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Summary
The paper documents the evolution of unit labour costs in Greece, before and after the
signing of the Memorandum and the imposition of austerity policies. It analyses data
from OECD’s Stat.Extracts database. It traces the evolution of unit labour costs as well
as of its constituent elements, wage rates and labour producitivity during the previous
decade in comparison to its trading partners. It finds that Greece’s performance has
been stronger than assumed, compared to the European average. Besides the wellknown feature of the productive model that is in now in crisis, the high rates of wage
growth, it highlights an often overlooked feature of that model, namely the high rates
of productivity growth that cannot be readily attributed to changes in the public debt
or in the gross fixed capital formation. It investigates the relationship between the unit
labour costs and the current account balance for Greece as well as for other countries.
It concludes that the Memorandum’s target for reducing the ULC by 15% in three years
does not have to be pursued mainly or solely through wage reductions, but through
increases of productivity.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Δεδομένου ότι η στρατηγική στόχευση της Ελλάδας σύμφωνα με το Μνημόνιο-2 αλλά και τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η μείωση
του ονομαστικού μοναδιαίου κόστους εργασίας (κατά 15% στο διάστημα
2012-2014),1 στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται εμπειρικά δεδομένα

1

«Δεδομένου ότι η έκβαση του κοινωνικού διαλόγου για την προώθηση της
απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες, η Κυβέρνηση θα λάβει μέτρα για την ενθάρρυνση της ταχείας προσαρμογής του κόστους εργασίας ώστε να καταπολεμηθεί η ανεργία και να αποκατασταθεί η ανταγωνιστικότητα με βάση το κόστος, για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των πρόσφατων μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας, για
την ευθυγράμμιση των συνθηκών της εργασίας στις πρώην κρατικές επιχειρήσεις με αυτές του υπόλοιπου ιδιωτικού τομέα και για την ευελιξία των συμφωνιών για τις ώρες εργασίας. Η στρατηγική αυτή πρέπει να στοχεύει στη
μείωση του ονομαστικού μοναδιαίου κόστους εργασίας κατά 15% στο διάστημα 2012-14. Συγχρόνως, η Κυβέρνηση θα προωθήσει την ομαλή διαπραγμάτευση των μισθών στα διάφορα επίπεδα και θα καταπολεμήσει την αδήλωτη εργασία.» Βουλή των Ελλήνων (2012α, σ. 24) (έμφαση δική μου). Παρόμοι-
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για τη μέχρι τώρα εξέλιξη του μοναδιαίου κόστους εργασίας καθώς και τις
παραμέτρους που το συνθέτουν, ώστε να αναδειχθούν οι βασικές προϋποθέσεις και οι προοπτικές μείωσής του κατά τα συμφωνηθέντα.
Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται πρώτα η εξελικτική πορεία του ονομαστικού
μοναδιαίου κόστους εργασίας στην Ελλάδα από το 2000 μέχρι το 2010 για
το σύνολο της οικονομίας, καθώς και για επιλεγμένες ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας. Συγκρίνεται η πορεία του μοναδιαίου κόστους
εργασίας της Ελλάδας με την πορεία του μοναδιαίου κόστους εργασίας
μίας άλλης δοκιμαζόμενης χώρας της Ευρωζώνης (Πορτογαλία), μίας ευημερούσας χώρας της Ευρωζώνης (Γερμανία), καθώς και με άλλους εμπορικούς εταίρους. Στη συνέχεια εξετάζεται η κεντρική υπόθεση που διαπνέει
τη στρατηγική του Μνημονίου, ότι η μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας αυξάνει την ανταγωνιστικότητα (κόστους), εστιάζοντας στην ιστορική σχέση μεταξύ του μοναδιαίου κόστους εργασίας και ενός βασικού
δείκτη ανταγωνιστικότητας, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Τέλος,
εξετάζεται το μοναδιαίο κόστος εργασίας μέσα από τις δύο μεταβλητές
που το συνθέτουν, δηλαδή το μέσο κόστος εργασίας και την παραγωγικότητα της εργασίας, στην Ελλάδα και διεθνώς.
Έτσι αναδεικνύονται οι ανταγωνιστικές αδυναμίες (ονομαστικές αυξήσεις
κόστους) αλλά και τα πλεονεκτήματα (αυξήσεις της παραγωγικότητας) του
υπό ανακατασκευή ελληνικού παραγωγικού προτύπου. Με τον τρόπο αυτό πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση του προτύπου αυτού με ορθολογισμό, δίχως νοσταλγικές αυταπάτες αλλά και δίχως
ισοπεδωτικό ζήλο, ώστε στην προσπάθεια αναδόμησης και κάθαρσής του
να μην πετάξουμε το μωρό μαζί με τα απόνερα.

2. ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
2.1 Το μοναδιαίο κόστος εργασίας στην Ελλάδα
Το μοναδιαίο κόστος εργασίας ή κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος
ες προτάσεις διατυπώνονται και στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(2012).
4
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(unit labour cost) δεν πρέπει να το συγχέουμε με το μέσο κόστος εργασίας
(average labour cost), παρά τη λεκτική (και εννοιολογική) συγγένεια των
δύο όρων. Ενώ το (μέσο) κόστος εργασίας μετράει πόσο κοστίζει μία (μέση) ώρα εργασίας (Μέσο Κόστος Εργασίας = Συνολικό Κόστος Εργασίας/Συνολικές Ώρες Εργασίας), το μοναδιαίο κόστος εργασίας μετράει πόσο
κοστίζουν τα εργατικά του μέσου ελληνικού προϊόντος (Μοναδιαίο Κόστος
Εργασίας = Συνολικό Κόστος Εργασίας/ΑΕΠ). Το μοναδιαίο κόστος εργασίας θεωρείται από μεγάλο φάσμα αναλυτών ως ίσως ο πλέον χαρακτηριστικός δείκτης ανταγωνιστικότητας κόστους –ή ανταγωνιστικότητας τιμής–
επειδή παρέχει έναν μετρήσιμο, περιεκτικό όσο και συνοπτικό τρόπο αποτίμησης της δυνατότητας μιας οικονομίας να παράγει προϊόντα υψηλής
αξίας με χαμηλό κόστος εργασίας/τιμή πώλησης.2 Σύμφωνα με την κρατούσα αντίληψη, όταν οι λοιποί προσδιοριστικοί παράγοντες παραμένουν
σταθεροί, όσο αυξάνεται το μοναδιαίο κόστος εργασίας τόσο μειώνεται η
ανταγωνιστικότητα (κόστους), και αντιστρόφως.
Ο ΟΟΣΑ, τις σχετικές χρονοσειρές του οποίου αξιοποιεί η παρούσα μελέτη, για να εκτιμήσει το μοναδιαίο κόστος εργασίας υπολογίζει το συνολικό
κόστος εργασίας και τη συνολική παραγωγή κάθε εθνικής οικονομίας, αντλώντας στοιχεία από το Σύστημα Εθνικών Λογαριασμών που διατηρεί, ως
εξής: το συνολικό κόστος εργασίας υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τις
αμοιβές των μισθωτών (compensation of employees) επί έναν συντελεστή
αυτοαπασχόλησης (δηλ. την αναλογία του συνόλου των απασχολουμένων
προς τους μισθωτούς), και η παραγωγή υπολογίζεται ως το ΑΕΠ (προσέγγιση δαπάνης) σε σταθερές τιμές.3

2

3

Η μείωση του κόστους συνεπάγεται μείωση της τιμής πώλησης, εάν το περιθώριο κέρδους παραμένει σταθερό.
Βλ. OECD (2012a), OECD (2008). Ο συνυπολογισμός της αυτοαπασχόλησης στο
συνολικό κόστος εργασίας είναι σημαντικός γιατί «αμοιβές εξαρτημένης εργασίας» των Εθνικών Λογαριασμών δεν συμπεριλαμβάνουν τις αμοιβές των
αυτοαπασχολουμένων, οι οποίες καταχωρούνται στο «ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα και μεικτό εισόδημα» μαζί με τα κέρδη των επιχειρήσεων. Έτσι
κρίνεται αναγκαίο να συνυπολογιστεί, αντίστοιχα με τη συνεισφορά τους στο
ΑΕΠ, και το εργατικό κόστος των αυτοαπασχολουμένων ως μέρος του συνολικού κόστους εργασίας της οικονομίας, ως ισοδύναμο με αυτό του μέσου μι5
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Πρέπει να σημειωθεί ότι το μοναδιαίο κόστος εργασίας δεν εκφράζει παρά μία μόνο, αν και κρίσιμη, διάσταση της ανταγωνιστικότητας, τη λεγόμενη ανταγωνιστικότητα του κόστους ή την ανταγωνιστικότητα της τιμής
(cost/price competitiveness). Δεν εκφράζει τον ποιοτικό ανταγωνισμό ή
άλλες παραμέτρους που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα, όπως το
μακροοικονομικό περιβάλλον, τα δίκτυα πωλήσεων, η καινοτομία, η ποιότητα ζωής, οι κοινωνικές συνθήκες, οι υποδομές, κ.ά..4 Από την άλλη, ούτε
οι σύνθετοι δείκτες ανταγωνιστικότητας, που συνυπολογίζουν αυτές τις
παραμέτρους της ανταγωνιστικότητας, είναι άμοιροι μεθοδολογικών προβλημάτων, όπως ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζονται και στη συνέχεια
σταθμίζονται οι επιμέρους διαστάσεις ή υπό-δείκτες τους.5 Με τις παραπάνω επιφυλάξεις για το πόσο καλός δείκτης της ανταγωνιστικότητας είναι, προχωρούμε στην ανάλυση της εξελικτικής πορείας του μοναδιαίου
κόστους εργασίας της Ελλάδας, και τη συγκρίνουμε με αυτή των εταίρων
της. Παρουσιάζουμε την εξέλιξη του μοναδιαίου κόστους εργασίας στην
Ελλάδα από το 2000 έως το 2010, επεξεργαζόμενοι τα στοιχεία της βάσης
δεδομένων του ΟΟΣΑ Stat.Extracts σε μορφή δείκτη (τιμή έτους 2000 =
100)6.
Όπως φαίνεται στο Σχήμα 1, από το 2000 και μετά το μοναδιαίο κόστος
εργασίας στην Ελλάδα σημειώνει σχεδόν συνεχείς και σημαντικές αυξήσεις. Ξεχωρίζουν τα εξής:
•

η μεγάλη αύξηση του μοναδιαίου κόστους εργασίας, κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες, που σημειώθηκε μεταξύ του 2001 και 2002,

4
5

6

σθωτού. Η Τράπεζα της Ελλάδος, δεν συμπεριλαμβάνει την αυτοαπασχόληση
στον υπολογισμό του κόστους εργασίας, με αποτέλεσμα οι υπολογισμοί της
για το μοναδιαίο κόστος εργασίας να αποκλίνουν από αυτούς του ΟΟΣΑ, της
Eurostat, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κ.ά. Βλ. Ιωακείμογλου (2011).
Porter (1990).
Βλ. σύνθετους δείκτες όπως “World competitiveness index” (International Institute for Management Development-IMD), “Growth and business competitiveness indexes” (World Economic Forum -WEF), “Human development index”
(United Nations).
Οι σχετικοί δείκτες του ΟΟΣΑ έχουν ως έτος βάσης το 2005. Οι δείκτες που
παρουσιάζονται εδώ έχουν αναπροσαρμοστεί από τον γράφοντα με βάση το
έτος 2000.
6
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η μοναδική, έστω μικρή μείωση που σημείωσε το μοναδιαίο κόστος
εργασίας της Ελλάδας κατά την προηγούμενη δεκαετία, μεταξύ 2005
και 2006 (κατά 1,3 μονάδες),

•

και μεγάλες αυξήσεις, κατά συνολικά 12 μονάδες, που σημειώθηκαν
το 2008 και το 2009.

Σχήμα 1: Το μοναδιαίο κόστος εργασίας στην Ελλάδα.

Η εικόνα αυτή από μόνη της μπορεί να αρκεί για να στοιχειοθετηθεί η αδιέξοδη πορεία που ακολούθησε η ελληνική οικονομία και η αντίστοιχη
οικονομική πολιτική: από το 2000 έως το 2010 −το (ονομαστικό) κόστος
παραγωγής ανά μονάδα προϊόντος στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 30%.7 Με
δεδομένο ότι το κόστος εργασίας αποτελείται από τον μισθό και τις εργοδοτικές εισφορές, των οποίων η αναλογία παρέμεινε σταθερή καθ’ όλη τη
δεκαετία, η αύξηση του κόστους εργασίας κατά 30% ισοδυναμεί με αύξηση των μισθών (όπως και των εργοδοτικών εισφορών) κατά 30%. Ανεξάρτητα από τους λόγους για τους οποίους αυξήθηκε το ονομαστικό μοναδιαίο κόστος εργασίας (π.χ. πληθωρισμός), η αύξηση του μέσου ωρομισθίου κατά 30% για την παραγωγή του ιδίου προϊόντος αναμφίβολα κα7

Αναφερόμαστε στη μεταβολή του δείκτη του μοναδιαίου κόστους εργασίας.
Ως απόλυτο μέγεθος, το μοναδιαίο κόστος εργασίας της Ελλάδας ξεκίνησε το
2000 από επίπεδο κατά 21,9% χαμηλότερο αυτού της Γερμανίας, για να καταλήξει το 2010 να είναι 4,4% υψηλότερο της Γερμανίας (OECD 2102b).
7
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θιστούσε δυσχερέστερη την πώληση των ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές, στον βαθμό που το μοναδιαίο κόστος εργασίας άλλων χωρών δεν ακολουθούσε την ίδια αυξητική πορεία. Η ανοδική αυτή πορεία
του μοναδιαίου κόστους εργασίας (και της πτωτικής πορείας της ανταγωνιστικότητας) φαίνεται να ανακόπτεται μόνο το 2010, έτος της υπογραφής
του Μνημονίου-1. Όπως θα δούμε παρακάτω, εξετάζοντας τα τριμηνιαία
στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί, το μοναδιαίο κόστος εργασίας το 2011
σημείωσε μείωση της τάξης του 3%.
Το μοναδιαίο κόστος εργασίας στην Ελλάδα σε επιλεγμένους τομείς
Πώς διαφοροποιούνται οι επιμέρους κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας
της Ελλάδας ως προς την εξέλιξη του μοναδιαίου κόστους εργασίας; Επειδή δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το μοναδιαίο κόστος εργασίας
για κάθε κύριο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας ξεχωριστά, περιοριζόμαστε στην παρουσίαση του μοναδιαίου κόστους εργασίας μόνο για τους
κλάδους της Μεταποίησης και των Κατασκευών, καθώς και για 4 τομείςσυστάδες κλάδων για τους οποίους υπάρχουν σχετικά στοιχεία (Σχήμα 2).

Σχήμα 2: Το μοναδιαίο κόστος εργασίας (MKE) σε επιμέρους κλάδους οικονομικής
δραστηριότητας της Ελλάδας.

8
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Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ,8 από το 2000 έως το 2010 το μοναδιαίο κόστος εργασίας στο σύνολο της οικονομίας αυξήθηκε, σε ονομαστικούς όρους, κατά 35,8%. Όμως σημειώνονται αξιόλογες διαφοροποιήσεις
ανάμεσα στους κλάδους της οικονομίας ως προς την πορεία του μοναδιαίου κόστους εργασίας. Τη μικρότερη αύξηση, κατά μόλις 1,7%, σημείωσε το μοναδιαίο κόστος εργασίας του τομέα Εμπόριο-Τουρισμός-Μεταφορές (ISIC G-I), ακολουθούμενο από τον τομέα των εμπορεύσιμων υπηρεσιών (ISIC G-K) κατά 18,3%. Τη μεγαλύτερη αύξηση σημείωσαν οι κλάδοι
των Χρηματοπιστωτικών και Επιχειρηματικών υπηρεσιών (ISIC J-K), κατά
91,0% ακολουθούμενοι από τη Βιομηχανία γενικότερα (ISIC C-E, δηλαδή
μεταποίηση, ορυχεία καθώς και παροχή νερού και ηλεκτρικού), κατά
74,4% και τη Μεταποίηση ειδικότερα (ISIC F) κατά 65,7%.
Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι αν και το μοναδιαίο κόστος εργασίας αυξανόταν σχεδόν κάθε χρόνο κατά την προηγούμενη δεκαετία για το σύνολο
της οικονομίας, δεν συνέβαινε το ίδιο για κάθε κλάδο οικονομικής δραστηριότητας. Συγκεκριμένα, στον τομέα Εμπόριο-Τουρισμός-Μεταφορές
κάθε χρόνο από το 2000 έως το 2005, το μοναδιαίο κόστος εργασίας παρουσίαζε μείωση. Στον κλάδο των Κατασκευών επίσης το μοναδιαίο κόστος εργασίας παρουσίασε ετήσιες αυξομειώσεις καθ’ όλη τη δεκαετία.
Στον κλάδο αυτό, μέσα σε ένα έτος –από το 2001 στο 2002, ενόψει αναθέσεων Ολυμπιακών έργων– το μοναδιαίο κόστος εργασίας εκτινάχθηκε από
τις 101,1 μονάδες (δείκτης με βάση το 2000=100 μονάδες) στις 122,5 (αύξηση 21,3%).

2.2 Το μοναδιαίο κόστος εργασίας διεθνώς
Το μοναδιαίο κόστος εργασίας μιας χώρας αποκτά την όποια σημασία του
για την ανταγωνιστικότητα σε σχέση με το μοναδιαίο κόστος εργασίας των
8

Τα στοιχεία για το μοναδιαίο κόστος εργασίας ανά κλάδο-τομέα δραστηριότητας στα οποία αναφερόμαστε στην παρούσα ενότητα προέρχονται από τη βάση δεδομένων του ΟΟΣΑ (2012c) και όχι από τη βάση του ΟΟΣΑ (2012d) στα
οποία αναφερόμαστε στην προηγούμενη και στις επόμενες ενότητες. Οι δύο
βάσεις δεδομένων ακολουθούν ελαφρώς διαφορετικές προσεγγίσεις για τον
υπολογισμό του μοναδιαίου κόστους εργασίας, γι’ αυτό και υπάρχουν κάποιες μικρές αποκλίσεις μεταξύ των τιμών-αποτελεσμάτων τους.
9
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άλλων χωρών που δραστηριοποιούνται στις διεθνείς αγορές. Για να εκτιμήσουμε, λοιπόν, καλύτερα τη σημασία της αύξησης του μοναδιαίου κόστους εργασίας της Ελλάδας από το 2000 έως την υπογραφή του Μνημονίου, συγκρίνουμε την εξέλιξη του μοναδιαίου κόστους εργασίας της Ελλάδας με αυτό της υπόλοιπης Ευρώπης, και ιδιαίτερα με της δυναμικής
Γερμανίας και της ασθενικής Πορτογαλίας.

Σχήμα 3: Εξέλιξη του μοναδιαίου κόστους εργασίας διεθνώς.

Για να έχουμε μια πρώτη αλλά σφαιρική εικόνα του μοναδιαίου κόστους
εργασίας διεθνώς, παρουσιάζουμε την εξέλιξη του μοναδιαίου κόστους
εργασίας μιας πλειάδας χωρών από το 2000 έως το 2010. Όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 3, το (ονομαστικό) μοναδιαίο κόστος εργασίας σε όλες τις
χώρες της Ευρώπης κατά την περίοδο 2000-2010 ακολουθεί σαφώς ανοδική πορεία. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η Γερμανία όπου το ονομαστικό
μοναδιαίο κόστος εργασίας παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο (μειώθηκε

10
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κατά 5 μονάδες από το 2003 έως το 2007 και στη συνέχεια αυξήθηκε έως
το 2010 στις 101,1 μονάδες). Από συγκριτική σκοπιά η πορεία του μοναδιαίου κόστους εργασίας της Ελλάδας φαίνεται να είναι μάλλον αντιπροσωπευτική της πορείας των υπολοίπων χωρών, παρά μια ακραία περίπτωση απώλειας ανταγωνιστικότητας (κόστους). Για να διευκολύνουμε τη
σύγκριση, αντιπαραβάλλουμε την εξελικτική πορεία του ελληνικού μοναδιαίου κόστους εργασίας με το μοναδιαίο κόστος εργασίας επιλεγμένων
χωρών στο Σχήμα 4.

Σχήμα 4: Εξέλιξη του μοναδιαίου κόστους εργασίας σε επιλεγμένες χώρες διεθνώς.

Όπως δείχνει το Σχήμα 4, η εξελικτική πορεία του μοναδιαίου κόστους
εργασίας στην Ελλάδα είναι παρόμοια με την πορεία που ακολούθησε το
μοναδιαίο κόστος εργασίας στην Ισπανία, την Πορτογαλία, αλλά και στις
25 χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ στην Ευρώπη, σημειώνοντας μεταξύ του 2000
και του 2010 αύξηση περί το 30%. Στη Βουλγαρία (για την οποία η σχετική
χρονοσειρά του μοναδιαίου κόστους εργασίας του ΟΟΣΑ σταματά το
2008), το μοναδιαίο κόστος εργασίας από το 2003 και μετά ακολουθεί μια
πορεία ταχύτερης αύξησης από την Ελλάδα, σε σχέση με το (χαμηλότερο,
σε απόλυτες τιμές) έτος βάσης 2000. Στη Ρουμανία το μοναδιαίο κόστος
εργασίας αυξήθηκε από τις 100 μονάδες βάσης το 2000 στις 274,5
11
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μονάδες το 2008. Στην Τουρκία το μοναδιαίο κόστος εργασίας το 2005
(τελευταίο διαθέσιμο έτος) έφτασε τις 255,7 μονάδες. Στην Ουγγαρία το
μοναδιαίο κόστος εργασίας το 2010 ήταν 153 μονάδες. Ακόμα και στην
Κύπρο, που θεωρείται σε καλύτερη ανταγωνιστική θέση από την Ελλάδα,
το μοναδιαίο κόστος εργασίας δεν φαίνεται να ακολουθεί λιγότερο
ανοδική πορεία απ’ ό,τι στην Ελλάδα.
Συνεπώς, παρόλο που το μοναδιαίο κόστος εργασίας στην Ελλάδα ακολουθεί μια σαφώς ανοδική πορεία που μπορεί να υποσκάπτει την ανταγωνιστικότητά της, η αδυναμία της αυτή δεν φαίνεται να είναι ξεχωριστή σε
σύγκριση με τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εξέλιξη του
μοναδιαίου κόστους εργασίας διεθνώς υποδηλώνει ίσως την απώλεια
ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης συνολικά (προς τον υπόλοιπο κόσμο),
όχι όμως κάποια ιδιαίτερη ή υπερβολική απώλεια ανταγωνιστικότητας της
Ελλάδας σε σχέση με την Ευρώπη.
Η διαπίστωση ότι το μοναδιαίο κόστος εργασίας της Ελλάδας από το 2000
έως το 2010 ακολούθησε μια αυξητική πορεία που δεν απόκλινε πολύ από
άλλες χώρες της Ευρώπης, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η επιβράδυνση
της αύξησής του ή και ο στόχος μείωσής του κατά 15% δεν θα συνέτεινε
στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας. Για να αξιολογηθούν οι
προοπτικές βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας κόστους ως αποτέλεσμα
της μείωσης του μοναδιαίου κόστους εργασίας είναι χρήσιμο να εξεταστεί
πώς έχει εξελιχθεί μέχρι τώρα η σχέση μεταξύ του μοναδιαίου κόστους
εργασίας και ενός κλασικού δείκτη ανταγωνιστικότητας (και κρίσιμου για
την πολιτική οικονομία της χώρας γενικότερα), του ισοζυγίου τρεχουσών
συναλλαγών, στην περίπτωση της Ελλάδας αλλά και διεθνώς.
Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν μέχρι τώρα φαίνεται να επιβεβαιώνουν
μία από τις υποθέσεις που διαπνέουν τη στρατηγική ανταγωνιστικότητας
του Μνημονίου-2, ότι δηλαδή το μοναδιαίο κόστος εργασίας της Ελλάδας
έχει αυξηθεί σημαντικά, κατά 30%, κατά την προηγούμενη δεκαετία. Εάν
όμως το μοναδιαίο κόστος εργασίας της Ελλάδας έχει πράγματι αυξηθεί
σημαντικά, δεν είναι σαφές σε ποιο βαθμό η αύξηση αυτή αιτιολογεί τη
12
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μείωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας, και άρα σε ποιο βαθμό η σχεδιαζόμενη μείωσή του τα επόμενα χρόνια μπορεί να μεταφραστεί πράγματι σε ανάλογη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας κόστους της χώρας.
Θεωρητικά, ακόμα και αν η ανταγωνιστικότητα κόστους επισκίαζε σε σημασία άλλες μορφές ανταγωνιστικότητας στην περίπτωση της Ελλάδας,
μια μείωση του ελληνικού μοναδιαίου κόστους εργασίας θα αναμενόταν
να βελτιώσει την ανταγωνιστική θέση της χώρας έναντι των εταίρων της
μόνο στην περίπτωση που αυτοί δεν ακολουθούσαν παρόμοια πολιτική με
την Ελλάδα: εάν οι εταίροι της Ελλάδας αποφασίσουν να μειώσουν και
αυτοί το μοναδιαίο κόστος εργασίας τους, τότε η επίδραση της μείωσης
του ελληνικού μοναδιαίου κόστους εργασίας στην ανταγωνιστικότητα
(κόστους) της χώρας θα έχει ακυρωθεί. Πράγματι, η μεταβολή του ονομαστικού μοναδιαίου κόστους εργασίας μιας χώρας αποτελεί ένδειξη μεταβολής της ανταγωνιστικότητας κόστους της χώρας αυτής μόνο υπό την
προϋπόθεση ότι το αντίστοιχο μοναδιαίο κόστος εργασίας των εταίρων
της παραμένει αμετάβλητο.
Πράγματι, όπως δείχνει το Σχήμα 5, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων
AMECO της Eurostat,9 το ονομαστικό μοναδιαίο κόστος εργασίας της Ελλάδας έχει εξελιχθεί διαφορετικά αν το εκτιμήσουμε σε σχέση (α) μόνο με
τον εαυτό του και κάποιο έτος βάσης, (β) με τα υπόλοιπα πρώην μέλη της
ΕΕ15, και (γ) με 35 βιομηχανοποιημένες χώρες.10 Όπως, λοιπόν, βλέπουμε
στο Σχήμα 5, ενώ το μοναδιαίο κόστος εργασίας της Ελλάδας το 2010 ήταν
αυξημένο σε σχέση με το 2000 κατά 35,2%, σε σχέση με τον μέσο όρο του
μοναδιαίου κόστους εργασίας των χωρών που συνιστούσαν την πρώην
ΕΕ15, το μοναδιαίο κόστος εργασίας της Ελλάδας είναι αυξημένο κατά
13,6%. Κρισιμότερη είναι η σύγκριση του μοναδιαίου κόστους εργασίας
της Ελλάδας με το μοναδιαίο κόστος εργασίας 35 εμπορικών εταίρων, με
9

10

Οι τιμές του μοναδιαίου κόστους εργασίας της AMECO αποκλίνουν κάπως
από αυτές του ΟΟΣΑ λόγω διαφορετικών μεθοδολογιών (οι υπολογισμοί του
κόστους και της παραγωγικότητας της AMECO είναι ανά απασχολούμενο ενώ
του ΟΟΣΑ είναι ανά ώρα εργασίας) (European Commission, 2012a).
Οι χώρες αυτές είναι οι χώρες της ΕΕ27, η Τουρκία, η Ελβετία, η Νορβηγία, οι
ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Αυστραλία, το Μεξικό και η Νέα Ζηλανδία.
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δεδομένο ότι περίπου το ήμισυ των διεθνών συναλλαγών της Ελλάδας είναι με χώρες της ΕΕ27 και το άλλο ήμισυ με χώρες εκτός ΕΕ.11 Σε σχέση με
το μοναδιαίο κόστος εργασίας 35 εμπορικών εταίρων (βιομηχανοποιημένων χωρών), το μοναδιαίο κόστος εργασίας της Ελλάδας αυξήθηκε κατά
μόλις 2,2%. Συνεπώς, η ανταγωνιστικότητα κόστους της Ελλάδας κατά την
προηγούμενη δεκαετία έχει υποχωρήσει σημαντικά σε σχέση με την πρώην ΕΕ15, αλλά σε σχέση με 35 χώρες του ΟΟΣΑ έχει υποχωρήσει σε πολύ
μικρότερο βαθμό.12

Σχήμα 5: Μεταβολές του μοναδιαίου κόστους εργασίας της Ελλάδας σε σχέση με αυτό
των 15 ή 35 εμπορικών εταίρων της.

3. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Εάν υποτεθεί ότι η μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας τείνει να αυξάνει την ανταγωνιστικότητα κόστους μιας οικονομίας σε μεγαλύτερο ή

11
12

European Commission (2011a).
Λεπτομερέστερες αναλύσεις του μοναδιαίου κόστους εργασίας, το υπολογίζουν χωριστά για τους (διεθνώς) «εμπορεύσιμους» και τους «μη εμπορεύσιμους» κλάδους της οικονομίας, και καταλήγουν ότι η σημαντική αύξηση του
μοναδιαίου κόστους εργασίας σε επίπεδο συνολικής οικονομίας οφείλεται
κυρίως στην αύξησή του στους μη εμπορεύσιμους κλάδους. Βλ. Μαλλιαρόπουλος (2010), Οικονόμου, Σαμπεθάι και Συμιγιάννης (επιμ.) (2010).
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μικρότερο βαθμό,13 καθώς και ότι το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών είναι ένας καλός δείκτης της ανταγωνιστικότητας, τότε πρέπει να αναμένουμε ότι το μοναδιαίο κόστος εργασίας και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών θα συσχετίζονται στενά μεταξύ τους εμπειρικά: σε περιόδους
που αυξάνεται το μοναδιαίο κόστος εργασίας, θα αυξάνεται και το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών (ή θα μειώνεται το πλεόνασμα), και σε περιόδους που μειώνεται το μοναδιαίο κόστος εργασίας, θα
μειώνεται και το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών (ή θα
αυξάνεται το πλεόνασμα). Η Τράπεζα της Ελλάδος, για παράδειγμα, στην
τελευταία ετήσια έκθεσή της θεωρεί ως δεδομένο ότι το μοναδιαίο κόστος
εργασίας συνδέεται άμεσα με την ανταγωνιστικότητα και η τελευταία με
το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.14 Για να εξετάσουμε τον βαθμό σύνδεσης μοναδιαίου κόστους εργασίας-ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών
θα ανατρέξουμε σε εμπειρικά δεδομένα της εξέλιξης των δύο αυτών μεγεθών από το 2000 έως σήμερα στην Ελλάδα και διεθνώς.15

3.1 Μοναδιαίο κόστος εργασίας και ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών στην Ελλάδα
Το Σχήμα 6 απεικονίζει την εξέλιξη του μοναδιαίου κόστους εργασίας και
του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ως ποσοστού του ΑΕΠ από το 2000
13

14

15

Ορισμένοι οικονομολόγοι αμφισβητούν την ίδια την έννοια της ανταγωνιστικότητας σε εθνικό επίπεδο, θεωρώντας ότι έχει νόημα μόνο αναφορικά με επιχειρήσεις ή κλάδους, και στηλιτεύουν την «επικίνδυνη εμμονή» των πολιτικών με αυτήν. Βλ. σχ. Krugman (1994). Άλλοι, θεωρούν προβληματική την
«εμμονή» των πολιτικών με την ανταγωνιστικότητα κόστους έναντι άλλων
μορφών ανταγωνιστικότητας. Βλ. σχ. Hay (2012).
«Η αναμενόμενη το 2012-13 σημαντική μείωση του κόστους εργασίας ανά
μονάδα προϊόντος, σε συνδυασμό και με την προβλεπόμενη εξέλιξη των τιμών, οδηγεί σε μεγάλη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας κόστους, που θα
συμβάλει στην αύξηση των εξαγωγών και την υποκατάσταση των εισαγωγών.
Ειδικότερα, εκτιμάται ότι έως το τέλος του 2012 θα έχουν ανακτηθεί τα 2/3
έως 3/4 της συνολικής απώλειας της ανταγωνιστικότητας κόστους της περιόδου 2001-2009. Επιπλέον, εντός του 2013 θα έχει ανακτηθεί πιθανόν ολόκληρη η απώλεια. Εξάλλου, στην Έκθεση προβλέπεται ότι το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών θα υποχωρήσει από 9,8% του ΑΕΠ το 2011 στο
7,5% του ΑΕΠ περίπου το 2012, ενώ η μείωση θα συνεχιστεί και τα επόμενα
έτη». Τράπεζα της Ελλάδος (2012: 26).
Αναφερόμαστε, συγκεκριμένα, στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Τα στοιχεία είναι του OECD (2012d).
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έως το 2010. Εάν το μοναδιαίο κόστος εργασίας αντανακλούσε πλήρως
την ανταγωνιστικότητα, τότε οι γραμμές των δύο μεγεθών θα σχημάτιζαν
ένα «Χ». Στην πραγματικότητα όμως δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο: η σχέση
μεταξύ των δύο μεγεθών δεν είναι η ίδια καθ’ όλη τη δεκαετία. Διακρίνονται τρεις περίοδοι που αντιστοιχούν σε αντίθετης φοράς συσχετίσεις:
•

2000-2004: Θετική συσχέτιση

•

2005-2008: Αρνητική συσχέτιση

•

2009-2010: Θετική συσχέτιση

Σχήμα 6: Μοναδιαίο κόστος εργασίας και ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Ελλάδας.

Η Ελλάδα είχε πρόβλημα με το ισοζύγιο πληρωμών της από την αρχή της
περιόδου που εξετάζουμε, παρουσιάζοντας σημαντικό έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ως ποσοστό του ΑΕΠ. Ωστόσο το πρόβλημα
αυτό έβαινε μειούμενο τα πρώτα τέσσερα έτη της δεκαετίας, παρά την
αύξηση του μοναδιαίου κόστους εργασίας, και παρουσίασε σημαντική επιδείνωση μόνο από το 2005 και μετά. Το 2000 το έλλειμμα του ισοζυγίου
τρεχουσών συναλλαγών ήταν περί το 7,5-8% του ΑΕΠ. Έως το τέλος του
2005 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρέμεινε στο επίπεδο αυτό, με
διακυμάνσεις, μεταξύ -5% και -10% του ΑΕΠ. Την ίδια περίοδο, το μοναδιαίο κόστος εργασίας δεν παρέμεινε αμετάβλητο, αλλά αυξανόταν με
γοργούς ρυθμούς, έτσι ώστε το 2005 να είναι κατά 20,1% μεγαλύτερο από
16
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ό,τι ήταν το 2000. Με άλλα λόγια, τα πρώτα 4 χρόνια της δεκαετίας, παρά
το γεγονός ότι το μοναδιαίο κόστος εργασίας της Ελλάδας αυξανόταν σημαντικά, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ως ποσοστό του ΑΕΠ, δεν επιδεινωνόταν αλλά παρουσίαζε συνεχή βελτίωση (θετική συσχέτιση).
Τα τρία επόμενα χρόνια, 2005-2008, είναι μια περίοδος όπου το ισοζύγιο
τρεχουσών συναλλαγών κατακρημνίζεται στο -16% του ΑΕΠ (με άλλα λόγια, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών εκτοξεύεται στο
16% του ΑΕΠ), ενώ το μοναδιαίο κόστος εργασίας αυξάνεται κατά 12%
(αρνητική συσχέτιση).
Το 2009 και 2010 είναι έτη κατά τα οποία το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσιάζει σημαντική βελτίωση, ενώ το μοναδιαίο κόστος εργασίας συνεχίζει την ανοδική του πορεία. Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών βελτιώθηκε από το -14,8% του ΑΕΠ που ήταν το 2008, στο -11% το
2009 και στο -10% το 2010 (θετική συσχέτιση).
Η υποτιθέμενη αρνητική συσχέτιση μεταξύ μοναδιαίου κόστους εργασίας
και ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, στην περίπτωση της Ελλάδας από
το 2000 και μετά, δεν επιβεβαιώνεται παρά για σχετικά λίγα χρόνια. Βραχυπρόθεσμα, τουλάχιστον, σε επίπεδο μερικών ετών, η συσχέτιση αποδεικνύεται μάλλον θετική παρά αρνητική. Πέραν των θεωρητικών ζητημάτων
που εγείρει η συσχέτιση μοναδιαίου κόστους εργασίας–ανταγωνιστικότητας, η μέχρι τώρα καταγεγραμμένη σχέση μοναδιαίου κόστους εργασίαςισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών δημιουργεί αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα της πολιτικής μείωσης του μοναδιαίου κόστους εργασίας
ως προς το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τα επόμενα έτη.

3.2 Μοναδιαίο κόστος εργασίας και ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών διεθνώς
Στρεφόμαστε τώρα σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης για να διερευνήσουμε
κατά πόσο η υποτιθέμενη σχέση μοναδιαίου κόστους εργασίας-ισοζυγίου
τρεχουσών συναλλαγών έχει γενικευμένη ισχύ σε χώρες πέραν της Ελλάδας. Εξετάζουμε πρώτα τη σχέση μοναδιαίου κόστους εργασίας-ισοζυγίου
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τρεχουσών συναλλαγών στην περίπτωση της Γερμανίας και της Πορτογαλίας, δηλαδή μίας οικονομίας πολύ μεγάλης και ευημερούσας σε σχέση με
την ελληνική και μίας οικονομίας μικρής και δοκιμαζόμενης όπως η ελληνική.

Σχήμα 7: Μοναδιαίο κόστος εργασίας και ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της
Γερμανίας.

Στο Σχήμα 7 παρατηρούμε ότι από το 2000 έως το 2003 το μοναδιαίο κόστος εργασίας της Γερμανίας σημειώνει οριακή αύξηση κατά μία ποσοστιαία μονάδα, ενώ το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών βελτιώνεται σημαντικά από -1,8% του ΑΕΠ στο +1,9% του ΑΕΠ (θετική συσχέτιση). Ακολουθεί μία περίοδος από το 2004 έως το 2007 όπου το μοναδιαίο κόστος
εργασίας μειώνεται σημαντικά κατά 6 μονάδες, ενώ το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών βελτιώνεται επίσης σημαντικά στο 7,5% του ΑΕΠ (αρνητική συσχέτιση). Από τότε μέχρι το 2011, ενώ το μοναδιαίο κόστος εργασίας έχει αυξηθεί κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών μειώνεται κάπως στο 5,4% (αρνητική συσχέτιση). Φαίνεται πως
και στην περίπτωση της Γερμανίας, το μοναδιαίο κόστος εργασίας και το
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών συνδέονται στενά και αρνητικά από την
εφαρμογή της πολιτικής συγκράτησης των μισθών – από το 2003 και μετά.
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Σχήμα 8: Μοναδιαίο κόστος εργασίας και ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της
Πορτογαλίας.

Στην περίπτωση της Πορτογαλίας, όπως βλέπουμε στο Σχήμα 8, παρατηρούμε ότι από το 2000 έως το 2003 το μοναδιαίο κόστος εργασίας αυξάνεται με γοργούς ρυθμούς, αλλά το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, αντί
να χειροτερεύει, βελτιώνεται σημαντικά, από -10,5% του ΑΕΠ στο -6,5%
(θετική συσχέτιση). Ακολουθεί μία περίοδος από το 2004 έως το 2008 κατά την οποία το μοναδιαίο κόστος εργασίας συνεχίζει να αυξάνεται, ενώ
το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών επιδεινώνεται συνεχώς (με μία ανάπαυλα το 2007) και φτάνει στο -12,5% του ΑΕΠ (αρνητική συσχέτιση). Τέλος, τα δύο τελευταία χρόνια ενώ το μοναδιαίο κόστος εργασίας παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητο, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών βελτιώνεται σημαντικά στο -9,9%. Συνολικά, για την περίοδο 2000-2010 προκύπτει μια αρνητική συσχέτιση μεταξύ μοναδιαίου κόστους εργασίας και ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών – κάτι που δεν ισχύει, ωστόσο, για τα
πρώτα 3 χρόνια της δεκαετίας.
Τέλος, εξετάζουμε τη σχέση μοναδιαίου κόστους εργασίας -ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών σε άλλες 9 οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να
διαπιστώσουμε πόσο συχνά επιβεβαιώνεται η υπόθεση ότι το μοναδιαίο
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κόστος εργασίας και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών συσχετίζονται
στενά και αρνητικά μεταξύ τους (Σχήμα 9).

Βέλγιο (-0,832**)

Ισπανία (-0,619*)

Φινλανδία (-0,847**)

Γαλλία (-0,962**)

Ιρλανδία (-0,802**)

Ιταλία (-0,881**)

Ολλανδία (0,434)

Σουηδία (0,477)

Ηνωμένο Βασίλειο (-0,177)

Ελλάδα (-0,559)
Γερμανία (-0,332)
Πορτογαλία (-0,356)
Μπλε γραμμή: Μοναδιαίο κόστος εργασίας (Δείκτης=100, αριστερός άξονας)
Κόκκινη γραμμή: Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (% ΑΕΠ, δεξιός άξονας)
Σε παρένθεση ο συντελεστής συσχέτισης Pearson και ένας αστερίσκος όπου η συσχέτιση είναι
στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 0,05 και δύο αστερίσκους σε επίπεδο 0,01)

Σχήμα 9: Μοναδιαίο κόστος εργασίας και ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών σε
επιλεγμένες χώρες.
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Όπως βλέπουμε στο Σχήμα 9, το μοναδιαίο κόστος εργασίας και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών συσχετίζονται αρνητικά μεταξύ τους σε κάποιες χώρες (όπως το Βέλγιο, η Ισπανία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Ιρλανδία, και η Ιταλία), σε άλλες όμως χώρες δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική
συσχέτιση (Ελλάδα, Γερμανία, Πορτογαλία, Ολλανδία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο). Στο ένα άκρο βρίσκονται χώρες των οποίων οι καμπύλες
του μοναδιαίου κόστους εργασίας και του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών τέμνονται κάθετα, σαν ένα «Χ», και στο άλλο άκρο βρίσκονται χώρες
όπου οι πορείες των δύο καμπυλών δεν εμφανίζουν κάποια συστηματική
συσχέτιση.
Συνεπώς, το μοναδιαίο κόστος εργασίας και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών δεν σχετίζονται συστηματικά μεταξύ τους σε όλες αλλά σε αρκετές περιπτώσεις – διαψεύδοντας σε κάποιες περιπτώσεις και επιβεβαιώνοντας σε κάποιες άλλες το λεγόμενο «παράδοξο του Καλντόρ»,
σύμφωνα με το οποίο έχει παρατηρηθεί ότι «παραδόξως» σε πολλές χώρες οι μισθολογικές αυξήσεις και το υψηλότερο κόστος των προϊόντων δεν
αποδυνάμωσαν, αλλά αντίθετα ενίσχυσαν το μερίδιο των εξαγωγών
τους.16
Η αμφισημία των πιο πάνω συσχετίσεων ανανεώνει το ενδιαφέρον για
εναλλακτικές αντιλήψεις της ανταγωνιστικότητας, όπως αυτή του νομπελίστα οικονομολόγου Πολ Κρούγκμαν, που θεωρούν ότι η βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας μίας χώρας δεν είναι συνάρτηση (μόνο) της μείωσης
του μοναδιαίου κόστους εργασίας, και δη μέσω της μείωσης του αριθμητή
του, αλλά προϋποθέτει και τη βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου των πολιτών της.17
Εάν λοιπόν όπως διαπιστώσαμε η υπογραφή του Μνημονίου αποτελεί
σταθμό στην πορεία του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος στην
Ελλάδα, εξέλιξη θετική ως προς την ανταγωνιστικότητα κόστους, αξίζει να

16

17

Kaldor (1978). Ο Φάγκερμπεργκ επιβεβαίωσε ότι το ίδιο ισχύει και σήμερα για
πολλές Δυτικές αλλά και Ασιατικές οικονομίες. Βλ. Fagerberg (2002).
Hatsopoulos, Krugman and Summers (1988).
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εξετάσουμε λίγο περισσότερο το ζήτημα της μείωσης του μοναδιαίου κόστους εργασίας. Ποιες είναι οι συνιστώσες του μοναδιαίου κόστους εργασίας, και ποιες από αυτές ευθύνονται για την πολύχρονη αύξηση και όψιμη μείωσή του; Πώς θα πρέπει να εξελιχθούν οι συνιστώσες του μοναδιαίου κόστους εργασίας για να επιτευχθεί ο στόχος συνολικής μείωσής
του κατά 15%;

4. ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΙΣΘΟΙ ΕΝΑΝΤΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
Πώς αλλιώς μπορούμε να αντιληφθούμε το «κόστος εργασίας ανά μονάδα
προϊόντος», μια που το περιεχόμενο της «μονάδας προϊόντος» δεν είναι
τόσο αυτονόητο (για ποιου προϊόντος τη μονάδα αναφερόμαστε: ενός μολυβιού, ενός αβγού, ενός ποδηλάτου);
Όπως προαναφέρθηκε, το μοναδιαίο κόστος εργασίας (ΜΚΕ) για μια εθνική οικονομία ορίζεται ως το συνολικό κόστος εργασίας (ΚΕ) στην οικονομία διαιρούμενο με τη συνολική παραγωγή (ΑΕΠ). Διαιρώντας τα δύο μέλη
του κλάσματος με τον αριθμό των συνολικών ωρών εργασίας Ω (αριθμός
απασχολουμένων x μέσες ώρες εργασίας ανά απασχολούμενο), συνεπάγεται ότι το μοναδιαίο κόστος εργασίας ισούται με το μέσο κόστος εργασίας (συνολικό κόστος εργασίας ανά ώρα εργασίας) διαιρούμενο με την
παραγωγικότητα (Π) της εργασίας (ΑΕΠ ανά ώρα εργασίας). Με άλλα λόγια, το μοναδιαίο κόστος εργασίας είναι ένα κλάσμα με αριθμητή το μέσο
ωρομίσθιο και τις εργοδοτικές εισφορές που του αναλογούν και με παρονομαστή την αξία που παράγεται ανά ώρα εργασίας.

ΜΚΕ =

ΚΕ
ΚΕ
Ω = µέσο ΚΕ
=
ΑΕΠ ΑΕΠ
Π
Ω

Είναι λοιπόν δυνατό να εξετάσουμε την εξελικτική πορεία ή τις ποσοστιαίες μεταβολές του μοναδιαίου κόστους εργασίας ως τον λόγο των ποσοστιαίων μεταβολών των δύο επιμέρους συνιστωσών του, του μέσου κό-
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στους εργασίας και της παραγωγικότητας της εργασίας.18 Συνεπώς, για να
παραμείνει το μοναδιαίο κόστος εργασίας μιας οικονομίας αμετάβλητο
πρέπει η αύξηση του μέσου κόστους εργασίας να μην είναι μεγαλύτερη
από την αύξηση της παραγωγικότητας. Και για να επιτευχθεί ο στόχος που
θέτει το Μνημόνιο-2 για μείωση του ονομαστικού μοναδιαίου κόστους
εργασίας κατά 15% σε δύο χρόνια, όσο μεγαλύτερη θα είναι η αύξηση της
παραγωγικότητας της εργασίας στο διάστημα αυτό τόσο μικρότερη απαιτείται να είναι η μείωση του μέσου κόστους εργασίας, και αντιστρόφως.
Είναι λοιπόν σημαντικό η επιχειρούμενη πολιτική μείωσης του μοναδιαίου
κόστους εργασίας να λάβει υπόψη της ότι το ζητούμενο για τον στόχο που
θέτει δεν είναι η μείωση των μισθών καθεαυτή αλλά μια νέα σχέση μισθών-παραγωγικότητας.
Στο πλαίσιο αυτό θα ήταν χρήσιμο να εξετάσουμε πώς έχει εξελιχθεί κατά
την προηγούμενη δεκαετία η σχέση μισθών-παραγωγικότητας, δηλαδή η
σχέση μεταξύ των δύο συνιστωσών του μοναδιαίου κόστους εργασίας
στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη.

4.1 Κόστος και παραγωγικότητα στην Ελλάδα
Το Σχήμα 10 απεικονίζει τα ποσοστά μεταβολής του μέσου κόστους
εργασίας (μισθοί και εργοδοτικές εισφορές ανά ώρα εργασίας) και της
παραγωγικότητας της εργασίας (ανά ώρα) από το 2000 έως το 2010 στο
σύνολο της Ελληνικής οικονομίας.19 Συγκρίνοντας τις μπλε στήλες που
αναπαριστούν την ποσοστιαία μεταβολή του κόστους εργσίας με τις κόκκινες στήλες που αναπαριστούν την ποσοστιαία μεταβολή της παραγωγικότητας της εργασίας, μπορεί εύκολα να διαπιστωθεί μια σαφής τάση
υπερίσχυσης των ετήσιων μισθολογικών αυξήσεων έναντι των αυξήσεων
της παραγωγικότητας – με αποτέλεσμα την έντονα ανοδική πορεία του
μοναδιαίου κόστους εργασίας κατά την περίοδο αυτή (όπως κατεγράφη
στο Σχήμα 1). Συγκεκριμένα,
18

19

Η ποσοστιαία μεταβολή του μοναδιαίου κόστους εργασίας είναι περίπου ίση
προς την ποσοστιαία μεταβολή του μέσου κόστους εργασίας μείον την ποσοστιαία μεταβολή της παραγωγικότητας της εργασίας.
OECD (2012f).
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μόνο μία φορά, το έτος 2001, το μέσο κόστος εργασίας και η παραγωγικότητα αυξήθηκαν ισόποσα,

•

μόνο μία φορά η παραγωγικότητα αυξήθηκε περισσότερο από το μέσο
κόστος εργασίας, το 2006,

•

και μόνο μία φορά το μέσο κόστος εργασίας σημείωσε μείωση, το
2010, έτος όμως κατά το οποίο μειώθηκε και η παραγωγικότητα, και
μάλιστα περισσότερο από το κόστος (-4,4% έναντι -3,8%).

Σχήμα 10: Ετήσιες μεταβολές του μέσου κόστους εργασίας και της παραγωγικότητας της
εργασίας στην Ελλάδα (%).

Πρέπει να σημειωθεί ότι στα παραπάνω στοιχεία το κόστος εργασίας
μετράται σε τρέχουσες, ονομαστικές τιμές, ενώ η παραγωγικότητα της
εργασίας σε σταθερές, αποπληθωρισμένες τιμές –για αυτό και αναφερόμαστε στον λόγο μέσου κόστους εργασίας-παραγωγικότητας ως ονομαστικό κόστος εργασίας. Συνεπώς, το ότι το μέσο κόστος εργασίας αυξανόταν ταχύτερα από την παραγωγικότητα της εργασίας θα μπορούσε σε
κάποιο βαθμό να αποδοθεί στο υψηλό επίπεδο του πληθωρισμού αντί να
αποδίδεται μονόπλευρα στην αλόγιστη μαχητικότητα των συνδικάτων ή
στις πελατειακές παροχές των κυβερνήσεων της περιόδου. Προς τούτο
εξετάζουμε το λεγόμενο πραγματικό κόστος εργασίας: εάν ως αριθμητή
του μοναδιαίου κόστους εργασίας, αντί για τις ονομαστικές τιμές υπο-
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λογίσουμε τις πραγματικές, αποπληθωρισμένες τιμές του μέσου κόστους
εργασίας, τότε προκύπτει ο λόγος του πραγματικού μέσου κόστους εργασίας προς την παραγωγικότητα, που ονομάζεται πραγματικό μοναδιαίο
κόστος εργασίας (real unit labour cost). Ενώ το ονομαστικό μοναδιαίο
κόστος εργασίας είναι ενδεικτικό της ανταγωνιστικότητας κόστους, το
πραγματικό μοναδιαίο κόστος εργασίας είναι ενδεικτικό της κατανομής
του παραγόμενου πλούτου μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών, μισθών
και κερδών, γι’ αυτό ονομάζεται και «μερίδιο της εργασίας» (labour
share).20 Όταν αυξάνεται το πραγματικό μοναδιαίο κόστος εργασίας,
δηλαδή όταν το ποσοστό αύξησης του πραγματικού μέσου κόστους εργασίας είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό αύξησης της παραγωγικότητας,
τότε αυξάνεται το μερίδιο του ΑΕΠ που πηγαίνει στην εργασία, και όταν
είναι μικρότερο τότε αυξάνεται το μερίδιο του παραγόμενου πλούτου που
πηγαίνει στο κεφάλαιο, δηλαδή το περιθώριο κέρδους.21 Έτσι, παρουσιάζουμε τις ετήσεις ποσοσταίες αυξήσεις του μέσου κόστους εργασίας
και της παραγωγικότητας της εργασίας στη Ελλάδα από το 2000 έως το
2010 για να δούμε κατά πόσο τη δεκαετία αυτή η παραγωγική μηχανή της
Ελλάδας ενίσχυσε το μερίδιο των μισθών ή των κερδών στον παραγόμενο
πλούτο.22
Όπως βλέπουμε στο Σχήμα 11, τα ετήσια ποσοστά αύξησης του μέσου κόστους εργασίας σε σταθερές, αποπληθωρισμένες ή πραγματικές τιμές
στην Ελλάδα την προηγούμενη δεκαετία δεν υπερέβαιναν, κατά κανόνα,
τα αντίστοιχα ποσοστά αύξησης της παραγωγικότητας. Από τα 11 έτη που
20

21

22

Schneider D. (2011), Dew-Becker and Gordon (2005), Arpaia, Pérez and
Pichelmann (2009), Droucopoulos and Lianos (1992). Το μερίδιο της εργασίας
ενδέχεται να είναι στην πραγματικότητα μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει
από τους παραπάνω υπολογισμούς, στον βαθμό που οι εργαζόμενοι έχουν
και άλλες πηγές εισοδήματος πέραν της εργασίας τους (ενοίκια, μετοχές,
κ.λπ.). Gromling (2010).
Ιωακείμογλου (2011), European Commission (2011b: 46), European Commission (2011c).
Τα ποσοστά των ετήσιων μεταβολών του πραγματικού κόστους εργασίας υπολογίστηκαν αφαιρώντας από το ποσοστά των ετήσιων μεταβολών του ονομαστικού κόστους εργασίας, της σχετικής χρονοσειράς του OECD (2012f), ενώ
τα ποσοστά των ετήσιων μεταβολών του δείκτη τιμών καταναλωτή από τη
σχετική χρονοσειρά του OECD (2012g).
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εξετάζουμε

•

για 6 έτη η αύξηση των μέσων πραγματικών μισθών και εργοδοτικών
εισφορών ήταν σημαντικά μικρότερη από την αύξηση της παραγωγικότητας (2000, 2001, 2003, 2004, 2006),

•

για 2 έτη το μέσο πραγματικό κόστος εργασίας μειώθηκε, ενώ η παραγωγικότητα αυξήθηκε πολύ (2001) ή μειώθηκε λιγότερο απ’ ό,τι το κόστος εργασίας (2009),

•

και σε μία περίπτωση (2005) η παραγωγικότητα αυξήθηκε όσο και το
μέσο πραγματικό κόστος εργασίας.

Σχήμα 11: Ετήσιες μεταβολές του πραγματικού μέσου κόστους εργασίας και της
παραγωγικότητας της εργασίας στην Ελλάδα (%).

Συνεπώς δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία η κρατούσα αντίληψη ότι το παραγωγικό πρότυπο της Ελλάδας κατέρρευσε τελικά υπό
το βάρος υπερβολικών μισθολογικών αυξήσεων κατά την προηγούμενη
δεκαετία που εξασφάλιζαν ισχυρά συνδικάτα και πελατειακό κράτος: η
ταχεία αύξηση των ονομαστικών μισθών κατά την προηγούμενη δεκαετία
δεν αντανακλούσε τον επιμερισμό μεγαλύτερου μεριδίου του παραγόμενου πλούτου από τους Έλληνες εργαζόμενους, αλλά την ανάγκη (μερικής)
προστασίας των πραγματικών μισθών από τον πληθωρισμό. Κατά την
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προηγούμενη δεκαετία η παραγωγικότητα της εργασίας αυξανόταν ταχύτερα από τους πραγματικούς μισθούς με αποτέλεσμα την αύξηση του μεριδίου των κερδών στο εθνικό εισόδημα και την ανάλογη μείωση του μεριδίου των μισθών. Η Τράπεζα της Ελλάδος στην ετήσια έκθεσή της για το
2011 συμπεραίνει, με βάση την εξέλιξη του μοναδιαίου κόστους εργασίας
και τον πληθωρισμό, ότι το περιθώριο κέρδους στην ελληνική οικονομία
διευρύνθηκε.23
Ωστόσο, ενώ οι πραγματικές αυξήσεις του μέσου κόστους εργασίας σε
σχέση με τις αυξήσεις της παραγωγικότητας μπορεί να επηρεάζουν την
κατανομή του παραγόμενου πλούτου σε μισθούς και κέρδη, το κρίσιμο για
την ανταγωνιστικότητα στη διεθνή αγορά είναι το ονομαστικό κόστος σε
σχέση με την παραγωγικότητα, ανεξάρτητα από τους λόγους που αυτό
αποκλίνει από το πραγματικό. Γι’ αυτό ακριβώς στο Μνημόνιο-2 το ζητούμενο είναι η μείωση του ονομαστικού και όχι του πραγματικού μοναδιαίου κόστους εργασίας.
Για να εκτιμήσουμε καλύτερα το σχετικό ύψος των αυξήσεων του κόστους
και της παραγωγικότητας της εργασίας στην Ελλάδα, κατά πόσο δηλαδή η
Ελλάδα παρέκκλινε υπερβολικά από τον νεοκλασικό «χρυσό κανόνα» του
περιορισμού των μισθολογικών αυξήσεων στα όρια της αύξησης της παραγωγικότητας, είναι απαραίτητο να εξετάσουμε πώς εξελίχθηκαν τα αντίστοιχα μεγέθη σε άλλες χώρες.

4.2 Κόστος και παραγωγικότητα διεθνώς
Πώς εξελίχθηκαν κατά την προηγούμενη δεκαετία το ονομαστικό κόστος
εργασίας, το πραγματικό κόστος εργασίας και η παραγωγικότητα της εργασίας στη Γερμανία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού πρόκειται για μια
χώρα που βρίσκεται και αυτή στην ευρωζώνη αλλά στον αντίποδα της Ελλάδας: η οικονομία της είναι η μεγαλύτερη στην Ευρώπη και αποτελεί την
«ατμομηχανή» της, έχει πολύ μεγάλα εμπορικά πλεονάσματα και επιθετι-

23

Τράπεζα της Ελλάδος (2012: 86).
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κή εξαγωγική πολιτική,24 και θεωρείται ευρέως ως «παράδειγμα προς μίμηση» (ή «Προκρούστεια κλίνη για συμμόρφωση»). Πόσο διαφορετική
πορεία έχει ακολουθήσει η Γερμανία ως προς την ετήσια μεταβολή των
μισθών σε σχέση με την παραγωγικότητα;

Σχήμα 12: Μεταβολές του πραγματικού κόστους εργασίας και της παραγωγικότητας της
εργασίας στη Γερμανία (%).

Όπως βλέπουμε στο Σχήμα 12, το γερμανικό παραγωγικό πρότυπο ακολούθησε διαφορετική πορεία από το ελληνικό. Οι ονομαστικές ετήσιες
αυξήσεις του μέσου κόστους εργασίας σπάνια υπερβαίνουν τις αυξήσεις
της παραγωγικότητας (συμπιέζοντας το μοναδιαίο κόστος εργασίας), ενώ
τα πραγματικά ωρομίσθια σημειώνουν (μικρή) μείωση σε κάποια έτη και
(μικρή) αύξηση σε άλλα. Το πραγματικό μέσο κόστος εργασίας στη Γερμανία, πριν ακόμα από την Agenda 2010 του 2002 έτεινε να αυξάνεται αναλογικά λιγότερο από την παραγωγικότητα της εργασίας, τάση που επιτείνεται από το 2004 και μετά όταν οι πραγματικοί μισθοί σημειώνουν μειώσεις (της τάξης του 1% ετησίως) ενώ η παραγωγικότητα αυξανόταν (κατά
περισσότερο από 1%). Μόνο το 2009, έτος ύφεσης για τη Γερμανία, οι
πραγματικοί μισθοί σημειώνουν αύξηση και η παραγωγικότητα μειώνεται.
Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι τα τρία πρώτα χρόνια της δεκαετίας, μέ24

Βλ. μεταρρυθμίσεις Hartz στα πλαίσια της Agenda 2010 του 2002. Για την «εξαγωγική» πολιτική που ακολουθεί η Γερμανία επί δεκαετίες βλ. Katzenstein
(1985).
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χρι την εφαρμογή της Agenda 2010, το ονομαστικό κόστος εργασίας αύξανε στον ίδιο βαθμό με την παραγωγικότητα της εργασίας, κάτι που εξασφάλιζε μηδενική αύξηση του ονομαστικού μοναδιαίου κόστους εργασίας. Ακολούθησαν διαδοχικά έτη με πολύ μικρές ονομαστικές αυξήσεις του
κόστους εργασίας παρά τις σημαντικές αυξήσεις της παραγωγικότητας,
κάτι που οδήγησε στη μείωση του ονομαστικού μοναδιαίου κόστους εργασίας μέχρι το 2008. Η ύφεση του 2008-2009 ήταν αναμενόμενο να συμπιέσει την παραγωγικότητα της εργασίας.25 Όμως και μετά την κρίση, οι
εξελίξεις είναι ενδεικτικές της εξάντλησης της τάσης που εγκαινίασαν οι
μεταρρυθμίσεις Hartz το 2002: το 2011 το κόστος εργασίας σημείωσε σημαντική αύξηση της τάξης του 2,5%, ενώ η παραγωγικότητα παρέμεινε
αμετάβλητη – με αποτέλεσμα το ονομαστικό μοναδιαίο κόστος εργασίας
της Γερμανίας να σημειώσει αύξηση.

Σχήμα 13: Μεταβολές του πραγματικού κόστους εργασίας και της παραγωγικότητας της
εργασίας στην Πορτογαλία (%).

Στον αντίποδα της Γερμανίας και πολύ κοντά στην Ελλάδα βρίσκεται η
Πορτογαλία. Στην Πορτογαλία, όπως και στην Ελλάδα, οι ονομαστικές ε-

25

Όταν ξεσπά η ύφεση και μειώνεται η ζήτηση, οι επιχειρήσεις αιφνιδιάζονται
και δεν προλαβαίνουν να μειώσουν το προσωπικό τους και το κόστος εργασίας τους αναλογικά με τη μείωση της παραγωγής, με αποτέλεσμα η παραγωγικότητα να εμφανίζεται, προσωρινά, μειωμένη.
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τήσιες μισθολογικές αυξήσεις τείνουν να είναι υψηλότερες από αυτές της
παραγωγικότητας, ενώ και το πραγματικό μέσο κόστος εργασίας σημειώνει αύξηση (μικρότερη της παραγωγικότητας) τα περισσότερα έτη (Σχήμα
13).
Για ένα ευρύτερο πλαίσιο σύγκρισης της ελληνικής περίπτωσης, εξετάζουμε την ετήσια μεταβολή του ονομαστικού και πραγματικού μέσου κόστους
εργασίας και της παραγωγικότητας της εργασίας ως μέσους όρους των 25
ευρωπαϊκών κρατών-μελών του ΟΟΣΑ. Όπως βλέπουμε στο Σχήμα 14, ο
μέσος όρος των ετήσιων μεταβολών της Ευρώπης-25 ακολουθεί πορεία
πιο παρεμφερή με αυτήν της Ελλάδας (και της Πορτογαλίας) παρά της
Γερμανίας: οι ετήσιες ονομαστικές αυξήσεις μισθών τείνουν να είναι υψηλότερες από τις αντίστοιχες αυξήσεις της παραγωγικότητας, οι πραγματικοί μισθοί τείνουν να αυξάνονται αλλά λιγότερο από την παραγωγικότητα.

Σχήμα 14: Ετήσιες μεταβολές του πραγματικού κόστους εργασίας και της
παραγωγικότητας της εργασίας σε ΟΟΣΑ-Ευρώπη (%).

Για μια συνοπτικότερη επισκόπηση και σύγκριση των ετήσιων μεταβολών
των μεγεθών αυτών στην Ελλάδα, Γερμανία, Πορτογαλία και Ευρώπη, αντιπαραβάλλουμε τον αριθμητικό μέσο όρο των ετήσιων μεταβολών αυτών στο Σχήμα 15.
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Σχήμα 15: Μέσος όρος ετήσιων μεταβολών του ονομαστικού και του πραγματικού
κόστους εργασίας και της παραγωγικότητας της εργασίας σε Ελλάδα, Γερμανία,
Πορτογαλία και Ευρώπη-ΟΟΣΑ, 2000-2010 (%).

Όπως βλέπουμε στο Σχήμα 15, ο ετήσιος μέσος όρος των μεταβολών του
ονομαστικού μέσου κόστους εργασίας στην Ευρώπη-25 την περίοδο 20002010 ήταν 4%, ξεπερνώντας κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες την αντίστοιχη
αύξηση της παραγωγικότητας, με αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση του
μοναδιαίου κόστους εργασίας κατά την περίοδο αυτή κατά 2,5% ετησίως
σε ευρωπαϊκό επίπεδο (αύξηση μοναδιαίου κόστους εργασίας = αύξηση
μέσου κόστους εργασίας - αύξηση παραγωγικότητας). Στο διάστημα αυτό,
όπως δείχνουν οι χαμηλότερες της παραγωγικότητας αυξήσεις των πραγματικών μισθών, το μεγαλύτερο μέρος του παραγόμενο πλούτου κατανέμονταν στις επιχειρήσεις παρά στην εργασία. Η ελληνική οικονομία δεν
αποκλίνει δραματικά από τη γενική αυτή τάση – όχι τόσο που να προϊδεάζει για τη μοναδική σε ένταση κατάρρευση που ακολούθησε. Το μέσο ονομαστικό κόστος εργασίας στην Ελλάδα αυξάνεται ετησίως κατά 4,9%,
ξεπερνώντας κατά 2,7 ποσοστιαίες μονάδες την αντίστοιχη αύξηση της
παραγωγικότητας. Με άλλα λόγια, η μέση ετήσια αύξηση του μοναδιαίου
κόστους εργασίας στην Ευρώπη ήταν 2,5% και στην Ελλάδα 2,7%. Οι
πραγματικοί μισθοί στην Ελλάδα αυξήθηκαν λιγότερο από την παραγωγικότητα, όπως και στην Ευρώπη, αλλά η διαφορά ήταν μικρότερη, σηματο31
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δοτώντας μικρότερη συρρίκνωση του μεριδίου που καρπούται η εργασία
από την αύξηση της παραγωγικότητας. Η Πορτογαλία ακολουθεί μια πορεία καλύτερη, ως προς την ανταγωνιστικότητα κόστους, από την Ευρώπη,
με χαμηλότερες του ευρωπαϊκού μέσου όρου αυξήσεις του κόστους εργασίας αλλά και του μοναδιαίου κόστους εργασίας, δίχως ωστόσο αυτό να
έχει αποτρέψει την περιδίνηση της πορτογαλικής οικονομίας που ακολούθησε. Η γερμανική περίπτωση είναι ξεχωριστή. Οι ετήσιες αυξήσεις του
μέσου ωρομισθίου (μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές) είναι μόλις 1,6% και
στα όρια των αντίστοιχων αυξήσεων της παραγωγικότητας (1,5%), με αποτέλεσμα η μέση ετήσια αύξηση του μοναδιαίου κόστους εργασίας να μην
ξεπερνά το 0,1%. Παράλληλα, οι πραγματικοί μισθοί αυξήθηκαν κατά μόλις 0,1%, σηματοδοτώντας τα μηδενικά μισθολογικά οφέλη των εργαζομένων στη Γερμανία από την αυξανόμενη παραγωγικότητα στο διάστημα
αυτό.
Αν και η Ελλάδα συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη σημείωσε μεγάλες
ετήσιες αυξήσεις του ονομαστικού μέσου κόστους εργασίας της σε σχέση
με την παραγωγικότητα και, σε μικρότερο βαθμό, για τις αυξήσεις του
πραγματικού μέσου κόστους εργασίας της σε σχέση με την παραγωγικότητα, ούτε η Ευρώπη συνολικά φαίνεται να έχει ακολουθήσει σημαντικά
καλύτερα τον «χρυσό κανόνα» του περιορισμού των (ονομαστικών) αυξήσεων των μισθών στα όρια των αυξήσεων της παραγωγικότητας. Η Πορτογαλία, αν και παρουσιάζει μισθολογικές αυξήσεις χαμηλότερες του Ευρωπαϊκού μέσου όρου και εγγύτερες προς τις αυξήσεις της παραγωγικότητας, δεν έχει αποφύγει την οικονομική περιδίνηση. Μόνο η Γερμανία έχει
κρατήσει τις ετήσιες αυξήσεις του μέσου κόστους εργασίας στα όρια των
αυξήσεων της παραγωγικότητας – κάτι που έχει επιτύχει με αντάλλαγμα
μηδενικές, κατά μέσο όρο, ετήσιες αυξήσεις των πραγματικών μισθών
καθ’ όλη τη δεκαετία. Σε κάθε όμως περίπτωση η απόκλιση της Ελλάδας
από τον Ευρωπαϊκό όρο είναι μικρότερη από την απόκλιση της Γερμανίας
από τον μέσο όρο. Μέσα στη Ευρώπη, λοιπόν, δεν ξεχωρίζει η Ελλάδα με
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τις αρνητικές της επιδόσεις όσο ξεχωρίζει η Γερμανία με τις θετικές της επιδόσεις.
Από τα παραπάνω στοιχεία επιβεβαιώνεται η αντίληψη ότι το ελληνικό
παραγωγικό πρότυπο κατά την προηγούμενη δεκαετία, λόγω των υψηλών
αυξήσεων του ονομαστικού κόστους εργασίας (σε σχέση με τις αυξήσεις
των άλλων χωρών και σε σχέση με τις αυξήσεις της παραγωγικότητας στην
Ελλάδα), λειτουργούσε επιβαρυντικά για το μοναδιαίο κόστος εργασίας.
Αυτό όμως που επίσης προκύπτει από τα παραπάνω και χρήζει ιδιαίτερης
ανάλυσης είναι το ζήτημα της παραγωγικότητας της εργασίας. Αυτό που
διαφεύγει συχνά της προσοχής των μεταρρυθμιστικών πολιτικών που
προωθούνται στην αγορά εργασίας είναι ότι το ελληνικό παραγωγικό πρότυπο κατά την προηγούμενη δεκαετία «έπασχε» μεν από υπερβολικές αυξήσεις του μέσου κόστους εργασίας (όπως έχει επισημανθεί), αλλά «έπασχε» και από εντυπωσιακές αυξήσεις της παραγωγικότητας της εργασίας
που πρέπει να διαφυλαχθεί από τυχόν υπερβάλλοντα και μονομερή ζήλο
μείωσης του κόστους εργασίας.

5. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Υπάρχουν δύο τρόποι για να αυξηθεί ο παραγόμενος πλούτος μιας χώρας:
αύξηση της απασχόλησης (ή των ωρών εργασίας) ή αύξηση της παραγωγικότητας των απασχολουμένων (ΑΕΠ= ΑΕΠ/ώρες εργασίας x ώρες εργασίας
=> ΑΕΠ = Παραγωγικότητα x ώρες εργασίας). Πράγματι, για να αυξηθεί το
ΑΕΠ πρέπει ή να δουλεύουμε περισσότεροι/περισσότερο ή να δουλεύουμε πιο αποτελεσματικά. Με άλλα λόγια, η πολυπόθητη ανάπτυξη της οικονομίας (για την ακρίβεια, μεγέθυνση της οικονομίας) «περνάει» μέσα
από την αύξηση των ετήσιων ωρών εργασίας ή την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας. Η αύξηση των συνολικών ωρών εργασίας αφορά
μια σχετικά ξεκάθαρη διαδικασία. Η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, από την άλλη, είναι μια πολύπλευρη διαδικασία. Σε αντίθεση με
τις λέξεις που την ορίζουν, η παραγωγικότητα της εργασίας δεν αφορά
μόνο την προσπάθεια του εργαζόμενου κατά την παραγωγική διαδικασία,
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αλλά και παράγοντες πέραν αυτής, με προεξάρχοντα την τεχνολογία. Έτσι,
η παραγωγικότητα της εργασίας αυξάνεται όταν ο εργαζόμενος εργάζεται
με περισσότερο ενθουσιασμό, προσοχή και αφοσίωση, αλλά αυξάνεται
και όταν ο εργαζόμενος εξοπλίζεται με σύγχρονες δεξιότητες και εργαλεία
δουλειάς: όσο πιο προηγμένο είναι το τεχνολογικό περιβάλλον της παραγωγικής διαδικασίας, τόσο πιο παραγωγική είναι κάθε ώρα που συνεισφέρει ο εργαζόμενος στην παραγωγική διαδικασία, δηλαδή τόσος περισσότερος πλούτος παράγεται ανά εργατική εισροή. Η παραγωγικότητα της
εργασίας εξαρτάται και από το επίπεδο των υποδομών που πλαισιώνουν
την παραγωγή (δίκτυα μεταφορών, δίκτυα επικοινωνίας, δίκτυα πωλήσεων), από την εισαγωγή καινοτόμων μεθόδων παραγωγής και προϊόντων,
καθώς και από νέες μορφές οργάνωσης της εργασίας που ενθαρρύνουν
και αξιοποιούν αντί να περιορίζουν τη γνώση και την επινοητικότητα των
εργαζομένων. Συνεπώς, η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας
προϋποθέτει και σηματοδοτεί πολιτικές που αποβλέπουν στην πιο ενεργό
συμμετοχή των εργαζομένων στην παραγωγική διαδικασία στα πλαίσια
μιας γενικότερης αναβάθμισης της οργάνωσης της εργασίας, στην αύξηση
των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες και υποδομές, και στην ενίσχυση του εκπαιδευτικού συστήματος, της επαγγελματικής κατάρτισης και της δια βίου μάθησης.
Το επίπεδο της παραγωγικότητας της εργασίας μιας χώρας είναι ενδεικτικό του επιπέδου ανάπτυξής της. Όσο πιο αναπτυγμένη είναι μια χώρα, τόσο λιγότερες ώρες χρειάζεται να εργαστεί ο «μέσος εργαζόμενος» της χώρας αυτής για να παραχθεί ένα προϊόν. Η μεταβολή της παραγωγικότητας
της εργασίας, από την άλλη, είναι ενδεικτική της αναπτυξιακής δυναμικής
και της γενικότερης υγείας της οικονομίας, αφού όσο πιο γρήγορα αυξάνεται η παραγωγικότητα από χρόνο σε χρόνο, τόσο βελτιώνεται η ικανότητα της χώρας να παράγει περισσότερο πλούτο κάθε χρόνο.
Το ότι η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα είναι χαμηλότερη από
ό,τι σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι ευρέως γνωστό. Αυτό που
πολύ συχνά παραβλέπεται είναι ότι η παραγωγικότητα της εργασίας στην
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Ελλάδα κατά το μεγαλύτερο μέρος της προηγούμενης δεκαετίας αυξανόταν με εντυπωσιακούς ρυθμούς.

5.1 Το επίπεδο της παραγωγικότητας στην Ελλάδα και
διεθνώς
Η παραγωγικότητα είναι μια βασική έννοια των οικονομικών και αναφέρεται στην αξία των εκροών ανά μονάδα εισροής μιας παραγωγικής διαδικασίας. Η παραγωγικότητα της εργασίας μιας οικονομίας αντιπροσωπεύει
την αξία που παράγεται ανά μονάδα εργατικής εισροής στην παραγωγική
διαδικασία, δηλαδή η αξία που παράγεται ανά ώρα εργασίας. Η παραγωγικότητα του κεφαλαίου, αντίστοιχα, αναφέρεται στην αξία που παράγεται ανά μονάδα κεφαλαιακής εισροής. Η πολυπαραγοντική παραγωγικότητα (multifactor productivity) αναφέρεται στην αξία της παραγωγής ανά
μια δέσμη εισροών που συμπεριλαμβάνει την εργασία, το κεφάλαιο και
τις πρώτες ύλες. Ωστόσο η μακράν πιο διαδομένη εκδοχή της παραγωγικότητας που χρησιμοποιείται, ίσως λόγω σχετικής ευκολίας υπολογισμού
της, και στην οποία αναφέρεται το παρόν κείμενο, είναι η παραγωγικότητα της εργασίας.26 Η παραγωγικότητα της εργασίας για ολόκληρη την οικονομία μιας χώρας υπολογίζεται διαιρώντας το (αποπληθωρισμένο) ΑΕΠ
δια του συνόλου των ωρών εργασίας («παραγωγικότητα της εργασίας ανά
ώρα») ή, όταν ελλείπουν συγκρίσιμα στοιχεία για τις ώρες απασχόλησης,
διαιρώντας το ΑΕΠ δια του συνολικού αριθμού των απασχολουμένων
(«παραγωγικότητα της εργασίας ανά απασχολούμενο»). H παραγωγικότητα της εργασίας, όπως είναι φυσικό, είναι ένα κρίσιμο μέγεθος για το επίπεδο ανάπτυξης μιας οικονομίας και θεωρείται «ο καθοριστικός παράγοντας της ανταγωνιστικότητας μακροπρόθεσμα».27
Πρέπει να σημειωθεί ότι πολλές αποκλίσεις που παρατηρούνται ως προς

26

27

Ο ΟΟΣΑ δεν διαθέτει στοιχεία για την πολυπαραγοντική παραγωγικότητα για
την Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση η παραγωγικότητα της εργασίας και η πολυπαραγοντική παραγωγικότητα ακολουθούν σχεδόν ταυτόσημη εξελικτική πορεία, με πολύ υψηλό συντελεστή συσχέτισης μεταξύ τους: στην περίπτωση
της Γερμανίας ο συντελεστής Pearson είναι 0,972 και στης Ισπανίας 0,902.
European Commission (2011d).
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τον υπολογισμό της παραγωγικότητας της εργασίας οφείλονται στο γεγονός ότι κάποιες μετρήσεις αναφέρονται στην παραγωγικότητα ανά απασχολούμενο (για την οποία υπάρχουν περισσότερα διαθέσιμα στοιχεία),
ενώ άλλες στην παραγωγικότητα ανά ώρα εργασίας. Ο ακριβέστερος τρόπος υπολογισμού της παραγωγικότητας της εργασίας είναι το ΑΕΠ ανά
ώρα εργασίας αντί ανά απασχολούμενο, καθότι διαφορετικοί εργαζόμενοι
εργάζονται διαφορετικό αριθμό ωρών, και σε κάποιες χώρες συναντώνται
συχνότερα εργαζόμενοι με μειωμένα ωράρια παρά σε άλλες. Έτσι στην
περίπτωση της Ελλάδας η παραγωγικότητα της εργασίας ανά απασχολούμενο εμφανίζεται κάπως υπερτιμημένη, στον βαθμό που ο μέσος Έλληνας
απασχολούμενος εισφέρει περισσότερες ώρες εργασίας από τον μέσο
απασχολούμενο άλλων ευρωπαϊκών χωρών, λόγω της περιορισμένης διάχυσης της μερικής απασχόλησης, των χαμηλών ποσοστών μισθωτής απασχόλησης και των μεγαλύτερων συμβατικών ωραρίων εργασίας. Συγκεκριμένα, το 2011 οι μέσες ετήσιες ώρες εργασίας στην Ελλάδα ήταν 1.956,
έναντι 1.968 στην Πορτογαλία και 1.413 στη Γερμανία (Σχήμα 16) – γεγονός που καταρρίπτει τον μύθο του φυγόπονου Έλληνα και εργατικού Γερμανού.28

Σχήμα 16: Μέσες ετήσιες ώρες εργασίας ανά απασχολούμενο, 2011.

28

European Commission, AMECO database.
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Η υπερτίμηση της παραγωγικότητας που προκύπτει όταν τη μετράμε ανά
απασχολούμενο σε σχέση με τη μέτρηση ανά ώρα απασχόλησης είναι υπαρκτή αλλά περιορισμένη (η διαφορά μεταξύ τους δεν ξεπερνά το 1,5%
σε κανένα από τα έτη που εξετάζουμε) και δεν αλλοιώνει ουσιαστικά την
εικόνα της εξελικτικής πορείας της ελληνικής παραγωγικότητας.29 Ωστόσο,
στο βαθμό που υπάρχουν σχετικά στοιχεία, ο υπολογισμός της παραγωγικότητας ανά ώρα εργασίας είναι ακριβέστερος και σε αυτόν θα βασιστούμε στην παρούσα μελέτη.
Η παραγωγικότητα της εργασίας (ανά ώρα) της Ελλάδας μπορεί να αποτιμηθεί και να συγκριθεί με άλλες χώρες ως προς το απόλυτο επίπεδό της
σε μια χρονική περίοδο, όπως θα εξετάσουμε αμέσως, ή ως προς τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής της, όπως θα δούμε στην επόμενη ενότητα. Ως προς
το απόλυτο επίπεδο, η παραγωγικότητα της εργασίας υπολογίζεται ως το
ΑΕΠ της χώρας διαιρούμενο με το σύνολο των ωρών εργασίας κατά το ίδιο
έτος. Για να είναι δυνατή η διεθνής σύγκριση της αξίας που παράγεται ανά
ώρα εργασίας σε μια χώρα σε σχέση με το κόστος ζωής εκεί, διεθνείς οργανισμοί όπως ο ΟΟΣΑ, χρησιμοποιώντας αρκετά πολύπλοκες σταθμίσεις,
αναγάγουν το ΑΕΠ της κάθε χώρας σε δολάρια ισοδύναμης αγοραστικής
δύναμης (purchasing power parities).
Όπως βλέπουμε στο Σχήμα 17, η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα, είναι σημαντικά χαμηλότερη από πολλές αναπτυγμένες χώρες. Εάν
δώσουμε την τιμή 100 στην παραγωγικότητα της εργασίας στις ΗΠΑ, λαμβάνοντας υπόψη και τις διαφοροποιήσεις ως προς το κόστος ζωής, η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα ανέρχεται στο 57% της παραγωγικότητας των ΗΠΑ. Η παραγωγικότητα της Ευρωζώνης είναι υψηλότερη
από της Ελλάδας αλλά και αυτή υστερεί έναντι των ΗΠΑ, ανερχόμενη στο

29

Θα πρέπει να προστεθεί ότι ενώ η μέτρηση της παραγωγικότητας ανά εργαζόμενο δίνει παραπλήσια αποτελέσματα με τη μέτρηση της παραγωγικότητας
ανά ώρα εργασίας στην περίπτωση της Ελλάδας, η παραγωγικότητα ανά ώρα
είναι υψηλότερη από την παραγωγικότητα ανά εργαζόμενο στις περιπτώσεις
πολλών χωρών της Ευρωζώνης που έχουν υψηλά ποσοστά μερικής απασχόλησης (όπου δηλαδή το ΑΕΠ παράγεται με λιγότερες ώρες εργασίας ανά εργαζόμενο).
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84% της παραγωγικότητας των ΗΠΑ.30 Η παραγωγικότητα στην Ελλάδα είναι χαμηλότερη από την Ιαπωνία (67%) αλλά υψηλότερη από την Κορέα
και την Τουρκία (46% και 45%, αντίστοιχα). Τις τελευταίες θέσεις ως προς
την παραγωγικότητα μεταξύ των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ καταλαμβάνουν
η Ρωσία και η Χιλή (35% και 33%, αντίστοιχα). Παραπλήσια είναι και τα επίπεδα παραγωγικότητας σύμφωνα με τους υπολογισμούς των Meager
and Speckesser (2011) με βάση στοιχεία του Conference Board Total
Economy Database.
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Σχήμα 17: Επίπεδα παραγωγικότητας της εργασίας ανά ώρα, σε επιλεγμένες χώρες,
31
2010.

30

31

Η αναπλήρωση του ελλείμματος παραγωγικότητας της ΕΕ έναντι των ΗΠΑ αποτέλεσε βασικό στόχο της Συνθήκης της Λισσαβόνας.
OECD (2012h).
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Αναλυτικότερα, οι 27 χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς το επίπεδο παραγωγικότητας της εργασίας κατατάσσονται στο Σχήμα 18 (σε ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης, ΕΕ-27=100):

32

Σχήμα 18: Επίπεδα παραγωγικότητας της εργασίας ανά ώρα στην ΕΕ27, 2010.

Όπως βλέπουμε στο Σχήμα 18, η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα βρίσκεται στη 19η θέση μεταξύ των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή στο 77,8% του μέσου επιπέδου παραγωγικότητας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ακόμα χαμηλότερα από την παραγωγικότητα της
Ευρωζώνης η οποία ανέρχεται στο 113,7% της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το επίπεδο της παραγωγικότητας στην Ελλάδα είναι υψηλότερο μόνο από τα
κράτη-μέλη της Ένωσης που ανήκαν στο «ανατολικό μπλοκ», εκτός της
Σλοβενίας. Το επίπεδο παραγωγικότητας της εργασίας στην Ελλάδα βρί32

European Commission (2012b).
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σκεται σε σχεδόν υπερδιπλάσιο επίπεδο από αυτό της Βουλγαρίας (77,8%
έναντι 41,4%, αντίστοιχα).
Τις πρώτες θέσεις ως προς την παραγωγικότητα της εργασίας στην ΕΕ27
καταλαμβάνουν το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο και η Ολλανδία (187,2%,
135,8% και 135,8%, αντίστοιχα, του μέσου όρου της ΕΕ27) και τις τελευταίες θέσεις η Λεττονία, η Ρουμανία και η Βουλγαρία (46,7%, 43,0% και
41,4%, αντίστοιχα).

5.2 Ο δυναμισμός της παραγωγικότητας στην Ελλάδα και
διεθνώς
Όπως βλέπουμε στο Σχήμα 1933, η Ελλάδα, μετά την ένταξή της στην ΟΝΕ
και μέχρι την πρώτη εκδήλωση της ύφεσης (τέλη 2008), σημείωνε διόλου
ευκαταφρόνητες επιδόσεις ως προς την αύξηση της παραγωγικότητας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, σε σχέση με το έτος βάσης των
μετρήσεων (2000=100 μονάδες), η παραγωγικότητα στην Ελλάδα, ορισμένη ως το αποπληθωρισμένο34 ΑΕΠ35 ανά απασχολούμενο, αυξήθηκε σημαντικά από τις 100 μονάδες το 2000 στις 128,2 μονάδες το 2009. Το
επόμενο έτος, το 2010, η παραγωγικότητα παρουσιάζει για πρώτη φορά
υποχώρηση, στις 122,5 μονάδες. Οι επιδόσεις αυτές της Ελλάδας στον
τομέα της παραγωγικότητας της εργασίας, αν και επικρατεί πλέον μία
τάση να παραβλέπονται, δεν έχουν περάσει απαρατήρητα από, μεταξύ
άλλων, το πρόσφατο κείμενο συζήτησης της Διεύθυνσης Απασχόλησης της

33

34

35

Πηγή για το Σχήμα αυτό και για τα άλλα που ακολουθούν είναι η βάση δεδομένων του ΟΟΣΑ Stat.Extracts. Οι τιμές των δεικτών του ΟΟΣΑ, που έχουν ως
έτος βάσης 2005, έχουν στην παρούσα μελέτη τροποποιηθεί (με την απλή μέθοδο των τριών) ώστε ως έτος βάσης να εμφανίζεται το 2000. Όλα τα στοιχεία
του ΟΟΣΑ διατίθενται στο διαδίκτυο. Οι τιμές του ΟΟΣΑ για την παραγωγικότητα ανά ώρα για την Ελλάδα είναι ταυτόσημες με τις τιμές της Eurostat για
τα έτη 2005 και μετά, ενώ παρουσιάζουν πολύ μικρή απόκλιση για τα πρώτα
έτη της δεκαετίας.
Επειδή ακριβώς ο αριθμητής της παραγωγικότητας της εργασίας στις σχετικές
χρονικές σειρές διεθνών οργανισμών είναι υπολογισμένος ως «αποπληθωρισμένο» ΑΕΠ ή «σταθερές τιμές» ή «πραγματικό ΑΕΠ», η Eurostat υπογραμμίζει τo γεγονός αυτό ονομάζοντας τη σχετική μεταβλητή πραγματική παραγωγικότητα αντί για παραγωγικότητα που την ονομάζει ο ΟΟΣΑ.
Το ΑΕΠ υπολογίζεται σύμφωνα με την «προσέγγιση δαπανών»..
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Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο εξαίρει τις χαρακτηριζόμενες ως «ισχυρές επιδόσεις» της Ελλάδας (καθώς και της Σουηδίας και της Ιρλανδίας)
κατά την προηγούμενη δεκαετία.36 Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
παρομοίως με τα αποτελέσματα που παρουσιάσαμε, κατά την περίοδο
2001-2007 η παραγωγικότητα ανά απασχολούμενο στην Ελλάδα φέρεται
να αυξήθηκε κατά 19,0%, έναντι μόλις 5,6% στην Ευρωζώνη, ενώ η παραγωγικότητα ανά ώρα στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 19,2% έναντι μόλις 8,3%
στην Ευρωζώνη.37

Σχήμα 19: Μεταβολές της παραγωγικότητας της εργασίας ανά ώρα στην Ελλάδα
(δείκτης).

Για να εκτιμήσουμε καλύτερα τις επιδόσεις της Ελλάδας στην αύξηση της
παραγωγικότητας, συγκρίνουμε τις αντίστοιχες επιδόσεις μιας ισχυρής
χώρας της Ευρωζώνης (Γερμανίας), μιας αδύναμης χώρας (Πορτογαλίας),
καθώς και άλλων χωρών της Ευρωζώνης και του κόσμου.
Όπως βλέπουμε στο Σχήμα 20, από το 2000 έως το 2009 η παραγωγικότητα στην Ελλάδα σημειώνει εντυπωσιακή αύξηση. Αυξάνεται με ρυθμούς
ταχύτερους από την Πορτογαλία (στο Σχήμα με γραμμή-τελείες), παραπλήσιους με της κραταιάς Γερμανίας (στο Σχήμα με διακεκομμένη γραμμή)

36
37

European Commission (2011c).
Ibid, 8-9.
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και ταχύτερους από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η ξαφνική μείωση της
παραγωγικότητας το 2009, σε όλες τις χώρες, είναι αποτέλεσμα της ύφεσης: όταν η παραγωγή επιβραδύνεται, η απασχόληση δεν μειώνεται άμεσα και στον ίδιο βαθμό, με αποτέλεσμα η παραγωγικότητα, ως ο λόγος της
παραγωγής προς την απασχόληση, να μειώνεται.38 Στην Ελλάδα όμως η
παραγωγικότητα της εργασίας αυξάνεται και το 2009, όταν στις πολλές
άλλες χώρες παρουσιάζει μείωση. Το 2010, ενώ η παραγωγικότητα ανακάμπτει σε όλες τις χώρες, στην Ελλάδα, όπου η ύφεση συνεχίζει, η παραγωγικότητα μειώνεται, για πρώτη φορά κατά την περίοδο που εξετάζουμε.

Σχήμα 20: Μεταβολές της παραγωγικότητας της εργασίας στην Ελλάδα και διεθνώς.

Μόνο μία χώρα της Ευρωζώνης, η Σλοβακία, είχε υψηλότερο ρυθμό αύξη38

Το αντίθετο συμβαίνει κατά την ανάκαμψη της οικονομίας: η απότομη αύξηση της παραγωγής δεν συνοδεύεται άμεσα από τον ίδιο βαθμό αύξησης της
απασχόλησης, με αποτέλεσμα η παραγωγικότητα (παραγωγή/απασχόληση)
να αυξάνεται.
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σης της παραγωγικότητας από την Ελλάδα, ενώ η Σλοβενία και η Ιρλανδία
είχαν παραπλήσιους με την Ελλάδα ρυθμούς (Πίνακας 1). Η Τουρκία είχε
υψηλότερους ρυθμούς αύξησης της παραγωγικότητας από την Ελλάδα,
αλλά χώρες όπως η Ιαπωνία και οι ΗΠΑ είχαν χαμηλότερους ρυθμούς αύξησης της παραγωγικότητας από την Ελλάδα. Σε όλη την προηγούμενη δεκαετία η παραγωγικότητα αυξήθηκε σε όλες τις χώρες που εξετάσαμε με
ρυθμούς συνήθως χαμηλότερους από την Ελλάδα.
Πίνακας 1: Αύξηση της
παραγωγικότητας (%) σε επιλεγμένες
χώρες από το 2000 έως το 2010
Σλοβακία

51,0%

Ιρλανδία

27,1%

Ελλάδα

22,5%

Γερμανία

13,7%

Ευρώπη-ΟΟΣΑ

13,7%

Πορτογαλία

11,3%

ΗΠΑ

12,9%

5.3 Συντελεστές της παραγωγικότητας: κάποιοι αθώοι
ύποπτοι
Γιατί ανακόπηκε ο γοργός ρυθμός αύξησης της παραγωγικότητας που σημείωσε η Ελλάδα από το 2000 έως το 2009; Μία πρώτη απάντηση είναι η
εμφάνιση το 2008-09 της ύφεσης, όταν δηλαδή οι επιχειρήσεις βρέθηκαν
με περισσότερους εργαζόμενους απ’ ό,τι χρειάζονταν εν όψει της μειωμένης ζήτησης (και μείωσης της παραγωγής). Αυτή όμως η υστέρηση των επιχειρήσεων στην προσαρμογή της απασχόλησης στη (μειωμένη παραγωγή) που εμφανίζεται ως μείωση της παραγωγικότητας αναμένεται να αφορά την αρχική περίοδο της κρίσης, όταν δηλαδή η μείωση του τζίρου
αιφνιδιάζει τις επιχειρήσεις, και όχι, όπως στην ελληνική περίπτωση, σειρά ετών. Οι απολύσεις και τα μειωμένα ωράρια (βλ. μεγάλη αύξηση της εκ
περιτροπής μερικής απασχόλησης κ.λπ.) είναι «κλασικές» μέθοδοι προσαρμογής των εργατικών εισροών προς τη μειωμένη ζήτηση.
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Υπάρχει μια σειρά από λόγους για τους οποίους η ίδια η μείωση των μισθών μπορεί να επηρεάζει αρνητικά την παραγωγικότητα της εργασίας:

•

Αντικατάσταση εργαζομένων από τεχνολογία. Η μείωση του κόστους
εργασίας, σύμφωνα με τη νεοκλασική θεωρία, οδηγεί τους εργοδότες
να αναβάλλουν την επένδυση σε νέες τεχνολογίες που θα αντικαθιστούσαν εργαζόμενους. Η επακόλουθη χαμηλή ένταση κεφαλαίου της
παραγωγικής διαδικασίας μειώνει την παραγωγικότητα της εργασίας.

•

Σύμφωνα με τη θεωρία της ενδογενούς ανάπτυξης, η μείωση μισθών
μειώνει τα κίνητρα για επένδυση σε έρευνα & ανάπτυξη, δηλαδή για
πόρους προς εύρεση τρόπων αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας.39

•

Η μείωση μισθών μπορεί να βλάψει την καινοτομία στον βαθμό που η
ενδεχόμενη μείωση της ενεργούς ζήτησης περιορίζει τις πιθανότητες
εμπορικής επιτυχίας των νέων προϊόντων – αντίστροφα η αύξηση μισθών μπορεί να πυροδοτήσει την καινοτομία και την παραγωγικότητα
της εργασίας. Μια αρχική αύξηση της ενεργού ζήτησης μπορεί να πυροδοτήσει μια διαδικασία στα πρότυπα που ανέδειξε ο Gunnar Myrdal
(1957), κατά την οποία η επακόλουθη αύξηση της παραγωγικότητας
οδηγεί σε αυξημένα κέρδη και μισθούς, που με τη σειρά τους οδηγούν
σε έναν άλλο γύρο επέκτασης κ.λπ. Έτσι η ανάπτυξη μπορεί να είναι
αυτοτροφοδοτούμενη αφού συσχετίζεται θετικά με την παραγωγικότητα (νόμος του Verdoorn).40

•

Η θεωρία του «αποτελεσματικού μισθού», κατά την οποία ο μισθός
δεν αποτελεί μόνο παράγοντα που αυξάνει το κόστος παραγωγής, αλλά και παράγοντα ενίσχυσης της παραγωγικότητας.41

Θα ήταν μεγάλο λάθος να αποδώσουμε την αύξηση της παραγωγικότητας
στην Ελλάδα την προηγούμενη δεκαετία στον άκρατο δανεισμό της,
παρασυρόμενοι από το γεγονός ότι καθ’ όλη τη δεκαετία η Ελλάδα

39
40
41

Romer (1986), Foley and Michl (1999).
Myrdal (1957).
Shapiro and Stiglitz (1984), Raff and Summers (1987), Akerlof and Yellen
(1986).
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συσσώρευε δημόσιο χρέος. Αν η αύξηση της παραγωγικότητας κατά την
προηγούμενη δεκαετία ήταν πράγματι απλώς αποτέλεσμα του δημόσιου
δανεισμού, δηλαδή εικονική, τότε θα έπρεπε η παραγωγικότητα να αυξάνεται παράλληλα με το χρέος ως ποσοστού του ΑΕΠ. Όμως, όπως δείχνουν
τα στοιχεία, η αύξηση της παραγωγικότητας κατά την προηγούμενη δεκαετία δεν συσχετίζεται με την αύξηση του χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ.
Όπως δείχνει το Σχήμα 21,42 από το 2000 έως το 2007 η παραγωγικότητα
αυξανόταν με γοργούς ρυθμούς ενώ το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης
ως ποσοστό το ΑΕΠ παρέμενε ουσιαστικά αμετάβλητο. Όταν μάλιστα το
χρέος εκτινάσσεται από το 2009 και μετά, αυτό δεν φαίνεται να λειτουργεί
ευεργετικά για την παραγωγικότητα.

Σχήμα 21: Παραγωγικότητα και χρέος.

Θα ήταν επίσης λάθος να αποδοθεί η πορεία της παραγωγικότητας στην
Ελλάδα μόνο ή κυρίως στην πορεία των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου,
δηλαδή των επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες και παραγωγικές μονάδες.
Όπως βλέπουμε στο Σχήμα 12,43 οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου (gross fixed capital formation) ως ποσοστό του ΑΕΠ δεν εμφανίζουν

42
43

OECD (2012i).
European Commission (2012a). Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου
είναι σε σταθερές τιμές 2005.
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κάποια συσχέτιση με την παραγωγικότητα (το ίδιο ισχύει και για τις καθαρές επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, η πορεία των οποίων είναι σχεδόν παράλληλη με αυτήν των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου). Αν
και θεωρητικά θα ήταν εύλογο, τα εμπειρικά στοιχεία για την Ελλάδα δείχνουν ότι ούτε η μεγάλη αύξηση της παραγωγικότητας και συνεπώς ούτε
και πρόσφατη πτώση της μπορεί να αποδοθεί στην άνοδο και πτώση των
επενδύσεων παγίου κεφαλαίου.44

Σχήμα 22: Παραγωγικότητα και επενδύσεις παγίου κεφαλαίου

Τέλος, το εύρος της μαύρης εργασίας και οικονομίας αποτελεί παράγοντα
που υποσκάπτει την εγκυρότητα των επίσημων στοιχείων για τον αριθμό
των απασχολούμενων, τις ώρες εργασίας καθώς και το ΑΕΠ. Ωστόσο, στο

44

Για παράδειγμα, το ΙΝΕ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ (2011: 71-72), φαίνεται να αποδίδει την
πρόσφατη μείωση της παραγωγικότητας σε σημαντικό βαθμό στη μείωση των
επενδύσεων παγίου κεφαλαίου. «Ακόμη σημαντικότερος, όμως, δυσμενής
παράγοντας για την παραγωγικότητα της εργασίας είναι η αποεπένδυση που
πραγματοποιείται ήδη. […] οι καθαρές επενδύσεις παγίου κεφαλαίου του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα έχουν καταστεί αρνητικές κατά την τελευταία διετία. Πρόκειται για μείωση του εγκατεστημένου παραγωγικού δυναμικού, δηλαδή του καθαρού αποθέματος παγίου κεφαλαίου της ελληνικής οικονομίας.
Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, όμως, είναι αυτές που φέρνουν μέσα στην
παραγωγική διαδικασία τις νέες τεχνολογίες και τις νέες μορφές οργάνωσης
της παραγωγής. Είναι εύλογο να αναμένουμε, λοιπόν, ότι η μείωσή τους θα
επιδράσει αρνητικά στην παραγωγικότητα της εργασίας.»
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βαθμό που εστιάζουμε σε εξελικτικές τάσεις παρά σε απόλυτα επίπεδα, η
ουσία των επισημάνσεών μας δεν ανατρέπεται, όταν μάλιστα εκτιμάται
ότι η αδήλωτη απασχόληση δεν αυξήθηκε κατά την προηγούμενη δεκαετία αλλά αντιθέτως μειώθηκε.45

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Σε αντίθεση με την εντύπωση που επικρατεί, και παρά τις πραγματικές και
πολύπλευρες αδυναμίες της, η ελληνική οικονομία κατά το μεγαλύτερο
μέρος της προηγούμενης δεκαετίας λειτουργούσε με σχετική αποτελεσματικότητα. Είχε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης του ΑΕΠ, καθώς και υψηλούς
ρυθμούς αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας – ίσως το σημαντικότερο κριτήριο οικονομικής ανάπτυξης μιας χώρας.
Η ελληνική οικονομία κατά την προηγούμενη δεκαετία απώλεσε μέρος της
ανταγωνιστικότητας κόστους της, με τη μορφή της αύξησης του μοναδιαίου κόστους εργασίας ταχύτερα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο, η
απώλεια είναι μικρότερη απ’ ό,τι εμφανίζεται: σε σχέση με το μοναδιαίο
κόστος εργασίας των χωρών της πρώην ΕΕ15, το ελληνικό μοναδιαίο κόστος εργασίας από το 2000 έως το 2010 αυξήθηκε κατά 13,6%, αλλά σε
σχέση με το μοναδιαίο κόστος εργασίας 35 χωρών κατά 2,2%. Είναι σημαντικό, λοιπόν, οι όποιες μεταρρυθμίσεις για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας ή για την αποπληρωμή του χρέους να μην πετάξουν το μωρό μαζί
με τα απόνερα: η προσπάθεια αύξησης της ανταγωνιστικότητας δεν θα
πρέπει να υπονομεύσει την αποδεδειγμένη κατά την προηγούμενη δεκαετία δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας να αυξάνει την παραγωγικότητα
της εργασίας με γοργούς ρυθμούς. Όταν μάλιστα είναι αμφίβολο ότι η
μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του μεγάλου ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών.
Ενώ είναι θεωρητικά εύλογη η στόχευση του Μνημονίου-2 για μείωση του
μοναδιαίου κόστους εργασίας, η συγκεκριμένη διατύπωση του στόχου αυτού αφήνει πολλά περιθώρια παρερμηνείας. Η προτεινόμενη μείωση του
45

Schneider F. (2011).
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μοναδιαίου κόστους εργασίας κατά 15% δεν σημαίνει απαραίτητα την ανάλογη μείωση του μέσου κόστους εργασίας κατά 15%, αλλά τη μείωση
του πηλίκου κόστους/παραγωγικότητας κατά 15%. Η πλήρης απουσία της
λέξης παραγωγικότητα από το κείμενο της συμφωνίας, σε συνδυασμό με
τη ρητή αναφορά σε μέτρα μείωσης του κόστους εργασίας, δίνει την εντύπωση ότι η παραγωγικότητα παραγνωρίζεται ως συντελεστής του μοναδιαίου κόστους εργασίας, και ότι όλη η μείωση του μοναδιαίου κόστους
εργασίας αναμένεται να προέλθει από τη μείωση του κόστους εργασίας.
Είναι πιθανό, ωστόσο, τα κείμενα να αναφέρονται έμμεσα στην έννοια της
παραγωγικότητας, δίχως να την κατονομάζουν (όπως με τις προτεινόμενες
ιδιωτικοποιήσεις και άλλες αλλαγές στον δημόσιο τομέα). Αν είναι έτσι,
τότε η παραγωγικότητα δεν παραγνωρίζεται ως συντελεστής του μοναδιαίου κόστους εργασίας, αλλά η ασάφεια επιτείνεται: ποιοι είναι οι στόχοι που τίθενται για το κόστος εργασίας και ποιοι για την παραγωγικότητα
ώστε το πηλίκο των δύο να είναι μειωμένο κατά 15% μέσα σε τρία χρόνια;
Μήπως η πρόθεση είναι να αφεθεί στους κοινωνικούς εταίρους το βέλτιστο μείγμα μείωσης μισθών και αύξησης της παραγωγικότητας για τη μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας κατά 15%; Αν και μια τέτοια συνειδητή ασάφεια μπορεί να είχε τη σκοπιμότητά της, οι προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις στις συλλογικές διαπραγματεύσεις προς την κατεύθυνση της
αποκέντρωσης και εξατομίκευσης των συμβάσεων εργασίας μάλλον δυσχεραίνουν παρά ενισχύουν τη δυνατότητα επίτευξης τέτοιων εθνικών
συμφωνιών μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Τα πράγματα περιπλέκονται
περαιτέρω από την απόκλιση που σημειώνεται μεταξύ αγγλικού και ελληνικού κειμένου του Μνημονίου-2 ως προς το μοναδιαίο κόστος εργασίας:
στο αγγλικό κείμενο προτείνεται η μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας κατά 15% στην επιχειρηματική οικονομία (business economy), ενώ
στο ελληνικό μεταφρασμένο κείμενο προτείνεται η μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας κατά 15%, δίχως ωστόσο αυτό να περιορίζεται στον
επιχειρηματικό τομέα.46 Η διαφορά μεταξύ του αγγλικού και ελληνικού

46

Το αγγλικό κείμενο αναφέρει: “Given that the outcome of the social dialogue
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κειμένου είναι ουσιώδης δεδομένου ότι το μοναδιαίο κόστος εργασίας για
το σύνολο της οικονομίας διαφέρει από το μοναδιαίο κόστος εργασίας για
τους «επιχειρηματικούς κλάδους εκτός γεωργίας» (το 2010 ο δείκτης του
μοναδιαίου κόστος εργασίας ήταν 6,3% μεγαλύτερος για τους κλάδους
αυτούς απ’ ό,τι για το σύνολο της οικονομίας).47
Ο στόχος μείωσης του ονομαστικού μοναδιαίου κόστους εργασίας κατά
15% σε τρία χρόνια μπορεί να επιτευχθεί με μηδενική ή έστω μικρή μείωση του μέσου κόστους εργασίας, εάν στο ίδιο διάστημα αυξηθεί η παραγωγικότητα της εργασίας κατά 15%. Κάτι τέτοιο θα ήταν βέβαια πολύ δύσκολο, αλλά όχι εντελώς ανέφικτο. Το ότι η παραγωγικότητα στην Ελλάδα
μειώθηκε κατά 4,4% μέσα σε ένα μόνο έτος (2009-2010) σε συνδυασμό με
την ικανότητά της να αυξάνεται επί σειρά ετών (2000-2009), παρά την απουσία στοχευμένων προς αυτήν πολιτικών, σημαίνει ότι η σημαντική ανάκαμψή της εφεξής είναι μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων της.
Όσο περισσότερο αυξηθεί η παραγωγικότητα τόσο λιγότερο απαιτείται να
μειωθούν οι μισθοί για να μειωθεί το μοναδιαίο κόστος εργασίας. Αντίθετα, εάν η παραγωγικότητα της εργασίας αφεθεί να συνεχίσει να μειώνεται, τότε, ακόμα και μια μείωση του κόστους εργασίας κατά 15% δεν θα
είναι αρκετή για να μειωθεί το μοναδιαίο κόστος εργασίας κατά 15%.
Συγκεκριμένα, εάν η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα αρχίσει
και πάλι να αυξάνεται, και μάλιστα με διπλάσιους ρυθμούς από αυτούς
που είχε επιτύχει την περίοδο 2000-2007, δηλαδή κατά 4,0% αντί για 2%

47

to promote employment and competitiveness fell short of expectations, the
Government will take measures to foster a rapid adjustment of labour costs to
fight unemployment and restore cost-competitiveness, ensure the effectiveness of recent labour market reforms, align labour conditions in former stateowned enterprises to those in the rest of the private sector and make working
hours arrangements more flexible. This strategy should aim at reducing nominal unit labour costs in the business economy by 15 percent in 2012-14.” Βουλή των Ελλήνων (2012b). Στο ελληνικό κείμενο δεν υπάρχει αναφορά στην επιχειρηματική οικονομία (business economy) (βλ. ελληνικό κείμενο στην υποσημείωση 1).
OECD (2012c). Συγκρίνουμε τον δείκτη του μοναδιαίου κόστους εργασίας για
το σύνολο της οικονομίας (total economy) με τον αντίστοιχο δείκτη για τον
«επιχειρηματικό τομέα εκτός γεωργίας» (business sector excl. Agriculture: C-K)
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ετησίως κατά μέσο όρο, τότε μέσα σε τρία χρόνια η παραγωγικότητα μπορεί να αυξηθεί κατά 12,0% και συνεπώς το μοναδιαίο κόστος εργασίας να
μειωθεί ανάλογα. Συνεπώς, με τον παρονομαστή του κλάσματος που συνθέτει το μοναδιαίο κόστος εργασίας μειωμένο κατά 12%, εάν μειωθεί ο
αριθμητής του κλάσματος κατά 3%, τότε το μοναδιαίο κόστος εργασίας
μειώνεται κατά 15%. Εάν παράλληλα μειωθεί το μη μισθολογικό μέρος
του κόστους εργασίας, που ο ΟΟΣΑ το έχει πρόσφατα υπολογίσει ότι στην
Ελλάδα αποτελεί το 38% του συνολικού κόστους εργασίας,48 σημαίνει ότι
το μοναδιαίο κόστος εργασίας μπορεί να μειωθεί κατά 15% σε τρία χρόνια
δίχως καμία μείωση των (ονομαστικών) μισθών. Στο διάστημα αυτό, πρέπει να διευκρινιστεί, η στασιμότητα των μισθών σε συνδυασμό με τις
προβλεπόμενες σημαντικές αυξήσεις της παραγωγικότητας θα έχουν ως
συνέπεια τη σημαντική μείωση του μεριδίου της εργασίας στον παραγόμενο πλούτο προς όφελος του κεφαλαίου.
Πρόσφατες εξελίξεις
Οι ετήσιες χρονοσειρές που εξετάσαμε για το μοναδιαίο κόστος εργασίας,
το κόστος εργασίας και την παραγωγικότητα φθάνουν μέχρι και το έτος
2010. Όμως είναι δυνατό να αποκτήσουμε μια εικόνα για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις των μεγεθών αυτών κατά το 2011 αξιοποιώντας σχετικές τριμηνιαίες σειρές. Οι τριμηνιαίες χρονοσειρές του ΟΟΣΑ δεν είναι εντελώς
συγκρίσιμες με τις ετήσιες και αποκλίνουν κάπως στις τιμές (λόγω διαφορών ως προς την εποχική στάθμιση). Όμως οι μεταβολές που σημειώνονται από το 2010 έως το 2011 στα τριμηνιαία αποτελέσματα είναι ενδεικτικές της εξελικτικών τάσεων των μεγεθών αυτών εν όψει των πρόσφατων νομοθετικών παρεμβάσεων. Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει το ποσοστό μεταβολής του μοναδιαίου κόστους εργασίας, του κόστους εργασίας ανά
ώρα και της παραγωγικότητας της εργασίας της Ελλάδας κατά τον τελευταίο χρόνο, με βάση τους μέσους όρους των τιμών των τεσσάρων τετραμήνων του 2010 και του 2011.

48

OECD (2012j).
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Όπως βλέπουμε στον Πίνακα 2, το μοναδιαίο κόστος εργασίας της Ελλάδας το 2011 υποχώρησε κατά 2,9% σε σχέση με το 2010. Σχεδόν όλη η
μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας οφείλεται στη μείωση του κόστους εργασίας ανά ώρα κατά 3,0%, ενώ η μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας όχι μόνο δεν ενισχύθηκε καθόλου από την εξέλιξη της παραγωγικότητας αλλά μάλλον επιβαρύνθηκε, έστω οριακά, από τη μείωσή
της κατά 0,1%.49
Πίνακας 2: Μεταβολή του μοναδιαίου κόστους
εργασίας, του κόστους εργασίας και της
παραγωγικότητας της εργασίας της Ελλάδας,
2010-2011 (%)
Μοναδιαίο κόστος εργασίας

-2,9%

Κόστος εργασίας ανά ώρα

-3,0%

Παραγωγικότητα της εργασίας

-0,1%

Μαζί με μια σωρεία ανταγωνιστικών μειονεκτημάτων, η ελληνική οικονομία, όπως απέδειξε η εντυπωσιακή αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας κατά το μεγαλύτερο μέρος της προηγούμενης δεκαετίας, διαθέτει
και κάποια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Δεν είναι δυνατό στα πλαίσια
της παρούσας μελέτης να αναδειχθούν ποια είναι τα πλεονεκτήματα αυτά, ποιες είναι οι πηγές της αύξησης της παραγωγικότητας, παρά μόνο να
διατυπώσουμε υποθέσεις για μελλοντική διερεύνηση. Οι γοργοί ρυθμοί
αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας στην Ελλάδα κατά το μεγαλύτερο μέρος της προηγούμενης δεκαετίας ενδεχομένως συνδέονται με το
σχετικά πολύ μικρό μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων και στην εκ των
πραγμάτων αξιοποίηση της άτυπης «εσωτερικής-λειτουργικής ευελιξίας»
(εναλλαγή καθηκόντων, πολυειδίκευση, επίλυση προβλημάτων της παραγωγής, προσαρμοστικότητα της ποιότητας και ποσότητας εργατικών εισροών με σταθερότητα της απασχόλησης) – κάτι που για τις μεγάλες επι49

Το Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ εκτιμά τη μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας μεταξύ 2010 και 2011 σε 1,2%, του κόστους εργασίας σε 4,5%
και της παραγωγικότητας σε 3,3%. ΙΝΕ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ (2011: σ. 69). Η Έκθεση
δόθηκε στη δημοσιότητα στις 8 Σεπτεμβρίου 2011, όταν ακόμα δεν υπήρχαν
στοιχεία για όλο το έτος.
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χειρήσεις παραμένει βασικό ζητούμενο για την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας.50 Το δομικό αυτό χαρακτηριστικό της ελληνικής οικονομίας, αν και αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας
ενδέχεται να έχει και ευεργετικές συνέπειες για την παραγωγικότητα ενισχύοντας τη λειτουργική ευελιξία και αξιοποιώντας τα θρυλούμενα ανθρωπολογικά χαρακτηριστικά των Ελλήνων, την επινοητικότητα, την ευρηματικότητα και την προσαρμοστικότητα σε απρόβλεπτες εξελίξεις.
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