνξάο ησλ κηζζψλ φισλ ησλ 

πεξηφδσλ πνπ έρεη λα δηαλχζεη κέρξη ηε ζχληαμε. Ζ πξνζδνθψκελε ζχληαμε 

είλαη ίζε κε [(1-p)b/p][1/(1+r)]. Ζ παξνχζα αμία ηνπ κηζζνχ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ζεηείαο ππεξβαίλεη ηελ παξνχζα αμία ηνπ αληαγσληζηηθνχ κηζζνχ θαηά (1-

p)b/p πνπ είλαη ν πεηξαζκφο ηεο δσξνδνθίαο. Ζ δηαθνξά απηή δελ 

εηζπξάηηεηαη θαη’ αλάγθε φκσο σο πξφζνδνο (rent) απφ ηνπο αζηπλνκηθνχο, 

δηφηη ε ππεξεζία κπνξεί λα ρξεψζεη «εηζηηήξην εηζφδνπ ζηελ ππεξεζία» 

(entrance fee), ηέηνην ψζηε ε παξνχζα αμία ηεο ακνηβήο ηνπο ζηελ ππεξεζία 

γηα φιεο ηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο λα είλαη ίζε κε ηελ παξνχζα αμία ηνπ νξηαθνχ 

ηνπο πξντφληνο. Με άιια ιφγηα, νη αζηπλνκηθνί πιεξψλνπλ κία εγγχεζε ζηελ 

αξρή, εηζπξάηηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο έλα επηπιένλ έζνδν ίζν 

κε ηελ ηνθνθνξία ηνπ πνζνχ απηνχ θαη ιακβάλνπλ πίζσ ην θεθάιαην ηεο 

εγγχεζεο κε ηε ζπληαμηνδφηεζε.  

 

 

3.4.2. Υπονική διαθοπά αμοιβήρ-αξίαρ οπιακού πποφόνηορ  

Πην εχινγε είλαη ε πξνέθηαζε ηνπ παξαπάλσ ππνδείγκαηνο ζην 

ρξνληθφ πξνθίι ηεο ακνηβήο ηεο παξαγσγηθήο εξγαζίαο. Δδψ έρνπκε ηε 

βνχιεζε ησλ δχν κεξψλ λα ηζνξξνπήζνπλ ζε έλα επίπεδν πςειήο ακνηβήο 
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θαη πςειήο πξνζπάζεηαο, παξαθάκπηνληαο ην πξφβιεκα ηεο αζπκκεηξίαο 

ηεο πιεξνθφξεζεο. Πάιη ν εξγάηεο έρεη ζπκθέξνλ λα ινπθάξεη, εθφζνλ 

απερζάλεηαη ηελ πξνζπάζεηα, θαη πάιη ε επηρείξεζε δελ κπνξεί λα μέξεη πφηε 

ινπθάξεη θαη πφηε φρη. Γηα λα μεπεξάζνπλ ην πξφβιεκα απηφ, ε επηρείξεζε 

πιεξψλεη ηνλ εξγάηε ιηγφηεξν απφ ην νξηαθφ ηνπ πξντφλ ζηα πξψηα ρξφληα 

ηεο απαζρφιεζήο ηνπ ζε απηήλ, ελψ απφ έλα ρξνληθφ ζεκείν θαη κεηά ηνλ 

πιεξψλεη πεξηζζφηεξν. Σν ρξνληθφ πξνθίι ησλ ακνηβψλ θαη ηνπ νξηαθνχ 

πξντφληνο είλαη ηέηνην ψζηε νη πξνεμνθιεκέλεο ζε παξνχζα αμία ξνέο ησλ 

δχν κεγεζψλ λα είλαη ίζεο. Έηζη ε επηρείξεζε ρξσζηάεη πάληα θάηη ζηνλ 

εξγάηε ην νπνίν ζα εμνθιήζεη κφλν κε ην πέξαο ηεο παξακνλήο ηνπ ζηελ 

επηρείξεζε. Σν πνζφ απηφ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο επηρείξεζεο αλ ν εξγάηεο δελ 

εθπιεξψζεη ηνπο φξνπο ηνπ ζπκβνιαίνπ ηνπ. Έηζη, αθφκα θαη αλ ε 

παξαγσγηθφηεηα δελ απμάλεη κε ηελ ειηθία ή ηελ πξνυπεξεζία, πάιη ζα 

έπξεπε λα παξαηεξνχκε, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία απηή, κηα αχμεζε ρξνληθά 

ζηνπο κηζζνχο.  

ην Γηάγξακκα 4, αλ ε επηρείξεζε δελ κπνξνχζε λα επηβιέςεη ηελ 

απφδνζε ηνπ εξγάηε πάλσ απφ έλα νξηζκέλν επίπεδν πνπ αληηζηνηρεί ζε αμία 

νξηαθνχ πξντφληνο ίζε κε ΟΔ, ζα ήηαλ ππνρξεσκέλε λα ηνπ δψζεη κηζζφ ίζν 

κε ΟΔ γηα φια ηα ρξφληα ππεξεζίαο ΟΤ. Καη ε επηρείξεζε θαη ν εξγάηεο ζα 

πξνηηκνχζαλ λα ζπλάςνπλ έλα ζπκβφιαην γηα απφδνζε θαη ακνηβή χςνπο ΟΒ. 

Ζ επηρείξεζε φκσο δελ κπνξεί λα εκπηζηεπζεί φηη ν εξγάηεο ζα απνδψζεη ζε 

απηφ ην επίπεδν, δηφηη ν ηειεπηαίνο έρεη θίλεηξν λα ακεηθζεί ΟΒ θαη λα 

απνδψζεη ΟΔ. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν, πξνηείλεη έλα ζπκβφιαην φπνπ ζα εξγάδεηαη 

γηα ΟΒ γηα ΟΤ ρξφληα θαη ζα ηνλ πιεξψλεη κε έλα κηζζφ πνπ ζα απμάλεηαη 

ζηαζεξά απφ ΟΑ ηε ζηηγκή ηεο πξφζιεςεο έσο ΟΑ΄ ηε ζηηγκή ηεο 

ζπληαμηνδφηεζεο. Μέρξη ην ζεκείν Γ ζα ακείβεηαη ιηγφηεξν απφ φζν 

πξνζθέξεη θαη απφ εθεί θαη χζηεξα ζα πιεξψλεηαη παξαπάλσ. Ζ 

πξνεμνθιεκέλε ξνή ηνπ κηζζνχ ΑΑ’ ζα είλαη ίζε κε ηελ πξνεμνθιεκέλε ξνή 

ηεο αμίαο ηνπ νξηαθνχ ηνπ πξντφληνο. Αλ φκσο γίλεη αληηιεπηφο φηη πξνζθέξεη 

απφδνζε ΟΔ, ζα απνιπζεί θαη ζα ράζεη ην δηθαίσκα ζε απηφ πνπ έρεη 

ιακβάλεηλ. Σν πξφβιεκα εκπηζηνζχλεο βεβαίσο ηψξα ην έρεη ν εξγάηεο, δηφηη 

ε επηρείξεζε κπνξεί θάιιηζηα λα ηζρπξηζηεί φηη εξγάηεο δελ δνχιεςε φζν 

έπξεπε θαη ζην ζεκείν Γ λα ηνλ απνιχζεη. Σν πξφβιεκα ζπλήζσο ιχλεηαη κε 
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ηελ επίθιεζε ηεο ζεκαζίαο πνπ έρεη γηα ηελ επηρείξεζε ε θαιή ηεο θήκε 

(reputation).  

Σν ελδηαθέξνλ κε ηα ππνδείγκαηα απηά είλαη φηη απνηεινχλ 

ελαιιαθηηθέο κνξθέο κηζζψλ απνδνηηθφηεηαο, αιιά ρσξίο λα ζπλεπάγνληαη 

φηη ε αγνξά εξγαζίαο δελ «θαζαξίδεη». Έηζη επαλαθέξνπλ ζηελ ηάμε φζνπο 

πξνζπαζνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε λενθιαζηθή ζεσξία γηα λα απνδείμνπλ 

φηη ε αθνχζηα αλεξγία είλαη εθηθηή ρσξίο ζεζκηθέο ηξηβέο. Δπίζεο, είλαη 

εμαηξεηηθά επέιηθηα, δεδνκέλνπ φηη ηα πηζαλά πξνθίι ακνηβψλ πνπ κπνξνχλ 

λα ιχζνπλ ην πξφβιεκα κέζσ ηεο εγγπεηηθήο θαιήο εθηέιεζεο είλαη πάξα 

πνιιά, έηζη ψζηε ε δηαςεπζηκφηεηα ηεο ζεσξίαο ηεο εμίζσζεο ηνπ νξηαθνχ 

πξντφληνο κε ηνλ κηζζφ λα γίλεηαη πην δπζρεξήο.  
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4. Θεζμικό πλαίζιο 

Ζ κειέηε ησλ παξαπάλσλ ππνδεηγκάησλ απνδεηθλχεη φηη βαξχλνπζα 

ζεκαζία ζηε δηακφξθσζε ησλ κηζζψλ έρεη ην ζεζκηθφ πιαίζην, θαζψο ην 

χςνο ησλ απνδνρψλ είλαη απνηέιεζκα ζπλήζσο θαη θνηλσληθψλ παξαγφλησλ. 

Άιισζηε, είλαη γεγνλφο φηη ε θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ βηψλεη ε 

γεληά απηή είλαη απφξξνηα δηαρξνληθψλ ζεζκηθψλ θαη πνιηηηθψλ αηειεηψλ θαη 

ιαζψλ. Ζ κπσπηθή ινγηθή ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ θαη ε επηκνλή ζηα 

βξαρπρξφληα απνηειέζκαηα, ε αδπλακία πξνζαξκνγήο ησλ θξαηψλ ζηα 

ζχγρξνλα θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά δεδνκέλα θαη ε δηαηψληζε θξίζηκσλ 

δηαξζξσηηθψλ αδπλακηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πεξηζσξηνπνίεζε ησλ λέσλ 

θαη ηελ ππνεθπξνζψπεζή ηνπο ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ, έρνπλ 

επηζσξεχζεη ηεξάζηηα θνηλσληθά βάξε πνπ ηα πνιηηηθά ζπζηήκαηα επηιέγνπλ 

λα θνξηψλνπλ ζηε λέα γεληά θαη ζηηο κειινληηθέο γεληέο. Δπνκέλσο, 

θαζίζηαηαη απαξαίηεηε ε ελδειερήο κειέηε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ 

πεξηβάιιεη ηελ αγνξά εξγαζίαο ψζηε λα εληνπηζηνχλ νη ξίδεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο πνπ ηαιαλίδεη ηε γεληά απηή θαη θαη΄επέθηαζε φιν ην θνηλσληθφ 

ζχλνιν. 

 

 

4.1. Γενικό θεζμικό πλαίζιο ζηην Δλλάδα 

Οη θνξείο ηεο αγνξάο εξγαζίαο δηαδξακαηίδνπλ πνιπζήκαλην ξφιν ζηε 

δηακφξθσζε θαη ηήξεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ ηε ραξαθηεξίδεη. ηελ 

Διιάδα, ν αλψηαηνο θνξέαο πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνο κε ηελ επνπηεία ηεο 

αγνξάο εξγαζίαο είλαη ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ 

κε θχξηεο αξκνδηφηεηεο ζηνπο ηνκείο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, ησλ 

ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ησλ πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο θαη 

δηακφξθσζεο ησλ ακνηβψλ. Οη θχξηνη ζεζκνί ηεο ειιεληθήο αγνξάο εξγαζίαο 

είλαη ν Οξγαληζκφο Μεζνιάβεζεο θαη Γηαηηεζίαο (ΟΜΔΓ), ν Οξγαληζκφο 

Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (ΟΑΔΓ), νη Δπηζεσξήζεηο Δξγαζίαο 

(ΔΠΔ), θαζψο θαη νη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο δηάθνξσλ βαζκίδσλ ησλ 

εξγνδνηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ φπσο ΔΒ, ΓΔΔ θαη ΑΓΔΓΤ. Σν ζεζκηθφ 

πιαίζην ηεο αγνξάο εξγαζίαο δηακνξθψλεηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηηο δηεζλείο 
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ζπκβάζεηο εξγαζίαο, ηελ εγρψξηα ζρεηηθή λνκνζεζία θαη ηηο ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο εξγαζίαο. 

Οη ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο (Δ) πθίζηαληαη ζε  εζληθφ 

επίπεδν, ζε επίπεδν βηνκεραλίαο θαη ζε επίπεδν εηαηξείαο. Οη 

δηαπξαγκαηεχζεηο ζε θιαδηθφ  επίπεδν έρνπλ κεγαιχηεξε ζεκαζία απφ 

εθείλεο ζε εηαηξηθφ επίπεδν ελ φςεη ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ 

θαιχπηνληαη παξφιν πνπ νη εξγνδφηεο επηκέλνπλ λα εληζρπζνχλ νη 

δηαπξαγκαηεχζεηο ζε εηαηξηθφ επίπεδν. Μφλν νη φξνη ησλ αηνκηθψλ 

ζπκβάζεσλ πνπ είλαη επλντθφηεξνη γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ππεξηζρχνπλ ησλ 

ξπζκίζεσλ ησλ Δ. Οη φξνη εξγαζίαο ησλ Δ πνπ είλαη επλντθφηεξνη γηα 

ηνπο εξγαδφκελνπο ππεξηζρχνπλ θαη ησλ λφκσλ, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα 

δηαηάμεηο αλαγθαζηηθνχ δηθαίνπ (π.ρ. πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ γηα 

ηελ απαγφξεπζε αχμεζεο απνδνρψλ). Οη Δ ρσξίδνληαη ζηηο εμήο 

θαηεγνξίεο: 

 Δζληθέο Γεληθέο Δ: Αθνξνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο νιφθιεξεο 

ηεο ρψξαο θαη ζπλάπηνληαη θαλνληθά θάζε δχν ρξφληα  πξνζδηνξίδνληαο 

κεηαμχ άιισλ ηηο ειάρηζηεο εξγαηηθέο ακνηβέο. Με απηέο θαζνξίδνληαη ηα 

θαηψηαηα φξηα κηζζψλ θαη εκεξνκηζζίσλ (κηζζνί θαη εκεξνκίζζηα αζθαιείαο) 

φπσο θαη άιια δεηήκαηα φπσο νξίδνληαη απφ ηνλ λφκν 1876/90. Γελ κπνξεί 

λα ζπλαθζεί άιινπ είδνπο Δ, ζπιινγηθή ή αηνκηθή, πνπ λα πξνβιέπεη 

δπζκελέζηεξνπο φξνπο απφ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο. Οη ΔΓΔΔ ζπλάπηνληαη 

απφ ηελ πην αληηπξνζσπεπηηθή ηξηηνβάζκηα νξγάλσζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

(ΓΔΔ) θαη ηηο αλαγλσξηδφκελεο σο επξχηεξεο εθπξνζψπεζεο νξγαλψζεηο 

ησλ εξγνδνηψλ.  

 Οκνηνεπαγγεικαηηθέο Δ: Οη νκνηνεπαγγεικαηηθέο Δ 

αθνξνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο νξηζκέλνπ επαγγέικαηνο θαη ησλ ζπλαθψλ πξνο 

ην επάγγεικα εηδηθνηήησλ. Γηαθξίλνληαη ζε εζληθέο αλ αθνξνχλ ηνπο 

εξγαδφκελνπο ηνπ επαγγέικαηνο ζε φιε ηε ρψξα θαη ζε ηνπηθέο αλ αθνξνχλ 

ηνπο εξγαδφκελνπο νξηζκέλεο πφιεο ή πεξηθέξεηαο. Οη εζληθέο 

νκνηνεπαγγεικαηηθέο Δ ζπλάπηνληαη απφ δεπηεξνβάζκηεο ή πξσηνβάζκηεο 

νκνηνεπαγγεικαηηθέο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο παλειιήληαο έθηαζεο θαη ηηο 

εξγνδνηηθέο νξγαλψζεηο επξχηεξεο εθπξνζψπεζεο παλειιήληαο έθηαζεο. 

Σνπηθέο νκνηνεπαγγεικαηηθέο Δ κπνξνχλ λα ζπλάςνπλ πξσηνβάζκηεο ή 
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δεπηεξνβάζκηεο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο ηνπηθνχ ραξαθηήξα θαη 

εξγνδνηηθέο νξγαλψζεηο γεληθά ή θαη μερσξηζηνί εξγνδφηεο.  

 Δπηρεηξεζηαθέο Δ: Αθνξνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο κηαο 

επηρείξεζεο ή εθκεηάιιεπζεο. Αλ δειαδή κηα επηρείξεζε απνηειείηαη απφ 

πνιιέο εθκεηαιιεχζεηο κπνξεί λα ζπλαθζεί γηα θάζε εθκεηάιιεπζε 

δηαθνξεηηθή Δ. Οη ξπζκίζεηο πνπ πξνβιέπεη κηα επηρεηξεζηαθή Δ 

κπνξνχλ λα θαιχπηνπλ φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο επηρείξεζεο, 

αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη ηε ζέζε ηνπο ζηελ επηρείξεζε. 

Μπνξνχλ φκσο λα έρνπλ ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ζε κηα θαηεγνξία 

εξγαδνκέλσλ ή λα εμαηξνχλ άιιεο θαηεγνξίεο. Σν ζηνηρείν πνπ θαζηζηά κηα 

Δ ηθαλή λα αλαγλσξηζηεί ζαλ επηρεηξεζηαθή είλαη φηη ην έλα ζπκβαιιφκελν 

κέξνο είλαη ν εξγνδφηεο, θαη κφλν απηφο, θαη ην άιιν ε ζπλδηθαιηζηηθή 

νξγάλσζεο ηεο επηρείξεζεο πνπ θαιχπηεη ηνπο εξγαδφκελνπο.  

 Κιαδηθέο Δ: Αθνξνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο πεξηζζφηεξσλ 

νκνεηδψλ ή ζπλαθψλ επηρεηξήζεσλ ή εθκεηαιιεχζεσλ ζε παλειιαδηθή ή 

ηνπηθή έθηαζε. πλάπηνληαη απφ πξσηνβάζκηεο ή δεπηεξνβάζκηεο 

ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο πνπ θαιχπηνπλ εξγαδφκελνπο, αλεμάξηεηα απφ 

ην επάγγεικα ή ηελ εηδηθφηεηά ηνπο, νκνεηδψλ ή ζπλαθψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 

ίδηνπ θιάδνπ θαη απφ εξγνδνηηθέο νξγαλψζεηο.  

 

 

4.2. Η επίδπαζη ηυν Δ και ηηρ κοινυνικήρ πολιηικήρ 

πλεπψο, ηα πεξηζζφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο εξγαζίαο, φπσο 

κηζζνί, δηάξθεηα ζπκβάζεσλ, ζπλζήθεο απαζρφιεζεο, πξνζιήςεηο θαη 

απνιχζεηο δελ θαζνξίδνληαη ειεχζεξα αιιά ζχκθσλα κε ηηο Δ. Όπσο 

θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 5, ζην ζεκείν Α ε αγνξά ηζνξξνπεί ρσξίο αθακςίεο, 

κε κηζζφ w θαη απαζρφιεζε L. Σα ζσκαηεία κεηψλνπλ ηελ πξνζθνξά 

εξγαζίαο ψζηε λα αλεβνχλ νη ηηκέο ησλ κηζζψλ w ζε  ’ (κνλνπσιηαθή 

δχλακε), κεηψλνληαο ηελ πξνζθνξά ζηε πιινγηθή Πξνζθνξά Sc. Σν 

απνηέιεζκα είλαη ηζνξξνπία ζην ζεκείν Β, φπνπ έρνπκε πςειφηεξνπο 

κηζζνχο, κηθξφηεξε απαζρφιεζε κε ζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζε 

απαζρφιεζε εληάζεσο θεθαιαίνπ θαη αχμεζε ηεο αθνχζηαο αλεξγίαο (BC). Ζ 

αλεξγία είλαη ε θπζηθή ζπλέπεηα, θαζψο ηα ζσκαηεία επηδηψθνπλ ηε βειηίσζε 
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ηεο δσήο ησλ κειψλ ηνπο, αιιά κεηψλνληαο ηελ πξνζθνξά δελ βξίζθνπλ 

δνπιεηά φζνη επηζπκνχλ λα εξγαζηνχλ. Δπνκέλσο, είλαη πξνθαλέο φηη νη 

εξγαδφκελνη εληζρχνπλ ηα ζσκαηεία ζηελ πξνζπάζεηα επίηεπμεο πςειφηεξσλ 

κηζζψλ.  

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ε επίδξαζε ησλ θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ 

πνπ είλαη ζεζκνζεηεκέλεο απφ ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία ζηννπο κηζζνχο θαη 

ζην θφζηνο εξγαζίαο. Τπνζέηνπκε φηη νη κηζζνί πξνζαξκφδνληαη φπσο θαη ζηηο 

ππφινηπεο αγνξέο αγαζψλ. Έζησ φηη αξρηθά δελ ππάξρνπλ θνηλσληθέο 

πνιηηηθέο θαη ε νηθνλνκία είλαη Κιεηζηή ζην εμσηεξηθφ εκπφξην φπσο θαίλεηαη 

ζην Γηάγξακκα 6. Σν αξρηθφ ζεκείν ηζνξξνπίαο ηεο αγνξάο εξγαζίαο είλαη ην 

L, w. Όηαλ ε θπβέξλεζε πξνρσξά ζε θνηλσληθέο παξνρέο (σξάξην, αζθάιηζε, 

δηαθνπέο), παξφιν πνπ νη εξγαδφκελνη ηηο ζεσξνχλ απαξαίηεηεο, νη 

επηρεηξήζεηο ηηο αληηκεησπίδνπλ ζαλ θφζηνο θαη αλεβάδνπλ ην εβδνκαδηαίν 

θφζηνο ζε Τ επξψ/εβδνκάδα. πλεπψο, ε δήηεζε εξγαζίαο κεηψλεηαη θαηά Τ 

εμαηηίαο ηεο αχμεζεο ηνπ θφζηνπο. Οη εξγαδφκελνη ιακβάλνπλ ζπλνιηθφ 

αθαζάξηζην κηζζφ  ’+T αιιά ν θαζαξφο κηζζφο αλέξρεηαη κφλν ζε w’, κηα θαη 

ην Τ δελ αθνξά θαζαξέο απνδνρέο ηνπο. Σν θφζηνο Τ, ην νπνίν ηζνδπλακεί κε 

θφξν Τ, πιεξψλεηαη απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ηνπο θαηαλαισηέο, θαζψο νη 

επηρεηξήζεηο δελ έρνπλ πεξηζψξην απνξξφθεζήο ηνπ. Ο θαζαξφο κηζζφο 

κεηψλεηαη, επεηδή νη επηρεηξήζεηο απαζρνινχλ κφλν φζνπο εξγαδφκελνπο 

θαιχπηνπλ κε ην πξντφλ εξγαζίαο ηνπο ηνλ απμεκέλν κηζζφ πνπ θαινχληαη λα 

πιεξψζνπλ ( ’). Οη θνηλσληθέο παξνρέο πιεξψλνληαη αλαγθαζηηθά απφ ηνπο 

εξγαδφκελνπο, εθφζνλ νη εηαηξίεο δελ αλαιακβάλνπλ ην θφζηνο απηφ. Οη 

ηειεπηαίεο εμηζψλνπλ ην νξηαθφ πξντφλ ησλ εξγαδνκέλσλ κε ην νξηαθφ ηνπο 

θφζηνο, πνπ φζν απμάλεηαη κεηψλνπλ ηελ απαζρφιεζε. 

Ζ απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ πνπ απνηππψλεηαη ζην Γηάγξακκα 6   

έρεη ηηο αθφινπζεο επηπηψζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Σν εκπφξην απμάλεη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο θαη επηηξέπεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

θαηαλνκή ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Ζ θακπχιε δήηεζεο 

γίλεηαη ειαζηηθφηεξε εμαηηίαο ηνπ ηζρπξφηεξνπ αληαγσληζκνχ κε ηηο μέλεο 

επηρεηξήζεηο. Ζ αξλεηηθή επίπησζε πνπ έρεη ε φπνηα αχμεζε κηζζψλ ζηελ 

αχμεζε ηηκψλ ησλ πξντφλησλ θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ απαζρφιεζε εληείλεηαη 

κε ηελ παξνπζία δηεζλνχο αληαγσληζκνχ. Σν άλνηγκα ηεο νηθνλνκίαο δελ 
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επεξεάδεη ηελ απαζρφιεζε φηαλ δελ πθίζηαληαη αθακςίεο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο, θαζψο ηζνξξνπεί ζηα w, L). H χπαξμε κε-κηζζνινγηθνχ θφζηνπο Τ 

έρεη ζαλ απνηέιεζκα αθφκα κηθξφηεξν θαζαξφ κηζζφ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο 

w*. Απηφ ζπκβαίλεη θαζψο επεηδή είλαη πην ειεχζεξε ε εηζαγσγή πξντφλησλ, 

νη θαηαλαισηέο γίλνληαη πην ειαζηηθνί ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπο θαη ζπκπηέδνπλ 

ηνλ θαζαξφ κηζζφ ησλ εξγαδνκέλσλ αθφκα πεξηζζφηεξν. 

Σν Γηάγξακκα 6 εμεηάδεη ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη αχμεζε 

παξαγσγηθφηεηαο εμαηηίαο ηεο απειεπζέξσζεο ηνπ εκπνξίνπ, νπφηε ε αμία 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο επηρεηξήζεηο απμάλεη. Απηφ θαίλεηαη ζαλ κεηαηφπηζε 

πξνο ηα πάλσ ηεο θακπχιεο δήηεζεο απαζρφιεζεο D’. Παξά ηελ 

ειαζηηθφηεξε δήηεζε, ε άλνδνο ηεο δήηεζεο απαζρφιεζεο ππεξβαίλεη ηελ 

φπνηα κεηαβνιή ηεο. Ο θαζαξφο κηζζφο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο απμάλεη ζε w** 

θαη ε απαζρφιεζε απμάλεη ζε L**. 

Σέινο, ζηελ πεξίπησζε πνπ νη Δ ζπλππάξρνπλ κε θνηλσληθέο 

παξνρέο απφ ηελ πιεπξά ηνπ θξάηνπο, ηφηε νη επηρεηξήζεηο αληηκεησπίδνπλ ηηο 

παξνρέο ζαλ θφζηνο. ην Γηάγξακκα 7, ε αξρηθή ηζνξξνπία δίλεηαη απφ ηα 

ζεκεία  ’,  ’ κε ππεξβάιινπζα πξνζθνξά εξγαζίαο  ’’ θαη αθνχζηα αλεξγία U. 

Ζ εθαξκνγή θνηλσληθήο πνιηηηθήο θφζηνπο Τ δελ θαίλεηαη λα έρεη μεθάζαξν 

απνηέιεζκα, θαζψο αλ νη θακπχιεο S θαη Sc είλαη παξάιιειεο, ην θελφ κεηαμχ 

ησλ αλζξψπσλ πνπ επηζπκνχλ λα εξγαζηνχλ θαη απηψλ πνπ θαηαθέξλνπλ λα 

βξνπλ δνπιεηά δελ αιιάδεη θαη ην ράζκα κεηαμχ απαζρνινχκελσλ L* θαη 

απηψλ πνπ επηζπκνχλ λα εξγαζηνχλ Ls* παξακέλεη ην ίδην U’. Καηά ζπλέπεηα, 

δελ επεξεάδεηαη ε αλεξγία αιιά κφλν ε απαζρφιεζε. 

 

 

4.3. Κςπιόηεπα Νομοθεηήμαηα 

Σα θπξηφηεξα λνκνζεηήκαηα πνπ ζπγθξνηνχλ ζήκεξα ηελ ειιεληθή 

αγνξά εξγαζίαο φζνλ αθνξά ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηε δηαθχιαμε ησλ ακνηβψλ 

κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ σο εμήο: 

 ηνλ λφκν 3248/1955 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ κηζζψλ ν νπνίνο 

νξίδεη φηη αλ δελ ππάξρεη αληίζεηε ζπκθσλία ή ζπλήζεηα, ν κηζζφο 

θαηαβάιιεηαη κεηά ηελ παξνρή ηεο εξγαζίαο θαη, αλ ππνινγίδεηαη θαηά 

νξηζκέλα δηαζηήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκβάζεσο, θαηαβάιιεηαη ζην 



46 
 

 

ηέινο θαζελφο απφ απηά φπσο θαη θάζε παξνρή, ηελ νπνία νθείιεη ν 

εξγνδφηεο θαηά ην λφκν ή ηε ζχκβαζε ζην κηζζσηφ σο αληάιιαγκα γηα ηελ 

παξερφκελε εξγαζία ηνπ. ΄Αξα, κηζζφ ππφ ηελ έλλνηα ησλ σο άλσ δηαηάμεσλ 

απνηεινχλ θαη νη ακνηβέο, πνπ νθείινληαη θαηά λφκν ζην κηζζσηφ σο 

αληάιιαγκα ππεξεξγαζίαο ηνπ, λφκηκεο ππεξσξηαθήο εξγαζίαο ηνπ θαη 

επηηξεπφκελεο απαζρνιήζεψο ηνπ ζε εκέξα αξγίαο, αθνχ ζπληζηνχλ λφκηκα 

αληαιιάγκαηα εγθχξσο παξερφκελεο εξγαζίαο ηνπ κηζζσηνχ. 

 ηνλ λφκν 1876/90 γηα ηελ θαζηέξσζε ησλ ειεχζεξσλ 

ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ καδί κε ην αληίζηνηρν ζεζκηθφ πιαίζην 

ζπκθηιίσζεο, κεζνιάβεζεο θαη δηαηηεζίαο ζηηο εξγαζηαθέο δηαθνξέο. 

πγθεθξηκέλα, κε ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο νη νπνίεο ζπκθσλνχληαη 

εγγξάθσο κεηαμχ ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ εξγαδνκέλσλ θαη 

εξγνδνηψλ ή κεηαμχ ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδφηε, 

θαζνξίδνληαη νη φξνη εξγαζίαο θαη νη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ ακνηβαίεο 

ππνρξεψζεηο. Οη Δ ζπκπιεξψλνπλ ηνπο γεληθνχο φξνπο εξγαζίαο πνπ 

ξπζκίδνληαη απφ ηνπο ζρεηηθνχο λφκνπο θαη θαηνρπξψλνληαη απφ ην χληαγκα 

θαη ζεζπίδνπλ θαηψηαηνπο ππνρξεσηηθνχο κηζζνχο θαη εκεξνκίζζηα. 

Παξάιιεια, ζπζηήζεθε ν Οξγαληζκφο Μεζνιάβεζεο θαη Γηαηηεζίαο ζαλ 

λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ. Απφ ηφηε νη δηαηηεηηθέο απνθάζεηο 

εθπνξεχνληαη απφ ηνλ ΟΜΔΓ, ελψ πξηλ απφ ην 1990 ε δηαηηεηηθή απφθαζε 

ήηαλ πξντφλ ηνπ πξσηνβάζκηνπ ή δεπηεξνβάζκηνπ δηαηηεηηθνχ δηθαζηεξίνπ θαη 

ε απφθαζε απνηεινχζε δηνηθεηηθή πξάμε. 

 ηνλ λφκν 2639/98 γηα ηε ξχζκηζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ 

πνπ θαζηεξψλεη πξσηφγλσξνπο ζεζκνχο γηα ηε ρψξα καο φπσο ηηο εηδηθέο 

κνξθέο απαζρφιεζεο (part time), ηε δηεπζέηεζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο θαη ηα 

ηνπηθά ζχκθσλα απαζρφιεζεο, ελψ ζπζηάζεθε θαη ην ψκα Δπηζεψξεζεο 

Δξγαζίαο. ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηα ηνπηθά ζχκθσλα απαζρφιεζεο εηαίξνπο 

ν λφκνο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα θαζνξίζνπλ ηνλ κηζζφ θαη γεληθά ηνπο φξνπο 

εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα απαζρνιεζεί ζηηο ζέζεηο εμαξηεκέλεο 

εξγαζίαο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ κε ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ θαη ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Οη φξνη απηνί, δελ κπνξνχλ λα είλαη δπζκελέζηεξνη απφ 

ηηο ξπζκίζεηο ηεο εζληθήο γεληθήο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο, φκσο 

κπνξνχλ, ππφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, λα απνθιίλνπλ απφ απηνχο ησλ 
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νκνηνεπαγγεικαηηθψλ θαη θιαδηθψλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο. Ζ 

δηάηαμε απηή παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο εππαζείο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, λα 

θαζνξίδνληαη κηζζνί ρακειφηεξνη απφ ηα θαηψηεξα φξηα νξηζκέλσλ Δ γηα 

ηνπο λενεηζεξρφκελνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη γηα  ηνπο καθξνρξφληα 

αλέξγνπο, δειαδή φζνπο δελ έρνπλ εξγαζηεί γηα δηάζηεκα δψδεθα 

ηνπιάρηζηνλ κελψλ. Ο φξνο γηα ηνλ ρακειφηεξν κηζζφ έρεη ζχκθσλα κε ην 

λφκν πεξηνξηζκέλε ρξνληθή δηάξθεηα πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην έλα 

έηνο. Δπνκέλσο, ζα κπνξνχζακε λα ζεσξήζνπκε φηη ε αηνκηθή ή ζπιινγηθή 

ζχκβαζε εξγαζίαο πνπ ζα ζπλάπηεηαη, ζα θαζνξίδεη δχν κηζζνχο: έλαλ (ηνλ 

ρακειφηεξν) ππφ δηαιπηηθή πξνζεζκία ην πνιχ ελφο έηνπο θαη έλαλ δεχηεξν 

(ηνλ θαλνληθφ κηζζφ) ππφ αλαβιεηηθή πξνζεζκία.  

 ηνπο πξφζθαηνπο λφκνπο 3863/2010 θαη 3899/2010 πνπ 

αλαπξνζαξκφδνπλ κεξηθά ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο. 

πγθεθξηκέλα, ζεζπίδεηαη λνκνζεζία γηα ηνπο θαηψηαηνπο κηζζνχο εηζάγνληαο 

εηδηθή πξφβιεςε (sub-minima) γηα επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο γηα κηζζφ 

θάησ απφ ηνλ θαηψηαην κηζζφ. Ζ πξφβιεςε απηή αθνξά ηνπο 

λενεηζεξρφκελνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ειηθίαο θάησ ησλ 25 εηψλ ηνπο 

νπνίνπο νη εξγνδφηεο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ακείβνπλ κε ην 84% ηνπ 

θαηψηαηνπ βαζηθνχ κηζζνχ ή εκεξνκηζζίνπ, παξάιιεια κε ηελ εθαξκνγή 

κέηξσλ πνπ ζα εγγπψληαη φηη νη ηξέρνληεο θαηψηαηνη κηζζνί ζα παξακείλνπλ 

ακεηάβιεηνη ζε νλνκαζηηθνχο φξνπο γηα ηξία ρξφληα. Σαπηφρξνλα, πξνσζείηαη 

άξζε ησλ πεξηνξηζκψλ ζε θιεηζηά επαγγέικαηα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

κεηαμχ άιισλ ηελ άξζε πεξηνξηζκψλ γηα ειάρηζηε ακνηβή ζε νξηζκέλα 

επαγγέικαηα. Δπίζεο, ηξνπνπνηείηαη ε λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

εξγαζίαο παξαηείλνληαο ηελ πεξίνδν καζεηείαο γηα λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ζην 

έλα έηνο. Μάιηζηα, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο εξγνδφηεο λα θαηαξηίδνπλ 

εηδηθέο ζπκβάζεηο καζεηείαο γηα άηνκα ειηθίαο 15-18 εηψλ, νη νπνίνη ζα 

ιακβάλνπλ ην 70% ηνπ θαηψηαηνπ βαζηθνχ κηζζνχ ή εκεξνκηζζίνπ.  

Αθφκα, επηηξέπεηαη ζε ηνπηθά ζχκθσλα λα ζέηνπλ ηηο κηζζνδνηηθέο 

απμήζεηο ρακειφηεξα απφ ηηο θιαδηθέο ζπκθσλίεο θαη λα εηζάγνπλ ακνηβέο 

πνπ ζα ζπλδένληαη κε ηελ παξαγσγηθφηεηα ζε επίπεδν επηρείξεζεο. 

Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ππνγξαθήο εηδηθψλ επηρεηξεζηαθψλ ζπκβάζεσλ αλά 

επηρείξεζε θαηαξγψληαο εκκέζσο ηελ εθαξκνγή ησλ θιαδηθψλ θαη 

νκνηεπαγγεικαηηθψλ, ελψ νη λένη κηζζνί ησλ εηδηθψλ επηρεηξεζηαθψλ 
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ζπκβάζεσλ κπνξνχλ πιένλ λα απνθιίλνπλ έλαληη ησλ θιαδηθψλ φρη φκσο θαη 

έλαληη ηεο Δζληθήο Γεληθήο πιινγηθήο χκβαζεο Δξγαζίαο.  

Παξάιιεια, γίλεηαη κεηαξξχζκηζε ηνπ πιαηζίνπ κηζζνινγηθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκεα, πνπ πξνβιέπεη ηε κείσζε ηεο 

ακνηβήο ηεο ππεξσξηαθήο εξγαζίαο. Γηα ηε ιεγφκελε ππεξεξγαζία, ε 

πξνζαχμεζε κεηψλεηαη ζην 20% (απφ 25%), γηα ππεξσξία έσο 120 ψξεο ζην 

40% (απφ 50%), γηα πάλσ απφ 120 ψξεο ζην 60% (απφ 75%) θαη γηα ηελ 

αδήισηε ππεξσξία ζην 80% (απφ 100%).  

Δπηπιένλ, κεηψλεηαη ην ζπλνιηθφ επίπεδν απνδεκίσζεο ζε πεξίπησζε 

απφιπζεο δηαζθαιίδνληαο φηη ην θαζεζηψο απνδεκίσζεο ζα είλαη ην ίδην γηα 

εηδηθεπκέλνπο θαη αλεηδίθεπηνπο εξγάηεο θαη αχμεζε ην ειάρηζην φξην 

ελεξγνπνίεζεο ησλ θαλφλσλ καδηθψλ απνιχζεσλ εηδηθά γηα κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο, ελψ δηεπθφιπλε ηε ρξήζε ζπκβάζεσλ πξνζσξηλήο εξγαζίαο θαη 

εκηαπαζρφιεζεο. Ωζηφζν, θαηαξγείηαη ηελ πξνζαχμεζε 7,5% επί ηνπ 

θαηαβαιινκέλνπ σξνκηζζίνπ πνπ πξνέβιεπε ν πξφζθαηνο λφκνο 3846/2010 

φζσλ εξγάδνληαη κε κεησκέλν σξάξην γηα ιηγφηεξεο απφ 4 ψξεο ηελ εκέξα. 

Δπνκέλσο, νη κεξηθψο απαζρνινχκελνη, δηθαηνχληαη ίζν ζε πνζφ σξνκίζζην 

απηψλ ησλ ζπγθξίζηκσλ ζπλαδέιθσλ ηνπο. Καηαξγείηαη επίζεο ε 

πξνζαχμεζε θαηά 10% ηνπ σξνκηζζίνπ φζσλ εξγάδνληαη κε κεησκέλν 

σξάξην, πνπ πξνέβιεπε ν λφκνο 3846/2010 γηα ηελ πεξίπησζε απαζρφιεζήο 

ηνπο ηαθηηθά ή έθηαθηα πέξαλ ησλ σξψλ πνπ είραλ αξρηθά ζπκθσλεζεί 

εκεξεζίσο. 

 Σέινο, αιιάδεη ν θαλνληζκφο ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα δηαηηεζίαο (Νφκνο 

1876/1990) έηζη ψζηε θαη ηα δχν κέιε λα κπνξνχλ λα θαηαθχγνπλ ζηε 

δηαηηεζία αλ δηαθσλνχλ κε ηελ πξφηαζε ηνπ κεζνιαβεηή. Καηαξγείηαη ην 

δηθαίσκα πξνζθπγήο ζηε Γηαηηεζία γηα ηνπο φξνπο εξγαζίαο αθήλνληαο 

αλνηρηφ ην ελδερφκελν επηβνιήο σξαξίσλ θαη άιισλ φξσλ εξγαζίαο κε 

αηνκηθέο ζπκθσλίεο αλ δελ ππάξμεη κεζνιάβεζε. Ο Οξγαληζκφο 

Μεζνιάβεζεο θαη Γηαηηεζίαο αιιάδεη θαη πεξηνξίδεηαη ζηελ έθδνζε 

απνθάζεσλ δηαηηεζίαο, ζε πεξίπησζε δηαθσλίαο κεηαμχ εξγνδφηε θαη 

εξγαδνκέλσλ, κφλν γηα ηνπο κηζζνχο. 
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4.4. ςνδικαλιζηική πςκνόηηηα 

Δίλαη επξέσο απνδεθηφ όηη ε δηαπξαγκαηεπηηθή δύλακε ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ην επίπεδν ζπκκεηνρήο ηνπο ζηα ζπλδηθάηα κπνξνύλ λα 

επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηε ζπρλόηεηα ησλ ρακειώλ ακνηβώλ. Ο Πίλαθαο 1 

απεηθνλίδεη ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ κειψλ ησλ ζπλδηθάησλ ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε γηα ην 2004. Έλα κέγεζνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζαλ κέηξν ηεο 

ζπλδηθαιηζηηθήο δχλακεο ή ηεο νξγαλσηηθήο αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο είλαη ε 

ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα. Ωο ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα, νξίδεηαη ν ιφγνο ηνπ 

αξηζκνχ ησλ πξαγκαηηθψλ εγγεγξακκέλσλ κειψλ ησλ ζπλδηθάησλ πξνο ηνλ 

αξηζκφ ησλ δπλεηηθψλ κειψλ ησλ ζπλδηθάησλ. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί, 

επίζεο, φηη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κέηξεζε ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο 

θαη ν δείθηεο ζπλδηθαιηζηηθήο θάιπςεο, πνπ απεηθνλίδεη ην πνζνζηφ ησλ 

εκεξνκηζζίσλ θαη κηζζσηψλ εξγαδνκέλσλ πνπ θαιχπηνληαη απ’ επζείαο απφ 

ζπιινγηθέο θαη δηαπξαγκαηεπηηθέο ζπκθσλίεο. Οη ππεξεζίεο ηεο ΔΔ 

ρξεζηκνπνηνχλ επίζεο σο κέηξν ηελ «θαζαξή ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα» πνπ 

νξίδεηαη σο ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ακεηβφκελσλ εξγαδφκελσλ πνπ είλαη 

κέιε ζπλδηθάηνπ πνπ δηαηξείηαη κε ην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ησλ ακεηβφκελσλ 

εξγαδφκελσλ ζε κηα ρψξα, εμαηξνχληαη δειαδή άλεξγνη, ζπνπδαζηέο θαη 

ζπληαμηνχρνη πνπ ζε νξηζκέλεο ρψξεο είλαη κέιε ησλ ζπλδηθάησλ, φπσο ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Ηηαιίαο. 

Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο Eurostat θαη ηνπ ILO, ε ζπλδηθαιηζηηθή 

ππθλφηεηα ζην ζχλνιν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο παξνπζηάδεη κεγάιε κείσζε, 

απφ 32% ην 1995 ζε 25% ην 2004, φπσο αλαιπηηθά γηα θάζε ρψξα θαίλνληαη 

ζηνλ Πίλαθεο 2 πνπ αθνινπζεί. Με εμαίξεζε ηε Μάιηα θαη ην Λνπμεκβνχξγν, 

δχν ρψξεο πιεζπζκηαθά κηθξέο, πνπ είραλ κηα αλεπαίζζεηε αχμεζε ηεο 

ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο, απφ 54% ζε 55% θαη απφ 39% ζε 46% 

αληίζηνηρα, ζηηο ππφινηπεο θαη πνιππιεζέζηεξεο ρψξεο ηεο ΔΔ ε κεηαβνιή 

είλαη αξλεηηθή. Ζ κεγαιχηεξε κεηαβνιή εκθαλίδεηαη ζηελ Οπγγαξία κε κείσζε 

ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο απφ 63% ην έηνο 1995 ζε 17% ην έηνο 2004. 

Σε κεγαιχηεξε ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα εκθαλίδεη ην 2004 ε Γαλία κε 

πνζνζηφ 80% θαη ηε κηθξφηεξε ε Γαιιία κε πνζνζηφ 8%. 

Ζ ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα ζηελ Διιάδα ζχκθσλα κε δηαζέζηκα 

ζηνηρεία αλέξρεηαη ζε 20% έλαληη 30% ην 1995. Ζ ηάζε ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο 
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ππθλφηεηαο ησλ νξγαλψζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Διιάδα θαίλεηαη λα 

αθνινπζεί ηελ παγθφζκηα πησηηθή ηάζε αιιά θαη ηελ Δπξσπατθή κε πνζνζηφ 

ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο δηαρξνληθά κηθξφηεξν απφ ηνλ επξσπατθφ κέζν 

φξν πνπ αλέξρεηαη ζε 25% έλαληη 32% ην 1995. 

Έλα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ρξήδεη αλαθνξάο είλαη ην πςειφ 

πνζνζηφ ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο ζηνπο εξγαδφκελνπο ζηνλ δεκφζην 

ηνκέα ζε ζρέζε κε ηνπο εξγαδφκελνπο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. ηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα πνζνζηφ ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 15% 

δηθαηνινγείηαη θπξίσο απφ ηελ ερζξηθή ζηάζε ησλ εξγνδνηψλ ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα έλαληη ηνπ ζπλδηθαιηζκνχ, ηε δηφγθσζε ηεο αλεξγίαο, ηελ επηθπιαθηηθή 

ζηάζε ησλ εξγαδφκελσλ απέλαληη ζηα ζπλδηθάηα ελά ηα ζπγθξηηηθά 

πςειφηεξα πνζνζηά ζην δεκφζην ηνκέα φπνπ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε 

ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα μεπεξλά ην 90% νθείιεηαη ζηελ εξγαζηαθή 

αζθάιεηα πνπ αηζζάλνληαη νη κηζζσηνί απηνχ ηνπ ηνκέα, εμαηηίαο ηεο 

κνληκφηεηαο ζηελ απαζρφιεζε. Ζ ζπξξίθλσζε ζπλεπψο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, 

νη ηδησηηθνπνηήζεηο θαη ε αιιαγή ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο πνπ ζπλεπάγνληαη 

ηδηαίηεξα γηα ηνπο εξγαδφκελνπο κπνξεί λα εξκελεχζεη ζε έλα βαζκφ ηε 

κείσζε ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο. Πάλησο, είλαη γεγνλφο φηη ζηελ 

Διιάδα ε πιεηνςεθία ησλ ρακειφκηζζσλ θαη ησλ ιεγφκελσλ εθπξνζψπσλ 

ηεο γεληάο ησλ 700 επξψ ζπλσζηίδεηαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, θάηη πνπ 

επηβεβαηψλεη ηε ζχλδεζε ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο κε ην χςνο ησλ 

ακηβψλ. 

Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ηα πςειά πνζνζηά ζπλδηθαιηζηηθήο 

ππθλφηεηαο ζηα αζηηθά θέληξα ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ηεο ρψξαο, ηα πνιχ 

κηθξά πνζνζηά ζε θιάδνπο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο φπσο ε 

Βηνκεραλία/Βηνηερλία (11%), Δκπφξην (6%), Δζηηαηφξηα/Ξελνδνρεία (13%) θαη 

ηα πνιχ κεγάια πνζνζηά ζηελ Δλέξγεηα/΄Τδξεπζε (54%), ζηελ Δθπαίδεπζε 

(40%), ζηηο Σξάπεδεο/Αζθαιηζηηθέο/Γηαθεκηζηηθέο (40%). Δίλαη γεγνλφο φηη, 

ηφζν ζηηο εκηαζηηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο ζε ζρέζε κε ηα αζηηθά θέληξα φζν 

θαη ζηνπο θιάδνπο φπνπ παξαηεξνχληαη πνιχ ρακειά πνζνζηά 

ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο ζπγθξηηηθά κε απηνχο φπνπ ηα πνζνζηά είλαη 

απμεκέλα, έρνπκε πιεζψξα ρακειφκηζζσλ. Δπνκέλσο, επηβεβαηψλεηαη φηη ε 

ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα παίδεη βαξχλνληα ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηνπ 

κηζζνχ. 
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Σα δηαζέζηκα εκπεηξηθά ζηνηρεία ζε επξσπατθό επίπεδν ηείλνπλ λα 

επηβεβαηώζνπλ ηελ ππόζεζε ζπζρεηηζκνχ ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο κε 

ην επίπεδν ηεο ρακειφκηζζεο εξγαζίαο. πγθεθξηκέλα, βάζεη ησλ 

απνηειεζκάησλ κίαο ζπγθξηηηθήο επηζθόπεζεο ησλ δηαζέζηκσλ εκπεηξηθώλ 

ζηνηρείσλ αλαθνξηθά κε ηελ ρακειόκηζζε εξγαζία, πξνθύπηεη όηη ηα ρακειά 

πνζνζηά νξγάλσζεο ζηα ζπλδηθάηα αληηζηνηρνύλ ζε πςειόηεξα πνζνζηά 

ρακειά ακεηβόκελεο εξγαζίαο. ηε νπεδία γηα παξάδεηγκα όπνπ ε 

ζπλδηθαιηζηηθή ππθλόηεηα είλαη πάλσ από 80%, ιηγόηεξν από ην 6% ησλ 

κηζζσηώλ είλαη ρακειόκηζζνη. Όκσο, ηα πςειά πνζνζηά ζπλδηθαιηζηηθήο 

ππθλόηεηαο δελ εγγπώληαη ηε δηαηήξεζε ηνπ πνζνζηνύ ησλ ρακειόκηζζσλ ζε 

ρακειά επίπεδα, ελώ αληίζεηα ζε ρώξεο κε παξαδνζηαθά ρακειό πνζνζηό 

ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλόηεηαο, γηα παξάδεηγκα ε Γαιιία, ην πνζνζηό ησλ 

ρακειόκηζζσλ κπνξεί λα βξίζθεηαη ζε εμίζνπ ρακειό επίπεδν.  

Βάζεη δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ από νθηώ ρώξεο (Βέιγην, Γεξκαλία, Γαλία, 

ΖΒ, Ηξιαλδία, Ηζπαλία, Ννξβεγία θαη Οιιαλδία, ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα ηεο 

δηαπξαγκαηεπηηθήο ζέζεο ησλ ζπλδηθάησλ κπνξνύλ είηε λα κεηώζνπλ είηε λα 

απμήζνπλ ηε ζπρλόηεηα ησλ ρακειώλ ακνηβώλ. ηε Γαλία θαη ηε Ννξβεγία γηα 

παξάδεηγκα, ηα ζρεηηθά πςειά όξηα θαηώηαησλ κηζζώλ θαη εκεξνκηζζίσλ, 

θαζώο θαη ην ηδηαίηεξα ρακειό πνζνζηό ησλ πνιύ ρακειά ακεηβόκελσλ 

ζεσξνύληαη ελ κέξεη ην απνηέιεζκα ηεο ηζρπξήο δηαπξαγκαηεπηηθήο ζέζεο 

ησλ ζπλδηθάησλ. Δπίζεο, ζην Βέιγην θαη ηελ Ηξιαλδία ε ζρεηηθά πςειή 

δηαπξαγκαηεπηηθή δύλακε ησλ ζπλδηθάησλ ζεσξείηαη εκπόδην ζηηο ρακειέο 

ακνηβέο.  

Αληίζεηα, ζηε Γεξκαλία, ηε Βξεηαλία, ηελ Ηζπαλία θαη ηελ Οιιαλδία, νη 

νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο αιιαγέο πνπ ζπληεινύληαη από ηε δεθαεηία ηνπ 1990 

κέρξη ζήκεξα, αζθνύλ έληνλεο πηέζεηο ζηνλ θόζκν ηεο εξγαζίαο, απέλαληη 

ζηηο νπνίεο κεηώλεηαη ζπλερώο θαη ε ηθαλόηεηα ησλ ζπλδηθάησλ λα πξνσζνύλ 

ηηο δηεθδηθήζεηο ησλ κειώλ ηνπο. ηε Βξεηαλία, ζύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα 

κειεηώλ πνπ αθνξνύλ ζηελ επίδξαζε πνπ έρεη ε θζίλνπζα ζπκκεηνρή ζηα 

ζσκαηεία ζηε δνκή ησλ κηζζώλ, πεξίπνπ ην 20% ηεο αύμεζεο ηεο 

κηζζνινγηθήο αληζόηεηαο απνδίδεηαη ζηελ εμαζζέλεζε ησλ ζσκαηείσλ, ελώ 

ζύκθσλα κε άιιεο κειέηεο ε ζπλδηθαιηζηηθή ππθλόηεηα θαη ε ζπλδηθαιηζηηθή 

αλαγλώξηζε ζεσξνύληαη από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο παξάγνληεο γηα ηε 

κείσζε ηεο ζπρλόηεηαο ησλ ρακειώλ ακνηβώλ. Σα ζηνηρεία από ηε Βξεηαλία 
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εηζάγνπλ θαη ην δήηεκα ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο πξνζαύμεζεο, ηεο ηάζεο δειαδή 

πνπ δηαθαίλεηαη ζε θάπνηεο ρώξεο λα ακείβνληαη ηα κέιε ησλ ζσκαηείσλ 

θαιύηεξα από ηνπο εξγαδόκελνπο πνπ δελ είλαη νξγαλσκέλνη ζε απηά. 

 ην πιαίζην απηό, δελ απνηειεί έθπιεμε ην γεγνλόο όηη ζε δύν από ηηο 

ρώξεο κε ην ρακειόηεξν πνζνζηό ρακειόκηζζσλ ηε Γαλία θαη ηε νπεδία ην 

πνζνζηό ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλόηεηαο ζηνπο ρακειόκηζζνπο ηνκείο είλαη 

ηδηαίηεξα πςειό. Αληίζηνηρα, ζηελ Οιιαλδία πνπ θαηέρεη κεζαία ζέζε κεηαμύ 

ησλ ρσξώλ ηεο ΔΔ σο πξνο ην πνζνζηό ησλ ρακειόκηζζσλ, ε ζπλδηθαιηζηηθή 

ππθλόηεηα ζηηο ρακειέο εηζνδεκαηηθέο θιίκαθεο είλαη 5%, αξθεηά ρακειφ 

πνζνζηφ ζε ζρέζε κε ηνλ εζληθφ κέζν όξν πνπ αλέξρεηαη ζην 28%. 

 

 

4.5. Βαθμόρ κάλςτηρ από ζςλλογικέρ ζςμβάζειρ 

Δθηόο ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλόηεηαο, κία άιιε ζεκαληηθή δηάζηαζε 

ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο δύλακεο ησλ ζπλδηθάησλ, είλαη ν βαζκόο θάιπςεο ηεο 

ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο, ν νπνίνο  κεηξάεη ηελ πξαγκαηηθή έθηαζε ζηελ 

νπνία νη όξνη θαη νη ζπλζήθεο απαζρόιεζεο ζε έλαλ θιάδν, επάγγεικα ή 

επηρείξεζε θαιύπηνπλ ηε κηζζσηή εξγαζία, κε άιια ιόγηα θαλεξώλεη ηνλ 

βαζκό θάιπςεο ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο από ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο. 

Δπνκέλσο, ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο σο 

κέζνπ πξνζηαζίαο ησλ βαζηθώλ όξσλ θαη ζπλζεθώλ απαζρόιεζεο, θαη θαη’ 

επέθηαζε σο κέζνπ βειηίσζεο απηώλ, θαζνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκό από ηνλ 

βαζκό θάιπςεο ησλ ζπκθσληώλ απηώλ, ελώ θαλείο δελ ακθηζβεηεί ην 

γεγνλόο όηη νη βαζηθνί όξνη πνπ νξίδνπλ νη ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο είηε ζην 

εζληθό επίπεδν, είηε ζηα θαηώηεξα επίπεδα, θιαδηθό θαη επηρεηξεζηαθό, 

απνηεινύλ δηαπξαγκαηεπηηθό πιενλέθηεκα ζηελ αηνκηθή δηαπξαγκάηεπζε. 

 ύκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ΟΟΑ γηα 20 επξσπατθέο ρώξεο, ν κέζνο 

όξνο ηνπ βαζκνύ θάιπςεο ησλ ζπιινγηθώλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ήηαλ 

ζρεδόλ δύν θνξέο πςειόηεξνο από ηνλ κέζν όξν ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο 

ππθλόηεηαο, ελώ ζηηο πεξηζζόηεξεο ρώξεο ηεο επεηξσηηθήο Δπξώπεο, 

θαηαγξάθνληαη ζηαζεξά ή απμαλόκελα πνζνζηά θάιπςεο, δειαδή ην ιηγόηεξν 

δύν ζηνπο ηξεηο εξγαδόκελνπο θαιύπηνληαη, ηνπιάρηζηνλ σο πξνο ηνλ 

θαζνξηζκό ηνπ κηζζνύ ηνπο, από ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο. Ηδηαίηεξν 
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ελδηαθέξνλ πξνθαιεί ην γεγνλόο όηη ζηελ πιεηνςεθία ησλ ρσξώλ ηεο ΔΔ ησλ 

25, ηα πνζνζηά θάιπςεο μεπεξλνύλ θαηά πνιύ ηα πνζνζηά ζπλδηθαιηζηηθήο 

ππθλόηεηαο, κε κέζν επξσπατθό όξν πεξίπνπ 68% ζηελ πεξίπησζε ηεο 

θάιπςεο ησλ ζπιινγηθώλ ζπκβάζεσλ θαη ζρεδόλ 28% αλαθνξηθά κε ηε 

ζπλδηθαιηζηηθή ππθλόηεηα (EIRO, Industrial relations in the EU, USA and 

Japan). 

Ζ ηόζν κεγάιε δηαθνξά κεηαμύ ηνπ πνζνζηνύ θάιπςεο θαη ηνπ 

πνζνζηνύ ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλόηεηαο πνπ ζεκεηώλεηαη ζε επξσπατθό 

επίπεδν, εμεγείηαη ελ πνιινίο από ηε δηεύξπλζε ησλ ζπζηεκάησλ επέθηαζεο, 

θαζώο θαη ηελ εηζαγσγή κεραληζκώλ επέθηαζεο ζε ρώξεο πνπ δελ ππήξραλ, 

θπξίσο σο αληίδξαζε ζηε θζίλνπζα δύλακε ησλ ζπλδηθάησλ ιόγσ ησλ 

θαζνδηθώλ πηέζεσλ πνπ αζθήζεθαλ ζηνλ θόζκν ηεο εξγαζίαο από ηα κέζα 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη κεηά. Όπσο αλαδεηθλύεηαη από ηε ζρεηηθή αλάιπζε 

ησλ Lucifora, McKnight θαη Salverda, όηαλ εμεηάδνληαο ηνλ βαζκό ζπρλόηεηαο 

ησλ ρακειώλ ακνηβώλ ιακβάλνπκε ππόςε ηνλ ζπληειεζηή ηεο επέθηαζεο 

ησλ ζπιινγηθώλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο, πξνθύπηεη κία αξλεηηθή ζπζρέηηζε 

κεηαμύ ζπλδηθαιηζηηθήο δύλακεο θαη ρακειώλ ακνηβώλ. Γεληθφηεξα, είλαη 

πιένλ θνηλά απνδεθηφ φηη ν βαζκόο θάιπςεο ηεο ζπιινγηθήο 

δηαπξαγκάηεπζεο από ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο 

ραξαθηεξηζηηθφ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ κηζζνχ. 

 

 

4.6. Βαθμόρ ζςγκένηπυζηρ ηηρ ζςλλογικήρ διαππαγμάηεςζηρ  

Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ αζθεί θαζνξηζηηθή επηξξνή ζηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ησλ κηζζψλ είλαη ν βαζκφο ζπγθέληξσζεο ηεο ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο. 

Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ρσξώλ ζηε βάζε ηνπ επηπέδνπ δηαπξαγκάηεπζεο δελ 

είλαη εύθνιε, δεδνκέλνπ όηη ζε πνιιέο ρώξεο ε ζπιινγηθή δηαπξαγκάηεπζε 

ιακβάλεη ρώξα ζε πεξηζζόηεξν από έλα επίπεδα, ελώ δελ είλαη πάληα 

επδηάθξηην πνην επίπεδν ππεξηζρύεη. Ο εληνπηζκόο ηνπ επηθξαηέζηεξνπ 

επηπέδνπ πξνυπνζέηεη ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ ηόζν γηα ην πνζνζηό ησλ 

εξγαδνκέλσλ ν κηζζόο ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη ζε θάζε επίπεδν, όζν θαη γηα 

ηνλ θαζνξηζκό ηνπ επηθξαηέζηεξνπ επηπέδνπ πάλσ ζην νπνίν θαζνξίδεηαη ν 

βαζκόο δηαζπνξάο ζηελ θαηαλνκή ησλ κηζζώλ. Καηά ηα ηειεπηαία σζηόζν 
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ρξόληα, ε απνθέληξσζε ηεο ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο απνηειεί θνηλό 

παξαλνκαζηή ζηηο πεξηζζόηεξεο επξσπατθέο ρώξεο, κία ηάζε πνπ αξρίδεη λα 

εκθαλίδεηαη ζηε δεθαεηία ηνπ 1980 κέζσ ηεο απνθέληξσζεο ησλ ζπιινγηθώλ 

δηαπξαγκαηεύζεσλ αλαθνξηθά κε ηνλ ρξόλν εξγαζίαο θαη εδξαηώλεηαη θαηά 

ηελ δεθαεηία ηνπ 1990 κέζσ ηεο απνθέληξσζεο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ησλ 

κηζζώλ. 

ε ό,ηη αθνξά σζηόζν ην θαηά πόζν ε απνθέληξσζε ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο ησλ κηζζώλ επλνεί ηε ζπρλόηεηα ησλ ρακειώλ ακνηβώλ, νη 

πεξηζζφηεξνη ζπλεγνξνχλ ππέξ απηήο ηεο άπνςεο αλ θαη δελ δηαθαίλεηαη κία 

ζαθήο θνηλή ηάζε. ηε Γαιιία, ε επίδξαζε ηεο απνθέληξσζεο ησλ 

ζπιινγηθώλ δηαπξαγκαηεύζεσλ ζηνπο ρακειά ακεηβόκελνπο παξνπζηάδεηαη 

ηδηαίηεξα αζζελήο. ύκθσλα κε ζρεηηθή αλάιπζε ησλ Lucifora, McKnight and 

Salverda, ε ζπγθέληξσζε ηεο ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο αζθεί κηα άκεζε 

επίδξαζε ζηε κείσζε ηεο δηαζπνξάο ησλ κηζζώλ, θπξίσο ζην θαηώηεξν άθξν 

ηεο κηζζνινγηθήο θιίκαθαο, πεξηνξίδνληαο θαη’ απηόλ ηνλ ηξόπν ηε ζπρλόηεηα 

ησλ ρακειώλ ακνηβώλ. ην ίδην πιαίζην σζηόζν, κπνξνύλ λα αλαθεξζνύλ θαη 

παξαδείγκαηα όπνπ έλα απνθεληξσκέλν ζύζηεκα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 

απνηξεπηηθά ζηηο ρακειέο ακνηβέο, όπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε 

ηεο Ννξβεγίαο όπνπ ην απνθεληξσκέλν ζύζηεκα ησλ ζπιινγηθώλ 

δηαπξαγκαηεύζεσλ ζεσξείηαη όηη ζπκβάιιεη ζηε ζρεηηθά κηθξή δηαθνξνπνίεζε 

ησλ ακνηβώλ πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ αγνξά εξγαζίαο. ηελ Ηξιαλδία, ππάξρνπλ 

ελδείμεηο, ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο έλα πην απνθεληξσκέλν ζύζηεκα, αληί γηα ην 

ζεκεξηλό εζληθό κνληέιν θαζνξηζκνύ ησλ ακνηβώλ, ζα κπνξνύζε λα 

σθειήζεη ηνπο εξγαδόκελνπο, σζηόζν κόλν εθείλνπο κε ηζρπξή 

δηαπξαγκαηεπηηθή δύλακε ζε επηιεγκέλνπο θιάδνπο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο θαη όρη ηνπο εξγαδόκελνπο κε κεησκέλε δηαπξαγκαηεπηηθή 

δύλακε. 

 Όζνλ αθνξά ηελ Διιάδα, ε απνθέληξσζε ηνπ ηξόπνπ δηακόξθσζεο 

ησλ ακνηβώλ όπσο εληζρύεηαη από ηνλ λφκν 2639/1998, δεκηνπξγεί ηε βάζε 

γηα ηελ απνξύζκηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζπιινγηθώλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο 

κε αξλεηηθέο κηζζνινγηθέο ζπλέπεηεο γηα έλα κεγάιν ηκήκα ηεο κηζζσηήο 

εξγαζίαο. ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο κάιηζηα, θάηη ηέηνην επηηπγράλεηαη 

θπξίσο κέζα από ηε δπλαηόηεηα πνπ παξέρεη ν ζρεηηθόο λόκνο γηα δηάβξσζε 
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ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζπιινγηθώλ ζπκβάζεσλ κε ην επηρείξεκα ηεο παξνρήο 

θηλήηξσλ γηα πξνζιήςεηο αλέξγσλ ζε πεξηνρέο πνπ πιήηηνληαη από ηελ 

αλεξγία, ηδηαίηεξα κάιηζηα ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ε απνξξύζκηζε απηή 

επηηπγράλεηαη παξαθάκπηνληαο ηηο ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο θαη ζπλαηλέζεηο κε 

ηε ρξήζε αηνκηθώλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο.  

Ζ ηάζε απηή εληζρχεηαη πεξαηηέξσ κε ηνπο πξφζθαηνπο λφκνπο 

3863/2010 θαη 3899/2010 ησλ νπνίσλ νη ξπζκίζεηο κε αληηθείκελν ηε 

δηάβξσζε ηνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ θαη ηηο αιιαγέο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ 

ηεο δηαηηεζίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα κέηξα ηνπ λφκνπ 3845/10 πνπ 

αλαηξέπνπλ ηελ ηεξαξρία ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ θαη ηεο αξρήο ηεο 

ηζρχνο ηεο επλντθφηεξεο ξχζκηζεο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, ζπγθξνηνχλ έλαλ 

επίζεο ζεκαληηθφ πφιν απνξξχζκηζεο ηεο εξγαζίαο. Ο ζπλδπαζκφο ησλ 

ξπζκίζεσλ πνπ κεηψλνπλ θαη ζπκπηέδνπλ ηνπο κηζζνχο κε εθείλεο πνπ 

απειεπζεξψλνπλ ηηο απνιχζεηο θαη κεηψλνπλ ην θφζηνο ηνπο πνπ ζα 

ππνινγίδνληαη ζε ζπκπηεζκέλνπο κηζζνχο θαη ε αληαλάθιαζή ηνπο ζην 

πεξηερφκελν ησλ ζπληάμεσλ πνπ ππνινγίδνληαη ζην ζχλνιν ησλ 

ζπκπηεζκέλσλ απνδνρψλ ηνπ ζπλφινπ ηνπ εξγαζηαθνχ βίνπ, αλακθίβνια 

ζέηνπλ ηηο βάζεηο γηα απνξξχζκηζε ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο ησλ ζπιινγηθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ κε δπζκελείο επηπηψζεηο ζην χςνο ησλ ακνηβψλ. 

Ζ θαηάξγεζε ηεο δπλαηφηεηαο κνλνκεξνχο πξνζθπγήο ησλ 

ζπλδηθάησλ ζηε δηαηηεζία, ζε πεξίπησζε πνπ ν εξγνδφηεο αξλείηαη ηελ 

πξφηαζε ηνπ κεζνιαβεηή θαη ε επηινγή ηεο απφ θνηλνχ πξνζθπγήο ζηε 

δηαηηεζία, κεηά απφ ηε κεζνιάβεζε, επηδεηλψλεη πεξαηηέξσ ηε ζέζε ηεο 

εξγαζίαο. Ζ ξχζκηζε απηή αθνξά ηνλ θχξην φγθν ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ 

(θιαδηθψλ, επηρεηξεζηαθψλ, νκνηνεπαγγεικαηηθψλ) εμαηξψληαο κφλν ηελ 

εζληθή γεληθή. Καη ηνχην γηαηί ε δηαηηεζία ζπληζηά ζεζκφ πνπ απνζθνπεί ζηελ 

νξηζηηθή επίιπζε ηεο ζπιινγηθήο δηαθνξάο ψζηε απηή λα κελ δηαησλίδεηαη θαη 

λα απνθεχγεηαη ην πάγσκα ησλ κηζζψλ θαη γηα ηνπο λενπξνζιακβαλφκελνπο 

6 κήλεο κεηά ηε ιήμε ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ θαη ε εμαηνκίθεπζε ησλ 

φξσλ εξγαζίαο ηνπο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ε πιεπξά ηεο εξγαζίαο, ππφ ην 

άιινζη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ζε κηα εθ θχζεσο άληζε ζρέζε φπσο ε 

εξγαζηαθή ζρέζε, φηαλ δελ ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο κνλνκεξνχο πξνζθπγήο 

κεηά απφ ηελ άξλεζε ηεο εξγνδνζίαο λα δερζεί ηελ πξφηαζε ηνπ κεζνιαβεηή 
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ζα αλαγθάδεηαη πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ην πάγσκα ησλ κηζζψλ, λα 

απνδέρεηαη ηηο πξνηάζεηο ησλ εξγνδνηψλ ψζηε λα ππάξρεη ην φπνην 

πεξηερφκελν κηαο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο θαη λα απνθεχγεηαη ε δηαηψληζε ησλ 

ζπιινγηθψλ δηαθνξψλ κε ηηο επηπηψζεηο πνπ ζπλεπάγνληαη γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο. Άξα, είλαη απηνλφεην φηη ν βαζκφο ζπγθέληξσζεο ηεο 

ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο απνηειεί δσηηθφ ζπζηαηηθφ ησλ εξγαζηαθψλ 

ζρέζεσλ. 

 

 

4.7. Σάζειρ ζηον εςπυπαφκό σώπο 

Οη ηάζεηο ζηνλ επξσπατθφ ρψξν ζρεηηθά κε ηηο πνιηηηθέο ακνηβψλ είλαη 

αληηθξνπφκελεο θαη δελ ππάξρεη κηα εληαία πξαθηηθή. Οη πνιηηηθέο ακνηβψλ 

ζηνλ επξσπατθφ ρψξν εληάζζνληαη ζην πιαίζην ησλ πνιηηηθψλ πνπ ζέηεη ην 

χκθσλν ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο γηα ηηο ρψξεο πνπ ζπλδένληαη κε ην 

θνηλφ λφκηζκα, ελψ ζην επξχηεξν θάζκα ησλ ρσξψλ ηεο Έλσζεο θπξηαξρνχλ 

νη πνιηηηθέο ησλ ζπγθξαηεκέλσλ απμήζεσλ.  

Δπηπιένλ νη επί ζεηξά εηψλ αζθνχκελεο κηζζνινγηθέο πνιηηηθέο έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη ζνβαξέο παξελέξγεηεο εληζρχνληαο ηηο επηκέξνπο 

θαηεγνξηνπνηήζεηο θαη θαηαηκήζεηο δηεπξχλνληαο ηηο αληζφηεηεο ζηνλ ρψξν ηεο 

κηζζσηήο εξγαζίαο. Σν κηζζνινγηθφ ράζκα αλάκεζα ζε επηκέξνπο θαηεγνξίεο 

ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο απνηειεί ηδηαίηεξν πξφβιεκα. Ζ αλαδήηεζε ιχζεσλ 

πνπ επηρεηξείηαη θαηά ησλ κηζζνινγηθψλ αληζνηήησλ εζηηάδεηαη ζε πξνηάζεηο 

κέηξσλ φπσο ε θαζηέξσζε δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ απμήζεσλ γηα ηνπο 

ρακειφκηζζνπο ζε ζχγθξηζε κε άιιεο θαηεγνξίεο κηζζσηψλ ζηελ Ηξιαλδία θαη 

ε δεκηνπξγία ηξηκειψλ επηηξνπψλ, κε ηε ζπκκεηνρή θαη ηνπ θξάηνπο, γηα ηελ 

πξφηαζε απμήζεσλ κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ ζρεηηθνχ ράζκαηνο ζηελ Κχπξν. 

Όζνλ αθνξά ηνλ γεληθφ θαηψηαην κηζζφ, γηα ηηο ρψξεο βεβαίσο πνπ 

θαηνρπξψλνπλ ηνλ ζεζκφ απηφ, αθνχ παξακέλεη αθφκε έλαο αξηζκφο ρσξψλ 

πνπ δελ ηνλ έρεη αλαγλσξίζεη (Απζηξία, Γεξκαλία, Κχπξνο, Γαλία, νπεδία, 

Ηηαιία, Φηλιαλδία), ππάξρεη κηα ζεηξά παξεκβάζεσλ. Καηαξρήλ, ζηηο ρψξεο κε 

ηελ πξφζθαηε ζρεηηθή θαηνρχξσζε πξνζηίζεληαη ε Πνισλία θαη ε ινβαθία 

ζηηο νπνίεο ν θαηψηαηνο κηζζφο νξίδεηαη κε λφκν κεηά απφ ηξηκεξή 

δηαβνχιεπζε. Δπίζεο, ζην πεξηερφκελν ηνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ θαηαγξάθνληαη 
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παξεκβάζεηο θαη κέηξα φπσο θξαηηθέο παξεκβάζεηο γηα ηε κε αχμεζε ηνπ 

θαηψηαηνπ κηζζνχ ζηελ Σζερία. ε άιιεο ρψξεο πξνσζείηαη λνκνζεζία γηα ηε 

δηάβξσζε ηνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ κε ηε δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο λφκηκεο 

ακνηβήο ρακειφηεξεο απφ ηα ζεζπηζκέλα φξηα φπσο ην 80% ηνπ θαηψηαηνπ 

κηζζνχ γηα ηνπο λενεηζεξρφκελνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζηελ Πνισλία ή 

δηαθνξνπνηήζεηο αλάινγα κε ηελ ειηθηαθή θαηεγνξία ησλ 16-17, 18-21 θαη 22 

θαη άλσ εηψλ  ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην. ηνλ αληίπνδα ησλ πξνεγνχκελσλ 

πξαθηηθψλ θαηαγξάθεηαη θαη ε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ θαηψηαησλ κηζζψλ κε 

ζπιινγηθή ζχκβαζε ζηε Λεηνλία. 

Παξάιιεια, ππάξρνπλ έληνλεο πηέζεηο θαη ζπζηάζεηο γηα ζπγθξάηεζε 

ησλ κηζζνινγηθψλ απμήζεσλ. Οη πηέζεηο γηα ζέζπηζε αλψηαηνπ νξίνπ ζηηο 

απμήζεηο αζθνχληαη κε πνηθίιν πεξηερφκελν σο πξνο ηνπο φξνπο 

δηακφξθσζεο ησλ κηζζψλ. ε απηφ ην πιαίζην εληάζζνληαη πξαθηηθέο 

εξγνδνηηθψλ πηέζεσλ γηα ηε κε ππέξβαζε ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ηνπ 5% ζηηο 

θιαδηθέο ζπκβάζεηο ζην Βέιγην, κε εμαίξεζε ηνπο θιάδνπο ηνπ κεηάιινπ θαη 

ηνπ πεηξειαίνπ. ηελ ίδηα ρψξα ζεκεηψλνληαη ζπζηάζεηο ψζηε ε εζληθή 

ζπιινγηθή ζχκβαζε γηα ηνπο κηζζνχο λα θηλείηαη ζηα αληίζηνηρα ησλ 

γεηηνληθψλ ρσξψλ Γεξκαλίαο, Γαιιίαο θαη Οιιαλδίαο. ηνλ αληίπνδα απηψλ 

ησλ πξαθηηθψλ, ζηε Φηλιαλδία θαη θπξίσο ζηε Ννξβεγία πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

θιαδηθέο ζπκβάζεηο νη πςειφηεξεο απμήζεηο ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο, ελψ ζηε 

Βνπιγαξία δηπιαζηάδνληαη νη κηζζνί ζηνλ θιάδν ηεο πγείαο. Σέινο, ππάξρνπλ 

θαη πξαθηηθέο κεδεληθψλ απμήζεσλ ζηελ Ηξιαλδία ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ φζν θαη 

ζηνλ δεκφζην ηνκέα. 

Δπίζεο, παξαηεξείηαη κηα ηάζε ελίζρπζεο ηεο επειημίαο ησλ ακνηβψλ 

θαη ηεο εμαηνκίθεπζεο ζηνπο φξνπο δηακφξθσζήο ηνπο κε ζρεηηθέο απφπεηξεο 

θαη λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο αιιά σο απνηέιεζκα ζπιινγηθψλ ξπζκίζεσλ. 

Δηδηθφηεξα, ηα ζπζηήκαηα ζχλδεζεο ησλ ακνηβψλ κε ηελ απφδνζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ηα νπνία εηλαη θπξίσο εμαηνκηθεπκέλα, ζπλαληψληαη ζε 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Αθνξά ηνπο δαζθάινπο ζηελ 

Πνξηνγαιία, ελψ ζηελ Ηηαιία επηρεηξείηαη λα εηζαρζεί λέν ζχζηεκα ακνηβψλ 

ζην δεκφζην έλαληη ηεο ηζρχνπζαο θαηάζηαζεο ησλ πάγησλ απνδνρψλ απφ 

ηελ εζληθή δηαπξαγκάηεπζε θαη ησλ θπκαηλφκελσλ ακνηβψλ ζηνπο επηκέξνπο 

θιάδνπο κεηά απφ ζρεηηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο. Ζ θαηλνηνκία έγθεηηαη ζην φηη νη 
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πάγηεο κελ ακνηβέο ζα πξνθχπηνπλ απφ ην λφκν, ελψ νη δε θπκαηλφκελεο κεηά 

απφ αηνκηθή αμηνιφγεζε. 

Δπηπιένλ, ε θαζηέξσζε ησλ νκαδηθψλ bonus παξαγσγηθφηεηαο 

ζπλαληάηαη ηδηαίηεξα εθηεηακέλα ζηνλ επξσπατθφ ρψξν κε ηε ζπρλή 

παξέκβαζε, ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, φπσο ζπκβαίλεη ζην 90% 

ησλ πεξηπηψζεσλ ζηε Γεξκαλία. Παξάιιεια, ζην Βέιγην, ην νκαδηθφ bonus 

παξαγσγηθφηεηαο θαζηεξψλεηαη κε δηαθιαδηθή ζπιινγηθή ζχκβαζε. Ζ 

ζχλδεζε ησλ ακνηβψλ κε ηα θέξδε ησλ επηρεηξήζεσλ ιακβάλεη ηδηαίηεξεο 

δηαζηάζεηο ζε νξηζκέλεο ρψξεο, φπσο ζηε Φηλιαλδία πνπ εθαξκφδεηαη ζην 

37% ησλ εξγαδνκέλσλ. ηε Γεξκαλία ε πξαθηηθή απηή εθαξκφδεηαη 

εθηεηακέλα θπξίσο ζηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο, ρσξίο λα αθνξά ην ζχλνιν ηνπ 

πξνζσπηθνχ αιιά ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο ηνπ, αθνχ ζην 11% ησλ 

πεξηπηψζεσλ εθαξκφδεηαη ζηελ πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο 

επηρείξεζεο, ζην 11,5% ζηε κεηνςεθία ηνπο αιιά θαη ζε κηα κηθξή κεηνςεθία 

ηνπο, φπσο αθξηβψο ζπκβαίλεη ζην 3% ησλ επηρεηξήζεσλ. Σα ζηνηρεία απηά 

δειψλνπλ φηη ε εθαξκνγή ησλ επέιηθησλ απηψλ ζπζηεκάησλ ακνηβήο 

πεξηνξίδεηαη ζπλήζσο ζε έλα ηκήκα ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο. 

Σέινο, πξνσζείηαη κηα πνιηηηθή δηαθνξνπνίεζεο ακνηβψλ γηα ηνπο 

δηαζπλνξηαθνχο εξγαδφκελνπο. Ζ θαζηέξσζε δηαθνξνπνηεκέλσλ ακνηβψλ γηα 

ηνπο απνζπαζκέλνπο θαη δηαζπλνξηαθνχο εξγαδνκέλνπο πνπ απαζρνινχληαη 

ζε άιιεο ρψξεο ηεο Έλσζεο, κε πεξηερφκελν ρακειφηεξσλ απνδνρψλ απφ ην 

θαηαβαιιφκελν ζην γεγελέο δπλακηθφ ζπληζηά δηαδεδνκέλε πξαθηηθή. ηε 

Γαλία απνζπάηαη κεγάινο αξηζκφο εξγαδνκέλσλ πξνεξρφκελσλ απφ ηηο 

αλαηνιηθέο ρψξεο, αθνχ απφ ην ζχλνιν ησλ απαζρνινχκελσλ ζηνλ ηνκέα 

ησλ θαηαζθεπψλ ηα 2/3 είλαη κεηαλάζηεο θαη κφιηο ζην 1/3 απφ απηνχο 

εθαξκφδεηαη ην δαληθφ δίθαην. Σέινο, ζην Λνπμεκβνχξγν φπνπ ζηηο 

επηρεηξήζεηο ηεο ρψξαο απαζρνινχληαη ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 40%, κε ηε 

ρξήζε ηειεξγαζίαο, εξγαδφκελνη απφ άιιεο ρψξεο ηεο Έλσζεο, ην 

πξνζσπηθφ απηφ ακείβεηαη κε ην εξγαζηαθφ θαζεζηψο ηεο ρψξαο δηακνλήο. 
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5. Οι καηώηαηοι μιζθοί ζηην Δλλάδα και ζηην ΔΔ  

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηε κειέηε ησλ ππνδεηγκάησλ θαζψο θαη απφ ηελ 

αλάιπζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, θεληξηθφ ξφιν 

ζηε κηζζνινγηθή πνιηηηθή δηαδξακαηίδεη ε έλλνηα ηνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ. 

πλεπψο, θαζίζηαηαη αλαγθαία κηα πξνζεθηηθή εμέηαζε ηνπ ζεζκνχ απηνχ θαη 

ηεο ζπλδξνκήο ηνπ ζηελ πξνάζπηζε ησλ επηδηψμεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 

 

5.1. Ο θεζμόρ ηος καηώηαηος μιζθού 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, έρεη αλαπηπρζεί ε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηα 

δεηήκαηα ησλ ρακειόκηζζσλ εξγαδνκέλσλ, ηδηαίηεξα ζε ό,ηη αθνξά ηηο 

επηπηώζεηο από ηνλ ζεζκό ηνπ θαηώηαηνπ κηζζνύ ζηελ απαζρόιεζε θαη ηε 

θηώρεηα, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρακειόκηζζσλ, ηηο δηαθξίζεηο θαη ηελ 

θηλεηηθόηεηα ησλ ρακειόκηζζσλ ζε θαιύηεξα ακεηβόκελεο ζέζεηο εξγαζίαο. 

 Από ηα πξώηα έηε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 έρνπλ ζπληειεζζεί αιιαγέο 

θαη κεηαξξπζκίζεηο ζηηο επξσπατθέο αγνξέο εξγαζίαο κε απνηέιεζκα ε 

θαηαλνκή ησλ κηζζώλ λα γίλεη πεξηζζόηεξν άληζε. Οξηζκέλνη απνδίδνπλ απηή 

ηελ εμέιημε ζηελ απνδπλάκσζε ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο δύλακεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ εμαηηίαο ηεο απμεκέλεο αλεξγίαο, ζε ζεζκηθέο αιιαγέο πνπ 

πξνσζνύληαη από ηηο θπβεξλήζεηο θαη ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνύο, θαζώο θαη 

ζε αιιαγέο ζηε ζύλζεζε ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ. Απηή ε δηεύξπλζε ζηελ 

αληζόηεηα ησλ απνδνρώλ δεκηνπξγεί αλεζπρίεο γηα ηηο επηπηώζεηο ζηε δσή 

ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ρακειά ζηελ θαηαλνκή ησλ κηζζώλ. Οη 

κηζζνί ελόο απμαλόκελνπ πνζνζηνύ εξγαδνκέλσλ είλαη ηόζν ρακεινί πνπ 

ζίγνπλ ηελ ηθαλόηεηά ηνπο λα δηαηεξήζνπλ έλα αλεθηό βηνηηθό επίπεδν έηζη 

ψζηε επηβάιιεηαη ε δεκηνπξγία κεραληζκώλ πνπ ζα αληηκεησπίζνπλ ηηο 

ζπλέπεηεο ησλ ππεξβνιηθά ρακειώλ απνδνρώλ.  

Μεηαμύ απηώλ ησλ κεραληζκώλ, εμέρνπζα ζέζε θαηαιακβάλεη ην 

θαηώηαην όξην κηζζώλ. Σα ζεζκνζεηεκέλα όξηα θαηώηαησλ κηζζώλ θαη 

εκεξνκηζζίσλ ζεσξνύληαη όηη ζέηνπλ έλα θαηώθιη πνπ ιεηηνπξγεί 

πξνζηαηεπηηθά είηε γηα ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ πξνθεηκέλνπ 

λα επηηεπρζεί κείσζε ηνπ κηζζνινγηθνύ ράζκαηνο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, είηε 

γηα ην ζύλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ σο πξνο ηε ζπγθξάηεζε ησλ κηζζώλ ζην 
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θαηώηεξν κέξνο ηεο κηζζνινγηθήο θιίκαθαο ζε έλα αμηνπξεπέο επίπεδν 

δηαβίσζεο. Από κηα άιιε νπηηθή γσλία, νξηζκέλνη ππνζηεξίδνπλ όηη νη ρακεινί 

κηζζνί αληαλαθινύλ δηαθνξέο ζηελ παξαγσγηθόηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη όηη 

ηα θαηώηαηα όξηα κηζζώλ εκπνδίδνπλ ηελ αγνξά λα επηηειέζεη ηνλ βαζηθό ηεο 

ξόιν πνπ είλαη ε απνηειεζκαηηθή θαηαλνκή ησλ πόξσλ.  

 

 

5.2. Σι ιζσύει ζηην Δλλάδα και ζηην ΔΔ 

ηελ Δπξψπε, ε έλλνηα ηνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ είλαη επξέσο 

δηαδεδνκέλε θαη πθίζηαηαη εδψ θαη πνιιά ρξφληα ζε δηάθνξεο ρψξεο φπσο ε 

Γαιιία, ε Διιάδα, ε Πνξηνγαιία, ε Ηζπαλία θαη ην Βέιγην. Μάιηζηα, 

θαζηεξψζεθε πην πξφζθαηα θαη ζε άιιεο ρψξεο φπσο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην 

ην 1999 θαη ζηελ Ηξιαλδία ην 2000, ελψ ζηα πεξηζζφηεξα λέα θξάηε κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο o θαηψηαηνο κηζζφο ζεζπίζηεθε ζηελ αξρή ηεο 

πεξηφδνπ κεηάβαζεο ηε δεθαεηία ηνπ 1990. Γεδνκέλσλ ησλ αδχλακσλ 

ζπζηεκάησλ ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο ζηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη 

Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, νη θαηψηαηνη κηζζνί αζθνχλ θαζνξηζηηθή επηξξνή ζηελ 

εμέιημε ηνπ ζπλφινπ ησλ ακνηβψλ. 

Ο θαηψηαηνο κηζζφο ζε εζληθφ επίπεδν ππάξρεη ζήκεξα ζηα 20 απφ ηα 

27 θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαζψο θαη ζηελ ππνςήθηα Σνπξθία. 

πγθεθξηκέλα, ν θαηψηαηνο κηζζφο ζεζκνζεηεκέλνο ζε εζληθφ επίπεδν ηνλ 

νπνίν νθείινπλ λα ηεξνχλ νη ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο ζηα δηάθνξα 

εηδηθφηεξα επίπεδα (θιαδηθφ, επηρεηξεζηαθφ) ηζρχεη ζε 9 απφ ηα 15 παιηά 

θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Βέιγην, Διιάδα, Ηζπαλία, Γαιιία, 

Λνπμεκβνχξγν, Οιιαλδία, Πνξηνγαιία Ηξιαλδία θαη Ζλσκέλν Βαζίιεην). Σν 

χςνο ηνπ, είηε νξίδεηαη απφ ηελ θπβέξλεζε ζηε βάζε ησλ πξνηάζεσλ ησλ 

θνηλσληθψλ ζπλνκηιεηψλ (Γαιιία, Ηζπαλία, Λνπμεκβνχξγν, Ζλσκέλν Βαζίιεην 

θαη Ηξιαλδία) είηε πξνθχπηεη απφ ηε ζπιινγηθή δηαπξαγκάηεπζε κεηαμχ ησλ 

θνηλσληθψλ ζπλνκηιεηψλ (Βέιγην θαη Διιάδα), εθαξκφδεηαη ζπλήζσο ζην 

ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο νηθνλνκίαο θαη ζε φια ηα επαγγέικαηα. Δπίζεο, 

πθίζηαηαη ζε εζληθφ επίπεδν θαη ζηα 11 απφ ηα 12 λέα θξάηε κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (Σζερία, Δζζνλία, Οπγγαξία, Ληζνπαλία, Λεηνλία, Μάιηα, 

Πνισλία, ινβελία, ινβαθία, Βνπιγαξία, Ρνπκαλία) θαη ζρεδφλ ζε φια 
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νξίδεηαη απφ ηελ θπβέξλεζε είηε κνλνκεξψο είηε ζηε βάζε πξνηάζεσλ, 

δηαβνπιεχζεσλ ή δηαπξαγκαηεχζεσλ κεηαμχ θπβέξλεζεο θαη θνηλσληθψλ 

ζπλνκηιεηψλ. Δπηπιένλ, ζε νξηζκέλεο ρψξεο πξνβιέπεηαη απηφκαηε 

αλαπξνζαξκνγή ηνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ ζηελ εμέιημε ησλ ηηκψλ, πξάγκα πνπ 

επηηξέπεη ηε δηαηήξεζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ησλ θαηψηαησλ απνδνρψλ.  

ηηο ππφινηπεο 7 ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Απζηξία, Γεξκαλία, 

Γαλία, νπεδία, Φηιαλδία, Ηηαιία θαη Κχπξν) δελ ππάξρεη κελ θαηψηαηνο 

κηζζφο ζε εζληθφ επίπεδν, ππάξρνπλ φκσο θαηψηαηνη κηζζνί πνπ 

δηαπξαγκαηεχνληαη νη θνηλσληθνί εηαίξνη ζε θιαδηθφ επίπεδν. ηηο ρψξεο 

απηέο, ππάξρνπλ παξαδνζηαθά ηζρπξέο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο θαη 

δηαθαίλεηαη κηα πξνηίκεζε γηα ηνπο θιαδηθνχο θαηψηαηνπο κηζζνχο. Ωζηφζν, 

ζε ρψξεο φπσο ε Γεξκαλία δηεμάγεηαη ζπδήηεζε θαηά ηα ηειεπηαία έηε γηα ηε 

ζέζπηζε θαηψηαηνπ κηζζνχ ζε εζληθφ επίπεδν, δεδνκέλνπ φηη κεηά ηελ 

επαλέλσζε ησλ δχν Γεξκαληψλ θαη γεληθφηεξα ηε δηεχξπλζε ηεο Δπξσπατθήο 

Δλσζεο παξαηεξείηαη κεγαιχηεξνο θαηαθεξκαηηζκφο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη 

έρεη κεησζεί ζεκαληηθά ην πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ θαιχπηεηαη απφ 

ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο. Ωο εθ ηνχηνπ, ε ζπιινγηθή δηαπξαγκάηεπζε πνπ 

παξαδνζηαθά νξίδεη ηνπο θαηψηαηνπο κηζζνχο ζε θιαδηθφ επίπεδν δελ είλαη ζε 

ζέζε λα απνηξέςεη ηελ αχμεζε ελφο θαθνπιεξσκέλνπ ηκήκαηνο ηεο κηζζσηήο 

εξγαζίαο ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ 

ησλ άηππσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο αιιά θαη ηεο ερζξφηεηαο ησλ εξγνδνηψλ 

ζηελ επέθηαζε ησλ θαηψηαησλ ζπκθσλεζέλησλ ζε θιαδηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ 

επίπεδν ζηα πιαίζηα ησλ Δπηηξνπψλ πνπ απνθαζίδνπλ γηα ηηο επεθηάζεηο. 

ηε νπεδία, είλαη εκθαλείο αδπλακίεο ηνπ ππάξρνληνο κνληέινπ ζπιινγηθήο 

δηαπξαγκάηεπζεο, ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ δελ πξνβιέπεηαη θαηψηαηνο 

κηζζφο ζε εζληθφ επίπεδν. Σν γεγνλφο απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο απμεκέλεο 

κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο απφ ηηο βαιηηθέο θπξίσο ρψξεο ζέηεη ππφ ζπδήηεζε ην 

ζέκα ζέζπηζεο ελφο γεληθεπκέλνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ. Παξφκνηα ζπδήηεζε 

δηεμάγεηαη επίζεο θαη ζηε Φηλιαλδία αλάκεζα ζηηο ζπλδηθαιηζηηθέο 

νξγαλψζεηο, κε ηε Φηλιαλδηθή πλνκνζπνλδία λα δεηά ηε ζέζπηζε θαηψηαηνπ 

κεληαίνπ κηζζνχ ζηα 1500 επξψ κέζσ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ.  

Δίλαη γεγνλφο φηη ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ε ζπνπδαηφηεηα 

ησλ θαηψηαησλ κηζζψλ έρεη απμεζεί θαη απνηεινχλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 
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ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζηε γεληθφηεξε δηακφξθσζε ησλ κηζζψλ, εηδηθφηεξα ζηηο 

ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, ελψ παξαηεξείηαη γεληθφηεξα 

απφ ηελ αξρή ηεο ηξέρνπζαο δεθαεηίαο κηα αχμεζε ησλ θαηψηαησλ κηζζψλ σο 

πνζνζηφ ηνπ κέζνπ κηζζνχ. Οη βαζηθνί ιφγνη πνπ εμεγνχλ ην απμαλφκελν 

ελδηαθέξνλ γηα ηνπο θαηψηαηνπο κηζζνχο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζηελ Δπξψπε 

ζρεηίδνληαη κε ηε λέα θαηάζηαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ε νπνία 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε δηφγθσζε ησλ άηππσλ κνξθψλ απαζρφιεζεο πνπ 

ζπλδένληαη κε πεξηζζφηεξε επηζθάιεηα θαη ιηγφηεξα δηθαηψκαηα γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο θαη απφ ηελ άλνδν ηνπ πνζνζηνχ ησλ ρακειά ακεηβφκελσλ θαη 

ησλ θησρψλ εξγαδνκέλσλ γηα ηνπο νπνίνπο ν θαηψηαηνο κηζζφο ζα κπνξνχζε 

λα ζεσξεζεί έλα κέζν ψζηε λα ππάξρεη έλα κηζζνινγηθφ θαηψθιη γηα φινπο 

ηνπο εξγαδφκελνπο. Ζ αχμεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηε δηεπξπκέλε Δπξσπατθή Έλσζε ησλ 27 έρνπλ 

πξνθαιέζεη, ιφγσ ηεο ζνβαξήο πζηέξεζεο πνπ παξαηεξείηαη ζην επίπεδν ηεο 

επξσπατθήο θνηλσληθήο πνιηηηθήο αιιά θαη ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ, έλα είδνο 

θνηλσληθνχ dumping εηδηθφηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ γίλεηαη ρξεζηκνπνίεζε 

θαθνπιεξσκέλσλ εξγαδφκελσλ κεηαλαζηψλ γηα λα αζθεζεί πίεζε ζηνπο 

κηζζνχο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο ρψξαο ππνδνρήο.  

Παξάιιεια, ε ζπξξίθλσζε ηεο θάιπςεο πνπ παξέρεη ε ζπιινγηθή 

δηαπξαγκάηεπζε θαη θαη’ επέθηαζε νη ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο, ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηε κείσζε ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο, εηδηθφηεξα ζηνλ ηνκέα ησλ 

ππεξεζηψλ, νδεγνχλ δηάθνξεο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο, αθφκα θαη ζε 

ρψξεο πνπ παξαδνζηαθά δελ ππάξρεη θαηψηαηνο κηζζφο ζε εζληθφ επίπεδν 

θαη ππεξηεξεί ε ζπιινγηθή δηαπξαγκάηεπζε θαη νη ζπκβάζεηο ζε θιαδηθφ 

επίπεδν, λα ππνζηεξίμνπλ ηε ζέζπηζε ηνπ ψζηε λα πξνζηαηεπηνχλ νη κηζζνί 

θαη ε αγνξαζηηθή δχλακε εηδηθφηεξα ησλ πην αδχλακσλ ηκεκάησλ ηεο 

κηζζσηήο απαζρφιεζεο.  

Απφ ηελ αξρή ηεο ηξέρνπζαο δεθαεηίαο, ζρεδφλ ζε φιεο ηηο ρψξεο 

φπνπ ππάξρεη ζεζκνζεηεκέλνο θαηψηαηνο κηζζφο ζε εζληθφ επίπεδν 

παξαηεξήζεθαλ πξαγκαηηθέο απμήζεηο ηνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ πνπ ζηφρεπαλ 

ζηε βειηίσζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ησλ ρακειφκηζζσλ, επεξεάδνληαο ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο ηε γεληθφηεξε εμέιημε ησλ κηζζψλ. Ωζηφζν ε ηάζε απηή 

θαίλεηαη λα αλαθφπηεηαη ην 2008 ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο θαη γξήγνξεο αχμεζεο 
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ησλ ηηκψλ ζε βαζηθά είδε θαηαλάισζεο, ε νπνία ζε πνιιέο ρψξεο δελ 

αληηζηαζκίζηεθε απφ αληίζηνηρεο απμήζεηο ζηνλ θαηψηαην κηζζφ.  

ηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο χθεζεο αζθνχληαη ζήκεξα 

ηζρπξέο πηέζεηο απφ ηελ πιεπξά ησλ εξγνδνηψλ γηα πάγσκα ή θαη κείσζε 

ησλ κηζζψλ, επηδηψθνληαο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο λα ζπκςεθίζνπλ κέξνο 

ησλ δεκηψλ ηνπο κε ηε ζπκπίεζε ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο, ζε άιιεο λα 

απνθχγνπλ ηε κείσζε ησλ πεξηζσξίσλ θέξδνπο εθκεηαιιεπφκελεο ηελ 

θαηάζηαζε ηεο θξίζεο θαη ζέηνληαο σο δίιεκκα ζηνπο εξγαδφκελνπο ηελ 

απφιπζε ή ηελ απνδνρή κείσζεο ηνπ κηζζνχ. Δηδηθφηεξα ζηνλ ηνκέα ησλ 

ππεξεζηψλ φπνπ παξαηεξείηαη ρακειή ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα, είλαη 

νξαηφο ν θίλδπλνο λα νδεγεζεί έλα κέξνο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ νκάδα ησλ 

ρακειφκηζζσλ. ηα πιαίζηα ελφο αβέβαηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, είλαη 

δχζθνια πξνβιέςηκν εάλ νη θπβεξλήζεηο θαη νη θνηλσληθνί ζπλνκηιεηέο ζα 

εγθαηαιείςνπλ ην ελδηαθέξνλ πνπ παξαηεξήζεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ηνλ 

θαηψηαην κηζζφ ή εάλ αληίζεηα ν θαηψηαηνο κηζζφο ζα ζεσξεζεί σο έλα 

εξγαιείν πξνζηαζίαο ησλ ρακειφκηζζσλ θαη ησλ θησρψλ εξγαδνκέλσλ.  

 

 

5.3. Δξέλιξη ηυν καηώηαηυν αποδοσών ζηην Δλλάδα  

Ο Πίλαθαο 3 θαηαγξάθεη ηελ εμέιημε ηνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ θαη 

εκεξνκηζζίνπ ζηελ Διιάδα γηα ηελ πεξίνδν 1984-2010, φπσο απηέο 

δηακνξθψλνληαη ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ΔΓΔ θαη δηαηηεηηθέο απνθάζεηο, 

πξνβιέπνληαο ηελ πεξαηηέξσ πνξεία ηνπ κέρξη ην 2012. Με βάζε ηα 

δεδνκέλα ηνπ Πίλαθα, ζηα Γηαγξάκκαηα 8 θαη 9 απεηθνλίδεηαη ε εμέιημε ησλ 

θαηψηαησλ πξαγκαηηθψλ απνδνρψλ ηελ πεξίνδν 1984 - 2011 ιακβάλνληαο 

ππφςε ηηο εηήζηεο νλνκαζηηθέο απνδνρέο αλά έηνο ζε δσδεθάκελε βάζε θαη 

απνπιεζσξίδνληαο κε ηνλ ΓΣΚ ζε κέζα επίπεδα. Γηαπηζηψλεηαη ζηα ελ ιφγσ 

δηαγξάκκαηα φηη, παξφιν πνπ ππάξρεη κηα ζηαδηαθή αχμεζε ησλ θαηψηαησλ 

πξαγκαηηθψλ απνδνρψλ κεηά ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ν ξπζκφο 

κεηαβνιήο απηήο ηεο εμέιημεο επέηξεςε ην 2009 ηε δηακφξθσζε ηνπ επηπέδνπ 

ησλ θαηψηαησλ πξαγκαηηθψλ απνδνρψλ ζην αλψηεξν επίπεδν ηεο 

εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ.  
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Οπζηαζηηθά, παξά ηελ χπαξμε νξηζκέλσλ κεκνλσκέλσλ 

δηαθπκάλζεσλ, έρνπκε κεηαμχ 1984 θαη 2009 δχν δηαθξηηέο πεξηφδνπο κε 

θνηλά ραξαθηεξηζηηθά. ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο πεξηφδνπ (1984-1996) έρνπκε 

αμηνζεκείσηε κείσζε ησλ θαηψηαησλ πξαγκαηηθψλ απνδνρψλ θαηά 20 

πεξίπνπ εθαηνζηηαίεο κνλάδεο, ελψ ζηε δηάξθεηα ηεο δεχηεξεο πεξηφδνπ 

(1997-2009) έρνπκε νλνκαζηηθέο απμήζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ζρεδφλ 

ζπζηεκαηηθά ηνλ κέζν πιεζσξηζκφ κε απνηέιεζκα κηα ζηαδηαθή αλάθηεζε 

ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ηνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ πνπ απσιέζζεθε ηελ 

πξνεγνχκελε πεξίνδν θαηά 22 πεξίπνπ εθαηνζηηαίεο κνλάδεο. Σν 2009 ν 

θαηψηαηνο κηζζφο ζε πξαγκαηηθνχο φξνπο ππεξβαίλεη νξηαθά ηα επίπεδα ηνπ 

έηνπο 1984, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη νη απμήζεηο απηέο επέηξεςαλ απιά θαη 

κφλν λα θαιπθζνχλ νη απψιεηεο πνπ ππέζηε ε αγνξαζηηθή δχλακε ηνπ 

θαηψηαηνπ κηζζνχ απφ ηνλ πιεζσξηζκφ ζην ζχλνιν ηεο εμεηαδφκελεο 

πεξηφδνπ, ελψ ζπλεπάγεηαη ηαπηφρξνλα φηη ζηε δηάξθεηα φισλ απηψλ ησλ 

εηψλ, νη ακεηβφκελνη κε ηηο θαηψηαηεο απνδνρέο δελ επσθειήζεθαλ απφ ηελ 

φπνηα αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο.  

Δπηπιένλ, πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ην γεγνλφο φηη ν πιεζσξηζκφο γηα 

ηνπο ρακειφκηζζνπο είλαη πςειφηεξνο ηνπ κέζνπ φξνπ ιφγσ ηεο δηάξζξσζεο 

ηεο θαηαλάισζεο ησλ λνηθνθπξηψλ κε ρακειά εηζνδήκαηα θαη ηεο 

δηακφξθσζεο ησλ ηηκψλ ζε επηκέξνπο βαζηθά αγαζά θαη ππεξεζίεο. Καηά 

ζπλέπεηα, ε δηακφξθσζε θαη δεκνζίεπζε απφ ηελ ΔΤΔ, φπσο απηφ γίλεηαη 

ζε άιιεο ρψξεο, δηαθνξνπνηεκέλσλ Γεηθηψλ Σηκψλ Καηαλαισηή αλά 

θαηεγνξία εηζνδήκαηνο, ζα δηεπθφιπλε ψζηε λα ζπκπεξηιεθζνχλ νη ελ ιφγσ 

δηαθνξέο, ηφζν ζε επίπεδν δηακφξθσζεο ζηαηηζηηθψλ θαη εθηηκήζεσλ φζν 

θπξίσο ζε επίπεδν ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηνλ θαηψηαην κηζζφ, ελψ 

ζα ήηαλ επίζεο ρξήζηκνη νη δείθηεο απηνί γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ απμήζεσλ 

ζηηο ζπληάμεηο θαη ζε άιια θνηλσληθά επηδφκαηα θαη βνεζήκαηα.  

Όζνλ αθνξά ηηο ηάζεηο γηα ην βξαρππξφζεζκν κέιινλ, ζηελ ηειεπηαία 

ηξηεηή ΔΓΔ 2010-2012 δελ πξνβιέπνληαη νλνκαζηηθέο απμήζεηο γηα ην 

2010, ελψ νη νλνκαζηηθέο απμήζεηο πνπ πξνβιέπεη ε ζχκβαζε απφ 

01.07.2011 θαη απφ 01.07.2012 ζα αλέξρνληαη ζην χςνο ηνπ πιεζσξηζκνχ 

ηεο επξσδψλεο ηνπ πξνεγνχκελνπ θάζε θνξά έηνπο, δειαδή απμήζεηο απφ 

01.07.11 κε βάζε ηνλ ελαξκνληζκέλν ΓΣΚ ηεο επξσδψλεο ηνπ 2010 θαη απφ 
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01.07.2012 κε βάζε ηνλ αληίζηνηρν δείθηε ηνπ 2011. Δπνκέλσο, κε βάζε ηα 

παξαπάλσ, ππνινγίζζεθε ε εμέιημε ησλ θαηψηαησλ απνδνρψλ ζε 

νλνκαζηηθνχο θαη πξαγκαηηθνχο φξνπο κε βάζε ηηο εαξηλέο πξνβιέςεηο ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (05.05.2010), γηα πιεζσξηζκφ ζηελ επξσδψλε 1,5% 

ην 2010 θαη 1,7% ην 2011 θαη ζηελ Διιάδα 3,1% θαη 2,1% αληίζηνηρα εθφζνλ 

νη παξαηεξνχκελεο πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο ζηελ Διιάδα δελ 

δηαθνξνπνηήζνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξνβιέςεηο θαη αλακέλεηαη κηα 

ππνρψξεζε ησλ θαηψηαησλ πξαγκαηηθψλ απνδνρψλ, φπσο θαίλεηαη θαη ζηα 

Γηαγξάκκαηα 8 θαη 9. 

 

 

5.4. ύγκπιζη καηώηαηος και μέζος μιζθού ζηην Δλλάδα  

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (DGII) θαη ηεο 

ΔΓΔ, ππνινγίζζεθαλ νη θαζαξέο απνδνρέο γηα ηνλ κέζν κηζζφ θαη γηα ηνλ 

θαηψηαην κηζζφ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο παξαδνρέο φηη ην άζξνηζκα 

εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ θαη εηζθνξψλ ηνπ εξγαδφκελνπ αλέξρεηαη ζην 44% ησλ 

αθαζάξηζησλ απνδνρψλ, ε επηβάξπλζε γηα ηνλ θαηψηαην κηζζφ απφ ην 2001 

αλέξρεηαη ζε 43% θαη φηη ν κέζνο θαζαξφο κηζζφο επηβαξχλεηαη κε 

θνξνινγηθή επηβάξπλζε 8%. 

Όπσο θαίλεηαη ζηα Γηαγξάκκαηα 10 θαη 11, ν κέζνο θαζαξφο κηζζφο 

απμήζεθε ηαρχηεξα απφ ηνλ θαηψηαην θαζαξφ κηζζφ, έηζη ψζηε ε αλαινγία 

ηνπο ζε θαζαξέο απνδνρέο λα κεησζεί απφ 54% πεξίπνπ ην 1990 ζε 45% ζην 

ηέινο ηνπ 2006. Ζ αληίζηνηρε αλαινγία ησλ κηθηψλ απνδνρψλ, δειαδή 

θαζαξέο απνδνρέο θαη εηζθνξέο εξγαδνκέλνπ, είλαη παξφκνηα θαη ε ηάζε 

εμέιημεο είλαη εμίζνπ πησηηθή, θαζψο απφ 50% πεξίπνπ ην 1990 ππνρψξεζε 

ζε 41% ζην ηέινο ηνπ 2006. Γεληθφηεξα, είλαη επδηάθξηηε κηα ζηαζεξνπνίεζε 

ηνπ ράζκαηνο ακνηβψλ κεηαμχ θαηψηαηνπ θαη κέζνπ κηζζνχ απφ ην 2002 θη 

έπεηηα, αλ θαη ην ράζκα παξακέλεη ζε ηζηνξηθά πςειά επίπεδα.  
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5.5. Δπίπεδα καηώηαηυν μιζθών ζηιρ σώπερ ηηρ  ΔΔ 

Tα δηαζέζηκα ζηνηρεία ηεο Δurostat γηα ζπγθξίζεηο αλάκεζα ζηηο 

δηάθνξεο ρψξεο, αθνξνχλ ηνπο θαηψηαηνπο κεληαίνπο κηζζνχο ησλ 

εξγαδνκέλσλ κε πιήξε απαζρφιεζε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2009. Πξφθεηηαη γηα 

ηνπο θαηψηαηνπο κεληαίνπο κηθηνχο κηζζνχο, δειαδή ηνπο κηζζνχο πξηλ ηελ 

αθαίξεζε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη ησλ θνηλσληθψλ εηζθνξψλ πνπ 

θαηαβάιινπλ νη εξγαδφκελνη. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηα ζηνηρεία απηά ε 

Eurostat ιακβάλεη ππφςε ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ ν κεληαίνο κηζζφο 

θαηαβάιιεηαη πάλσ απφ 12 θνξέο εηεζίσο, φπσο απηφ ζπκβαίλεη ζηελ 

Ηζπαλία, Πνξηνγαιία θαη Διιάδα φπνπ ν κηζζφο θαηαβάιιεηαη 14 θνξέο 

εηεζίσο, θαη έρνπλ δηνξζσζεί ηα ζηνηρεία ψζηε λα ιεθζνχλ ππφςε απηέο νη 

πιεξσκέο. 

Απφ ηε ζχγθξηζε ησλ θαηψηαησλ κεληαίσλ κηζζψλ ζε επξψ, πξνθχπηεη 

φηη νη απνθιίζεηο είλαη ήδε κεγάιεο ζηελ ΔΔ-15 αλάκεζα ζηηο λφηηεο ρψξεο 

κέιε (Πνξηνγαιία, Διιάδα θαη Ηζπαλία) θαη ζηηο ππφινηπεο ρψξεο παιηά κέιε 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Μάιηζηα, είλαη αθφκε κεγαιχηεξε ε απφζηαζε πνπ 

ρσξίδεη ηνπο θαηψηαηνπο κηζζνχο ησλ λέσλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, κε εμαίξεζε ηε Μάιηα θαη ηε ινβελία, απφ ηνπο αληίζηνηρνπο 

κηζζνχο ηφζν ησλ ρσξψλ κειψλ ηνπ επξσπατθνχ λφηνπ φζν θπξίσο ησλ 

ππνινίπσλ ρσξψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

Δηδηθφηεξα, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ Γηαγξάκκαηνο 12, ν θαηψηαηνο 

κεληαίνο κηζζφο ζε απφιπηα κεγέζε πνηθίιιεη θαη κπνξνχκε λα δηαηξέζνπκε ηηο 

ρψξεο ζε 3 βαζηθέο θαηεγνξίεο. Καηαξρήλ, έρνπκε κία πξψηε θαηεγνξία 

ρσξψλ πνπ απνηειείηαη απφ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηε Γαιιία, ην Βέιγην ηελ 

Οιιαλδία, ηελ Ηξιαλδία θαη ην Λνπμεκβνχξγν φπνπ ν θαηψηαηνο κηζζφο 

θπκαίλεηαη κεηαμχ 1010 θαη 1642 επξψ. Καηφπηλ, ππάξρεη κία δεχηεξε 

θαηεγνξία ρσξψλ πνπ απνηειείηαη απφ ηελ Πνξηνγαιία, ηε ινβελία, ηε 

Μάιηα, ηελ Ηζπαλία θαη ηελ Διιάδα ζηηο νπνίεο ν θαηψηαηνο κηζζφο αλέξρεηαη 

κεηαμχ 525 θαη 818 επξψ. Σέινο, ζηα ππφινηπα λέα θξάηε κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ν θαηψηαηνο κηζζφο θαζνξίδεηαη κεηαμχ 123 θαη 306 

επξψ.  
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ηε ζχγθξηζε ζε απφιπηα κεγέζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην 

Γηάγξακκα 13, δηαπηζηψλεηαη φηη ν θαηψηαηνο κεληαίνο κηζζφο ηελ Διιάδα ζε 

επξψ, είλαη θαηά πνιχ κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αληίζηνηρν κηζζφ πνπ ηζρχεη ζηε 

κεγάιε πιεηνςεθία ησλ λέσλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ, ηδηαίηεξα αλ εμαηξεζνχλ 

ε ινβελία θαη ε Μάιηα. Αληίζεηα, ζπλερίδεη λα πζηεξεί ζεκαληηθά έλαληη ησλ 

θαηψηαησλ κηζζψλ ησλ πινπζηφηεξσλ ρσξψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη αλέξρεηαη πεξίπνπ ζην 60% ηνπ αληίζηνηρνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ 

ηεο πξψηεο απηήο θαηεγνξίαο ρσξψλ, ελψ βξίζθεηαη ζε επλντθφηεξε ζέζε 

έλαληη ηνπ αληίζηνηρνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ ησλ ρσξψλ ηεο δεχηεξεο 

θαηεγνξίαο.  

ηα Γηαγξάκκαηα 14 θαη 15, ε ζχγθξηζε ησλ θαηψηαησλ κηζζψλ γίλεηαη 

ζε κνλάδεο αγνξαζηηθήο δχλακεο, νη νπνίεο ιακβάλνπλ ππφςε ηηο δηαθνξέο 

ησλ ηηκψλ αλάκεζα ζηηο ρψξεο γηα έλα θαιάζη αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ηα 

νπνία είλαη ζπγθξίζηκα θαη αληηπξνζσπεπηηθά. ηφρνο είλαη λα εμαιεηθζνχλ νη 

δηαθνξέο ηνπ επηπέδνπ ησλ ηηκψλ ζηηο δαπάλεο ηεο ηειηθήο θαηαλάισζεο ησλ 

λνηθνθπξηψλ. Δπνκέλσο, νη θαηψηαηνη κηζζνί πνπ εθθξάδνληαη ζε εζληθφ 

λφκηζκα, κεηαηξέπνληαη ζε κηα θνηλή λνκηζκαηηθή κνλάδα ψζηε ε αγνξαζηηθή 

ηνπο δχλακε λα είλαη ζπγθξίζηκε.  

Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη αλάκεζα ζηα Γηαγξάκκαηα 13 θαη 15 ε 

θαηάηαμε ησλ ρσξψλ παξακέλεη ζρεδφλ ακεηάβιεηε, δηαπηζηψλεηαη φκσο φηη 

νη απνζηάζεηο ησλ θαηψηαησλ κεληαίσλ κηζζψλ είλαη κηθξφηεξεο φηαλ ηα 

ζηνηρεία εθθξάδνληαη ζε κνλάδεο αγνξαζηηθήο δχλακεο απφ φηη ζε επξψ. 

Δηδηθφηεξα, ε εμάιεηςε ησλ δηαθνξψλ ζηηο ηηκέο αλάκεζα ζηηο ρψξεο έρεη σο 

απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ν θαηψηαηνο κηζζφο ζηα λέα θξάηε κέιε φπσο 

επίζεο θαη ζηελ Πνξηνγαιία, ζηελ Ηζπαλία θαη ζηελ Διιάδα. Αληίζεηα ζηηο πην 

πινχζηεο ρψξεο, ε εθαξκνγή ησλ κνλάδσλ αγνξαζηηθήο δχλακεο 

κεηαθξάδεηαη ζε ζρεηηθή κείσζε ηνπ επηπέδνπ ηνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ. 

Σέινο, ε αλαινγία κεηαμχ θαηψηαηνπ κηζζνχ θαη κέζνπ κηζζνχ ζηε 

βηνκεραλία θαη ζηηο ππεξεζίεο ζηηο δηάθνξεο ρψξεο γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ 

δηαζέζηκα ζηνηρεία ηεο Eurostat θπκαίλεηαη απφ 32% ζηε Λεηνλία κέρξη θαη 

52% ζηε Μάιηα, φπσο  θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 16.  
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6. Οι μιζθοί και ηο κόζηορ επγαζίαρ ζηην Δλλάδα και 

ζηην ΔΔ 

Αλακθηζβήηεηα, θεληξηθφ ξφιν ζηελ αλάιπζε δηαδξακαηίδεη ην χςνο 

ησλ απνδνρψλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζρέζε κε άιιεο ρψξεο ψζηε λα θαηαζηεί 

εθηθηή κηα ζρεηηθή ζχγθξηζε πνπ λα καο νδεγήζεη ζε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα 

ζρεηηθά κε ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο ελ ζπγθξίζεη κε ηνλ ππφινηπν θφζκν. 

πλεπψο, είλαη αλαγθαία κηα ιεπηνκεξήο εμέηαζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

κεηαβιεηψλ πνπ ζπλζέηνπλ ην πξαγκαηηθφ επίπεδν ησλ κηζζψλ θαη ηελ 

αγνξαζηηθή δχλακή ηνπο. 

 

 

6.1.  Μέζερ ππαγμαηικέρ αποδοσέρ ανά απαζσολούμενο 

Απφ ην Γηάγξακκα 17, παξαηεξνχκε φηη νη κέζεο πξαγκαηηθέο 

απνδνρέο αλά απαζρνινχκελν, κεηά απφ κηα απμεηηθή ηάζε απφ ην 1995 έσο 

ην 2009, παξνπζηάδνπλ κείσζε θαηά 4,1% ην 2010. Ζ ζσξεπηηθή αχμεζε ησλ 

κέζσλ πξαγκαηηθψλ απνδνρψλ επί ζεηξά εηψλ νδήγεζε ην 2009 ηελ 

αγνξαζηηθή δχλακε ησλ κέζσλ απνδνρψλ ζε επίπεδα πεξίπνπ 20% αλψηεξα 

ζε ζχγθξηζε κε ην έηνο 1999, φκσο κέξνο απηήο ηεο πξνφδνπ πνπ είρε 

ζπληειεζηεί ζηε δηάξθεηα κηαο δεθαεηίαο αλακέλεηαη λα αλαηξεζεί εληφο ηεο 

δηεηίαο 2010-2011. 

Βέβαηα, ε αγνξαζηηθή δχλακε ησλ κηζζψλ πνπ απνηππψλεηαη ζην 

Γηάγξακκα 17 είλαη ππεξεθηηκεκέλε δηφηη πξνθχπηεη απφ ππνινγηζκνχο πνπ 

θάλνπλ ρξήζε ηνπ κέζνπ πιεζσξηζκνχ (δείθηεο ηηκψλ θαηαλαισηή) θαη δελ 

ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο νξηζκέλα δεδνκέλα ηα νπνία αθνξνχλ ηηο αληζφηεηεο 

ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. 

Καηαξρήλ, νη δείθηεο ηηκψλ θαηαλαισηή εμαξηψληαη απφ ηελ ζηάζκηζε 

ηεο ζπκκεηνρήο ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζηα θαηαλαισηηθά πξφηππα θάζε 

εηζνδεκαηηθήο ηάμεο. Ωζηφζν, επεηδή ν πιεζσξηζκφο είλαη πςειφηεξνο γηα ηα 

λνηθνθπξηά ησλ εξγαδνκέλσλ, νη κεηαβνιέο ησλ κέζσλ πξαγκαηηθψλ 

απνδνρψλ αλά απαζρνινχκελν πνπ εκθαλίδνληαη ζην Γηάγξακκα 17 είλαη 

ππεξεθηηκεκέλεο. χκθσλα κάιηζηα κε δεκνζηεπκέλνπο ππνινγηζκνχο θαη 

εθηηκήζεηο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Νενειιεληθψλ Δξεπλψλ, ε ππεξεθηίκεζε απηή 
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αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 1% εηεζίσο γηα ηα ηέζζεξα ηειεπηαία έηε. Δπνκέλσο, 

αλ ζπλππνινγίζνπκε ην ζηνηρείν απηφ, ε αγνξαζηηθή δχλακε ηνπ κέζνπ 

πξαγκαηηθνχ κηζζνχ έρεη πξαθηηθά κείλεη ζηάζηκε κεηά απφ ην 2003. 

Δπηπιένλ, ν κέζνο κηζζφο δελ αληαλαθιά ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε 

ηεο πιεηνςεθίαο ησλ κηζζσηψλ, δηφηη ζρεκαηίδεηαη κε βάζε ην ζχλνιν ησλ 

κηζζψλ ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλνληαη νη πνιχ πςεινί κηζζνί ησλ αλψηεξσλ 

θαη αλψηαησλ ζηειερψλ. Ωζηφζν, νη κηζζνί ησλ ζηειερψλ απηψλ δελ ζα 

έπξεπε λα πεξηιακβάλνληαη ζηνπο ππνινγηζκνχο ηεο κέζεο ακνηβήο 

εξγαζίαο, θαζψο ππνθξχπηνπλ, πέξαλ ηεο ακνηβήο εξγαζίαο, θαη ζπκκεηνρή 

ζηα θέξδε κε απνηέιεζκα έλαο ζπγθξηηηθά κηθξφο αξηζκφο πνιχ πςειψλ 

κηζζψλ λα απμάλεη ηνλ κέζν φξν δεκηνπξγψληαο ηελ ςεπδή εληχπσζε φηη έρεη 

επέιζεη βειηίσζε γηα φινπο ηνπο κηζζσηνχο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε δεκνζίεπζε 

ηνπ κέζνπ κηζζνχ ζα έπξεπε λα ζπλνδεχεηαη απφ ηε δεκνζίεπζε θαη ηνπ 

δηάκεζνπ κηζζνχ.  

 

 

6.2. Μέζερ αποδοσέρ και παπαγυγικόηηηα Δλλάδαρ ζε 

ζύγκπιζη με ηην ΔΔ-15 

ην Γηάγξακκα 18, νη ππνινγηζκνί δελ αλαθέξνληαη ζε επξψ αιιά ζε 

ηζνηηκίεο αγνξαζηηθήο δχλακεο, ιακβάλνπλ δειαδή ππφςε ηνπο εθηφο απφ ηηο 

ακνηβέο θαη ηε δηαθνξεηηθή αγνξαζηηθή δχλακε πνπ έρεη έλα επξψ ζηελ 

Διιάδα θαη ζηελ ΔΔ-15. Όπσο πξνθχπηεη απφ ην Γηάγξακκα, έσο θαη ην 

2009, ε αχμεζε ησλ κέζσλ πξαγκαηηθψλ απνδνρψλ αλά απαζρνινχκελν, 

είρε σο απνηέιεζκα λα ζπγθιίλνπλ, νη ακνηβέο ζηελ Διιάδα έλαληη ηνπ 

αληίζηνηρνπ κέζνπ φξνπ ησλ 15 πην πξνεγκέλσλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. Ζ ζχγθιηζε, παξά ηηο αλαθνπέο ηεο πνξείαο ηεο θαηά δηαζηήκαηα, 

ζηε καθξνρξφληα δηάξθεηα αθνινπζνχζε κέρξη ην 2009 αλνδηθή ηάζε έηζη 

ψζηε έθζαζε ζην 82,5% θαηά ην 2009. Καηά ην 2010-2011, σζηφζν, ε 

αλνδηθή πνξεία ηεο ζχγθιηζεο ησλ απνδνρψλ αλαθφπηεηαη θαη ν δείθηεο 

αλακέλεηαη λα νδεγεζεί απφ ην 82,5% ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ΔΔ-15 ζην 78,0% 

πεξίπνπ, δειαδή ζα έρεη έηζη νπηζζνρσξήζεη ζην επίπεδν ηνπ 2007. 

Ζ ζεκαληηθή ζχγθιηζε ησλ κέζσλ πξαγκαηηθψλ απνδνρψλ αλά 

απαζρνινχκελν ζηελ Διιάδα κέρξη ην 2009, αιιά θαη ε ππνρψξεζε ηνπ 
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2010-2011, ζρεηίδνληαη πξνθαλψο κε ηε γεληθφηεξε πξαγκαηηθή ζχγθιηζε ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο πξνο ηα αληίζηνηρα κέζα κεγέζε ησλ 15 πεξηζζφηεξν 

πξνεγκέλσλ ρσξψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφλ 

πξέπεη λα ζπγθξηζεί κε ηε ζχγθιηζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο 

ππνινγηζκέλεο αλά απαζρνινχκελν.  

Ζ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ζηελ Διιάδα απμήζεθε ζεκαληηθά 

κεηά ην 1995 θαη κέρξη ην 2009, είηε ζε ζρέζε κε άιια κεγέζε ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο, είηε ζε δηεζλή ζχγθξηζε. Απφ ην Γηάγξακκα 18 απνξξέεη φηη 

ππνινγηζκέλε ζε ηζνηηκίεο αγνξαζηηθήο δχλακεο σο πνζνζηφ ηνπ κέζνπ 

αληίζηνηρνπ κεγέζνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ησλ δεθαπέληε πην 

αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ κειψλ είρε πξνζεγγίζεη ην 95% θαηά ην 2009. Απφ ην 

2010 αξρίδεη ε δηαδηθαζία απφθιηζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο έλαληη ηεο αληίζηνηρεο ζηηο 15 πην πξνεγκέλεο ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαη ν δείθηεο ζα έρεη ππνρσξήζεη ζην ηέινο ηνπ 2011 

ζην 91% πεξίπνπ. 

Πξνθχπηεη απφ ηηο παξαπάλσ ζπγθξίζεηο, φηη ε παξαγσγηθφηεηα ηεο 

εξγαζίαο ζηελ Διιάδα, θαηά ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν, αθνινπζεί παξφκνηα 

πνξεία κε ηελ αγνξαζηηθή δχλακε ηνπ κέζνπ κηζζνχ κε ηε δηαθνξά φηη ε 

παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο είρε ζπγθιίλεη κε ηνλ κέζν φξν ηεο ΔΔ-15 θαηά 

πεξηζζφηεξεο πνζνζηηαίεο κνλάδεο απφ φζν είρε ζπγθιίλεη ε αγνξαζηηθή 

δχλακε ηνπ κέζνπ κηζζνχ.  

 

 

6.3. Μέζερ αποδοσέρ ανά απαζσολούμενο ζε ζύγκπιζη με 35 

πποηγμένερ σώπερ 

Οη ηαρχηεξεο απμήζεηο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζηελ Διιάδα, θαηά ηα έηε 

1995-2009, νδήγεζαλ ζε άλνδν ησλ κέζσλ απνδνρψλ ζε ηξέρνπζεο ηηκέο, νη 

νπνίεο, ππνινγηζκέλεο ζε εζληθφ λφκηζκα, παξνπζίαζαλ ζσξεπηηθή αχμεζε 

πεξίπνπ θαηά 10% έλαληη ησλ αληίζηνηρσλ ζηηο 35 πην αλαπηπγκέλεο ρψξεο 

ηνπ θφζκνπ, φπσο παξαηεξνχκε ζην Γηάγξακκα 19. Οη ζπγθξίζεηο ησλ 

κηζζψλ πξαγκαηνπνηνχληαη αθελφο κελ ζε εζληθφ λφκηζκα ψζηε λα 

θαζίζηαληαη εκθαλείο νη εζσηεξηθέο αηηίεο πνπ πξνθάιεζαλ αιιαγέο ζηα 
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κεγέζε, αθεηέξνπ ζε δνιάξηα ψζηε λα θαλεί θαη ε επίδξαζε ηεο 

ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηνπ επξψ έλαληη ησλ άιισλ λνκηζκάησλ. Οη 

απμήζεηο ησλ κηζζψλ ζηελ Διιάδα, ππνινγηζκέλεο ζε δνιάξηα, ήηαλ θαηά 

πνιχ πςειφηεξεο, ζπγθξηλφκελεο κε ηηο αληίζηνηρεο ησλ 35 αλαπηπγκέλσλ 

ρσξψλ. Ζ ζπγθξηηηθά κεγαιχηεξε αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 10% ησλ κέζσλ 

απνδνρψλ αλά απαζρνινχκελν ζηελ Διιάδα ππνινγηζκέλε ζε εζληθφ 

λφκηζκα κεηαηξάπεθε ζε ζεακαηηθή αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 30% έλαληη ησλ 35 

αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ εμαηηίαο ηεο αλαηίκεζεο ηνπ επξψ έλαληη ηνπ δνιαξίνπ 

θαη άιισλ λνκηζκάησλ. 

 

 

6.4. Μέζερ ππαγμαηικέρ αποδοσέρ ανά απαζσολούμενο και 

παπαγυγικόηηηα 

Ζ νξζή ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ κηζζψλ πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηεο 

θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο γηα λα απνηππσζνχλ ζσζηά νη δηεζλείο 

δηαθνξέο ζην θφζηνο εξγαζίαο. Απφ Γηάγξακκα 20, φπνπ θαίλεηαη ε ζχγθξηζε 

παξαγσγηθφηεηαο θαη κέζσλ πξαγκαηηθψλ ακνηβψλ αλά απαζρνινχκελν, 

ζπκπεξαίλνπκε φηη απφ ην 2000 έσο ην 2008, κε εμαίξεζε ην 2002, ε 

παξαγσγηθφηεηα απμήζεθε πεξηζζφηεξν απφ ηελ αγνξαζηηθή δχλακε ησλ 

κέζσλ απνδνρψλ. Καηά ην 2009 φκσο, ίζσο εμαηηίαο ηεο ππνρψξεζεο ηνπ 

δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή θαη κε δεδνκέλε ηελ χπαξμε πξνγελέζηεξσλ 

ζπκβάζεσλ γηα ηνπο νλνκαζηηθνχο κηζζνχο ηνπ 2009, ππήξμε ζεκαληηθή 

αχμεζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ηνπ κέζνπ κηζζνχ κε ηελ νπνία αλαθηήζεθε 

ζεκαληηθφ κέξνο απφ ην έδαθνο πνπ είραλ ράζεη νη πξαγκαηηθνί κηζζνί έλαληη 

ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο ζηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 1995-2008. 

Ωζηφζν, νη πξνβιέςεηο αλακέλνπλ λέν άλνηγκα ηεο ςαιίδαο ππέξ ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο κέρξη ην ηέινο ηνπ 2011 έηζη ψζηε λα ζπλερηζηεί ε 

καθξνρξφληα ηάζε επηδείλσζεο ηεο ζέζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ πξσηνγελή 

δηαλνκή ηνπ πξντφληνο. 
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6.5. Μεπίδιο μιζθών ζηο ΑΔΠ ζε ηιμέρ ζςνηελεζηών 

παπαγυγήρ  

 Όπσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 21, ην κεξίδην ηεο εξγαζίαο ζην ΑΔΠ ζε 

ηηκέο ζπληειεζηψλ παξαγσγήο, δηνξζσκέλν γηα ηελ επίπησζε ηεο 

απηναπαζρφιεζεο, πνπ εθθξάδεη ηελ πξσηνγελή δηαλνκή ηνπ πξντφληνο, 

παξνπζηάδεη καθξνρξφληα πησηηθή ηάζε κε ζεκείν εθθίλεζεο ην έηνο 1983 θαη 

θαηψηαην ζεκείν ην 2006, παξά ηηο ελδηάκεζεο δηαθπκάλζεηο. ην ηέινο ηνπ 

2011 αλακέλεηαη λα έρεη κεησζεί ζεκαληηθά έλαληη ηνπ 1983 πεξίπνπ θαηά 11 

εθαηνζηηαίεο κνλάδεο. Έηζη, ε αλαθνπή ηεο καθξνρξφληαο πηψζεο ηνπ 

εηζνδεκαηηθνχ κεξηδίνπ ηεο εξγαζίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2009 σο 

ζπλέπεηα ηεο αχμεζεο ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ηνπ κέζνπ κηζζνχ έλαληη ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο λα είλαη πξφζθαηξε θαη πξνζσξηλή. 

 

 

6.6. Μοναδιαίο κόζηορ επγαζίαρ ζε ζύγκπιζη με 35 

πποηγμένερ σώπερ 

Όζνλ αθνξά ην Γηάγξακκα 22, πξαγκαηνπνηείηαη ζχγθξηζε αλάκεζα 

ζην θφζηνο εξγαζίαο αλά κνλάδα πξντφληνο ζηελ Διιάδα, γηα ην ζχλνιν ηεο 

νηθνλνκίαο, κε ην αληίζηνηρν κέγεζνο ησλ 35 πην αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ ηνπ 

πιαλήηε. Ζ ζχγθξηζε απηή ιακβάλεη ρψξα γηαηί γηα λα ζπλάγνπκε αζθαιή 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θφζηνπο δελ πξέπεη λα 

ζπγθξίλνπκε κηζζνχο κεηαμχ ρσξψλ αιιά ην θφζηνο εξγαζίαο αλά κνλάδα 

πξντφληνο, δηφηη έρεη ζεκαζία εάλ κε απηφ ην χςνο κηζζψλ ε ρψξα παξάγεη 

ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν πξντφλ. Δμάιινπ ε αληαγσληζηηθφηεηα εμαξηάηαη απφ 

πνιινχο παξάγνληεο κεηαμχ ησλ νπνίσλ έλαο είλαη θαη νη κηζζνί, θαζψο νη 

κηζζνί επεξεάδνπλ άκεζα κφλν κηα πιεπξά ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο πνπ είλαη 

ε αληαγσληζηηθφηεηα θφζηνπο. Μάιηζηα γηα λα έρεη βάζε ε ζχγθξηζε, δελ 

πξέπεη λα ζπγθξίλνπκε ην θφζηνο εξγαζίαο αλά κνλάδα πξντφληνο ζηελ 

Διιάδα κε ην αληίζηνηρν ζε θάπνηα άιιε κεκνλσκέλε ρψξα, αιιά κε ην 

ζχλνιν ησλ ρσξψλ κε ηηο νπνίεο αλαπηχζζεηαη ην εμσηεξηθφ καο εκπφξην 

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζηαζκίδνληαο κε ην βάξνο πνπ έρεη ζηηο εμαγσγέο καο 
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θαη ηηο εηζαγσγέο καο θάζε ρψξα ιακβάλνληαο ππφςε ζηνπο ππνινγηζκνχο 

καο θαη ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο.  

Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ην κνλαδηαίν θφζηνο 

εξγαζίαο ζηελ Διιάδα, ζπγθξηλφκελν κε ην αληίζηνηρν κέγεζνο ησλ 35 πην 

πξνεγκέλσλ ρσξψλ ηνπ πιαλήηε, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο γεσγξαθηθήο θαη 

ηεο θιαδηθήο θαηαλνκήο ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ ηεο Διιάδαο κε απηέο ηηο 35 

ρψξεο, απμήζεθε ζηελ Διιάδα, θαηά ηελ πεξίνδν 2000-2009, θαηά 19% 

πεξίπνπ. Ζ αχμεζε απηή, πνπ δείρλεη κηα ζνβαξή επηδείλσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο θφζηνπο, είλαη ππνινγηζκέλε ζε δνιάξηα θαη δελ ζα 

πξέπεη λα απνδίδεηαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ αιιά ζηηο κεηαβνιέο 

ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο. Δπεηδή νη αληαγσλίζηξηεο ρψξεο δελ έρνπλ 

φιεο θνηλφ λφκηζκα κε ηελ Διιάδα, αιιά δηαηεξνχλ ηα δηθά ηνπο εζληθά 

λνκίζκαηα, εάλ ζέινπκε λα ζπγθξίλνπκε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θφζηνπο 

εξγαζίαο κεηαμχ Διιάδαο θαη αληαγσληζηξηψλ ρσξψλ, ηφηε είλαη νξζφ λα 

ππνινγίζνπκε ην θφζηνο εξγαζίαο ζηηο δηάθνξεο ρψξεο ζην ίδην λφκηζκα 

φπσο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζε δνιάξηα.  

Δάλ φκσο ζέινπκε λα ππνινγίζνπκε πφζν επέδξαζαλ ζηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα θφζηνπο νη απαηηήζεηο ησλ κηζζσηψλ, επνκέλσο νη 

απμήζεηο ησλ απνδνρψλ, ηφηε ζα πξέπεη λα ζπγθξίλνπκε ηηο απμήζεηο ηνπ 

θφζηνπο εξγαζίαο αλά κνλάδα πξντφληνο ζε εζληθά λνκίζκαηα, θαζψο ζε 

αληίζεηε πεξίπησζε ζα έρνπκε απνδψζεη ζηηο απμήζεηο ησλ κηζζψλ ζε 

κεηαβνιέο πνπ νθείινληαη ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο. Θα εκθαλίδεηαη, 

δειαδή, θάζε αλαηίκεζε ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηνπ επξψ έλαληη ησλ 

λνκηζκάησλ ησλ εκπνξηθψλ εηαίξσλ ηεο Διιάδαο σο απνηέιεζκα ησλ 

ππνηηζέκελσλ παξάινγσλ θαη ππεξβνιηθψλ απαηηήζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ κε 

απνηέιεζκα λα θαινχληαη νη εξγαδφκελνη λα αλαιάβνπλ εθείλνη ηελ 

αλαπιήξσζε ηεο απψιεηαο αληαγσληζηηθφηεηαο πνπ νθείιεηαη ζηελ αχμεζε 

ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο. 

πλεπψο, γηα λα έρνπκε ηελ νξζή εθηίκεζε ηεο επίπησζεο ησλ 

απαηηήζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηηκήο πξέπεη λα 

εμεηάζνπκε ηνλ εζληθφ δείθηε ηνπ κνλαδηαίνπ θφζηνπο εξγαζίαο ζε ζρέζε κε 

ηνπο αληίζηνηρνπο δείθηεο ησλ 35 άιισλ βηνκεραληθψλ ρσξψλ, ζε εζληθά 

λνκίζκαηα, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο γεσγξαθηθήο θαη ηεο θιαδηθήο 
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θαηαλνκήο εθάζηεο ρψξαο ζην εμσηεξηθφ εκπφξην ηεο Διιάδαο. Απφ ην 

Γηάγξακκα 6 πξνθχπηεη φηη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 2000-2009, ην θφζηνο 

εξγαζίαο αλά κνλάδα πξντφληνο ζην ζχλνιν ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, 

ζπγθξηλφκελν κε ην αληίζηνηρν κέγεζνο ζηηο 35 βηνκεραληθέο ρψξεο, ζε εζληθά 

λνκίζκαηα, απμήζεθε ζπλνιηθά ζηελ ελ ιφγσ πεξίνδν θαηά 2%. Απηφ ζεκαίλεη 

φηη ζρεδφλ νιφθιεξε ε αχμεζε ηνπ ζηαζκηζκέλνπ κνλαδηαίνπ θφζηνπο 

εξγαζίαο ζε δνιάξηα νθείιεηαη ζηηο κεηαβνιέο ηεο νλνκαζηηθήο ζηαζκηζκέλεο 

ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο, δειαδή ζηελ αλαηίκεζε ηνπ επξψ.  

Δπνκέλσο, ν ηζρπξηζκφο φηη ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο επηδεηλψζεθε εμαηηίαο ησλ απμήζεσλ ησλ κηζζψλ είλαη 

ιαλζαζκέλε, θαζψο νη απαηηήζεηο ησλ κηζζσηψλ ζηελ Διιάδα απμήζεθαλ κε 

ηνλ ίδην πεξίπνπ ξπζκφ κε ηνλ κέζν φξν ησλ αληαγσληζηξηψλ ρσξψλ 

ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ απμήζεσλ ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

θαη ην βάξνο θάζε ρψξαο ζην εμσηεξηθφ εκπφξην ηεο Διιάδαο. Άξα, γηα ηελ 

επηδείλσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηηκήο επζχλεηαη απνθιεηζηηθά ην επξψ, 

ηνπ νπνίνπ ε αλαηίκεζε απνηειεί ηνλ κνριφ γηα ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 

ηεο εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο πνπ ζα νδεγήζεη ζε πεξαηηέξσ κείσζε ησλ 

κηζζψλ. 

Δλδηαθέξνλ ζηνηρείν απνηειεί θαη ην γεγνλφο φηη ην κνλαδηαίν θφζηνο 

εξγαζίαο ζηελ κεηαπνηεηηθή βηνκεραλία, πνπ ζπκκεηέρεη κε κεγάιν βάξνο ζην 

εμσηεξηθφ εκπφξην, κεηψζεθε, κε βάζε 100 ην 1999 ζε 94,5 ην 2009 έλαληη ηεο 

δψλεο ηνπ επξψ, ζε 94,4 έλαληη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ησλ 27, θαη ζε 98,5 

έλαληη ησλ 35 πην πξνεγκέλσλ ρσξψλ (έθδνζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

Price and Cost Competitiveness, ECFIN/C-3, Fourth quarter 2009, Quarterly 

data on price and cost competitiveness, of the European Union and its 

Member States). 

 

 

6.7. Μέζερ εηήζιερ αποδοσέρ ανά απαζσολούμενο (ζε εςπώ) 

Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ Annual 

Macroeconomic Database ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, δηαθαίλεηαη κέζσ ηνπ 

Γηαγξάκκαηνο 23 φηη γηα ην έηνο 2009, ζηελ θαηάηαμε ησλ πξνεγκέλσλ 

ρσξψλ κε θξηηήξην ηηο κηθηέο απνδνρέο ζε επξψ, ε Διιάδα δηαηεξεί  κηα απφ 
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ηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο. Οη κέζεο εηήζηεο απνδνρέο αλά απαζρνινχκελν ην 2009 

αλέξρνληαλ ζηελ Διιάδα ζε 28.548 επξψ έλαληη 39.562 επξψ θαηά κέζν φξν 

ζηηο άιιεο πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ησλ 15 θαη έλαληη 

33.718 επξψ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ησλ 27. Μφλνλ ζε ηξεηο ρψξεο, ζηελ 

Κχπξν, ηελ ινβελία θαη ηελ Πνξηνγαιία νη απνδνρέο ήηαλ ρακειφηεξεο απφ 

φ,ηη ζηελ Διιάδα. Μάιηζηα, ε δηαθνξά κε θάπνηεο ρψξεο φπσο ε Ννξβεγία θαη 

ε Διβεηία, φπνπ νη κέζεο εηήζηεο απνδνρέο αλέξρνληαλ αληίζηνηρα ζε 61.622 

θαη 56.808 επξψ, είλαη ραψδεο. 

Βέβαηα, ε παξαπάλσ εθηίκεζε ησλ κέζσλ απνδνρψλ ζηελ Διιάδα 

απνθξχπηεη βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαηαλνκήο ησλ απνδνρψλ. Καηαξρήλ, 

νη δηάκεζεο αθαζάξηζηεο κεληαίεο απνδνρέο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ζηηο 

επηρεηξήζεηο άλσ ησλ 10 αηφκσλ, γηα ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ απαζρνινχληαη 

κε πιήξεο σξάξην, αλέξρνληαλ ην 2009 ζε πεξίπνπ 1550 επξψ, ζχκθσλα κε 

ζρεηηθή κειέηε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Νενιιεληθψλ Δξεπλψλ. ηελ νπζία, έλαο ζηνπο 

δχν  πιήξσο απαζρνινχκελνπο κηζζσηνχο ζηελ Διιάδα ακεηβφηαλ ην 2009 

κε αθαζάξηζηεο απνδνρέο κηθξφηεξεο ησλ 1550 επξψ παξφιν πνπ νη κέζεο 

αθαζάξηζηεο απνδνρέο αλέξρνληαλ ζε 2060 επξψ. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή έλα 

κηθξφ πνζνζηφ πςειφκηζζσλ κηζζσηψλ αλεβάδεη ηερλεηά ηνλ κέζν φξν 

δεκηνπξγψληαο έηζη ςεπδείο εληππψζεηο γηα ηε κεγάιε κάδα ησλ κηζζσηψλ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ην 2009, ην 1% ησλ κηζζσηψλ ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο είραλ απνδνρέο πνπ ππεξέβαηλαλ ηα 

7220 επξψ. Δάλ παξαιείςνπκε ηελ ελ ιφγσ νκάδα κηζζσηψλ απφ ην δείγκα, 

νη κέζεο αθαζάξηζηεο απνδνρέο ηνπ 99% ησλ ππνινίπσλ κηζζσηψλ, πνπ 

εξγάδνληαη κε πιήξεο σξάξην, πεξηνξίδνληαη ζηα 1790 επξψ, ελψ ε δηάκεζε 

ακνηβή παξακέλεη ζρεδφλ ακεηάβιεηε. Παξάιιεια, εάλ παξαιείςνπκε απφ 

ηνπο ππνινγηζκνχο καο ην 5% ησλ πιένλ πςειφκηζζσλ, δειαδή, φζνπο 

ακείβνληαη κε αθαζάξηζηεο απνδνρέο άλσ ησλ 4200 επξψ, νη κέζεο 

αθαζάξηζηεο απνδνρέο ηνπ ππφινηπνπ 95% ησλ πιήξσο απαζρνινπκέλσλ 

κηζζσηψλ αλέξρνληαλ ζε 1610 επξψ. Απνηειεί θνηλφ ηφπν φηη ην φξην θάησ 

ηνπ νπνίνπ έλαο εξγαδφκελνο ραξαθηεξίδεηαη σο ρακειφκηζζνο αλέξρεηαη ζηα 

2/3 ησλ δηάκεζσλ απνδνρψλ, άξα ζε πεξίπνπ 1000 επξψ. Σν 24% ησλ 

εξγαδνκέλσλ κε πιήξεο σξάξην ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα ηεο Διιάδαο, κε 

βάζε ην παξαπάλσ θξηηήξην, είλαη ρακειφκηζζνη. Οη ππνινγηζκνί απηνί 
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επηβεβαηψλνπλ ηηο παξαπάλσ εθηηκήζεηο θαη ππεξηνλίδνπλ ηε δνθεξή 

νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ βηψλεη ε γεληά ησλ 700 επξψ. 

 

 

6.8. Μέζερ εηήζιερ αποδοσέρ ανά απαζσολούμενο (ζε 

ιζοηιμίερ αγοπαζηικήρ δύναμηρ) 

Ζ ζχγθξηζε ησλ απνδνρψλ σο εηζφδεκα νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε 

ηεο θαη ην δηαθνξεηηθφ χςνο ησλ ηηκψλ ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζηηο 15 

ρψξεο κέιε. ην Γηάγξακκα 24, παξαηεξνχκε ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

ππνινγηζκνχ ηνπ κέζνπ αθαζάξηζηνπ κηζζνχ ζηηο 15 ρψξεο κέιε ζε ηζνηηκίεο 

αγνξαζηηθήο δχλακεο, έηζη ψζηε νη κηζζνί λα είλαη ζπγθξίζηκνη κεηαμχ ηνπο σο 

πξνο ηελ αγνξαζηηθή ηνπο δχλακε. πλεπψο, απνξξέεη φηη θαηά ην 2009 ε 

αγνξαζηηθή δχλακε ηνπ κέζνπ αθαζάξηζηνπ κηζζνχ ζηελ Διιάδα αλεξρφηαλ 

ζην 82,4% ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ησλ 15, ελψ κφιηο 3 

ρψξεο ππνιείπνληαη ηεο Διιάδαο. Ζ δηαθνξά κε ρψξεο φπσο ε Ννξβεγία, νη 

ΖΠΑ θαη ε Οιιαλδία θπκαίλεηαη ζε δπζζεψξεηα χςε. 

 

 

6.9. Παπαγυγικόηηηα επγαζίαρ (ΑΔΠ ζε μονάδερ αγοπαζηικήρ 

δύναμηρ ανά απαζσολούμενο) 

Σν εηήζην θφζηνο εξγαζίαο, δειαδή ν αθαζάξηζηνο κηζζφο θαη νη 

εξγνδνηηθέο εηζθνξέο, απνηειεί ηε βάζε ηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο 

εξγαζίαο αλά κνλάδα πξντφληνο. Ωζηφζν, ζηνλ ππνινγηζκφ απηφ 

ππεηζέξρεηαη θαη ε παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο. Απφ ηε ζχγθξηζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο ζηηο πξνεγκέλεο ρψξεο δηακέζνπ ηνπ 

Γηάγξακκαηνο 25, ζπλάγνπκε ην ζπκπέξαζκα φηη παξά ην γεγνλφο φηη ε 

Διιάδα πζηεξεί έλαληη ησλ πεξηζζνηέξσλ ρσξψλ θαη βξίζθεηαη αξθεηά 

ρακειά ζηελ θαηάηαμε, ε δηαθνξά πνπ παξαηεξείηαη είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ 

αληίζηνηρε δηαθνξά ησλ ακνηβψλ εξγαζίαο. Δπνκέλσο, ε παξαγσγηθφηεηα ηεο 

εξγαζίαο ζηελ Διιάδα αλεξρφηαλ ην 2009 ζε πεξίπνπ 95% ηνπ κέζνπ φξνπ 

ηεο ΔΔ-15, ελψ ην κεληαίν θφζηνο εξγαζίαο ζηελ Διιάδα αλέξρεηαη ζην 83% 
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ηνπ κέζνπ αληίζηνηρνπ θφζηνπο ζηελ ΔΔ-15 ζε κνλάδεο αγνξαζηηθήο 

δχλακεο. 

 

 

6.10. Μοναδιαίο κόζηορ επγαζίαρ  

Σέινο, ην Γηάγξακκα 26 ζπγθξίλεη ην κνλαδηαίν θφζηνο εξγαζίαο γηα ην 

2009 ζέηνληαο ζαλ βάζε 100 ηνλ κέζν φξν ηεο δψλεο ηνπ επξψ. Πξνθχπηεη 

έηζη φηη, ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο δηαθνξάο ζηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο 

εξγαζίαο κεηαμχ Διιάδαο θαη κέζνπ φξνπ ηεο ΔΔ-15, ε απφζηαζε πνπ 

ρσξίδεη ην θφζηνο εξγαζίαο αλά κνλάδα πξντφληνο ζηελ Διιάδα απφ ηηο άιιεο 

ρψξεο ηεο επξσδψλεο είλαη αμηνζεκείσηε, θαζψο ην κνλαδηαίν θφζηνο 

εξγαζίαο γηα ηελ Διιάδα είλαη κφιηο 71,6.  
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7. Δπίλογορ 

Σν θαηλφκελν ηεο γεληάο ησλ 700 επξψ απαζρνιεί έληνλα ηε ζεκεξηλή 

θνηλσλία θαη ιακβάλεη αλεζπρεηηθέο δηαζηάζεηο. Οη ππάξρνπζεο ηάζεηο ζηνλ 

επξσπατθφ ρψξν απνδεηθλχνπλ φηη ην πξφβιεκα ηεο γεληάο απηήο θαη νη 

πξνεθηάζεηο ηνπ καζηίδεη πνιιέο ρψξεο θαη απνηειεί πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο 

δήηεκα γηα θάζε θξάηνο.  

Δπνκέλσο, ην δήηεκα ηνπ πξνζδνξηζκνχ ησλ κηζζψλ ζα έπξεπε λα 

επαλαθαζνξηζηεί έηζη ψζηε λα απνθαηαζηαζεί ε ηάμε θαη άξα ε γεληά απηή λα 

πάςεη λα πθίζηαηαη θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θαη δηαγελεαθή αδηθία. Ζ νηθνλνκηθή 

ζεσξία καο πξνζθέξεη πιεζψξα ζρεηηθψλ ππνδεηγκάησλ, ηα νπνία ζα 

έπξεπε λα ιεθζνχλ ππφςε ψζηε, πξνζαξκνζκέλα ζηε θχζε θαη ζηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηεο εθάζηνηε ρψξαο, λα ιεηηνπξγήζνπλ σο ελδερφκελεο 

πξνηάζεηο αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. πλεπψο, θαπνηα απφ ηα 

πξναλαθεξζέληα εμεηαδφκελα κέηξα, ηφζν σο πξνο ηελ πηνζέηεζε 

ελαιιαθηηθψλ ππνδεηγκάησλ θαζνξηζκνχ ησλ κηζζψλ φζν θαη σο πξνο ηελ 

πξνάζπηζε θαη δηαθχιαμε ησλ ζεζκηθψλ θαηαθηήζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ, 

κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηε κεξηθή εμνκάιπλζε ηεο θαηάζηαζεο.  

Σν κέιινλ πξνβιέπεηαη αβέβαην γηα ηε γεληά ησλ 700 επξψ, φκσο είλαη 

γεγνλφο φηη νη εθπξφζσπνη ηεο γεληάο απηήο έρνπλ ζπζηξαηεπζεί κε ζθνπφ 

ηελ επίιπζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Σν απνηέιεζκα είλαη λα πξνσζνχληαη αηηήκαηα 

πξνο ηα επξσπατθά ζεζκηθά φξγαλα γηα ηελ πξνψζεζε λνκνζεηηθψλ 

πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ λέσλ εξγαδνκέλσλ θαη ηε λνκηθή 

ζσξάθηζε ησλ εξγαζηαθψλ ηνπο δηθαησκάησλ. Ζ δξαζηεξηνπνίεζε απηή 

ζπληζηά κηα απνηειεζκαηηθή έθθξαζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο γεληάο θαη 

δηαηχπσζε ηεο αλαγθαηφηεηαο γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο δηαγελεαθήο 

δηθαηνζχλεο ζηα εζληθά πνιηηηθά ζπζηήκαηα σο ζεζκνζεηεκέλνπ πνιηηηθνχ 

ζηφρνπ θαη σο θξηηεξίνπ δηακφξθσζεο ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ. Αλακθίβνια,  

είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε λα θαηαβιεζεί θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα 

πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε θαηάζηαζε θαη λα εληζρπζεί ε πξνζβαζηκφηεηα 

ησλ λέσλ ζε πνηνηηθφηεξεο θαη θαιχηεξα ακεηβφκελεο ζέζεηο εξγαζίαο. 
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8. Γιαγπάμμαηα 

 

Γιάγπαμμα 1: Σο νεοκλαζικό ςπόδειγμα ζε πλήπη 

ανηαγυνιζμό  
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Γιάγπαμμα 2: Μονοτώνιο ζηην αγοπά επγαζίαρ  
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Γιάγπαμμα 3: Βιολογικό ςπόδειγμα 

 

 

 

 

 

 



82 
 

 

Γιάγπαμμα 4: Υπονική διαθοπά αμοιβήρ-αξίαρ οπιακού 

πποφόνηορ 
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Γιάγπαμμα 5: ςλλογικέρ ζςμβάζειρ επγαζίαρ 
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Γιάγπαμμα 6: Κοινυνικέρ παποσέρ 
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Γιάγπαμμα 7: ςλλογικέρ ζςμβάζειρ επγαζίαρ και κοινυνικέρ 

παποσέρ 
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Γιάγπαμμα 8: Ποζοζηιαία μεηαβολή καηώηαηυν μιζθών 
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Γιάγπαμμα 9: Γιασπονική εξέλιξη καηώηαηυν μιζθών 
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Γιάγπαμμα 10: ύγκπιζη μέζος και καηώηαηος μιζθού 
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Γιάγπαμμα 11: Αναλογία καηώηαηος ππορ μέζος μιζθού 
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Γιάγπαμμα 12: Καηώηαηοι μιζθοί ζηην ΔΔ 
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Γιάγπαμμα 13: Αναλογία καηώηαηος μιζθού ζηην Δλλάδα 

ένανηι ηηρ ΔΔ 
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Γιάγπαμμα 14: Καηώηαηοι μιζθοί ζηην ΔΔ ζε μονάδερ 

αγοπαζηικήρ δύναμηρ 
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Γιάγπαμμα 15: Αναλογία καηώηαηος μιζθού ζηην Δλλάδα 

ένανηι ηηρ ΔΔ ζε μονάδερ αγοπαζηικήρ δύναμηρ 
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Γιάγπαμμα 16: Καηώηαηορ μιζθόρ υρ ποζοζηό ηος μέζος 

μιζθού ζηη βιομησανία και ζηιρ ςπηπεζίερ 
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Γιάγπαμμα 17: Μέζερ ππαγμαηικέρ αποδοσέρ ανά 

απαζσολούμενο 

 

 

Πεγή: Annual Macro-economic Database, Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

 

 

 

 

 



96 
 

 

Γιάγπαμμα 18: Μέζερ αποδοσέρ και παπαγυγικόηηηα Δλλάδαρ 

ζε ζύγκπιζη με ηην ΔΔ ηυν 15 

 

 

 

Πεγή: Annual Macro-economic Database, Δπξσπατθή Δπηηξνπή 
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Γιάγπαμμα 19: Μέζερ αποδοσέρ ανά απαζσολούμενο ζε 

ζύγκπιζη με 35 σώπερ 

 

 

 

Πεγή: Annual Macro-economic Database, Δπξσπατθή Δπηηξνπή 
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Γιάγπαμμα 20: Ππαγμαηικέρ μέζερ αποδοσέρ ανά 

απαζσολούμενο και παπαγυγικόηηηα 

 

 

Πεγή: Annual Macro-economic Database, Δπξσπατθή Δπηηξνπή 
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Γιάγπαμμα 21: Μεπίδιο μιζθών ζηο ΑΔΠ ζε ηιμέρ ζςνηελεζηών 

παπαγυγήρ 

 

 

Πεγή: Annual Macro-economic Database, Δπξσπατθή Δπηηξνπή 
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Γιάγπαμμα 22: Μοναδιαίο κόζηορ επγαζίαρ ζε ζύγκπιζη με 35 

πποηγμένερ σώπερ 

 

 

 

Πεγή: Annual Macro-economic Database, Δπξσπατθή Δπηηξνπή 
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Γιάγπαμμα 23: Μέζερ εηήζιερ αποδοσέρ ανά απαζσολούμενο 

(ζε εςπώ) 

 

 

Πεγή: Annual Macro-economic Database, Δπξσπατθή Δπηηξνπή 
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Γιάγπαμμα 24: Μέζερ εηήζιερ αποδοσέρ ανά απαζσολούμενο 

(ζε ιζοηιμίερ αγοπαζηικήρ δύναμηρ) 

 

 

Πεγή: Annual Macro-economic Database, Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

 

 

 

 



103 
 

 

Γιάγπαμμα 25: Παπαγυγικόηηηα επγαζίαρ (ΑΔΠ ζε μονάδερ 

αγοπαζηικήρ δύναμηρ ανά απαζσολούμενο) 

 

 

 

Πεγή: Annual Macro-economic Database, Δπξσπατθή Δπηηξνπή 
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Γιάγπαμμα 26: Μοναδιαίο κόζηορ επγαζίαρ 

 

 

Πεγή: Annual Macro-economic Database, Δπξσπατθή Δπηηξνπή 
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9.Πίνακερ 

 

Πίνακαρ 1: Απιθμόρ μελών ηυν ζςνδικάηυν ζηην ΔΔ (ζε σιλ.) 

 

Υώπα ςνολικόρ απιθμόρ 
μελών 

Ποζοζηό ηος ενήλικος 
πληθςζμού 

ΒΔ 2723 32% 

CZ 866 10% 

DK 2059 47% 

DE 8581 12% 

EE 90 8% 

EL 640 7% 

ES 2342 6% 

FR 1990-2270 5% 

IE 633 20% 

IT 11589 23% 

CY 175 30% 

LV 180 9% 

LT 200 7% 

LU 110 30% 

HU 976 11% 

MT 86 26% 

NL 1921 14% 

AT 1358 20% 

PL 1900 6% 

PT 1165 13% 

SI 465 27% 

SK 590 13% 

FI 2061 48% 

SE 3732 51% 

UK 7559 15% 

Πεγή: Industial Relations in Europe 2006 
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Πίνακαρ 2: ςνδικαλιζηική πςκνόηηηα ζηην ΔΔ 

 

Υώπα 1995 2004 

DK 84% 80% 

SE 83% 77% 

FI 80% 74% 

MT 54% 55% 

CY 57% 53% 

BE 53% 49% 

LU 39% 46% 

SI 63% 44% 

IE 46% 36% 

IT 38% 34% 

AT 41% 32% 

SK 57% 31% 

UK 33% 29% 

NL 26% 25% 

EU 25 32% 25% 

CZ 41% 22% 

DE 29% 20% 

EL 30% 20% 

HU 63% 17% 

PL 33% 17% 

PT 25% 17% 

LV 25% 16% 

ES 18% 16% 

LT 15% 13% 

EE 21% 12% 

FR 9% 8% 

 

Πεγή: Eurostat LFS data & ILO paid employment data 1995 (Industial 

Relations in Europe 2006) 
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Πίνακαρ 3: Δξέλιξη ηος καηώηαηος μιζθού ζηην Δλλάδα 

 

 

ΔΓΔΔ-

ΓΙΑΙΣΗΣΙΚΔ 

ΑΠΟΦΑΔΙ 

ΥΡΟΝΟ 

ΙΥΤΟ 

ΑΠΟ-ΔΩ 

ΗΜΔΡΟ-

ΜΙΘΙΟ 

ΠΟΟΣΟ 

ΑΤΞΗΗ 

% 

ΜΙΘΟ ΠΟΟΣΟ 

ΑΤΞΗΗ % 

ΔΣΗΙΔ 

ΟΝΟΜΑΣΙΚΔ 

ΑΠΟΓΟΥΔ 

ΠΟΟΣΟ 

ΑΤΞΗΗ 

ΔΣΗΙΩΝ 

ΟΝΟΜΑΣΙΚΩΝ 

ΑΠΟΓΟΥΩΝ Δ 

ΥΔΗ ΜΔ 

ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΟ 

ΔΣΟ% 

ΠΟΟΣΟ 

ΜΔΣΑΒΟΛΗ 

ΜΔΟΤ ΔΣΗΙΟΤ 

ΓΣΚ Δ ΥΔΗ ΜΔ 

ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΟ 

ΔΣΟ % 

ΠΟΟΣΟ 

ΜΔΣΑΒΟΛΗ 

ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΩΝ 

ΑΠΟΓΟΥΩΝ % 

ΔΓΔ 1984 1.1-30.4 

1.5-31.8 

1.9-31.12 

1202 

1285 

1314 

10,8 

6,9 

2,2 

27012 

28876 

29511 

10,8 

6,9 

2,2 

341596 - 18,6 - 

ΔΓΔ 1985 1.1-30.4 

1.5-31.8 

1.9-31.12 

1422 

1516 

1548 

8,2 

6,6 

2,1 

31931 

34038 

34759 

8,2 

6,6 

2,1 

402912 17,9 19,2 -1,09 

1986 1.1-30.4 

1.5-31.8 

1.9-31.12 

1618 

1639 

1716 

4,5 

1,3 

4,7 

36316 

36792 

38251 

4,5 

1,3 

4 

445436 10,5 23,1 -10,25 

1987 1.1-30.4 

1.5-31.8 

1.9-31.12 

1787 

1805 

1886 

4,1 

1 

4,5 

40100 

40501 

42324 

4,8 

1 

4,5 

491700 10,38 16,4 -5,1 

ΔΓΔ 1988 1.1-30.4 

1.5-31.8 

1.9-31.12 

2074 

2106 

2243 

10 

1,5 

6,5 

46443 

47143 

50207 

9,7 

1,5 

6,5 

575172 16,9 13,5 3 

ΔΓΔ 1989 1.1-30.4 

1.5-31.8 

1.9-31.12 

2450 

2475 

2705 

9,3 

1 

9,3 

54828 

55376 

60506 

9,2 

1 

9,3 

682840 18,7 13,7 4,39 

ΔΓΔ 1990 1.1-31.8 

1.9-31.12 

2911 

3118 

7,6 

7,1 

65105 

69727 

7,6 

7,1 

808992 18,4 20,4 -1,6 

ΔΓΔ 1991 1,1 

1,7 

3315 

3501 

6,3 

5,6 

74121 

78272 

6,3 

5,6 

914358 13,02 19,5 -5,4 

1992 1,1 

1,7 

3721 

3870 

6,28 

4 

83160 

86487 

6,24 

4 

1017882 11,3 15,8 -3,8 

ΔΓΔ 1993 1,1 

1,7 

4081 

4411 

5,45 

8,08 

91206 

98568 

5,45 

8,07 

1138644 11,8 14,4 -2,2 

ΔΓΔ 1994 1,1 

1,7 

4632 

4934 

5 

6,5 

103497 

110225 

5 

6,5 

1282332 12,6 10,9 1,53 

1995 1,1 

1,7 

5132 

5336 

4 

4 

114634 

119220 

4 

4 

1403124 9,41 8,9 0,46 

ΔΓΔ 1996 1,1 

1,7 

5531 

5753 

3,5 

4 

123520 

128460 

3,5 

4 

1511880 7,75 8,2 -0,41 

1997 1,1 

1,7 

6000 

6195 

1+3,25 

3,25 

133962 

138315 

1+3,25 

3,25 

1633662 8,05 5,5 2,4 

ΔΓΔ 1998 1,1 

1,7 

6364 

6492 

0,2+2,5 

2 

142056 

144897 

0,2+2,5 

2 

1721718 5,39 4,8 0,56 

1999 1,1 

1,7 

6609 

6701 

0,4+1,4 

1,4 

147513 

149578 

0,4+1,4 

1,4 

1782548 3,53 2,6 0,9 

ΔΓΔ 2000 1,1 

1,7 

6882 

6986 

0,7+2 

1,5 

153643 

155947 

0,7+2 

1,5 

1857474 4,2 3,2 0,97 

2001 1,1 

1,7 

7111 

7218 

1,8 

1,5 

158754 

161136 

1,8 

1,5 

1919274 3,3 3,4 -0,09 
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ΔΓΔ 2002 * 1,1 

1,7 

21,95 

22,35 

1,1+2,5 

1,8 

490,04 

498,86 

1,1+2,5 

1,8 

5933,39 5,34 3,6 1,68 

2003 1.1 23,29 0,3+3,9 519,87 0,3+3,9 6238,44 5,14 3,5 1,58 

ΔΓΔ 2004 1,1 

1,9 

24,22 

25,01 

4 

2+8 

κεληαίσο 

540,66 

559,98 

4 

2+8,5 

κεληαίσο 

6545,88 4,93 2,9 1,97 

2005 1,1 

1,9 

25,56 

26,41 

2,2 

3,3 

572,30 

591,18 

2,2 

3,3 

6943,12 5,78 3,5 2,2 

ΔΓΔ 2006 1,1 

1,9 

27,17 

27,96 

2,9 

2,9 

608,33 

625,97 

2,9 

2,9 

7370,52 6,44 3,2 3,13 

2007 1.5 29,39 5,1 657,89 5,1 7766,92 5,38 2,9 2,41 

ΔΓΔ 2008 1,1 

1,9 

30,40 

31,32 

3,45 

3 

680,59 

701 

3,45 

3 

8248,72 6,2 4,2% 1,91 

2009 1.5 33,04 5,5 739,56 5,5 8270,48 5,71 1,2% 4,4 

ΔΓΔ 2010 

** 

 33,04  739,56  8874,72 1,76 3,1% *** -1,3 *** 

2011 πποβλ. 1.7 33,53 

*** 

1,5 *** 750,65 

*** 

1,5 *** 8941,26 *** 0,74 *** 2,1% *** -1,32 *** 

2012 πποβλ. 1.7 34,10 

*** 

1,7 *** 763,41 

*** 

1,7 *** 9084,36 *** 1,6 ***   

 

*Απφ ην έηνο 1984 έσο ην έηνο 2001 νη απνδνρέο είλαη ζε δξαρκέο, ελψ απφ 

ην έηνο 2002 θαη κεηά νη απνδνρέο είλαη ζε επξψ 

**Ζ ΔΓΔΔ 2010-2012 δελ πξνβιέπεη νλνκαζηηθέο απμήζεηο γηα ην 2010,  

πξνβιέπεη απμήζεηο γηα ηελ 1.7.2011 θαη 1.7.2012 νη νπνίεο ζα αλέξρνληαη ζην 

χςνο ηνπ πιεζσξηζκνχ ηεο επξσδψλεο  ηνπ πξνεγνχκελνπ θάζε θνξά έηνπο 

(ελαξκνληζκέλνο ΓΣΚ ηνπ 2010 θαη 2011 αληίζηνηρα). Γεδνκέλνπ φηη ζηε 

ζχκβαζε δελ πεξηιακβάλεηαη παξάξηεκα κε πίλαθα απνδνρψλ ιακβάλνληαο 

ππφςε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε δηακφξθσζε ησλ κηζζψλ θαη 

εκεξνκηζζίσλ ππνινγίζακε ηελ εμέιημε ησλ θαηψηαησλ απνδνρψλ ζε 

πξαγκαηηθνχο θαη νλνκαζηηθνχο φξνπο κε βάζε ηηο εαξηλέο πξνβιέςεηο ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (5.5.10) γηα πιεζσξηζκφ ζηελ επξσδψλε 1,5% ην 

2010 θαη 1,7% ην 2011 θαη ζηελ Διιάδα 3,1% θαη 2,1% αληίζηνηρα. 

***Τπφ ηνλ φξν φηη ζα επηβεβαησζνχλ νη πξνβιέςεηο γηα ηνλ πιεζσξηζκφ 

Πεγή: ΗΝΔ/ΓΔΔ-ΑΓΔΓΤ 
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