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Περίληψη
Στην παρούσα εργασία διερευνάται η διαδικασία καθορισµού του ελάχιστου
κατώτατου µισθού σε κλαδικό επίπεδο στην ελληνική οικονοµία. Στο πλαίσιο αυτό,
λόγω της απουσίας διαθέσιµων στατιστικών στοιχείων κατασκευάστηκε µια βάση
δεδοµένων για τον ελάχιστο κατώτατο µισθό για ζεύγη εργοδοτών-εργαζοµένων
όπως αυτά προκύπτουν από τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις. Η περίοδος αναφοράς
είναι το χρονικό διάστηµα 2000-2009 και η βάση δεδοµένων περιλαµβάνει ποσοτικά
και ποιοτικά στοιχεία. Τα ποσοτικά στοιχεία αφορούν στον ελάχιστο κατώτατο µισθό
(ηµεροµίσθιο/µηνιαίος µισθός) και σε διαφορετικού τύπου επιδόµατα (γάµου,
χρονοεπίδοµα, σπουδών, συνθηκών εργασίας, κ.λπ.). Τα ποιοτικά στοιχεία αφορούν
στην ηµεροµηνία της διαπραγµάτευσης, τα σωµατεία των εργαζοµένων και τις
εργοδοτικές οργανώσεις, το είδος της σύµβασης και διάφορα άλλα στοιχεία όπως το
εάν η σύµβαση είναι αποτέλεσµα διαιτησίας, την κατά φύλο σύνθεση των ατόµων
που συµµετέχουν στην διαπραγµάτευση κ.λπ. Για τους σκοπούς της ανάλυσης
χρησιµοποιήθηκαν διάφορες στατιστικές µετρήσεις περιγραφικού χαρακτήρα καθώς
επίσης και ανάλυση παλινδρόµησης σε στοιχεία διαστρωµατικών χρονοσειρών.
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της εµπειρικής ανάλυσης το επίπεδο του κατώτατου
µισθού φαίνεται να αυξάνεται συστηµατικά στην εξεταζόµενη περίοδο. Η εφαρµογή
οικονοµετρικών υποδειγµάτων που σκοπεύει στον προσδιορισµό των παραγόντων
που µπορούν να ερµηνεύσουν την παρατηρούµενη αυξητική τάση µας οδήγησε στο
συµπέρασµα ότι κανένας από τους εξεταζόµενους παράγοντες δεν είναι δυνατόν να
ερµηνεύσει αυτήν την τάση εκτός από την δέσµη των µεταβλητών που µετρούν τις
χρονικές επιδράσεις.
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1.Εισαγωγή

Σύµφωνα µε την οικονοµική θεωρία, ο µισθός είναι το αποτέλεσµα της
αλληλεπίδρασης των δυνάµεων της προσφοράς και ζήτησης στη αγορά εργασίας. Ως
εκ τούτου οποιαδήποτε απόκλιση από τον µισθό ισορροπίας αναµένεται να
δηµιουργήσει συνθήκες ανισορροπίας. Παρόλα αυτά, παρατηρείται συχνά σε διεθνές
επίπεδο και ιστορικά να υπάρχει παρέµβαση στον καθορισµό του επιπέδου των
αµοιβών µέσω της θέσπισης διαφόρων ορίων κατώτατου µισθού. Η συγκεκριµένη
συνθήκη κατωφλίου έχει ως στόχο την προάσπιση των δικαιωµάτων/συµφερόντων
επιµέρους

οµάδων

εργαζόµενων

που

εµφανίζονται

να

έχουν

µειωµένη

διαπραγµατευτική δύναµη έναντι των εργοδοτών και αµείβονται µε µισθούς που δεν
µπορούν να θεωρηθούν δίκαιοι (Neumark, 2008). Η διερεύνηση της διαδικασίας µε
την οποία διαµορφώνεται ο κατώτατος µισθός σε µια αγορά εργασίας αποτελεί πλέον
αντικείµενο µελέτης των οικονοµολόγων, των νοµικών, των κοινωνιολόγων και των
πολιτικών επιστηµόνων. Η σχετική έρευνα είναι εκτενής και αφορά κυρίως αγορές
εργασίας όπως οι ΗΠΑ (Brown et al 1982, Schulten 2006, Addison et al 2008-2009)
το Ηνωµένο Βασίλειο (Machin and Manning 1994-1996, Metcalf 1999), η ∆ανία
(Andersen and Svarer, 2007), η Σουηδία (Ahlberg and Bruun 2005, Skedinger 2007),
και η Ισπανία (Hevia and Schwartz, 1997). Σε ότι αφορά την ελληνική περίπτωση η
σχετική έρευνα στην οικονοµική επιστήµη είναι ιδιαίτερα περιορισµένη παρά το
γεγονός ότι η ελληνική αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται από υψηλό ποσοστό
θεσµικής παρέµβασης στην διαµόρφωση του αγοραίου µισθού. Όπως είναι γνωστό η
θεσµική παρέµβαση αποτελεί πηγή δηµιουργίας ακαµψίας στο επίπεδο των µισθών
(Caju et al 2008, Babecky et al 2009, Altonji 1999) µε αποτέλεσµα να µειώνεται ο
ρυθµός προσαρµογής του µισθού σε µεταβολές της ζήτησης στην αγορά προϊόντος.
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Αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του τρόπου µε τον
οποίο διαµορφώνεται θεσµικά το επίπεδο του κατώτατου µισθού στην ελληνική
αγορά εργασίας.
Πέραν της διερεύνησης του τρόπου µε τον οποίο καθορίζεται ο κατώτατος
µισθός ένας µεγάλος αριθµός µελετών διερευνά τις επιπτώσεις του κατώτατου µισθού
σε διάφορα µεγέθη της οικονοµίας όπως η απασχόληση, η ανεργία, ο πληθωρισµός
και η µεγέθυνση (Maloney and Nunez 2001, Dolado et al 1996, Gosling 1996).
Επιπρόσθετα, αρκετές µελέτες εµβαθύνουν στην επίπτωση του ελάχιστου κατώτατου
µισθού στο επίπεδο του ατοµικού µισθού και της ατοµικής προσφοράς εργασίας
(Zavodny 2000, Couch and Wittenburg 2001). Ένα κοµβικό σηµείο ανάλυσης στον
τρόπο λειτουργίας των κατώτατων µισθών στην αγορά εργασίας τόσο σε συνολικό
όσο και σε ατοµικό επίπεδο είναι η διερεύνηση του ρόλου των εργατικών σωµατείων
(Card 1996, Pencavel 2008, Freeman and Medoff 1984, Doucouliagos and Laroche
2003). Επιπρόσθετα, σηµαντικό σηµείο έρευνας αποτελεί το είδος της επίδρασης των
εργατικών σωµατείων στον καθορισµό των µισθών. Τέλος, να σηµειωθεί ότι η
διαδικασία προσδιορισµού του κατώτατου µισθού δεν είναι οµοιόµορφη µεταξύ
διαφόρων χωρών και νοµικών συστηµάτων. Για παράδειγµα, ο καθορισµός του
κατώτατου µισθού διαφέρει µεταξύ χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αλλά και
µεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ. Επίσης διαφέρουν και τα επίπεδα διαπραγµάτευσης όπου σε
κάποιες χώρες η διαπραγµάτευση γίνεται σε εθνικό επίπεδο ενώ σε κάποιες άλλες η
διαπραγµάτευση γίνεται σε κλαδικό/τοπικό επίπεδο. Βέβαια, αρκετές είναι οι
περιπτώσεις όπου ο ελάχιστος µισθός διαµορφώνεται ταυτόχρονα σε εθνικό αλλά και
κλαδικό επίπεδο.
Όσον αφορά την ΕΕ, οι χώρες που έχουν νοµοθετικά ρυθµισµένα επίπεδα
κατώτατου µισθού είναι η Γαλλία, η Εσθονία, η Βουλγαρία, το Βέλγιο, η Ελλάδα, το
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Ηνωµένο Βασίλειο, η Ιρλανδία, η Λετονία, η Ισπανία, η Λιθουανία, το
Λουξεµβούργο, η Μάλτα, η Ολλανδία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η
Ρουµανία, η Σλοβακία, η Σλοβενία και η Τσεχική ∆ηµοκρατία. Το βασικό κριτήριο
για την αναπροσαρµογή του επιπέδου του κατώτατου µισθού στην ΕΕ είναι η
µεταβολή του γενικού επιπέδου τιµών (πληθωρισµός). Χαρακτηριστικά σε χώρες
όπως το Βέλγιο, η Γαλλία, το Λουξεµβούργο, η Μάλτα, η Ολλανδία, η Πορτογαλία
και η Ελλάδα προβλέπεται αυτόµατη προσαρµογή των κατώτατων µισθών µε βάση
τον παρατηρούµενο πληθωρισµό για να διατηρείται η αγοραστική δύναµη των
εργαζοµένων και να ενισχύονται οι αποδοχές τους. Βέβαια, υπάρχουν χώρες όπως η
Αυστρία, η ∆ανία, η Γερµανία, η Ιταλία, η Νορβηγία, η Σουηδία και η Φιλανδία όπου
οι µισθοί των εργαζοµένων καθορίζονται από κλαδικές συµβάσεις και δεν διέπονται
από κάποιο καθεστώς εθνικού κατώτατου µισθού (Lesch and Funk, 2005).
Το θεσµικό πλαίσιο που διέπει τον καθορισµό του κατώτατου µισθού
συνήθως προσδιορίζεται από τους κανόνες που σχετίζονται µε το σύστηµα των
συλλογικών διαπραγµατεύσεων. Ειδικότερα, οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας
(ΣΣΕ) στην Ελλάδα κατοχυρώθηκαν συνταγµατικά το 1955 και ως αντικείµενο τους
ορίζονται

οι

σχέσεις

εργασίας

µεταξύ

εργοδοτών

και

εργαζοµένων

συµπεριλαµβανοµένου του ελάχιστου κατώτατου µισθού (είτε σε χρηµατικές µονάδες
είτε σε ποσοστό αναπροσαρµογής). Οι ΣΣΕ, διακρίνονται σε τρείς βασικές
κατηγορίες, α) εθνικές γενικές που αφορούν τους εργαζόµενους όλης της χώρας β)
εθνικές οµοιοεπαγγελµατικές που αφορούν τους µισθωτούς συγκεκριµένων
επαγγελµάτων και γ) τοπικές οµοιοεπαγγελµατικές που αφορούν εργαζόµενους µε
την ίδια επαγγελµατική ιδιότητα και έχουν τοπικό χαρακτήρα. Οι ΣΣΕ στην
πλειοψηφία τους είναι διαπραγµατεύσεις σε κλαδικό επίπεδο, καλύπτουν µεγάλο
ποσοστό του εργατικού δυναµικού και ως εκ τούτου αποτελούν τον κορµό του
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συστήµατος των εργασιακών σχέσεων στην Ελλάδα. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι ΣΣΕ
αφορούν εργαζόµενους στον ιδιωτικό τοµέα της οικονοµίας αφού οι εργαζόµενοι µε
καθεστώς πλήρους απασχόλησης στο δηµόσιο τοµέα (όπως Γενική Κυβέρνηση)
καλύπτονται από το σωµατείο της Α∆Ε∆Υ. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο µισθός
καθορίζεται µε τελείως διαφορετικά κριτήρια µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα
και σύµφωνα µε την εµπειρική ένδειξη στην Ελλάδα οι εργαζόµενοι του δηµόσιου
τοµέα φαίνεται να αµείβονται καλύτερα και να έχουν υψηλότερα επίπεδα εργασιακής
ικανοποίησης από τους εργαζόµενους στον ιδιωτικό τοµέα (Demoussis and
Giannakopoulos, 2006). Το εργατικό δυναµικό στην Ελλάδα µπορεί να χωριστεί σε
τρείς βασικές κατηγορίες, στους εργαζόµενους στον ιδιωτικό τοµέα, στους
εργαζόµενους στο δηµόσιο τοµέα και στους εργαζόµενους στον ευρύτερο δηµόσιο
τοµέα (τράπεζες και οργανισµοί). Η διαδικασία διαπραγµάτευσης διαφέρει για κάθε
µία από τις κατηγορίες αυτές. Σε κάθε περίπτωση όµως, οι εργαζόµενοι είναι νοµικά
κατοχυρωµένοι και έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν στις δικαστικές αρχές αν
παραβιαστούν οι όροι εργασίας που έχουν συµφωνηθεί κατά την υπογραφή της
σύµβασης.
Οι στόχοι της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι δύο. Ο πρώτος αφορά
στην καταγραφή και αποτύπωση του αποτελέσµατος της διαπραγµάτευσης των ΣΣΕ
σε σχέση µε το επίπεδο του κατώτατου µισθού. Ο δεύτερος αφορά στην διερεύνηση
των παραγόντων που ερµηνεύουν τη διακύµανση του κατώτατου µισθού στην
ελληνική οικονοµία µε δεδοµένο ότι ο αριθµός των κλαδικών διαπραγµατεύσεων
είναι αρκετά µεγάλος και αφορά πολλές διαφορετικές οµάδες εργαζοµένων και
εργοδοτών. Στο πλαίσιο αυτό, λόγω της απουσίας διαθέσιµων στατιστικών στοιχείων
κατασκευάστηκε µια βάση δεδοµένων για τον ελάχιστο κατώτατο µισθό για ζεύγη
εργοδοτών-εργαζοµένων

όπως

αυτά

προκύπτουν

από
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διαπραγµατεύσεις. Η περίοδος αναφοράς είναι το χρονικό διάστηµα 2000-2009 και η
βάση δεδοµένων περιλαµβάνει ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία. Τα ποσοτικά στοιχεία
αφορούν στον ελάχιστο κατώτατο µισθό (ηµεροµίσθιο/µηνιαίος µισθός) και σε
διαφορετικού τύπου επιδόµατα (γάµου, χρονοεπίδοµα, σπουδών, συνθηκών εργασίας,
κ.λπ.). Τα ποιοτικά στοιχεία αφορούν στην ηµεροµηνία της διαπραγµάτευσης, τα
σωµατεία των εργαζοµένων και τις εργοδοτικές οργανώσεις, το είδος της σύµβασης
και διάφορα άλλα στοιχεία όπως το εάν η σύµβαση είναι αποτέλεσµα διαιτησίας, την
κατά φύλο σύνθεση των ατόµων που συµµετέχουν στην διαπραγµάτευση κ.λπ. Για
τους σκοπούς της ανάλυσης χρησιµοποιήθηκαν διάφορες στατιστικές µετρήσεις
περιγραφικού χαρακτήρα καθώς επίσης και ανάλυση παλινδρόµησης σε στοιχεία
διαστρωµατικών χρονοσειρών. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της εµπειρικής
ανάλυσης το επίπεδο του κατώτατου µισθού φαίνεται να αυξάνεται συστηµατικά
στην εξεταζόµενη περίοδο. Η εφαρµογή οικονοµετρικών υποδειγµάτων (OLS-Fixed
Effects) που σκοπεύει στον προσδιορισµό των παραγόντων που µπορούν να
ερµηνεύσουν την παρατηρούµενη αυξητική τάση µας οδήγησε στο συµπέρασµα ότι
κανένας από τους εξεταζόµενους παράγοντες δεν είναι δυνατόν να ερµηνεύσει αυτήν
την τάση εκτός της δέσµης των µεταβλητών που µετρούν τις χρονικές επιδράσεις.
Η δοµή της παρούσας εργασίας είναι η ακόλουθη. Στο Κεφάλαιο 2 που
ακολουθεί, παρουσιάζεται η εξέλιξη του εθνικού κατώτατου µισθού µεταξύ της
Ελλάδας και χωρών της ΕΕ. Στο Κεφάλαιο 3 γίνεται εκτενής αναφορά στη θεωρία
περί κατώτατου µισθού καθώς επίσης και σύντοµη βιβλιογραφική ανασκόπηση για
την διαδικασία καθορισµού του κατώτατου µισθού και τις επιπτώσεις του σε διάφορα
οικονοµικά µεγέθη. Στο Κεφάλαιο 4 περιγράφεται η διαδικασία συλλογής των
δεδοµένων και οι µεταβλητές της βάσης δεδοµένων που δηµιουργήθηκε και
περιλαµβάνεται εκτενής περιγραφική ανάλυση τους. Στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται
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τα στάδια της εµπειρικής προσέγγισης και τα αποτελέσµατα των οικονοµετρικών
εκτιµήσεων. Τέλος, στο Κεφάλαιο 6 περιλαµβάνεται σύνοψη των συµπερασµάτων
της παρούσας εργασίας.

2.Κατώτατος μισθός στην Ελλάδα-Σύγκριση με χώρες της Ε.Ε
Την περίοδο που εξετάζουµε η Ελλάδα κατατάσσεται στην έβδοµη θέση µε
βάση το ύψος του κατώτατου µισθού µετά από το Λουξεµβούργο, την Ιρλανδία, την
Ολλανδία, το Βέλγιο, την Γαλλία και το Ηνωµένο Βασίλειο. Στο Γράφηµα 1 φαίνεται
η εξέλιξη των ελάχιστων µισθών την περίοδο 2000 έως 2009 σε 5 χώρες της Ε.Ε:
Ελλάδα, Πορτογαλία, Ηνωµένο Βασίλειο, Γαλλία και Ιρλανδία. Στο παρακάτω
γράφηµα παρατηρούµε πως για την Ελλάδα η πορεία του ελάχιστου µισθού είναι
ανοδική µε εξαίρεση το 2005, 2006, 2008 που ο µισθός έµεινε σταθερός όλο το έτος
και δεν υπήρχαν µεταβολές ανά εξάµηνο. Η µοναδική µείωση που παρατηρείται είναι
το δεύτερο εξάµηνο του 2000.
Χαρακτηριστικά, στο Ηνωµένο Βασίλειο υπήρξε πτώση του ελάχιστου
µισθού που ξεκίνησε το πρώτο εξάµηνο του 2008 και συνεχίστηκε έως το δεύτερο
εξάµηνο του 2009 που άρχισε η ανάκαµψη. Αυτές οι µειώσεις µπορεί να είναι ένας
δείκτης πτώσης της οικονοµικής δραστηριότητας και µια ένδειξη ότι στην οικονοµία
αυτή οι ελάχιστοι µισθοί που καθορίζονται αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές στις
οικονοµικές συνθήκες, κάτι στο οποίο τα στοιχεία για την Ελλάδα δεν φαίνεται να
συνηγορούν. Στην Πορτογαλία ο ελάχιστος µισθός ακολουθεί ανοδική πορεία
ωστόσο κυµαίνεται σε σηµαντικά χαµηλότερα επίπεδα από αυτά της Ελλάδας.
Παρατηρούµε επίσης πως ο ελάχιστος µισθός έχει αυξητικές τάσεις και για τη Γαλλία
µε εξαίρεση την περίοδο από το δεύτερο εξάµηνο του 2005 έως το πρώτο εξάµηνο
του 2006 που υπήρξε µείωση. Τέλος, εντυπωσιακή περίπτωση αποτελεί η Ιρλανδία
Κλαδικές διαπραγματεύσεις και κατώτατος μισθός στην Ελλάδα
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στην οποία σηµειώθηκε αύξηση του ελάχιστου µισθού την περίοδο 2000-2009 άνω
του 50%. Ενδεικτικά, ο Πίνακας 1 απεικονίζει την εξέλιξη του εθνικού κατώτατου
µισθού στις παραπάνω χώρες.

Γράφημα 1:Συγκριτική εξέλιξη των
κατώτατων μισθών
1600.00
1400.00
1200.00
1000.00
800.00
600.00
400.00
200.00
0.00
2000 2001 2002 2003 2004

2005 2006 2007 2008 2009

Ελλάδα

Γαλλία

Ιρλανδία

Πορτογαλία

Ηνωμένο Βασίλειο

Πηγή: Eurostat
Πίνακας 1:Εξέλιξη των εθνικών ελάχιστων µισθών σε 5 χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ελλάδα Γαλλία Ην.Βασίλειο Ιρλανδία Πορτογαλία
2000 542.69 1049.49
952.23
371.27
540.14 1083.29
936.26
944.71
371.27
2001 543.55 1083.29
977.41
944.71
389.89
551.70 1127.23
1011.44
1008.93
389.89
2002 571.71 1127.23
1109.29
1008.93
406.01
582.00 1154.27
1038.78
1008.93
406.01
2003 606.52 1154.27
1063.80
1073.15
416.03
606.52 1215.11
998.27
1073.15
416.03
2004 630.77 1215.11
1054.20
1073.15
425.95
630.77 1286.09
1107.72
1183.00
425.95
2005 667.68 1286.09
1134.67
1183.00
437.15
667.68 1217.88
1186.59
1292.85
437.15
2006 709.71 1217.88
1212.61
1292.85
449.98
709.71 1254.28
1200.69
1292.85
449.98
2007 730.30 1254.28
1314.97
1402.70
470.17
767.55 1280.07
1310.09
1461.85
470.17
2008 794.02 1280.07
1242.24
1461.85
497.00
794.02 1321.02
1149.89
1461.85
497.00
2009 817.83 1321.02
995.28
1461.85
525.00
862.82 1337.70
1112.55
1461.85
525.00
Πηγή: Eurostat
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3.Θεωρία για τον κατώτατο μισθό
Ιστορικά, ο θεσµός του κατώτατου µισθού ξεκίνησε περίπου το 1890 στην
Αυστραλία και την Νέα Ζηλανδία και εξαπλώθηκε στην Ευρώπη, µε πρώτη χώρα το
Ηνωµένο Βασίλειο, το 1909. Αρχικά, η θέσπιση του κατώτατου µισθού στόχευε στην
προάσπιση των δικαιωµάτων κάποιων οµάδων εργαζόµενων που εµφανίζονταν µε
µειωµένη διαπραγµατευτική δύναµη έναντι των εργοδοτών και αµείβονταν µε
µισθούς που δεν µπορούσαν να θεωρηθούν δίκαιοι (Neumark, 2008).
Με την πάροδο των ετών, ο στόχος του καθορισµού των κατώτατων µισθών
επεκτάθηκε σε γενικότερα πλαίσια και περιελάµβανε την αναδιανοµή του
εισοδήµατος και την προστασία των χαµηλόµισθων εργαζοµένων (Gindling and
Terrell, 2008). Εντούτοις, οι επιδράσεις από τον καθορισµό αυτό δεν µπορούν να
ερµηνευθούν µονοδιάστατα λόγω της πολυπλοκότητας τους .
Η οικονοµική θεωρία µπορεί να εισάγει σηµαντικές υποθέσεις για τις πιθανές
επιδράσεις των κατώτατων µισθών και να αποτελέσει έναν απαραίτητο οδηγό για την
εµπειρική ανάλυση. Ωστόσο, ακόµα και αν οι θεωρητικές υποθέσεις δεν είναι
αντικρουόµενες µόνο η επεξεργασία δεδοµένων και οι εµπειρικές µετρήσεις µπορούν
να µας οδηγήσουν στην εξαγωγή περισσότερο ασφαλών συµπερασµάτων
Ο καθορισµός ενός εθνικού κατώτατου µισθού εκτός από το βασικό
πλεονέκτηµα της σχετικά απλής εφαρµογής (Foguel et al, 2001) έχει και κάποια
αξιοσηµείωτα µειονεκτήµατα. Η απλή εφαρµογή έγκειται στο ότι ένα τέτοιο σύστηµα
καθορισµού είναι πιο εύκολο να ελεγχθεί και να διατηρηθεί. Είναι φανερό ότι για να
λειτουργήσει θετικά ένα τέτοιο µέτρο θα πρέπει η εθνική οικονοµία να διέπεται από
οµοιογένεια τόσο σε επίπεδο ανάπτυξης όσο και σε επίπεδο συνθηκών στην αγορά
εργασίας. ∆εδοµένων ωστόσο των διαφορετικών επιπέδων παραγωγικότητας σε
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διαφορετικές περιοχές ή κλάδους καθώς και άλλων ανοµοιογενειών ο καθορισµός
κατώτατου µισθού µπορεί να µην επιτύχει τα επιθυµητά αποτελέσµατα.

3.1 Επίδραση κατώτατου μισθού στην απασχόληση
Σε θεωρητικό επίπεδο σε µία πλήρως ανταγωνιστική αγορά, το αρχικό
επίπεδο απασχόλησης-µισθού καθορίζεται από τις δυνάµεις προσφοράς και ζήτησης
εργασίας. Όπως φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 1, το σηµείο τοµής των D − S ορίζει ένα
επίπεδο µισθού W0 και απασχόληση L0 . Όταν θεσµοθετείται ένα κατώτατο επίπεδο
µισθού πάνω από το όριο του W0 έστω Wm , το επίπεδο απασχόλησης µειώνεται και
δηµιουργείται πλεόνασµα εργασίας (και συνεπώς ανεργία) καθώς η προσφορά
εργασίας είναι µεγαλύτερη από την ζήτηση. Το πλεόνασµα εργασίας ισούται µε τη
διαφορά S m και E m . Η επιβολή ενός κατώτατου µισθού αποτελεί κρατική
παρέµβαση που δηµιουργεί ανισορροπία στην αγορά εργασίας και επιδρά αρνητικά
στην απασχόληση. ∆ηµιουργείται λοιπόν απώλεια κοινωνικής ευηµερίας (Brown et
al, 1982). Σύµφωνα µάλιστα µε τη νεοκλασική θεωρία οι εργαζόµενοι µε τα
χαµηλότερα επίπεδα µισθών και ειδίκευσης, δέχονται τις πιο επιβλαβείς επιρροές από
τη θέσπιση των ορίων των ελάχιστων µισθών.
Βέβαια, στη διεθνή βιβλιογραφία οι επιδράσεις του κατώτατου µισθού στην
απασχόληση έχουν ερευνηθεί εκτενώς. Τα αποτελέσµατα διαφέρουν όταν µελετάµε
διαφορετικές οικονοµίες. Για παράδειγµα, µελέτες για τις επιπτώσεις των κατώτατων
µισθών στις ΗΠΑ καταγράφουν ενδείξεις ότι οι κατώτατοι µισθοί έχουν πολύ µικρή
επίδραση στην απασχόληση-µε τα στοιχεία να επικεντρώνονται σε µείωση της
απασχόλησης στους νέους (Brown, 1988). Μεταγενέστερες έρευνες αναδεικνύουν
την εντονότερα αρνητική επίδραση των κατώτατων µισθών στην απασχόληση όταν η
Κλαδικές διαπραγματεύσεις και κατώτατος μισθός στην Ελλάδα
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ελαστικότητα της ζήτησης εργασίας κυµαίνεται από 0.4 έως 1.6. Σε άλλες χώρες
µάλιστα, όπως για παράδειγµα χώρες της Λατινικής Αµερικής οι αρνητικές
επιδράσεις στην απασχόληση είναι ακόµα µεγαλύτερες (Bell, 1997).
Ωστόσο, η κύρια κριτική της νεοκλασικής θεωρίας είναι οι υποθέσεις της –
πλήρης ανταγωνισµός και συνεπώς τέλεια πληροφόρηση και κινητικότητα εργασίας.
Στην πραγµατικότητα, οι συνθήκες στην αγορά εργασίας µπορούν να είναι πολύ
διαφορετικές. Για παράδειγµα, µια διαφορετική προσέγγιση του κατώτατου µισθού
απαιτείται όταν η αγορά διέπεται από καθεστώς µονοψωνίου. Στο ∆ιάγραµµα 2
απεικονίζεται η σχέση µισθών και επιπέδου απασχόλησης της µονοψωνιακής αγοράς
σε σύγκριση µε την πλήρως ανταγωνιστική.
Στο σηµείο τοµής των D − S αντιστοιχούν τα επίπεδα µισθού απασχόλησης
στην περίπτωση του πλήρους ανταγωνισµού. Στην αγορά που επικρατεί καθεστώς
µονοψωνίου ο µισθός προκύπτει από την τοµή του οριακού κόστους µε την καµπύλη
ζήτησης. Προκύπτει λοιπόν επίπεδο απασχόλησης Ε 0 χαµηλότερο από το Ε1 του
πλήρους ανταγωνισµού. Παρατηρούµε ότι ένας κατώτατος µισθός ανάµεσα στους W0
και W1 θα οδηγούσε σε αύξηση της απασχόλησης, ενώ αν το επίπεδο του κατώτατου
µισθού υπερέβαινε τον W1 η απασχόληση θα µειωνόταν.
Εντούτοις, έχουν διατυπωθεί απόψεις που επιχειρούν να αντικρούσουν τη
θεωρία της αρνητικής σχέσης κατώτατου µισθού και απασχόλησης. Ο Schulten
(2004) υποστηρίζει ότι οι κατώτατοι µισθοί δεν εµποδίζουν την εύρυθµη λειτουργία
της αγοράς εργασίας. Σύµφωνα µάλιστα µε την Κεϋνσιανή θεωρία, η θεσµοθέτηση
των ορίων των κατώτατων µισθών µπορεί να έχει θετική επίπτωση στην απασχόληση
και την ανάπτυξη. Επιπλέον, έχει καταγραφεί σε έρευνες ότι σε µια ατελή αγορά
όπου οι εργαζόµενοι αµείβονται µε µισθό κάτω από το οριακό προϊόν µια ενδεχόµενη
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αύξηση στον κατώτατο µισθό ενδέχεται να µην οδηγήσει σε µείωση της
απασχόλησης (Gindling and Terrell, 2008).
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3.2 Αποτελεσματικότητα του κατώτατου μισθού και
χαρακτηριστικά των εργατικών σωματείων

Από την άποψη του ανθρωπίνου κεφαλαίου, ο κατώτατος µισθός µπορεί να
οδηγήσει τους εργαζόµενους µε χαµηλά επίπεδα ειδίκευσης να επενδύσουν σε
εκπαίδευση και τις επιχειρήσεις να αυξήσουν τις επενδύσεις σε φυσικό κεφάλαιο και
κατάρτιση. Μάλιστα, οι επενδύσεις αυτές έχουν θετικές επιδράσεις στην ανάπτυξη
και την απασχόληση (Acemoglou and Pischke, 1998). Αν ο κατώτατος µισθός
ορίζεται σε ένα συγκεκριµένο ύψος, για παράδειγµα ανάµεσα στον ελάχιστο µισθό
που οι εργαζόµενοι είναι διατεθειµένοι να λάβουν για να εισέλθουν στην αγορά
εργασίας και στο οριακό προϊόν της εργασίας, µπορεί να παρατηρηθεί άνοδος της
κοινωνικής ευηµερίας και πτώση των ποσοστών ανεργίας.
Αρκετές έρευνες έχουν διεξαχθεί και για την σχέση του επιπέδου του
κατώτατου µισθού και των ελλειµµάτων στον κρατικό προϋπολογισµό. Η πιθανή
σύνδεση κατώτατου µισθού και κοινωνικών επιδοµάτων είναι ένας παράγοντας που
επηρεάζει τα συµπεράσµατα. Μελέτες έχουν δείξει ότι για κάποιες χώρες η ύπαρξη
εθνικού κατώτατου µισθού µπορεί να οδηγήσει σε διεύρυνση των ελλειµµάτων
(Foguel et al, 2001).
Η αποτελεσµατικότητα του κατώτατου µισθού ως µέτρου προστασίας των
µισθών εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες. Ειδικότερα, βασικό ρόλο στην
αποτελεσµατικότητα κατέχουν τόσο ο βαθµός «κάλυψης» του κατώτατου µισθού όσο
και το ύψος του. Αν ο κατώτατος µισθός δεν καλύπτει όλους τους εργαζόµενους, µας
ενδιαφέρουν και οι επιδράσεις των µεταβολών του στους εργαζόµενους που δεν
καλύπτονται (Gindling and Terrell, 2008). Με εξαίρεση την Ελλάδα και το Βέλγιο,
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για τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν θεσµοθετηµένο το ύψος
του ελάχιστου µισθού, ο µισθός αυτός καλύπτει το σύνολο του εργατικού δυναµικού.
Αξίζει να σηµειωθεί πως εάν το ύψος του ελάχιστου µισθού είναι χαµηλό, δεν
επηρεάζεται σε σηµαντικό βαθµό η συχνότητα των χαµηλών µισθών. Σε αρκετές
χώρες το επίπεδο των εθνικών ελάχιστων µισθών δεν είναι ικανό να αµβλύνει τις
αρνητικές επιδράσεις που προκαλούν οι χαµηλοί µισθοί στο βιοτικό επίπεδο των
εργαζοµένων. Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να γίνει αναφορά και στις έρευνες που
έχουν διεξαχθεί σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα του κατώτατου µισθού ως µέτρο
ανακατανοµής των εισοδηµάτων και καταπολέµησης της ανέχειας. Τα αποτελέσµατα
σε πολλές περιπτώσεις είναι αντικρουόµενα. Για τις ΗΠΑ, σε αντίθεση µε κάποιες
ενδείξεις για µικρή µείωση στα επίπεδα της φτώχειας υπάρχουν αποτελέσµατα που
συνηγορούν στο ότι οι πιθανές αυξήσεις του κατώτατου µισθού οδηγούν σε αύξηση
των επιπέδων της φτώχειας (Neumark et al, 2000).
Το επόµενο στάδιο της ανάλυσης περιλαµβάνει τα συστήµατα καθορισµού
των µισθών, τις διαδικασίες διαπραγµάτευσης καθώς και τα χαρακτηριστικά των
συνδικάτων. Ο βαθµός συγκεντροποίησης ενός συστήµατος καθορισµού µισθών
εξαρτάται από τον αριθµό των συµµετεχόντων στην διαδικασία διαπραγµάτευσης
(Calmfors, 1993). Υπό το καθεστώς συγκεντροποιηµένης διαπραγµάτευσης µισθών,
οι ορίζοντες τον µισθό αναγνωρίζουν τις συνέπειες των αποφάσεων τους στην
οικονομία.

Αξίζει

να

αναφερθεί

ότι

στην

περίπτωση

µέσων

επιπέδων

συγκεντροποίησης οι υψηλές µισθολογικές απαιτήσεις δεν καθορίζονται σύµφωνα µε
επιδράσεις τους στις συναθροιστικές µεταβλητές. Εντούτοις, οι δυνάµεις του
ανταγωνισµού εµποδίζουν τις υπερβολικές µισθολογικές απαιτήσεις στην περίπτωση
ενός υψηλά αποκεντρωµένου συστήµατος (Kapopoulos and Papadimitriou, 2004). Η
προσεκτική

ανάλυση

των

αλλαγών

στα

χαρακτηριστικά
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διαπραγµατεύσεων και των αλλαγών στην οικονοµική δραστηριότητα, δείχνουν ότι
για τις χώρες που προχώρησαν σε αποκεντροποίηση των διαπραγµατεύσεων
παρατηρήθηκε αξιοσηµείωτη πτώση στον πληθωρισµό, αύξηση στο Ακαθάριστο
Εγχώριο Προϊόν ανά εργαζόµενο και µείωση της ανεργίας. Η αντίστροφη σχέση
φαίνεται να ισχύει για τις χώρες που προχώρησαν σε πιο συγκεντρωτικά συστήµατα
συλλογικών διαπραγµατεύσεων. Ωστόσο, παρόλο που φαίνεται να υπάρχει συσχέτιση
µεταξύ οικονοµικής δραστηριότητας και χαρακτηριστικών των συλλογικών
διαπραγµατεύσεων, η εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων πρέπει να γίνει µε ιδιαίτερη
προσοχή λόγω του ότι δεν υπάρχουν πολλές ενδείξεις για το πιο σύστηµα είναι το
καλύτερο λαµβάνοντες υπόψη όλες τις διαφορετικές παραµέτρους (OECD, 1996).
Σύµφωνα µε την Booth (2004), σε µη ανταγωνιστικές αγορές αναµένεται
µεγαλύτερη πιθανότητα να υπάρχει µεγαλύτερη διαπραγµατευτική δύναµη του
σωµατείου ή ακόµα και σωµατείο που δρα ως µονοπώλιο.
Φυσικά, η δυνατότητα ενός συνδικάτου να παρουσιάζει µονοπωλιακή δύναµη
εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως το κόστος που δηµιουργείται από την
αποµάκρυνση εργαζοµένων, η ελαστικότητα της προσφοράς εργασίας ως προς τον
µισθό, η πυκνότητα των σωµατείων κ.α. Όσο µεγαλύτερη είναι η πυκνότητα του
σωµατείου δηλαδή η αναλογία των εργαζοµένων (σε σχέση µε το σύνολο του
εργατικού δυναµικού) που έχουν ενεργό συµµετοχή ως µέλη του σωµατείου, τόσο
µεγαλύτερη µπορεί να είναι η δυνατότητα του σωµατείου να ελέγχει την προσφορά
εργασίας. Μακροχρόνια, η ισχύς του σωµατείου µπορεί να µειωθεί σε σηµαντικό
βαθµό λόγω της αύξησης των δυνατοτήτων υποκατάστασης της εργασίας των µελών
του σωµατείου µε άλλη εργασία ή κεφάλαιο (Λιανός, Νταούλη-Ντεµούση, 1998).
Ιδιαίτερα σηµαντικός όρος που πρέπει να αναλυθεί για την Ελλάδα είναι η
συγκέντρωση των εργατικών σωµατείων. Όρος που αναφέρεται στα ποσοστά
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συµµετοχής των εργαζοµένων στις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Η συνδικαλιστική
συγκέντρωση στην Ελλάδα υπολογίζεται από τον ∆ιεθνή Οργανισµό Εργασίας
(έχοντας συνυπολογίσει τον αριθµό των ανέργων) περίπου στο 25%. Πρακτικά,
περίπου ένας στους τέσσερις εργαζόµενους στην Ελλάδα καλύπτεται από κάποιο
εργατικό σωµατείο ενώ σε χώρες όπως η Φιλανδία το αντίστοιχο ποσοστό αγγίζει το
70%, στην Ιταλία το 33% και στη Γαλλία µόλις το 8%.
Η τάση αποδυνάµωσης των συνδικάτων τα τελευταία χρόνια συγκεντρώνει το
έντονο ενδιαφέρον των µελετητών των οικονοµικών της εργασίας. Κάποιοι από τους
παράγοντες που οδήγησαν σε αυτήν την εξέλιξη συνδέονται µε τις διαρθρωτικές
αλλαγές στην παραγωγή και την απασχόληση. Στην Ελλάδα, σύµπτωµα των αλλαγών
που γνώρισαν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις τα τελευταία χρόνια είναι η µείωση των
επιπέδων συνδικαλιστικής πυκνότητας. ∆ηµιουργείται έτσι η επιτακτική ανάγκη της
οργανωτικής αναδιάρθρωσης των σωµατείων ώστε να διατηρήσουν τη βιωσιµότητα
τους.
Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τα διαθέσιµα στοιχεία για τα ποσοστά
συνδικαλιστικής πυκνότητας για 12 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περίοδο
2000 έως 2008. Τα ποσοστά εµφανίζουν κάποιες αυξοµειώσεις αλλά στην
πλειονότητα των περιπτώσεων η πορεία είναι πτωτική.
Είναι γενικά παραδεκτό πως τα σωµατεία ενδιαφέρονται µόνο για τους
µισθούς των µελών τους και όχι για τους µισθούς των µη συνδικαλισµένων εργατών.
Προσπαθούν να επιτύχουν όσο το δυνατόν υψηλότερες αυξήσεις στους µισθούς
επιδιώκοντας παράλληλα την διατήρηση των θέσεων εργασίας των µελών τους.
Υπάρχουν µάλιστα περιπτώσεις συµβάσεων στις οποίες υπάρχει όρος για τους
συµβαλλόµενους εργοδότες που προβλέπει την επιλογή ενός προκαθορισµένου
ποσοστού µελών του σωµατείου στις πιθανές διαδικασίες πρόσληψης.
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Πίνακας 2: Ποσοστά συνδικαλιστικής πυκνότητας σε 12 χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Βέλγιο
49.5
49.6
50.9
51.9
53.1
52.9
54.1
52.9
51.9
Φιλανδία
75
74.5
73.5
72.9
73.3
72.4
71.7
70.3
67.5
Γαλλία
8.1
8
8.2
8
7.8
7.8
7.7
7.6
7.7
Γερµανία
24.6
23.7
23.5
23
22.2
21.6
20.7
19.9
19.1
Ελλάδα
26.5
25.8
25.5
25.3
24.5
24.6
24.7
24.5
24
Ιρλανδία
38.4
38.2
36.4
37.8
35.9
34.1
33.3
32.4
32.3
Ιταλία
34.8
34.2
33.8
33.7
34.1
33.6
33.2
33.5
33.4
Νορβηγία
54.4
53.9
54.5
55.1
55
54.9
54.9
53.7
53.3
Πορτογαλία 21.6
21.1
20.7
21.4
21.4
21.2
20.8
20.8
20.4
Ισπανία
16.7
15.9
16
15.8
15.5
15
14.6
14.2
14.3
Σουηδία
20.8
20.5
20.4
20.1
19.6
19.4
19
18.7
18.3
Ην.Βασίλειο 30.2
29.6
29.3
29.6
29.4
28.4
28.1
27.9
27.1
Πηγή:OECD, www.oecd. stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=UN_DEN

Αναµφίβολα, η τάση των σωµατείων να δρουν µε γνώµονα αποκλειστικά τα
µέλη τους, µπορεί να οδηγήσει σε ανεργία που παρουσιάζει “εµµονή” (Kapopoulos
and Papadimitriou ,2004).
Μια απρόβλεπτη µείωση στη ζήτηση για εργασία µειώνει την απασχόληση
και συνεπώς τη διαπραγµατευτική δύναµη των σωµατείων. Εντούτοις, είναι
αξιοπρόσεκτο ότι η ανάκαµψη της ζήτησης δεν οδηγεί τους µισθούς στα επίπεδα που
ορίζονται από την προσφορά και τη ζήτηση εργασίας διότι τα σωµατεία
εξακολουθούν να έχουν µεγαλύτερες απαιτήσεις.
Αρκετές

έρευνες

πραγµατεύονται

την

σχέση

σωµατείων

και

παραγωγικότητας. Τα αποτελέσµατα είναι αρκετά διαφορετικά καθώς υπάρχουν
ενδείξεις τόσο για µη ύπαρξη σχέσης µεταξύ σωµατείων και παραγωγικότητας όσο
και

περιπτώσεις

χωρών

και

κλάδων

όπου

υπάρχει

αρνητική

συσχέτιση

παραγωγικότητας και συνδικάτων (Dourouliakos and Laroche, 2003).
Στην διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετές αναφορές σε χαρακτηριστικά
που σχετίζονται µε τα µέλη των εργατικών σωµατείων. Αξίζει να σηµειωθεί πως τα
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χαρακτηριστικά αυτά παραµένουν ίδια σε ένα εύρος χωρών στις οποίες επικρατούν
διαφορετικές οικονοµικές συνθήκες. Συνοπτικά, η ηλικία κατά την οποία ένας
εργαζόµενος µπορεί να ενταχθεί σε ένα εργατικό σωµατείο φαίνεται να αυξάνεται µε
την πάροδο των ετών. Στον ιδιωτικό τοµέα παρατηρείται µικρότερη συµµετοχή των
εργαζοµένων σε σωµατεία από ότι στον δηµόσιο. Ειδικότερα, στην Ελλάδα στον
ιδιωτικό τοµέα η συγκέντρωση των εργαζοµένων σε σωµατεία αγγίζει το 18% όταν
το αντίστοιχο ποσοστό στον δηµόσιο τοµέα ανέρχεται σε 55%, κατέχοντας µια
αξιοσηµείωτα ισχυρή παρουσία. Τα ποσοστά των γυναικών στα εργατικά σωµατεία
είναι ελαφρώς χαµηλότερα από αυτά των ανδρών κυρίως λόγω κοινωνικών
παραγόντων. Τέλος, οι εργαζόµενοι µη πλήρους ωραρίου δεν εµφανίζουν µεγάλα
ποσοστά συµµετοχής σε εργατικά σωµατεία.
Συµπληρωµατικά, τα σωµατεία γενικά συνδέονται µε κάποια χαρακτηριστικά
όπως τους υψηλότερους µισθούς, τη µικρότερη διασπορά µισθών, τα χαµηλότερα
επίπεδα απασχόλησης, τα µικρότερα ποσοστά παραιτήσεων, τις χαµηλότερες
επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη, τις λιγότερες ώρες εργασίας για τους πλήρως
απασχολούµενους κ.α.(Blanchflower, 1996).
Η οικονοµική θεωρία προβλέπει η ελαστικότητα ζήτησης της εργασίας είναι
χαµηλότερη σε επίπεδο κλάδου από ότι σε επίπεδο επιχείρησης .Έτσι, τα σωµατεία
γενικά επιδιώκουν διαπραγµατεύσεις σε επίπεδο κλάδου ή ακόµα και εθνικό (Visser,
2000). Η άποψη αυτή φαίνεται να στηρίζεται και από τον Schulten (2004), που
θεωρεί ότι τα σωµατεία επιδεικνύουν προτίµηση στις συλλογικές συµβάσεις που
καθορίζουν τον κατώτατο µισθό λόγω του ότι αυτός ο τρόπος τους δίνει την
δυνατότητα άµεσου επηρεασµού των αποφάσεων. Έτσι λοιπόν ο νοµοθετικά
ορισµένος µισθός θεωρείται θεµιτός µόνο όταν η διαπραγµατευτική δύναµη των
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σωµατείων δεν είναι αρκετή για να διεκδικήσει τα επιθυµητά επίπεδα ελάχιστων
µισθών.
Τα

τελευταία

χρόνια,

η

αναγκαιότητα

των

κλαδικών

συλλογικών

διαπραγµατεύσεων υπόκεινται σε έντονες συζητήσεις. Οι λόγοι ποικίλουν και
σχετίζονται µε την διαρκή εξέλιξη της τεχνολογίας που έχει αλλάξει ριζικά τις
συνθήκες της παραγωγικής διαδικασίας, τις επιδράσεις της παγκοσµιοποίησης, την
µείωση της υποστήριξης των εργατικών σωµατείων κ.α. Ασκούνται λοιπόν έντονες
πιέσεις στα σωµατεία και κατ’ επέκταση στους εργαζόµενους για σύναψη συµβάσεων
σε επιχειρησιακό επίπεδο. Στην Ελλάδα, οι πρόσφατες οικονοµικές εξελίξεις τόσο σε
εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο έχουν εγείρει το ζήτηµα της αναγκαιότητας των
επιχειρησιακών συµβάσεων στα πρότυπα άλλων χωρών και της κατάργηση των
συλλογικών συµβάσεων.
Ωστόσο, αξίζει να σηµειωθεί πως η εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε την
αποτελεσµατικότητα των σωµατείων πρέπει να γίνεται έπειτα από µια εκτίµηση όλων
των πιθανών επιδράσεων των εργατικών σωµατείων.
Η παρούσα εργασία επιχειρεί να αναλύσει τις συνθήκες διαµόρφωσης των
βασικών µισθών στην ελληνική αγορά εργασίας, καταγράφοντας τις διαδικασίες
διαπραγµάτευσης µεταξύ εργαζοµένων και εργοδοτών. Επιπλέον, εξετάζεται η
πιθανότητα ύπαρξης σχέσης µεταξύ των χαρακτηριστικών των εργατικών
συνδικάτων και τους ύψους των µισθών. Η υπάρχουσα βιβλιογραφία δεν παρέχει
ολοκληρωµένη πληροφόρηση για τα χαρακτηριστικά, τα αποτελέσµατα και τις
επιδράσεις των διαπραγµατεύσεων. Με την αναλυτική παρουσίαση λοιπόν, τόσο των
στοιχείων που διέπουν τις διαπραγµατεύσεις όσο και των πιθανών επιδράσεων γίνεται
µια προσπάθεια ανάδειξης των συνθηκών καθορισµού των κατώτατων µισθών που
χαρακτηρίζουν την ελληνική αγορά εργασίας.
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4.Στοιχεία για τις συλλογικές συμβάσεις και τα αποτελέσματα
των διαπραγματεύσεων στην Ελλάδα
Λόγω της µη ύπαρξης µίας βάσης δεδοµένων που θα εξυπηρετούσε τις
απαιτήσεις της παρούσας εργασίας, ήταν απαραίτητη η συλλογή των απαραίτητων
στοιχείων και η κατάλληλη διαµόρφωση τους. Τα δεδοµένα χωρίζονται σε δύο
βασικές κατηγορίες : τα ποιοτικά και τα ποσοτικά. Η συλλογή τόσο των ποιοτικών
όσο και των ποσοτικών δεδοµένων έγινε από την ιστοσελίδα του Οργανισµού
∆ιαµεσολάβησης και ∆ιαιτησίας (www.omed.gr). Για κάθε µία από τις 342
διαφορετικές επαγγελµατικές κατηγορίες καταγράφηκαν για την περίοδο 2000-2009
όλα τα διαθέσιµα στοιχεία που πηγάζουν από τις αντίστοιχες συµβάσεις που έχουν
υπογραφεί µεταξύ εργαζοµένων και εργοδοτών.
Όσον αφορά στα ποιοτικά δεδοµένα, οι πληροφορίες που αντλήθηκαν από τις
συµβάσεις σχετίζονται µε την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, την ηµεροµηνία
έναρξης ισχύος της, τα ονόµατα των σωµατείων, συνδικάτων και οργανώσεων των
συµβαλλόµενων µερών, το είδος της σύµβασης (τοπική, περιφερειακή ή σε εθνικό
επίπεδο ). Για κάθε µία από τις συµβάσεις αποτυπώνεται ο ακριβής αριθµός ανδρών
και γυναικών που συµµετέχουν στη διαπραγµάτευση τόσο από την εργοδοτική όσο
και από την εργατική πλευρά. Επιπρόσθετα, καταγράφηκαν οι περιπτώσεις
διαιτησίας. Στην περίπτωση της διαιτησίας τα δεδοµένα περιλαµβάνουν το φύλο του
διαιτητή.
Σχετικά µε τα ποσοτικά δεδοµένα, τα στοιχεία που αντλήθηκαν από τις
συµβάσεις περιλαµβάνουν τους βασικούς µισθούς για κάθε µια από τις
επαγγελµατικές κατηγορίες. Οι µισθοί αυτοί αναφέρονται στους πρωτοδιοριζόµενους
εργαζόµενους χωρίς προϋπηρεσία. Για κάθε διαφορετική επαγγελµατική ιδιότητα
προσδιορίζεται ο κατώτατος βασικός µισθός που µπορεί να εµφανίζεται ως µηνιαίος,
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ηµεροµίσθιο ή ωροµίσθιο. Επιπλέον, καταγράφονται όλων των ειδών τα επιδόµατα
που

αντιστοιχούν

σε

κάθε

εργαζόµενο

όπως

χρονοεπιδόµατα

,επιδόµατα

οικογενειακής κατάστασης και άλλα. Στον Πίνακα 3 καταγράφεται ο αριθµός και οι
τύποι των συµβάσεων που έχουν υπογραφεί ανά έτος την περίοδο 2000-2009.

Πίνακας 3. Καταχωρηµένες συλλογικές συµβάσεις ανά έτος και τύπο
σύµβασης
Έτος
Σύνολο
ΚλαδικέςΚλαδικέςΚλαδικέςΧώρα
Περιφέρεια
Νοµός/∆ήµος
2000
148
126
6
11
2001
186
144
14
21
2002
183
147
10
16
2003
211
155
19
28
2004
218
155
23
30
2005
228
164
22
31
2006
223
159
21
32
2007
213
153
16
23
2008
208
153
20
23
2009
190
138
16
20
Σύνολο
2008
1494
167
235
Πηγή: Οργανισµός Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας (ΟΜΕ∆),
www.omed.gr/el/index.php?module=mysse&action=cats&MMN_position=75:9

Η

ανάλυση

των

αποτελεσµάτων

γίνεται

σε

επίπεδο

συλλογικής

διαπραγµάτευσης. Καταγράφουµε δηλαδή τα αποτελέσµατα των διαπραγµατεύσεων
µεταξύ των εργατικών σωµατείων και των εργοδοτικών οργανώσεων. Οι
σηµαντικότερες εργοδοτικές οργανώσεις που εµφανίζονται σε µεγαλύτερο ποσοστό
στις συµβάσεις είναι ο Σύνδεσµος Ελλήνων Βιοµηχάνων, η Γενική Συνοµοσπονδία
Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδος και η Εθνική Συνοµοσπονδία
Ελληνικού Εµπορίου. Σε κάποιες περιπτώσεις ως εργοδότης εµφανίζεται το κράτος.
Φυσικά, προϋποθέτεται µια σειρά διαδικασιών για να επιτευχθεί συµφωνία µεταξύ
των µερών καθώς και για να επιλυθούν οι όποιες διαφωνίες που µπορεί να
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προκύψουν για το επίπεδο του µισθού, τον καθορισµό των επιδοµάτων ή άλλων
εργασιακών ζητηµάτων. Νοµοθετικά, έχουν θεσπιστεί κάποιες ειδικές ανεξάρτητες
αρχές που δυνητικά µπορούν να παρέµβουν όταν οι επιδιώξεις

εργοδοτών και

εργαζόµενων δεν µπορούν να φτάσουν σε µια κοινή γραµµή αποφάσεων. Έτσι
λοιπόν, µέσω των διαδικασιών µεσολάβησης και διαιτησίας δροµολογείται η έκβαση
των εκάστοτε διαπραγµατεύσεων όταν δεν είναι δυνατή η επίτευξη συµφωνίας µε
κάποιον άλλο τρόπο. Ενδεικτικά, οι περιπτώσεις διαιτησίας αποτελούν το 15.5% του
συνόλου των περιπτώσεων.
Η ισχύς των συµβάσεων µπορεί να είναι ετήσια, διετής η ακόµα και τριετής
σε λίγες περιπτώσεις. Με σηµείο αναφοράς τα επίπεδα των µισθών, οι µεταβολές
αναφέρονται σε ετήσια, εξαµηνιαία βάση ή χωρίζονται σε περιόδους που ορίζονται
κάθε φορά από την εκάστοτε σύµβαση. Οι τύποι των µισθών χωρίζονται σε τρείς
κατηγορίες 1) ωροµίσθια (κατέχουν ποσοστό 0.30% στα καταγεγραµµένα δεδοµένα ),
2) ηµεροµίσθια (44.96%) και 3) µηνιαίοι (κατέχουν το µεγαλύτερο ποσοστό 54.74%).
Για την κατάλληλη αξιοποίηση των στοιχείων, ήταν απαραίτητη η επεξεργασία τους
σε διάφορα επίπεδα. Καταρχήν, αφαιρέθηκε η επίδραση του πληθωρισµού στους
µισθούς χρησιµοποιώντας ως έτος βάσης το 2005. Με σταθερές λοιπόν τις τιµές του
2005 υπολογίστηκαν τα αποπληθωρισµένα πλέον επίπεδα µισθών. Για τα έτη 2000,
2001 οι µισθοί µετατράπηκαν σε ευρώ.
Στο Γράφηµα 2 παρατηρούµε την εξέλιξη των ηµεροµισθίων από το 2000 έως
το 2009. Για το 2000 το µεγαλύτερο ποσοστό των ηµεροµισθίων συγκεντρώνεται σε
χαµηλότερα επίπεδα από αυτά για το 2009. Επιπρόσθετα, το µέσο ηµεροµίσθιο το
2000 είναι µικρότερο από το αντίστοιχο το 2009. Οι ακραίες τιµές το 2000
ανέρχονται περίπου στα 60 ευρώ ενώ το 2009 ξεπερνούν τα 100 ευρώ. Οι κατανοµές
τόσο για το 2000 όσο και για το 2009 εµφανίζουν θετική ασυµµετρία. Οι κατανοµές
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Γράφηµα 2. Συγκριτική παρουσίαση των ηµεροµισθίων τα έτη 2000 και 2009
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Γράφηµα 3 : Συγκριτική παρουσίαση των ηµεροµισθίων (λογάριθµοι) τα έτη
2000 και 2009
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των ηµεροµισθίων είναι λεπτόκυρτες-τα ηµεροµίσθια συγκεντρώνονται στο κέντρο
της κατανοµής.
Στο Γράφηµα 3 παρουσιάζονται τα ηµεροµίσθια (σε λογάριθµους) για τα έτη
2000 και 2009. Τα συµπεράσµατα είναι περίπου ίδια µε αυτά που προκύπτουν από το
Γράφηµα 2, µε τη διαφορά του ότι µε την χρησιµοποίηση των λογαρίθµων τα
αποτελέσµατα κατανέµονται καλύτερα και προσεγγίζουν περισσότερο την κανονική
κατανοµή. Το επίπεδο των µισθών που εµφανίζεται µε τη µεγαλύτερη συχνότητα έχει
αυξηθεί σηµαντικά.
Αντίστοιχα, το Γράφηµα 4 απεικονίζει την εξέλιξη των µηνιαίων µισθών από
το 2000 έως το 2009. Και σε αυτή την περίπτωση τα επίπεδα των µισθών που
εµφανίζονται µε τη µεγαλύτερη συχνότητα έχει αυξηθεί σηµαντικά.
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Γράφηµα 4: Συγκριτική παρουσίαση των µηνιαίων µισθών τα έτη 2000
και 2009
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Γράφηµα 5: Συγκριτική παρουσίαση των µηνιαίων µισθών (λογάριθµοι) τα έτη
2000 και 2009
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Γράφηµα 6: Κατανοµή των λογάριθµων των ηµεροµισθίων και µηνιαίων
µισθών την περίοδο 2000-2009
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Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παρουσίαση των γραφηµάτων πυκνότητας
ηµεροµισθίων και µισθών για το σύνολο της εξεταζόµενης περιόδου (Γράφηµα 6). Οι
κατανοµές των λογαρίθµων των ηµεροµισθίων και των µισθών προσεγγίζουν ακόµα
περισσότερο την κανονική κατανοµή ιδιαίτερα στην περίπτωση των ηµεροµισθίων.
Σε σηµαντικά συµπεράσµατα σχετικά µε την επίδραση των εργατικών
σωµατείων στη διαµόρφωση των βασικών µισθών µας οδηγεί η σύγκριση
ηµεροµισθίων και µηνιαίων µισθών µε το επίπεδο των αντίστοιχων ηµεροµισθίων
και µισθών όπως ορίζονται από την Εθνική Συλλογική Σύµβαση. Η δηµιουργία µιας
µεταβλητής “na” (από το national agreement) µας επιτρέπει να παρατηρήσουµε
διαχρονικά το ποσοστό των µισθών που βρίσκονται πάνω ή κάτω από τα επίπεδα που
καθορίζει η Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
Βλέπουµε στο διάγραµµα διασποράς των µέσων ηµεροµισθίων ότι υπάρχουν
κάποιες παρατηρήσεις που βρίσκονται κάτω από τα επίπεδα της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Είναι
εµφανές ωστόσο ότι τα περισσότερα ηµεροµίσθια ανέρχονται σε επίπεδα κατά πολύ
µεγαλύτερα από αυτά της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
Η αντιστοιχία των ηµεροµισθίων µε τις επαγγελµατικές κατηγορίες συντελεί
στην εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε την διαπραγµατευτική δύναµη των
συνδικάτων. Οι αποκλίσεις (θετικές ή αρνητικές) από τα επίπεδα που καθορίζονται
από την εκάστοτε Ε.Γ.Σ.Σ.Ε µπορεί να οφείλονται αφενός στην υψηλή
διαπραγµατευτική

δύναµη

συγκεκριµένων

σωµατείων

και

κατ’

επέκταση

επαγγελµατικών οµάδων και αφετέρου στην ασθενή διαπραγµατευτική ικανότητα. Ο
Πίνακας 4 παρουσιάζει τις επαγγελµατικές κατηγορίες µε αρνητική απόκλιση από τα
ηµεροµίσθια που ορίζει η Εθνική Συλλογική Σύµβαση την περίοδο 2000-2009.
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Για έντεκα λοιπόν επαγγελµατικές κατηγορίες οι διαπραγµατεύσεις ανάµεσα
στα σωµατεία που τις εκπροσωπούν και στους εργοδότες κατέληξαν σε συµφωνίες
ηµεροµισθίων για τα µέλη τους χαµηλότερα από τα ηµεροµίσθια που όριζε η Εθνική
Συλλογική Σύµβαση την ίδια περίοδο. Αυτό ενδέχεται να οφείλεται στην χαµηλή
διαπραγµατευτική δύναµη των συνδικάτων που εκπροσωπούν τις συγκεκριµένες
επαγγελµατικές οµάδες .
Η µεγαλύτερη µέση απόκλιση στο ηµεροµίσθιο παρατηρείται στους
εργατοτεχνίτες-µαρµαροτεχνίτες

Κρήτης

που

εργάζονται

σε υπηρεσίες

του

Υπουργείου Πολιτισµού. Σε δύο από τις έντεκα περιπτώσεις που παρουσιάζονται το
ύψος των ηµεροµισθίων προκύπτει έπειτα από υπουργικές αποφάσεις χωρίς να
υπάρχει οποιαδήποτε εκπροσώπηση από την εργατική πλευρά (Προσωπικό ξένων
πρεσβειών ,∆ενδροανθοκηπουροί ΝΠΙ∆ ). Περίπου το 65% των παρατηρούµενων
αρνητικών αποκλίσεων των ηµεροµισθίων προκύπτουν ύστερα από διαπραγµάτευση
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µε το κράτος ενώ µόνο σε τέσσερις περιπτώσεις ύστερα από διαπραγµάτευση µε
κάποια άλλη µορφή εργοδοσίας.
Ενδεικτικά, η µέση απόκλιση από τα ηµεροµίσθια της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε την περίοδο
2000-2009 ανέρχεται στα 6.25 ευρώ. Οι δέκα επαγγελµατικές κατηγορίες των οποίων
οι εργαζόµενοι εξασφάλισαν έπειτα από διαπραγµάτευση ηµεροµίσθια µε την
µεγαλύτερη θετική απόκλιση από αυτά της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε παρουσιάζονται στον Πίνακα
5.Η µεγαλύτερη κατά µέσο όρο θετική απόκλιση από το ηµεροµίσθιο της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε
είναι αυτή που παρατηρείται για τους εργαζόµενους Κινηµατογράφου και
Τηλεόρασης. Το σωµατείο που εκπροσωπεί τους εργαζόµενους αυτούς φαίνεται πως
επιδεικνύει ισχυρή διαπραγµατευτική δύναµη. Επιπλέον, οι εργαζόµενοι στη
Ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη (ηλεκτρολόγοι και µετάλλου) εξασφάλισαν τα
ηµεροµίσθια µέσω διαπραγµατεύσεων σε επίπεδο περιφέρειας (Αττικής-Πειραιά και
νήσων) και όχι σε εθνικό. Για την Ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη (ξύλου) οι συµβάσεις
είναι σε τοπικό επίπεδο (δήµος-νοµός). Οµοίως, οι επόµενες επαγγελµατικές
κατηγορίες (Ξεναγοί Β.Ελλάδος– Κέρκυρας– Κρήτης και Σαντορίνης-Κω και
Πάτµου– Λέσβου– Ρόδου) σύναψαν τοπικές συµβάσεις.
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Πίνακας 4:Παρουσίαση του συνόλου των ηµεροµισθίων µε αρνητική απόκλιση από τα
ηµεροµίσθια της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε
Επαγγελµατικές κατηγορίες
Μέση απόκλιση
Τυπική
Συχνότητα
ηµεροµισθίων σε απόκλιση
ευρώ
Αγγειοπλάστες τροχού φόρµας
-1.40
0.146
8
Αλλαντοβιοµηχανίας
-0.01
0.359
10
∆ενδροανθοκηπουροί ΝΠΙ∆
-0.09
0.373
10
Μουσικοί Φιλαρµονικής Ηρακλείου
-1.70
4.169
8
Προσωπικό ξένων πρεσβειών
-1.16
0.942
10
Σταφυλεργάτες Ν.Ηρακλείου
-1.54
0.261
6
ΥΠ.ΠΟ.(υπηρεσίες Μακεδονίας-Θράκης-5.07
1.782
7
Θεσσαλίας)
ΥΠ.ΠΟ. (εργατοτεχνίτες- µαρµαροτεχνίτες
-5.52
1.465
6
Κρήτης )
ΥΠ.ΠΟ. (εργατοτεχνίτες- µαρµαροτεχνίτες)
-5.31
0.499
7
ΥΠ.ΠΟ. (εργατοτεχνίτες Β.Ελλάδος )
ΥΠ.ΠΟ. (εργατοτεχνίτες )
Πηγή :Επεξεργασία στοιχείων ΟΜΕ∆

-4.51
-5.25

0.407
1.572

4
7

Πίνακας 5 :Παρουσίαση ηµεροµισθίων µε την µεγαλύτερη θετική απόκλιση από εκείνα
της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε
Επαγγελµατικές κατηγορίες
Μέση απόκλιση
Τυπική
Συχνότητα
ηµεροµισθίων σε
απόκλιση
ευρώ
Κινηµατογράφου και τηλεόρασης
69.44
3.70
6
Ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη ηλεκτρολόγων
41.77
5.39
8
Ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη µετάλλου
35.62
2.639
10
Ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη ξύλου
40.15
7.847
8
Ξεναγοί Β.Ελλάδος
43.56
1.176
8
Ξεναγοί Κέρκυρας
36.83
14.867
9
Ξεναγοί Κρήτης και Σαντορίνης
47.73
2.857
9
Ξεναγοί Κω και Πάτµου
54.87
0.484
2
Ξεναγοί Λέσβου
31.58
0.514
7
Ξεναγοί Ρόδου
34.46
16.493
7
Πηγή :Επεξεργασία στοιχείων ΟΜΕ∆
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Στο Γράφηµα 8 παρατηρούµε πως οι περισσότεροι µηνιαίοι µισθοί κινούνται
σε επίπεδα υψηλότερα από αυτά που ορίζει η Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Ο Πίνακας 6 περιλαµβάνει
τις επαγγελµατικές κατηγορίες µε τις κατά µέσο όρο µεγαλύτερες αποκλίσεις από τα
επίπεδα της Εθνικής Συλλογικής Σύµβασής. Η µεγαλύτερη αρνητική απόκλιση
εµφανίζεται στους Πρακτικούς µηχανικούς ∆ηµοσίου και αγγίζει τα 146.49 ευρώ. Η
συγκεκριµένη επαγγελµατική κατηγορία διαπραγµατεύεται µε το ελληνικό δηµόσιο
και εκπροσωπείται από ένα εργατικό σωµατείο που δεν φαίνεται να έχει αρκετή
διαπραγµατευτική ισχύ ώστε να µπορεί να εξασφαλίσει καλύτερους µισθούς για τα
µέλη του. Μόλις το 5.2% των µισθών βρίσκονται κάτω από τον µισθό της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
Κατά µέσο όρο οι µηνιαίοι µισθοί είναι µεγαλύτεροι κατά 166.32 ευρώ.
Βέβαια, υπάρχουν επαγγελµατικές κατηγορίες για τις οποίες η µέση απόκλιση είναι.
πολύ µεγαλύτερη. Ενδεικτικά, στον Πίνακα 7 παρουσιάζονται οι επαγγελµατικές
κατηγορίες µε την µεγαλύτερη θετική απόκλιση από εκείνους της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
Για τους Οδηγούς τουριστικών λεωφορείων Ρόδου καταγράφεται η
µεγαλύτερη θετική απόκλιση, 683.23 ευρώ όταν ο µέσος µισθός που ορίζεται από την
Κλαδικές διαπραγματεύσεις και κατώτατος μισθός στην Ελλάδα
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Ε.Γ.Σ.Σ.Ε είναι 582.5 ευρώ (χωρίς την επίδραση του πληθωρισµού). Πρόκειται για
µια επαγγελµατική κατηγορία που συνάπτει συµβάσεις τοπικού χαρακτήρα και
φαίνεται να έχει µεγάλη διαπραγµατευτική δύναµη.
Παρατηρούµε πως αφενός στην περίπτωση των ηµεροµισθίων και αφετέρου
στην περίπτωση των µηνιαίων µισθών, υπάρχουν παρατηρήσεις οι οποίες βρίσκονται
κάτω από τα επίπεδα που θέτει η Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Το γεγονός αυτό εγείρει σηµαντικά
ερωτήµατα για την αποτελεσµατικότητα του εθνικού κατώτατου µισθού καθώς
υπάρχουν ακόµα επαγγελµατικές οµάδες που αµείβονται µε χαµηλότερα επίπεδα
µισθών. Πρακτικά, αφού ο κατώτατος µισθός ορίζεται µε στόχο να “προστατεύσει”
τους µισθούς από το να φτάνουν σε χαµηλά επίπεδα, ο στόχος αυτός δεν
εξυπηρετείται καθώς υπάρχουν ακόµα επαγγελµατικές οµάδες που δεν καλύπτονται
από το ύψος του.

Πίνακας 6:Παρουσίαση µηνιαίων µισθών µε την µεγαλύτερη αρνητική απόκλιση από
εκείνα της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε
Επαγγελµατικές κατηγορίες
Μέση απόκλιση
Τυπική
Συχνότητα
ηµεροµισθίων σε
απόκλιση
ευρώ
Προσωπικό κουζίνας
-95.83
42.718
7
Προσωπικό κουζίνας Β.Ελλάδος
-88.66
19.689
4
Ναύσταθµου Κρήτης
-87.51
27.784
2
Ναύσταθµου Κρήτης (εργατοτεχνικό
-77.32
28.854
3
προσωπικό)
Ναύσταθµου Κρήτης (ηλεκτροτεχνίτες)
-76.09
20.175
5
Πολεµική Αεροπορία(ΙΚΑΡΟΣ)
-65.08
38.775
7
Πολεµική Αεροπορία (Σ.Ε.Π.Α.Α)
-77.60
22.599
5
Πολεµικό Ναυτικό
-62.23
31.619
5
Πρακτικοί µηχανικοί ∆ηµοσίου
-146.49
17.155
4
Φύλακες ∆ηµοσίου
-132.96
16.433
9
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Πίνακας 7: Παρουσίαση µηνιαίων µισθών µε τις µεγαλύτερες θετικές αποκλίσεις από
εκείνους της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε
Επαγγελµατικές κατηγορίες
Μέση απόκλιση
Τυπική
Συχνότητα
µηνιαίων µισθών σε
απόκλιση
ευρώ
Μεταλλειολόγοι –Μεταλλουργοί
498.94
41.825
9
Μηχανικοί βιοµηχανίας
407.11
57.375
10
Οδηγοί ∆ΕΑΣ Κω
515.83
0
1
Οδηγοί τουριστικών λεωφορείων Ρόδου
683.23
27.599
4
Οδηγών φορτηγών Ν.Αττικής
496.40
27.111
10
Τεχνικοί τύπου Αθηνών
453.20
74.784
7
ΥΠ.ΠΟ (αρχαιολόγοι)
411.44
110.879
3
Φαρµακοποιοί επιστήµονες
449.10
40.12
10
Χειριστές αεροεφαρµογών ∆ηµοσίου
501.39
16.764
7
Χηµικοί επιστήµονες βιοµηχανίας
430.17
35.105
10
Χηµικοί µηχανικοί βιοµηχανίας
516.24
30.818
7
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5.Οικονομετρική ανάλυση
5.1 Σχέση μισθού και παραγωγικότητας στην Ελλάδα
Σε πρώτο επίπεδο, πρέπει να απαντηθούν ερωτήµατα που αφορούν στο είδος
της σχέσης µισθών και παραγωγικότητας στην ελληνική αγορά εργασίας. Σύµφωνα
µε την οικονοµική θεωρία, οι µεταβολές των µισθών θα πρέπει να σχετίζονται µε τις
µεταβολές στα επίπεδα της παραγωγικότητας. ∆ηλαδή, οι αυξήσεις των µισθών θα
πρέπει να αντικατοπτρίζουν την αύξηση του παραγόµενου προϊόντος.
Για τις ανάγκες λοιπόν της ανάλυσης αυτής πρέπει να γίνει “αντιστοίχηση”
των συλλογικών συµβάσεων (δηλαδή των συµφωνηθέντων κατώτατων µισθών ) µε
τους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας. Η απαραίτητη πληροφόρηση αντλείται
από τα στοιχεία της ΓΣΣΕ. Τα στοιχεία αυτά συνδέουν την κάθε οµοσπονδία
εργαζοµένων µε τον κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας στον οποίο αντιστοιχεί. Με
δεδοµένο ότι ο µισθός ισοδυναµεί µε την αξία του οριακού προϊόντος της εργασίας,
για να εξετάσουµε τη σχέση µεταξύ επιπέδου µισθού και αξίας του προϊόντος θα
Κλαδικές διαπραγματεύσεις και κατώτατος μισθός στην Ελλάδα
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χρησιµοποιήσουµε την ακαθάριστη προστιθέµενη αξία ανά ώρα εργασίας σε διψήφιο
κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας. Τα στοιχεία προέρχονται από την βάση
δεδοµένων Eu Klems (www.euklems.net) σε σταθερές τιµές του 1995 και καλύπτουν
την περίοδο 2000-2007. Για τον σκοπό αυτό χρησιµοποιούµε το υπόδειγµα (1):

ln wit = α i + β ln vait + γDt + u it , u it ~ N (0,1)
όπου: ln wit ο φυσικός λογάριθµος του ελάχιστου µισθού (ηµεροµίσθιο ή µηνιαίος),

ln vait

η ακαθάριστη προστιθέµενη αξία ανά ώρα εργασίας και

Dt

µια

ψευδοµεταβλητή που λαµβάνει τιµές για την περίοδο t = 1,..... 8 . Στο Γράφηµα 8
φαίνεται ότι όσον αφορά στα ηµεροµίσθια υπάρχει πιο έντονα θετική σχέση µεταξύ
µισθού και προστιθέµενης αξίας. Αντίστοιχα, απεικονίζεται και η σχέση µηνιαίων
µισθών και παραγωγικότητας.
Τα αποτελέσµατα είναι εξαιρετικά σηµαντικά γιατί απαραίτητη προϋπόθεση
για την ύπαρξη µιας υγιούς οικονοµίας είναι η εξέλιξη των µισθών σύµφωνα µε την
εξέλιξη του παραγόµενου προϊόντος. Οι αυξήσεις µισθών που δεν συνοδεύονται µε
αντίστοιχη διεύρυνση της
λειτουργία

της

οικονοµίας

παραγωγής αποτελούν τροχοπέδη για την εύρυθµη
καθώς

δεν

ευνοούν

την

ανάπτυξη

και

την

ανταγωνιστικότητα. Επιπρόσθετα, παρακάτω απεικονίζονται τα αποτελέσµατα της
εκτίµησης του υποδείγµατος µε την µέθοδο ελαχίστων τετραγώνων (OLS).
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Γράφηµα 8 :Σχέση ελάχιστου µισθού και παραγωγικότητας
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Πηγή : Επεξεργασία δεδοµένων ΟΜΕ∆ και Eu Klems (www.eukems.net)

Πίνακας 8: Σχέση ελάχιστου ηµεροµισθίου και παραγωγικότητας την περίοδο
2000-2007
lnwd
Συντελεστής
t
Ακαθάριστη προστιθέµενη αξία/ώρα εργασίας
0.467 (0.040)***
11.61
(σε λογάριθµους)
Έτος 2001
0.002 (0.042)
0.04
Έτος 2002
-0.076 (0.042)*
-1.80
Έτος 2003
-0.329 (0.042)
-0.78
Έτος 2004
0.032 (0.041)
0.77
Έτος 2005
0.068 (0.040)*
1.67
Έτος 2006
0.115 (0.406)***
2.84
Έτος 2007
0.137 (0.413)***
3.33
Πηγή : Επεξεργασία δεδοµένων ΟΜΕ∆ και Eu Klems (www.eukems.net)
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Παρατηρούµε πως υπάρχουν ενδείξεις ύπαρξης έντονης σχέσης µεταξύ
ηµεροµισθίου και παραγωγικότητας καθώς και ενδείξεις ύπαρξης σχέσης µηνιαίου
µισθού και παραγωγικότητας µόνο για επίπεδο σηµαντικότητας 10%. Επιπλέον,
παρουσιάζονται και ενδείξεις για επιδράσεις του χρόνου. Οι ισχυρότερες επιδράσεις
(που επιβεβαιώνονται για κάθε επίπεδο σηµαντικότητας) εµφανίζονται για τα
ηµεροµίσθια τα έτη 2006-2007 και για τους µηνιαίους µισθούς τα έτη 2005, 2006,
2007.
∆εδοµένου ότι το υπόδειγµα που εκτιµήθηκε είναι λογαριθµικό η εκτίµηση
του συντελεστή β θα ισούται µε την ελαστικότητα. Έτσι λοιπόν, για κάθε µια από τις
περιπτώσεις (ηµεροµίσθια, µηνιαίοι µισθοί) τα αποτελέσµατα απεικονίζουν την
ελαστικότητα των µισθών ως προς την ακαθάριστη αξία ανά ώρα εργασίας.
Παρατηρούµε πως η ελαστικότητα στην περίπτωση του ηµεροµισθίου είναι
µεγαλύτερη από αυτήν στην περίπτωση του µηνιαίου µισθού. Το ηµεροµίσθιο είναι
πιο ελαστικό σε σχέση µε τον µηνιαίο µισθό ως προς την παραγωγικότητα. Συνεπώς
είναι πιο ευαίσθητο στις πιθανές αλλαγές που µπορεί να συντελούνται στις συνθήκες
που διέπουν την αγορά εργασίας. Έχει προκύψει ότι τα συνδικάτα σε µεγαλύτερο

Πίνακας 9: Σχέση ελάχιστου µηνιαίου µισθού και παραγωγικότητας την
περίοδο 2000-2007
m
lnw
Συντελεστής
t
Ακαθάριστη προστιθέµενη αξία/ώρα εργασίας
0.044 (0.026)*
1.69
(σε λογάριθµους)
Έτος 2001
-0.021 (0.030)
-0.68
Έτος 2002
-0.004 (0.030)
-0.12
Έτος 2003
0.030 (0.030)
1.01
Έτος 2004
0.061 (0.029)**
2.06
Έτος 2005
0.098 (0.029)***
3.35
Έτος 2006
0.124 (0.029)***
4.23
Έτος 2007
0.165 (0.030)***
5.57
Πηγή : Επεξεργασία δεδοµένων ΟΜΕ∆ και Eu Klems (www.eukems.net)
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βαθµό επιδιώκουν να διαπραγµατεύονται σε επίπεδο µηνιαίου µισθού. Αυτό
συµβαίνει γιατί τα συνδικάτα επιθυµούν οι µισθοί να είναι λιγότερο ευαίσθητοι στις
εξωγενείς µεταβολές της αγοράς εργασίας. Από την επεξεργασία των δεδοµένων
επιβεβαιώνεται το παραπάνω συµπέρασµα. Πάνω από το 58% των καταγεγραµµένων
βασικών µισθών είναι µηνιαίοι. Η µέτρηση αυτή προήλθε από τις συµβάσεις που
ορίζουν µόνο ένα είδος µισθού (ηµεροµίσθιο ή µηνιαίο µισθό).

5.2 Σχέση μισθών και πυκνότητας εργατικών σωματείων
Το επόµενο στάδιο της οικονοµετρικής προσέγγισης περιλαµβάνει την
εκτίµηση υποδειγµάτων µε τη χρήση δύο µεθόδων εκτίµησης µε σκοπό την εξέταση
των πιθανών προσδιοριστικών παραγόντων που µπορεί να επηρεάζουν τη
διαµόρφωση των µισθών. Αρχικά, η εκτίµηση περιλαµβάνει το υπόδειγµα

ln yit = αit + βχit + uit , το οποίο για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας
µετασχηµατίζεται ως εξής :

ln wi t = α it + βudensityit + γ inf lation05it + δunemploymentit + εDt + ui t (2)
όπου ln wit , ο µισθός (σε λογάριθµους), udensity η πυκνότητα των εργατικών
συνδικάτων, inflation05 το επίπεδο του πληθωρισµού, unemployment το επίπεδο της
ανεργίας και Dt µια ψευδοµεταβλητή που λαµβάνει τιµές για την περίοδο t = 1,..... 10
. Υποθέτουµε ότι u it ~ N (0,1) . Το υπόδειγµα εκτιµάται µε τη µέθοδο ελαχίστων
τετραγώνων (OLS) για τους δύο τύπους µισθών. ∆ηλαδή:
d

ln wi t = α it + β udensity it + γ inf lation 05 it + δunemployme nt it + εDt + u it ( 2α )
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m

ln wi t = α it + β udensity it + γ inf lation 05 it + δunemployme nt it + εDt + u i t ( 2 β )
d
m
όπου ln wi , ln wi τα ελάχιστα επίπεδα ηµεροµισθίων και µισθών αντίστοιχα

(εκφρασµένα σε λογάριθµους), udensity η πυκνότητα των εργατικών συνδικάτων,
inflation05 το επίπεδο του πληθωρισµού, unemployment το επίπεδο της ανεργίας και

Dt µια ψευδοµεταβλητή που λαµβάνει τιµές για την περίοδο t = 1,..... 10 . Ο Πίνακας
10, παρουσιάζει τη διαµόρφωση της µεταβλητής udensity. Η πυκνότητα των
εργατικών σωµατείων στην περίπτωση µας ερµηνεύεται ως το ποσοστό των µελών
των σωµατείων που συµµετέχουν στην διαπραγµάτευση σε σχέση µε τα
εγγεγραµµένα µέλη.

Πίνακας 10: Πυκνότητα σωµατείων (udensity)
Ποσοστά
Εκατοστηµόρια
1%
0.23
5%
0.27
10%
0.31
25%
0.39
50%
0.53
75%
0.77
90%
0.89
95%
0.90
99%
0.91
Πηγή: Επεξεργασία δεδοµένων ΟΜΕ∆

Τα αποτελέσµατα της εκτίµησης, όπως εµφανίζονται στον Πίνακα 11,
φανερώνουν την ύπαρξης σχέσης του κατώτατου ηµεροµισθίου µε την πυκνότητα του
σωµατείου. Ο συντελεστής β της udensity είναι θετικός και στατιστικά σηµαντικός
για επίπεδο σηµαντικότητας 5%. Η επίδραση του χρόνου είναι θετική και στατιστικά
σηµαντική για κάθε επίπεδο σηµαντικότητας από το 2004 έως το 2009.Τέλος, τα
επίπεδα της ανεργίας και ο παρατηρούµενος πληθωρισµός δεν φαίνεται να επιδρούν
στη διαµόρφωση των κατώτατων ηµεροµισθίων. Τα αποτελέσµατα της εκτίµησης για
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τους µηνιαίους µισθούς εµφανίζονται στον Πίνακα 12. Για τους µηνιαίους µισθούς
προκύπτει πως η επίδραση του χρόνου είναι θετική και στατιστικά σηµαντική για
κάθε επίπεδο σηµαντικότητας για το 2009.Για επίπεδο σηµαντικότητας 5% ο χρόνος
επηρεάζει την εξέλιξη των µισθών (για την περίοδο 2005 έως 2008). Ο πληθωρισµός
και η ανεργία δεν φαίνεται να επιδρούν στη διαµόρφωση του ελάχιστου µισθού.

Πίνακας 11: Αποτελέσµατα εκτίµησης µε OLS
lnwd
Πυκνότητα σωµατείου
Έτος 2001
Έτος 2002
Έτος 2003
Έτος 2004
Έτος 2005
Έτος 2006
Έτος 2007
Έτος 2008
Έτος 2009
% ανεργίας (µήνας διαπραγµάτευσης)
Πληθωρισµός (µήνας διαπραγµάτευσης)
Πηγή: Επεξεργασία δεδοµένων ΟΜΕ∆

Συντελεστής
0.037 (0.017)**
0.001 (0.178)
0.022 (0.019)
0.042 (0.207)**
0.063 (0.186)***
0.089 (0.193)***
0.129 (0.283)***
0.167 (0.037)***
0.198 (0.330)***
0.238 (0.114)***
0.011 (0.007)
0.001 (0.138)

t
2.17
0.04
1.15
2.05
3.40
4.61
4.55
5.21
5.37
7.18
0.96
0.09

Πίνακας 12: Αποτελέσµατα εκτίµησης µε OLS
lnwm
Συντελεστής
Πυκνότητα σωµατείου
0.036 (0.0381)
Έτος 2001
0.008 (0.032)
Έτος 2002
0.027 (0.033)
Έτος 2003
0.027 (0.035)
Έτος 2004
0.600 (0.032)
Έτος 2005
0.089 (0.033)**
Έτος 2006
0.094 (0.046)**
Έτος 2007
0.108 (0.052)**
Έτος 2008
0.131 (0.060)**
Έτος 2009
0.185(0.060) ***
% ανεργίας (µήνας διαπραγµάτευσης)
-0.020 (0.018)
Πληθωρισµός (µήνας διαπραγµάτευσης)
-0.018(0.011)
Πηγή: Επεξεργασία δεδοµένων ΟΜΕ∆

t
0.96
0.26
0.83
0.76
1.89
2.72
2.01
2.10
2.20
3.36
-1.10
-1.53
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Η προσθήκη επιπλέον ανεξάρτητων µεταβλητών στο υπόδειγµα που
εκφράζουν δεδοµένα όπως ο αριθµός των εργοδοτών και συνδικάτων που
συµµετέχουν στη διαπραγµάτευση, ο αριθµός των συµβαλλόµενων γυναικών ή
ανδρών κ.α. δεν δίνουν ενδείξεις ότι υπάρχει κάποια άλλο στατιστικά σηµαντικό
µέγεθος που να επηρεάζει την εξαρτηµένη µεταβλητή.
Ωστόσο, τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από την εκτίµηση µε OLS δεν
µπορούν να θεωρηθούν αρκετά αξιόπιστα ώστε να µας οδηγήσουν σε ασφαλή
συµπεράσµατα. Τα αίτια πρέπει να αναζητηθούν στις υποθέσεις υπό τις οποίες
δηµιουργήθηκε το υπόδειγµα που εκτιµήθηκε µε OLS. Το συγκεκριµένο υπόδειγµα
υποθέτει ότι τα χαρακτηριστικά διαπραγµάτευσης των σωµατείων είναι διαφορετικά,
ενώ στην πραγµατικότητα οι συµπεριφορές στα “τραπέζια” διαπραγµάτευσης δεν
διαφοροποιούνται µε την πάροδο του χρόνου.
Έτσι, είναι απαραίτητη η εκτίµηση ενός υποδείγµατος που δεν θα περιέχει
οποιαδήποτε µεταβλητή που θα υπονοεί διαφορετικότητα στα χαρακτηριστικά αλλά
θα απεικονίζει την επίδραση του χρόνου στην πορεία των µεταβλητών. Είναι
αναγκαίο λοιπόν να χρησιµοποιήσουµε ένα πιο εξειδικευµένο υπόδειγµα για τα
δεδοµένα που θα απεικονίζει τις αλλαγές στο χρόνο των µεταβλητών χωρίς να
υπονοεί πως πραγµατοποιούνται αλλαγές στην διαπραγµατευτική συµπεριφορά.
Τα υποδείγµατα σταθερών επιδράσεων (fixed-effects) αφαιρούν την επίδραση
των χαρακτηριστικών που δεν σχετίζονται µε το χρόνο. Ένα άλλο σηµαντικό
συµπέρασµα του υποδείγµατος είναι ότι αυτά τα χαρακτηριστικά είναι µοναδικά για
κάθε i και δεν πρέπει να συσχετίζονται µε άλλα χαρακτηριστικά. Στην περίπτωση µας
το i εκφράζει την κάθε σύµβαση και το t το χρόνο. Κάθε µονάδα είναι διαφορετική
συνεπώς ο διαταρακτικός όρος και η σταθερά (που περιλαµβάνει τα χαρακτηριστικά
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για κάθε i ) δεν πρέπει να συσχετίζονται µε τις άλλες. Η αρχική µορφή ενός
υποδείγµατος σταθερών επιδράσεων είναι η εξής:

ln yit = α it + βxit + uit (3)
Αν οι µη παρατηρούµενες µεταβλητές δεν αλλάζουν στον χρόνο, τότε όποιες
αλλαγές στην εξαρτηµένη µεταβλητή ln yit πρέπει να προκύπτουν από επιδράσεις
διαφορετικές από τα αυτά τα σταθερά χαρακτηριστικά (Stock and Watson, 2003).
Για τις ανάγκες της ανάλυσης της παρούσας εργασίας χρησιµοποιούµε τα παρακάτω
υποδείγµατα:

ln witd = a it + β udensity it + γ inf lation 05 it + δunemployme nt it + εDt + u it (3α )
ln witm = a it + β udensity it + γ inf lation 05 it + δunemployme nt it + εDt + u it (3β )
d
m
όπου ln wit , ln wit τα ελάχιστα επίπεδα ηµεροµισθίων και µισθών αντίστοιχα

(εκφρασµένα σε λογάριθµους), udensity η πυκνότητα των εργατικών συνδικάτων,
inflation05 το επίπεδο του πληθωρισµού, unemployment το επίπεδο της ανεργίας και

Dt µια ψευδοµεταβλητή που λαµβάνει τιµές για την περίοδο t = 1,..... 10 .. Και στις
δύο περιπτώσεις ο διαταρακτικός όρος uit µπορεί να περιλαµβάνει µια µεταβλητή
που να εξαρτάται µόνο από το i και όχι από τον χρόνο t (time-invariant variable)
δηλαδή: uit = α i + ε it . Για τον λόγο αυτό χρησιµοποιούµε στην εκτίµηση τις πρώτες
διαφορές για να εξαλείψουµε την επίδραση του ai . Συνεπώς η εκτίµηση γίνεται στο

∆ ln witd − ∆ ln witd−1 για τα ηµεροµίσθια και στο ∆ ln witm − ∆ ln witm−1 για τους µηνιαίους
µισθούς. Ο Πίνακας 13 παρουσιάζει τα αποτελέσµατα εκτίµησης µε του
υποδείγµατος σταθερών επιδράσεων για τα ηµεροµίσθια και ο Πίνακας 14 για τους
µηνιαίους µισθούς. Παρατηρούµε ότι τα αποτελέσµατα διαφέρουν από αυτά που
προέκυψαν από την εκτίµηση µε OLS.
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Πίνακας 13: Αποτελέσµατα εκτίµησης του υποδείγµατος σταθερών επιδράσεων
lnwd
Συντελεστής
t
Πυκνότητα σωµατείου
-0.049(0.009)***
-5.49
Έτος 2001
-0.011(0.002)***
-4.47
Έτος 2002
0.014 (0.003)***
5.53
Έτος 2003
0.033 (0.003)***
11.77
Έτος 2004
0.061 (0.002)***
23.80
Έτος 2005
0.079 (0.003)***
29.74
Έτος 2006
0.108 (0.004)***
27.43
Έτος 2007
0.138 (0.004)***
30.28
Έτος 2008
0.151 (0.005)***
28.81
Έτος 2009
0.209 (0.005)***
44.39
% ανεργίας (µήνας διαπραγµάτευσης)
0.003 (0.002)**
2.08
Πληθωρισµός (µήνας διαπραγµάτευσης)
0.006 (0.001)***
6.14
Πηγή: Επεξεργασία δεδοµένων ΟΜΕ∆
Πίνακας 14: Αποτελέσµατα εκτίµησης του υποδείγµατος σταθερών επιδράσεων
lnwm
Συντελεστής
t
Πυκνότητα σωµατείου
0.004(0.018)
0.24
Έτος 2001
-0.009(0.005)*
-1.70
Έτος 2002
0.020 (0.006)***
3.55
Έτος 2003
0.033 (0.006)***
5.36
Έτος 2004
0.061 (0.006)***
10.77
Έτος 2005
0.082 (0.006)***
13.89
Έτος 2006
0.117 (0.009)***
13.39
Έτος 2007
0.150 (0.010)***
15.16
Έτος 2008
0.169 (0.113)***
14.93
Έτος 2009
0.218 (0.106)***
20.61
% ανεργίας (µήνας διαπραγµάτευσης)
0.004 (0.003)
1.28
Πληθωρισµός (µήνας διαπραγµάτευσης)
0.005 (0.002)**
2.15
Πηγή: Επεξεργασία δεδοµένων ΟΜΕ∆

Αρχικά, αναφορικά µε τα ηµεροµίσθια η µεταβλητή udensity έχει αρνητική
και στατιστικά σηµαντική επίδραση για κάθε επίπεδο σηµαντικότητας. Μια πιθανή
ερµηνεία της ύπαρξης αντίστροφης επίδρασης, ενδέχεται να είναι ότι οι εργαζόµενοι
µε χαµηλά ηµεροµίσθια έχουν µεγαλύτερη πυκνότητα για να µπορούν να
διεκδικήσουν µεγαλύτερα επίπεδα µισθών. Εν συνεχεία, η επίδραση του χρόνου είναι
στατιστικά σηµαντική για κάθε επίπεδο σηµαντικότητας για την περίοδο 2001 έως
2009. Αξίζει να σηµειωθεί πως η επίδραση του χρόνου µελετάται από το 2001 και
µετά διότι όπως προαναφέρθηκε η εκτίµηση γίνεται σε επίπεδο πρώτων διαφορών µε
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αποτέλεσµα να µην περιλαµβάνεται το 2000. Όπως έχει αναφερθεί και
προηγουµένως, από τα µεγέθη που χρησιµοποιούνται έχει αφαιρεθεί η επίδραση του
πληθωρισµού. Παρόλα αυτά, η επίδραση της µεταβλητής inflation05 είναι θετική και
στατιστικά σηµαντική για κάθε επίπεδο σηµαντικότητας. Η προσδοκία για την
ανοδική πορεία του πληθωρισµού προκαλεί ανοδικές πιέσεις στα ηµεροµίσθια. Η
ανεργία επίσης επιδρά θετικά στην εξέλιξη των ηµεροµισθίων για επίπεδο
σηµαντικότητας 5%.
Για τους µηνιαίους µισθούς, δεν φαίνεται να υπάρχει σχέση µεταξύ
πυκνότητας και µισθού. Η επίδραση του χρόνου είναι θετική και στατιστικά
σηµαντική για κάθε επίπεδο σηµαντικότητας για την περίοδο 2002 έως 2009. Όπως
και στην περίπτωση των ηµεροµισθίων, και για τους µηνιαίους µισθούς παρατηρούµε
ότι πληθωρισµός επιδρά θετικά στους µισθούς σε αντίθεση µε την ανεργία που ασκεί
κάποιο είδος επίδρασης.
Όπως στην περίπτωση της εκτίµησης µε OLS, έτσι και στο υπόδειγµα
σταθερών επιδράσεων µπορούµε να προσθέσουµε µεταβλητές που µετρούν τον
αριθµό των ανδρών και γυναικών που εκπροσωπούν τόσο τις εργοδοτικές οργανώσεις
όσο και τα εργατικά συνδικάτα (emplfemale, emplmale, unionfemale, unionmale).
Παρακάτω, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της εκτίµησης µετά την προσθήκη των
επιπλέον µεταβλητών για τα ηµεροµίσθια και τους µισθούς.
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Πίνακας 15: Αποτελέσµατα εκτίµησης του υποδείγµατος σταθερών επιδράσεων
µε την προσθήκη των µεταβλητών emplfemale, emplmale, unionfemale,
unionmale
lnwd
Συντελεστής
t
Πυκνότητα σωµατείου
-0.040 (0.009)***
-4.28
Έτος 2001
-0.010 (0.002)***
-3.79
Έτος 2002
0.016 (0.003)***
5.41
Έτος 2003
0.035 (0.003)***
10.85
Έτος 2004
0.062 (0.003)***
21.4
Έτος 2005
0.080 (0.003)***
26.43
Έτος 2006
0.111 (0.005)***
22.25
Έτος 2007
0.141 (0.006)***
24.65
Έτος 2008
0.157 (0.007)***
23.58
Έτος 2009
0.214 (0.006)***
33.1
% ανεργίας (µήνας διαπραγµάτευσης)
0.004 (0.002)*
1.92
Πληθωρισµός (µήνας διαπραγµάτευσης)
0.006 (0.001)***
4.52
Αριθµός γυναικών εργοδοτών(emplfemale)
0.001 (0.002)
0.55
Αριθµός ανδρών εργοδοτών(emplmale)
0.003 (0.001)**
2.99
Αριθµός γυναικών εργαζοµένων(unionfemale)
-0.007(0.003)**
-2.22
Αριθµός ανδρών εργαζοµένων(unionmale)
-0.004(0.002)*
-1.86
Πηγή: Επεξεργασία δεδοµένων ΟΜΕ∆

Για επίπεδο σηµαντικότητας 5%, ο αριθµός των γυναικών που συµµετέχουν
στην διαπραγµάτευση επιδρά αρνητικά στα ηµεροµίσθια. Αρνητική επίδραση
προκύπτει πως ασκείται και από τον αριθµό των ανδρών που συµµετέχουν στη
διαπραγµάτευση αλλά µόνο για επίπεδο σηµαντικότητας 10%, δηλαδή υψηλότερος
αριθµός ανδρών στο “τραπέζι” διαπραγµάτευσης σχετίζεται µε χαµηλότερα
ηµεροµίσθια. Για τους µηνιαίους µισθούς, δεν υπάρχει καµία ένδειξη επίδρασης των
µεταβλητών emplfemale, emplmale, unionfemale, unionmale στην εξαρτηµένη
µεταβλητή. Τα συµπεράσµατα λοιπόν που προκύπτουν από τον Πίνακα 14 δεν
µεταβάλλονται.
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Πίνακας 16: Αποτελέσµατα εκτίµησης του υποδείγµατος σταθερών επιδράσεων
µε την προσθήκη των µεταβλητών emplfemale, emplmale, unionfemale,
unionmale
lnwm
Συντελεστής
t
Πυκνότητα σωµατείου
-0.005 (0.015)
-0.32
Έτος 2001
Έτος 2002
Έτος 2003
Έτος 2004
Έτος 2005
Έτος 2006
Έτος 2007
Έτος 2008
Έτος 2009
% ανεργίας (µήνας διαπραγµάτευσης)
Πληθωρισµός (µήνας διαπραγµάτευσης)
Αριθµός γυναικών εργοδοτών(emplfemale)
Αριθµός ανδρών εργοδοτών(emplmale)
Αριθµός γυναικών εργαζοµένων(unionfemale)
Αριθµός ανδρών εργαζοµένων(unionmale)
Πηγή: Επεξεργασία δεδοµένων ΟΜΕ∆

-0.007 (0.005)
0.017(0.005)***
0.038(0.005)***
0.061 (0.005)***
0.082 (0.005)***
0.117 (0.008)***
0.146(0.009)***
0.168 (0.010)***
0.216 (0.010)***
0.005 (0.003)
0.006 (0.002)**
0.001 (0.0043)
0.002 (0.0013)
0.007 (0.0072)
0.002 (0.0024)

-1.57
3.37
7.3
12.36
16.5
15.2
17.15
17
22.55
1.54
3.02
0.30
1.49
0.94
1.09

6.Συµπεράσµατα
Στις προηγούµενες ενότητες παρουσιάστηκαν εκτενώς τα χαρακτηριστικά που
διέπουν την ελληνική αγορά εργασίας σε πολλά επίπεδα. Η ανάλυση επικεντρώθηκε
στα χαρακτηριστικά των εργατικών συνδικάτων και στον τρόπους διαπραγµάτευσης
που χρησιµοποιούν για να επιτύχουν τους στόχους τους και την ευηµερία των µελών
τους. ∆ιερευνήθηκε η διαδικασία καθορισµού του ελάχιστου κατώτατου µισθού σε
κλαδικό επίπεδο στην ελληνική οικονοµία. Λόγω της απουσίας διαθέσιµων
στατιστικών στοιχείων κατασκευάστηκε µια βάση δεδοµένων για τον ελάχιστο
κατώτατο µισθό σύµφωνα µε τα στοιχεία που προκύπτουν από τις συλλογικές
διαπραγµατεύσεις. Περίοδος αναφοράς είναι το χρονικό διάστηµα 2000-2009 και η
βάση δεδοµένων περιλαµβάνει ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία. Τα ποσοτικά στοιχεία
αφορούν στον ελάχιστο κατώτατο µισθό (ηµεροµίσθιο/µηνιαίος µισθός) και σε
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διαφορετικού τύπου επιδόµατα (γάµου, χρονοεπίδοµα, σπουδών, συνθηκών εργασίας,
κ.λπ.). Τα ποιοτικά στοιχεία περιλαµβάνουν την ηµεροµηνία της διαπραγµάτευσης,
τα σωµατεία των εργαζοµένων και τις εργοδοτικές οργανώσεις, το είδος της
σύµβασης και διάφορα άλλα στοιχεία όπως το εάν η σύµβαση είναι αποτέλεσµα
διαιτησίας, την κατά φύλο σύνθεση των ατόµων που συµµετέχουν στην
διαπραγµάτευση κ.λπ.
Για τους σκοπούς της ανάλυσης χρησιµοποιήθηκαν διάφορες στατιστικές
µετρήσεις περιγραφικού χαρακτήρα καθώς επίσης και υποδείγµατα στα οποία
χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία διαστρωµατικών χρονοσειρών. Σύµφωνα µε τα
αποτελέσµατα της εµπειρικής ανάλυσης το επίπεδο του κατώτατου µισθού φαίνεται
να αυξάνεται συστηµατικά στην εξεταζόµενη περίοδο. Η εφαρµογή οικονοµετρικών
υποδειγµάτων που σκοπεύει στον προσδιορισµό των παραγόντων που µπορούν να
ερµηνεύσουν την παρατηρούµενη αυξητική τάση µας οδήγησε στο συµπέρασµα ότι
κανένας από τους εξεταζόµενους παράγοντες δεν είναι δυνατόν να ερµηνεύσει αυτήν
την τάση εκτός από της δέσµης των µεταβλητών που µετρούν τις χρονικές
επιδράσεις. ∆ηλαδή, οι µισθοί ακολουθούν µια ανοδική πορεία ακολουθώντας την
επίδραση του χρόνου. Με απλά λόγια παρατηρώντας τους µισθούς της προηγούµενης
περιόδου αποτελεί µονόδροµο η αύξηση του εκάστοτε επιπέδου ηµεροµισθίου ή
µηνιαίου µισθού. Αυτό ίσως αποτελεί παθογένεια της ελληνικής αγοράς εργασίας και
θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη σε οποιαδήποτε προσπάθεια ανάκαµψης της
οικονοµικής δραστηριότητας.
Το καθεστώς των συµβάσεων στην Ελλάδα µέχρι τώρα βασίζεται σε µεγάλο
βαθµό στις συλλογικές συµβάσεις είτε σε επίπεδο κλαδικό είτε σε επίπεδο εθνικό.
Ωστόσο, οι οικονοµικές εξελίξεις και συγκυρίες επιβάλλουν όχι µόνο την
αναδιάρθρωση των συνδικαλιστικών φορέων όσο και τον εκσυγχρονισµό των
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συνθηκών που χαρακτηρίζουν τις διαπραγµατεύσεις. Άλλωστε, δεν αποτελεί τυχαίο
γεγονός η συζήτηση για κατάργηση των συλλογικών συµβάσεων και η προώθηση
των επιχειρησιακών µε κύριο επιχείρηµα ότι οι αµοιβές θα συνδέονται περισσότερο
µε την παραγωγικότητα και τη διεύρυνση του παραγόµενου προϊόντος.
Στα πλαίσια των προσπαθειών δηµιουργίας µιας υγιούς και βιώσιµης
οικονοµίας, το ζήτηµα των συµβάσεων πρέπει να συζητηθεί και ερευνηθεί ενδελεχώς.
Η αναγκαιότητα σύνδεσης των µισθών µε την παραγωγικότητα, δηµιουργίας µιας
οικονοµίας µε στοιχεία ανταγωνιστικότητας σε σχέση µε τις άλλες αναπτυσσόµενες
και ανεπτυγµένες χώρες αλλά και ενδυνάµωσης της απασχόλησης πρέπει να
αποτελέσουν γνώµονα στις αποφάσεις για οποιαδήποτε εξέλιξη των συστηµάτων
καθορισµού των µισθών.
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