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Κόστος εργασίας και περιθώρια κέρδους
στα χρόνια των μνημονίων

Ηλίας Ιωακείμογλου

Κατα τα ετη 2010-2016, ασκηθηκε στην Ελλαδα μια πολιτικη εσωτερικής υποτίμησης
(η ανταγωνιστικού αποπληθωρισμού), της οποιας ο διακηρυγμενος στοχος ηταν η
γενικη μειωση των τιμων των εγχωριων αγαθων και υπηρεσιων εναντι των
αντιστοιχων τιμων στις ανταγωνιστριες χωρες. Η πολιτικη αυτη κριθηκε αναγκαια
διοτι η ελληνικη οικονομια δεν διεθετε την ανταγωνιστικοτητα που θα της επετρεπε
να διατηρει ισοσκελισμενο εξωτερικο ισοζυγιο. Για να εκκινησει και να επιταχυνθει η
διαδικασια της εσωτερικης υποτιμησης, οι ελληνικες κυβερνησεις και οι διεθνεις
οργανισμοι επεβαλαν μια πρωτοφανη για περιοδο ειρηνης μειωση των μισθων ‒οχι
μονο των πραγματικων, αλλα και των ονομαστικων‒ ειτε απευθειας με διοικητικα
μετρα ειτε μεσω της παρατεταμενης και βαθιας υφεσης ειτε με διαρθρωτικες
αλλαγες στην αγορα εργασιας.
Αυτη η κατευθυνση πολιτικης εδραζεται στη θεωρητικη αντι ληψη συμφωνα με την
οποια η ελλειψη ανταγωνιστικοτητας της ελληνικης οικονομιας οφει λεται κυριως,
αν οχι αποκλειστικα, στο υψηλο κοστος εργασιας ανα μοναδα προιοντος. Παρα την
ασκηση αυτης της πολιτικης, ομως, οι τιμες δεν μειωθηκαν, οπως προβλεπει η
θεωρια της εσωτερικης υποτιμησης, η μειωθηκαν σε μικρο μονο βαθμο εναντι των
δραματικων περικοπων των μισθων και του μοναδιαιου κοστους εργασιας, παρολο
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που η υφεση η οποια προκληθηκε απο την πολιτικη της εσωτερικης υποτιμησης
ηταν κατα πολυ βαθυτερη και πολυ μεγαλυτερη σε διαρκεια απο οσο ειχε αρχικα
προβλεφθει.
Αυτη η διαπιστωση εχει γινει πολλες φορες και εχει τεκμηριωθει στις Ετησιες
Εκθεσεις του ΙΝΕ ΓΣΕΕ για την οικονομια και την απασχοληση. Σε αυτο το κειμενο, η
αναλυση επεκτεινεται σε επιμερους τομεις της παραγωγης: στη μεταποιηση, στις
υπηρεσιες, στις οικοδομες και αλλες κατασκευες, και στη βιομηχανια εκτος
οικοδομων και αλλων κατασκευων, με εμφαση στη μεταποιητικη βιομηχανια, καθως
στον τομεα αυτο παρουσιαζονται οι πιο εντονες μεταβολες.
Σε
οσα
ακολουθουν,
εξεταζουμε
διαδοχικα τη σχεση κοστους εργασιας
και τιμων, συνολικου κοστους και τιμων
(επομενως
τη
διαμορφωση
των
περιθωριων κερδους), και τελος τη
σχεση των περιθωριων κερδους και
αλλων δεικτων κερδοφοριας με τις
επενδυσεις στη μεταποιηση. Η περιοδος
που εξεταζουμε ειναι τα ετη 2010-2016,
θεωρωντας οτι η διαδικασια της
εσωτερικης υποτιμησης ολοκληρωθηκε
κατα το 2016, εφοσον τα ετος αυτο
σταματησαν οι μειωσεις των τιμων.
Όπως φαινεται στο Διαγραμμα 1, η
προσαρμογη των τιμων του εγχωριου
προιοντος ολοκληρωθηκε ηδη στη
διαρκεια του 2015, ενω η προσαρμογη
των τιμων των εξαγωγων κατα το
καλοκαιρι του 2016.

Διάγραμμα 1: Τιμές εγχώριου
προϊόντος και τιμές εξαγωγών
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Η θεωρια της εσωτερικης υποτιμησης
προβλεπει οτι οι μειωσεις του κοστους
Πηγή: Eurostat
εργασιας ανα μοναδα προιοντος (που
επιτυγχανονται με μια πολιτικη μειωσης
του προιοντος και συνακολουθης αυξησης της ανεργιας) μετατρεπονται σε μειωσεις
των εγχωριων τιμων, εαν οχι εξ ολοκληρου, σε μεγαλο βαθμο, και σε καθε
περιπτωση σε βαθμο ικανο να βελτιωσει την ανταγωνιστικοτητα.
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Η υποθεση αυτη ελεγχεται με τα εμπειρικα δεδομενα που εμφανιζονται στο
Διαγραμμα 2, στο οποιο φαινονται για καθε τομεα παραγωγης το κοστος εργασιας
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ανα μοναδα προιοντος και ο αντιστοιχος δεικτης τιμων (πιο συγκεκριμενα ο
αποπληθωριστης της προστιθεμενης αξιας) για την περιοδο της εσωτερικης
υποτιμησης (2010-2016). Στο εν λογω διαγραμμα διακρινουμε δυο περιπτωσεις:
Στην πρωτη περιπτωση, του τομεα των υπηρεσιων και του τομεα των οικοδομων και
αλλων κατασκευων, οι εγχωριες τιμες ακολουθησαν πληρως τις μειωσεις του
κοστους εργασιας ανα μοναδα προιοντος.
Στις οικοδομες και αλλες κατασκευες, η μειωση ανηλθε περιπου στο 1/4 της αρχικης
τιμης, πιθανοτατα εξαιτιας των εξαιρετικα δυσχερων συνθηκων που επικρατουν σε
αυτο τον τομεα παραγωγης. Η αντιστοιχη μειωση στον τομεα των υπηρεσιων
περιοριστηκε σε περιπου 10%.
Στην δευτερη περιπτωση, ειτε της μεταποιητικης βιομηχανιας ειτε της ευρυτερης
βιομηχανιας (εκτος οικοδομων και αλλων κατασκευων), οι εγχωριες τιμες δεν
ακολουθησαν τη ραγδαια μειωση του μοναδιαιου κοστους εργασιας: Στη μεν
μεταποιηση, η πτωση του δεικτη τιμων στο συνολο της περιοδου δεν υπερεβη το
3%, ενω η μειωση του κοστους εργασιας ανα μοναδα προιοντος ανηλθε σε 37,5%,
τοσο εξαιτιας των μεγαλων μειωσεων στις τρεχουσες αποδοχες οσο και χαρη στην
αυξηση της παραγωγικοτητας της εργασιας. Στη δε ευρυτερη βιομηχανια, εκτος
οικοδομων και αλλων κατασκευων, στην οποια εκτος απο τη μεταποιηση
περιλαμβανονται τα ορυχεια και μεταλλεια, η παραγωγη ενεργειας και ο κλαδος της
υδρευσης, της αποχετευσης και διαχειρισης απορριμματων, ο δεικτης τιμων
αυξηθηκε κατα 4,2% εναντι μειωσης 29,1% του κοστους εργασιας ανα μοναδα
προιοντος.
Επομενως, ενώ στον τομέα των οικοδομών και άλλων κατασκευών καθώς και στον
τομέα των υπηρεσιών οι τιμές μειώθηκαν κατ’ αναλογία των μειώσεων του μοναδιαίου
κόστους εργασίας, αυτό δεν συνέβη στον τομέα της βιομηχανίας: είτε πρόκειται για τη
μεταποιητική βιομηχανία είτε για την ευρύτερη βιομηχανία εκτός οικοδομών και
άλλων κατασκευών, υπήρξε απλώς ραγδαία υποχώρηση του κόστους εργασίας ανά
μονάδα προϊόντος και η υποχώρηση αυτή δεν μεταβιβάστηκε στις τιμές. Ως
αποτέλεσμα, αντί του προβλεπόμενου ανταγωνιστικού αποπληθωρισμού, στην
περίπτωση της βιομηχανίας πλην κατασκευών, υπήρξε αύξηση των περιθωρίων
κέρδους.
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Διάγραμμα 2: Κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος και τιμές ανά τομέα παραγωγής
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Ειναι αξιοσημειωτο οτι η πολιτικη της εσωτερικης υποτιμησης απετυχε ιδιαιτερα
στη μεταποιητικη βιομηχανια, δηλαδη σε εκεινο τον τομεα της οικονομιας οπου
παρουσιαστηκαν οι μεγαλυτερες μειωσεις του μοναδιαιου κοστους εργασιας.

Διάγραμμα 3: Διαμόρφωση του
μοναδιαίου κόστους εργασίας
στη μεταποιητική βιομηχανία

Διάγραμμα 4: Μέσo περιθώριo
κέρδους (υπολογισμένο με βάση
το κόστος εργασίας)
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Όπως φαινεται στο Διαγραμμα 3, η θεαματικη μειωση κατα 37,5% του κοστους
εργασιας ανα μοναδα προιοντος οφει λεται μεν στη μειωση κατα 21,8% της μεσης
τρεχουσας αμοιβης εργασιας (στο συνολο της περιοδου 2010-2016) αλλα οφει λεται
και στην αυξηση της παραγωγικοτητας της εργασιας κατα 25,1% την ιδια περιοδο. Η
δε αυξηση της παραγωγικοτητας της εργασιας πραγματοποιηθηκε σε συνθηκες
μικρης μειωσης της παραγωγης, και επομενως προηλθε απο μειωση της
απασχολησης: Ο αριθμος των μισθωτων περιοριστηκε κατα περιπου 70 χιλιαδες
ατομα μεταξυ 2010 και 2016, ενω ο αριθμος των αυτοαπασχολουμενων κατα
περιπου 40 χιλιαδες. Οι αυτοαπασχολουμενοι της μεταποιητικης βιομηχανιας ειναι
5

σε μεγαλο βαθμο «αυτοαπασχολουμενοι που απασχολουν προσωπικο», δηλαδη
εργοδοτες μικρων επιχειρησεων.
Αυτα τα στοιχεια συνηγορουν υπερ της αποψης οτι υπηρξαν εκτεταμενες
διαδικασιες εκκαθαρισης των πιο αδυναμων κεφαλαιων της μεταποιητικης
βιομηχανιας, ειτε με την παυση λειτουργιας μικρων επιχειρησεων (γεγονος που
υποδεικνυει η μεγαλη μειωση του αριθμου των αυτοαπασχολουμενων με
προσωπικο) ειτε με παυση λειτουργιας τμηματων επιχειρησεων, με συγχωνευσεις
τμηματων και με αλλες αναδιαρθρωσεις που εξοικονομουν εργασια (απο οπου
προερχεται η μειωση της μισθωτης απασχολησης κατα περιπου 70 χιλιαδες ατομα).
Διάγραμμα 5: Μέσο περιθώριο
κέρδους στη μεταποίηση

Διάγραμμα 6: Δείκτες κερδοφορίας
της μεταποιητικής βιομηχανίας
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Τα παραπανω στοιχειοθετουν την αποψη οτι η μεταποιητικη βιομηχανια διηλθε
κατα τα χρονια της εσωτερικης υποτιμησης απο περιοδο αμυντικής αναδιάρθρωσης,
διχως να επιδιωξει αυξηση των πωλησεων της μεσω μειωσης των τιμων των
προιοντων της, επομενως χωρις αυξηση του προιοντος της αλλα με αυξηση της
κερδοφοριας της. Αυτη η εκτιμηση ενισχυεται απο τα στοιχεια του μεσου
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περιθωριου κερδους στους βασικους παραγωγικους τομεις της ελληνικης
οικονομιας. Όπως φαινεται στο Διαγραμμα 4, το μεσο περιθωριο κερδους στη
μεταποιητικη βιομηχανια (υπολογισμενο με βαση το κοστος εργασιας) αυξηθηκε
κατα 56% στην υπο εξεταση περιοδο, ενω παρεμεινε πρακτικα αμεταβλητο στον
τομεα των υπηρεσιων και μειωθηκε στον τομεα των οικοδομων και αλλων
κατασκευων. Στο Διαγραμμα 5 φαινεται το μεσο περιθωριου κερδους, οχι μονο με
βαση το κοστος εργασιας αλλα και με βαση τις συνολικες δαπανες για μισθοδοσια
και για ενδιαμεσες αναλωσεις (πρωτες υλες και υπηρεσιες που αγορασαν οι
επιχειρησεις). Ανεξαρτητα απο τον τροπο υπολογισμου του μεσου περιθωριου
κερδους, επιβεβαιωνεται οτι η μεταποιητική βιομηχανία δεν στράφηκε σε μια
πολιτική επιθετικής αναδιάρθρωσης που θα αποσκοπούσε στη διεύρυνση των
μεριδίων της στις αγορές του εξωτερικού αλλά σε μια πολιτική αύξησης των
περιθωρίων κέρδους επί του ίδιου αμετάβλητου όγκου παραγωγής.
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Το τι απεδωσε αυτη η πολιτικη της αυξησης της κερδοφοριας φαινεται στο
Διαγραμμα 6: Κατακορυφη αυξηση παρουσιασαν, στη διαρκεια εφαρμογης της
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Η εκτιμηση οτι η μεταποιητικη
βιομηχανια κατα τα ετη 2010-2016
περιοριστηκε
σε
μια
πολιτικη
αμυντικης αναδιαρθρωσης ενισχυεται
περαιτερω απο το γεγονος οτι δεν
μετετρεψε τα κερδη της περιοδου σε
επενδυσεις παγιου κεφαλαιου. Όπως
φαινεται στο Διαγραμμα 7, η εξελιξη

της κερδοφοριας (που αναφερεται στο διαγραμμα ως αποδοση παγιου κεφαλαιου)
ερχεται σε εντονη αντιθεση με την εξελιξη των ακαθαριστων και των καθαρων
επενδυσεων παγιου κεφαλαιου στη μεταποιητικη βιομηχανια: ενω η κερδοφορια
παρουσιασε αλματωδη αυξηση, οι καθαρες επενδυσεις παγιου κεφαλαιου ηταν
αρνητικες απο το 2012 εως το 2015, που σημαινει οτι συρρικνωθηκε το παραγωγικο
δυναμικο της μεταποιησης. Η φαση αποεπενδυσης στη μεταποιητικη βιομηχανια
φαινεται οτι εληξε το 2016, αν και η βελτιωση ειναι δυσδιακριτη στα στοιχεια
(Διαγραμμα 7). Παραμενει εξαλλου εξαιρετικα μεγαλο το χασμα που χωριζει τους
δεικτες κερδοφοριας της μεταποιησης απο τις επενδυτικες της επιδοσεις.
Απο την παραπανω αναλυση προκυπτει, μεταξυ αλλων, οτι οι δραματικες μειωσεις
των μισθων στη μεταποιητικη βιομηχανια δεν απεδωσαν τα προβλεπομενα απο τη
θεωρια της εσωτερικης υποτιμησης (αντιστοιχες μειωσεις των τιμων, συνακολουθη
αυξηση της ανταγωνιστικοτητας και βελτιωση του ισοζυγιου τρεχουσων
συναλλαγων), αλλα μετατραπηκαν σε αυξησεις των κερδων, οι οποιες μαλιστα δεν
συνοδευτηκαν απο αξιολογες αυξησεις των επενδυσεων παγιου κεφαλαιου.

8

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ
Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων
Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α
106 81, Αθήνα
Τηλ. +30 2108202257
Fax +30 2108202203
www.ineobservatory.gr
Οι απόψεις που διατυπώνονται στο παρόν κείμενο
είναι του συγγραφέα και δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη
τις θέσεις της ΓΣΕΕ.
Γλωσσική επιμέλεια –Διορθώσεις: Στέλλα Ζούπα
© ΙΝΕ ΓΣΕΕ
ISSN: 2585-3708
Η παρούσα έρευνα χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο και το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» 2014-2020

9

