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«Η έμφαση τώρα θα πρέπει να είναι στο να διασφαλίσουμε τη μείωση του (εργασι-
ακού) κόστους για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας» Ευρωπαίος 
Επίτροπος Όλι Ρεν στο φινλανδικό τηλεοπτικό κανάλι YLE (23/2/2012). 

Η μόνιμη επωδός που στερεότυπα επαναλαμβάνεται από τα χείλη των μνη-
μονιακών πολιτικών και τη γραφίδα των αντίστοιχων συνεργατών τους, 

εδώ και στο εξωτερικό, είναι: «Απαιτείται να μειωθούν οι μισθοί για να βελτιω-
θεί η ανταγωνιστικότητα».1

Αυτό αποτέλεσε το fons et origo της αντεργατικής απολογητικής στρεψοδικίας 
και σ’ αυτό το στοιχειώδες μοτίβο βασίστηκε η πλημμυρίδα των μέτρων που 
εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια. Όμως, σ’ ένα πιο επεξεργασμένο επίπεδο 
οι μνημονιακοί οικονομολόγοι υποστηρίζοντας ότι η ανταγωνιστικότητα είναι 
συνάρτηση του κόστους εργασίας, που με τη σειρά του εξαρτάται και από την 
παραγωγικότητα, πιέζουν για τη μείωσή του. Τέλος, σ’ ένα ακόμα πιο υψηλό 
επίπεδο ανάλυσης γνωρίζουν (ή τουλάχιστον θα πρέπει να γνωρίζουν) ότι όταν η 
αύξηση της παραγωγικότητας υπερβαίνει την αύξηση των πραγματικών μισθών 
τότε ενισχύεται το μερίδιο των κερδών δηλαδή προκύπτει αναδιανομή του εισο-
δήματος σε βάρος των εργαζόμενων. Για το λόγο αυτό, διαλαλούν σε όλους τους 
τόνους ότι απαιτείται η αύξηση της παραγωγικότητας να μην υπολείπεται της 
αύξησης των πραγματικών μισθών.2 Ας διερευνήσουμε λοιπόν το τοπίο εξακρι-
βώνοντας το τι ακριβώς συμβαίνει στη χώρα μας αρχίζοντας από την τελευταία 
προτροπή-κατηγορία.

1. Μισθοί και παραγωγικότητα
 

«Το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος αυξάνεται με υψηλό ρυθμό στην Ελλά-
δα, επειδή η αύξηση των μισθολογικών αμοιβών υπερβαίνει κατά πολύ τον υψηλό 
ρυθμό αυξήσεως της παραγωγικότητας της εργασίας στη χώρα μας [...]» 
«Ανταγωνισμός και πληθωρισμός: μια ολέθρια σχέση!» Οικονομικό Δελτίο Alpha Bank, 
Tεύχος 101, Απρίλιος 2007, σ. 51.

1  Εδώ αγνοείται, τις πιο πολλές φορές, η έννοια της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας 
(π.χ. ποιότητα, σχεδιασμός, αξιοπιστία, χρόνοι παράδοσης, εξυπηρέτηση μετά την 
πώληση των προϊόντων κλπ.) και αποκλειστικά, και κίβδηλα, η αναφορά περιορίζεται 
στην ανταγωνιστικότητα τιμών. Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ έχει επανειλημμένα, σε διάφορες 
εκδόσεις του, αναδείξει και σχολιάσει τη διαφορά και τη σημασία των δύο όρων.

2  Ή ισοδύναμα: επέρχεται βέβαια αναδιανομή του εισοδήματος σε βάρος των εργαζό-
μενων όταν υποστηρίζεται ότι το άθροισμα του πληθωρισμού και της αύξησης της πα-
ραγωγικότητας της εργασίας δεν πρέπει να υπολείπεται της αύξησης των ονομαστικών 
μισθών. Παράλληλα, ας σημειωθεί ότι η υπαινισσόμενη αιτιώδης αρνητική σχέση μεταξύ 
των «υπερβολικών μισθών» (δηλαδή μεταβολών των πραγματικών αμοιβών που ξεπερ-
νούν τις αντίστοιχες της παραγωγικότητας) και της απόδοσης του κεφαλαίου αποδεικνύ-
εται στο άρθρο των Katsimi et al. (2012) ως «οπτική απάτη».
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Μήπως πράγματι οι αυξήσεις των (ακαθάριστων) μισθών ξεπερνούν τις αυ-
ξήσεις της παραγωγικότητας της εργασίας; Τίποτε το αναληθέστερο, 

όπως ακολουθεί. Ο Πίνακας Ι (αριστερό μέρος) και το Διάγραμμα Ι εύγλωττα 
προβάλλουν την πραγματική εικόνα. Η μακρά περίοδος των τριάντα ενός ετών 
δείχνει ότι η παραγωγικότητα της εργασίας (σε πραγματικούς όρους) αυξήθηκε 
κατά 36% ενώ οι πραγματικοί μισθοί κατά 14% ή 10%, ανάλογα με την επιλογή 
του αποπληθωριστή.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
Παραγωγικότητα
εργασίας

Πραγματικές αμοιβές 
ανά μισθωτό

Ετήσιοι ποσοστιαίοι (%) 
ρυθμοί μεταβολής

(1) (2) (3) (1Α) (2Α) (3Α)
2011 ως προς 

1981
1,36 1,10 1,14 1,0* 0,4* 0,5*

1990 ως προς 
1981

1,03 1,00 1,06 0,4** 0,1** 0,8**

2000 ως προς 
1991

1,13 1,10 1,08 1,7 0,6 0,4

2011 ως προς 
2001

1,06 1,04 1,02 0,9 0,4 0,3

Σημειώσεις:
(1): ΑΕΠ (τιμές αγοράς) σε σταθερές τιμές 2005 ανά απασχολούμενο, (RVGDE).
(2): Πραγματικές αμοιβές (σε σταθερές τιμές 2005) ανά μισθωτό (Αποπληθωριστής ΑΕΠ), 

(RWCDV).
(3): Πραγματικές αμοιβές( σε σταθερές τιμές 2005) ανά μισθωτό (Αποπληθωριστής ιδιωτι-

κής καταναλωτικής δαπάνης), (RWCDC).
*2011 ως προς 1982, **1990 ως προς 1982.
Τα αρχικά με λατινικούς χαρακτήρες παραπέμπουν στα σύμβολα που χρησιμοποιεί η 

AMECO (Βλέπε Παράρτημα).
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Και αν ακόμα κάποιος ενίσταται για την (αυθαίρετη;) επιλογή του πρώτου 
και τελευταίου έτους της κάθε περιόδου που εξετάζεται, ας δούμε και τους μέ-
σους όρους των ετήσιων ποσοστιαίων (%) ρυθμών μεταβολής στο δεξιό μέρος του 
Πίνακα Ι. Αυτοί μας αποκαλύπτουν με σαφήνεια ότι η μέση ετήσια ποσοστιαία 
αύξηση της παραγωγικότητας ήταν σχεδόν πάντα τουλάχιστον υπερδιπλάσια 
της αύξησης των πραγματικών μισθών. Οι συνέπειες αυτής της συμπεριφοράς 
των μέσων όρων, και ιδιαίτερα αυτές που αφορούν την περίοδο 1982-2011, είναι 
προφανείς, π.χ. με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 1,0% η παραγωγικότητα της ερ-
γασίας θα έχει αυξηθεί σε 30 έτη κατά 35% ενώ οι πραγματικοί μισθοί με μέσο 
ετήσιο ρυθμό αύξησης 0,5% μόνον κατά 16% (οι υπολογισμοί έχουν γίνει με την 
εφαρμογή ανατοκισμού).3

2. Μερίδιο μισθών και μοναδιαίο κόστος εργασίας

«Η στρατηγική [...] πρέπει να στοχεύει στη μείωση του ονομαστικού κόστους εργα-
σίας 15% στο διάστημα 2012-2014» Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέ-
σεις Οικονομικής Πολιτικής, 9 /2/2012, σ. 23.4 

Πού μεταφέρεται η διαφορά στους ρυθμούς μεταβολής μεταξύ παραγωγικό-
τητας και μισθών; Ας επαναφέρουμε στη μνήμη μας σχηματικά τη γνωστή σχέ-
ση των μεριδίων μισθών και κερδών στο συνολικό εισόδημα. 

Ονομαστικό προϊόν (ΑΕΠ):    (1)

Προϊόν σε πραγματικούς όρους:                     (2)
όπου, P: αποπληθωριστής, wn : ονομαστικός μισθός, N: απασχολούμενοι, 
rn: ονομαστική απόδοση ανά μονάδα κεφαλαίου, K: κεφάλαιο.

Διαιρώντας με Y:                     (3)
όπου,  είναι το μερίδιο μισθών και  το μερίδιο κερδών του ΑΕΠ.

Άρα                                     (4)

και                     (5)

3  Όπως έχει επισημανθεί: «Εάν οι αυξήσεις των πραγματικών μισθών στην μακροχρόνια 
διάρκεια θα ευθυγραμμιστούν πλήρως με τις αυξήσεις της παραγωγικότητας της εργασί-
ας, είναι κάτι που εξαρτάται από τον κοινωνικό συσχετισμό δυνάμεων» (Ιωακείμογλου, 
2011, σ. 29, υποσ. 3).

4   Μια ενδιαφέρουσα επιχειρηματολογία που σχολιάζει αυτή τη στρατηγική στόχευση του 
Μνημονίου δημοσιεύεται στο Γαβρόγλου (2012, σσ. 47-50).
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Επομένως, αποδεικνύεται ότι όταν ο ρυθμός αύξησης του πραγματικού μι-
σθού υπολείπεται του ρυθμού αύξησης της παραγωγικότητας (σε πραγματικούς 
όρους) τότε το μερίδιο των μισθών στο ΑΕΠ μειώνεται και αντίστοιχα αυξάνεται 
εξ ορισμού το μερίδιο των κερδών. Πράγματι, αυτό προκύπτει από τον Πίνακα 
ΙΙ και το Διάγραμμα ΙΙ.5

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ
Μέσος όρος μεριδίου μισθών ως % ΑΕΠ *

(σε τρέχουσες τιμές
συντελεστών παραγωγής)

(σε τρέχουσες τιμές αγοράς)

(ALCD2) (ALCD0)
2011 ως προς 1981 64,9 57,9
1990 ως προς 1981 69,4 63,2
2000 ως προς 1991 63,7 55,9
2011 ως προς 2001 61,6 54,8

*Η διαφορά στα ποσοστά των στηλών οφείλεται στο γεγονός ότι το ΑΕΠ σε όρους συντε-
λεστών παραγωγής δεν περιλαμβάνει τους έμμεσους φόρους στα παραγόμενα προϊόντα 
και στα εισαγόμενα είδη από τους οποίους έχουν αφαιρεθεί οι επιδοτήσεις, όπως αντίθε-
τα συμβαίνει στο ΑΕΠ σε όρους τιμών αγοράς. Επομένως, ο παρονομαστής του πρώτου 
κλάσματος είναι μικρότερος και άρα το μερίδιο μισθών μεγαλύτερο. Συνήθως προτιμά-
ται η παρουσίαση και σχολιασμός του μεριδίου σε όρους τιμών συντελεστών παραγωγής.

5  Ας σημειωθεί ότι το μερίδιο των μισθών έχει εκτιμηθεί στην AMECO έτσι ώστε να περι-
λαμβάνει και τους αυτοαπασχολούμενους στους οποίους έχει αποδοθεί κατά κεφαλή η 
μέση αμοιβή των μισθωτών υπαλλήλων και των ημερομίσθιων εργατών και στην οποία 
επίσης έχουν προστεθεί οι εργοδοτικές εισφορές στα ταμεία (βλ. στο Παράρτημα). Πα-
λαιότερη μελέτη (Ιωακείμογλου και Μηλιός, 2005, σ. 55) είχε διαπιστώσει ότι « [...] κατά 
τα έτη 1983-1994, η μείωση του μεριδίου της εργασίας οφειλόταν στη στασιμότητα του 
μέσου πραγματικού μισθού, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να επωφελούνται καθ’ολοκληρίαν 
από τις μικρές, αλλά υπαρκτές αυξήσεις της παραγωγικότητας της εργασίας. Αντιθέ-
τως, κατά τα έτη 1995-2004, η μείωση του μεριδίου της εργασίας οφείλεται κυρίως στην 
άνοδο της παραγωγικότητας της εργασίας».

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙΙ
73
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Η πτώση του μεριδίου των μισθών όπως προκύπτει από έναν απλό μετασχη-
ματισμό του τύπου (4) σημαίνει ότι ο ονομαστικός μισθός αυξάνεται πιο αργά 
από την παραγωγικότητα της εργασίας σε ονομαστικούς όρους. Η πτώση αυτή 
και η εξ υπολοίπου αύξηση του μεριδίου των κερδών δεν είναι άμοιρες συνεπει-
ών στη συνολική ζήτηση, επενδύσεις, απασχόληση κλπ. Αλλά σ’ αυτό το άρθρο 
δεν θα ασχοληθούμε με αυτά τα εξαιρετικά σημαντικά ζητήματα, θα ασχολη-
θούμε όμως εδώ στη συνέχεια με τη διασύνδεση του μεριδίου μισθών με το μο-
ναδιαίο κόστος εργασίας το οποίο αποτελεί και τη δεύτερη μεταβλητή που στο-
χοποιείται από τους υποστηρικτές του περιορισμού των μισθών ως προϋπόθεση 
της αύξησης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Οι Felipe and Kumar (2010, 2011) έχουν εύστοχα παρατηρήσει ότι το μοναδι-
αίο κόστος εργασίας το οποίο ορίζεται ως ο λόγος του ονομαστικού μισθού προς 
την παραγωγικότητα της εργασίας (σε πραγματικούς όρους) ισούται με το γινό-
μενο του μεριδίου των μισθών με τον αποπληθωριστή του προϊόντος. Επομέ-
νως, το μοναδιαίο κόστος εργασίας (ΜΚΕ) δεν είναι μια απλή, ουδέτερη και 
αθώα στατιστική μεταβλητή όπως αφήνεται να εννοηθεί. Αντίθετα, ενσωματώ-
νει τις κοινωνικές και θεσμικές συνθήκες και αντιθέσεις που επηρεάζουν τη δι-
ανομή του προϊόντος ανάμεσα στις δύο βασικές κοινωνικές τάξεις. Αναπαριστά-
ται με τον τύπο (σε ονομαστικούς όρους):

ΜΚΕ     (PLCD)    (6) 

Όπως βλέπουμε λοιπόν η πρώτη προτροπή-κατηγορία που εκτοξεύεται και 
που αποτελεί και την πιο συνηθισμένη, στοχοποιεί τον αριθμητή του κλάσματος 
δηλαδή τον ονομαστικό μισθό. Ας παρατηρήσουμε το Διάγραμμα ΙΙΙ που ακο-
λουθεί:

*Ο αποπληθωριστής του ΑΕΠ που παρέχεται από την AMECO αντιστοιχεί στο ΑΕΠ σε τι-

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙΙΙ
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μές αγοράς. Ο αποπληθωριστής που εμφανίζεται εδώ είναι ο αποπληθωριστής σε τι-
μές συντελεστών παραγωγής ο οποίος εκτιμήθηκε με τον τύπο: Αποπληθωριστής ΑΕΠ 
(τσπ)=Αποπληθωριστής ΑΕΠ (τα)x(1-Έμμεσοι φόροι/ΑΕΠ). Οι λεπτομέρειες των υπολο-
γισμών είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

Από τα διαγράμματα ΙI και ΙΙΙ είναι προφανές ότι η αύξηση του μοναδιαίου 
κόστους εργασίας (και η όποια απώλεια ανταγωνιστικότητας) δεν μπορεί να 
αποδοθεί γενικά σε αύξηση του μεριδίου μισθών αλλά στην έντονη αύξηση του 
αποπληθωριστή που υπερκάλυψε τη μειωτική συμβολή του μεριδίου μισθών.

Ποια λογικά συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν από αυτή την ανάλυση; 
Όπως γίνεται αντιληπτό οι επικλήσεις για χαμηλότερο μοναδιαίο κόστος εργασί-
ας σημαίνουν μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση του μεριδίου μισθών από την πο-
σοστιαία αύξηση του αποπληθωριστή εκτός αν βέβαια η μείωση του μοναδιαίου 
κόστους προέρχεται αποκλειστικά από την έντονη μείωση του αποπληθωριστή, 
φαινόμενο βέβαια εξαιρετικά σπάνιο, άρα απίθανο και που συνοδεύεται από 
άλλα εν δυνάμει καταστρεπτικά αποτελέσματα. Ή ακόμα, στην οριακή περί-
πτωση που υιοθετηθεί το σκεπτικό της συνεχούς μείωσης του μεριδίου των μι-
σθών τότε η Ελλάδα με μηδενικό μερίδιο θα μπορούσε να μεταβληθεί στην πιο 
ανταγωνιστική οικονομία του πλανήτη! Όπως εύλογα έχει πρόσφατα θέσει το 
ερώτημα ο Jetin (2012, σ. 913): πόσο πρέπει να πέσει το μερίδιο των μισθών σε 
μια χρονική περίοδο για να εξουδετερώσει την άνοδο του αποπληθωριστή στην 
ίδια περίοδο έτσι ώστε το μοναδιαίο κόστος εργασίας να παραμείνει αμετάβλη-
το και στο ίδιο επίπεδο του αρχικού έτους της περιόδου; Για την Ελλάδα ένας 
αντίστοιχος υπολογισμός είναι ο εξής: το μοναδιαίο κόστος εργασίας για να είχε 
μείνει, λόγου χάριν, το 2011 στο επίπεδο του 2000, έτσι ώστε να ακυρώσει την 
άνοδο του αποπληθωριστή σ’ αυτό το διάστημα θα έπρεπε το μερίδιο των μι-
σθών να είχε μειωθεί κατά 18 ποσοστιαίες μονάδες και να είχε περιοριστεί στο 
45,2% του ΑΕΠ (ενώ στην πραγματικότητα το 2011 είχε φθάσει στο 58,9%). Απο-
τέλεσμα; Η επιπρόσθετη καθίζηση του εργατικού εισοδήματος θα επέφερε επι-
πλέον κόστος στο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ σε όρους χαμηλότερης εσωτερικής 
κατανάλωσης. Σε κάθε όμως περίπτωση το ερώτημα που προκύπτει είναι: εξα-
σφαλίζεται αναγκαστικά η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας με τη μείωση του 
μοναδιαίου κόστους εργασίας; Ως και μελέτη του ΙΟΒΕ καταλήγει αρνητικά: «Η 
σημερινή μορφή της ανεργίας στην Ελλάδα είναι Κενσυανού τύπου και απαιτεί 
ενίσχυση της ζήτησης για να περιοριστεί. Όχι την περιστολή που γίνεται. Η μεί-
ωση των μισθών επιτείνει την ύφεση και βελτιώνει οριακά ή και καθόλου την 
ανταγωνιστικότητα τιμών και το εξωτερικό ισοζύγιο» (Ζόνζηλος, 2012, σ. 28). 

Επιπρόσθετα, η εμπειρική διερεύνηση με διεθνή στοιχεία του Kaldor’s 
paradox (Παράδοξο του Κάλντορ), σύμφωνα με το οποίο οι χώρες που είχαν τη 
μεγαλύτερη αύξηση του μοναδιαίου κόστους εργασίας (άρα και τη μεγαλύτερη 
μείωση στην ανταγωνιστικότητα τιμών) είχαν επίσης αυξήσει τα μερίδια των εξα-
γωγών τους, δημιουργεί ιδιαίτερες αμφιβολίες στην ορθότητα μιας αναντίρρητα 
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καταφατικής απάντησης στο προηγούμενο ερώτημα (Felipe and Kumar, 2011).6 
Δηλαδή, μια αύξηση του μεριδίου των μισθών που προκαλεί αύξηση στο μοναδι-
αίο κόστος εργασίας δε θα μετατρέψει αναγκαστικά την οικονομία σε λιγότερο 
ανταγωνιστική. Ας προστεθεί επίσης η παρατήρηση ότι η μείωση του μεριδίου 
μισθών, και η αντίστοιχη ενίσχυση του μεριδίου κερδών, παραπέμπουν στην 
εφαρμογή μιας πολιτικής profit-led growth (μεγέθυνσης που καθοδηγείται από 
τα κέρδη), με ό,τι αυτό συνεπάγεται.7 Είναι πράγματι η πολιτική που ενδείκνυται 
στην περίπτωση της Ελλάδας;

 
3. Μερίδιο κερδών και μοναδιαίο κόστος κεφαλαίου

«Τα κέρδη είναι σαν τα λουκάνικα [...] εκτιμούνται ιδίως από όσους γνωρίζουν 
ελάχιστα για το τι περιέχουν» Alvin Toffler.

Οι Felipe and Kumar (2010, σ. 12 και 2011, σ. 14) δηκτικά σημειώνουν ότι 
όπως το μοναδιαίο κόστος εργασίας προσφέρει μια μεταβλητή μέτρησης 

της «ανταγωνιστικότητας τιμών» από τη μεριά των εργαζόμενων, δεν υπάρχει 
κανένας λόγος να μην εκτιμηθεί παράλληλα και ένα αντίστοιχο μέτρο από τη 
μεριά του κεφαλαίου, για το οποίο βέβαια δεν έχει γίνει κανενός είδους μνεία 
από όσους χρησιμοποιούν με υστεροβουλία ad nauseam το πρώτο.8 Ο τύπος που 
προτείνεται για το μοναδιαίο κόστος κεφαλαίου (ΜΚΚ, σε ονομαστικούς όρους) 

6  Δύο σχετικές πρόσφατες μελέτες έχουν υποπέσει στην αντίληψή μας. Η πρώτη αφορά 
στην Ισπανία για την οποία οι Crespo Rodriguez et al. (2012, σ. 105) παρατηρούν: «Από 
τη μια μεριά βρέθηκε ότι, στη δεκαετία του 2000, τα μοναδιαία κόστη εργασίας [...] αυ-
ξήθηκαν πιο γρήγορα από ό,τι στις κύριες αναπτυγμένες οικονομίες αλλά από την άλλη, 
το μερίδια εξαγωγών [...] δεν έπεσαν τόσο πολύ όπως στις κύριες αναπτυγμένες οικονο-
μίες, με μόνη εξαίρεση τη Γερμανία». Η δεύτερη είναι εκείνη των Gaulier et al. (2012) 
όπου επισημαίνεται ότι “Χώρες με υψηλά ΜΚΕ, όπως η Πορτογαλία, Ισπανία, Ιρλανδία 
και Ελλάδα είχαν αύξηση στις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών συγκρίσιμη με εκείνη 
χωρών με χαμηλό ΜΚΕ , όπως η Φινλανδία, Αυστρία και Γερμανία».Επίσης, μια πιθανή 
εξήγηση του Kaldor’s paradox προτείνεται από τους Felipe and Sipin (2004, σσ. 10,11) 
σύμφωνα με τους οποίους, όπως αλγεβρικά αποδεικνύεται, υψηλές τιμές του ΜΚΕ συ-
νοδεύονται από χαμηλή «προσαύξηση κέρδους» (profit mark-up), και αντίστροφα. Αυτό 
σημαίνει ότι ο βαθμός ανταγωνιστικότητας της οικονομίας ενισχύεται όταν επικρατούν 
χαμηλές «προσαυξήσεις κέρδους», γεγονός που οδηγεί σε αυξημένες εξαγωγές, ενώ το 
αντίθετο συμβαίνει όταν μια οικονομία λειτουργεί με υψηλές «προσαυξήσεις κέρδους».

7  Βλ. την εργασία του Palley (2011) καθώς και τη μελέτη των Capaldo and Izurietta (2012) 
όπου επισημαίνεται ότι ακόμα και οι export-led πολιτικές που συνοδεύονται από μέτρα 
ευελιξίας δεν οδηγούν σε υψηλότερο προϊόν και απασχόληση, αλλά τελικά σε οικονομική 
συρρίκνωση.

8  Με την πιθανή, άρρητη πάντως, δικαιολογία ότι η μάζα των κερδών είναι μικρότερη 
από τις συνολικές αμοιβές των εργαζόμενων. Άρα, σύμφωνα με αυτό το σκεπτικό, οι 
τελευταίες έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα στη διαμόρφωση των τιμών από ό,τι τα κέρδη.
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είναι ο ακόλουθος:

ΜΚK                     (7)

*Αριστερός κάθετος άξονας: Αποπληθωριστής ΑΕΠ και Μοναδιαίο κόστος κεφαλαίου. Δε-
ξιός κάθετος άξονας: Μερίδιο κερδών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ
Ονομαστικό 
μοναδιαίο κό-
στος εργασίας

Ονομαστικό μο-
ναδιαίο κόστος 
κεφαλαίου

Μερίδιο 
μισθών

Μερίδιο 
κερδών

Αποπληθωρι-
στής

 (ALCD2)  
2011 ως προς 1981 13,50 21,56  0,85  1,35 15,95
1990 ως προς 1981  4,81  4,77  1,00  0,99  4,80
2000 ως προς 1991  1,95  2,11  0,97  1,05  2,01
2011 ως προς 2001  1,31  1,45  0,96  1,06  1,36

Σημείωση: Όλες οι μεταβλητές εκτιμούνται σε όρους τιμών συντελεστών παραγωγής.

ΠΙΝΑΚΑΣ IV
Μέσος ονομαστι-

κός μισθός (1)
Μέση ονομαστική από-

δοση κεφαλαίου (2)
Παραγωγικότητα κε-

φαλαίου (3)
2011 ως προς 1981  18,54  17,85   0,81
1990 ως προς 1981  4,93  4,19  0,88
2000 ως προς 1991  2,26  2,21  1,02
2011 ως προς 2001  1,44  1,28  0,88

Σημειώσεις:
(1): (HWCDW).
(2):  (από τύπο 7, σε τιμές αγοράς).
(3): ΑΕΠ (τιμές αγοράς) σε σταθερές τιμές 2005 ανά μονάδα καθαρού αποθέματος κεφα-

λαίου, (AVGDK). 
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Στο Διάγραμμα IV εμφανίζεται η διαχρονική αύξηση του μεριδίου των κερ-
δών, αναμενόμενη βέβαια λόγω της πτώσης του μεριδίου των μισθών, καθώς 
και η συμπληρωματική εικόνα του Διαγράμματος III, δηλαδή ο αποπληθωριστής 
του ΑΕΠ και το μοναδιαίο κόστος κεφαλαίου.9 Σε συνδυασμό με τις εκτιμήσεις 
του Πίνακα III αποκαλύπτεται ότι η αύξηση του μοναδιαίου κόστους κεφαλαίου 
είναι μεγαλύτερη από εκείνη του μοναδιαίου κόστους εργασίας (εκτός από την 
περίοδο 1981-1990), και αυτό βέβαια αναμενόμενο μια και η συμβολή του κοινού 
αποπληθωριστή (P) ενισχύεται από την ανοδική τάση του μεριδίου κερδών ενώ 
απαλύνεται από την καθοδική τάση του μεριδίου μισθών. Επίσης, επιστρέφο-
ντας στους τύπους (6) και (7) του μοναδιαίου κόστους εργασίας και κεφαλαίου 
και σε συνδυασμό με τους Πίνακες I και IV παρατηρούμε ότι ενώ οι ονομαστικοί 
μισθοί αυξήθηκαν μόνον ελάχιστα περισσότερο απ’ ό,τι η ονομαστική απόδοση 
του κεφαλαίου (δηλαδή συγκρίνουμε τους αριθμητές του μοναδιαίου κόστους 
εργασίας και κεφαλαίου), ο παρονομαστής του μοναδιαίου κόστους εργασίας 
(δηλαδή η παραγωγικότητα της εργασίας) αυξήθηκε (Πίνακας Ι), ενώ ο παρονο-
μαστής του μοναδιαίου κόστους κεφαλαίου (δηλαδή η παραγωγικότητα του κε-
φαλαίου) μειώθηκε (Πίνακας IV) με αποτέλεσμα αυτό (το τελευταίο) να αυξηθεί 
πιο έντονα απ’ ό,τι το πρώτο. 

4. Αποπληθωριστής και κερδοφορία

«[...] παρατηρείται ότι από τη σύγκριση της [...] μείωσης του κόστους εργασίας 
ανά μονάδα προϊόντος στο σύνολο της οικονομίας το 2011 με την αύξηση του απο-
πληθωριστή του ΑΕΠ (κατά 1,6%) προκύπτει διεύρυνση του περιθωρίου κέρδους 
στην οικονομία συνολικά. Το ίδιο συμπέρασμα συνάγεται και από τις προβλέψεις 
για τη διετία 2012-2013» Τράπεζα της Ελλάδος (2012, σ. 86).

Σε όρους τιμών συντελεστών παραγωγής ισχύει η σχέση:

P=PKsK+PLsL (8)

όπου PL και PK οι αποπληθωριστές του κεφαλαίου και της ιδιωτικής κατανάλω-
σης, αντίστοιχα. Υιοθετώντας την απλοποιητική υπόθεση ότι P=PK=PL καταλή-
γουμε στο προφανές συμπέρασμα ότι ο αποπληθωριστής του προϊόντος (P) ισού-

9  Είναι προφανές ότι αν από τα ποσοστά του Πίνακα Ι αφαιρεθούν από τη μονάδα τότε 
προκύπτουν τα μερίδια των κερδών (τα οποία περιλαμβάνουν τις αποσβέσεις κεφαλαί-
ου) για τις αντίστοιχες περιόδους. Επίσης αξίζει να επαναληφθεί η επισήμανση ότι η 
μείωση του μεριδίου μισθών σημαίνει ότι ο αριθμητής (μέσος ονομαστικός μισθός) αυ-
ξάνει πιο αργά απ’ ό,τι ο παρονομαστής (η παραγωγικότητα εργασίας σε ονομαστικούς 
όρους), ενώ η αντίστοιχη αύξηση του μεριδίου κερδών σημαίνει ότι ο αριθμητής (μέση 
ονομαστική απόδοση του κεφαλαίου) αυξάνει πιο γρήγορα απ’ ό,τι ο παρονομαστής (η 
παραγωγικότητα κεφαλαίου σε ονομαστικούς όρους) (Felipe, 2007, σ. 11).
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ται με το άθροισμα του μοναδιαίου κόστους εργασίας και του μοναδιαίου κό-
στους κεφαλαίου (που έχει αποδοθεί και ως μικτό κέρδος ανά μονάδα προϊό-
ντος), επειδή, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, το πρώτο ισούται με sLxP και το δεύ-
τερο με sKxP.

Από το Διάγραμμα III προκύπτει ότι η διαφορά μεταξύ του αποπληθωριστή 
του προϊόντος και του μοναδιαίου κόστους εργασίας, δηλαδή η απόσταση μετα-
ξύ της καμπύλης του αποπληθωριστή και της καμπύλης του μοναδιαίου κόστους 
εργασίας, η οποία και μπορεί να εκληφθεί ως ένα μέτρο κερδοφορίας, διευρύ-
νεται σημαντικά μετά περίπου από το 1990.10 Η θέση και η τάση της καμπύλης 
του μοναδιαίου κόστους κεφαλαίου στο Διάγραμμα IV επιβεβαιώνει ακριβώς 
αυτό που καταγράφεται στον Πίνακα ΙΙΙ, δηλαδή ότι το μικτό κέρδος ανά μονά-
δα προϊόντος (μοναδιαίο κόστος κεφαλαίου) είχε αυξηθεί περισσότερο απ’ ό,τι 
το μοναδιαίο κόστος εργασίας σε όλη την περίοδο αλλά και ιδιαίτερα τα τελευ-
ταία είκοσι χρόνια. Επίσης, αν η μεταβολή του μοναδιαίου κόστους εργασίας 
ήταν ισόποση της μεταβολής του αποπληθωριστή τότε ο δείκτης προσαύξησης 
κέρδους θα είχε παραμείνει σταθερός. Δεν έχουμε συχνά παρατηρήσει στους 
σχολιασμούς των διαπρύσιων κατηγόρων της «υπέρμετρης αύξησης του μισθο-
δοτικού κόστους» να διερευνώνται, να επισημαίνονται και να καταγγέλλονται, 
τουλάχιστον με την ίδια εσπευσμένη προθυμία και φανατικό ενθουσιασμό, ως 
«υπερβολικές» οι αυξήσεις του μοναδιαίου κόστους του κεφαλαίου, ή του δείκτη 
προσαύξησης του κέρδους, ή του περιθωρίου κέρδους, οι αιτίες και οι συνέπειές 
τους.11 

Κλείνοντας την ανάλυση κρίνεται ως ενδιαφέρουσα η αναφορά, με μεγαλύ-
τερη λεπτομέρεια, στο «δείκτη προσαύξησης κέρδους» (υποσ. 10) και ο οποίος 
ορίζεται ως:

  (9)

όπου μ είναι η ποσοστιαία (%) προσαύξηση του κέρδους (percentage mark-up). 

10  Την πρώτη φορά, από όσο γνωρίζουμε, που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παραθέτει 
τους δείκτες κερδοφορίας (ECB, 2004, σ. 66) ο λόγος του αποπληθωριστή προς το μονα-
διαίο κόστος εργασίας αναφέρεται ως profit mark-up indicator (δείκτης προσαύξησης 
κέρδους) και η μεταβολή του ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του ρυθμού μεταβολής του 
αποπληθωριστή και του ρυθμού μεταβολής του μοναδιαίου κόστους εργασίας. Σε επό-
μενες δημοσιεύσεις (ECB, 2009, σ. 52 και ECB, 2010, σ. 39) η διαφορά των πιο πάνω με-
ταβολών αποδίδεται ως profit margin indicator (δείκτης περιθωρίου κέρδους) ο οποίος 
όμως στην αρχική δημοσίευση του 2004 είχε οριστεί με εντελώς διαφορετικό τρόπο.

11  Από τις ελάχιστες εξαιρέσεις ας αναφερθεί η μελέτη των Malliaropoulos and Anas-
tasatos (2011) όπου καταγράφεται η έκκληση προς τις επιχειρήσεις να συγκρατήσουν ή 
να μειώσουν τα περιθώρια κέρδους τους. Αυτό όμως γίνεται χωρίς καμιά επιπρόσθετη 
στατιστική επεξεργασία ενώ ταυτόχρονα επικαλούνται την ανάγκη οι ονομαστικές αυξή-
σεις των μισθών να υπολείπονται του αθροίσματος του πληθωρισμού και της μεταβολής 
στην παραγωγικότητα (σ. 2).
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Με απλούς αλγεβρικούς μετασχηματισμούς12: 

  (10),  (11),  (12)

Επομένως:  (13), δηλ. η ποσοστιαία προσαύξηση του κέρδους ισούται 
με το λόγο του μεριδίου κερδών δια του μεριδίου μισθών. Υπολογίστηκε ότι ο 
μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής της ποσοστιαίας προσαύξησης του κέρδους με-
ταξύ 1982 και 2011 ήταν 1,9% και η αύξησή της το 2011 ως προς το 1981 ήταν 60% 
όπως και απεικονίζεται στο Διάγραμμα V. Ποσοστά διόλου ευκαταφρόνητα και 
ανάξια μνείας.

5. Επίλογος
 

«Η ταξική δομή καθορίζει ποιές αντιφάσεις απορρέουν από την προνομιακή ιδιο-
ποίηση του κοινωνικά παραγμένου πλούτου» Jürgen Habermas, Legitimation Crisis, 
Polity Press, Cambridge, 1988, σ. 28.

Στο άρθρο αυτό επιχειρήθηκε να αποτυπωθούν και να αναλυθούν ελληνικά 
στατιστικά μεγέθη που «ενέχονται» στη διαμόρφωση της ανταγωνιστικότη-

τας τιμών. Ας υπενθυμίσουμε ότι μερικά από αυτά με μεροληπτικό τρόπο και 
ταξική σοφιστεία διαστρεβλώνονται και δαιμονοποιούνται, και άλλα υστερό-
βουλα, και πάλι ταξικά, κραυγαλέα αποσιωπούνται. Σε κάθε περίπτωση, όπως 
είναι εύκολα αντιληπτό, η γενική έννοια της ανταγωνιστικότητας εμπλέκει πέ-
ραν της όποιας συγκεκριμένης χώρας και τους εμπορικούς της εταίρους. Επομέ-
νως, μια πλήρης σχετική ανάλυση πρέπει να επεκταθεί έξω από το χωρικά όρια 
της ελληνικής οικονομικής επικράτειας και να συνδυασθεί ανάλογα. Η απόπει-
ρα ενός τέτοιου εγχειρήματος παραμένει ανοικτή και εξαιρετικά επιθυμητή.13

12  Felipe and Sipin (2004, σ. 10) και ECB (2008, σ. 48).
13  Ως ενημέρωση, συμπλήρωση και αντιπαραβολή στις μελέτες των Ιωακείμογλου (2011) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Όλα τα στατιστικά στοιχεία προέρχονται από την AMECO (The Annual Macro-
economic Database) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αντλήθηκαν από την ενη-

μερωμένη βάση της 11/5/2012.
Η AMECO επίσης δημοσιεύει στοιχεία παραγωγικότητας ανά ώρα εργασίας 

(σε τρέχουσες τιμές και για την Ελλάδα αρχίζοντας από το 1983) και όχι μόνον ανά 
απασχολούμενο, όπως και τις συνολικές «δεδουλευμένες» ώρες. Επομένως, μερι-
κές από τις μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν πιο πάνω, με διάφορους αλγεβρι-
κούς μετασχηματισμούς και υποθέσεις, μπορούν να εκτιμηθούν σε όρους «ωρών 
εργασίας». Αυτή η άσκηση παραμένει σε εκκρεμότητα. Σε κάθε περίπτωση, όπως 
επισημαίνεται στο Γαβρόγλου (2012, σ. 37, υποσ. 29): «[...] η μέτρηση της παρα-
γωγικότητας ανά εργαζόμενο δίνει παραπλήσια αποτελέσματα με τη μέτρηση της 
παραγωγικότητας ανά ώρα εργασίας στην περίπτωση της Ελλάδας [...]».

Παρόλο που για μερικές χώρες δημοσιεύονται στοιχεία απασχόλησης σε 
όρους FTE (απασχόλησης πλήρους ωραρίου), η Ελλάδα δε συμπεριλαμβάνεται σ’ 
αυτές. Όμως στο European Commission, Statistical Annex οf European Economy 
(Spring 2012, σ. 190) εμφανίζεται για την Ελλάδα ένας δείκτης απασχόλησης σε 
όρους FTE, ο οποίος όμως ελάχιστα απέχει από τον «κανονικό» σε όρους αριθμού 
απασχολουμένων αλλά και αρχίζει μόνον από το 1991. Στην περίπτωση που συ-
γκρίνονται οι σχετικές εξελίξεις μεταξύ διαφόρων χωρών τότε το πρόβλημα που 
θα ανέκυπτε θα ήταν πράγματι πιο σοβαρό (ECB, 2008a, σ. 70). 

και Τράπεζα της Ελλάδος (2010), μεταξύ άλλων. Τέλος, ως μια ελάχιστη πρόγευση παρα-
θέτουμε το λίαν αποκαλυπτικό εύρημα από την Έκθεση του Διοικητή της ΤτΕ (Τράπεζα 
της Ελλάδος, 2012, σ. 86). Παρατηρείται, λοιπόν, ότι όπως προκύπτει από τον «ονομα-
στικό εναρμονισμένο δείκτη ανταγωνιστικότητας» που υπολογίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρι-
κή Τράπεζα «[...] την ενδεκαετία από το 2001 έως το 2011 η αύξηση του σχετικού κόστους 
εργασίας συνέβαλε περίπου κατά το ένα έκτο στη συνολική απώλεια ανταγωνιστικότη-
τας κόστους, ενώ η υπόλοιπη απώλεια προήλθε από την ανατίμηση του ευρώ». Η δη-
μοκοπική ενορχηστρωμένη προπαγάνδα «παρέρχεται εν σιγῇ» τα 5/6 και καταγγελτικά 
διατυμπανίζει σε όλους τους τόνους το 1/6! Η εκτίμηση αυτή συμπίπτει σχεδόν απόλυτα 
με εκείνη της ΙΝΕ/ΓΣΕΕ (2012, σ. 212).
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