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ΔΕΟ43- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα      eclass4U     vicky.eclass4u@gmail.com 2



Θεσμοί της αγοράς, συλλογικές 
οντότητες που περιλαμβάνει το θεσμικό 
πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς

❑ Οικογένεια: Το εργατικό δυναμικό δημιουργείται, αναπτύσσεται και σε σημαντικό 
βαθμό εκπαιδεύεται μέσα στα πλαίσια της οικογένειας. 

❑Εργατική Ένωση: Προωθούν τα συμφέροντα των εργαζομένων (αύξηση αμοιβών, 
εξασφάλιση απασχόλησης, αποφυγή ανεργίας, καλές συνθήκες εργασίας, 
προστασία από αυθαιρεσίες του εργοδότη, κλπ.) 

❑ Επιχείρηση: Η επιχείρηση λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με την παραγωγική 
διαδικασία με βασικό αντικειμενικό στόχο τη μεγιστοποίηση του κέρδους 

❑Εργοδοτικές Ενώσεις: Σκοπός τους είναι η προώθηση των συμφερόντων των 
εργοδοτών. Λειτουργούν και ως οργανωμένη δύναμη και ως διαπραγματευτής έναντι 
των εργατικών σωματείων, αλλά και ως ομάδα πίεσης για ευνοϊκή οικονομική 
πολιτική έναντι της κυβέρνησης

❑ Κράτος: Λαμβάνει μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την ευημερία 
των εργαζομένων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Προσφορά εργασίας

Η συνολική προσφορά εργασίας σε μία δεδομένη 

χρονική περίοδο εξαρτάται από τέσσερεις παράγοντες: 

1. το μέγεθος του πληθυσμού 

2. το ποσοστό συμμετοχής του πληθυσμού στο 

εργατικό δυναμικό (όσοι επιθυμούν και μπορούν να 

εργαστούν) 

3. τον αριθμό των ωρών εργασίας που προσφέρει 

κάθε άτομο που συμμετέχει στο εργατικό δυναμικό 

4. την ένταση και την ποιότητα της εργασίας κάθε 

ατόμου
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τι είναι Καμπύλη 
αδιαφορίας;
Η καμπύλη αδιαφορίας είναι μία καμπύλη που μας δίνει 

τους συνδυασμούς σχόλης και εισοδήματος (προϊόντων) οι 

οποίοι παρέχουν στο άτομο το ίδιο επίπεδο χρησιμότητας 

(u). Οι καμπύλες αδιαφορίας αποτελούν τον χάρτη των 

προτιμήσεων του ατόμου και πρέπει να έχουν τις εξής 

ιδιότητες: 

• να έχουν αρνητική κλίση 

• να μην τέμνονται 

• να είναι κυρτές προς την αρχή των αξόνων Κάθε άτομο 

θέλει να βρίσκεται σε μία καμπύλη αδιαφορίας όσο το 

δυνατόν προς τα πάνω και δεξιά (μεγιστοποίηση της 

χρησιμότητάς του) αλλά αυτό δεν είναι εφικτό καθώς κάθε 

άτομο έχει έναν εισοδηματικό περιορισμό. 
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Εισοδηματικός περιορισμός, 
τα χαρακτηριστικά του

Ο εισοδηματικός περιορισμός φανερώνει τους 
εφικτούς συνδυασμούς σχόλης και 
εισοδήματος που είναι στη διάθεση του 
ατόμου. Από τον τρόπο κατασκευής της 
γραμμής του εισοδηματικού περιορισμού 
απορρέει ότι: 

• η κλίση της ευθείας ισούται με τον ωριαίο 
μισθό 

• αύξηση του εργατικού μισθού σημαίνει 
αύξηση της κλίσης του εισοδηματικού 
περιορισμού και περιστροφή προς τα δεξιά 
με κοινό σημείο το R = 24 Η επιλογή του 
ατόμου για το πόσες ώρες θα εργαστεί και 
πόσες θα αναπαυθεί θα εξαρτηθεί από το 
μισθό.
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Θέση ισορροπίας 
Το σημείο Α με τη μεγαλύτερη χρησιμότητα 

καθορίζεται από: 

τις προτιμήσεις του ατόμου όπως 

απεικονίζονται από τις καμπύλες αδιαφορίας 

και

από τον εισοδηματικό περιορισμό του 

Τα σημεία της u3 είναι προτιμότερα, αλλά 

ανέφικτα, τα σημεία της u1 εφικτά αλλά κατώτερα, 

ενώ το σημείο Α είναι εξ ίσου επιθυμητό με τα άλλα 

σημεία της u2, αλλά το μόνο εφικτό (εξίσωση της 

ευθείας του εισοδηματικού περιορισμού με την 

εφαπτομένη της καμπύλης αδιαφορίας). Άρα το Α 

μεγιστοποιεί τη χρησιμότητα του εργαζομένου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
3

Η ΖΗΤΗΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Ζήτηση εργασίας 

• Η ζήτηση εργασίας προέρχεται από τις επιχειρήσεις 

με σκοπό την παραγωγή προϊόντων, υλικών και 

υπηρεσιών, και την πώληση τους με στόχο τη 

μεγιστοποίηση του κέρδους. Είναι μέρος της 

παραγωγικής διαδικασίας της επιχείρησης. 
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Σ υ ν ά ρ τ η σ η
π α ρ α γ ω γ ή ς
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Η συνάρτηση 
παραγωγής - ΟΡΙΣΜΟΣ
είναι η τεχνολογική σχέση που συνδέει τις

ποσότητες των παραγωγικών συντελεστών με την 
ποσότητα του προϊόντος. 

• Για τους σκοπούς αυτής της ενότητας, θα θεωρήσουμε 
ότι έχουμε δύο παραγωγικούς

συντελεστές, εργασία (L) και κεφάλαιο (Κ), αλλά η 
ποσότητα του κεφαλαίου είναι

σταθερή διότι εξετάζουμε μια βραχυχρόνια περίοδο 
εντός της οποίας η επιχείρηση

δεν μπορεί να μεταβάλλει τον κεφαλαιουχικό εξοπλισμό 
(κτίρια, μηχανές, διάφορες

εγκαταστάσεις).
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• Το μέσο προϊόν της εργασίας είναι απλούστατα το προϊόν ανά 

μονάδα εργασίας, δηλαδή ο λόγος προϊόντος προς εργασία.

• Το οριακό προϊόν της εργασίας είναι η αύξηση του προϊόντος 

για κάθε αύξηση της εργασίας δηλαδή ο λόγος της αύξησης του 

προϊόντος προς την αύξηση της εργασίας.
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Ο κανόνας που ακολουθεί η επιχείρηση είναι να 

προσλαμβάνει

εργαζομένους μέχρι του σημείου εκείνου στο 

οποίο η αξία του οριακού προϊόντος

είναι ίση προς τον εργατικό μισθό.
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Προσδιοριστικοί παράγοντες της 
ζήτησης εργασίας 
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Ο εργατικός 
μισθός Η τιμή του 

παραγόμενου 
προϊόντος

Οι τιμές άλλων 
συντελεστών 
παραγωγής

Η ποσότητα των 
άλλων 

παραγωγικών 
συντελεστών

Η τεχνολογία και 
άρα η 

παραγωγικότητα 
της εργασίας 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
Ο 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 
ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ 

ΜΙΣΘΟΥ
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ορισμένες υποθέσεις

• Πρώτον, κάθε εργάτης δρα ανεξάρτητα από τους 

άλλους, δηλαδή δεν υπάρχουν εργατικά σωματεία τα 

οποία να εκπροσωπούν όλους τους εργαζομένους. 

• Δεύτερον, κάθε επιχείρηση δρα ανεξάρτητα από τις 

άλλες, δηλαδή δεν υπάρχουν εργοδοτικές ενώσεις οι 

οποίες να εκπροσωπούν όλες τις επιχειρήσεις.

• Τρίτον, οι εργαζόμενοι δρουν ανεξάρτητα από τις 

επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις ανεξάρτητα από 

τους εργαζομένους. 

• Τέταρτον, δεν υπάρχουν θεσμικοί περιορισμοί, στον 

προσδιορισμό του μισθού, όπως π.χ. ελάχιστος 

μισθός.
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Προσδιορισμός μισθού και 
απασχόλησης

• Σε μια ελεύθερη αγορά, ο προσδιορισμός του μισθού 

είναι αποτέλεσμα των δυνάμεων της προσφοράς και 

ζήτησης. 

• Αν η αγορά παρουσιάζει πλεονάσματα, ο μισθός 

μειώνεται. 

• Αν αντίθετα η αγορά παρουσιάζει ελλείμματα, ο 

μισθός αυξάνεται. Αν τέλος η αγορά δεν παρουσιάζει 

πλεονάσματα ούτε ελλείμματα, αλλά εξίσωση 

προσφερόμενης και ζητούμενης ποσότητας εργασίας, 

ο μισθός παραμένει σταθερός.
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4 . 2  Μ ε τ α β ο λ έ ς  
μ ι σ θ ο ύ  κ α ι  
α π α σ χ ό λ η σ η ς

• Από την πλευρά της ζήτησης, είναι 

δυνατόν να μετατοπισθεί η καμπύλη ζήτησης, π.χ. 

λόγω τεχνολογικών μεταβολών ή δημιουργίας 

νέων επιχειρήσεων στον κλάδο. 

• Από την πλευρά της προσφοράς, είναι 

δυνατόν να μετατοπισθεί η καμπύλη προσφοράς 

π.χ. λόγω μετανάστευσης ή αλλαγής της ηλικιακής 

πυραμίδας του πληθυσμού.
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Μ Ε Τ Α Τ Ο Π Ι Σ Η
• Έστω μια αγορά εργασίας η οποία περιγράφεται από τις εξής εξισώσεις.

• Ld = 500 – 5W ζήτηση εργασίας

• Ls = 140 + 7W προσφορά εργασίας

❑Στις δύο αυτές εξισώσεις προσθέτουμε τη συνθήκη ισορροπίας Ld = Ls

σύμφωνα με την οποία για να έχουμε ισορροπία πρέπει η προσφερόμενη 
ποσότητα εργασίας να ισούται με τη ζητούμενη.

• Αντικαθιστώντας τις εξισώσεις στη συνθήκη ισορροπίας έχουμε

500 – 5W = 140 + 7W

• από την οποία βρίσκουμε ότι W = 30

• . Tώρα αντικαθιστώντας το W = 30 στην μία ή στην άλλη εξίσωση 
βρίσκουμε ότι L = 350. 

• Το Διάγραμμα 4.4 απεικονίζει αυτήν την αγορά εργασίας με σημείο 
ισορροπίας το Ε0.
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Ελάχιστος μισθός
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Ο ελάχιστος μισθός είναι 
το κατώτατο επίπεδο 

μισθού. 

Κανείς εργαζόμενος δεν 
μπορεί, σύμφωνα με το 
Νόμο, να πληρωθεί με 

χαμηλότερο μισθό, 
ανεξαρτήτως των 

συνθηκών εργασίας. 

Μπορεί στην αγορά να 
υπάρχει πλεονάζουσα 

εργασία, δηλαδή ανεργία, 
αλλά ο μισθός δεν μπορεί 

να μειωθεί κάτω του 
ελαχίστου που 
προσδιορίζεται 

νομοθετικά.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ !!!

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα      eclass4U     vicky.eclass4u@gmail.com 23

Η νομοθεσία περί ελαχίστου 
μισθού δεν επηρεάζει όλες τις 
αγορές εργασίας, δηλαδή 
όλους τους εργαζομένους, διότι 
οι περισσότεροι εργαζόμενοι 
παίρνουν μισθό που υπερβαίνει 
το ελάχιστο όριο.

01
Η κατηγορία των εργαζομένων 
που επηρεάζονται από την 
επιβολή ελαχίστου μισθού είναι 
νέοι που εισέρχονται για πρώτη 
φορά στην αγορά εργασίας και 
γενικά εργαζόμενοι χωρίς 
εκπαίδευση ή επαγγελματική 
κατάρτιση. 

02
Η απασχόληση αυτής της 
κατηγορίας εργαζομένων 
μπορεί να επηρεάζεται αρνητικά 
από τη νομοθεσία περί 
ελαχίστων μισθών.

03
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ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η επιχείρηση πληρώνει μια εισφορά για κάθε

εργαζόμενο που είναι ίση προς ένα ποσοστό του μισθού και η οποία είναι 

υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων των εργαζομένων.
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Τρόποι αμοιβής των εργαζομένων

• Αμοιβή με το «κομμάτι».

Με τον τρόπο αυτό συνδέεται άμεσα η αμοιβή με την 
παραγωγικότητα του εργαζομένου και είναι δυνατόν να 
υπάρχουν σοβαρές διαφορές αμοιβής μεταξύ εργαζομένων που 
κάνουν την ίδια δουλειά στον ίδιο χώρο.

• Αμοιβή με «ποσοστά» και «δικαιώματα». 

Στην περίπτωση αυτή η αμοιβή καθορίζεται ως ποσοστό του 
έργου που ανατίθεται στον εργαζόμενο.

• Άλλες παροχές. 

Σε πολλά επαγγέλματα ή επιχειρήσεις υπάρχουν παροχές προς 
τους εργαζόμενους που δεν έχουν χρηματική μορφή, αλλά μπορεί 
να είναι ισοδύναμες και σημαντικές.

Οι παράγοντες που προσδιορίζουν 

τον τρόπο αμοιβής της εργασίας 

είναι κυρίως δύο: 

1. η δυνατότητα (ή αδυναμία) του 

εργοδότη να ελέγχει την ένταση 

της εργασίας και την απόδοση 

του εργαζομένου, 

2. η παροχή κινήτρων για 

μεγαλύτερη παραγωγικότητα 

της εργασίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
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Η έννοια του ανθρώπινου κεφαλαίου
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Χαρακτηριστικά του 
ανθρώπινου κεφαλαίου 
συγκριτικά με το υλικό (3 
ομοιότητες και 1 διαφορά): 

--ανομοιογενές 

---Υφίσταται σταδιακή 
απόσβεση λόγω 
φυσικής φθοράς ή 
τεχνολογικής και 
οικονομικής απαξίωσης 

---Προϋποθέτει θυσία 
οικονομικών πόρων για 
την απόκτησή του 

---Είναι ενσωματωμένο 
στον άνθρωπο και δεν 
υπάρχει ανεξάρτητα

Οι σημαντικότερες μορφές 
επένδυσης σε ανθρώπινο 

κεφάλαιο είναι

Α/ η εκπαίδευση 

Β/ η απόκτηση 
ειδίκευσης κατά την 
εργασία 

Το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι το σύνολο 

των ικανοτήτων, γνώσεων, ειδίκευσης και 

εμπειρίας που κάθε άτομο έχει και 

διαθέτει στην αγορά εργασίας 

(παράδειγμα δασκάλου).

Επένδυση σε ανθρώπινο κεφαλαίο 

είναι κάθε διαδικασία που έχει ως 

αποτέλεσμα την απόκτηση ή 

βελτίωση του ανθρώπινου 

κεφαλαίου.



Η οικονομική σημασία της 
εκπαίδευσης

• για το άτομο που εκπαιδεύεται φαίνεται αν

συγκρίνουμε τη διαχρονική εξέλιξη των αμοιβών 

αυτού του ατόμου με αυτήν ενός άλλου ατόμου που 

δεν έχει την ίδια εκπαίδευση.
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Η εκπαίδευση αποτελεί επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο

και έχει σημαντικές θετικές συνέπειες και για τα άτομα που

εκπαιδεύονται και για την κοινωνία συνολικά. Η εμπειρία

έχει δείξει ότι οι προσδοκώμενες αποδόσεις της

εκπαίδευσης με τη μορφή των εισοδημάτων των ατόμων

υπερβαίνει τις δαπάνες της εκπαίδευσης.

Επίσης υπάρχουν σημαντικά, οικονομικά και άλλα, οφέλη

για την κοινωνία συνολικά, Εξ ίσου σημαντική είναι η

εκπαίδευση πάνω στη δουλειά, δηλαδή όταν ο ήδη

απασχολούμενος εργάτης εκπαιδεύεται στην επιχείρηση

με δαπάνες δικές του ή της επιχείρησης.



Η εκπαίδευση ως 
κοινωνική επένδυση 
Τα άτομα με καλύτερη εκπαίδευση μπορεί:

• να παίρνουν καλύτερες αποφάσεις σε οικονομικά και άλλα 
ζητήματα της οικογένειας, να διαχειρίζονται καλύτερα τους 
πόρους της οικογένειας και να μειώνουν το κόστος ζωής 

• να έχουν καλύτερη ενημέρωση για τα προβλήματα της χώρας 
και να παίρνουν καλύτερες αποφάσεις 

• από την αύξηση των εισοδημάτων και τη συμμετοχή του 
ανθρώπινου κεφαλαίου στην παραγωγή, προκύπτουν οφέλη 
για τον προϋπολογισμό του κράτους διότι αυξάνουν τα έσοδά 
του από τη φορολογία

• Από την πλευρά του κόστους, πέραν των δαπανών που 
πληρώνουν τα άτομα που σπουδάζουν, πληρώνει και το 
κράτος για την κάλυψη μέρους ή του συνόλου των δαπανών της 
εκπαίδευσης. 
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Επαγγελματική επιλογή 
και εκπαίδευση

Η επιλογή επαγγέλματος από τα άτομα που 
εισέρχονται στην αγορά

εργασίας για πρώτη φορά εξαρτάται από παράγοντες, 
όπως

• οι προτιμήσεις του ατόμου, 

• το αναμενόμενο εισόδημα, 

• οι παρουσιαζόμενες ευκαιρίες, 

• κοινωνικές πιέσεις και περιορισμοί 

• κ.λπ. 

Σε πολλές περιπτώσεις, η επιλογή επαγγέλματος 
προσδιορίζει

και την αναγκαία επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο.
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αναμενόμενη απόδοση των 
διαφόρων επαγγελμάτων

Γενικά, η αναμενόμενη απόδοση των διαφόρων

επαγγελμάτων και της επένδυσης στην

απαραίτητη εκπαίδευση φαίνεται να είναι ένας

καθοριστικός παράγοντας της επαγγελματικής

επιλογής.

• Η αναμενόμενη απόδοση είναι το ύψος της 

αμοιβής επί την πιθανότητα της απασχόλησης στο 

επάγγελμα.

• Η επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο πρέπει να 

εξυπηρετεί τις ανάγκες της κοινωνίας όπως 

εκδηλώνεται στην αγορά για να έχει απόδοση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
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ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Πώς ορίζεται η έννοια της μετανάστευσης;
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα      eclass4U     vicky.eclass4u@gmail.com

Μετανάστευση: µετακίνηση του εργατικού 
δυναµικού από µία περιοχή σε µία άλλη ή από µία 

χώρα σε µία άλλη. Η  περιοχή  από  την  οποία  
προέρχονται οι µετανάστες αναφέρεται  συνήθως 
ως  περιοχή  προέλευσης,  ενώ  αυτή  στην  οποία  

πηγαίνουν  ως  περιοχή προορισµού. 

Εσωτερική – Εξωτερική Μετανάστευση. Αν  οι  
περιοχές  προέλευσης  και  προορισµού  είναι  
στην  ίδια  χώρα,  η µετανάστευση  ονοµάζεται  

εσωτερική  ενώ  αν  είναι  σε  διαφορετικές  χώρες 
ονοµάζεται διεθνής ή εξωτερική.

Η  διάκριση  σε  εσωτερική  και  εξωτερική 
µετανάστευση  είναι  σηµαντική διότι  υπάρχουν  

διαφορετικά  εµπόδια  στη µετακίνηση  του  
εργατικού δυναµικούµεταξύ χωρών απ’ ό,τι µεταξύ 

περιοχών στην ίδια χώρα.



ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Πώς λαμβάνεται η Απόφαση για µετανάστευση;
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2
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Λόγοι  για  τους  οποίους  ένα  
άτοµο µπορεί  να µετακινηθεί  σε 
µία  άλλη περιοχή ή χώρα:  απλή 
περιέργεια,  αναζήτηση 
περιπέτειας, επανένωση µε την 
οικογένεια, πολιτική δίωξη κ.λπ.

01
Ο  βασικός  συστηµατικός  
λόγος για  τον  οποίο  οι  
άνθρωποι µεταναστεύουν είναι 
οικονοµικός,  δηλαδή  η  
αναζήτηση  καλύτερων  
οικονοµικών συνθηκών εργασίας 
και διαβίωσης. 

02



Η  ακριβής  περιγραφή του  οικονοµικού κριτηρίου  επί  τη  βάσει  του  οποίου οι  
άνθρωποι  αποφασίζουν  αν  η µετανάστευση είναι µία  επωφελής  κίνηση, έχει ως 

εξής:
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(α) Το άτοµο µε βάση τις πληροφορίες που έχει, συνήθως από φίλους και 
συγγενείς  που  έχουν  ήδη µεταναστεύσει,  υπολογίζει  την  παρούσα  αξία  της 
ροής  των  εισοδηµάτων,  

πχ W1,  W2,  W3,…,  W30,  που  αναµένει  να εισπράττει για τα υπόλοιπα 
χρόνια της επαγγελµατικής του ζωής. (Τα εισοδήµαταW1, W2, W3,…, W30 
προεξοφλούνταιµε το επιτόκιο της αγοράς στο παρόν, r, για λόγους 
σύγκρισης). 

(β) Το  άτοµο  υπολογίζει  επίσης  τη  ροή  των  εισοδηµάτων  που  εκτιµά  ότι 
θα  εισπράξει  ανµείνει  εκεί  που  είναι.  Έστω  ότι  αυτή  η  ροή  είναι y1, y2, 
y3,…,y30 .Οι ροές αυτές προεξοφλούνται στο παρόν µε το επιτόκιο r και 
αθροίζονται. 

(γ) To  άτοµο  υπολογίζει  το  κόστος  της µετανάστευσης  το  οποίο 
περιλαµβάνει  το  κόστος  του  ταξιδιού  του  ιδίου  και  των  άλλων µελών  της 
οικογένειας, της µεταφοράς περιουσιακών στοιχείων, τα διαφυγόντα 
εισοδήµατα,  το  κόστος  εγκατάστασης  στη  χώρα  προορισµού  και  άλλες



ΓΙΑΤΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΑΤΕΥΟΥΝ 
ΤΑ ΑΤΟΜΑ;

• Οι άνθρωποι µεταναστεύουν για πολλούς λόγους, εκ των 
οποίων ο κυριότερος είναι για να αποφύγουν τους πιεστικούς 
παράγοντες  της  ζωής  αναζητώντας  καλύτερες  συνθήκες  
διαβίωσης  και  κοινωνική ανεξαρτησία.  

• Έρευνες  δείχνουν  ότι µεταναστεύουν για  οικονοµικούς, 
κοινωνικούς, πολιτικούς, θρησκευτικούς αλλά κι  για 
πολιτιστικούς λόγους. 

• Στη  σηµερινή εποχή,  το  πρόβληµα της µετανάστευσης έχει  
πάρει  τεράστιες διαστάσεις  λόγω  των  σηµαντικών
πολιτικών  και  κοινωνικών  αλλαγών  που συντελέσθηκαν στον 
κόσµο και ιδιαίτερα στην Ανατολική Ευρώπη και στην 
Βαλκανική και  όσον  αφορά  την  ελληνική  πραγµατικότητα
παρουσιάζεται µε  αντεστραµµένους όρους.

• Ο  ορισµός της µετανάστευσης δεν  αποτελεί  ένα  εύκολο  
θέµα µιας και επηρεάζεται από ποικίλους ιδεολογικο-
πολιτικούς και κοινωνικούς παράγοντες καθώς και θεωρητικές 
προϋποθέσεις. 
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ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
• Η μετανάστευση συνεπάγεται σημαντικό κόστος για 

τον μετακινούμενο εργαζόμενο. 

• Το κόστος περιλαμβάνει δύο κατηγορίες: το 

οικονομικό κόστος και τοψυχικό κόστος. 

• Το οικονομικό κόστος περιλαμβάνει το κόστος 

μεταφοράς, το διαφυγόν εισόδημα κατά τη 

μετακίνηση και το κόστος εγκατάστασης στην 

περιοχή προορισμού καθώς επίσης και άλλες 

απώλειες που συνδέονται με τη μετακίνηση
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

• Η μετανάστευση δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη μόνιμη 

αλλαγή στον τόπο κατοικίας και εργασίας. 

• Έχει παρατηρηθεί, στην περίπτωση της 

εξωτερικής μετανάστευσης, ότι ένα σημαντικό 

ποσοστό των μεταναστών επιστρέφει στη χώρα 

προέλευσης μετά από κάποιο διάστημα. 

• Πολλοί μετανάστες επιστρέφουν στη χώρα 

προέλευσης και μετά από κάποιο χρονικό 

διάστημα μεταναστεύουν πάλι προς την ίδια 

χώρα. Ακόμη, πολλοί μετανάστες μετακινούνται 

μεταξύ χωρών μέχρι να καταλήξουν στον τελικό 

τους προορισμό.
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Απόφαση για μετανάστευση

Απόφαση για μετανάστευση, πως λαμβάνεται, ποιοι παράγοντες 

επηρεάζουν 

Ο βασικός συστηματικός λόγος που μεταναστεύουν οι 

άνθρωποι είναι οικονομικός, δηλαδή η αναζήτηση καλύτερων 

οικονομικών συνθηκών εργασίας και διαβίωσης. 

Η απόφαση θα βασιστεί στη σύγκριση των εξής μεγεθών: 

Την ΠΑ της ροής των εισοδημάτων στη χώρα προορισμού 

Την ΠΑ της ροής των εισοδημάτων στη χώρα προέλευσης 

Το κόστος της μετανάστευσης, οικονομικό + ψυχικό (Κ). Δεν 

προεξοφλείται διότι πληρώνεται στην αρχή της απόφασης 
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Οι ΠΑ και στις δύο περιπτώσεις εξαρτώνται από το ύψος 

του μισθού του εργαζόμενου κατά το 1ο έτος, το επιτόκιο 

προεξόφλησης, την ηλικία και το χρόνο εργασίας του 

εργαζομένου. 

Απόφαση υπέρ μετανάστευσης: PV1 > PV2 + K 

Απόφαση κατά μετανάστευσης: PV1 < PV2 + K 



Μεγαλύτερη πιθανότητα 
μετανάστευσης: 

• Όσο μεγαλύτερη η διαφορά των 

αμοιβών 

• Όσο χαμηλότερο το κόστος 

• Όσο μεγαλύτερος ο υπόλοιπος 

εργασιακός βίος του εργαζομένου 

• Όσο χαμηλότερο το επιτόκιο 

προεξόφλησης 
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μετανάστευση ως οικογενειακή απόφαση

η μετανάστευση ενός ατόμου μπορεί

να είναι απόφαση της οικογένειάς του και όχι δική 

του. 

❑ Αυτό μπορεί να ισχύει σε πολλές χώρες του τρίτου κόσμου, όπου η 

οικογένεια αντιμετωπίζει κινδύνους τους οποίους δεν μπορεί να 

αντιμετωπίσει και έναντι των οποίων δεν μπορεί να ασφαλισθεί, όπως π.χ. 

σε περιόδους ξηρασίας, ασθενειών του ζωικού κεφαλαίου κ.λπ.

❑ Στις περιπτώσεις αυτές, η μετανάστευση ενός μέλους είναι μία απόφαση 

της οικογένειας για να αποκτήσει εισόδημα και να αντιμετωπίσει 

οικονομικούς και άλλους κινδύνους. 

❑ Η οικογένεια χρηματοδοτεί το κόστος της μετανάστευσης και αναμένει την 

οικονομική ενίσχυση του μετανάστη μέσω εμβασμάτων.
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Σύμφωνα με την άποψη 

αυτή, η μετανάστευση είναι 

ένας μηχανισμός

άμυνας και προστασίας της 

οικογένειας και συνεπώς η 

οικογένεια αποφασίζει,

χρηματοδοτεί και 

απολαμβάνει τα οφέλη της 

μετανάστευσης.



Οι συνέπειες στη χώρα 
προορισμού 

• Είσοδος των μεταναστών => αύξηση της προσφοράς κατά ΑΒ => μετατόπιση 

της Ls σε L’s δεξιά => πλεόνασμα εργασίας => νέο σημείο ισορροπίας Γ => 

πτώση του μισθού W και αύξηση της απασχόλησης L. 

• Μειώνεται ο εργατικός μισθός 

• Αυξάνεται η απασχόληση 

• Αυξάνεται το εργοδοτικό εισόδημα 

Μέρος των ντόπιων εργαζομένων υποκαθίσταται από μετανάστες 

• Όταν η εργασία των μεταναστών είναι ανταγωνιστική της εργασίας των 

ντόπιων έχουμε υποκατάσταση 

• Όταν υπάρχει μεγάλη εξειδίκευση, νομική κατοχύρωση, κ.α., δεν υπάρχει 

υποκατάσταση ή είναι πολύ μικρή 
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Οι συνέπειες στη 
χώρα προέλευσης 
• Έξοδος των μεταναστών => μείωση της προσφοράς εργασίας κατά ΑΒ => 

μετατόπιση της Ls σε L’s αριστερά => νέο σημείο ισορροπίας Γ => αύξηση του 

μισθού W (από W0 σε W1) και πτώση της απασχόλησης L (από L0 σε L1). 

• Αυξάνεται ο εργατικός μισθός 

• Μειώνεται η απασχόληση 

• Απώλεια του ηλικιακά νέου και εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού 

Αυξάνονται οι εισροές συναλλάγματος λόγω των μεταναστευτικών 

εμβασμάτων 

• Ενίσχυση του επιπέδου κατανάλωσης των οικογενειών που λαμβάνουν τα 

εμβάσματα 

• Βελτίωση του ισοζυγίου πληρωμών της χώρας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
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ΕργατικΟ σωματείΟ

• Είναι οργανώσεις εργαζομένων μιας οικονομίας, ενός κλάδου, ενός επαγγέλματος ή μιας επιχείρησης που έχουν ως 

βασικό σκοπό τη διαφύλαξη και προώθηση των συμφερόντων των μελών τους.

Η δημιουργία τους οφείλεται κυρίως: 

• Στην αβεβαιότητα και το ενδεχόμενο ανεργίας λόγω της αυξημένης προσφοράς εργασίας και της εισαγωγής νέων 

τεχνολογιών εντάσεως κεφαλαίου 

• Στην έλλειψη εναλλακτικών ευκαιριών απασχόλησης 

• Στις πολύ κακές συνθήκες εργασίας 

• Στην ανάγκη συλλογικής εκπροσώπησης των εργαζομένων έναντι των εργοδοτών 
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Οργάνωση σωματείων στην Ελλάδα 

Διακρίνονται σε: 

• Πρωτοβάθμια (πανελλαδικά η τοπικά) – Επιχειρησιακά, Κλαδικά, Ομοιοεπαγγελματικά

• Δευτεροβάθμια – Ομοσπονδίες, Εργατικά κέντρα 

• Τριτοβάθμια - Ενώσεις 2 τουλάχιστον ομοσπονδιών και εργατικών κέντρων, Ανώτατη κεντρική και μόνη 

συνδικαλιστική οργάνωση εργατών/υπαλλήλων (ΓΣΕΕ) 
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Σκοποί των εργατικών σωματείων και 
αντιφατικότητα στόχων 

1. Αύξηση του εργατικού μισθού και κάθε είδους οικονομικές παροχές σε χρήμα ή είδος 

2. Εξασφάλιση συνεχούς απασχόλησης 

3. Βελτίωση των συνθηκών εργασίας όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων 

4. Προστασία των εργαζομένων έναντι αδικιών και αυθαιρεσιών της εργοδοσίας 

5. Συμμετοχή στις αποφάσεις της διοίκησης όσον αφορά στην οικονομική κατάσταση των εργαζομένων 
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Η ισχύς του εργατικού 
σωματείου 
• επίτευξη των στόχων εξαρτάται από τη δύναμη που έχει το 

σωματείο και ορίζεται, σε σχέση με τον εργοδότη, ως η 

• ικανότητα να επιφέρει ζημιά σε περίπτωση διαφωνίας. 
Εξαρτάται από: 

• Πυκνότητα του σωματείου –είναι ο αριθμός των εργαζομένων 
που είναι ενεργά μέλη του σωματείου. Όσο αυξάνει η αναλογία 
των μελών του σωματείου, τόσο αυξάνει και η ισχύς εντός της 
επιχείρησης. 

• Δυσκολία υποκατάστασης της εργασίας των μελών του 
σωματείου – Αν είναι εύκολο για την επιχείρηση να 
υποκαταστήσει την εργασία των μελών του σωματείου 
βραχυχρονίως με άλλους εργαζομένους και μακροχρονίως με 
άλλους τρόπους, η ισχύς του σωματείου είναι μικρή. Όσο πιο 
μεγάλη είναι η ισχύς του σωματείου και όσο πιο απερίσκεπτη η 
χρησιμοποίηση αυτής της ισχύος, τόσο μεγαλύτερο το κίνητρο 
της επιχείρησης για χρησιμοποίηση παραγωγικών μεθόδων 
έντασης κεφαλαίου. 
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ΙΣΧΥΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

• Σωματεία εργαζομένων με χαμηλή ειδίκευση έχουν 
συνήθως μικρή ισχύ, 

• τα σωματεία των ειδικευμένων εργαζομένων ή 
σωματεία επιστημόνων με κλειστά επαγγέλματα 
έχουν μεγάλη ισχύ απέναντι στον εργοδότη. 

• Μακροχρονίως, η ισχύς ενός σωματείου μπορεί να 
μειωθεί σημαντικά είτε με υποκατάσταση της 
εργασίας με κεφάλαιο είτε με μεταφορά της 
επιχείρησης σε άλλη περιοχή ή ακόμη και σε άλλη 
χώρα. Όσο πιο μεγάλη είναι η ισχύς του σωματείου και 
όσο πιο απερίσκεπτη η χρησιμοποίηση αυτής της 
ισχύος, τόσο μεγαλύτερο το κίνητρο της επιχείρησης για 
χρησιμοποίηση παραγωγικών μεθόδων έντασης 
κεφαλαίου.
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Η ισχύς του σωματείου έχει 
σχέση με την ελαστικότητα 
της καμπύλης ζήτησης 
εργασίας 

• . Αν η ελαστικότητα είναι μεγάλη, μια 

μικρή αύξηση του μισθού θα μειώνει 

σημαντικά την απασχόληση και 

συνεπώς θα αδυνατίζει την ικανότητα 

του σωματείου να διεκδικεί μεγάλες 

αυξήσεις. 

• Αντίθετα, αν η ελαστικότητα είναι 

μικρή, μια σχετικά μεγάλη αύξηση 

μισθού θα έχει μικρή αρνητική 

επίπτωση στην απασχόληση. Άρα η 

ισχύς του σωματείου δεν φθείρεται 

σημαντικά λόγω της μείωσης της 

απασχόλησης. 
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ΕΠΙΠΤΩΣΗ- ΣΤΟΧΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Αν ένα σωματείο έχει ως κύριο στόχο την αύξηση της απασχόλησης δεν 

θα

μπορεί να επιτύχει αύξηση μισθών.➔

Συνεπώς, δεν θα μπορεί να πείσει τα μέλη του ότι

αξίζει να υφίστανται το κόστος συμμετοχής σ’ αυτό και μακροχρόνια θα διαλυθεί.

Αντίθετα το σωματείο που έχει ως κύριο στόχο την αύξηση μισθών των μελών του➔

Θα έχει μεγαλύτερη αποδοχή και θα επιβιώσει, μακροχρονίως.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Τι γνωρίζετε για την  ισχύ του εργατικού σωματείου;
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Η ισχύς του εργατικού σωματείου Η επίτευξη 
των στόχων εξαρτάται από τη δύναμη που έχει 

το σωματείο και ορίζεται, σε σχέση με τον 
εργοδότη, ως η ικανότητα να επιφέρει ζημιά σε 

περίπτωση διαφωνίας. 

Εξαρτάται από: 

· Πυκνότητα του σωματείου –είναι ο αριθμός των εργαζομένων 
που είναι ενεργά μέλη του σωματείου. Όσο αυξάνει η αναλογία 
των μελών του σωματείου, τόσο αυξάνει και η ισχύς εντός της 

επιχείρησης. 

· Δυσκολία υποκατάστασης της 
εργασίας των μελών του 

σωματείου – Αν είναι εύκολο για 
την επιχείρηση να υποκαταστήσει 

την εργασία των μελών του 
σωματείου βραχυχρονίως με 

άλλους εργαζομένους και 
μακροχρονίως με άλλους 

τρόπους, η ισχύς του σωματείου 
είναι μικρή. Όσο πιο μεγάλη είναι η 
ισχύς του σωματείου και όσο πιο 

απερίσκεπτη η χρησιμοποίηση 
αυτής της ισχύος, τόσο 

μεγαλύτερο το κίνητρο της 
επιχείρησης για χρησιμοποίηση 

παραγωγικών μεθόδων έντασης 
κεφαλαίου.
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Μέθοδοι / όπλα για την 
επίτευξη των στόχων

Όταν 
προκύπτουν 

διαφορές μεταξύ 
σωματείου και 
επιχείρησης, η 

διαπραγμάτευση 
συνήθως αρχίζει 
με την ανώτατη 

«λογική» 
διεκδίκηση από 
το σωματείο και 

την ελάχιστη 
«λογική» 

προσφορά από 
την επιχείρηση. 

Οι τρόποι με τους οποίους προσπαθεί το σωματείο να επηρεάσει τη 
διαπραγμάτευση είναι οι εξής: 

Πειθώ: Είναι το πρώτο στάδιο στην προσπάθεια 
να πειστεί ο εργοδότης ότι τα αιτήματα είναι 

δίκαια. Έχει μικρή δύναμη, εκτός αν πρόκειται για 
προφανείς και αμοιβαία επωφελείς προτάσεις.

Πειθώ: Είναι το πρώτο στάδιο στην προσπάθεια 
να πειστεί ο εργοδότης ότι τα αιτήματα είναι 

δίκαια. Έχει μικρή δύναμη, εκτός αν πρόκειται για 
προφανείς και αμοιβαία επωφελείς προτάσεις.

Απειλή απεργίας: Προειδοποίηση περί των διαθέσεων του 
σωματείου, η σημασία της εξαρτάται από το κατά πόσον 
ο εργοδότης τη θεωρεί πραγματοποιήσιμη και επιζήμια. 

Απειλή απεργίας: Προειδοποίηση περί των διαθέσεων του 
σωματείου, η σημασία της εξαρτάται από το κατά πόσον 
ο εργοδότης τη θεωρεί πραγματοποιήσιμη και επιζήμια. 

Απεργία: Η πλέον δραστική μέθοδος καθώς σημαίνει 
αποχή από εργασία και διακοπή της παραγωγικής 
διαδικασίας. Η αποτελεσματικότητα της απεργίας 

εξαρτάται από τις επιπτώσεις που έχει για τον 
εργοδότη. 

Απεργία: Η πλέον δραστική μέθοδος καθώς σημαίνει 
αποχή από εργασία και διακοπή της παραγωγικής 
διαδικασίας. Η αποτελεσματικότητα της απεργίας 

εξαρτάται από τις επιπτώσεις που έχει για τον 
εργοδότη. 

Μείωση της παραγωγικότητας της εργασίας: Μειώνεται η 
ένταση της εργασίας και επιβραδύνεται η παραγωγή. Πιο 
ήπια αποτελέσματα από την απεργία, έχει επιτυχία όταν η 

επιχείρηση αντιμετωπίζει ισχυρό ανταγωνισμό. 

Μείωση της παραγωγικότητας της εργασίας: Μειώνεται η 
ένταση της εργασίας και επιβραδύνεται η παραγωγή. Πιο 
ήπια αποτελέσματα από την απεργία, έχει επιτυχία όταν η 

επιχείρηση αντιμετωπίζει ισχυρό ανταγωνισμό. 
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Οι τρόποι αυτοί είναι οι εξής:

(α) Η πειθώ. Η πειθώ είναι η πρώτη μέθοδος που 
χρησιμοποιείτο σωματείο στην προσπάθειά του να 
επιτύχει τους στόχους του, και συνίσταται 
απλούστατα σε μια επιχειρηματολογία με την οποία το 
σωματείο επιδιώκει να καταστήσει σαφές ότι τα 
αιτήματά του είναι δίκαια. Γενικά, η δύναμη της 
πειθούς είναι μικρή, εκτός αν πρόκειται για αμοιβαία 
επωφελείς προτάσεις.

(β) Η απειλή απεργίας. Η απειλή απεργίας είναι μία 
προειδοποίηση περί των διαθέσεων του σωματείου. Η 
σημασία της εξαρτάται από το κατά πόσον ο 
εργοδότης τη θεωρεί πραγματοποιήσιμη και επιζήμια. 
Συχνά, η απειλή απεργίας μικρής διάρκειας ή και 
στάσεις εργασίας για ορισμένες ώρες γίνονται 
ακριβώς για να γίνει πιστευτή και για να τονισθούν η 
μαχητικότητα και οι δια-θέσεις του σωματείου.
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(γ) Η απεργία. Η πλέον δραστική μέθοδος για την επίτευξη των σκοπών

του σωματείου είναι η απεργία, δηλαδή η οργανωμένη από το σωματείο
αποχή των μελών του από εργασία. Η αποτελεσματικότητα της απεργίας,
αναφορικά με την επίτευξη των σκοπών της, εξαρτάται από τις επιπτώσεις
που έχει για τον εργοδότη. Ανεξάρτητα από την επιτυχία της, η απεργία έχει
σημαντικές και άμεσες επιδράσεις για τους απεργούς, για την επιχείρηση και
για την οικονομία συνολικά.

(δ) Η μείωση της παραγωγικότητας της εργασίας. Ένας

τρόπος προειδοποίησης και άσκησης πίεσης προς την επιχείρηση είναι η

μείωση της έντασης της εργασίας και η επιβράδυνση της παραγωγής, που
μειώνουν την παραγωγικότητα της εργασίας. Τα αποτελέσματα της μείωσης
της εργασίας είναι φυσικά πιο ήπια απ' ό,τι της απεργίας, αλλά η συνεχής
χρησιμοποίηση αυτής της μεθόδου είναι αυτοκαταστροφική, διότι μια
επιχείρηση με χαμηλή παραγωγικότητα είναι δύσκολο να επιβιώσει
μακροχρόνια.

Η μέθοδος που θα επιλεγεί για την επίτευξη των στόχων του σωματείου και η
επιτυχία της μεθόδου εξαρτώνται από την εφευρετικότητα και την ικανότητα
της ηγεσίας του σωματείου, καθώς επίσης και από τις γενικότερες
επικρατούσες συνθήκες.



Επιδράσεις των εργατικών 
σωματείων στο μισθό 

• Πρώτη επίδραση: Το σωματείο μπορεί να επιτύχει αύξηση μισθού 
μεγαλύτερη απ’ αυτή που θα ήθελε να προσφέρει ο εργοδότης για τη 
μεγιστοποίηση των κερδών του, αλλά δεν μπορεί ταυτόχρονα να 
επιβάλλει και το μέγεθος της απασχόλησης. Συνεπώς η απασχόληση 
μπορεί να μειωθεί και να υπάρξει ανεργία.

• Δεύτερη επίδραση / Αποτέλεσμα διάχυσης: Εφόσον τα ισχυρά 
σωματεία επιτυγχάνουν σημαντικές αυξήσεις μισθών και μειώνουν την 
απασχόληση, θα υπάρχει μετακίνηση εργατικού δυναμικού προς 
επιχειρήσεις/κλάδους με λιγότερο ισχυρά σωματεία. Η απασχόληση σε 
αυτές/αυτούς θα αυξάνεται και οι μισθοί θα είναι σχετικά χαμηλοί. Το 
αποτέλεσμα διάχυσης έχει ως συνέπεια δηλαδή τη διαφορά μισθών 
μεταξύ των συνδικαλιστικά οργανωμένων («εντός» σωματείων) και 
εκείνων που δεν έχουν ισχυρή εκπροσώπηση («εκτός» σωματείων). 

• Αποτέλεσμα απειλής: Η θετική επίδραση για τους μισθούς των 
εργαζομένων μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για συνδικαλιστική 
οργάνωση και σε άλλες επιχειρήσεις/κλάδους. Οι επιχειρήσεις που 
βλέπουν τον κίνδυνο δημιουργίας σωματείων, πιθανόν να προβούν σε 
αυξήσεις μισθών, μειώνοντας την διαφορά με τους μισθούς των 
επιχειρήσεων που έχουν σωματεία. 
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Πως επιδρά στην απασχόληση και την 
παραγωγικότητα η ίδρυση σωματείου 

Αρνητικές επιδράσεις: 

❑Μείωση παραγωγικότητας και αύξηση κόστους 
παραγωγής, π.χ. μέσω της επιβολής του όρου 
ελάχιστου υποχρεωτικού αριθμού εργαζομένων για 
μια συγκεκριμένη εργασία (πουπουλένια στρώματα) 

❑Μείωση μακροχρόνια του συνολικού κεφαλαίου της 
επιχείρησης και του ύψους των επενδύσεων ως 
αποτέλεσμα της μείωσης των κερδών της, λόγω 
υπερβολικών διεκδικήσεων, κόστους απεργιών, 
κλπ. 

Θετικές επιδράσεις: 

❑Έμμεση πίεση στην επιχείρηση για καλύτερη οργάνωση, 
διαχείριση και εξοικονόμηση των ανθρωπίνων πόρων και 
για μείωση του κόστους παραγωγής 

❑ Δημιουργία αισθήματος ασφάλειας στους εργαζομένους 
και γενικά βελτίωσης του κλίματος συνεργασίας μεταξύ 
των εργαζομένων και του εργοδότη 

❑ Ικανοποίηση των εργαζομένων με την εργασία τους και 
μείωση των αποχωρήσεων μέσω της επίτευξης 
καλύτερων αποδοχών και συνθηκών εργασίας, μικρότερο 
κόστος νέων προσλήψεων και εκπαίδευσης, δυνατότητα 
επιλογής ικανού εργατικού δυναμικού 
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Η ισχύς του σωματείου έχει σχέση με την ελαστικότητα της καμπύλης
ζήτησης εργασίας της επιχείρησης.

• Αν η ελαστικότητα είναι μεγάλη, μια 

μικρή αύξηση του μισθού θα μειώνει σημαντικά 

την απασχόληση και συνεπώς θα αδυνατίζει την 

ικανότητα του σωματείου να διεκδικεί μεγάλες 

αυξήσεις

• Αν η ελαστικότητα είναι μικρή, μια 

σχετικά μεγάλη αύξηση μισθού θα έχει μικρή 

αρνητική επίπτωση στην απασχόληση. 
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Άρα η ισχύς του σωματείου δεν φθείρεται 

σημαντικά λόγω της μείωσης της 

απασχόλησης.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 –
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΙΣΘΩΝ
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8. ΤΈΛΕΙΑ ΑΓΟΡΆ 
ΕΡΓΑΣΊΑΣ, ΠΟΙΕΣ 

ΕΊΝΑΙ ΟΙ 
ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ;
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Στην τέλεια αγορά εργασίας

δεν υπάρχουν εμπόδια στην εξίσωση μισθών για ομοειδή εργασία (εργασία ίδιας διάρκειας, έντασης και ποιότητας). 

Οι προϋποθέσεις είναι: 
❑ οι εργαζόμενοι έχουν πλήρη γνώση των συνθηκών εργασίας και των μισθών στις δύο αγορές 

❑ δεν υπάρχει περιορισμός στη μετακίνηση των εργαζομένων από τη μια αγορά στην άλλη, αν το επιθυμούν 

❑ οι εργοδότες δεν κάνουν διακρίσεις στην πρόσληψη των εργαζομένων ή στους μισθούς που πληρώνουν 
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Παράγοντες που προκαλούν διαφορές μισθών με μόνιμο χαρακτήρα 
λόγω ατελειών της αγοράς

❑ Οι συνθήκες εργασίας: ώρες εργασίας, κανόνες υγιεινής & 
ασφάλειας, κλπ. Όσο αυξάνεται ο κίνδυνος τόσο 
ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ οι αμοιβές. 

❑ Ανθρώπινο κεφάλαιο: Μέσω της εκπαίδευσης και της 
εμπειρίας, καθιστά τον εργαζόμενο πιο παραγωγικό διότι 
μπορεί να αμείβεται καλύτερα και να ασκεί το επάγγελμα της 
επιλογής του. 

❑ Εργατικό σωματείο: Οι εργαζόμενοι σε εταιρείες με ισχυρά 
εργατικά σωματεία έχουν μεγαλύτερους μισθούς. Οι 
διαφορές αυτές είναι μόνιμες όσο το σωματείο έχει την ισχύ 
να διαπραγματεύεται με επιτυχία. Υπάρχουν διαφορές 
μισθών και μεταξύ των μελών των διαφόρων σωματείων, 
διότι διαφέρει η ισχύς και η διαπραγματευτική ικανότητα. 

❑Γεωγραφική θέση: Αφορά στο φυσικό ή κοινωνικό περιβάλλον, το κόστος 
ζωής ή μιας υπηρεσίας, κλπ. 

❑Κύρος της επιχείρησης: Οι επιχειρήσεις με μεγάλο κύρος προσλαμβάνουν 
άτομα με σημαντικά προσόντα ώστε να διατηρήσουν την ποιότητα των 
υπηρεσιών και το κύρος τους. Οι νέοι επιστήμονες θέλουν να εργασθούν σε 
τέτοιες επιχειρήσεις διότι αυτό αυξάνει το δικό τους επαγγελματικό κύρος και 
μπορεί να δεχτούν ακόμη κι αν ο μισθός είναι χαμηλότερος απ’ ό,τι σε άλλες 
επιχειρήσεις. 

❑Ατομικά χαρακτηριστικά: Τα άτομα διαφέρουν μεταξύ τους ως προς την 
ευφυία, την ενεργητικότητα, την πειθαρχία, την δεξιοτεχνία, κ.λπ. Όλα αυτά 
είναι χαρακτηριστικά που μπορεί να έχουν μεγάλη σημασία για τη 
παραγωγικότητα.
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Οι διαφορές μισθών που οφείλονται στους ακόλουθους 

παράγοντες μπορούν να θεωρηθούν ότι έχουν μόνιμο χαρακτήρα 

(όσο ισχύουν οι αιτίες που τις προκάλεσαν) καθώς δεν υπάρχουν 

μηχανισμοί για την εξίσωση των μισθών.



Προσωρινές διαφορές μισθών 
• Μεταβολές στη ζήτηση προϊόντων: Έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της ζήτησης 

εργασίας και τελικά την αύξηση του μισθού στην περιοχή. Αν δεν υπάρχουν ατέλειες 

στην αγορά θα μετακινηθεί εργατικό δυναμικό προς την περιοχή αυτή και τελικώς η 

αύξηση της προσφοράς εργασίας θα επιφέρει μείωση και εξίσωση μισθών. 

• Μεταβολές στην προσφορά εργασίας: Έχει ως συνέπεια τη μείωση μισθών. 

Εφόσον δεν υπάρχουν περιορισμοί, θα υπάρξουν μετακινήσεις προς τις περιοχές με 

υψηλότερο μισθό μέχρι να επέλθει εξίσωση αμοιβών. 

• Μεταβολές στην τεχνολογία παραγωγής: Επιφέρει αλλαγές στην ζήτηση εργασίας 

και συνεπώς στο ύψος των μισθών. Εφόσον δεν υπάρχουν ατέλειες στην αγορά 

εργασίας, οι διαφορές μισθών μακροχρονίως θα εξαφανισθούν λόγω μετακίνησης του 

εργατικού δυναμικού εκεί όπου οι μισθοί είναι υψηλότεροι. 
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Όταν οι αγορές δεν είναι ατελείς, 
υπάρχουν προσωρινές διαφορές 
μισθών καθώς υπάρχουν μηχανισμοί 
που θα επιφέρουν την εξίσωση των 
μισθών. Οι παράγοντες που 
προκαλούν τέτοιες διαφορές είναι: 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 
ΑΝΕΡΓΙΑ
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Ορισμός ανεργίας
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Άνεργοι είναι τα μέλη του εργατικού 
δυναμικού που είναι ικανά προς 

εργασία, θέλουν να εργασθούν με τον 
τρέχοντα μισθό, αλλά δεν βρίσκουν 
απασχόληση. Πρέπει να συντρέχουν 

δηλαδή τέσσερα στοιχεία: 

1. να είναι μέλη 
του εργατικού 

δυναμικού 

2. να είναι 
ικανά προς 

εργασία

3. να επιθυμούν 
να εργασθούν

4. να μη 
βρίσκουν 

απασχόληση 



Μερική απασχόληση: Υπάρχουν άτομα που 
απασχολούνται λιγότερες ώρες απ’ ό,τι το 
σύνηθες ή το νόμιμο. Πολλοί εξ αυτών 
επιθυμούν να έχουν μερική απασχόληση, άλλοι 
όμως απλά δεν βρίσκουν την κατάλληλη 
εργασία. Συνεπώς, θα μπορούσαν να 
θεωρηθούν ουσιαστικά ως «μερικώς» άνεργοι. 
Επίσης, πολλά άτομα μπορεί να εργάζονται 
μόνο δύο ή τρείς ημέρες την εβδομάδα με 
πλήρες ωράριο και θεωρούνται και αυτοί 
μερικώς απασχολούμενοι. 

Μερική απασχόληση: Υπάρχουν άτομα που 
απασχολούνται λιγότερες ώρες απ’ ό,τι το 
σύνηθες ή το νόμιμο. Πολλοί εξ αυτών 
επιθυμούν να έχουν μερική απασχόληση, άλλοι 
όμως απλά δεν βρίσκουν την κατάλληλη 
εργασία. Συνεπώς, θα μπορούσαν να 
θεωρηθούν ουσιαστικά ως «μερικώς» άνεργοι. 
Επίσης, πολλά άτομα μπορεί να εργάζονται 
μόνο δύο ή τρείς ημέρες την εβδομάδα με 
πλήρες ωράριο και θεωρούνται και αυτοί 
μερικώς απασχολούμενοι. 

1

Απογοητευμένος εργαζόμενος: Ένας εργάτης 
που είναι μέλος του εργατικού δυναμικού αλλά 
άνεργος και αποτυγχάνει να βρει απασχόληση, 
τελικά απογοητεύεται και αποφασίζει να 
αποσυρθεί από το εργατικό δυναμικό. Όταν 
παρουσιάζεται το φαινόμενο, ο αριθμός των 
ανέργων εμφανίζεται μικρότερος απ’ ό,τι στην 
πραγματικότητα. 

Απογοητευμένος εργαζόμενος: Ένας εργάτης 
που είναι μέλος του εργατικού δυναμικού αλλά 
άνεργος και αποτυγχάνει να βρει απασχόληση, 
τελικά απογοητεύεται και αποφασίζει να 
αποσυρθεί από το εργατικό δυναμικό. Όταν 
παρουσιάζεται το φαινόμενο, ο αριθμός των 
ανέργων εμφανίζεται μικρότερος απ’ ό,τι στην 
πραγματικότητα. 

2
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ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Ποια είναι τα βασικότερα είδη ανεργίας;
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3 Είδη ανεργίας

(α) Ανεργία τριβής. Η ανεργία η οποία οφείλεται στην αδυναμία της αγοράς 
να απορροφήσει αμέσως ανέργους παρότι υπάρχουν κενές θέσεις εργασίας 
για τις οποίες οι άνεργοι έχουν τα προσόντα, ονομάζεται ανεργία τριβής.

(β) Εποχική ανεργία. Σε κάθε οικονομία υπάρχουν επιχειρήσεις και 
παραγωγικοί κλάδοι που έχουν εποχιακό χαρακτήρα, δηλαδή υπάρχουν 
περίοδοι στις οποίες η δραστηριότητά τους αυξάνεται και περίοδοι στις 
οποίες μειώνεται κατά τρόπο συστηματικό.

(γ) Διαρθρωτική ανεργία. Διαρθρωτική ανεργία είναι εκείνη που οφείλεται σε 
δυσαναλογίες και δυσκαμψίες της αγοράς εργασίας και του οικονομικού 
συστήματος, οι οποίες δυσχεραίνουν την κάλυψη των κενών θέσεων από 
ανέργους. Μία τέτοια δυσαναλογία υπάρχει όταν οι άνεργοι έχουν γνώσεις 
και εξειδικεύσεις οι οποίες είναι διαφορετικές από τις απαιτούμενες για την 
απασχόληση στις κενές θέσεις εργασίας.

(δ) Κεϋνσιανή ή κυκλική ανεργία. Η οικονομία παρουσιάζει διακυμάνσεις 
στην παραγωγική δραστηριότητα. Υπάρχουν περίοδοι άνθησης στις οποίες 
αυξάνεται η παραγωγή (ή ο ρυθμός ανάπτυξής της) και οι οποίες 
ακολουθούνται από περιόδους ύφεσης στις οποίες μειώνεται η παραγωγή (ή 
ο ρυθμός ανάπτυξής της). Συνέπεια αυτών των διακυμάνσεων είναι οι 
ανάλογες μεταβολές στη ζήτηση εργασίας και, εφ’ όσον η προσφορά 
εργασίας δεν μεταβάλλεται ανάλογα, η αυξομείωση του αριθμού των 
ανέργων (και του ποσοστού ανεργίας).
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Αναζήτηση εργασίας 

• Εργαζόμενοι: αρχίζουν με συγκεκριμένες προσδοκίες αναφορικά με το μισθό, το είδος εργασίας, κλπ. αλλά αν δεν 

βρίσκουν εργασία θα αναπροσαρμόσουν τις απαιτήσεις τους προς τα κάτω. 

• Εργοδότες: ψάχνουν τον καλύτερο εργαζόμενο με τον χαμηλότερο μισθό αλλά αν δεν βρίσκουν τον κατάλληλο θα 

αναπροσαρμόσουν προς τα πάνω το μισθό ή προς τα κάτω τα προσόντα ή και τα δύο. 

Όσο αυξάνει ο χρόνος αναζήτησης: 

• Πτωτική αναπροσαρμογή των W που ζητούν οι εργαζόμενοι 

• Αυξητική αναπροσαρμογή των W που προσφέρουν οι εργοδότες 
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Συμπεράσματα 

• Θετική σχέση ανεργίας και ονομαστικών μισθών και 

ρυθμού πληθωρισμού μπορεί να εμφανιστεί 

βραχυχρόνια 

• Η προσπάθεια μείωσης της ανεργίας κάτω του 

φυσικού ποσοστού (ανεργία τριβής) θα προκαλέσει 

αύξηση του γενικού επιπέδου τιμών (πληθωρισμού) 

• Το ποσοστό ανεργίας μακροχρόνια δεν μπορεί να 

μειωθεί κάτω του φυσικού ποσοστού παρά μόνο αν 

βελτιωθεί η δομή της οικονομίας και η λειτουργία 

της αγοράς 
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Καμπύλη Philips • Η διαφορά μεταξύ του απλού διαγράμματος προσφοράς και 

ζήτησης εργασίας και της καμπύλης Phillips είναι το σημείο στο 

οποίο η μεταβολή του μισθού είναι μηδενική. 

• Στην απλή ανάλυση της αγοράς εργασίας, η αγορά ισορροπεί 

και ο μισθός προσδιορίζεται στο επίπεδο εκείνο που η 

προσφερόμενη ποσότητα εργασίας ισούται με τη ζητούμενη.

• Στο σημείο αυτό η ανεργία είναι μηδενική και η μεταβολή του 

μισθού είναι επίσης μηδενική. 

❑ Αν λάβουμε υπόψη ότι στην αγορά εργασίας υπάρχουν 

ταυτόχρονα άνεργοι και κενές θέσεις εργασίας όταν ο αριθμός 

των ανέργων είναι ίσος προς τον αριθμό των κενών θέσεων 

(σημείο ισορροπίας) μπορούμε να πούμε ότι η προσφερόμενη 

ποσότητα εργασίας είναι ίση προς τη ζητούμενη και η 

υπάρχουσα ανεργία χαρακτηρίζεται ως ανεργία τριβής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
Η ΔΙΑΝΟΜΗ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
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Εισόδημα ατόμου 

Σε κάθε χρονική περίοδο, το άτομο (ή το νοικοκυριό) 

μπορεί να έχει εισοδήματα από τέσσερεις πηγές: 

• από την εργασία του 

• από ενοίκια γης την οποία κατέχει 

• από τόκους κεφαλαίων και 

• από κέρδη των επιχειρήσεων στις οποίες είναι 

μέτοχος ή ιδιοκτήτης 
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Συνάρτηση εισοδήματος 
Y = wL + rK

• Το εισόδημα του ατόμου ισούται με το εισόδημα 
εργασίας (wL) συν το εισόδημα από το κεφάλαιο 
(rK). 

• Το εισόδημα εργασίας εξαρτάται από τον μισθό του 
(w) και από την ποσότητα της εργασίας που 
προσφέρει στην αγορά (L). 

• Το εισόδημα από το κεφάλαιο εξαρτάται από την 
απόδοση του κεφαλαίου (r) και από την ποσότητα 
του κεφαλαίου (K). 

• Τα εισοδήματα των ατόμων διαφέρουν λόγω 
διαφοράς και στις τέσσερεις αυτές μεταβλητές (w, L, 
r και Κ). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
• Το σύνολο των μέτρων που λαμβάνονται για να 

βελτιώσουν την κατάσταση που επικρατεί στην 

αγορά εργασίας μπορούμε να τα ταξινομήσουμε σε 

δύο μεγάλες κατηγορίες: 
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ΔΥΟ ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Δημοσιονομική πολιτική: 

• Ασκείται με τον χειρισμό δύο κυρίως μεταβλητών: 

(α) των δημόσιων ή κρατικών δαπανών και (β) της 

φορολογίας. 

• Επεκτατική πολιτική: αύξηση των κρατικών 

δαπανών ή μείωση των φόρων ή και τα δύο 

• Συσταλτική πολιτική: μείωση των κρατικών 

δαπανών ή αύξηση των φόρων ή και τα δύο 

Νομισματική πολιτική

το σύνολο των μέτρων που λαμβάνουν οι ΚΤ 

προκειμένου να υπάρχει νομισματική σταθερότητα και 

να επηρεάσουν: 

• Τη ρευστότητα της οικονομίας 

• Το ύψος του επιτοκίου 
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(β) Μέτρα 
μικροοικονομικής 

πολιτικής 
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Οι πολιτικές των οποίων τα αποτελέσματα περιορίζονται κυρίως στην αγορά εργασίας 
μπορούν να χαρακτηριστούν ως μικροοικονομικές. Μερικές από τις πολιτικές αυτές είναι οι 
ακόλουθες: 

Γραφεία ευρέσεως εργασίας – κάθε ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση και τα απαραίτητα 
στοιχεία προκειμένου να βρει απασχόληση και οι εργοδότες μπορούν να αναζητήσουν άτομα 
για κάλυψη των κενών θέσεων 

Επιδότηση απασχόλησης – σκοπιμότητα του μέτρου είναι να εντάξει στην παραγωγική 
διαδικασία άτομα που για διάφορους λόγους έχουν μείνει άνεργοι για μεγάλο χρονικό 
διάστημα και είναι δύσκολη η απασχόληση τους με τους συνήθεις όρους 

Εισφορά εργοδοτών στα ασφαλιστικά ταμεία – σημαίνει αύξηση του κόστους εργασίας για 
τον εργοδότη. Έχει προταθεί η μείωση των εργοδοτικών εισφορών ώστε να υπάρξει αύξηση 
της απασχόλησης και πτώση της ανεργίας 

Ελάχιστος μισθός και επιδόματα ανεργίας – η επιβολή ελάχιστου μισθού βελτιώνει από τη μια 
τις αποδοχές ορισμένων, από την άλλη περιορίζει την απασχόληση και δημιουργεί ανεργία για 
τους άλλους. 

Μερική απασχόληση και υπερωρίες – σκοπός αυτών των μέτρων πολιτικής είναι η ικανότητα 
προσαρμογής της αγοράς εργασίας προς τις ανάγκες της οικονομίας με χαμηλό κόστος 
προσαρμογής 

· Εκπαίδευση και κατάρτιση του εργατικού δυναμικού – ενώ δημιουργούνται νέες θέσεις 
εργασίας, οι θέσεις αυτές να παραμένουν κενές διότι οι απαιτούμενες γνώσεις για την κάλυψη 
τους σπανίζουν. 


