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Εξέλιξη επιλεγμένων θεσμών της αγοράς εργασίας

• Χαμηλότερες τιμές συμβολίζουν μεγαλύτερη 
απορρύθμιση στις συλλογικές διαπραγματεύσεις.

• Εξαίρεση αποτελεί η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης 
για την οποία ισχύει το αντίθετο.

• 2012: Κατώτατος μισθός
(-22%)

Εισαγωγή υποκατώτατου μισθού
(-32%)

Έτος 
Συντονισμός 

ΣΣΕ 

Είδος 

συντονισμού 

Επίπεδο 

διαπραγμάτευσης 

μισθών 

(συνδυαστικό) 

Αρχή 

ευνοϊκότερης 

ρύθμισης 

Επεκτασιμότητα 

ΣΣΕ 

2009 3 4 6 0 3 

2010 3 1 6 0 3 

2011 3 1 2 3 0 

2012 2 1 2 3 0 

2013 2 1 2 3 0 

2014 2 1 2 3 0 

2015 2 1 2 3 0 

2016 1 0 2 3 0 

2017 1 0 2 3 0 

2018 1 0 2 3 0 

 

Πηγή: Visser (2019)



Μέσος ετήσιος μισθός πλήρους απασχόλησης και Δείκτης Τιμών 
Καταναλωτή

Παρά τη μεγάλη πτώση του μέσου μισθού οι 
τιμές έμειναν σχετικά σταθερές. -> Αύξηση 
περιθωρίων κέρδους.

Μεγάλη πτώση του μέσου μισθού 
την περίοδο της βαθιάς ύφεσης και 
πιο αργή πτώση ακολούθως.

Πηγή: Eurostat και ΕΛΣΤΑΤ



Ποσοστιαία κατανομή των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα ανά 
μισθολογική κλίμακα

Πηγή: ΕΦΚΑ



Εξέλιξη πραγματικού ΑΕΠ, απασχόλησης και ωρών εργασίας και 
απασχόληση ανά τομέα παραγωγής

Το 2022 οι ώρες εργασίας 
ξεπέρασαν το επίπεδο του 2008, 
την ίδια στιγμή που το ΑΕΠ ήταν 
25% χαμηλότερο.

Πηγή: Eurostat και ΕΛΣΤΑΤ

Η απασχόληση αυξάνεται 
γρηγορότερα από το πραγματικό 

ΑΕΠ. Η οικονομία μετασχηματίζεται 
σε εντάσεως εργασίας.

Ο μόνος τομέας που έχει ανακάμψει σε 
όρους απασχόλησης είναι ο τριτογενής.



Υποαπασχολούμενοι ανά ηλικία και φύλο (χιλ. άτομα)

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

2009-Q3 2013-Q3 2017-Q3 2022-Q3

Σύνολο 117,5 210,3 247,7 137,6

15-19 3,5 1,9 1,0 1,7

20-24 13,1 16,5 24,2 12,0

25-29 25,1 30,6 39,7 19,6

30-44 46,4 98,5 99,2 59,0

45-64 28,0 61,9 81,5 42,7

65+ 1,4 1,0 2,0 2,6

Άντρες 43,7 94,2 111,5 55,2

15-19 1,9 1,0 0,8 0,8

20-24 5,2 9,1 10,7 4,8

25-29 9,7 13,2 19,1 8,8

30-44 15,1 41,3 43,0 23,4

45-64 11,1 29,3 36,7 15,9

65+ 0,8 0,3 1,2 1,5

Γυναίκες 73,8 116,2 136,2 82,4

15-19 1,7 0,9 0,2 0,8

20-24 7,9 7,5 13,5 7,2

25-29 15,4 17,4 20,6 10,9

30-44 31,3 57,2 56,2 35,6

45-64 16,9 32,6 44,8 26,8

65+ 0,6 0,7 0,8 1,1



Νόμος του Okun

Απασχόληση εξαρτάται από:
- ΑΕΠ

- Ποσοστό κάλυψης ΣΣΕ

Σημείωση: Τα μεγέθη είναι 
εκφρασμένα σε λογαριθμική μορφή

Απασχόληση εξαρτάται από:
- ΑΕΠ

Απασχόληση εξαρτάται από:
- ΑΕΠ

- Επίπεδο συντονισμού ΣΣΕ



Θεωρητικές προσεγγίσεις σχετικά με τις ΣΣΕ

Μισθός ως κόστος Μισθός ως πηγή εσόδου

• Οι εθνικές και οι επιχειρησιακές ΣΕ είναι 
προτιμότερες των κλαδικών (λαμβάνονται υπόψη οι 
εξωτερικότητες).

• Κομβικό ρόλο έχει ο συντονισμός.

• Σε μια ιδιαίτερα ανοιχτή οικονομία οι εθνικές ΣΣΕ 
τείνουν να είναι λιγότερο αποτελεσματικές.

• Λόγω συμπίεσης κερδών των εξαγωγικών 
επιχειρήσεων είναι προτιμότερο οι ΣΕ να 
συντονίζονται με αυτές των εξαγωγικών τομέων.

• Η νομισματική πολιτική είναι πιο αποτελεσματική 
όταν είναι υψηλός ο συντονισμός των ΣΣΕ.

• Ο βαθμός μονοπωλίου/ολιγοπωλίου αποδυναμώνει 
τη διαπραγματευτική δύναμη των μισθωτών.

• Αν υπάρχει υψηλή ανισότητα, η αύξηση των μισθών 
μέσω των εθνικών ΣΣΕ ενισχύει το ΑΕΠ.

• Οι εθνικές ΣΣΕ είναι προτιμότερες των κλαδικών και 
επιχειρησιακών όταν οι επενδύσεις αντιδρούν 
περισσότερο σε μια διανομή εισοδήματος υπέρ της 
εργασίας.

• Κομβικό ρόλο έχει ο συντονισμός.

• Λόγω συμπίεσης κερδών των εξαγωγικών 
επιχειρήσεων είναι προτιμότερο οι ΣΕ να 
συντονίζονται με αυτές των εξαγωγικών τομέων.

• Η νομισματική πολιτική είναι πιο αποτελεσματική 
όταν είναι υψηλός ο συντονισμός των ΣΣΕ.

• Ο βαθμός μονοπωλίου/ολιγοπωλίου αποδυναμώνει 
τη διαπραγματευτική δύναμη των μισθωτών.

• Οι ΣΣΕ αντανακλούν ένα μείγμα τρεχουσών 
συνθηκών (π.χ. ποσοστό ανεργίας) και τις 
δεσπόζουσες οικονομικές και κοινωνικές νόρμες (π.χ. 
τι θεωρούν οι μισθωτοί ότι είναι δίκαιος μισθός).



VAR-X υπόδειγμα

• Οι μεταβλητές του υποδείγματος με ανακλαστική (recursive) σειρά είναι οι:

Ενδογενείς

1. Καθαρό φυσικό κεφάλαιο (σταθερές τιμές 2015)

2. Παραγωγικότητα της εργασίας μετρούμενη σε ώρες εργασίας (σταθερές τιμές 2015)

3. Πραγματικό ΑΕΠ (σταθερές τιμές 2015)

4. Απασχόληση (σε χιλ. άτομα)

5. Μέσος μισθός (σταθερές τιμές 2015)

6. Αποπλήθωριστής ΑΕΠ (2015=100)

Εξωγενής

1. Ποσοστό κάλυψης συλλογικών διαπραγματεύσεων (%απασχολούμενων που δικαιούνται 
να συμμετέχουν σε ΣΣΕ)



Απόκριση επιλεγμένων μεταβλητών σε μια αύξηση του ποσοστού 
κάλυψης των συλλογικών διαπραγματεύσεων

Σημείωση: Οι αποκρίσεις αφορούν μια διαταραχή τύπου Cholesky 
ενός τυπικού σφάλματος, ενώ οι διακεκομμένες γραμμές είναι τα 
διαστήματα εμπιστοσύνης +/- 2 τυπικά σφάλματα.
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