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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Παραδοσιακά οι ενώσεις των εργαζοµένων επιδιώκουν τη µείωση του εβδοµαδιαίου
χρόνου εργασίας υποστηρίζοντας ότι το εν λόγω µέτρο µπορεί να συµβάλλει στην αύξηση
της απασχόλησης. Η παραπάνω υπόθεση θεµελιώνεται σε µια παραδοχή σύµφωνα µε την
οποία η εφαρµογή του µέτρου θα οδηγήσει σε ανακατανοµή της δεδοµένης ποσότητας
εργασίας µεταξύ περισσοτέρων ατόµων του εργατικού δυναµικού. Σκοπός της παρούσας
εργασίας είναι να διερευνήσει την ορθότητα της παραπάνω υπόθεσης µέσω της ανάλυσης
των επιπτώσεων του µέτρου τόσο στη ζήτηση όσο και στην προσφορά εργασίας. Το βασικό
συµπέρασµα που προκύπτει θέτει υπό αµφισβήτηση την ορθότητα της παραπάνω υπόθεσης
εφόσον

µακροχρόνια

τα

πιθανά

αποτελέσµατα

στην

απασχόληση

τείνουν

να

εξουδετερώνονται λόγω της αύξησης του εργατικού κόστους που οφείλεται τόσο στην
ύπαρξη υψηλού σταθερού κόστους, όσο και στις µισθολογικές αυξήσεις που συνοδεύουν την
εφαρµογή της εν λόγω πολιτικής.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τους καθηγητές κ.κ. Τσούκαλη Λ. και Κουτσιαρά Ν. για
την πολύτιµη βοήθειά τους στην εκπόνηση αυτής της εργασίας.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Από τα τέλη του 19ου αιώνα και καθ’ όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα οι συνολικές ετήσιες
ώρες εργασίας εµφάνισαν µια σαφέστατη πτωτική τάση για όλες τις ανεπτυγµένες
βιοµηχανικές χώρες χωρίς βέβαια να παραγνωρίζονται σηµαντικές διακυµάνσεις µεταξύ των
χωρών και µεταξύ διαφορετικών χρονικών περιόδων.
Η µείωση αυτή των ωρών εργασίας υπήρξε αφενός προϊόν της αλµατώδους τεχνολογικής
εξέλιξης, η οποία επέτρεψε στους εργαζόµενους να επιτυγχάνουν ικανοποιητικά επίπεδα
παραγωγικότητας χωρίς να εργάζονται πολλές ώρες ηµερησίως, και αφετέρου προέκυψε από
την ικανοποίηση του αιτήµατος των εργατικών συνδικάτων για µείωση των ωρών εργασίας
προκειµένου να διασφαλιστούν οι συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής των εργαζοµένων στο
χώρο εργασίας τους. Παράλληλα οι εργαζόµενοι επιδίωκαν µείωση του εργάσιµου χρόνου
ούτως ώστε να επιτυγχάνουν µια καλύτερη ισορροπία µεταξύ του χρόνου εργασίας και του
ελεύθερου χρόνου τους.
Ωστόσο το αίτηµα για µείωση του εργάσιµου χρόνου δεν περιορίζεται στην παραπάνω
επιχειρηµατολογία. Σε πολλές χώρες τα εργατικά συνδικάτα υποστηρίζουν ότι η µείωση των
ωρών εργασίας συνιστά ένα αποτελεσµατικό µέτρο για την αύξηση της απασχόλησης και την
αντιµετώπιση της ανεργίας µέσω µιας αναδιανοµής του εργάσιµου χρόνου η οποία θα
οδηγήσει σε περισσότερες θέσεις εργασίας. ∆εν είναι άλλωστε τυχαίο ότι το αίτηµα αυτό
ανακύπτει κυρίως σε περιόδους υψηλής ανεργίας.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει το αν, κατά πόσο και υπό ποιες
προϋποθέσεις η µείωση του χρόνου εργασίας µπορεί να αποτελέσει µια πολιτική κατάλληλη
για την αύξηση της απασχόλησης. Η µείωση αυτή πραγµατοποιείται µε διάφορες µορφές. Στη
συγκεκριµένη ανάλυση λαµβάνεται υπόψη η µείωση των συµβατικών ωρών εργασίας ανά
εβδοµάδα.
Η εργασία διαιρείται σε δύο κυρίως µέρη. Στο πρώτο µέρος επιχειρείται αρχικά µια ανάλυση
της ζήτησης και της προσφοράς εργασίας ούτως ώστε να γίνουν αντιληπτές οι βασικές αρχές
που διέπουν τη λειτουργία της αγοράς εργασίας. Έπειτα αναλύονται σε θεωρητικό επίπεδο οι
επιπτώσεις της µείωσης των συµβατικών ωρών εργασίας ανά εβδοµάδα στην απασχόληση µε
ιδιαίτερη έµφαση στις προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν προκειµένου το µέτρο να
επιφέρει τα επιθυµητά ως προς την απασχόληση αποτελέσµατα.
Στο δεύτερο µέρος παρατίθεται µια παρουσίαση και ανάλυση των επιπτώσεων από την
εφαρµογή του µέτρου σε δυο ευρωπαϊκές χώρες –Γερµανία και Γαλλία- ενώ ξεχωριστή
2

βαρύτητα δίνεται στην περίπτωση της Γαλλίας για την οποία αναλύονται οι δυο σχετικοί
νόµοι του 1998 και του 2000.Τέλος περικλείεται µια γενική εµπειρική ανάλυση που διερευνά
τις µακροχρόνιες επιπτώσεις του µέτρου στην απασχόληση βασιζόµενη µεθοδολογικά σε ένα
αρκετά µεγάλο δείγµα χωρών (cross country analysis) και για µια µεγάλη χρονική περίοδο
(time-series analysis). Στην τελευταία ενότητα παρουσιάζονται τα τελικά συµπεράσµατα.
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Η συζήτηση γύρω από τη διάρκεια του χρόνου εργασίας αποτελεί, παράλληλα µε το
πρόβληµα προσδιορισµού του µισθού, ένα από τα πλέον παραδοσιακά και θεµελιώδη
ζητήµατα µε τα οποία ασχολείται η οικονοµική της εργασίας. Η εργασία αποτελεί το
βασικότερο παραγωγικό συντελεστή και η προσφερόµενη ποσότητά της1 επηρεάζει σε
σηµαντικό βαθµό την πορεία ολόκληρης της οικονοµίας.
Όπως φαίνεται και από τον πίνακα 1 από τα τέλη του 19ου και καθ’ όλη τη διάρκεια του 20ου
αιώνα οι ώρες εργασίας ανά εβδοµάδα και εργαζόµενο παρουσίασαν µια αξιόλογη πτώση,
κυρίως στις ανεπτυγµένες βιοµηχανικές χώρες, χωρίς βέβαια να παραγνωρίζεται ότι η
πτωτική αυτή τάση καθώς και ο ρυθµός µείωσής της διαφέρει από χώρα σε χώρα καθώς
επίσης και µεταξύ διαφορετικών χρονικών περιόδων. Η µείωση αυτή µπορεί να ερµηνευθεί
τόσο από την πλευρά της προσφοράς εργασίας µέσω της αρνητικής επίδρασης του
εισοδηµατικού αποτελέσµατος2 όσο και από την πλευρά της ζήτησης εργασίας, καθώς ο
αυξανόµενος αριθµός εργασιών εντάσεως κεφαλαίου και υψηλής εξειδίκευσης προκάλεσε
µείωση του αριθµού των ωρών για τις οποίες οι εργαζόµενοι µπορούν να επιτύχουν υψηλά
επίπεδα παραγωγικότητας.

1

Η αποτίµηση της προσφερόµενης ποσότητας εργασίας αφορά τόσο τον αριθµό των ατόµων που απαρτίζουν το
εργατικό δυναµικό όσο και τον αριθµό των ωρών εργασίας που προσφέρουν οι απασχολούµενοι εντός µιας
προκαθορισµένης χρονικής περιόδου.
2
Κατά τη διάρκεια του προηγούµενου αιώνα οι µισθοί αυξήθηκαν και ως εκ τούτου η µείωση των ωρών
εργασίας αντανακλά µια αρνητική ως προς τις ώρες εργασίας επίδραση του εισοδηµατικού αποτελέσµατος. Βλ.
επίσης Kaufman Bruce E., “The economics of labor markets”, fourth edition, The Dryden Press, 1994 (1st edition
1986), p. 81
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Πίνακας 1.
Εβδοµαδιαίες (πραγµατικές) Ώρες εργασίας
ΧΩΡΕΣ

1960-80

1981-90

1991-01

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

36,7

35,9

35,7

ΚΑΝΑ∆ΑΣ

36,9

34,5

34,2

36

32,5

31

∆. ΓΕΡΜΑΝΙΑ

36,1

32

ΕΛΛΑ∆Α

38,6

37,2

37,2

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ

39,3

37,1

34,4

ΙΤΑΛΙΑ

34,8

32,3

31,4

ΙΑΠΩΝΙΑ

41,4

40,2

36,6

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ

30,9

28,3

26,7

ΙΣΠΑΝΙΑ

38,5

36

35

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

37,5

36,1

34,6

ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ

35,9

33,7

33,3

37

35,2

35,3

ΓΑΛΛΙΑ

ΗΠΑ

-

Πηγή: Kapteyn A., Kalwij A., Zaidi A., (2004) “The myth of worksharing”, Labour Economics 11,
p. 301

Είναι γεγονός ότι η µείωση του εργάσιµου χρόνου συνιστά ένα από τα διαχρονικά, πάγια
αιτήµατα των εργατικών συνδικάτων για µια σειρά από λόγους3. Ειδικότερα όµως σε
περιόδους υψηλής ανεργίας η µείωση των ωρών εργασίας προβάλλεται επιπλέον ως ένα
µέτρο κατάλληλο για τη αντιµετώπιση της ανεργίας και την αύξηση της απασχόλησης.
Παράλληλα οι ενώσεις των εργαζοµένων επιδιώκουν, ταυτόχρονα µε τη µείωση των ωρών
εργασίας, τη διατήρηση των συνολικών τους αποδοχών στα ίδια επίπεδα γεγονός που
συνεπάγεται µια αναλογική αύξηση του ωροµισθίου4 (full wage compensation).
Η λογική σύµφωνα µε την οποία η µείωση των ωρών εργασίας θα οδηγήσει σε αύξηση της
απασχόλησης βασίζεται σε µια σχετικά απλή αντίληψη. Σύµφωνα µε αυτήν, σε µια
συγκεκριµένη περίοδο η συνολικά παραγόµενη ποσότητα αγαθών και υπηρεσιών είναι
σταθερή και άρα είναι σταθερό και το επίπεδο της εισροής εργασίας που απαιτείται για την
παραγωγή αυτής της ποσότητας (lump of labour). Ως εκ τούτου µε τη µείωση των ωρών
3

Οι ενώσεις των εργαζοµένων προβάλλουν ως κύρια επιχειρήµατα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των
εργαζοµένων µέσω της αύξησης του ελεύθερου χρόνου, τη µείωση της παραγωγικότητας πέρα από έναν αριθµό
ωρών εργασίας λόγω εξάντλησης, τη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας, την
ευχέρεια εκπλήρωσης οικογενειακών υποχρεώσεων κλπ.
4
Το αίτηµα αυτό συναντάται τόσο στην περίπτωση της Γερµανίας, όπου η µείωση των ωρών εργασίας έλαβε
χώρα κατόπιν διαπραγµατεύσεων µεταξύ εργοδοτών-εργαζοµένων όσο και στη Γαλλία όπου η µείωση των
ωρών εργασίας είχε γενικευµένη εφαρµογή και επιβλήθηκε από την κυβέρνηση η οποία εγγυήθηκε τη
διατήρηση του κατώτατου εισοδήµατος. Γενικότερα τα συνδικάτα επιδιώκουν την πλήρη αποζηµίωσή τους
κατά την περίπτωση εφαρµογής του µέτρου.
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εργασίας η παραγωγή αυτής της ποσότητας δύναται να αναδιανεµηθεί (work – sharing)
µεταξύ των ατόµων που ήδη απασχολούνται και αυτών που είναι άνεργοι µέσω µιας
ανταλλαγής εργάσιµου χρόνου τον οποίο προσφέρουν αυτοί που επιθυµούν να
υποκαταστήσουν εργασία µε ανάπαυση και τον οποίο ζητούν αυτοί που επιθυµούν να
υποκαταστήσουν ανάπαυση µε εργασία. Με αυτόν τον τρόπο θα αυξηθούν οι θέσεις εργασίας
και εποµένως η απασχόληση.
Ωστόσο υπάρχει έντονη αµφισβήτηση σχετικά µε το κατά πόσο η µείωση των ωρών εργασίας
συνιστά µια πολιτική κατάλληλη για την αύξηση της απασχόλησης. Προκειµένου όµως να
γίνουν κατανοητά αυτά που προβλέπει η θεωρία σχετικά µε την επίδραση της µείωσης των
ωρών εργασίας στην απασχόληση θα πρέπει πρώτα να αναλυθεί η λογική της λειτουργίας της
αγοράς εργασίας µέσα από την αντίστοιχη προσφορά και ζήτηση, εφόσον το εν λόγω µέτρο
επηρεάζει άµεσα και τις δυο πλευρές.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1.1 Η Ζήτηση Εργασίας
Η ζήτηση εργασίας, όπως άλλωστε και η ζήτηση για τους υπόλοιπους παραγωγικούς
συντελεστές, θεωρείται ως προκύπτουσα ζήτηση (derived demand), διότι προέρχεται και
εξαρτάται από τη ζήτηση του παραγόµενου προϊόντος. Η καµπύλη της ζήτησης εργασίας
διαφοροποιείται ανάλογα µε το αν η ανάλυση αναφέρεται στη βραχυχρόνια ή στη
µακροχρόνια περίοδο. Στην πρώτη περίπτωση η επιχείρηση µπορεί να µεταβάλλει µόνο την
ποσότητα του παραγωγικού συντελεστή εργασία και εκλαµβάνει ως δεδοµένη την ποσότητα
του κεφαλαίου που διαθέτει, ενώ στη δεύτερη περίπτωση έχει τη δυνατότητα να µεταβάλλει
και τους δυο παραγωγικούς συντελεστές.
Στη βραχυχρόνια περίοδο, και υποθέτοντας ότι ισχύουν πλήρως ανταγωνιστικές συνθήκες
τόσο στην αγορά προϊόντος όσο και στην αγορά εργασίας5, η ζήτηση εργασίας της
επιχείρησης που είναι συµβατή µε το στόχο της µεγιστοποίησης των κερδών της είναι αυτή
κατά την οποία κάθε επιπλέον εργαζόµενος συνεισφέρει στα συνολικά έσοδα περισσότερο
από όσο επιβαρύνει το συνολικό κόστος µέσω του µισθού. Με άλλα λόγια η ζήτηση εργασίας
που ικανοποιεί τη συνθήκη µεγιστοποίησης των κερδών είναι εκείνη κατά την οποία το
οριακό προϊόν της εργασίας ισούται µε το οριακό κόστος της εργασίας το οποίο είναι ίσο µε
5

Πλήρης ανταγωνισµός στην αγορά προϊόντος συνεπάγεται πλήρως ελαστική καµπύλη ζήτησης για την
επιχείρηση (η τιµή εκλαµβάνεται ως δεδοµένη), ενώ πλήρης ανταγωνισµός στην αγορά εργασίας συνεπάγεται
ότι το οριακό κόστος της εργασίας είναι ίσο µε το µέσο εργατικό κόστος και ίσο µε το ύψος του µισθού (W).
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το ύψος του µισθού. Η παραπάνω υπόθεση ισχύει και στην περίπτωση που δεν επικρατούν
πλήρως ανταγωνιστικές συνθήκες στην αγορά προϊόντος6. Αν τώρα µεταβληθεί ο µισθός η
ζητούµενη ποσότητα εργασίας µεταβάλλεται λόγω µεταβολής του κόστους παραγωγής. Η
µεταβολή είναι προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν του µισθού και για αυτό η καµπύλη
ζήτησης εργασίας έχει αρνητική κλίση.
Στη µακροχρόνια περίοδο δεν υπάρχει διάκριση µεταξύ σταθερού και µεταβλητού
παραγωγικού συντελεστή. Αυτό σηµαίνει ότι µια µεταβολή του µισθού θα οδηγήσει σε
µεταβολή της ζητούµενης ποσότητας εργασίας προς την αντίθετη κατεύθυνση παράλληλα
όµως η ζήτηση εργασίας θα µεταβληθεί επιπλέον εξαιτίας του αποτελέσµατος
υποκατάστασης. Η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να υποκαταστήσει το συντελεστή εκείνον
η σχετική τιµή του οποίου αυξήθηκε µε το συντελεστή εκείνον η σχετική τιµή του οποίου
µειώθηκε.
Όπως δείχνει και το παρακάτω διάγραµµα η µείωση του µισθού από W0 σε W1 θα οδηγήσει
βραχυχρόνια σε αύξηση της ζητούµενης ποσότητας εργασίας από L0 σε L1 λόγω της µείωσης
του εργατικού κόστους (Α→Β). Μακροχρόνια η δυνατότητα υποκατάστασης κεφαλαίου µε
εργασία θα οδηγούσε σε ακόµα µεγαλύτερη αύξηση της ζήτησης εργασίας (L1→L2 Β→Γ).
Επίσης η µακροχρόνια καµπύλη ζήτησης εργασίας (DLR) είναι περισσότερο ελαστική από τη
βραχυχρόνια (DSR), διότι µακροχρόνια τα περιθώρια αντίδρασης της επιχείρησης στις
µεταβολές του µισθού είναι µεγαλύτερα.
∆ιάγραµµα 1.Βραχυχρόνια και Μακροχρόνια καµπύλη ζήτησης εργασίας
W

W0
W1

A
Γ

B

DLR
DSR
L0 L1

L2

L

Γενικότερα η ελαστικότητα της καµπύλης ζήτησης εργασίας αποτελεί ένα µέγεθος ιδιαίτερης
σηµασίας διότι φανερώνει τα περιθώρια αντίδρασης των επιχειρήσεων στις µεταβολές του

6

Σε αυτήν την περίπτωση η καµπύλη ζήτησης προϊόντος δεν είναι πλήρως ελαστική, αλλά έχει αρνητική κλίση
εφόσον η επιχείρηση για να πουλήσει την πρόσθετη µονάδα που παράγει ένας επιπλέον εργαζόµενος θα πρέπει
να µειώσει την τιµή και άρα το οριακό έσοδο της επιχείρησης είναι µικρότερο από την τιµή.
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µισθού. Ορισµένοι προσδιοριστικοί παράγοντες της ελαστικότητας της ζήτησης εργασίας
είναι η ελαστικότητα ζήτησης του προϊόντος, η δυνατότητα υποκατάστασης εργασίας µε
άλλους παραγωγικούς συντελεστές, η αναλογία εργατικού κόστους στο συνολικό κόστος
παραγωγής κ.α. Θα πρέπει να σηµειωθεί τέλος ότι η ελαστικότητα ζήτησης εργασίας
επηρεάζει σηµαντικά τις πιθανότητες επιτυχίας µέτρων που στοχεύουν στη µείωση της
ανεργίας και στην αύξηση της απασχόλησης.
1.2 Η Προσφορά Εργασίας
Η ανάλυση της προσφοράς εργασίας βασίζεται στην παραδοσιακή νεοκλασική θεωρία της
προσφοράς εργασίας µε βάση το µοντέλο εργασία / ανάπαυση και ουσιαστικά εξηγεί το πώς
ένα άτοµο αποφασίζει σχετικά µε το πόσες ώρες είναι διατεθειµένο να εργαστεί προκειµένου
να µεγιστοποιήσει τη χρησιµότητά του. Η ανάλυση είναι σχεδόν παρόµοια µε αυτήν που
εφαρµόζεται στην περίπτωση ισορροπίας του καταναλωτή σχετικά µε τις άριστες ποσότητες
δυο αγαθών που πρέπει να καταναλώσει. Στην παρούσα περίπτωση τα δύο αγαθά είναι οι
ώρες εργασίας –και ουσιαστικά το εισόδηµα που αυτές αποφέρουν- και οι ώρες ανάπαυσης.
Επιπλέον η ανάπαυση λογίζεται ως κανονικό αγαθό κάτι που σηµαίνει ότι η αύξηση του
εισοδήµατος οδηγεί σε αύξηση της κατανάλωσης του αγαθού ανάπαυση. Όσον αφορά τη
διαγραµµατική απεικόνιση των προτιµήσεων του ατόµου µεταξύ εργασίας και ανάπαυσης,
χρησιµοποιούνται οι καµπύλες αδιαφορίας οι οποίες εµφανίζουν τις γνωστές ιδιότητες7.
Στο παρακάτω διάγραµµα απεικονίζεται ένα άτοµο που προτιµά να εργάζεται πολύ και να
αναπαύεται λιγότερο (Ι1) και ένα άτοµο που προτιµά την ανάπαυση περισσότερο από την
εργασία (Ι2 ).

Στο σηµείο αυτό, επιχειρώντας µια σύνδεση της παρούσας θεωρητικής

ανάλυσης µε το αίτηµα για µείωση των ωρών εργασίας και το κατά πόσο αυτό θα
συνοδεύεται από πλήρη εισοδηµατική αποζηµίωση, θα µπορούσε να εξαχθεί η εξής υπόθεση:
αν οι προτιµήσεις των εργαζοµένων αντανακλώνται στην καµπύλη αδιαφορίας Ι1 τότε οι
πιθανότητες για πλήρη εισοδηµατική αποζηµίωση είναι λίγες. Αντίθετα, αν οι προτιµήσεις
αντανακλώνται στην καµπύλη αδιαφορίας Ι2, τότε είναι πολύ πιθανό οι εργαζόµενοι να
δεχτούν τη µείωση των ωρών εργασίας υπό την προϋπόθεση της πλήρους εισοδηµατικής
αποζηµίωσης8.

7

Οι καµπύλες αδιαφορίας δεν τέµνονται, είναι κυρτές προς την αρχή των αξόνων, έχουν αρνητική κλίση, ενώ
όσο υψηλότερα βρίσκεται µια καµπύλη αδιαφορίας τόσο υψηλότερο επίπεδο χρησιµότητας αντανακλά. Η
αρνητική κλίση των καµπυλών αδιαφορίας δίνεται από τον Οριακό Λόγο Υποκατάστασης.
8
Το παράδειγµα είναι απλουστευτικό, ειδικότερα δε από τη στιγµή που οι διαπραγµατεύσεις για µείωση των
ωρών εργασίας δεν διεξάγοντα στο επίπεδο της µεµονωµένης επιχείρησης και του µεµονωµένου εργαζόµενου,
αλλά µεταξύ των κοινωνικών εταίρων.
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∆ιάγραµµα 2. ∆ιαφορετικές Προτιµήσεις για εργασία και ανάπαυση
Εισόδηµα

Ι1

Ι2
Ανάπαυση
Πέραν όµως από τις προτιµήσεις η απόφαση ενός ατόµου για την κατανοµή του συνολικού
του χρόνου ανάµεσα σε εργασία και ανάπαυση περιορίζεται από το ισχύον ωροµίσθιο το
οποίο αποτελεί το κόστος ευκαιρίας του αγαθού ανάπαυση και είναι ουσιαστικά η τιµή που
πληρώνει το άτοµο προκειµένου να «καταναλώσει» µια επιπλέον ώρα ανάπαυσης9.
∆ιαγραµµατικά ο περιορισµός αυτός είναι γνωστός ως εισοδηµατικός περιορισµός και δείχνει
όλους τους δυνατούς συνδυασµούς εισοδήµατος και ωρών εργασίας που είναι διαθέσιµα στο
άτοµο δεδοµένου του ωροµισθίου που ισχύει στην αγορά εργασίας. Έχει αρνητική κλίση,
εφόσον το εισόδηµα µε τις ώρες ανάπαυσης µεταβάλλονται προς αντίθετες κατευθύνσεις και
η κλίση του ισούται µε το ύψος του ωροµισθίου W.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω η διαγραµµατική απεικόνιση της µεγιστοποίησης της
χρησιµότητας του ατόµου, δεδοµένου του εισοδηµατικού περιορισµού που αντιµετωπίζει, θα
δίνεται από εκείνο το σηµείο στο οποίο ο εισοδηµατικός περιορισµός (ΑΒ) εφάπτεται στην
υψηλότερη εφικτή καµπύλη αδιαφορίας (Ι2) και αυτό είναι το σηµείο Χ. Στο σηµείο αυτό η
κλίση της καµπύλης αδιαφορίας ισούται µε την κλίση του εισοδηµατικού περιορισµού.

9

Αν το άτοµο επέλεγε να εργαστεί τότε θα κέρδιζε εισόδηµα ίσο µε το γινόµενο των ωρών εργασίας επί το ύψος
του ισχύοντος ωροµισθίου. Συνεπώς για κάθε µια ώρα ανάπαυσης που επιλέγει πληρώνει ουσιαστικά µια τιµή
που ισούται µε το προαναφερθέν γινόµενο.
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Συνθήκη αριστοποίησης: ΟΛΥ=W
∆ιάγραµµα 3. Ισορροπία του ατόµου ως προς τις ώρες εργασίας
Εισόδηµα
Β

Χ

W0

I3
Ι2
I1
Α

Ώρες
Ανάπαυσης

L0

Ώρες
εργασίας

1.2.1 Εισοδηµατικό Αποτέλεσµα και Αποτέλεσµα Υποκατάστασης: Οι επιπτώσεις τους
στην προσφορά εργασίας
Το εισοδηµατικό αποτέλεσµα µετατοπίζει την καµπύλη του εισοδηµατικού περιορισµού
παράλληλα (η κλίση παραµένει σταθερή, εφόσον το ωροµίσθιο W δεν µεταβάλλεται) και
είναι το προϊόν της αύξησης του εισοδήµατος του ατόµου από πηγή µη προερχόµενη από την
εργασία. Κάτω από την υπόθεση ότι η ανάπαυση είναι κανονικό αγαθό, και άρα η ζήτησή της
αυξάνεται καθώς το εισόδηµα αυξάνεται, η επίδραση του εισοδηµατικού αποτελέσµατος
συνίσταται σε µια µεταβολή προς την αντίθετη κατεύθυνση στις προσφερόµενες ώρες
εργασίας. Η αύξηση της ανάπαυσης θα οδηγήσει σε µείωση των ωρών εργασίας χωρίς όµως
να µειώσει τη χρησιµότητα του ατόµου. Αντίθετα αυτή θα αυξηθεί, εφόσον τώρα το άτοµο
µπορεί να µετακινηθεί σε υψηλότερη καµπύλη αδιαφορίας. ∆ιαγραµµατικά, η αύξηση του
εισοδήµατος θα µετατοπίσει τον εισοδηµατικό περιορισµό προς τα πάνω και δεξιά (ΑΒ
→Α΄Β΄) και στο νέο σηµείο ισορροπίας (Ζ) το άτοµο θα βρίσκεται σε υψηλότερη καµπύλη
αδιαφορίας (Ι2). Παράλληλα οι ώρες εργασίας θα µειωθούν (L1→L0) ενώ το εισόδηµα θα
αυξηθεί.
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∆ιάγραµµα 4. Εισοδηµατικό αποτέλεσµα
Β΄

Α

Ζ
Χ

Ι2
Ι1

A΄

Ώρες
Lo
ανάπαυσης

L1

A
Ώρες
εργασίας

L

Το αποτέλεσµα υποκατάστασης µεταβάλλει την κλίση του εισοδηµατικού περιορισµού,
εφόσον οφείλεται σε µεταβολή του ωροµισθίου (W). Μεταβάλλεται προς την ίδια
κατεύθυνση µε τις µεταβολές των ωρών εργασίας. Το αποτέλεσµα υποκατάστασης
αντανακλά τη µεταβολή στις σχετικές τιµές των αγαθών εισόδηµα και ανάπαυση από τη
στιγµή που το ωροµίσθιο θεωρείται η τιµή της ανάπαυσης. Όµως στη συγκεκριµένη
περίπτωση λαµβάνει χώρα και ένα εισοδηµατικό αποτέλεσµα διότι η αύξηση του ωροµισθίου
αυξάνει το εισόδηµα του ατόµου, δεδοµένων των ωρών εργασίας που προσφέρει, και άρα
αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση της ανάπαυσης και µείωση της προσφερόµενης ποσότητας
εργασίας. Συνεπώς όταν το ωροµίσθιο µεταβάλλεται προκαλεί δυο αποτελέσµατα τα οποία
κινούνται προς αντίθετες κατευθύνσεις και έτσι το τελικό αποτέλεσµα στην προσφερόµενη
ποσότητα εργασίας θα εξαρτηθεί από το µέγεθος των αντίθετων αυτών επιδράσεων. Αυτό µε
τη σειρά του εξαρτάται από τις προτιµήσεις κάθε ατόµου σχετικά µε την ανάπαυση και τις
ώρες εργασίας.
Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι δεν υπάρχει µια δεδοµένη ατοµική καµπύλη
προσφοράς εργασίας για κάθε επίπεδο µισθού, αφού αυτή εξαρτάται από τις προτιµήσεις του
κάθε ατόµου. Σε γενικές γραµµές όµως θεωρείται ότι η καµπύλη προσφοράς εργασίας αρχικά
έχει µια θετική κλίση, που υποδηλώνει ότι το αποτέλεσµα υποκατάστασης είναι µεγαλύτερο
από το εισοδηµατικό, και από ένα επίπεδο µισθού και πάνω έχει αρνητική κλίση λόγω του ότι
το εισοδηµατικό αποτέλεσµα γίνεται µεγαλύτερο από το αποτέλεσµα υποκατάστασης
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∆ιάγραµµα 5. Ατοµική καµπύλη προσφοράς εργασίας
W
W5
W4

W3

W2
W1
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L1 L5 L2 L4

Ώρες
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Ωστόσο ακόµα και αυτή η µορφή της ατοµικής καµπύλης προσφοράς εργασίας παραβλέπει
σηµαντικές παραµέτρους που επηρεάζουν την απόφαση ενός ατόµου για το πόσες ώρες θα
εργαστεί ή ακόµα και το αν θα εισέλθει στην αγορά εργασίας. Μια περισσότερο ρεαλιστική
προσέγγιση του ζητήµατος θα προϋπέθετε την ανάλυση των αποφάσεων όχι ενός
µεµονωµένου ατόµου, αλλά ολόκληρου του νοικοκυριού, εφόσον αυτή φαίνεται να είναι και
η πλέον συνήθης περίπτωση. Σε µια τέτοια εκδοχή η ανάλυση γίνεται πιο περίπλοκη, διότι
υιοθετείται µια διαφορετική υπόθεση σχετικά µε την κατανοµή του συνολικού ηµερήσιου
χρόνου10. Σύµφωνα µε αυτήν ένα νοικοκυριό κατανέµει τον συνολικό του χρόνο µεταξύ
εργασίας, ανάπαυσης και παραγωγής-κατανάλωσης αγαθών µέσα στο σπίτι11.
Επίσης θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει µια καµπύλη προσφοράς
εργασίας

για

ολόκληρο

το

εργατικό

δυναµικό.

Στην

πραγµατικότητα

υπάρχουν

συγκεκριµένες κατηγορίες στο εργατικό δυναµικό για τις οποίες ισχύουν και αντίστοιχα
διαφορετικές καµπύλες. Έτσι, διαφορετική είναι η καµπύλη προσφοράς εργασίας των
γυναικών (διότι αυτές λαµβάνουν υπόψη συγκεκριµένους περιορισµούς ως προς την
απόφασή τους για το αν και πόσες ώρες θα εργαστούν), ενώ το ίδιο µπορεί να υποτεθεί και
για µειονοτικές-µεταναστευτικές οµάδες και για τα άτοµα µεγάλης ηλικίας.

10

Η ανάλυση βασίζεται στο µοντέλο Becker. Βλ. McConnell C. R., Brue S. L., “Contemporary Labor
Economics”, McGraw-Hill International Editions, 1995, p. 50
11
Υπάρχουν αγαθά τα οποία παράγει το ίδιο το νοικοκυριό και διαχωρίζονται σε εντάσεως χρόνου και εντάσεως
αγαθών. Οι µεταβολές του ωροµισθίου επηρεάζουν την κατανοµή της παραγωγής και κατανάλωσης των εν
λόγω αγαθών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ
ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Όπως έχει ήδη αναφερθεί η µείωση των ωρών εργασίας αποτελεί σε πολλές χώρες πάγια θέση
των εργατικών συνδικάτων για µια σειρά από λόγους. Ένας από τους σηµαντικότερους, αλλά
και ο πλέον αµφιλεγόµενος παράλληλα, είναι ότι η µείωση των ωρών εργασίας αποτελεί
κατάλληλο και αποτελεσµατικό εργαλείο για την αύξηση της απασχόλησης. Η επίκλησή του
έλαβε χώρα τόσο στις ΗΠΑ, την περίοδο της µεγάλης οικονοµικής ύφεσης, όσο και στην
Ευρώπη από το 1975 και έπειτα οπότε και άρχισαν να εµφανίζονται υψηλά ποσοστά
ανεργίας12.

Θεµέλιος λίθος της λογικής αυτής είναι ότι σε µια οικονοµία, για µια

προκαθορισµένη χρονική περίοδο απαιτείται για την παραγωγή µιας συγκεκριµένης
ποσότητας αγαθών και υπηρεσιών δεδοµένη ποσότητα εισροής εργασίας (lump of labour).
Συνεπώς η µείωση του χρόνου εργασίας θα οδηγήσει αρχικά σε µείωση της προσφοράς
εργασίας. Όµως µέσω της αναδιανοµής του εργάσιµου χρόνου µεταξύ των ατόµων που
απαρτίζουν το εργατικό δυναµικό θα καλυφθεί αυτό το κενό και µε αυτή τη διαδικασία θα
δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και άρα θα αυξηθεί η απασχόληση µε την παραγωγή να
παραµένει αµετάβλητη.
Ωστόσο γύρω από την προαναφερθείσα λογική εγείρονται αρκετές ενστάσεις σχετικά µε το
αν, κατά πόσο και υπό ποιες προϋποθέσεις µπορεί αυτό το µέτρο να καταστεί
αποτελεσµατικό εργαλείο για την αντιµετώπιση της ανεργίας.
Τοποθετώντας κατ’ αρχήν τη συζήτηση σε ένα αµιγώς θεωρητικό πλαίσιο και χωρίς να
λαµβάνονται υπόψη πιθανά συνοδευτικά µέτρα και λοιπές εξωγενείς παράµετροι της
οικονοµίας, το βασικό θεωρητικό δίδαγµα που προκύπτει είναι σαφές και καταρρίπτει
πλήρως τη λογική της αναδιανοµής του εργάσιµου χρόνου (work-sharing). Πιο συγκεκριµένα
η θεωρία διδάσκει ότι η όλη διαδικασία µέσω της οποίας προσδοκάται ότι η µείωση των
ωρών εργασίας θα οδηγήσει σε αύξηση της απασχόλησης θεµελιώνεται σε µια υπόθεση που
δεν είναι έγκυρη και αυτή δεν είναι άλλη από την υπόθεση περί σταθερής ποσότητας
παραγωγής και άρα εργασίας (η κριτική στη λογική αυτή είναι γνωστή ως lump of labour
fallacy).
Οι υποστηρικτές του µέτρου της µείωσης των ωρών εργασίας σφάλλουν θεωρώντας ότι η
ποσότητα παραγωγής και εργασίας είναι σταθερή. Αυτό θα ίσχυε µόνο στην περίπτωση που
το επίπεδο παραγωγής ήταν ανεξάρτητο από το επίπεδο κερδοφορίας των επιχειρήσεων κάτι
12
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που ασφαλώς δεν ισχύει. Αν ίσχυε η υπόθεση αυτή τότε πράγµατι η εφαρµογή του µέτρου θα
µπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση της απασχόλησης µακροχρόνια από τη στιγµή που δεν θα
επιδρούσε στο επίπεδο των πραγµατικών µισθών και στο ύψος της παραγωγής. Αν λοιπόν η
µείωση του εργάσιµου χρόνου προκαλέσει αύξηση του κόστους εργασίας για τις επιχειρήσεις
και άρα µείωση της κερδοφορίας τους, τότε αυτές έχουν κίνητρο να µειώσουν την παραγωγή,
τη ζήτηση εργασίας και ως εκ τούτου την απασχόληση.
Επιπλέον είναι ευρέως διαδεδοµένη µια αντίληψη κατά την οποία το φυσικό ποσοστό
ανεργίας (το διαχρονικά µεταβαλλόµενο ποσοστό ανεργίας που είναι συνεπές µε µη
αυξανόµενο πληθωρισµό-NAIRU) δεν επηρεάζεται από τις ώρες εργασίας13. Με βάση αυτήν
την υπόθεση συνάγεται το συµπέρασµα πως αν η µείωση των ωρών εργασίας οδηγήσει
βραχυχρόνια σε αύξηση της απασχόλησης, τότε αυτή µε τη σειρά της θα προκαλέσει πιέσεις
για µισθολογικές αυξήσεις οι οποίες θα µειώσουν τη ζήτηση εργασίας και άρα θα οδηγήσουν
το φυσικό ποσοστό ανεργίας στο αρχικό επίπεδο ισορροπίας µε το συνολικό επίπεδο
παραγωγής όµως να έχει µειωθεί εξαιτίας της µείωσης της προσφοράς εργασίας.
Επιπροσθέτως, επειδή το µέτρο δεν θα µεταβάλλει τις προτιµήσεις της κυβέρνησης σχετικά
µε το συνδυασµό πληθωρισµού και ανεργίας, είναι πολύ πιθανό η κυβέρνηση να έχει κίνητρο
να αφήσει την ανεργία να αυξηθεί, προκειµένου να ελέγξει τις πληθωριστικές πιέσεις. Η
τελική µακροχρόνια επίδραση θα αφήσει την απασχόληση αµετάβλητη και θα µειώσει τη
συνολική παραγωγή.
Όσον αφορά τη διαδικασία διερεύνησης των πιθανοτήτων επιτυχούς εφαρµογής του µέτρου
στην πράξη, αυτή θα πρέπει να λάβει υπόψη της µια πληθώρα από παραµέτρους που µπορούν
να επηρεάσουν το τελικό αποτέλεσµα. Η εξαγωγή οποιονδήποτε συµπερασµάτων απαιτεί
προηγουµένως

την

υιοθέτηση

αρκετών

υποθέσεων,

ενώ

και

τα

συµπεράσµατα

διαφοροποιούνται ανάλογα µε το διαχωρισµό των επιδράσεων στη βραχυχρόνια και
µακροχρόνια περίοδο, τους τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας στους οποίους
εφαρµόζεται το µέτρο ή αν αντίθετα αυτό έχει γενικευµένη εφαρµογή, τα συνοδευτικά µέτρα
που ενδεχοµένως να υιοθετηθούν, τη διάρθρωση του εργατικού δυναµικού, το αν το µέτρο
επιβάλλεται από την κεντρική εξουσία ή είναι προϊόν διαπραγµατεύσεων, το κατά πόσο
επιδρά σε άλλες οικονοµικές παραµέτρους όπως ο πληθωρισµός, ο µισθός, το ύψος της
παραγωγής κ.α. Η πληθώρα των υποθέσεων που πρέπει να υιοθετηθούν έρχεται να υποδείξει
ότι το εν λόγω µέτρο δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται από την περιγραφή της αντίληψης
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περί δεδοµένης εισροής εργασίας, αναδιανοµής του εργάσιµου χρόνου και άρα αύξησης της
απασχόλησης.
Σύµφωνα µε την ανάλυση που προηγήθηκε, η πρωταρχική λογική που διέπει τη µείωση των
ωρών εργασίας και η οποία δεν άλλη από την υπόθεση της δεδοµένης ποσότητας παραγωγής
και άρα δεδοµένης ποσότητας εργασίας δεν ισχύει. Είναι λοιπόν πιθανό η µείωση των ωρών
εργασίας να οδηγήσει, εξαιτίας αύξησης του κόστους εργασίας, σε µείωση της αρχικής
ποσότητας παραγωγής (optimal output) κατά την οποία η επιχείρηση µεγιστοποιεί τα κέρδη
της και άρα να προκαλέσει µείωση της απασχόλησης.
Η ανάλυση βασίζεται στο µοντέλο της ζήτησης εργασίας και έχει ως εξής14:
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Έστω µια επιχείρηση η οποία αντιµετωπίζει ως εξωγενείς µεταβλητές τις συµβατικές ώρες
εργασίας (standard hours – hs), το ωροµίσθιο (w) και το κόστος κεφαλαίου (rental rate of
capital – r) και ως ενδογενείς µεταβλητές τις πραγµατικές ώρες εργασίας ανά εργαζόµενο (h),
τον αριθµό των απασχολούµενων (N) και την ποσότητα κεφαλαίου (Κ). Έστω επίσης ότι
υπάρχει σταθερό κόστος ανά εργαζόµενο (f) και η επιχείρηση εφαρµόζει υπερωρίες (h-hs) για
τις οποίες πληρώνει επιπλέον υπερωριακή προσαύξηση ίση µε (p) υπολογιζόµενη επί του
ύψους του ωροµισθίου.
Η επιχείρηση επιδιώκει µεγιστοποίηση των κερδών της τα οποία δίνονται από τη διαφορά
συνολικών εσόδων µε συνολικό κόστος. Η µεγιστοποίηση των κερδών δίνεται από τη
συνθήκη µεγιστοποίησης της διαφοράς αυτής και είναι:
max h,N,k π (h,N,K) – whN – fN – pw (h-hs)N – rK

(1)

Έστω τώρα ότι επιβάλλεται µια εξωγενής µείωση των συµβατικών ωρών απασχόλησης.
Αυτοµάτως η µείωση αυτή προκαλεί αύξηση του κόστους εργασίας, εφόσον αυξάνεται ο
αριθµός των ωρών εργασίας που θεωρούνται ως υπερωρίες και έτσι η επιχείρηση καλείται να
πληρώσει περισσότερες ώρες επιβαρυνόµενες µε την υπερωριακή προσαύξηση p. Η αύξηση
αυτή του κόστους εργασίας ενδέχεται να υποχρεώσει την επιχείρηση να µειώσει την άριστη
ποσότητα παραγωγής της προκειµένου να αντισταθµίσει το υψηλότερο πλέον κόστος
παραγωγής. Στην περίπτωση αυτή η µείωση της παραγωγής θα οδηγήσει σε µείωση της
ζήτησης όλων των παραγωγικών συντελεστών συµπεριλαµβανοµένης και της εργασίας (scale
effect). Αυτό µε τη σειρά του θα προκαλέσει αύξηση της ανεργίας, εφόσον µειώνεται η
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δεδοµένη ποσότητα παραγωγής και κατ’ επέκταση το άριστο για τα κέρδη της επιχείρησης
µέγεθος της εισροής εργασίας.
Ακόµα όµως και αν η επιχείρηση δεν µειώσει το, πριν από την εφαρµογή µείωσης των ωρών
εργασίας, άριστο επίπεδο παραγωγής της είναι πιθανό να µην αυξηθεί η απασχόληση διότι η
επιχείρηση έχει κίνητρο να υποκαταστήσει το «συντελεστή» αριθµό απασχολουµένων» µε το
«συντελεστή» ώρες εργασίας, ενώ µακροχρόνια µπορεί να τον υποκαταστήσει και µε
κεφάλαιο15 (substitution effect).
Η υποκατάσταση µεταξύ ωρών εργασίας και εργαζοµένων µπορεί να γίνει αντιληπτή µέσω
της σύγκρισης του οριακού κόστους από την πρόσληψη ενός επιπλέον εργαζοµένου για hn
ώρες (MCN)

και του οριακού κόστους των hn ωρών από τους ήδη υπάρχοντες

απασχολούµενους (MCH).
Στην πρώτη περίπτωση το οριακό κόστος ισούται µε:
MCN= whn + f + pw (hn-hs)

(2)

Στη δεύτερη περίπτωση το οριακό κόστος ισούται µε:
MCH = (1+p) w hn

(3)

Όπως φαίνεται από την εξίσωση (3) η µείωση των ωρών εργασίας δεν επηρεάζει το οριακό
κόστος από την επιπλέον υπερωρία (εξακολουθεί να είναι συνάρτηση του w και του p) ενώ
αντίθετα, όπως δείχνει η εξίσωση (2), αυξάνει το οριακό κόστος του επιπλέον
απασχολούµενου, από τη στιγµή που η επιχείρηση θα πρέπει να πληρώνει περισσότερα
ωροµίσθια επιβαρυνόµενα µε p. Ως εκ τούτου όταν η επιχείρηση πριν από την επιβολή της
µείωσης των ωρών εργασίας αριστοποιούσε κατά τέτοιον τρόπο την παραγωγή της ούτως
ώστε να εφαρµόζει υπερωρίες, έχει κίνητρο να υποκαταστήσει απασχολούµενους µε ώρες
εργασίας και άρα θα οδηγηθούµε σε µείωση της απασχόλησης. Μάλιστα το µέγεθος της
µείωσης διευρύνεται όσο µεγαλύτερη είναι η ικανότητα της επιχείρησης να υποκαταστήσει
εργασία µε κεφάλαιο. Από την άλλη η ύπαρξη του κόστους που προέρχεται από τις
αποζηµιώσεις σε περίπτωση απολύσεων λειτουργεί προς την αντίθετη κατεύθυνση.
Ωστόσο τα αποτελέσµατα είναι ακριβώς αντίστροφα στην περίπτωση που πριν από την
επιβολή του µέτρου το άριστο επίπεδο παραγωγής της επιχείρησης αντιστοιχούσε σε ώρες
εργασίας µικρότερες από τις συµβατικές ώρες απασχόλησης και η εφαρµογή του µέτρου
απαιτεί από την επιχείρηση να απασχολεί τους εργαζόµενούς της τουλάχιστον ίσες ώρες µε
15
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αυτές που επιβάλλονται από το µέτρο (να µην τους υποαπασχολεί). Τα παραπάνω µπορούν
να γίνουν περισσότερο κατανοητά µε τη βοήθεια των ακόλουθων διαγραµµάτων.

MCN

f
MCH

hb

hs1

hs0

ha

h

(1+p)wN

wN
hb

hs1

hs0

ha

h

Έστω ότι hb είναι οι άριστες ώρες εργασίας µικρότερες από τις αρχικές συµβατικές ώρες
εργασίας hs0, ha είναι οι άριστες ώρες παραγωγής µεγαλύτερες από τις αρχικές συµβατικές
ώρες εργασίας (εφαρµόζονται υπερωρίες), και hs1 είναι οι νέες µειωµένες συµβατικές ώρες
εργασίας. Αν λοιπόν η επιχείρηση µεγιστοποιούσε τα κέρδη της για ώρες εργασίας hb και η
επιβολή του µέτρου την υποχρεώνει να µετακινηθεί στο hs1(αντίστοιχα και πριν την επιβολή
του µέτρου η επιχείρηση δεν είχε δικαίωµα υποαπασχόλησης) τότε αυτή έχει κίνητρο να
υποκαταστήσει ώρες εργασίας µε απασχολούµενους. Στο πάνω διάγραµµα η κίνηση από το
hs0 προς το hs1 φανερώνει την πτωτική πορεία του MCN, ενώ στο κάτω διάγραµµα η ίδια
κίνηση δεν επηρεάζει το MCH.
Η µείωση του χρόνου εργασίας µε αναλογική αύξηση του ωροµισθίου, ούτως ώστε να
διατηρηθεί το πραγµατικό εισόδηµα των εργαζοµένων σταθερό (full wage compensation),
είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε αποτελέσµατα αντίθετα από τα προσδοκώµενα, µε άλλα
λόγια σε αύξηση της ανεργίας, από τη στιγµή που θα προκαλέσει σηµαντική αύξηση του
µέσου εργατικού κόστους στο οποίο µάλιστα προστίθεται και το µέσο σταθερό κόστος
(εργοδοτικές εισφορές, δαπάνες για κατάρτιση, διάφορα επιδόµατα κλπ). Για αυτό άλλωστε
σε αρκετές περιπτώσεις εφαρµογής του µέτρου παράλληλα µε την πλήρη εισοδηµατική
αποζηµίωση υπήρξαν συµφωνίες για περιορισµούς στο ρυθµό αύξησης των µισθών ή ακόµα
και πάγωµα αυτών.
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Εντούτοις, είναι πιθανό να προκληθεί αύξηση της ανεργίας ακόµα και αν δεν µεταβληθεί
καθόλου το ωροµίσθιο, εξαιτίας του µέσου σταθερού κόστους. Όσο υψηλότερη είναι η
αναλογία του σταθερού κόστους στο συνολικό εργατικό κόστος τόσο περισσότερο αυξάνεται
η πιθανότητα να πραγµατοποιηθεί η παραπάνω εκδοχή. Θα πρέπει σε αυτό το σηµείο να
αναφερθεί ότι η υψηλή αναλογία του σταθερού κόστους υφίσταται κυρίως για τους
ανειδίκευτους και τους χαµηλής ειδίκευσης εργαζόµενους. Με βάση άλλωστε αυτήν τη
λογική, και προκειµένου να προωθήσουν την απασχόληση για τους χαµηλόµισθους, αρκετές
χώρες που εφάρµοσαν το µέτρο προώθησαν παράλληλα και µια πολιτική επιδότησης των
εργοδοτικών εισφορών που αποτελούν και το κυριότερο τµήµα του σταθερού κόστους για
αυτήν την κατηγορία εργαζοµένων.
Υπάρχει ωστόσο µια περίπτωση κατά την οποία η πλήρης εισοδηµατική αποζηµίωση δεν θα
οδηγήσει σε αύξηση της ανεργίας. Αυτό θα συµβεί αν η επιχείρηση δεν εφάρµοζε υπερωρίες
πριν από την εφαρµογή του µέτρου και η ελαστικότητα της ζήτησης προϊόντος της ως προς
την τιµή είναι ίση µε τη µονάδα16. Η εξήγηση συνίσταται στο ότι η αύξηση της τιµής του
προϊόντος, εξαιτίας της αύξησης του κόστους εργασίας, θα οδηγήσει σε ποσοστιαία ίση
µείωση της ζητούµενης ποσότητάς του. Το τελικό αποτέλεσµα θα είναι η διατήρηση της
απασχόλησης στο ίδιο επίπεδο και η µείωση της παραγωγής. Αν τώρα υποτεθεί ότι η µείωση
των ωρών εργασίας µειώνει την ποσότητα της παραγωγής (εδώ υπάρχει το αντεπιχείρηµα ότι
η µείωση των ωρών εργασίας µπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη αναδιοργάνωση του
συνολικού χρόνου και άρα σε αύξηση της παραγωγής) και η ελαστικότητα ζήτησης του
παραγόµενου προϊόντος είναι µικρότερη της µονάδας, τότε η επιχείρηση έχει κίνητρο να
µειώσει την παραγωγή, να πωλήσει το προϊόν της σε υψηλότερη τιµή και επίσης να µειώσει
τον αριθµό των εργαζοµένων που απασχολεί. Η εξήγηση έγκειται στο ότι τα έσοδα της
επιχείρησης θα αυξηθούν διότι η αύξηση της τιµής είναι ποσοστιαία µεγαλύτερη από την
µείωση της ζητούµενης ποσότητας. Στην περίπτωση αυτή, ακόµα και µε πλήρη εισοδηµατική
αποζηµίωση, το πραγµατικό εισόδηµα των εργαζοµένων ενδέχεται υπό προϋποθέσεις να
µειωθεί εξαιτίας της αύξησης των τιµών.
Από τα παραπάνω συνάγεται το συµπέρασµα ότι πολύ κρίσιµο ρόλο διαδραµατίζουν οι
ελαστικότητες της ζήτησης προϊόντος και εργασίας17. Όσο µεγαλύτερη είναι η ελαστικότητα
της ζήτησης προϊόντος τόσο µικρότερη είναι η δυνατότητα για τις επιχειρήσεις να
µετακυλίσουν προς τους καταναλωτές το αυξηµένο µέσο εργατικό κόστος µέσω µιας
16
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αύξησης των τιµών. Άρα µειώνονται οι πιθανότητες για αύξηση της απασχόλησης. Επίσης,
όσο µεγαλύτερη είναι η δυνατότητα των εργοδοτών να υποκαταστήσουν απασχολούµενους
µε ώρες εργασίας (υπερωρίες) ή µε κεφάλαιο τόσο µικρότερη είναι η πιθανότητα η µείωση
των ωρών εργασίας να οδηγήσει σε µείωση της ανεργίας και αντίστροφα.
Η επίπτωση της µείωσης των ωρών εργασίας στην απασχόληση µπορεί να είναι θετική αν
υποτεθεί ότι θα οδηγήσει σε αύξηση της ωριαίας παραγωγικότητας18. Αν η αύξηση της
ωριαίας παραγωγικότητας είναι αναλογικά µεγαλύτερη από τη µείωση των ωρών εργασίας,
τότε το µέσο εργατικό κόστος θα µειωθεί, η ζήτηση εργασίας θα αυξηθεί, εφόσον η
επιχείρηση έχει συµφέρον να αυξήσει την παραγωγή της, και έτσι η απασχόληση θα αυξηθεί
επίσης. Αντίστροφα, η επιβολή πολλών ωρών εργασίας µε πολλές υπερωρίες µειώνει την
ωριαία παραγωγικότητα των εργαζοµένων διότι αυξάνει την εξάντλησή τους και επιδεινώνει
την αποδοτικότητά τους. Συνεπώς υπάρχει µια αντιστρόφως ανάλογη σχέση µεταξύ ωρών
εργασίας και ωριαίας παραγωγικότητας πέρα από έναν αριθµό ωρών και πάνω. Αν πριν από
την εφαρµογή του µέτρου το συµβατικό ωράριο εργασίας ήταν πάνω από εκείνο το σηµείο
στο οποίο η ωριαία παραγωγικότητα αρχίζει να φθίνει, τότε η εφαρµογή του µέτρου
ενδέχεται να επιφέρει τα επιθυµητά αποτελέσµατα.
Μία πολύ σηµαντική παράµετρος που πρέπει να αναφερθεί στην παρούσα ανάλυση είναι η
ανοµοιογένεια ως προς την προσφερόµενη ποσότητα εργασίας. Το έλλειµµα που θα προκύψει
στην προσφορά εργασίας, ως προϊόν µείωσης του εργάσιµου χρόνου, είναι πολύ δύσκολο να
καλυφθεί πλήρως από τη «δεξαµενή» των ανέργων, διότι οι άνεργοι είναι αυτοί που
εµφανίζουν κατά κανόνα χαµηλή ειδίκευση και άρα χαµηλότερη παραγωγικότητα συγκριτικά
µε τους ήδη απασχολούµενους. Η υπόθεση αυτή µάλιστα βρίσκει ακόµα µεγαλύτερη
εφαρµογή στην περίπτωση επιχειρήσεων που παράγουν προϊόντα εντάσεως κεφαλαίου.
Επιπλέον, υποθέτοντας ότι οι απασχολούµενοι, κυρίως αυτοί που έχουν υψηλές δεξιότητες,
και οι άνεργοι αποτελούν συµπληρωµατικούς παραγωγικούς συντελεστές, τότε µια πιθανή
αύξηση του εργατικού κόστους, ως αποτέλεσµα µείωσης του εργάσιµου χρόνου, θα πλήξει
περισσότερο τους ανέργους αλλά και τους χαµηλής ειδίκευσης απασχολούµενους. Η εξήγηση
έγκειται στο ότι η επακόλουθη µείωση της ζήτησης εργασίας θα επιβαρύνει περισσότερο τη
δεύτερη κατηγορία ατόµων, διότι για αυτούς η ελαστικότητα της ζήτησης εργασίας είναι
συγκριτικά υψηλότερη. Τέλος παρόµοια είναι η λογική και στην περίπτωση εφαρµογής
18

Εδώ θα πρέπει να σηµειωθεί ότι υπάρχει και αντίθετη άποψη σύµφων α µε την οποία η µείωση των ωρών
εργασίας µειώνει την παραγωγικότητα, διότι αυξάνει την αναλογία των µη παραγωγικών ωρών (ως τέτοιες
θεωρούνται η πρώτη και η τελευταία ώρα της εργάσιµης ηµέρας) προς το σύνολο των ωρών εργασίας. Βλ.
Calmfors L. and Hoel M., (1989), “Work Sharing, Employment and Shiftwork”, Oxford Economic Papers, Vol.
41, p. 758
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µέτρων περιοριστικών ως προς τις υπερωρίες19. Υπό την υπόθεση των συµπληρωµατικών
συντελεστών παραγωγής, µια πιθανή αύξηση του κόστους εργασίας θα έχει ως αποτέλεσµα η
µείωση της ζήτησης εργασίας να διαχυθεί περισσότερο στους χαµηλότερης ειδίκευσης
απασχολούµενους.
Τέλος το µέτρο της µείωσης των ωρών εργασίας µπορεί να προσκρούσει στις προτιµήσεις
των ίδιων των εργαζοµένων πολλοί από τους οποίους θα προτιµούσαν να δουλεύουν τον ίδιο
αριθµό ωρών µε πριν και να εισπράττουν υψηλότερο εισόδηµα20. Ειδικότερα δε στην
περίπτωση κατά την οποία η µείωση του εργάσιµου χρόνου δεν συνοδεύεται από πλήρη
εισοδηµατική αποζηµίωση, ο αριθµός των εργαζοµένων που δεν είναι πρόθυµος να αυξήσει
την ανάπαυσή του µε κόστος την απώλεια εισοδήµατος είναι ακόµα µεγαλύτερος. Για τους
εργαζόµενους αυτούς ισχύει ότι το εισοδηµατικό αποτέλεσµα είναι µεγαλύτερο από το
αποτέλεσµα υποκατάστασης. Έτσι, ακόµα και αν αυτά τα άτοµα δεν έχουν τη δυνατότητα να
εργαστούν τον επιθυµητό αριθµό υπερωριών, εξαιτίας ενός πιθανού περιορισµού τους από
την κυβέρνηση, τότε µπορεί να επιλέξουν µια δεύτερη εργασία προκειµένου να διατηρήσουν
το εισόδηµά τους στα ίδια ή και υψηλότερα επίπεδα.
Συµπερασµατικά, θα πρέπει να συντρέξουν µια σειρά από προϋποθέσεις, προκειµένου η
µείωση των ωρών εργασίας να αποφέρει σηµαντικά οφέλη σε όρους αύξησης της
απασχόλησης. Θα πρέπει η επιχείρηση να εφάρµοζε ωράρια κατώτερα ή ίσα από τις αρχικές
συµβατικές ώρες απασχόλησης, να υπάρχουν πιθανότητες σηµαντικών ωφελειών από την
αναµενόµενη αύξηση της παραγωγικότητας, η αποζηµίωση του πραγµατικού εισοδήµατος να
είναι µικρότερη από το ύψος της πλήρους αποζηµίωσης προκειµένου να αποφευχθούν
σηµαντικές αυξήσεις στο κόστος εργασίας και το σταθερό κόστος της απασχόλησης να είναι
σχετικά χαµηλό. Σε αυτήν την περίπτωση καθοριστικό ρόλο µπορούν να παίξουν
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Αυτά µπορεί να επιβληθούν είτε µέσω αύξησης της υπερωριακής προσαύξησης, είτε µέσω περιορισµού του
αριθµού των επιτρεπόµενων υπερωριών. Βλ. επίσης Bauer T., Zimmermann K. F., (1999), “Overtime Work and
Overtime Compensation in Germany”, IZA Discussion Paper No 48, p. 2
20
Στο σηµείο αυτό, όπου γίνεται αναφορά στις προτιµήσεις των εργαζοµένων, είναι χρήσιµο να παρατεθεί µια
συζήτηση που υφίσταται σχετικά µε το γιατί οι ώρες εργασίας στην Ευρώπη είναι µικρότερες συγκριτικά µε τις
αντίστοιχες στις ΗΠΑ. Υπάρχει µια ευρέως διαδεδοµένη αντίληψη σύµφωνα µε την οποία η αύξηση της
παραγωγικότητας στις ευρωπαϊκές χώρες οδήγησε σε µείωση του συνολικού εργάσιµου χρόνου η οποία µε τη
σειρά της αντανακλά τις προτιµήσεις των Ευρωπαίων για αύξηση της ανάπαυσης µάλλον, παρά για αύξηση του
εισοδήµατος, ενώ αντίθετα στις ΗΠΑ επικρατεί η ακριβώς αντίστροφη τάση. Ωστόσο στο επιχείρηµα αυτό
υπάρχει αντίλογος ο οποίος υποστηρίζει ότι η µείωση του χρόνου εργασίας στην Ευρώπη είναι περισσότερο
προϊόν των στρεβλώσεων που προκαλούν µέτρα όπως ο υψηλός φόρος εισοδήµατος από εργασία, η πρόωρη
συνταξιοδότηση κ.α. παρά καθαρά προϊόν προτιµήσεων των εργαζοµένων. Άλλωστε οι προαναφερθείσες
ρυθµίσεις έχουν πολύ πιο ισχυρή παρουσία στις χώρες της Ευρώπης συγκριτικά µε τις ΗΠΑ. Βλ. σχετικά
Blanchard O., (2004), “The economic future of Europe”, http://econ-www.mit.edu/faculty, (Quarterly Journal of
Economics, forthcoming), pp. 6-10.
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συνοδευτικά κυβερνητικά µέτρα όπως η επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών που θα
ωφελήσει κυρίως τους χαµηλόµισθους και λιγότερο εξειδικευµένους εργαζόµενους21. Τέλος
πολύ συχνά οι εργοδότες υποστηρίζουν την εφαρµογή του υπολογισµού των ωρών εργασίας
όχι αποκλειστικά σε εβδοµαδιαία βάση, αλλά σε µεγαλύτερο διάστηµα, προκειµένου να
υπάρχει ευελιξία και να είναι εφικτή η δυνατότητα προσαρµογής των επιχειρήσεων στις
διακυµάνσεις της ζήτησης του προϊόντος. Παρόµοια λογική διέπει την προοπτική χρήσης των
βαρδιών ούτως ώστε να επιτυγχάνεται υψηλότερη αξιοποίηση του κεφαλαίου και να
αποφεύγεται η επιβάρυνση που συνεπάγονται οι υπερωρίες. Όµως κάτι τέτοιο µπορεί να
εφαρµοστεί σε µεγάλες επιχειρήσεις που µπορούν να προσλάβουν µεγάλο αριθµό
εργαζοµένων και διαθέτουν υψηλή ποσότητα κεφαλαίου. Αντίθετα για τις µικρές επιχειρήσεις
τα περιθώρια για κάτι τέτοιο είναι στενά. Όπως στενά είναι επίσης τα περιθώρια που έχουν οι
µικροµεσαίες επιχειρήσεις για αποτελεσµατική αναδιοργάνωση του χρόνου εργασίας. Η
εφαρµογή της µείωσης των ωρών εργασίας είναι εποµένως προτιµότερο να πραγµατοποιείται
κατά τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας και όχι γενικευµένα από τη στιγµή που οι διαφορές
που υπάρχουν στους διάφορους τοµείς επηρεάζουν και τις πιθανότητες επιτυχούς εφαρµογής
του µέτρου.

21

OECD, (1998), “Working Hours: Latest trends and policy initiatives”, in OECD (ed.) Employment Outlook,
pp. 153-188, OECD, Paris, p. 173
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ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ
ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ
Τοποθετώντας κανείς τη συζήτηση σχετικά µε το αν και κατά πόσο η µείωση των
συµβατικών ωρών εργασίας συνιστά µια πολιτική κατάλληλη για την αύξηση της
απασχόλησης διαπιστώνει ότι αυτή πάσχει ως προς την θεµελιώδη υπόθεση περί σταθερής
ποσότητας εισροής εργασίας για την παραγωγή δεδοµένης ποσότητας προϊόντων και
υπηρεσιών (lump of labour fallacy).Επιπλέον, σύµφωνα µε την ανάλυση που έχει προηγηθεί,
γίνεται αντιληπτό ότι η εφαρµογή του µέτρου δεν επιτρέπει την εξαγωγή σαφών και
ξεκάθαρων συµπερασµάτων σχετικά µε τις πιθανές επιπτώσεις στην απασχόληση. Για να
καταστεί δυνατό κάτι τέτοιο θα πρέπει πρώτα να υιοθετηθούν µια σειρά από υποθέσεις που
αφορούν µια πληθώρα σηµαντικών εξωγενών παραµέτρων οι οποίες επηρεάζουν την
κατεύθυνση των συµπερασµάτων.
Εν τούτοις δεν είναι λίγες εκείνες οι χώρες που έχουν αναζητήσει στην πολιτική αυτή τη
λύση απέναντι στο πρόβληµα της ανεργίας22. Στην παρούσα ενότητα παρατίθενται
παραδείγµατα από περιπτώσεις δύο χωρών –Γερµανία και Γαλλία- που προέβησαν στην
εφαρµογή του µέτρου αυτού. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην περίπτωση της Γαλλίας, διότι η
χώρα αυτή έχει να επιδείξει µια σχετικά µακρά παράδοση ως προς την προτίµησή της σε αυτό
το µέτρο. Τέλος παρατίθεται µια γενική εµπειρική ανάλυση η οποία διερευνά τις
µακροχρόνιες επιπτώσεις του µέτρου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Η περίπτωση της Γερµανίας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον διότι οι ρυθµίσεις που
αφορούν την εφαρµογή της µείωσης των ωρών εργασίας είναι προϊόν διαπραγµατεύσεων
µεταξύ των ενώσεων των εργοδοτών και των εργατικών συνδικάτων και από τις οποίες
22

∆ύο ενδιαφέροντα και αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα αποτελούν, εκτός των άλλων, οι περιπτώσεις του
Βελγίου και της Ολλανδίας. Στο Βέλγιο την περίοδο 1983-86 εφαρµόζεται ένα µέτρο µείωσης του εργάσιµου
χρόνου γνωστό και ως «3-5-3» το οποίο προέβλεπε µείωση της µισθολογικής επιβάρυνσης για τις επιχειρήσεις
κατά 3%, µείωση του εργάσιµου χρόνου κατά 5% και αύξηση της απασχόλησης κατά 3%. Σύµφωνα µε τις
σχετικές εκτιµήσεις το εν λόγω µέτρο µόνο κατά ένα πολύ µικρό ποσοστό επαλήθευσε τις κυβερνητικές
προσδοκίες. Βλ. σχετικά Roche W.K., Fynes B., Morrissey T., (1996) “Working time and employment: A
review of international evidence”, International Labour Review, Vol. 135, pp. 136-137 και Kapteyn A., Kalwij
A., Zaidi A., (2000), “The myth of worksharing”, Center for Economic Research, No. 2000-23, p 31. Όσον
αφορά την περίπτωση της Ολλανδίας το 1982 επιτυγχάνεται συµφωνία για µείωση των ωρών εργασίας ανά
εβδοµάδα από 40 σε 36 ώρες µε παράλληλη δέσµευση για συγκράτηση των µισθολογικών αυξήσεων. Το µέτρο
δεν επέφερε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι τα εργατικά συνδικάτα έπαψαν να το
τοποθετούν στην κορυφή των διεκδικήσεών τους. Βλ. σχετικά Kapteyn A., Kalwij A., Zaidi A., (2000), “The
myth of worksharing”, Center for Economic Research, No. 2000-23, p. 32.
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απουσιάζει, τουλάχιστον άµεσα, η κυβερνητική παρέµβαση. Αντίθετα, όπως θα φανεί
παρακάτω, στη Γαλλία η παρέµβαση της κυβέρνησης σε ζητήµατα που άπτονται της αγοράς
εργασίας είναι έντονη και αυτό ισχύει και για το θέµα του εργάσιµου χρόνου, όπου σε δυο
περιπτώσεις, το 1982 και το 1998, η Γαλλική κυβέρνηση ήταν αυτή που επέβαλλε τη µείωση
των ωρών εργασίας.
Πρωταγωνιστικό ρόλο από µέρους των εργαζοµένων σχετικά µε τις διαπραγµατεύσεις για
µείωση των ωρών εργασίας στη Γερµανία έπαιξε η IG Metall τα µέλη της οποίας αποτελούν
το 1/3 του συνόλου των µελών των γερµανικών συνδικάτων και αφορούν εκείνο το µέρος της
παραγωγικής δραστηριότητας της γερµανικής οικονοµίας που επιτυγχάνει τη µεγαλύτερη
ανταγωνιστικότητα και στην οποία ανήκει το συντριπτικά µεγαλύτερο µέρος των γερµανικών
εξαγωγών23. Τα παραπάνω µαρτυρούν το µέγεθος της διαπραγµατευτικής δύναµης της IG
Metall και τον καθοριστικό ρόλο που διαδραµατίζει στη διεξαγωγή του κοινωνικού διαλόγου.
Οι ώρες εργασίας ανά εβδοµάδα

στη Γερµανία από τα µέσα της δεκαετίας του 70

ανέρχονταν στις 40 και αφορούσαν το 95% σχεδόν του συνόλου των απασχολουµένων24. Το
1978 και το 1979 η IG Metall ήταν αυτή που πρωτοστάτησε σε ένα κύµα απεργιών µε αίτηµα
τη µείωση των ωρών εργασίας µε κεντρικό επιχείρηµα την αντιµετώπιση της ανεργίας. Οι
κινητοποιήσεις αυτές απέβησαν άκαρπες, αλλά το ζήτηµα επανέρχεται στο προσκήνιο το
1983 χρονιά κατά την οποία η ανεργία στη Γερµανία παρουσιάζει σηµαντική άνοδο και
ανέρχεται σε 8%. Το ποσοστό αυτό δεν φαντάζει ιδιαίτερα υψηλό συγκρινόµενο µε τη διεθνή
πραγµατικότητα, εν τούτοις µαρτυρά µια ανησυχητική άνοδο της ανεργίας στη Γερµανία από
τη στιγµή που αυτή ανερχόταν σε µόλις 3% το 198025. Για µια ακόµα φορά, το αίτηµα για
µείωση των ωρών εργασίας αναδύεται σε περιόδους αύξησης της ανεργίας ως µια πολιτική
αντιµετώπισής της. Ύστερα από τις απεργιακές κινητοποιήσεις του 1984 οι διαπραγµατεύσεις
οδήγησαν στην αποδοχή της µείωσης από 40 σε 35 ώρες εργασίας ανά εβδοµάδα, µε τη
µείωση να λαµβάνει χώρα σταδιακά, ενώ θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στις επιδιώξεις των
εργαζοµένων συµπεριλαµβανόταν και το αίτηµα για πλήρη εισοδηµατική αποζηµίωση. Είναι
χαρακτηριστικό το αποτέλεσµα µιας έρευνας κατά το οποίο µόλις ένα 10% των Γερµανών
εργαζοµένων θα επιθυµούσε να δουλεύει λιγότερες ώρες και να εισπράττει αντίστοιχα
µικρότερη αµοιβή26. Ως εκ τούτου το αίτηµα για πλήρη εισοδηµατική αποζηµίωση θεωρείτο
23

Ουσιαστικά αναφέρεται στις αυτοκινητοβιοµηχανίες, στις βιοµηχανίες χάλυβα, βιοµηχανίες παραγωγής
ηλεκτρισµού κλπ. Βλ. Kinderman D., (1999), “The Janus-Faced Nature of Working-Time reduction: Between
Rationalization Whip and Instrument for Social Justice”, http://www.web.net/~pef/dkinderman.pdf, p. 12
24
Hunt J., (1999), “Has work-sharing worked in Germany?”, The Quarterly Journal of Economics, p. 119
25
Kinderman D., (1999), όπως υποσηµείωση Νο. 24, p. 11
26
Hunt J., (1999), όπως υποσηµείωση Νο. 25, p. 121
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απαραίτητο, προκειµένου να επιτευχθεί η απαιτούµενη συσπείρωση και συµµετοχή από την
πλευρά των εργαζοµένων κατά τη διάρκεια των απεργιών και των διαπραγµατεύσεων. Με
άλλα λόγια το αίτηµα για πλήρη εισοδηµατική αποζηµίωση αποτελούσε απαραίτητη
προϋπόθεση ούτως ώστε να πειστούν τα µέλη των συνδικάτων και γενικότερα οι εργαζόµενοι
ότι η µείωση των ωρών εργασίας δεν θα απέβαινε σε βάρος των δικών τους συµφερόντων,
ακόµα και αν κάτι τέτοιο θα είχε ως αποτέλεσµα τη βελτίωση της θέσης των ανέργων µέσω
µιας πιθανής αύξησης της απασχόλησης27.
Από την πλευρά των εργοδοτών (µε την Gesamtmetall να συνιστά την ισχυρότερη ένωση των
εργοδοτών) υπήρξε πλήρης αντίθεση στην εφαρµογή του µέτρου λόγω της αύξησης του
κόστους που θα σηµατοδοτούσε κάτι τέτοιο28. Εντούτοις η πλήρης αυτή άρνηση δεν θα
µπορούσε να έχει ωφέλιµα αποτελέσµατα, διότι οι απεργίες των εργατικών συνδικάτων
συνεχίζονταν προκαλώντας σηµαντικές απώλειες για τις επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα η
στάση αυτή των εργοδοτών θεωρήθηκε ότι συµβάλλει στην όξυνση των αντιδράσεων και
στην αύξηση της συνοχής από πλευράς των εργαζοµένων29. Έτσι οι ενώσεις των εργοδοτών
εισήλθαν στις διαπραγµατεύσεις προβάλλοντας ως βασικότερο αντάλλαγµα για τη σύναψη
συµφωνίας την µεγαλύτερη ευελιξία του εργάσιµου χρόνου. Για την ακρίβεια, οι εργοδότες
ζητούσαν ο χρόνος εργασίας να µην υπολογίζεται πλέον µε βάση τον αριθµό των εργάσιµων
ωρών ανά εβδοµάδα, αλλά ανά µεγαλύτερη χρονική περίοδο, συνήθως ανά εξάµηνο. Με
αυτόν τον τρόπο οι επιχειρήσεις αποκτούσαν τη δυνατότητα να προσαρµόζουν την ποσότητα
της εισροής εργασίας -ως προς τις ώρες- µε βάση τις διακυµάνσεις της ζήτησης. Επίσης οι
επιχειρήσεις απέκτησαν το δικαίωµα να διαφοροποιούν τις ώρες εργασίας ανά εργάτη. Με
άλλα λόγια θα µπορούσαν να απασχολούν µέρος του εργατικού δυναµικού για περισσότερες
από 35 ώρες ενώ παράλληλα ένα άλλο τµήµα του εργατικού δυναµικού να απασχολείται για
λιγότερες από 35 ώρες. Αρκεί πάλι ο µέσος αριθµός ωρών εργασίας ανά εβδοµάδα και για το
σύνολο των εργαζοµένων να ισούται µε 35.
Η χρήση της ευελιξίας είχε ως πλεονέκτηµα το ότι οι εργαζόµενοι δεν θα απασχολούνταν
περισσότερες ώρες από αυτές που θα χρειαζόταν η επιχείρηση µε κριτήριο το επίπεδο της
ζήτησης του προϊόντος τους. Αυτό από τη µια συνέβαλλε καθοριστικά στη διατήρηση της
ανταγωνιστικότητας για τις γερµανικές επιχειρήσεις, όµως παράλληλα, τους επέτρεψε να µην
προβούν σε αύξηση των προσλήψεων, τουλάχιστον για την πλειοψηφία εξ αυτών, µε
27

Σε κάθε περίπτωση, οι πιθανότητες αύξησης της απασχόλησης αυξάνονται όσο µικρότερη είναι η κλίµακα της
εισοδηµατικής αποζηµίωσης.
28
Για τη διαπραγµατευτική στάση της Gesamtmental βλ. Kinderman D., (1999), όπως υποσηµείωση Νο. 24, pp.
16-18
29
Kinderman D., (1999), όπως υποσηµείωση Νο. 24., p. 17
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επακόλουθο την εξαιρετικά µειωµένη πιθανότητα θετικών επιδράσεων στην απασχόληση.
Θεωρητικά, για να υπάρξουν θετικές επιπτώσεις ως προς την απασχόληση, θα έπρεπε η
µείωση των ωρών εργασίας να λάβει χώρα µε µεγαλύτερη ταχύτητα συγκριτικά µε την
αύξηση της παραγωγικότητας, ούτως ώστε το έλλειµµα της παραγωγής να καλυφθεί από την
αύξηση στην εισροή εργασίας30. Ωστόσο ακόµα και αν η µείωση των ωρών εργασίας
λάµβανε χώρα γρηγορότερα από την αύξηση της παραγωγικότητας, αυτό θα υπονόµευε
σηµαντικά την ανταγωνιστικότητα, ακόµα και την επιβίωση οριακών επιχειρήσεων, και κατά
συνέπεια θα οδηγούσε σε δυσµενείς επιπτώσεις ως προς την απασχόληση.
Όσον αφορά τέλος τις επιπτώσεις του µέτρου οι περισσότερες εκτιµήσεις συγκλίνουν στο ότι
η µείωση των ωρών εργασίας ανά εβδοµάδα µόνο κατά ένα ελάχιστο ποσοστό κατάφερε να
εκπληρώσει τον κεντρικό διακηρυγµένο στόχο που δεν ήταν άλλος από την αύξηση της
απασχόλησης. Η µείωση των συµβατικών ωρών εργασίας κατά µια ώρα οδήγησε σε µείωση
των πραγµατικών εργάσιµων ωρών κατά 0.88-1 ώρα31. Επιπλέον η ίδια µοναδιαία µείωση
των συµβατικών ωρών οδήγησε σε αύξηση του ωροµισθίου κατά 2-2.4% συγκριτικά µε τους
κλάδους παραγωγής στους οποίους δεν εφαρµόστηκε η µείωση των ωρών εργασίας. Η
αύξηση αυτή αντιστοιχεί σχεδόν εξολοκλήρου µε την πλήρη εισοδηµατική αποζηµίωση για
τους εργαζόµενους στους οποίους ίσχυσε το µέτρο. Ωστόσο η αύξηση των ωροµισθίων
προκάλεσε πολύ περιορισµένα αποτελέσµατα στην απασχόληση µε τα ποσοστά αύξησης να
είναι 0.3-0.7% για τους ωροµίσθιους και 0.2-0.3% για τους µισθωτούς εργαζόµενους.
Συµπερασµατικά η µείωση των συµβατικών ωρών εργασίας ανά εβδοµάδα οδήγησε σε
σηµαντική βελτίωση της θέσης των απασχολούµενων για τους οποίους ίσχυσε το µέτρο από
τη στιγµή που αυτοί εργάζονταν λιγότερο και δεν απώλεσαν µέρος του πραγµατικού τους
εισοδήµατος. Ωστόσο η βελτίωση αυτή έλαβε χώρα σε βάρος των ανέργων, εφόσον η
απασχόληση δεν αυξήθηκε τουλάχιστον σηµαντικά. Η εφαρµογή του µέτρου µέσω της
διαπραγµάτευσης µεταξύ των κοινωνικών εταίρων φαίνεται να επαλήθευσε για την
περίπτωση της Γερµανίας τη θεωρία “insiders Vs outsiders” κατά την οποία τα µέλη των
συνδικάτων στην προσπάθεια εκπλήρωσης των δικών τους συµφερόντων, είτε αυτά
µεταφράζονται σε µισθολογικές αυξήσεις είτε σε λιγότερες ώρες εργασίας, πολλές φορές
προκαλούν δυσκαµψίες στην αγορά εργασίας που αποβαίνουν σε βάρος των ανέργων οι
πιθανότητες πρόσληψης των οποίων µειώνονται. ∆εν είναι τυχαίο ότι η IG Metall -κατά
30

Τουλάχιστον για τις µεγάλες επιχειρήσεις που θα µπορούσαν να αυξήσουν τις προσλήψεις. Είναι πιθανό για
τις µικρές, οριακές επιχειρήσεις να µείωναν το επίπεδο της παραγωγής τους.
31
Για επιπτώσεις του µέτρου στη Γερµανία (συνοπτική παρουσίαση) βλ. Hunt J., (1999), “Has work-sharing
worked in Germany?”, The Quarterly Journal of Economics, p. 144-145
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κύριο λόγο- δέχτηκε σκληρή κριτική ως προς το ότι, ενώ ο διακηρυγµένος στόχος της ήταν η
µείωση των ωρών εργασίας προκειµένου να µειωθεί η ανεργία, το τελικό αποτέλεσµα
οδήγησε σε σηµαντική αύξηση των ωροµισθίων µε παράλληλη µείωση των πραγµατικών
ωρών εργασίας και άρα σε σηµαντική βελτίωση της θέσης των µελών της σε βάρος όµως των
ανέργων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ
4.1 ∆ιδάγµατα από την εφαρµογή του µέτρου το 198232
Το µέτρο της µείωσης του εργάσιµου χρόνου δεν εφαρµόστηκε για πρώτη φορά στη Γαλλία
το 1998. Ήδη από το Φεβρουάριο του 1982 η τότε κυβέρνηση του Francois Mitterrand είχε
προβεί σε µείωση των ωρών εργασίας ανά εβδοµάδα µε στόχο την αύξηση της απασχόλησης.
Τα αποτελέσµατα της πολιτικής αυτής θα µπορούσαν να αποτελέσουν χρήσιµα διδάγµατα ως
προς την εκ νέου εφαρµογή του µέτρου που έλαβε χώρα το 1998.
Το Φεβρουάριο του 1982 η γαλλική κυβέρνηση προέβη σε µείωση των εβδοµαδιαίων ωρών
εργασίας από 40 σε 39, ενώ επιπλέον επέβαλλε33 την ποσοστιαία αύξηση του κατώτατου
ωροµισθίου (SMIC-λογίζεται ως ωροµίσθιο) στα επίπεδα της πλήρους εισοδηµατικής
αποζηµίωσης34. Έτσι από το Φεβρουάριο του 1982 ένα πολύ σηµαντικό ποσοστό των
εργαζοµένων στη Γαλλία εργαζόταν για 39 ώρες και αµειβόταν για 40. Θα πρέπει επίσης να
σηµειωθεί ότι ήδη από το προηγούµενο έτος η κυβέρνηση Mitterrand είχε προβεί σε αύξηση
του SMIC κατά 5%. Μέσα σε ένα χρόνο συνεπώς το κατώτατο ωροµίσθιο είχε ουσιαστικά
αυξηθεί κατά 7.5%. Τέλος ένα ακόµα χαρακτηριστικό στοιχείο που συνόδευσε την εφαρµογή
του µέτρου ήταν η σχετική διαφοροποίηση ως προς τους µισθούς αναφορικά µε τους
απασχολούµενους που λάµβαναν το SMIC. Όπως αναφέρθηκε η αύξηση του κατώτατου
ωροµισθίου βελτίωσε τη θέση των ήδη απασχολούµενων από τη στιγµή που αυτοί
εργάζονταν 39 ώρες και αµείβονταν για 40. Ωστόσο το ίδιο συµπέρασµα δεν ίσχυε και για
όσους προσλαµβάνονταν από το Φεβρουάριο του 1982 και έπειτα, εφόσον η πλήρης
εισοδηµατική αποζηµίωση αφορούσε προσαρµογή στο ωροµίσθιο και όχι µεταβολή του
µηνιαίου µισθού. Συνεπώς όσοι προσλαµβάνονταν µετά την ηµεροµηνία εφαρµογής του
32

Για τη συγκεκριµένη ενότητα η πηγή που χρησιµοποιήθηκε είναι η εξής: Crepon B., Kramarz F., (2002),
“Employed 40 hours or not employed 39: Lessons from the 1982 Mandatory Reduction of the Workweek”, IZA
Discussion paper No. 416
33
Η Γαλλική κυβέρνηση συνέστησε στις επιχειρήσεις την αύξηση του ωροµισθίου για τους εργαζόµενους
εκείνους που λάµβαναν αµοιβή υψηλότερη του SMIC, ενώ για όσους λάµβαναν το SMIC δεν αρκέστηκε σε
συστάσεις, αλλά επέβαλλε την πλήρη εισοδηµατική αποζηµίωση.
34
Η αύξηση ανερχόταν σε 2.5%
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µέτρου θα εργάζονταν 39 ώρες και θα αµείβονταν για 39 ώρες. Εποµένως όσες επιχειρήσεις
είχαν το περιθώριο να αντεπεξέλθουν στο κόστος απόλυσης, είχαν κίνητρο να απολύσουν
τους ήδη απασχολούµενους και να προσλάβουν νέους35.
Από τα προαναφερθέντα συνάγεται εύλογα το συµπέρασµα πως η εφαρµογή του µέτρου
συνοδεύτηκε από αύξηση του κόστους εργασίας για τις επιχειρήσεις, ειδικότερα δε για
εκείνες που απασχολούσαν κατά κανόνα ανειδίκευτους εργαζόµενους οι οποίοι αµείβονταν
µε τον κατώτατο µισθό36. Ως εκ τούτου η γαλλική κυβέρνηση όχι µόνο δεν θα προωθούσε
την απασχόληση, αλλά αντίθετα, θα έβλαπτε περισσότερο εκείνη την κατηγορία των
απασχολούµενων που ήθελε να προστατεύσει, δηλαδή τους χαµηλόµισθους.
Πράγµατι οι επιπτώσεις του µέτρου ήταν αρνητικές για την απασχόληση. Εκτιµάται ότι για
τον πρώτο χρόνο εφαρµογής του µέτρου η πιθανότητα για έναν απασχολούµενο, που πριν
από το Φεβρουάριο του 1982 εργαζόταν τουλάχιστον 40 ώρες την εβδοµάδα, να µεταβεί σε
καθεστώς ανεργίας αυξήθηκε κατά 3.9%37. Γενικότερα η απασχόληση µειώθηκε κυρίως για
το ανειδίκευτο εργατικό δυναµικό, ενώ και τα κέρδη από την παραγωγικότητα δεν ήταν τα
προσδοκώµενα. Επιπλέον δριµεία κριτική ασκήθηκε για το γεγονός ότι το µέτρο είχε
γενικευµένη εφαρµογή και δεν έλαβε υπόψη διαφορετικές συνθήκες και καταστάσεις που
αντιµετωπίζουν όχι µόνο οι διάφοροι κλάδοι µιας οικονοµίας, αλλά και επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο. Τέλος θα έπρεπε να είχε προνοηθεί µια διαφορετική
αντιµετώπιση για τις µικρές επιχειρήσεις στις οποίες η µείωση των ωρών εργασίας είναι
πιθανότερο να προκαλέσει µείωση του συνολικά παραγόµενου προϊόντος, εφόσον τα κέρδη
από την πιθανή άνοδο της παραγωγικότητας είναι εξ ορισµού περιορισµένα και το κόστος
πρόσληψης συγκριτικά υψηλότερο.
4.2 Το 35-ωρο στη Γαλλία
Η µείωση από 39 σε 35 ώρες εργασίας ανά εβδοµάδα στη Γαλλία πραγµατοποιήθηκε µε
απόφαση της Γαλλικής κυβέρνησης η οποία για το σκοπό αυτό ψήφισε το σχετικό νόµο της
13ης Ιουνίου του 1998 (Aubry I) ο οποίος αργότερα συµπληρώθηκε µε έναν δεύτερο νόµο
στις 19 Ιουνίου του 2000 (Aubry II)38. Από µια πρώτη κιόλας ανάγνωση του νόµου φαίνεται

35

Οι επιχειρήσεις που θα προέβαιναν σε προσλήψεις µετά την εφαρµογή του µέτρου δεν ήταν υποχρεωµένες να
προβούν σε προσαρµογή προς τα πάνω του κατώτατου ωροµισθίου, κάτι που ήταν υποχρεωµένες να κάνουν για
τους ήδη απασχολούµενους, προκειµένου αυτοί να µην υποστούν απώλεια εισοδήµατος.
36
Θα πρέπει επίσης να συνυπολογιστεί και η αύξηση κατά 5% του SMIC που είχε λάβει χώρα ένα χρόνο πριν.
37
Crepon B., Kramarz F., (2002), “Employed 40 hours or not employed 39: Lessons from the 1982 Mandatory
Reduction of the Workweek”, IZA Discussion paper No. 416, p. 27
38
Οι δύο νόµοι πήραν την ονοµασία τους από το όνοµα της τότε Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικών
Υποθέσεων της Γαλλίας κ. Aubry
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η πρόθεση της κυβέρνησης να επιφυλάξει ευνοϊκότερη µεταχείριση για τις µικροµεσαίες
επιχειρήσεις, αναγνωρίζοντας έτσι σαφώς ότι κάθε µέτρο που προσβλέπει σε µείωση του
χρόνου εργασίας συνεπάγεται υψηλότερο κόστος για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Έτσι ο
πρώτος νόµος ορίζει τη µέγιστη διάρκεια των συµβατικών ωρών εργασίας στις 35 ώρες
εβδοµαδιαίως τον Ιανουάριο του 2000 για τις επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους
από 20 εργαζόµενους και για το έτος 2002 για τις επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους
από 20 εργαζόµενους.
Στόχοι και βασικές διατάξεις του νόµου
Οι διακηρυγµένοι στόχοι του προγράµµατος είναι οι εξής:
Η αύξηση της απασχόλησης µέσω της

λογικής της αναδιανοµής του συνολικά εργάσιµου

χρόνου µεταξύ απασχολουµένων και µη προκειµένου το ίδιο επίπεδο παραγωγής να
κατανεµηθεί

µεταξύ

περισσότερων εργαζοµένων (work-sharing),

η βελτίωση της

ανταγωνιστικότητας των γαλλικών επιχειρήσεων µέσω των ωφελειών που θα προκύψουν από
την αύξηση της ωριαίας παραγωγικότητας και της αναδιοργάνωσης του εργάσιµου χρόνου
και τέλος η ενθάρρυνση των διαπραγµατεύσεων µεταξύ των κοινωνικών εταίρων σχετικά µε
την πρακτική εφαρµογή των διατάξεων.
Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της σχετικής νοµοθεσίας συνοψίζονται αφενός στην παροχή
ισχυρών κινήτρων για τις επιχειρήσεις προκειµένου να εφαρµόσουν την µείωση του χρόνου
εργασίας και αφετέρου σε ρυθµίσεις σχετικά µε τον τρόπο εφαρµογής του µέτρου, αλλά και
τον µέγιστο αριθµό υπερωριών. Όσον αφορά την πρώτη περίπτωση τα κίνητρα ουσιαστικά
συνίστανται στην επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών. Οι επιχειρήσεις που θα υπογράψουν
συµφωνία πριν από το 2000 θα τύχουν µιας αρκετά γενναίας επιδότησης των εργοδοτικών
εισφορών η οποία θα µειώνεται µε την πάροδο του χρόνου, ως συνάρτηση ηµεροµηνίας της
υπογραφής και έκτασης της µείωσης του χρόνου εργασίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την
επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών είναι η πρόσληψη (επιθετικό άνοιγµα) και η
διατήρηση (αµυντικό άνοιγµα) του 6% του συνολικού προσωπικού της επιχείρησης. Ένα
δεύτερο ισχυρότερο σύστηµα επιδότησης διαµορφώνεται για την περίπτωση µείωσης του
χρόνου εργασίας κατά 15% και αύξηση των προσλήψεων σε ποσοστό 9%.
Επιπρόσθετα οι σχετικές διατάξεις προβλέπουν δωρεάν παροχή υποστήριξης και υπηρεσιών
από ειδικές οµάδες συµβούλων σχετικά µε τον τρόπο οργάνωσης του εργάσιµου χρόνου,
προκειµένου να υπάρξουν οφέλη παραγωγικότητας για τις επιχειρήσεις.
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Όσον αφορά το µέγιστο αριθµό υπερωριών αυτός θα ανέρχεται στις 130 ώρες ετησίως,
εξαιρουµένων όµως των µικρών επιχειρήσεων οι οποίες λαµβάνουν παράταση κατά την
οποία θα έχουν το δικαίωµα διατήρησης του µέγιστου αριθµού υπερωριών στις 180 ώρες
ετησίως (ό,τι ίσχυε πριν την εφαρµογή του νόµου) µέχρι το 2002 και στις 160 µέχρι το τέλος
του 2003.
Τέλος η διαδικασία εφαρµογής του µέτρου εµπεριέχει µια σχετική ευελιξία από τη στιγµή
που δίνει το έναυσµα στους κοινωνικούς εταίρους να προβούν σε διαπραγµατεύσεις σχετικά
µε τον τρόπο εφαρµογής, ενώ ευελιξία παρατηρείται και στον τρόπο υπολογισµού του
εργάσιµου χρόνου, ο οποίος πλέον δεν θα αποτιµάται αυστηρά σε εβδοµαδιαία βάση, αλλά σε
ετήσια (1600 ώρες ανά έτος και εργαζόµενο).
Πλεονεκτήµατα και Μειονεκτήµατα του Νόµου
Συγκριτικά µε τον αντίστοιχο νόµο περί µείωσης του εργάσιµου χρόνου που ίσχυσε στη
Γαλλία το 1982 οι δύο καινούργιοι νόµοι εµφανίζουν σηµαντικά πλεονεκτήµατα που ως ένα
βαθµό µαρτυρούν πως η Γαλλική κυβέρνηση διδάχτηκε από τα προβλήµατα που προκάλεσε η
ρύθµιση του 1982. Οι βασικές καινοτοµίες ήταν η επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, η
ενθάρρυνση των διαπραγµατεύσεων µεταξύ των κοινωνικών εταίρων, και τα αυξηµένα
περιθώρια προς τις επιχειρήσεις για µεγαλύτερη ευελιξία ως προς την αποτίµηση του
συνολικού χρόνου εργασίας. Η πλέον κρίσιµη από τις προαναφερθείσες ρυθµίσεις είναι η
επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών η οποία συνέβαλλε στη µείωση του µέσου εργατικού
κόστους ειδικότερα δε για τους χαµηλής ειδίκευσης απασχολούµενους για τους οποίους η
προοπτική αύξησης της παραγωγικότητας είναι εξ ορισµού περιορισµένη και ως εκ τούτου το
κόστος πρόσληψης υψηλότερο, ενώ και η αναλογία του σταθερού κόστους στο συνολικό
είναι συγκριτικά υψηλότερη. Παράλληλα η ενθάρρυνση των διαπραγµατεύσεων µεταξύ των
κοινωνικών εταίρων θεωρήθηκε ότι θα µπορούσε να οδηγήσει σε επωφελείς συµφωνίες και
για τις δυο πλευρές39 (win-win agreements), ενώ τέλος πολύ σηµαντική ήταν η ρύθµιση που
προέβλεπε µια µεγαλύτερη µεταβατική περίοδο προσαρµογής για τις µικροµεσαίες
επιχειρήσεις.

39

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί και η αντίθετη άποψη που υποστηρίζει ότι ναι µεν η νοµοθεσία
προβλέπει την ενθάρρυνση των διαπραγµατεύσεων, από την άλλη όµως η γαλλική κυβέρνηση ήταν αυτή που
αποφάσισε τη µείωση του εβδοµαδιαίου συµβατικού ωραρίου και απλά σε ένα δεύτερο στάδιο έδωσε τη
δυνατότητα στους κοινωνικούς εταίρους να διεξάγουν διαπραγµατεύσεις στη βάση µιας ισχύουσας απόφασης.
Αναµφίβολα οι πιθανότητες επιτυχίας του µέτρου αυξάνονται στην περίπτωση των κατά το δυνατόν
αποκεντρωµένων κλαδικών διαπραγµατεύσεων, διότι λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες που
αντιµετωπίζει ο κάθε κλάδος.
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Τοποθετώντας τώρα τη συζήτηση στο πλαίσιο των επιδράσεων του µέτρου στην απασχόληση
οι σχετικές εκτιµήσεις δεν παρέχουν ένα ασφαλές συµπέρασµα ως προς το αν και κατά πόσο
η µείωση των ωρών εργασίας οδήγησε σε αύξηση της απασχόλησης. Σε κάθε περίπτωση
ωστόσο απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της συγκεκριµένης πολιτικής είναι να µην
οδηγήσει σε αύξηση του µέσου µισθολογικού κόστους. Από τη στιγµή που η εφαρµογή του
συνοδεύεται από αύξηση του ωροµισθίου, και άρα διατήρηση του µηνιαίου εισοδήµατος στα
ίδια επίπεδα, προκύπτει εύλογα το ερώτηµα του πώς θα µπορούσε να αποφευχθεί η αύξηση
του µέσου µισθολογικού κόστους. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της γαλλικής κυβέρνησης40 η
αύξηση αυτή θα µπορούσε να εξουδετερωθεί µε τους εξής τρεις τρόπους: α) από την αύξηση
της ωριαίας παραγωγικότητας που µε τη σειρά της θα προέκυπτε ως αποτέλεσµα της
αναδιοργάνωσης του χρόνου εργασίας41 β) από µείωση του ρυθµού αύξησης των µισθών ή
ακόµα και πάγωµα αυτών προσωρινά και γ) από τις κρατικές επιδοτήσεις των εργοδοτικών
εισφορών.
Εντούτοις τόσο η προσδοκώµενη αύξηση της ωριαίας παραγωγικότητας της εργασίας όσο και
η επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών είχαν σηµαντικά εµπόδια να προσπεράσουν
προκειµένου να αποδώσουν τα αναµενόµενα καθαρά οφέλη.
Το πρώτο από αυτά έχει να κάνει µε τη σηµαντική επιβάρυνση που συνεπάγεται το 35-ωρο
για τις µικρές επιχειρήσεις. Η µετάβαση προς τις 35 ώρες εργασίας είναι πολύ πιο δύσκολη
για τις µικρές επιχειρήσεις από ότι για τις µεγάλες. Οι τελευταίες έχουν τη δυνατότητα να
προβούν σε αύξηση των προσλήψεων, (δεδοµένων και των περιορισµών ως προς τη χρήση
υπερωριών) προκειµένου να αντισταθµίσουν την προοπτική µείωσης της παραγωγής λόγω
της µείωσης του εργάσιµου χρόνου. Αντίθετα για τις µικρές επιχειρήσεις το κόστος
προσαρµογής είναι πολύ υψηλότερο. Για πολλές από αυτές η πρόσληψη ακόµα και ενός
µόλις εργάτη συνεπάγεται αξιόλογη αύξηση του µεγέθους τους, ενώ επιπλέον δεν έχουν το
απαιτούµενο µέγεθος ούτως ώστε να εκµεταλλευτούν επαρκώς τα οφέλη από την ευελιξία και
την αναδιοργάνωση του εργάσιµου χρόνου. Η συγκεκριµένη πολιτική δεν συγκεντρώνει
υψηλές πιθανότητες ως προς την αύξηση των προσλήψεων από τις µικρές επιχειρήσεις.
Ένα δεύτερο εµπόδιο για την επιτυχή εφαρµογή του µέτρου είναι το πολύ υψηλό
δηµοσιονοµικό κόστος. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω η κυβέρνηση προκειµένου να δώσει
κίνητρα στις επιχειρήσεις να µεταβούν στο νέο καθεστώς του 35-ωρου προέβη σε
επιδοτήσεις των εργοδοτικών εισφορών. Μάλιστα οι επιδοτήσεις αυτές θα συνεχίζονταν και
40
41
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µετά την εφαρµογή του δεύτερου νόµου χωρίς την εκπλήρωση των προϋποθέσεων περί
αύξησης και διατήρησης θέσεων εργασίας. Επίσης ο Aubry II προβλέπει αύξηση του
ποσοστού του SMIC για το οποίο οι εργοδότες θα λαµβάνουν έκπτωση ως προς τις
εργοδοτικές εισφορές. Έτσι, ενώ σύµφωνα µε τον πρώτο νόµο οι επιδοτήσεις ίσχυαν για
όσους λάµβαναν µέχρι και 1.3 φορές το SMIC το ποσοστό αυτό ανήλθε σε 1.8 σύµφωνα µε
τον δεύτερο νόµο42. Παράλληλα το κράτος ανέλαβε να πληρώνει ειδικές οµάδες συµβούλων
που θα βοηθούσαν τις επιχειρήσεις να αναδιοργανώσουν τον εργάσιµο χρόνο τους. Από την
άλλη µεριά βέβαια αναµένονταν δηµοσιονοµικά οφέλη από την προσδοκώµενη µείωση της
ανεργίας, και άρα µείωση του κόστους που αυτή συνεπάγεται για τα δηµόσια οικονοµικά,
καθώς επίσης και ποσοτική αύξηση των εργοδοτικών εισφορών για τον ίδιο λόγο. Ωστόσο
πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν ότι το υψηλό δηµοσιονοµικό κόστος που συνόδευσε την
εφαρµογή του µέτρου λειτούργησε κατά κύριο λόγο ως αντιστάθµισµα στην αύξηση του
εργατικού κόστους των επιχειρήσεων. Με άλλα λόγια οι ίδιες δαπάνες θα µπορούσαν να
έχουν πολύ καλύτερα αποτελέσµατα σε όρους µείωσης της ανεργίας αν πραγµατοποιούνταν
χωρίς την εφαρµογή του 35-ωρου και άρα την αύξηση του ωριαίου εργατικού κόστους.
Πέραν όµως από τη διαφορά αποτελεσµατικότητας των επιδοτήσεων των εργοδοτικών
εισφορών µε και χωρίς το 35-ωρο θα πρέπει να σηµειωθεί ότι µια υψηλή δηµοσιονοµική
επιβάρυνση αναµένεται µεσοπρόθεσµα να προκαλέσει πληθωριστικές πιέσεις αν το µέτρο δεν
επιφέρει την αναµενόµενη µείωση της ανεργίας.
Ένα ακόµα σηµαντικό εµπόδιο στην αύξηση της απασχόλησης από την εφαρµογή του µέτρου
είναι η σηµαντική αύξηση των µισθών, και άρα η επακόλουθη αύξηση του εργατικού
κόστους, ως αποτέλεσµα της πλήρους εισοδηµατικής αποζηµίωσης για όσους λαµβάνουν το
κατώτατο ωροµίσθιο. Ο δεύτερος νόµος περιλαµβάνει µια σχετική διάταξη η οποία καλείται
«µηνιαία εισοδηµατική εγγύηση» (monthly remuneration guarantee). Το ύψος της εγγύησης
αυτής διαφέρει στο βαθµό που ο χρόνος µετάβασης στο νέο καθεστώς διαφέρει µεταξύ των
απασχολούµενων. Σκοπός της διάταξης, πέραν φυσικά του προφανούς στόχου της
εισοδηµατικής αποζηµίωσης, είναι να διορθώσει τις ανισότητες µεταξύ των εργαζοµένων, οι
οποίες προκύπτουν από τη διαφοροποίηση ως προς τη χρονική στιγµή µετάβασης στο νέο
καθεστώς. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο δεύτερο µισό του 2001 υπήρχαν τέσσερις
εισοδηµατικές εγγυήσεις. Επιπροσθέτως ανισότητες προκύπτουν µεταξύ εργαζοµένων σε
επιχειρήσεις που εφάρµοζαν τις 35 ώρες εργασίας πριν από την επιβολή του µέτρου και
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αυτών που εργάζονταν παραπάνω από 35 ώρες εργασίας ανά εβδοµάδα43. Προκειµένου
λοιπόν να αποφευχθεί το φαινόµενο κατά το οποίο εργαζόµενοι που απασχολούνται τις ίδιες
ώρες να λαµβάνουν διαφορετικό εισόδηµα η κυβέρνηση αποφάσισε µέχρι το 2005 το
κατώτατο ωροµίσθιο να αυξηθεί κατά 11.4%44. Η σηµαντική αυτή αύξηση είναι λογικό να
προκαλεί ανησυχία σχετικά µε τις επιδράσεις της στην απασχόληση ειδικότερα δε αυτών που
λαµβάνουν το κατώτατο ωροµίσθιο. Στη συγκεκριµένη περίπτωση φαίνεται να υπάρχουν
κοινά σηµεία µε τις εξελίξεις που έλαβαν χώρα το 1982.
Εκτιµήσεις για τις επιπτώσεις του 35-ωρου στην απασχόληση
Πριν από την παρουσίαση των εκτιµήσεων σχετικά µε τις επιπτώσεις που έχει στην
απασχόληση ο νόµος περί του 35-ωρου, είναι σηµαντικό να γίνει µια σύντοµη, υπενθύµιση
σχετικά µε το είδος της ανεργίας το οποίο επηρεάζεται από τη µείωση του χρόνου εργασίας.
Στο πρώτο µέρος της παρούσας εργασίας διατυπώθηκε µια υπόθεση σύµφωνα µε την οποία η
µείωση του εργάσιµου χρόνου δεν επηρεάζει το φυσικό ποσοστό ανεργίας. Με βάση αυτήν
την υπόθεση η µείωση του χρόνου εργασίας επιδρά στην κεϋνσιανή ανεργία, ενώ αντίθετα
δεν επηρεάζει τη διαρθρωτική ανεργία. Σε µια τέτοια περίπτωση οι αυξητικές επιδράσεις
στην απασχόληση θα περιοριστούν στη βραχυχρόνια περίοδο, εφόσον µεσοπρόθεσµα η
ανεργία θα επιστρέψει στο φυσικό της ποσοστό. Η παρατήρηση αυτή έχει ιδιαίτερη σηµασία
για τη Γαλλία δεδοµένου ότι η ανεργία που αντιµετωπίζει τα τελευταία χρόνια είναι ως ένα
µεγάλο βαθµό, διαρθρωτική45. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις το φυσικό ποσοστό ανεργίας
(NAIRU) στη Γαλλία κυµαίνεται µεταξύ 8.5-9.5%. Όπως φαίνεται και από τον παρακάτω
πίνακα για την τριετία 2000-02 η Γαλλία βρίσκεται στο φυσικό ποσοστό ανεργίας. Άρα
περαιτέρω µείωση της ανεργίας προϋποθέτει µείωση της διαρθρωτικής ανεργίας.
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Πίνακας 2. Ανεργία στη Γαλλία (% του εργατικού δυναµικού)
ΕΤΗ
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Όσον αφορά τέλος τις επιπτώσεις του 35-ωρου στην απασχόληση και κυρίως το κατά πόσο
αυτές επεκτείνονται πέρα από τη βραχυχρόνια περίοδο µόνο εκτιµήσεις και υποθέσεις
µπορούν να γίνουν διότι αφενός η εφαρµογή του µέτρου επηρεάζει µια σειρά από
µακροοικονοµικές και µικροοικονοµικές µεταβλητές και άρα είναι δύσκολο να εκτιµηθούν
ακριβώς και αφετέρου η σχετική νοµοθεσία εφαρµόστηκε σχετικά πρόσφατα. Οι επιδόσεις
της Γαλλίας ως προς την απασχόληση και την ανεργία για την περίοδο 1998-2002
παρουσιάζουν σηµαντική βελτίωση όπως φαίνεται από τα παρακάτω διαγράµµατα.
∆ιάγραµµα 6. Η ανεργία στη Γαλλία (% εργατικού δυναµικού)
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∆ιάγραµµα 7. Απασχόληση στη Γαλλία (ετήσιες ποσοστιαίες µεταβολές 1991-2002)
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Ωστόσο θα ήταν παραπλανητικό να αποδώσει κανείς την µείωση της ανεργίας και την
αύξηση της απασχόλησης (η τάση αντιστρέφεται για το έτος 2002) στην εφαρµογή του
35-ωρου, διότι δεν είναι γνωστό ποια ακριβώς είναι η συµβολή της πολιτικής αυτής στη
µεταβολή των δυο µεταβλητών ή ακόµα και το ποιες θα ήταν οι εξελίξεις χωρίς την
εφαρµογή του. Αυτό που έχει σηµασία είναι να αποµονώσει κανείς τις επιπτώσεις του µέτρου
στην απασχόληση και την ανεργία.
Παρά λοιπόν τις τεχνικές και λοιπές δυσκολίες που αφορούν τη µέτρηση των επιδράσεων, οι
περισσότερες έρευνες παρουσιάζουν µια σχετική σύγκλιση τουλάχιστον ως προς τα
βραχυχρόνια αποτελέσµατα46. Αυτά συνοψίζονται ως εξής:
-

Περίπου 150.000 µε 300.000 από τις συνολικές νέες θέσεις εργασίας που
δηµιουργήθηκαν την περίοδο 1997-2001 οφείλονται στην εφαρµογή του µέτρου. Η
εκτίµηση αυτή είναι πολύ µικρότερη από τις αρχικές κυβερνητικές προσδοκίες οι
οποίες έκαναν λόγο για δηµιουργία τουλάχιστον 600.000 νέων θέσεων εργασίας.

-

Οι επιχειρήσεις που έκαναν χρήση των προβλεπόµενων κινήτρων και εφάρµοσαν
πρώτες το νέο καθεστώς εργάσιµου χρόνου ήταν αυτές που παρουσίασαν τα
υψηλότερα ποσοστά αύξησης της απασχόλησης συγκριτικά µε τις επιχειρήσεις που
εισήχθησαν στο πρόγραµµα µετά τον Aubry II
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-

Η µετάβαση στο 35-ωρο κατά τη διάρκεια ανόδου του οικονοµικού κύκλου
συνέβαλλε στην αύξηση του ρυθµού µείωσης της κυκλικής ανεργίας, αλλά από την
άλλη οδήγησε σε περιορισµούς στην παραγωγή

-

Παρόλο που η ανεργία µειώθηκε σηµαντικά την περίοδο 1998-02 δεν υπάρχουν
ενδείξεις για µείωση της διαρθρωτικής ανεργίας ως αποτέλεσµα της συγκεκριµένης
πολιτικής.

-

Σε αντιδιαστολή µε τη µείωση των εργοδοτικών εισφορών όπως αυτές εφαρµόστηκαν
το 1997 και συνέβαλλαν στην αύξηση της απασχόλησης, οι µειώσεις των εργοδοτικών
εισφορών που συνόδευσαν το νέο µέτρο είχαν κυρίως το χαρακτήρα αντιστάθµισης
του αυξηµένου εργατικού κόστους εξαιτίας της αύξησης των ωροµισθίων. Αυτό
φαίνεται και στο παρακάτω διάγραµµα όπου από το 1999 και πέρα το πραγµατικό
εργατικό κόστος ανά µονάδα προϊόντος παρουσίασε ανοδικές τάσεις.

∆ιάγραµµα 8. Πραγµατικό εργατικό κόστος ανά µονάδα προϊόντος στη Γαλλία47 (1991=100)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟ∆Ο48
Πρωταρχικός σκοπός της εµπειρικής ανάλυσης είναι να διερευνήσει το αν και κατά πόσο η
µείωση των συµβατικών ωρών εργασίας επηρεάζει το ποσοστό απασχόλησης µακροχρόνια.
Η αναγκαιότητα διερεύνησης της µακροχρόνιας αποτελεσµατικότητας της συγκεκριµένης
πολιτικής πηγάζει από δυο λόγους49. Ο πρώτος έχει να κάνει µε το φαινόµενο της υστέρησης
σύµφωνα µε το οποίο µια πιθανή µεταβολή στην απασχόληση δεν συνοδεύεται από άµεση
αντίδραση των οικονοµικών δρώντων, διότι οι τελευταίοι παρουσιάζουν χρονική υστέρηση
ως προς το χρόνο συνειδητοποίησης των νέων δεδοµένων και έτσι η αντίδρασή τους
λαµβάνει χώρα µάλλον µακροχρόνια, παρά βραχυχρόνια. Κατ’ αυτόν τον τρόπο στη
µακροχρόνια περίοδο οι αποφάσεις των οικονοµικών µονάδων µπορούν είτε να
εξουδετερώσουν, είτε να ενισχύσουν µια επίδραση του µέτρου στην απασχόληση50. Επιπλέον
η µείωση των συµβατικών ωρών εργασίας επηρεάζει τόσο το ύψος του ωροµισθίου όσο και
το ύψος της παραγωγής. Αυτές οι επιδράσεις µακροχρόνια ασκούν επιρροή σε ένα πιθανό
βραχυχρόνιο αποτέλεσµα στην απασχόληση. Εποµένως τα συµπεράσµατα µιας εµπειρικής
ανάλυσης που διερευνά τις επιπτώσεις της µείωσης του εργάσιµου χρόνου στην απασχόληση
είναι περισσότερο αξιόπιστα όταν προκύπτουν από ανάλυση µέσω της χρήσης χρονολογικών
σειρών (time-series analysis).
5.1 Επιδράσεις της µείωσης των συµβατικών ωρών εργασίας στις πραγµατικές ώρες
εργασίας και στους µισθούς51
Όσον αφορά την επίδραση της µείωσης των συµβατικών ωρών εργασίας πάνω στις
πραγµατικές ώρες εργασίας, εµπειρικές έρευνες από διάφορες χώρες συγκλίνουν στο εξής
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Για το κεφάλαιο αυτό βλ. Kapteyn A., Kalwij A., Zaidi A., (2000), “The myth of worksharing”, Center for
Economic Research, No. 23 και Kapteyn A., Kalwij A., Zaidi A., (2004) “The myth of worksharing”, Labour
Economics 11 (2004), 293-313
49
Βέβαια, µια συνολική και πλήρης αποτίµηση των αποτελεσµάτων οποιασδήποτε πολιτικής ανάγεται στη
µακροχρόνια περίοδο
50
Έστω για παράδειγµα ότι η µείωση των συµβατικών ωρών εργασίας οδηγεί σε αύξηση της απασχόλησης και
µείωση της ανεργίας. Αυτό µε τη σειρά του προκαλεί αύξηση της διαπραγµατευτικής δύναµης των εργατικών
συνδικάτων. Τα συνδικάτα όµως δεν συνειδητοποιούν άµεσα την εξέλιξη αυτή, αλλά µετά την παρέλευση
χρονικού διαστήµατος (µεσο-µακροχρόνια περίοδος). Μετά από αυτό µπορούν να αξιώσουν µε σηµαντικές
πιθανότητες µισθολογικές αυξήσεις. Τότε ενδέχεται µακροχρόνια η αύξηση των µισθών, ειδικότερα δε αν αυτές
δεν συνοδεύονται από αύξηση της ωριαίας παραγωγικότητας, να προκαλέσει αύξηση της ανεργίας και άρα
εξουδετέρωση του θετικού αποτελέσµατος στην απασχόληση που έλαβε χώρα βραχυχρόνια.
51
Στη σχετική αγγλική βιβλιογραφία οι συµβατικές ώρες εργασίας καλούνται standard hours και οι πραγµατικές
ώρες εργασίας καλούνται actual hours.
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συµπέρασµα: η µείωση των συµβατικών ωρών εργασίας οδηγεί σε µείωση των πραγµατικών
ωρών εργασίας αν και όχι κατά το ίδιο ποσοστό52.
Στη Γερµανία για την περίοδο 1984-1994 εκτιµάται ότι η µείωση κατά µια ώρα των
συµβατικών ωρών οδήγησε σε µείωση των πραγµατικών εργάσιµων ωρών από 0.85 έως 1
ώρα53. Στην Ολλανδία και για την περίοδο 1954-1982 µια µείωση των συµβατικών ωρών
κατά 1% προκάλεσε µείωση των πραγµατικών ωρών κατά 0.89%. Στο Ηνωµένο Βασίλειο τα
αντίστοιχα ποσοστά για την περίοδο 1961-1972 είναι 1% και 0.92%, ενώ τέλος για τη
Σουηδία το συµπέρασµα είναι ότι µακροχρόνια οι πραγµατικές ώρες εργασίας µειώνονται
κατά το ίδιο ποσοστό µε τις συµβατικές ώρες εργασίας54.
Από τη στιγµή λοιπόν που οι διάφορες εµπειρικές µελέτες για την ελαστικότητα των
πραγµατικών ωρών ως προς τις συµβατικές ώρες δείχνουν ότι οι πρώτες κινούνται προς την
ίδια κατεύθυνση µε τις δεύτερες (µε άλλα λόγια το πρόσηµο της ελαστικότητας είναι θετικό,
αν και µικρότερο της µονάδας), τότε πράγµατι υπάρχει πιθανότητα η εφαρµογή της πολιτικής
αυτής να οδηγεί σε αύξηση της απασχόλησης. Η κατάληξη αυτή όµως δεν είναι απόλυτα
βέβαιη, διότι η µείωση των πραγµατικών ωρών εργασίας µπορεί απλά να συνεπάγεται
µείωση του ύψους της συνολικής παραγωγής. Υπάρχει βέβαια και µια ακόµα εκδοχή κατά
την οποία η εφαρµογή της µείωσης των συµβατικών ωρών εργασίας µπορεί να οδηγήσει σε
αύξηση της ωριαίας παραγωγικότητας της εργασίας κατά τέτοιο ποσοστό ούτως ώστε η
συνολική παραγωγικότητα να παραµείνει αµετάβλητη και άρα να διατηρηθεί ίδιο το επίπεδο
παραγωγής παρά τη µείωση των συνολικά πραγµατικών εργάσιµων ωρών55.
Η διερεύνηση της επίδρασης της µείωσης των ωρών εργασίας στους µισθούς αποτελεί
ζήτηµα κεντρικής σηµασίας, εφόσον οι µεταβολές στους µισθούς προκαλούν, ceteris
paribus56, µεταβολή του ποσοστού απασχόλησης προς την αντίθετη κατεύθυνση. Με άλλα
λόγια, αν υποτεθεί ότι η µείωση του εργάσιµου χρόνου οδηγεί σε αύξηση της απασχόλησης,
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Kapteyn A., Kalwij A., Zaidi A., (2004), όπως υποσηµείωση Νο. 49, p. 295
Hunt J., (1999), “Has work-sharing worked in Germany?”, The Quarterly Journal of Economics, p. 144-145
54
Για την περίπτωση της Σουηδίας υπάρχει και διαφορετική άποψη τουλάχιστον ως προς το ποσοστό µείωσης
των πραγµατικών ωρών εργασίας ως αποτέλεσµα µείωσης των συµβατικών ωρών. Ο Oskar Nordstrom Skans
βρίσκει ότι η µείωση των πραγµατικών ωρών εργασίας ανέρχεται µόλις στο 35% της µείωσης των συµβατικών
ωρών. Βλ. Skans Nordstrom O., (2003), “The impact of working – time reductions on actual hours and wages:
evidence from Swedish register-data”, Labour Economics
55
Στην εκδοχή αυτή η αύξηση της παραγωγικότητας µπορεί να προέλθει είτε από οφέλη λόγω αναδιοργάνωσης
του εργάσιµου χρόνου, ευελιξίας της εργασίας και βελτίωση της κατάστασης των εργαζοµένων είτε από αύξηση
της εντατικοποίησης της εργασίας. Η πρώτη περίπτωση είναι περισσότερο πιθανή στις µεγάλες επιχειρήσεις που
έχουν τα περιθώρια και την τεχνογνωσία για την αναδιοργάνωση και ευελιξία του εργάσιµου χρόνου.
56
∆εδοµένου του ότι οι υπόλοιποι παράγοντες που επηρεάζουν τους µισθούς και την απασχόληση, όπως για
παράδειγµα η παραγωγικότητα και οι τιµές, παραµένουν σταθεροί.
53
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τότε αυτή η αύξηση θα τείνει να περιορίζεται, ή ακόµα και να αντισταθµίζεται κατά το βαθµό
που η εφαρµογή του µέτρου συνοδεύεται από αυξήσεις των ωροµισθίων.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στις χώρες εκείνες που προωθήθηκε η συγκεκριµένη πολιτική
απασχόλησης παρατηρήθηκε παράλληλα και µια αύξηση των ωροµισθίων µε σκοπό την
εισοδηµατική αποζηµίωση των εργαζοµένων. Οι εµπειρικές έρευνες που έχουν διεξαχθεί σε
διάφορες χώρες επαληθεύουν πράγµατι την υπόθεση της παράλληλης αύξησης των µισθών
καθώς οι ώρες εργασίας µειώνονται. Έτσι για τη Γερµανία η µείωση των ωρών εργασίας
οδήγησε σε αύξηση του ωροµισθίου στα επίπεδα µάλιστα της πλήρους εισοδηµατικής
αποζηµίωσης. Για τη Νορβηγία η µείωση των ωρών εργασίας αποζηµιώνει πλήρως τους
ωροµίσθιους εργαζόµενους στον τοµέα της µεταποίησης, αλλά µακροχρόνια η επίδραση αυτή
περιορίζεται σηµαντικά. Επίσης για τη Σουηδία και για την περίοδο 1970-1990 η µείωση των
ωρών εργασίας οδηγεί σε αυξήσεις των ωροµισθίων στον τοµέα της µεταποίησης, ενώ τέλος
για την Ολλανδία µια µείωση των ωρών εργασίας κατά 1% προκαλεί αύξηση του ωροµισθίου
κατά 0.45%.
Από τα παραπάνω είναι εύλογο να υποθέσει κανείς ότι στην περίπτωση που η µείωση των
ωρών εργασίας οδηγεί σε αύξηση της απασχόλησης, τότε αυτή επηρεάζεται προς την
αντίθετη κατεύθυνση εξαιτίας της αύξησης του µισθολογικού κόστους.
5.2 Στατιστικά δεδοµένα και αποτελέσµατα της εµπειρικής ανάλυσης
Στατιστικά δεδοµένα
Η συλλογή των στατιστικών στοιχείων αφορά τα εξής µεγέθη: ποσοστό απασχόλησης, ώρες
εργασίας, µισθοί, κατά κεφαλήν ΑΕΠ, ∆είκτης Τιµών Καταναλωτή (∆ΤΚ) και ποσοστό
πληθυσµού εργάσιµης ηλικίας (15-65)57. Η ανάλυση διενεργείται για 16 χώρες του ΟΟΣΑ για
την περίοδο 1960-2001. Ο Πίνακας 4 περιέχει τους µέσους όρους για το ποσοστό
απασχόλησης, τις ώρες εργασίας ανά εβδοµάδα και το ποσοστό του πληθυσµού µεταξύ 1565, για τρεις υποπεριόδους: 1961-1980, 1981-1990 και 1991-2001. Ο πίνακας 5 περιέχει τις
µέσες ετήσιες ποσοστιαίες µεταβολές για τις παραπάνω µεταβλητές, ενώ ο πίνακας 6 δείχνει
τις µέσες ετήσιες ποσοστιαίες µεταβολές για το πραγµατικό ωροµίσθιο, το ΑΕΠ και το ∆ΤΚ.

57

Η απασχόληση ορίζεται ως ο αριθµός των ατόµων σε µισθωτή εργασία συν τους αυτοαπασχολούµενους. Το
ποσοστό απασχόλησης δίνει την αναλογία των ατόµων εργάσιµης ηλικίας (15-65) που απασχολούνται ως προς
το συνολικό αριθµό ατόµων εργάσιµης ηλικίας
Για το ∆ΤΚ ορίζεται ως έτος βάσης το 1990 (1990=100)
Οι ώρες εργασίας ορίζονται ως ο µέσος αριθµός των πραγµατικών ωρών εργασίας ανά εβδοµάδα
Ο µισθός ορίζεται ως το µέσο πραγµατικό ωροµίσθιο. Ως έτος ορίζεται το 1990 (1990=100)
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Πίνακας 4. Απασχόληση(%), ώρες εργασίας/ εβδοµάδα και αναλογία πληθυσµού µεταξύ 15-65
Απασχόληση (%)

Περίοδος
Αυστραλία
Καναδάς
Γαλλία
∆.Γερµανία
Ελλάδα
Ιρλανδία
Ιταλία
Ιαπωνία
Ολλανδία
Ν.Ζηλανδία
Νορβηγία
Πορτογαλία
Ισπανία
Σουηδία
Η.Β.
ΗΠΑ

Ώρες εργασίας
Πληθυσµός µεταξύ 15-65
58
Ανά εβδοµάδα
(% του συνόλου)
<1980 1981-90 >1990 <1980 1981-90 >1990 <1980 1981-90 >1990
66,1 65,2
67,7 36,7 35,9
35,7 64,0 66,2
66,7
61,4 66,9
67,7 36,9 34,5
34,2 62,8 68,1
67,9
63,6 59,0
58,9 36,0 32,5
31,0 62,8 65,5
65,3
66,7 62,3
36,1 32,0
64,6 69,4
54,4 55,0
53,9 38,6 37,2
37,2 63,9 65,8
67,5
57,6 52,8
57,7 39,3 37,1
34,4 58,8 60,1
64,7
53,6 52,9
52,3 34,8 32,3
31,4 66,3 68,7
68,4
69,9 70,9
74,5 41,4 40,2
36,3 67,8 68,5
69,2
53,4 54,6
66,8 30,9 28,3
26,7 64,2 68,2
68,3
64,1 65,7
68,9 34,7 34,4
34,0 61,4 65,0
65,4
65,6 74,3
72,0 33,5 28,2
27,4 62,8 64,2
64,6
64,3 64,4
67,5 37,5 36,1
34,6 63,0 65,0
67,5
52,4 46,6
49,9 38,5 36,0
35,0 62,9 64,9
68,0
74,5 79,7
72,4 32,2 29,4
30,8 65,1 64,5
64,0
69,6 66,6
69,3 35,9 33,7
33,3 63,0 65,3
65,1
62,6 68,3
72,0 37,0 35,2
35,3 62,1 66,3
65,7
Πηγή: Kapteyn A., Kalwij A., Zaidi A., (2004), p. 301

Πίνακας 5. Μέσες ετήσιες ποσοστιαίες µεταβολές για ποσοστό απασχόλησης, ώρες
εργασίας / εβδοµάδα και ποσοστό πληθυσµού εργάσιµης ηλικίας
Απασχόληση (%)

Περίοδος
Αυστραλία
Καναδάς
Γαλλία
∆.Γερµανία
Ελλάδα
Ιρλανδία
Ιταλία
Ιαπωνία
Ολλανδία
Ν.Ζηλανδία
Νορβηγία
Πορτογαλία
Ισπανία
Σουηδία
Η.Β.
ΗΠΑ

Ώρες εργασίας
Πληθυσµός µεταξύ 15-65
ανά εβδοµάδα
(% του συνόλου)
<1980 1981-90 >1990 <1980 1981-90 >1990 <1980 1981-90 >1990
-0,25
0,38
0,26 -0,65 -0,07
-0,14 0,38
0,27
0,00
0,72
0,48
0,01 -0,75 -0,08
-0,04 0,85
0,07
0,08
-0,28 -0,55
0,44 -0,88 -0,80
-0,72 0,22
0,32
-0,10
-0,37 -0,04
-0,96 -0,83
- 0,00
0,54
0,08
0,03
0,19 -0,37 -0,49
0,05 0,31
0,46
0,13
-2,01 -0,66
1,87 -1,98 -0,53
-1,27 0,17
0,42
0,86
-0,04 0,05
0,01 -0,71 -0,25
-0,38 -0,03
0,32
-0,17
0,01
0,30
0,33 -0,63 -0,44
-1,10 -0,26
0,35
-0,28
-0,51 1,31
1,61 -0,75 -1,05
-0,26 0,60
0,40
-0,15
-0,01 0,33
0,69 -0,25 -0,19
-0,02 0,59
0,40
-0,04
1,02 -0,03
0,39 -1,49 -0,55
-0,29 -0,03
0,25
-0,03
-1,15 1,02
-2,52 -1,40 -0,24
-1,74 0,37
0,48
0,79
-3,40 0,00
1,30 -1,56 -0,95
-0,04 0,37
0,49
0,26
0,55 0,24
-0,93 -1,25 0,28
0,31 -0,22
0,03
0,06
-0,07 0,27
-0,02 -0,93 -0,02
-0,30 0,19
0,18
0,06
0,25
0,89
-0,10 -0,45 0,08
-0,09 0,64
-0,05
0,07
Πηγή: Kapteyn A., Kalwij A., Zaidi A., (2004), p. 302
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Οι ώρες εργασίας ορίζονται ως οι πραγµατικές ώρες εργασίας ανά εβδοµάδα
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Πίνακας 6. Μέσες ετήσιες ποσοστιαίες µεταβολές για ΑΕΠ, πραγµατικό ωροµίσθιο και ∆ΤΚ
Πραγµατικό
Πραγµατικό κ.κ. ΑΕΠ ωροµίσθιο
Περίοδος
Αυστραλία
Καναδάς
Γαλλία
∆.Γερµανία
Ελλάδα
Ιρλανδία
Ιταλία
Ιαπωνία
Ολλανδία
Ν.Ζηλανδία
Νορβηγία
Πορτογαλία
Ισπανία
Σουηδία
Η.Β.
ΗΠΑ

∆ΤΚ

<1980 1981-90 >1990 <1980 1981-90 >1990 <1980 1981-90 >1990
1,80
1,69
2,24 2,32
0,02
1,65 9,76
7,50
2,34
2,91
1,53
1,45 2,46
0,21
0,35 5,70
5,57
1,99
2,54
1,78
1,37 4,84
1,47
1,26 8,78
5,86
1,72
2,96
1,88
- 4,85
2,03
- 3,80
2,54
0,74
1,05
1,43 1,75
1,12
0,18 19,89 15,91
9,75
20,3
3,16
5,84 1,65
1,33
3,00 15,51
7,00
2,66
3,53
2,13
1,38 5,02
1,04
0,05 9,48
8,70
3,50
3,14
3,30
1,14 3,78
1,85
1,87 8,35
2,00
0,82
1,95
1,58
2,07 2,04
0,26
0,34 6,78
2,36
2,57
0,72
1,03
1,40 0,66
-1,84
-0,21 11,21
9,56
1,80
3,69
1,96
3,32 2,96
0,97
1,34 6,46
7,06
2,15
1,47
2,90
1,12 -4,0
0,62
1,37 17,67 14,48
8,27
0,19
2,47
2,30 4,48
1,17
0,88 14,59
8,46
3,70
2,36
1,67
1,34 1,71
0,84
1,59 6,59
7,05
2,25
1,79
2,34
1,89 2,50
2,55
1,95 11,95
6,12
2,85
2,42
2,18
1,68 1,14
-0,72
0,19 4,94
4,48
2,72
Πηγή: Kapteyn A., Kalwij A., Zaidi A., (2004), p. 302

Αποτελέσµατα της εµπειρικής ανάλυσης
Στη συγκεκριµένη οικονοµετρική ανάλυση διερευνάται η µακροχρόνια ελαστικότητα της
απασχόλησης ως προς τις ώρες εργασίας, ενώ στη συνολική αποτίµηση λαµβάνονται υπόψη
και οι επιδράσεις που προκαλούνται στην απασχόληση από τις µεταβολές στους µισθούς59.
Επίσης λαµβάνεται υπόψη η αλληλεπίδραση που υπάρχει µεταξύ ωρών εργασίας, µισθών και
απασχόλησης (interrelationship) οι οποίες συνιστούν και τις εξαρτηµένες ενδογενείς
µεταβλητές του υποδείγµατος. Το πραγµατικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ, το ποσοστό του
πληθυσµού εργάσιµης ηλικίας και ο ∆είκτης Τιµών Καταναλωτή αποτελούν τις ερµηνευτικές
µεταβλητές του υποδείγµατος (explanatory variables).
Οι εκτιµήσεις που δίνει το υπόδειγµα τείνουν να επαληθεύουν τις αντίστοιχες θεωρητικές
προσεγγίσεις. Οι µερικές ελαστικότητες έχουν ως εξής60:

59

Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι η ανάλυση των Kapteyn A., Kalwij A. και Zaidi A δεν περιλαµβάνει
εκτιµήσεις για τις µακροχρόνιες επιπτώσεις στην παραγωγή ως αποτέλεσµα της µείωσης των ωρών εργασίας,
λόγω δυσχερειών ως προς τη συλλογή των απαραίτητων στατιστικών στοιχείων. Από αυτή την άποψη ανάλυσή
τους παρέχει µια µάλλον µερική παρά µια συνολική εικόνα. Βλ. p. 299
60

Kapteyn A., Kalwij A., Zaidi A., (2004) “The myth of worksharing”, Labour Economics 11 (2004), p. 307
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Μια αύξηση του ωροµισθίου κατά 1% µειώνει την απασχόληση κατά 0.43% και τις ώρες
εργασίας κατά 0.11%. Μια αύξηση της απασχόλησης κατά 1% αυξάνει το ωροµίσθιο κατά
0.22% και δεν έχει επίδραση στις ώρες εργασίας. Τέλος µια µείωση των ωρών εργασίας κατά
1% οδηγεί σε αύξηση της απασχόλησης κατά 0.34% και σε αύξηση του ωροµισθίου κατά
0.40%.
Οι παραπάνω ελαστικότητες είναι µερικές ελαστικότητες, δηλαδή αναφέρονται στις
ποσοστιαίες µεταβολές µιας µεταβλητής ως αποτέλεσµα ποσοστιαίας µεταβολής µιας άλλης
µεταβλητής. Για να εκτιµηθεί όµως το συνολικό αποτέλεσµα που επιφέρει στην απασχόληση
µια µείωση των ωρών εργασίας θα πρέπει η τελική εκτίµηση να ενσωµατώνει και την
επίδραση του µισθού στην απασχόληση. Έτσι, εκτιµάται ότι η µακροχρόνια επίδραση µιας
µείωσης των ωρών εργασίας κατά 1% είναι µια αύξηση του πραγµατικού ωροµισθίου κατά
0.46%. (Αυτό επίσης δείχνει ότι οι εργαζόµενοι µακροχρόνια δεν λαµβάνουν πλήρη
εισοδηµατική αποζηµίωση, αλλά ένα µέρος αυτής). Η αύξηση αυτή του ωροµισθίου
αντισταθµίζει µερικώς το θετικό αποτέλεσµα της µείωσης των ωρών εργασίας στην
απασχόληση. Έτσι, ενώ η αύξηση της απασχόλησης ανερχόταν σε 0.34% ως αποτέλεσµα
µείωσης των ωρών εργασίας κατά 1%, το συνολικό αποτέλεσµα που περιλαµβάνει την
αρνητική επίδραση της αύξησης του ωροµισθίου, δίνει µια αύξηση της απασχόλησης κατά
µόλις 0.16%.
Συµπερασµατικά, µια µείωση των ωρών εργασίας προκαλεί αύξηση του ωροµισθίου η οποία
εξουδετερώνει σε µεγάλο βαθµό τα θετικά αποτελέσµατα στην απασχόληση και οδηγεί σε
µια πολύ χαµηλή ποσοστιαία αύξηση η οποία δεν φαίνεται να δικαιολογεί το επιχείρηµα ότι η
µείωση των ωρών εργασίας µπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της απασχόλησης µακροχρόνια.
Θα πρέπει τέλος να διευκρινιστεί ότι στη συγκεκριµένη ανάλυση δεν υπολογίζονται τα
µακροχρόνια αποτελέσµατα του µέτρου στην παραγωγή και στον πληθωρισµό, για τον οποίο
υπάρχουν ενδείξεις για αυξητικές τάσεις από τη στιγµή που τα ωροµίσθια αυξάνονται.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η µείωση των εβδοµαδιαίων ωρών εργασίας αποτελεί σε πολλές χώρες ένα πάγιο αίτηµα των
εργατικών συνδικάτων, ενώ παράλληλα πολλές κυβερνήσεις έχουν προσφύγει στο εν λόγω
µέτρο θεωρώντας το ως ένα αποτελεσµατικό εργαλείο για την καταπολέµηση της ανεργίας
και της χαµηλής απασχόλησης. Επίσης σε φάσεις ανόδου του οικονοµικού κύκλου οι
κυβερνήσεις προσφεύγουν στην πολιτική αυτή προκειµένου να κατανείµουν την ανάπτυξη σε
περισσότερες θέσεις εργασίας (job rich growth).
Η λογική που διέπει το παραπάνω επιχείρηµα είναι η αναδιανοµή του εργάσιµου χρόνου
µεταξύ περισσότερων ατόµων του εργατικού δυναµικού η οποία θα οδηγήσει σε
περισσότερες θέσεις εργασίας (work-sharing). Το έλλειµµα που θα προκύψει στην προσφορά
εργασίας από τους ήδη απασχολούµενους θα καλυφθεί από την πρόσληψη των ανέργων και
έτσι θα αυξηθεί η απασχόληση χωρίς να µεταβληθεί η παραγωγή. Η κεντρική υπόθεση που
θεµελιώνει αυτή τη διαδικασία είναι ότι για µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο η συνολική
παραγωγή είναι σταθερή και άρα αντίστοιχα σταθερή είναι ποσότητα εισροής εργασίας που
απαιτείται για την παραγωγή αυτής της ποσότητας (lump of labour). Επίσης από την
περιγραφή της παραπάνω διαδικασίας προκύπτει και µια δεύτερη υπόθεση σύµφωνα µε την
οποία η συνολική προσφορά εργασίας χαρακτηρίζεται από οµοιογένεια. Μόνο έτσι θα
ικανοποιηθούν πλήρως οι ανάγκες της ζήτησης εργασίας σε ποσότητα και ποιότητα του
εργατικού δυναµικού.
Ένα πρώτο συµπέρασµα που εξάγεται από την ανάλυση που προηγήθηκε είναι ότι οι δυο
υποθέσεις που θεµελιώνουν τη λογική της αναδιανοµής του εργάσιµου χρόνου δεν ισχύουν.
Η θεωρία διδάσκει ότι η υπόθεση σταθερής ποσότητας παραγωγής και εργασίας είναι άκυρη
εφόσον η µείωση της προσφοράς εργασίας µπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη ζήτηση
εργασίας και να προκαλέσει µείωση της παραγωγής (lump of labour fallacy). Επιπλέον η
υπόθεση

περί

οµοιογένειας

της

προσφοράς

εργασίας

δεν

ανταποκρίνεται

στην

πραγµατικότητα. Τέλος στο βαθµό που η µείωση του εργάσιµου χρόνου δεν επηρεάζει το
φυσικό ποσοστό ανεργίας (NAIRU) το πιθανότερο είναι µακροχρόνια η εφαρµογή του
µέτρου να οδηγήσει το επίπεδο της ανεργίας στο αρχικό σηµείο ισορροπίας µε την παραγωγή
να έχει µειωθεί. Άρα σε θεωρητικό επίπεδο η λογική της αναδιανοµής του εργάσιµου χρόνου
δεν ισχύει.
Όσον αφορά τη διερεύνηση των επιπτώσεων της πρακτικής εφαρµογής του µέτρου στην
απασχόληση δεν είναι εύκολο να εξαχθούν ξεκάθαρα συµπεράσµατα, εφόσον η µείωση των
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ωρών εργασίας επηρεάζει µια σειρά από µεταβλητές οι οποίες µακροχρόνια µπορούν να
επηρεάσουν το τελικό αποτέλεσµα. Ωστόσο, και όπως φαίνεται από τις περιπτώσεις µείωσης
του εργάσιµου χρόνου σε διάφορες χώρες, είναι δυνατόν να εξαχθούν ορισµένα
συµπεράσµατα.
Κατ’ αρχήν τη συγκεκριµένη πολιτική θα πρέπει να συνοδεύουν και άλλα µέτρα ούτως ώστε
να περιορίζονται ή ακόµα και να αντισταθµίζονται πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο κόστος
των επιχειρήσεων. Ως τέτοια αναφέρονται χαρακτηριστικά οι επιδοτήσεις των ασφαλιστικών
εισφορών, οι ρυθµίσεις για ευέλικτη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, µέτρα περιορισµού
των υπερωριών (µε αύξηση της υπερωριακής αµοιβής και περιορισµό του ανώτατου ορίου
αυτών), συµφωνίες για µείωση του ρυθµού αύξησης των µισθών (ειδικότερα δε αν υφίσταται
η περίπτωση πλήρους εισοδηµατικής αποζηµίωσης) κ.α. Επίσης είναι προτιµότερο η
εφαρµογή του µέτρου να µην είναι γενικευµένη, διότι σε αυτήν την περίπτωση
παραβλέπονται διαφορές που υπάρχουν µεταξύ των διαφόρων κλάδων της συνολικής
οικονοµικής δραστηριότητας και οι οποίες επηρεάζουν αντίστοιχα τις πιθανότητες επιτυχίας.
Στην περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν εφαρµόζεται τότε θα πρέπει να λαµβάνονται προληπτικά
µέτρα υπέρ των µικροµεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες αντιµετωπίζουν και τα µεγαλύτερα
προβλήµατα σε όρους αύξησης του κόστους και µείωσης της παραγωγής τους.
Όσον αφορά την περίπτωση κατά την οποία η µείωση του εργάσιµου χρόνου αποτελεί
αντικείµενο διαπραγµατεύσεων µεταξύ ενώσεων των εργοδοτών και των εργαζοµένων
χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, διότι είναι πιθανό το τελικό αποτέλεσµα που θα προκύψει να
ωφελήσει τους απασχολούµενους και να αποβεί σε βάρος των ανέργων. Η κυβέρνηση ίσως
να έχει κάποιο ρόλο σε αυτή τη διαδικασία.
Η µείωση των εβδοµαδιαίων συµβατικών ωρών εργασίας είναι ένα µέτρο που θέλει ιδιαίτερη
προσοχή κατά την εφαρµογή του. Οι πιθανότητες να οδηγήσει σε αύξηση της απασχόλησης
θα εξαρτηθούν εν τέλει από το καθαρό αποτέλεσµα που θα προκύψει στο συνολικό κόστος
εργασίας των επιχειρήσεων.
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