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Μέρος 3. Μισθοί, τιµές και κέρδη 
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Προκύπτει από τα στοιχεία της βάσης 

δεδοµένων Ameco1 της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής ότι το ονοµαστικό κόστος εργασίας 

ανά µονάδα προϊόντος στο σύνολο της 

ελληνικής οικονοµίας, υπολογισµένο σε εθνικά 

νοµίσµατα και συγκρινόµενο µε το αντίστοιχο 

µέγεθος στις 35 βιοµηχανικές χώρες 

παρουσίασε την εξέλιξη που φαίνεται στο 

∆ιάγραµµα 1. Από την σύγκριση των αυξήσεων 

του κόστους εργασίας ανά µονάδα προϊόντος 

στην Ελλάδα έναντι των αντίστοιχων αυξήσεων 

στις άλλες χώρες, καθίσταται προφανές ότι η 

επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας της 

ελληνικής οικονοµίας δεν οφείλεται στις 

αυξήσεις των µισθών. 

∆ιάγραµµα 1 

Κόστος εργασίας ανά µονάδα προϊόντος σε τρέχουσες 
τιµές σε σχέση µε τις 35 βιοµηχανικές χώρες. 

Σε εθνικό νόµισµα
(1995=100). Σύνολο οικονοµίας
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1 Μέρος των στοιχείων της βάσης δηµοσιεύεται ως στατιστικό παράρτηµα αφενός µεν στην έκδοση European 

Economy αφετέρου δε στις φθινοπωρινές και εαρινές προβλέψεις της Επιτροπής. 

Τρόπος υπολογισµού και πηγή 

Οι µεταβολές του κόστους εργασίας ανά µονάδα 

προϊόντος σε τρέχουσες τιµές υπολογίζονται ως η 

διαφορά των αυξήσεων της παραγωγικότητας της 

εργασίας από τις µεταβολές των ονοµαστικών 

αποδοχών των µισθωτών (περιλαµβανοµένων και των 

ασφαλιστικών εισφορών εργαζοµένων και εργοδοτών). 

∆είκτη ανταγωνιστικότητας κόστους εργασίας αποτελεί 

η σύγκριση του εθνικού δείκτη µε τους αντίστοιχους 

δείκτες των 35 άλλων βιοµηχανικών χωρών 

λαµβανοµένης υπόψη της γεωγραφικής και της 

κλαδικής κατανοµής εκάστης χώρας. Τον δείκτη αυτόν 

υπολογίζουν οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

(βάση δεδοµένων Ameco). 
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Μεθοδολογική σηµείωση 

 

Η παραγωγικότητα της εργασίας υπολογίζεται πάντοτε σε όγκο (σε σταθερές τιµές). Εάν το µηνιαίο κόστος εργασίας υπολογισθεί σε τρέχουσες τιµές, τότε και το κόστος 

εργασίας ανά µονάδα προϊόντος είναι σε τρέχουσες τιµές. Εάν υπολογισθεί σε σταθερές τιµές, τότε το κόστος εργασίας ανά µονάδα προϊόντος είναι σε πραγµατικούς 

όρους (πραγµατικό µοναδιαίο κόστος εργασίας). 
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Αναφέρεται από πολλούς αναλυτές ότι ο ρυθµός ανόδου του κόστους εργασίας ανά µονάδα 

προϊόντος2 στο σύνολο της οικονοµίας παρέµεινε, κατά το 2005, υψηλότερος στην Ελλάδα από ό,τι 

στη ζώνη του ευρώ (2,2% σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, έναντι 1% περίπου 

στη ζώνη του ευρώ), παρά τη συνεχή βελτίωση της παραγωγικότητας της εργασίας. Μάλιστα, για το 

2006, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, το κόστος εργασίας ανά µονάδα 

προϊόντος θα αυξηθεί κατά 3,7%  στην Ελλάδα, ενώ στη ζώνη του ευρώ προβλέπεται αύξηση 

µικρότερη του 1%, µε αποτέλεσµα σηµαντική περαιτέρω επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας της 

ελληνικής οικονοµίας. Οι διαπιστώσεις αυτές δηµιουργούν την εντύπωση ότι οι παράλογες 

απαιτήσεις των µισθωτών οδηγούν σε αύξηση του κόστους εργασίας και εποµένως σε µείωση της 

ανταγωνιστικότητας. 

Εντούτοις, οι υπολογισµοί αυτοί είναι αµφίβολης αξίας, για τους εξής λόγους: 

• Πρώτον, πρέπει να συγκρίνουµε την αύξηση του κόστους εργασίας ανά µονάδα 

προϊόντος στην Ελλάδα µε το αντίστοιχο µέγεθος, όχι στη ζώνη του ευρώ, αλλά στο 

σύνολο των χωρών µε τις οποίες πραγµατοποιούνται οι εµπορικές ανταλλαγές της 

χώρας (εξαιρουµένου του πετρελαίου). Για τον λόγο αυτό, αντί να συγκρίνουµε τις 

µεταβολές του κόστους εργασίας στην Ελλάδα µε τη ζώνη του ευρώ, είναι κατά πολύ 

ορθότερο να χρησιµοποιούµε ως δείκτη ανταγωνιστικότητας κόστους εργασίας τη 

σύγκριση του εθνικού δείκτη µε τους αντίστοιχους δείκτες των 35 άλλων 

αναπτυγµένων χωρών του πλανήτη λαµβανοµένης υπόψη της γεωγραφικής και της 

κλαδικής κατανοµής του εξωτερικού εµπορίου της Ελλάδας µε αυτές τις 35 χώρες. 

• ∆εύτερον, επειδή οι χώρες αυτές δεν έχουν κοινό νόµισµα, αλλά τα δικά τους εθνικά 

νοµίσµατα, εάν θέλουµε να συγκρίνουµε την ανταγωνιστικότητα κόστους εργασίας 

(δηλαδή την ανταγωνιστικότητα στο βαθµό που εξαρτάται από το κόστος εργασίας 

ανά µονάδα προϊόντος) µεταξύ Ελλάδας και ανταγωνιστριών χωρών, τότε θα πρέπει 

να υπολογίσουµε το κόστος εργασίας στις διάφορες χώρες στο ίδιο νόµισµα (σε 

δολάρια ή σε ευρώ). Εάν όµως θέλουµε να συγκρίνουµε πόσο επέδρασαν στην 

ανταγωνιστικότητα κόστους οι απαιτήσεις των µισθωτών, εποµένως οι αυξήσεις των 

µισθών, τότε θα πρέπει να κάνουµε τη σύγκρισή σε εθνικά νοµίσµατα –αλλιώς υπάρχει 

ο κίνδυνος να αποδώσουµε στις αυξήσεις των µισθών, µεταβολές που οφείλονται στις 

συναλλαγµατικές ισοτιµίες. 

Έτσι, οι συγκρίσεις του κόστους εργασίας ανά µονάδα προϊόντος µε τη ζώνη του ευρώ, αντί της 

ορθής σύγκρισης µε τις 35 αναπτυγµένες χώρες, και σε ευρώ ή δολάρια αντί της ορθής σύγκρισης 

σε εθνικό νόµισµα, εµφανίζουν κάθε ανατίµηση της συναλλαγµατικής ισοτιµίας του ευρώ έναντι των 

νοµισµάτων των εµπορικών εταίρων της Ελλάδας ως αποτέλεσµα των «παράλογων απαιτήσεων των 

                                                           
2 Οι µεταβολές του κόστους εργασίας ανά µονάδα προϊόντος υπολογίζονται ως η διαφορά των αυξήσεων της 

παραγωγικότητας της εργασίας από τις µεταβολές των ονοµαστικών αποδοχών των µισθωτών 

(περιλαµβανοµένων και των ασφαλιστικών εισφορών εργαζοµένων και εργοδοτών). 
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εργαζοµένων». Με βάση τέτοιες λανθασµένες συγκρίσεις καλούνται οι εργαζόµενοι, επιδεικνύοντας 

αυτοσυγκράτηση, να αναλάβουν εκείνοι την αναπλήρωση της απώλειας ανταγωνιστικότητας που 

οφείλεται στην αύξηση της συναλλαγµατικής ισοτιµίας. Ωστόσο, το ρίσκο από τις δυσµενείς 

µεταβολές της συναλλαγµατικής ισοτιµίας είναι ένα ρίσκο που πρέπει να αναλαµβάνουν οι 

επιχειρήσεις, όχι οι µισθωτοί, ακριβώς όπως αυτές ωφελούνται όταν οι µεταβολές της 

συναλλαγµατικής ισοτιµίας είναι ευνοϊκές. 

Για να έχουµε την ορθή εκτίµηση της επίπτωσης των απαιτήσεων των εργαζοµένων στην 

ανταγωνιστικότητα τιµής υπολογίζουµε τον εθνικό δείκτη του µοναδιαίου κόστους εργασίας σε σχέση 

µε τους αντίστοιχους δείκτες των 35 άλλων βιοµηχανικών χωρών, σε εθνικά νοµίσµατα, 

λαµβανοµένης υπόψη της γεωγραφικής και της κλαδικής κατανοµής εκάστης χώρας στο εξωτερικό 

εµπόριο της Ελλάδας. Καθόλου τυχαία, τον δείκτη αυτόν, τον υπολογίζουν οι υπηρεσίες της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής (βάση δεδοµένων Ameco) και τα αποτελέσµατα φαίνονται στο ∆ιάγραµµα 1 

για την Ελλάδα και τις άλλες χώρες της νότιας Ευρώπης (η σύγκριση µε τις χώρες αυτές βασίζεται 

στο γεγονός ότι έχουν το ίδιο ή παραπλήσιο κοινωνικοοικονοµικό µοντέλο µε την Ελλάδα).  

Προκύπτει από το διάγραµµα αυτό ότι στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, το ονοµαστικό 

κόστος εργασίας ανά µονάδα προϊόντος στο σύνολο της ελληνικής οικονοµίας, συγκρινόµενο µε το 

αντίστοιχο µέγεθος στις 35 βιοµηχανικές χώρες σε εθνικά νοµίσµατα, µειώθηκε. Ως εκ τούτου, δεν 

είναι ορθός ο ισχυρισµός ότι η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας επιδεινώνεται εξαιτίας 

των απαιτήσεων των µισθωτών. 

Επειδή, όµως, υπάρχει όντως επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας, αυτή κάπου αλλού πρέπει να 

αποδοθεί. Οφείλεται καταρχήν στην ανατίµηση του ευρώ έναντι των νοµισµάτων των εµπορικών 

εταίρων της Ελλάδας. Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 1, στον οποίο φαίνεται το κόστος εργασίας 

ανά µονάδα προϊόντος για το σύνολο της οικονοµίας σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες 35 βιοµηχανικά 

αναπτυγµένες χώρες (λαµβάνοντας υπόψη την κλαδική και γεωγραφική κατανοµή του εξωτερικού 

εµπορίου της Ελλάδας), το µοναδιαίο κόστος εργασίας στην Ελλάδα, υπολογισµένο σε εθνικά 

νοµίσµατα, µειώθηκε έναντι των ανταγωνιστριών χωρών κατά 2,0% στην περίοδο 1999-2005 και 

κατά 3,2% στην περίοδο 1995-2005. Εποµένως, οι απαιτήσεις των µισθωτών στην Ελλάδα 

αυξήθηκαν λιγότερο από ό,τι στις ανταγωνίστριες χώρες (λαµβανοµένης υπόψη και της ταχύτερης 

αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας στην Ελλάδα). Αντιθέτως, το µοναδιαίο κόστος 

εργασίας υπολογισµένο σε δολάρια ΗΠΑ αυξήθηκε έναντι των ανταγωνιστριών χωρών κατά 5,1% 

στην περίοδο 1999-2005 και κατά 9,6% κατά την δεκαετία 1995-2005. Η αύξηση αυτή οφείλεται 

αποκλειστικά στην ανατίµηση του ευρώ έναντι των νοµισµάτων των εµπορικών εταίρων της 

Ελλάδας. Πρόκειται για αύξηση που δεν µπορεί εποµένως να αποδοθεί στις µισθολογικές απαιτήσεις 

των εργαζοµένων και η οποία αποτελεί µέρος του επιχειρηµατικού ρίσκου που είναι παράλογο να 

αναλαµβάνουν οι εργαζόµενοι. 
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Πίνακας 1 

Κόστος εργασίας ανά µονάδα προϊόντος 

Σύνολο οικονοµίας. Σύγκριση µε τις υπόλοιπες 35 βιοµηχανικά 

αναπτυγµένες χώρες. ∆ιπλή στάθµιση εξωτερικού εµπορίου. 

(1999=100) 

  Σε δολάρια ΗΠΑ Σε εθνικά νοµίσµατα 
1995 94.5 101,2 

1996 96.4 101,0 

1997 100.8 100,9 

1998 99.5 101,3 

1999 100.0 100 

2000 93.0 97,5 

2001 91.4 92,8 

2002 96.2 95,5 

2003 99.3 93,9 

2004 103.9 96,7 

2005 105.1 98,0 

Εντούτοις, η επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας τιµής των ελληνικών προϊόντων δεν οφείλεται 

αποκλειστικά στην ανατίµηση του ευρώ, αλλά και στα αυξανόµενα περιθώρια κέρδους των 

επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Οι φορείς της οικονοµικής πολιτικής (αλλά και η πλειονότητα των 

αναλυτών και σχολιαστών της ελληνικής οικονοµίας) χρησιµοποιούν ως δείκτη ανταγωνιστικότητας 

το κόστος εργασίας ανά µονάδα προϊόντος. Οι καταναλωτές, όµως, όταν προτιµούν ένα προϊόν 

έναντι ενός άλλου, δεν συγκρίνουν το κόστος εργασίας που χρειάστηκε για να παραχθεί µια µονάδα 

του ενός ή  του άλλου προϊόντος, αλλά συγκρίνουν τις τιµές των προϊόντων (στα εµπορικά 

καταστήµατα δεν αναρτάται επί των προϊόντων το κόστος εργασίας ανά µονάδα προϊόντος αλλά η 

τιµή τους). Η εξίσωση «κόστος εργασίας ανά µονάδα προϊόντος ίσον ανταγωνιστικότητα» 

αποκρύπτει, και µάλιστα επιµελώς, το γεγονός ότι η τιµή του προϊόντος καθορίζεται και από την 

απόδοση κεφαλαίου, από την κερδοφορία. Κάλλιστα µπορεί το κόστος εργασίας ανά µονάδα 

προϊόντος να παραµείνει αµετάβλητο και η τιµή να αυξηθεί επειδή η επιχείρηση αύξησε το 

περιθώριο κέρδους. Αυτή, µάλιστα, είναι η περίπτωση των ελληνικών προϊόντων. Οι επιχειρήσεις 

έχουν εθιστεί σε διαρκώς αυξανόµενη απόδοση κεφαλαίου και για κάθε έτος θέτουν υψηλότερους 

στόχους, τους οποίους µάλιστα επιτυγχάνουν, µε αποτέλεσµα οι δείκτες κερδοφορίας να έχουν 

επανέλθει στα επίπεδα της χρυσής εποχής του ελληνικού καπιταλισµού της δεκαετίας του 1960 

(όπως προκύπτει, και πάλι, από τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής). Έτσι, ο πληθωρισµός στην 

Ελλάδα είναι πληθωρισµός κερδών (οφείλεται δηλαδή ακριβώς σε αυτή τη διαρκή επιδίωξη για όλο 

και µεγαλύτερη κερδοφορία) και η µείωση της ανταγωνιστικότητας τιµής δεν οφείλεται στις 

απαιτήσεις των µισθωτών αλλά στην αδιάκοπη αύξηση των περιθωρίων κέρδους. 

Χαρακτηριστικό από την άποψη αυτή είναι το γεγονός ότι οι τιµές της προστιθέµενης αξίας της 

µεταποιητικής βιοµηχανίας στην Ελλάδα αυξάνονται ταχύτερα από όσο το µοναδιαίο κόστος 

εργασίας από το 1999, ενώ σε καµία άλλη από τις τρεις χώρες της νότιας Ευρώπης δεν συµβαίνει 

κάτι τέτοιο. Όπως φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 2, τόσο οι άλλες δύο «χώρες της σύγκλισης» (η Ισπανία 



 7

και η Πορτογαλία) όσο και η Ιταλία (ένας εκ των κυριοτέρων εµπορικών εταίρων της Ελλάδας) 

αυξάνουν τις τιµές των βιοµηχανικών προϊόντων τους λιγότερο από όσο οι αντίστοιχες αυξήσεις του 

κόστους εργασίας ανά µονάδα προϊόντος. Με άλλα λόγια, τα περιθώρια κέρδους στις χώρες αυτές 

µειώνονται προκειµένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των βιοµηχανικών προϊόντων. Στην 

Ελλάδα, αντιθέτως, τα περιθώρια κέρδους αυξάνονται µε αποτέλεσµα την ραγδαία επιδείνωση της 

ανταγωνιστικότητας τιµής. 

 
∆ιάγραµµα 2 

Το παραπάνω διάγραµµα συγκρίνει τον αποπληθωριστή της προστιθέµενης αξίας µε το µοναδιαίο κόστος 
εργασίας (σε τρέχουσες τιµές) στις τέσσερις χώρες. Η απόσταση µεταξύ της καµπύλης του αποπληθωριστή και 
της καµπύλης του κόστους εργασίας αποτελεί µέτρο της κερδοφορίας των επιχειρήσεων. 
Πηγή: Annual Macroeconomic Database, European Commission 

Ελλάδα: Περιθώρια κέρδους στη µεταποίηση
(Εθνικό νόµισµα: 1995 = 100)
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Πορτογαλία: Περιθώρια κέρδους στη µεταποίηση
(Εθνικό νόµισµα: 1995 = 100)
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Ισπανία: Περιθώρια κέρδους στη µεταποίηση
(Εθνικό νόµισµα: 1995 = 100)
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Ιταλία: Περιθώρια κέρδους στη µεταποίηση
(Εθνικό νόµισµα: 1995 = 100)
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Αποπληθωριστής προστιθέµενης αξίας, µοναδιαίο κόστος εργασίας και κερδοφορία 

Η τιµή της προστιθέµενης αξίας (ή αλλιώς ο αποπληθωριστής της προστιθέµενης αξίας) ισούται προς 

)(
)( π

κ
π

wp
Rp

p c
cap +=  

όπου ccap ppp ,,  είναι αντίστοιχα ο αποπληθωριστής της προστιθέµενης αξίας, του κεφαλαίου και 

της ιδιωτικής κατανάλωσης, w,,κπ  είναι αντίστοιχα, σε σταθερές τιµές, η παραγωγικότητα της 

εργασίας, η ένταση κεφαλαίου και ο µέσος µισθός, και R  είναι η απόδοση κεφαλαίου. 

Η ποσότητα 









κ
π
Rpcap

  είναι το µικτό κέρδος ανά µονάδα προϊόντος ενώ )(
π
wpc  είναι  

το κόστος εργασίας ανά µονάδα προϊόντος. 

Η παραπάνω σχέση δείχνει ότι η διαφορά του µοναδιαίου κόστους εργασίας από τον 

αποπληθωριστή της προστιθέµενης αξίας ισούται προς το µικτό κέρδος ανά µονάδα προϊόντος. 

Ως αποτέλεσµα αυτής της πολιτικής των επιχειρήσεων η κερδοφορία3 του συνόλου των τοµέων της 

οικονοµίας αυξάνεται στην Ελλάδα από τα πρώτα έτη της δεκαετίας του 1990 (∆ιάγραµµα 3 

στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG ECFIN).  

Μετά την δεκαετή µείωση της απόδοσης κεφαλαίου (1974-1983) και την στασιµότητα των 

ετών 1984-1990 σε χαµηλά επίπεδα, εκκίνησε µια διαδικασία αύξησης της κερδοφορίας, η οποία 

δεν έχει ανακοπεί µέχρι σήµερα. Με βάση 100 το 1995, η απόδοση κεφαλαίου έχει προσεγγίσει 

σήµερα το επίπεδο 123,3, δηλαδή ένα επίπεδο κερδοφορίας που είναι το ιστορικά υψηλότερο 

επίπεδο των τελευταίων 27 ετών και το οποίο είναι συγκρίσιµο µε τον µέσο όρο της περιόδου 1960-

1973, η οποία ήταν µια «χρυσή» περίοδος της ελληνικής οικονοµίας. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσιεύει στοιχεία για την κερδοφορία (την απόδοση κεφαλαίου) και 

για τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 χωρών τα οποία επιτρέπουν συγκρίσεις του 

σχετικού ρυθµού µεταβολής της κερδοφορίας στις χώρες µέλη. Μια τέτοια σύγκριση φαίνεται 

παρακάτω, στον Πίνακα 2. 

                                                           
3 Ο δείκτης που χρησιµοποιείται είναι η Απόδοση Κεφαλαίου (rate of return) που υπολογίζεται ως ο λόγος του 

καθαρού λειτουργικού πλεονάσµατος (net operating surplus) της οικονοµίας προς το καθαρό πάγιο 

κεφαλαιακό απόθεµα. 
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∆ιάγραµµα 3 

Απόδοση κεφαλαίου 1961-2005
1995=100

Πηγή: Ameco Database DG ECFIN
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Πηγή: Annual Macroeconomic Database, European Commission 

 

Πίνακας 2. Απόδοση κεφαλαίου στο σύνολο της οικονοµίας 

(1995 = 100) 2005 (1995 = 100) 2005 

EΕ-15 112,2 Αυστρία 116,7 

Ζώνη Ευρώ 112,0 Πορτογαλία 76,4 

Βέλγιο 110,4 Φιλανδία 129,1 

∆ανία 117,5 Σουηδία 100,5 

Γερµανία 121,3 Βρετανία 119,9 

Ελλάδα 123,3 Ιρλανδία 127,2 

Ισπανία 100,8 Ιταλία 101,2 

Γαλλία 102,5 Ολλανδία 104,8 

Πηγή: Annual Macroeconomic Database, European Commission 
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Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η απόδοση κεφαλαίου στην Ελλάδα αυξήθηκε, κατά την 

περίοδο 1995-2005, κατά 23,3% έναντι 12,2% στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 15 και 12,0% στη ζώνη 

του Ευρώ. Μεγαλύτερες αυξήσεις από την Ελλάδα παρατηρήθηκαν, κατά την ίδια χρονική περίοδο, 

µόνον στην Ιρλανδία (27,2%) και στη Φιλανδία (29,1%). Στην Ισπανία υπήρξε στασιµότητα του 

επιπέδου κερδοφορίας ενώ στην Πορτογαλία παρατηρείται καθαρή θεαµατική µείωση. 

Πέραν αυτών, που αφορούν στην εξέλιξη του µοναδιαίου κόστους εργασίας σε τρέχουσες τιµές, 

έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι από επεξεργασία που πραγµατοποίησε το ΙΝΕ µε βάση τα στοιχεία 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Annual Macroeconomic Database), προκύπτει ότι το κόστος εργασίας 

ανά µονάδα προϊόντος στην Ελλάδα, όσον αφορά το επίπεδό του βρίσκεται περίπου στο ίδιο χαµηλό 

επίπεδο µε την Ισπανία (∆ιάγραµµα 4) και είναι σηµαντικά µικρότερο από το αντίστοιχο κόστος στην 

Πορτογαλία και την Ιταλία. Αυτό επιτεύχθηκε χάρη στις µεγάλες προόδους στην παραγωγικότητα της 

εργασίας4 στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1996-2005, έτσι ώστε το επίπεδό της να προσεγγίζει 

πλέον το 91% του µέσου όρου της ΕΕ-15. 
 

∆ιάγραµµα 4 

Κόστος εργασίας ανά µονάδα προϊόντος (2005) 
(µηνιαίο κόστος εργασίας σε Ευρώ προς παραγωγικότητα της 

εργασίας σε Ισοτιµίες Αγοραστικής ∆ύναµης). 
Μέσος όρος ΕΕ-15=100
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4 ΑΕΠ σε Μονάδες Αγοραστικής ∆ύναµης ανά απασχολούµενο. 
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Σε ό,τι αφορά το ωριαίο κόστος εργασίας, σύµφωνα µε το Cesifo Group Munich, ανερχόταν το 2002 

σε 9,5 ευρώ έναντι 16,0 ευρώ στην Ισπανία, 16,6 στην Ιταλία, 9,0 στη Σλοβενία και 6,6 στην 

Πορτογαλία. Οι διαφορές στο ωριαίο κόστος εργασίας µεταξύ χωρών φαίνονται στο ∆ιάγραµµα 5.  

 
∆ιάγραµµα 5 

Ωριαίο κόστος εργασίας (2002) 
σε Ευρώ
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Για το ωριαίο κόστος εργασίας (ακαθάριστες αποδοχές συν εργοδοτικές 
εισφορές) Euro-zone Economic Outlook, Cesifo Group Munich (Ifo, INSEE, 
ISAE) 
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Σηµαντική αύξηση 19% παρουσίασαν οι πραγµατικές αποδοχές στην Ελλάδα κατά την πενταετία 

2001-2005 (µέση ετήσια αύξηση 3,5%), έναντι µόλις 4,9% στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 15. Οι 

αυξήσεις των πραγµατικών αποδοχών ακολούθησαν την αντίστοιχη αύξηση της παραγωγικότητας 

της εργασίας. Έτσι, η αύξηση κατά 19% στην Ελλάδα αποτελεί αντανάκλαση της σχεδόν ισόποσης 

(+18%) αύξησης στην παραγωγικότητα. Το ίδιο ισχύει για τις περισσότερες χώρες (∆ιάγραµµα 6) µε 

εξαιρέσεις τη Βρετανία, τη Φιλανδία, την Αυστρία και τη Γερµανία, όπου οι αυξήσεις της 

παραγωγικότητα της εργασίας χρησιµοποιήθηκαν για την αύξηση των κερδών και την αναδιανοµή 

του εισοδήµατος σε βάρος των εργαζόµενων τάξεων. 

Η συσχέτιση των πραγµατικών αποδοχών εργασίας και παραγωγικότητας είναι απολύτως 

λογική διότι επιτρέπει τη διατήρηση της σταθερότητας στη πρωτογενή διανοµή του προϊόντος 

µεταξύ εργασίας και επιχειρήσεων. Εάν οι µισθοί στην Ελλάδα είχαν αυξηθεί λιγότερο από όσο 

αυξήθηκαν, θα είχαµε αναδιανοµή του εισοδήµατος σε βάρος των εργαζόµενων τάξεων. 

 
∆ιάγραµµα 6 

Σωρευτική αύξηση παραγωγικότητας εργασίας και 
πραγµατικών αποδοχών 2001-2005 
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ΠΗΓΗ: Annual Macroeconomic Database ECFIN
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Εντούτοις, τα παραπάνω στοιχεία αφορούν στο σύνολο της οικονοµίας, και είναι χρήσιµο να 

εξετάζουµε τις εξελίξεις χωρίς τον δηµόσιο και τον αγροτικό τοµέα της οικονοµίας. Εξετάζουµε για 

τον λόγο αυτό τις εξελίξεις στη µεταποίηση και στον επιχειρηµατικό τοµέα της οικονοµίας.  

Όπως φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 7, στη µεταποιητική βιοµηχανία, η διανοµή του προϊόντος 

µετατράπηκε, κατά την πενταετία 2001-2005, υπέρ των κερδών, στην Ελλάδα, την Ισπανία και την 

Πορτογαλίά. Στην Ελλάδα, η παραγωγικότητα εργασίας αυξήθηκε κατά 19%  ενώ η πραγµατική 

εργοδοτική δαπάνη (µισθός + εργοδοτικές εισφορές + άλλες δαπάνες του εργοδότη που σχετίζονται 

µε την εργασία).αυξήθηκε κατά 14%. Αυτή η διαφορά µετατράπηκε σε αύξηση της κερδοφορίας 

των βιοµηχανικών επιχειρήσεων. 

 
∆ιάγραµµα 7 

Σωρευτική αύξηση παραγωγικότητας εργασίας και πραγµατικών 
αποδοχών 2001-2005 (σχέση µε έτος 2000=100)

Μεταποιητική βιοµηχανία
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ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ

 

Παραγωγικότητα εργασίας = ακαθάριστη προστιθέµενη αξία µεταποιητικής  

βιοµηχανίας σε σταθερές τιµές 1995 ανά απασχολούµενο στη µεταποιητική βιοµηχανία  

Ο αποπληθωρισµός των αποδοχών έγινε µε τον δείκτη τιµών της προστιθέµενης αξίας  

ώστε από την σύγκριση παραγωγικότητας και αποδοχών να προκύπτει το κόστος εργασίας  

ανά µονάδα προϊόντος σε σταθερές τιµές. 

Ενώ, δηλαδή, οι πραγµατικές αποδοχές στο σύνολο της οικονοµίας και για το σύνολο της πενταετίας 

2001-2005 ακολούθησαν τις αυξήσεις της παραγωγικότητας, στη µεταποιητική βιοµηχανία οι 

επιχειρήσεις ωφελήθηκαν από τις αυξήσεις της παραγωγικότητας για να αυξήσουν την κερδοφορία 

τους.  

Η εξέλιξη του ποσοστού της αµοιβής εργασίας στην προστιθέµενη αξία της µεταποιητικής 
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βιοµηχανίας αποτελεί δείκτη της διανοµής του προϊόντος µεταξύ εργαζοµένων και επιχείρησης πριν 

από την φορολόγηση των εισοδηµάτων. Όπως φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 8, προκύπτει από τα στοιχεία 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (βάση δεδοµένων Ameco) ότι στην Ελλάδα υπήρξε στη διάρκεια της 

τελευταίας δεκαετίας µείωση του µεριδίου της εργασίας, δηλαδή ότι τα µικτά κέρδη πριν τη 

φορολόγησή τους αποτελούν ένα αυξανόµενο µέρος της προστιθέµενης αξίας. Συµβαίνει, δηλαδή, 

ακριβώς το αντίθετο από αυτό που διατείνεται η εργοδοτική πλευρά. Η µείωση επήλθε από το 

επίπεδο του 80% το 1995-1997 στο επίπεδο του 67% το 2003-2004 και ως εκ τούτου αποτελεί 

θεαµατική µεταβολή υπέρ των κερδών. 

Πτώση του µεριδίου της εργασίας και ανόδου των κερδών εµφανίζεται και στα στοιχεία του 

ΟΟΣΑ για τον επιχειρηµατικό τοµέα της οικονοµίας (βάση δεδοµένων Economic Outlook OECD). 

Όπως φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 9, από το επίπεδο 60% των ετών 1995-1999, το µερίδιο της 

εργασίας στον επιχειρηµατικό τοµέα της οικονοµίας µειώθηκε στο 53% περίπου το 2005. 

 
∆ιάγραµµα 8 

Μερίδιο αµοιβής εργασίας στην ακαθάριστη προστιθέµενη 
αξία της µεταποιητικής βιοµηχανίας (%) στην Ελλάδα
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∆ιάγραµµα 9 

Μερίδιο εργασίας στο ακαθάριστο προϊόν
Επιχειρηµατικός τοµέας 1981-2005 
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Πηγή: OECD Economic Outlook Database
 

 
∆ιάγραµµα 10 

Πραγµατικό κόστος εργασίας ανά µονάδα προϊόντος 
στον επιχειρηµατικό τοµέα (1995=100)
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Η εξέλιξη του κόστους εργασίας ανά µονάδα προϊόντος σε σταθερές τιµές δείχνει αν οι πραγµατικοί 

µισθοί αυξήθηκαν περισσότερο ή λιγότερο από την παραγωγικότητα της εργασίας. Στο ∆ιάγραµµα 

10 φαίνεται η εξέλιξη του πραγµατικού κόστους εργασίας ανά µονάδα προϊόντος στην Ελλάδα, την 

ζώνη του ευρώ, την Ισπανία και την Πορτογαλία, στον επιχειρηµατικό τοµέα. Η µείωση του εν λόγω 

µεγέθους ήταν στην Ελλάδα µεγαλύτερη από όλες τις άλλες εξεταζόµενες χώρες αλλά και από τον 

µέσο όρο της ζώνης του ευρώ. Αυτό σηµαίνει ότι οι πραγµατικοί µισθοί στον επιχειρηµατικό τοµέα 

της ελληνικής οικονοµίας κατά την τελευταία δεκαετία υστέρησαν έναντι της παραγωγικότητας και 

µάλιστα περισσότερο από όσο στις εξεταζόµενες χώρες. 

Κόστος εργασίας ανά µονάδα προϊόντος σε τρέχουσες και σε σταθερές τιµές 

Πρώτον, το κόστος εργασίας ανά µονάδα προϊόντος σε τρέχουσες τιµές, δείχνει σε ποιο βαθµό οι 

αυξήσεις των µισθών δικαιολογούν τις αυξήσεις των τιµών. Εάν ο πληθωρισµός ανέρχεται, 

παραδείγµατος χάριν, σε 4% ενώ το κόστος εργασίας ανά µονάδα προϊόντος σε τρέχουσες τιµές 

ανέρχεται σε 3%, οφείλουµε να συµπεράνουµε ότι οι επιχειρήσεις αύξησαν τις τιµές τους παραπάνω 

από όσο δικαιολογούσε η αύξηση του κόστους εργασίας.  

∆εύτερον, όταν η παραγωγικότητα της εργασίας αυξάνεται περισσότερο από ότι ο µέσος 

πραγµατικός µισθός, τότε έχουµε αναδιανοµή του εισοδήµατος σε βάρος των εργαζοµένων. 

Εποµένως για να διατηρηθεί η διανοµή στα ίδια επίπεδα θα πρέπει οι αυξήσεις των ονοµαστικών 

µισθών να ισούνται προς το άθροισµα του πληθωρισµού και της παραγωγικότητας της εργασίας. 

 
∆ιάγραµµα 11 

Σωρευτική µεταβολή κόστους εργασίας ανά µονάδα 
προϊόντος σε πραγµατικούς όρους 2001-2005 
(σχέση µε έτος 2000=100). Μεταποιητική βιοµηχανία
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Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εξέλιξη του πραγµατικού µοναδιαίου κόστους εργασίας και στην 

µεταποίηση. Όπως φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 11, στην Ελλάδα υπήρξε µείωση, κατά την πενταετία 
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2001-2005, µεγαλύτερη από όσο στην Ισπανία και την Ιρλανδία (στην Ιταλία παρατηρήθηκε 

αύξηση, δηλαδή αύξηση των πραγµατικών µισθών που υπερέβη την παραγωγικότητα της εργασίας). 

Μόνον στην Πορτογαλία η µείωση του πραγµατικού µοναδιαίου κόστους εργασίας στην µεταποίηση 

ήταν µεγαλύτερη από όσο στην Ελλάδα. 

 
Πώς επιµερίζεται το όφελος της ανάπτυξης 

Η αύξηση του ΑΕΠ αναλύεται σε τρεις συνιστώσες (σε τρία οφέλη): Εισόδηµα για τους επιπλέον 

απασχολούµενους, εισόδηµα για τους εργαζόµενους, εισόδηµα για τις επιχειρήσεις (αναφερόµαστε 

εδώ στην πρωτογενή διανοµή, πριν από τις αναδιανεµητικές λειτουργίες της φορολογίας και των 

κρατικών δαπανών). Η ανάλυση του ΑΕΠ σε τρεις συνιστώσες φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 12. 

 
∆ιάγραµµα 12 

ΑΕΠ και µέσες  πραγµατικές αποδοχές (1990-2005)
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Στο ∆ιάγραµµα 12 µπορούν να γίνουν δύο συγκρίσεις: Πρώτον, η διαφορά ανάµεσα στην καµπύλη 

του ΑΕΠ και στην καµπύλη της παραγωγικότητας της εργασίας  είναι το µερίδιο του ΑΕΠ που 

χρηµατοδότησε την αύξηση της απασχόλησης (εισόδηµα επιπλέον απασχολουµένων). Προκύπτει από 

το διάγραµµα ότι µόνον ένα αµελητέο ποσοστό του ΑΕΠ χρηµατοδότησε την αύξηση της 

απασχόλησης. ∆εύτερον, η διαφορά ανάµεσα στην καµπύλη της παραγωγικότητας της εργασίας και 

των µέσων πραγµατικών αποδοχών δείχνει το εισόδηµα για τις επιχειρήσεις. Όπως φαίνεται στο 

διάγραµµα αυτή η διαφορά αυξήθηκε είτε αν θεωρήσουµε την περίοδο 1990-2005 είτε την περίοδο 

1995-2005. 
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Κατά το 2005, οι αυξήσεις των ακαθάριστων πραγµατικών αποδοχών5 στο σύνολο της οικονοµίας, 

στις 15 «παλαιές» χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε τα στοιχεία των εαρινών 

προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2006) παρουσίασαν αύξηση 0,6% σε σχέση µε το 2004. 

Οι αυξήσεις ανήλθαν σε 2,3% στην Ελλάδα και όπως φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 13, στην κατάταξη 

των χωρών µε βάση τις αυξήσεις των πραγµατικών µισθών, κατά το παρελθόν έτος, η Ελλάδα 

κατέλαβε τη δεύτερη θέση µαζί µε τη Σουηδία και τη Βρετανία, ενώ οι µεγαλύτερες αυξήσεις 

δόθηκαν στην Ιρλανδία (+3,5%). Αξιοσηµείωτο είναι ότι κατά το 2005, στη Γερµανία, την Ισπανία, το 

Βέλγιο και την Ολλανδία, υπήρξε καθαρή µείωση της αγοραστικής δύναµης των αποδοχών. 

 
∆ιάγραµµα 13 

Αυξήσεις των πραγµατικών αποδοχών 2005 (%)
Αποπληθωρισµός µε τον δείκτη ιδιωτικής κατανάλωσης
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Με βάση τα στοιχεία του ΟΟΣΑ για τον επιχειρηµατικό τοµέα της οικονοµίας (∆ιάγραµµα 14), η 

αύξηση των πραγµατικών αποδοχών στην Ελλάδα, κατά το παρελθόν έτος, ήταν κατά τι µικρότερη 

από το σύνολο της οικονοµίας (+2,1%). Εντούτοις, αυτής της αύξησης του 2005 είχαν προηγηθεί οι 

πολύ µικρές αυξήσεις του 2004 (+0,6%) και του 2003 (+0,9%). Έτσι, η µέση ετήσια αύξηση των 

πραγµατικών αποδοχών στον επιχειρηµατικό τοµέα της Ελλάδας για την τριετία 2003-2005 ανήλθε 

σε +1,2%. 

Σύµφωνα µε τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι αυξήσεις των πραγµατικών µισθών (ως 

αγοραστική δύναµη) στο σύνολο της οικονοµίας για το 2006 θα ανέλθουν σε 2,6% στην Ελλάδα 

έναντι 0,5% στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15. Η αντίστοιχη πρόβλεψη του ΟΟΣΑ για τον 

                                                           
5 Πρόκειται για τις µικτές αποδοχές των µισθωτών. Ο αποπληθωρισµός έχει γίνει µε τον αποπληθωριστή της 
ιδιωτικής κατανάλωσης, έτσι ώστε οι αυξήσεις να αντανακλούν µεταβολές της αγοραστικής δύναµης του 
µισθού. 
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επιχειρηµατικό τοµέα της Ελλάδας ανέρχεται σε +2,5% (για πληθωρισµό 3%). 

 
∆ιάγραµµα 14 

Αυξήσεις των πραγµατικών αποδοχών 2005 στον επιχειρηµατικό τοµέα (%)
Αποπληθωρισµός µε τον δείκτη ιδιωτικής κατανάλωσης

0,2 

-0,1 

2,0 

-1,6 

3,7 

1,4 

0,5 

0,1 

2,0 

-0,3 

1,5 

0,9 

2,8 

0,7 

2,5 

2,1

A

B

DK

Fin

F

D

Gr

Irl

I

NL

P

E

S

UK

Ζώνη Ευρώ

ΟΟΣΑ

ΠΗΓΗ: OECD 
Economic Outlook 

Database
 

Σε πιο µακροχρόνια βάση, κατά τη δεκαετία 1996-2005, οι αυξήσεις των πραγµατικών µισθών στον 

επιχειρηµατικό τοµέα της Ελλάδας ήταν υψηλές (+2,6% ετησίως) έναντι 1,3% στις χώρες του ΟΟΣΑ 

και –0,1% στην ζώνη του ευρώ (∆ιάγραµµα 15). Παρατηρήθηκαν σχετικά µεγάλες αυξήσεις στη 

Σουηδία (+2,4)% και στη Βρετανία (+2,6%). Αυτές οι ετήσιες διαφορές µεταξύ χωρών 

µεταφράζονται σε µεγάλες διαφορές για το σύνολο της δεκαετίας 1996-2005 αθροιστικά: ο µέσος 

ακαθάριστος µισθός στον επιχειρηµατικό τοµέα αυξήθηκε, στην διάρκεια της εν λόγω περιόδου, 

κατά 29% στην Ελλάδα έναντι 14% περίπου στο σύνολο των χωρών του ΟΟΣΑ. 

Οι αυξήσεις των πραγµατικών αµοιβών υπολογισµένες µε τον δείκτη της ιδιωτικής 

κατανάλωσης (όπως στα διαγράµµατα 13, 14 και 15), ενδιαφέρουν τους µισθωτούς διότι 

εκφράζουν τις µεταβολές της αγοραστικής δύναµης του µισθού. Από την πλευρά των επιχειρήσεων, 

για τις οποίες οι µισθοί αποτελούν δαπάνη, ενδιαφέρον έχουν οι πραγµατικοί µισθοί υπολογισµένοι 

µε τον αποπληθωριστή του ΑΕΠ και διορθωµένοι µε τις µεταβολές της παραγωγικότητας της 

εργασίας. Προκύπτει έτσι ο δείκτης του κόστους εργασίας ανά µονάδα προϊόντος σε πραγµατικούς 

όρους. Το µέγεθος αυτό προκύπτει από την σύγκριση του πραγµατικού µισθού µε την 

παραγωγικότητα της εργασίας: όσο µεγαλύτερος είναι ο πραγµατικός µισθός, τόσο µεγαλύτερο είναι 



 20

το πραγµατικό κόστος εργασίας ανά µονάδα προϊόντος, και όσο µεγαλύτερη είναι η 

παραγωγικότητα, τόσο µικρότερο είναι το πραγµατικό µοναδιαίο κόστος εργασίας. Όταν αυξάνεται 

το κόστος εργασίας ανά µονάδα προϊόντος σε πραγµατικούς όρους, µειώνεται η κερδοφορία των 

επιχειρήσεων –και αντιστρόφως. 

∆ιάγραµµα 15 

Αυξήσεις των πραγµατικών αποδοχών 1996-2005 

στον επιχειρηµατικό τοµέα (µέση ετήσια αύξηση %)
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Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην Ελλάδα, στο σύνολο της οικονοµίας, η 

αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας ανήλθε σε 2,2% κατά το 2005 και αναµένεται 

παρόµοια επίδοση και για το 2006 και το 2007. Παρόµοιες είναι οι αντίστοιχες εκτιµήσεις και 

προβλέψεις του ΟΟΣΑ για τον επιχειρηµατικό τοµέα. Όπως φαίνεται στο διάγραµµα 16, η 

παραγωγικότητα της εργασίας στη ζώνη του ευρώ, στον επιχειρηµατικό τοµέα, κατά τη δεκαετία 

1996-2005 αυξήθηκε µε µέσο ετήσιο ρυθµό µόλις 0,5% (στην ΕΕ-15 αυξήθηκε κατά 1,1%), ενώ η 

Ελλάδα κατέλαβε την πρώτη θέση στην κατάταξη µαζί µε τη Σουηδία και τη ∆ανία. 
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∆ιάγραµµα 16 

Αυξήσεις της παραγωγικότητας της εργασίας 1996-2005
 στον επιχειρηµατικό τοµέα (%)
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Η επίδοση της Ελλάδας σε ό,τι αφορά τις αυξήσεις της παραγωγικότητας της εργασίας κατά τα έτη 

1996-2005 είχε µεγάλη επίπτωση στο κόστος εργασίας ανά µονάδα προϊόντος ώστε οι αυξήσεις των 

πραγµατικών µισθών στην Ελλάδα, που ήταν από τις υψηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 15, να 

µετατρέπονται σε µειώσεις του κόστους εργασίας ανά µονάδα προϊόντος, σε πραγµατικούς όρους 

(µειώσεις που ήταν από τις µεγαλύτερες µεταξύ των χωρών µελών). Ενώ, δηλαδή, κατά την 

τελευταία δεκαετία, στην Ελλάδα είχαµε σηµαντικές αυξήσεις των πραγµατικών µισθών, είχαµε 

ταυτοχρόνως και µείωση στο κόστος εργασίας ανά µονάδα προϊόντος, σε πραγµατικούς όρους, 

χάρη στην αύξηση της παραγωγικότητας. Εντούτοις, στον επιχειρηµατικό τοµέα, παρατηρείται 

επιβράδυνση της παραγωγικότητας της εργασίας, από το επίπεδο +4,5%  κατά τα έτη 2000-2003 

στο επίπεδο του +2,5% κατά το 2004-2005. Η πρόβλεψη του ΟΟΣΑ είναι ότι οι αυξήσεις της 

παραγωγικότητας της εργασίας θα διατηρηθούν κατά τα έτη 2006-2007 στο ίδιο επίπεδο (περίπου 

2,5%). 

Η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας είχε ως αποτέλεσµα τη µακροχρόνια πτωτική 

πορεία του πραγµατικού κόστους εργασίας ανά µονάδα προϊόντος. Στο ∆ιάγραµµα 10 φαίνεται ότι 

η εν λόγω πτώση µεταξύ των ετών 1995 και 2005 ανήλθε σωρευτικά σε 7,8% έναντι 8,5% στη ζώνη 

του ευρώ, 5,3% στο σύνολο των χωρών του ΟΟΣΑ, 2,0% στην Ισπανία, ενώ υπήρξε αύξηση στην 

Πορτογαλία. 
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∆ιάγραµµα 17 

Μέση πραγµατική αµοιβή και παραγωγικότητα 
Επιχειρηµατικός τοµέας 1981-2005

(1981=100)

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002

Επεξεργασία στοιχείων OECD Economic Outlook Database

ΜΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Από µακροχρόνια άποψη, οι πραγµατικές αποδοχές στον επιχειρηµατικό τοµέα της ελληνικής 

οικονοµίας, εξελίχθηκαν όπως φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 17. Από τις αρχές µέχρι το τέλος της 

δεκαετίας του ’80, είχαν σταθεροποιηθεί και κυµαίνονταν γύρω από ένα µέσο επίπεδο που 

αντιστοιχούσε περίπου στο ύψος του πραγµατικού µισθού του 1981. Κατά τα έτη 1991-1993, 

υπήρξε θεαµατική πτώση στις µέσες αµοιβές των εργαζοµένων στον επιχειρηµατικό τοµέα της 

οικονοµίας η οποία αφαίρεσε 10% της αγοραστικής τους δύναµης, πλην όµως, κατά τα έτη 1994-

1998, οι πραγµατικές αποδοχές στον επιχειρηµατικό τοµέα αυξήθηκαν τόσο ώστε αναίρεσαν την 

µεγάλη µείωση της περιόδου 1991-1993. Η διόρθωση αυτή, επανέφέρε τις πραγµατικές αποδοχές 

περίπου στα επίπεδα του 1981, δηλαδή στο επίπεδο γύρω από το οποίο οι πραγµατικές αποδοχές 

µεταβάλλονταν µακροχρόνια. Κατά το 1999-2005, η αύξηση των αµοιβών συνεχίσθηκε, πλην όµως 

µε πολύ µικρούς ρυθµούς, µικρότερους του 1% κατά το 2003-2004. Ο ρυθµός αύξησης των 

πραγµατικών αποδοχών στον επιχειρηµατικό τοµέα της οικονοµίας αφήνει συστηµατικά τα 

περιθώρια στις επιχειρήσεις να ωφεληθούν από την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας για 

να µειώσουν το κόστος εργασίας ανά µονάδα προϊόντος (σε πραγµατικούς όρους), και να αυξήσουν 

έτσι την κερδοφορία τους. 

Από την επεξεργασία των στοιχείων της βάσης δεδοµένων Annual Macroeconomic Database 
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της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκύπτει ότι για το έτος 2005, στην κατάταξη των χωρών µελών µε 

κριτήριο τους ακαθάριστους µισθούς6 σε Ευρώ (καθαρός µισθός συν εισφορές), η Ελλάδα διατηρεί, 

όπως και επί σειρά προηγουµένων ετών, την προτελευταία θέση. Οι µέσες µηνιαίες αποδοχές το 

2005 ανέρχονταν στην Ελλάδα σε 1441 Ευρώ (∆ιάγραµµα 18) έναντι 2110 κατά µέσο όρο στις 

άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15. Το αντίστοιχο µέγεθος στην Πορτογαλία ανερχόταν σε 

1113 Ευρώ. Στο ∆ιάγραµµα 19, φαίνονται οι ίδιες αµοιβές προσαυξηµένες κατά τις εργοδοτικές 

εισφορές, έτσι ώστε το συνολικό ύψος της κάθε στήλης να αντιστοιχεί στο µηνιαίο κόστος εργασίας 

σε Ευρώ. Το κόστος αυτό ανέρχεται σε 2597 Ευρώ στην ΕΕ-15 κατά µέσο όρο, σε 1782 Ευρώ στην 

Ελλάδα (ήτοι 68% του µέσου όρου της ΕΕ-15) και σε 1337 Ευρώ στην Πορτογαλία. Η Ελλάδα, 

διατηρεί και σε αυτήν την κατάταξη, την προτελευταία θέση. 

Η σύγκριση του επιπέδου των µισθών ώστε να λαµβάνει υπόψη της και το διαφορετικό ύψος 

των τιµών των αγαθών και υπηρεσιών στις 15 χώρες µέλη. Στο ∆ιάγραµµα 20, φαίνονται τα 

αποτελέσµατα του υπολογισµού του µέσου ακαθάριστου µισθού στις δεκαπέντε χώρες µέλη σε 

Ισοτιµίες Αγοραστικής ∆ύναµης, έτσι ώστε οι µισθοί να είναι συγκρίσιµοι µεταξύ τους ως προς την 

αγοραστική τους δύναµη. Προκύπτει ότι η αγοραστική δύναµη του µέσου ακαθάριστου µισθού στην 

Ελλάδα, κατά το 2005, ανερχόταν στο 89% του µέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15. Η 

αντίστοιχη αγοραστική δύναµη στην Πορτογαλία ήταν 64% ενώ το επίπεδο της Ισπανίας ήταν 92%. 

Το µηνιαίο κόστος εργασίας (ακαθάριστος µισθός + εργοδοτικές εισφορές, (∆ιάγραµµα 19) 

αποτελεί την βάση του υπολογισµού του κόστους εργασίας ανά µονάδα προϊόντος. Στον υπολογισµό 

αυτό υπεισέρχεται ωστόσο και η παραγωγικότητα της εργασίας. Από την σύγκριση της 

παραγωγικότητας της εργασίας στις χώρες της ΕΕ-15 προκύπτει ότι η Ελλάδα υστερεί έναντι των 

άλλων χωρών µελών πλην της Πορτογαλίας. Η διαφορά που παρατηρείται όµως είναι µικρότερη από 

τις διαφορές των µισθών. Ενώ δηλαδή το µηνιαίο κόστος εργασίας στην Ελλάδα ανέρχεται στο 68% 

του µέσου αντίστοιχου κόστους στην ΕΕ-15, η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα ανέρχεται 

σε 91% του µέσου ευρωπαϊκού όρου. 

Προκύπτει, έτσι, εξαιτίας των διαφορών στην παραγωγικότητα της εργασίας, ότι η απόσταση 

που χωρίζει το κόστος εργασίας ανά µονάδα προϊόντος στην Ελλάδα από τις άλλες χώρες είναι 

σηµαντική και ανέρχεται σε 25% (µε βάση 100 για τον µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15, ο 

δείκτης ανέρχεται σε 75 για την Ελλάδα) (∆ιάγραµµα 4). Αξίζει να σηµειωθεί ότι το µοναδιαίο κόστος 

εργασίας στην Ελλάδα είναι πλέον το χαµηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 15. Η εξέλιξη αυτή 

σχετίζεται µε τις µεγάλες αυξήσεις της παραγωγικότητας της εργασίας στην Ελλάδα κατά το 1996-

2005 (3,4% στον επιχειρηµατικό τοµέα). 

                                                           
6 Οι υπολογισµοί αναφέρονται σε απασχολούµενους µε πλήρες ωράριο εργασίας, ώστε ο διαφορετικός βαθµός 

ανάπτυξης της µερικής απασχόλησης στις 15 χώρες να µην στρεβλώνει τις διεθνείς συγκρίσεις.  
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∆ιάγραµµα 18 

Μέσες ακαθάριστες αποδοχές (2005) 
(καθαρός µισθός + εισφορές µισθωτού) σε Ευρώ
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∆ιάγραµµα 19 

Μηνιαίο κόστος εργασίας (2005)
(µέσες ακαθάριστες αποδοχές + εργοδοτικές εισφορές), σε Ευρώ
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∆ιάγραµµα 20 

Μέσες ακαθάριστες αποδοχές (2005) 
(καθαρές αποδοχές + εισφορές µισθωτού) 

σε Ισοτιµίες Αγοραστικής ∆ύναµης, Μέσος όρος ΕΕ-15=100
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Όπως έχει αναλυθεί στις προηγούµενες εκθέσεις του ΙΝΕ, από το 1986 έως σήµερα έχει 

πραγµατοποιηθεί σηµαντική αναδιανοµή του εισοδήµατος σε βάρος της εργασίας. Η πρωτογενής 

αναδιανοµή προκύπτει από την βραδύτερη αύξηση του µέσου πραγµατικού µισθού, είτε στο σύνολο 

της οικονοµίας, είτε στον επιχειρηµατικό τοµέα, έναντι των αυξήσεων της παραγωγικότητας της 

εργασίας (∆ιαγράµµατα 8 και 9), ενώ η δευτερογενής αναδιανοµή πραγµατοποιείται µέσω των 

δηµόσιων οικονοµικών.  

Από την διαίρεση του µέσου πραγµατικού µισθού µε την παραγωγικότητα της εργασίας 

προκύπτει το εισοδηµατικό µερίδιο της εργασίας, δηλαδή το µερίδιο των µισθών και της τεκµαρτής 

αµοιβής εργασίας των αυτοαπασχολουµένων στο ΑΕΠ του συνόλου της οικονοµίας ή του 

επιχειρηµατικού τοµέα7. Η εξέλιξη του µεριδίου της εργασίας στο σύνολο της οικονοµίας (όπως και 

στον επιχειρηµατικό τοµέα) παρουσιάζει µακροχρόνια πτωτική πορεία, η οποία σχηµατίζεται από 

επιµέρους µεσοπρόθεσµες κινήσεις ανόδου και µείωσης του µεριδίου της εργασίας, αλλά οι αυξήσεις 

είναι υποδεέστερες των µειώσεων, έτσι ώστε τελικά, µακροχρόνια, να διαµορφώνεται η πτωτική 

πορεία του δείκτη. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί έναν άλλο τρόπο εµφάνισης της µείωσης του 

πραγµατικού κόστους εργασίας, τόσο στο σύνολο της οικονοµίας, όσο και στον επιχειρηµατικό 

τοµέα, αφού ο µισθός εκτός από κόστος για τις επιχειρήσεις αποτελεί και εισόδηµα για τους 

εργαζόµενους. 

                                                           
7 Το άθροισµα του µεριδίου της εργασίας µε το µερίδιο των (µικτών) κερδών ισούται προς 100%, και η εξέλιξή 

του αποτελεί δείκτη της αναδιανοµής του εισοδήµατος. 
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Πίνακας 3 
Η ανισότητα στην διανοµή του εισοδήµατος 

Εισόδηµα των 20% περισσότερο εύπορων προς το εισόδηµα των 20% λιγότερο εύπορων 

Πηγή: Eurostat, ∆ιαρθρωτικοί ∆είκτες 

Στους διαρθρωτικούς δείκτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιλαµβάνεται ένας βασικός δείκτης 

ανισότητας που είναι ο λόγος του εισοδήµατος των 20% περισσότερο εύπορων προς το εισόδηµα 

των 20% λιγότερο εύπορων. Η Ελλάδα διακρίνεται για τις οικονοµικές ανισότητές της: όπως φαίνεται 

στον Πίνακα 3, το εισόδηµα των 20% περισσότερο εύπορων Ελλήνων είναι συστηµατικά περίπου 

εξαπλάσιο από το εισόδηµα των 20% λιγότερο εύπορων Ελλήνων. Υψηλότερη ανισότητα 

παρουσιάζουν µόνον η Τουρκία και η Πορτογαλία. Βεβαίως, ο δείκτης αυτός δεν λαµβάνει υπόψη 

του το τεκµαρκτό εισόδηµα από την ιδιοκατοίκηση που είναι εκτεταµένη στην Ελλάδα. Εντούτοις, η 

σχετική διόρθωση του δείκτη, εάν λάβουµε υπόψη µας ότι η δαπάνη για κατοικία είναι της τάξης του 

¼ του εισοδήµατος, είναι εξαιρετικά αµφίβολο αν θα άλλαζε θεαµατικά τη σειρά των χωρών. Ως εκ 

τούτου, ακόµη και εάν λαµβάναµε υπόψη µας το τεκµαρκτό εισόδηµα από ιδιοκατοίκηση στον 

υπολογισµό του δείκτη ανισότητας, η Ελλάδα θα παρέµενε σε µια από τις πρώτες θέσεις της 

κατάταξης. 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
EE-25 : : : 4.6 (s) 4.6 (s) 4.5 (s) 4.5 (s) :  4.6 (s) 4.8 (s)
EE-15 5.1 (s) 4.8 (s) 4.7 (s) 4.6 (s) 4.6 (s) 4.5 (s) 4.5 (s) :  4.6 (s) 4.8 (s)
Ζώνη Ευρώ5.1 (s) 4.8 (s) 4.7 (s) 4.5 (s) 4.5 (s) 4.4 (s) 4.4 (s) :  4.5 (s) 4.8 (s)
Βέλγιο 4.5 4.2 4.0 4.0 4.2 4.3 4.0 :  4.0  4.0
Τσεχία : : : : : : 3.4  :  3.4  : 
∆ανία 2.9  : 2.9  : 3.0  : 3.0  :  3.6  3.4
Γερµανία 4.6 4.0 3.7 3.6 3.6 3.5 3.6 4.4  4.3  4.4 
Εσθονία : : : : : 6.3  6.1  6.1  5.9  : 
Ελλάδα 6.5 6.3 6.6 6.5 6.2 5.8 5.7 :  6.6  6.0
Ισπανία 5.9 6.0 6.5 5.9 5.7 5.4 5.5 5.1  5.1  5.1 
Γαλλία 4.5 4.3 4.4 4.2 4.4 4.2 3.9  3.9  3.8  4.2 
Ιρλανδία 5.1 5.1 5.0 5.2 4.9 4.7 4.5 :  5.1  5.0
Ιταλία 5.9 5.6 5.3 5.1 4.9 4.8 4.8 :  :  5.6 
Κύπρος : : :  : : : :  :  4.1  : 
Λετονία : : : : : 5.5  :  5.5  6.1  : 
Λιθουανία : : : : : 5.0 4.9  4.7  4.5  : 
Λουξεµβού4.3 4.0 3.6 3.7 3.9 3.7 3.8 :  4.0  3.7
Ουγγαρία : : : : : 3.3  3.1  3.0  3.3  : 
Μάλτα : : : : : 4.6  :  :  :  : 
Ολλανδία 4.2 4.4 3.6 3.6 3.7 4.1 (ip) 4.0 (ip) 4.0 (ip) 4.0 (ip) : 
Αυστρία 4.0 3.8 3.6 3.5 3.7 3.4 3.5 :  4.0  3.8
Πολωνία : : : : : 4.7  4.7  4.8  5.0  : 
Πορτογαλία7.4 6.7 6.7 6.8 6.4 6.4 6.5 7.3 (p) 7.4 (p) 7.2 
Σλοβενία : : : : : 3.2  3.1  3.1  3.1  : 
Σλοβακία : : : : : : :  :  5.4  5.8 (ip)
Φιλανδία : 3.0 3.0 3.1 3.4 3.3 3.7  3.7  3.6  3.5 
Σουηδία : : 3.0  : 3.1  : 3.4  3.3  :  3.3 
Βρετανία 5.2 5.0 4.7 5.2 5.2 5.2  5.4  5.5  5.3  : 
Βουλγαρία : : : : : 3.7  3.8  3.8  3.6  4.0 
Κροατία : : : : : : :  :  4.6  : 
Ρουµανία : : : : : 4.5  4.6  4.7  4.6  : 
Τουρκία : : : : : : :  10.8  9.9  : 
Νορβηγία : : 3.3  3.4  3.3  3.3  3.5  3.2  3.8  3.6

(:) Μη διαθέσιµο στοιχείο
(s) Εκτίµηση Eurostat
(p) Προσωρινά στοιχεία
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Αυξήσεις κατώτατου µισθού στην Ελλάδα ώστε η αγοραστική του δύναµη να ανέλθει στο 90% του 

αντίστοιχου µέσου µεγέθους στην ΕΕ-15 µετά την παρέλευση 5 ή 7 ετών 

Για να υπάρξει σύγκλιση της αγοραστικής δύναµης των κατώτατων µισθών στην Ελλάδα µε τον 

αντίστοιχο µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (οι χώρες στις οποίες υπάρχει κατώτατος µισθός είναι: 

Βρετανία, Γαλλία, Ισπανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Ιρλανδία, Πορτογαλία), λαµβάνοντας υπόψη τις 

διαφορές παραγωγικότητας µεταξύ των χωρών µελών, πρέπει να ισχύσει ο παρακάτω κανόνας 

µισθολογικών αυξήσεων: 

(Αύξηση κατώτατου πραγµατικού µισθού στην Ελλάδα) =  

(Αύξηση µέσου κατώτατου πραγµατικού µισθού στην Ευρωπαϊκή Ένωση)  

+ (∆ιαφορά παραγωγικότητας Ελλάδας / ΕΕ) +  

(∆ιορθωτικό ποσό για την εξάλειψη του χάσµατος που υπάρχει µε βάση τα σηµερινά επίπεδα 

παραγωγικότητας) 

Για το έτος 2007, προκειµένου το χάσµα να διατηρηθεί σταθερό, θα έπρεπε η αύξηση των 

πραγµατικών κατώτατων µισθών να ανερχόταν σε 1,3%, διότι η προβλεπόµενη αύξηση κατά µέσο 

όρο στην ΕΕ-15 είναι 0,5%, και οι αυξήσεις στην παραγωγικότητα της εργασίας θα είναι 2,1% και 

1,3% στην Ελλάδα και στην ΕΕ-15 αντίστοιχα, οπότε η εφαρµογή του κανόνα δίνει 0,5% + (2,1% - 

1,3%) = 1,3%. Με αύξηση 1,3% δεν θα υπήρχε απόκλιση µε δεδοµένη την συγκριτικά µεγαλύτερη 

πρόοδο που θα πραγµατοποιηθεί στην παραγωγικότητα της ελληνικής οικονοµίας κατά το έτος 

2007. Εάν ο προβλεπόµενος πληθωρισµός για το 2007 είναι 3,2%, οι αυξήσεις σε ονοµαστικούς 

όρους θα έπρεπε να είναι 1,3%+3,2% = 4,5% για να µην υπάρξει πραγµατική απόκλιση. 

Το επίπεδο του κατώτατου µισθού στην Ελλάδα σε Ισοτιµίες Αγοραστικής ∆ύναµης ως ποσοστό 

του αντίστοιχου µεγέθους στην ΕΕ-15 ανέρχεται σε 74%, ενώ η αντίστοιχη µέση παραγωγικότητα σε 

91%. Εποµένως, η συνολική αύξηση για να κλείσει το χάσµα είναι 21%. Για να καλυφθεί αυτή η 

απόσταση σε 7 έτη θα έπρεπε να καταβάλλεται 2,8% ετησίως. Σε αυτήν την περίπτωση οι αυξήσεις 

των ονοµαστικών κατώτατων µισθών για το 2007 θα έπρεπε να ανέλθουν σε 4,5%+2,8% (µε 

πληθωρισµό 3,2% για το 2007) = 7,3%. 

Σηµείωση: Οι υπολογισµοί αυτοί, σε αντίθεση µε τους υπολογισµούς που αφορούν τους µέσους 

µισθούς περιέχουν µεγαλύτερες αβεβαιότητες διότι (α) έγινε η παραδοχή πως η παραγωγικότητα της 

ανειδίκευτης εργασίας (δηλαδή όσων αµείβονται µε τον κατώτατο µισθό) στην Ελλάδα ανέρχεται 

στο 90% της αντίστοιχης µέσης παραγωγικότητας στις άλλες χώρες της ΕΕ-15 στις οποίες έχει 

θεσµοθετηθεί ο κατώτατος µισθός, δηλαδή όσο είναι ο λόγος της µέσης παραγωγικότητας Ελλάδας / 

ΕΕ-15, (β) ότι οι πραγµατικές αυξήσεις που θα δοθούν στους κατώτατους µισθούς στις άλλες χώρες 

της ΕΕ-15 θα είναι περίπου ίσες µε αυτές που θα δοθούν στους µέσους µισθούς. Επίσης, ο 

κατώτατος µισθός ισχύει για µερικές µόνον χώρες της ΕΕ-15 και ο µέσος όρος δεν αντιστοιχεί στην 

πραγµατικότητα του συνόλου των χωρών µελών. 


