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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

To πρόβλημα τής άμοιβής διά την παροχήν έξηρτημένης εργα
σίας άπετέλεσεν εν εκ των ενδιαφερόντων τής άσυστηματοποιήτου, 
άρχικώς, οικονομικής σκέψεως και τής διαμορφωθείσης, σύν τή πα
ρόδιο τοΰ χρόνου, οικονομικής επιστήμης.

Τό έντονον τοΰτο ένδιαφέρον δικαιολογείται δχι μόνον έκ τής 
σημασίας την οποίαν έχει διά τούς άμέσως ενδιαφερομένους (έργο- 
δότας ή εργαζομένους) τό ύψος τής παρεχομένης ή λαμβανομένης 
αμοιβής διά την παροχήν έξηρτημένης εργασίας, άλλ’ έπίσης έκ 
τής σημασίας τήν οποίαν έχει τό γενικόν έπίπεδον των παρεχομέ- 
νων άμοιβών διά τήν καθ’ ολου οικονομίαν χώρας τίνος.1 Είναι γνω
στόν, άλλωστε, δτι ή έπιτυχία οικονομικού τίνος συστήματος κρίνε- 
ται, έν πολλοϊς, έκ τού έπιπέδου τών παρεχομένων, είς τούς κα
τοίκους τής χώρας είς τήν οποίαν έφαρμόζεται τοΰτο, άμοιβών.

Ώς έκ τής σπουδαιότητος τού προβλήματος διάφοροι, κατά και
ρούς, διεμορφώθησαν θεωρίαι περί τής ζητήσεως καί τής άμοιβής 
τής έργασίας.1 2

1. Ή σπουδαιότης χυΰ επιπέδου τών άμοιβών διά τήν οικονομίαν χώρας τίνος 
καθίσταται αντιληπτή διά τής διαπιστιόσεως άτι (έν Έλλάδι, έν προκειμένη!) 
αί έκ τής παροχής έξηρτημένης έργασίας άμοιβαί αντιπροσωπεύουν ποσοστόν 
48% τοΰ δηλωΰέντος είσοδήματος φυσικών προσώπων κατά τό έτος 1970. Είδι- 
κώτερον, δέον νά τονισΰή ή συνεχώς αίίξουσα σημασία τοΰ έκ μισθωτών υπηρε
σιών είσοδήματος άποτελοϋντος, κατά τά έτη:
1965 42,6% τοΰ δηλωΰέντος είσοδήματος φυσικών προσοιπων 
I960 42,1% τοΰ δηλωΰέντος είσοδήματος φυσικών προσώπων
1967 43,1% τοΰ δηλωΰέντος είσοδήματος φυσικών προσώπων
1968 46,3% τοΰ δηλωΰέντος είσοδήματος φυσικών προσώπων
1969 47,0% τοΰ δηλωΰέντος είσοδήματος φυσικών προσώπων
1970 48,0% τοΰ δηλωΰέντος είσοδήματος φυσικών προσώπων.

Βλ. Οικονομικός Ταχυδρόμος, άριΰ. φΰλ. 924, 11.5.72 σελ. 6.
2. Βλ. είδικώς, Α. Δ. Σ ί δ ε ρ ι, Αί περί μισΰοΰ ΰεωρίαι, ΆΟήναι 1946 καί 

τοΰ ίδιου, 'Ιστορία Οίκονομικοΰ Βίου, Άΰήναι 1950. Έπίσης μεταξύ άλλων, 
Μ. Νεγρεπόντη - Δελιβάνη, Παραδόσεις 'Ιστορίας Οικονομικών Θεω
ριών, Θεσσαλονίκη 1966, Ε. Roll (μετάφρασις Α. Δ. Σίδερι), 'Ιστορία τής 
οικονομικής σκέψεως, Άΰήναι, Λ. Χουμανίδη Μαθήματα Οικονομικών θεω
ριών, Άΰήναι, 1968, Οικονομική καί Λογιστική ’Εγκυκλοπαίδεια, τ. Ζ', σελ. 
204 έπ.
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Λί πλεΐσται εκ ιών θεωριών τούτων εξετάζουν την ά)ΐοι6ήν τής 
εργασίας ώς κοινωνικόν και οικονομικόν, ταυτοχρόνως, πρόβλημα, 
άσχολούμεναι δχι μόνον με τούς προσδιοριστικούς ταύτης παράγον
τας άλλα και μέ τό δίκαιον ή τό άδικον δεδομένου ύψους αμοιβής 
και την σημασίαν ταύτης ώς άτομικοΰ εισοδήματος τοϋ εργαζομένου 
άφ’ ενός καί ώς μέρους τοϋ συνολικού κοινωνικού προϊόντος άφ’ 
ετέρου.

Ενταύθα, ή άκολουθούσα σύντομος έπισκόπησις τών διαφόρων 
περί άμοιβής τής έργασίας θεωριών θέλει περιορισθή εις την έξέτα- 
σιν τής αύστηρώς οικονομικής πλευράς αύτών, ήτοι είς την έξέτα- 
σιν τών, κατ’ αύτάς, προσδιοριστικών τής άμοιβής τής έργασίας πα
ραγόντων.

Τό πρόβλημα τών προσδιοριστικών παραγόντων τού μισθού ά- 
πησχόλησε κατά τινα συστηματικόν τρόπον τήν οικονομικήν σκέψιν 
και έπιστήμην, ιδία άπό τού 18ου αίώνος, λόγψ τής κατά τήν περίο
δον εκείνην άναπτύξεως τής βιομηχανίας και τής συνεπείς τής 
έξελίξεως ταύτης, δημιουργηθείσης άνάγκης άπασχολήσεως μεγά
λου άριθμοΰ εργαζομένων. Πράγματι, πρό τής έποχής έκείνης, οί 
άσχοληθέντες μέ οικονομικά προβλήματα μικρόν ή ούδέν ενδιαφέ
ρον διά τήν διαμόρφωσιν τής άμοιβής τής έργασίας έδείκνυον. Εί- 
δικώτερον, είς τήν Άρχαίαν 'Ελλάδα καί τήν Ρωμαϊκήν εποχήν, ή 
παρεχομένη έργασία είχε τήν γνωστήν δουλικήν μορφήν κατά τήν 
οποίαν δεν ετίθετο πρόβλημα άνταμοιβής τών έργαζομένων διά τήν 
παρεχομένην ύπ’ αύτών έργασίαν, άλλ’ άπλώς έλαμβάνετο πρόνοια 
διά τήν συντήρησιν τών δούλων, ϊνα διατηρούν τήν ικανότητά των 
πρύς παροχήν έργασίας.3 Κατά τον Μεσαίωνα καί τούς έπομένους 
χρόνους άκμάζει τό καθεστώς τής δουλοπαροικίας, παρόμοιον πρός 
τό δουλικόν, ώστε ούδέν κίνητρον ώθεΐ είς τήν άναζήτησιν τών 
προσδιοριστικών παραγόντων τής άμοιβής τής έργασίας.

Οι Έμποροκράται (17ος καί 18ος αιών) ήσχολήθησαν μέ τό 
πρόβλημα τών άμοιβών, ούχί, βεβαίως, συστηματικώς, άλλά μόνον 
εν ω μέτρω θά ηύνοεϊτο δι’ αύτών ή διαμόρφωσις τής οικονομίας 
κατά τάς άπόψεις των. Ουτω, ΰπεστή ρίζαν δτι δσον χαμηλοτέρα εί
ναι ή αμοιβή τής έργασίας τόσον μεγαλυτέραν προσπάθειαν κατα

3. Λ. Δ. Σ ί δ ε q ι, Αι περί μισβοΰ ίίεωρίαι, σελ. G.
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βάλλουν οί εργαζόμενοι άποσκοπούντες εις την βελτίωσιν ίων συν
θηκών διαβιώσεώς των και άντιθέτως.4

Άντιθέτως προς τούς Έμποροκράτας oi Φυσιοκράται (18ος 
αιών) ύποστηρίζουν, δτι ή άμοιβή της έργασίας πρέπει νά είναι ή 
κατά τό δυνατόν ύψηλοτέρα και όπωσδήποτε νά επαρκή διά την 
συντήρησιν των εργαζομένων και των οικογενειών των, θεωρούν 
δε ταύτην ώς καθοριζομένην έκ της προσφοράς και τής ζητήσεως. 
Την αυτήν, περίπου, έποχήν ό W. Petty υποστηρίζει την ύπαρξιν 
φυσικού νόμου οστις απαγορεύει την ύψωσιν τών άμοιβών εις έπί- 
πεδον όνώτερον τού άναγκαίου διά την έπίτευξιν ένός κατωτάτου 
ορίου διαβιώσεώς τών εργαζομένων.5 Ό R. Cantillon μή άρκούμενος 
εις την θέσιν τών Φυσιοκρατών προσπαθεί νά έξεύρη τούς προσ- 
διοριστικούς παράγοντας τής άμοιβής τής έργασίας, θεωρών δτι αυ
τή μεταβάλλεται άναλόγως προς τό ύψος τής παραγωγής. Έάν, δ- 
μως, ό δγκος τού πληθυσμού αυξάνεται ταχύτερον τού δγκου τής 
παραγωγής, τότε δεν ύπάρχει αύξησις, άλλ’ άντιθέτως έλάττωσις 
τών άμοιβών. Σημαντική, επίσης, είναι ή παρατήρησίς του δτι οί 
εργαζόμενοι άμείβονται άναλόγως τής συμβολής των είς τό παρα- 
γόμενον εργον, καίτοι δεν άνέπτυξε περαιτέρω την άποψιν ταύ
την.6

Ή Σχολή τών Κλασσικών διεμόρφωσε την κλασσικήν περί 
μισθού θεωρίαν καί τήν οίονεί ταυτιζομένην προς αυτήν θεωρίαν 
περί άποθέματος μισθών. Κατά τάς μάλλον άπαισιοδόξους αύτάς 
θεωρίας, διακρίνομεν φυσικόν μισθόν καί άγοραΐον μι
σθόν.7 Φυσικός μισθός είναι ό έξασφαλίζων τά άναγκαϊα προς τό 
ζήν καί άγοραΐος είναι ό πράγματι καταβαλλόμενος, προκύπτων είς 
τήν άγοράν έργασίας έκ τής προσφοράς καί τής ζητήσεως. Συνε
πώς, προσδιοριστικός παράγων τού άγοραίου μισθού είναι ή προσ
φορά καί ή ζήτησις, ενώ τού φυσικού μισθού προσδιοριστικός παρά
γων είναι αί άνάγκαι συντηρήσεως. Υποστηρίζεται παραλλήλως ύπό 
τινων Κλασσικών (Smith, J. St. Mill, Max Culoch) ή υπαρξις ένός 
άποθέματος μισθών (fonds des salaires) διατιθεμένου διό τήν άμοι-

4. Μ. Νεγρεπόντη - Δ ε λ ι 6 ά ν η, έ.ά., σελ. 35.
5. Μ. Νεγρεπόντη - Δελιβάνη, έ.ά., σελ. 27.
(ί. Α. Δ. Σ ί δ ε ρ ι, Αί περί μισίΐοΰ δεωρίαι, σελ. 7-8. Ό σογγραιρεύς ϋεω- 

ρεϊ τήν τελευταίαν άναφερομένην ανωτέρω θέσιν τού Cantillon ώς προδρομικήν 
τής νεωτέρας {Ιεωρίας τής παραγωγικότητος.

7. Διά τοϋ ορού «μισθός» νοείται ή άμοιβή, διά τήν παροχήν έξηρτημένης 
έργασίας, κατά χρονικήν μονάδα ή μονάδα άποδόσεως.
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βήν τοΰ συνόλου ιών έργαζομένων. 'Όσον μεγαλύτερον είναι το 
απόθεμα τοΰτο, τόσον μεγαλυτέρα είναι ή ζήτησις εργασίας. Τό 
απόθεμα τοΰτο αύξάνεται διά τής αύξήσεως τοΰ έθνικοΰ εισοδήμα
τος καί, επομένως, τό ΰψος τοΰ έθνικοΰ εισοδήματος άποτελεϊ προσδι- 
οριστικόν παράγοντα τοΰ ΰψους τής άμοιβής τής εργασίας. ’Ιδιαι
τέρως στυγνή είναι ή περί άμοιβής τής έργασίας αποψις τοΰ Ricardo, 
θεωροΰντος δτι ή άξία τής έργασίας, δπως καί οίουδήποτε άλλου 
εμπορεύματος, έξαρταται άπό τά έξοδα παραγωγής της. Τά έξοδα 
ταΰτα είναι τό σύνολον τών δαπανών διό την συντήρησιν τοΰ ερ
γαζομένου καί, επομένως, δεν ύφίσταται λόγος διό τήν παροχήν ύ- 
ψηλοτέρας άμοιβής. Ό J. St. Mill είναι όλιγώτερον στυγνός τοΰ 
Ricardo καί ύποστηρίζει δτι ή άμοιβή τής έργασίας δύναται νά άν- 
έρχεται πέραν τοΰ επιπέδου τοΰ άναγκαίου διό τήν συντήρησιν τοΰ 
έργαζομένου. θεωρεί δε ώς άνώτατον (καί μοναδικόν) δριον τοΰ 
ΰψους άμοιβής τίνος, τό έπιτρέπον είς τον έπιχειρηματίαν να έπι- 
ζήση καί νά μή ύποστή οικονομικήν καταστροφήν. Είς τήν κατά τον 
19ον αιώνα διαμορφουμένην τάσιν τοΰ «θεωρητικοΰ Σοσιαλισμού» 
τοΰ Saint-Simon πρεσβεύεται δτι ή άμοιβή είναι άνάλογος τής ά- 
ποδόσεως ένύς έκάστου, ένώ οί οπαδοί τοΰ «Κρατικοΰ Σοσιαλισμοΰ» 
καί ιδιαιτέρως ό Κ. R. Jagetzow πιστεύουν δτι ό έργαζόμενος δικαι
ούται νά λαμβάνη «τό προϊόν τής εργασίας του». Ό επίσης σοσια
λιστής F. Lassale διαπιστώνει τον «Σιδηροΰν ή όρειχάλκι- 
νύν νόμον τοΰ εργατικού μισθόΰ», ύποστηρίζων δτι 
φυσικόν ΰψος τής άμοιβής τής έργασίας άποτελεϊ τό έλάχιστον δ- 
ριον συντηρήσεως τοΰ έργαζομένου. Ή διαφορά τής άπόψεώς του 
άπό τήν άντίστοιχον τοιαύτην τοΰ Ricardo έγκειται είς τό δτι, έν 
άντιθέσει προς τον τελευταϊον, ούτος θεωρεί ώς προσδιοριστικόν πα
ράγοντα τών άμοιβών τον θεσμόν τής ιδιοκτησίας καί δχι τός δαπά- 
νας συντηρήσεως τοΰ έργαζομένου.

Ό επιστημονικός σοσιαλισμός, κύριος έκπρόσωπος τοΰ οποίου 
είναι ό Κ. Marx, έδημιούργησε τήν «θεωρίαν τής έκμεταλ- 
λεύσεως», Κατά τον Marx ό έργάτης άμείβεται δι’ δσων τοΰ εί
ναι άπολύτως άναγκαϊα διό τήν συντήρησιν του. Άλλα διά τοΰ τρό
που τούτου ό εργαζόμενος λαμβάνει μέρος μόνον τοΰ προϊόντος 
τής έργασίας του, διότι είς τμήμα τής ήμέρας ούτος παράγει τό 
άναγκαϊα διά τήν έξασφάλισιν τοΰ κατωτάτου ορίου συντηρήσεως, 
ή έπί πλέον δε τών ωρών τούτων έργαοία συνιστή «τήν ύπεραξίαν». 
’Αλλά καί τήν κατωτάτην ταύτην άμοιβήν τείνει νά έλαττώνη συνε
χώς ή αΰξουσα προσφορά έργατικών χειρών καί ή άντικατάστασις 
τών άνθρώπων διά μηχανών.



II

Ό Carl Menger και γενικώτερον ή «Αυστριακή Ψυχολογική Σχο
λή», τής οποίας ούτος ύπήρξεν Ιδρυτής, ύποστηρίζουν δτι έκαστος 
συντελεστής τής παραγωγής δέον νά άμείβεται κατά τό ποσοστόν 
τής συμβολής του εις τήν παραγωγήν. Παρά τήν ορθότητα της ή 
άποψις αυτή, άποτελέσασα τήν 6άσιν τής «θεωρίας τής κα
τανομής ή τοΰ καταλογισμού», ύπήρξεν άνεπιτυχής 
ώς προς τήν χρησιμοποιηθεϊσαν μέθοδον διά τήν μέτρησιν τής συμ
βολής έκαστου συντελεστοϋ. Πράγματι, ό Meng&r δέν έλαβεν ύπ’ 
δφιν δτι έκαστος συντελεστής (και έν προκειμένω ή έργασία) πα
ράγει συνδυαζόμενος μετά των λοιπών και ουτω ύπεστήριξεν δτι ή 
συμβολή, δηλ. τό προϊόν ένός συντελεστοϋ, δύναται νά μετρηθή διά 
τής άφαιρέσεως, έκ δεδομένου συνδυασμοϋ, τής μονάδος τοΰ συν
τελεστοϋ, τον όποιον έπιθυμοΰμεν νά μετρήσωμεν. Ή έκ τής άφαι
ρέσεως ταύτης προκύπτουσα μείωσις τής συνολικής παραγωγής θά 
ίσοϋται, ύπεστήριξε, μέ τήν συμβολήν τοϋ μετρουμένου συντελε
στοϋ.

Ή θεωρία τής οριακής παραγωγικότητος», ύ- 
ποστηριχθεϊσα ύπό των οπαδών τής οριακής Σχολής, πρεσβεύει, έν 
άντιθέσει προς τούς κλασσικούς—θεωροϋντας δτι ή άπόδοσις έκά- 
στου συντελεστοϋ είναι περίπου σταθερά— δτι ή άπόδοσις έκάστου 
συντελεστοϋ μεταβάλλεται διά τής μεταβολής τής ποσότητος τοΰ 
ϊδίου ή και τών λοιπών συντελεστών μετά τών οποίων συνδυάζεται. 
Ή αποψις αΰτη, ύποστηριχθεϊσα άρχικώς ύπό τοϋ Thiinen, είχε 
σοβαρόν έπίδρασιν εις τήν διαμόρφωσιν τών συγχρόνων περί άμοι- 
βής τής εργασίας άντιλήψεων. Πράγματι, ό Thiinen ύποστηρίζει δτι: 
«Και ό μισθός τοϋ τελευταίου άπασχοληθησομένου έργάτου άποτε- 
λεΐ τό μέτρον δΤ δλους τούς έργάτας τής αυτής είδικότητος και 
έπιδεξιότητος, άφοϋ διά τό αύτό έργον είναι άδύνατον νά πληρω
θούν δύο διάφοροι μισθοί». Περαιτέρω ό Thiinen ύποστηρίζει δτι 
ό φυσικός μισθός έξαρτάται άπό τά άναγκαΐα διά τήν συντήρησιν 
τοϋ έργάτου και άπό τό προϊόν τής έργαοίας του (άμφότερα δυνά- 
μενα νά έκφράζωνται είς είδος ή είς χρήμα). Έάν τά άνωτέρω πο
σά παραστήσωμεν δι’ α καί ρ τότε, κατά τον Thiinen, ό φυσικός 
μισθός είναι ίσος προς |/α ρ. Ό A. Marshall ύποστηρίζει δτι ή ά- 
μοιβή τής έργαοίας βραχυχρονίως μεν έξαρτάται άπό τήν όριακήν 
άποδοτικότητα δι’ έκαστον είδος έργαοίας, ένώ μακροχρονίως αΰτη 
προσδιορίζεται άπό τό κόστος παραγωγής τοϋ συντελεστοϋ έργασία. 
Άλλ’ ό κυριώτερος έκπρόσωπος τής οριακής Σχολής είναι ό Clark.8

8. Α. Δ. Σίδερι, έ.ά., σελ. 8ό-93, Μ. Νεγρεπόντη - Δελιβάνη 
έ.ά., σελ. 100 έπ.
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Ουτος ύποστηρίζει on τό ύψος τής άμοι6ής τής εργασίας καθορίζε
ται εκ τής οριακής άποδόσεως αυτής. 'Όσον ύψηλοτέρα είναι αΰτη 
καί, συνεπώς, δσον ΰψηλότερον είναι τό οριακόν προϊόν τής εργα
σίας, τόσον ύψηλοτέρα είναι καί ή άμοιβή τής εργασίας. Παραλλή- 
λως, δσον περισσότεροι μονάδες εργασίας χρησιμοποιούνται, ανευ 
αύξήσεως των λοιπών συντελεστών, τόσον ή παραγωγικότης ταύτης 
κατέρχεται καί ή άμοιβή καθορίζεται εκ τής παραγωγικότητος τής 
οριακής μονάδος έργασίας.

Γενικώτερον, κατά τάς άπόψεις τής θεωρίας τής οριακής παρα
γωγικότητας, εις δυναμικήν τινα οικονομίαν καί έφ’ δσον εις τήν ά- 
γοράν έργασίας έπικρατεϊ πλήρης άνταγωνισμός, ή άμοιβή τής έρ
γασίας καθορίζεται είς τό σημεΐον τομής τών καμπύλών προσφοράς 
καί ζητήσεως έργασίας. Ή ζήτησις έργασίας έκ μέρους τών έργο- 
δοτών καθορίζεται έκ τής άξίας τού οριακού προϊόντος αύτής, ένώ 
ή προσφορά έργασίας προσδιορίζεται έκ τού άριθμοΰ τών άτόμων 
τών δεχομένων νά έργασθοΰν έναντι δεδομένης άμοιβής.

Έφ’ δσον διά τού τρόπου τούτου καθορισθή ή άμοιβή τής έρ
γασίας, ή καμπύλη τής προσφοράς δια τήν μεμονωμένην έπιχείρη- 
σιν καθίσταται εύθεΐα γραμμή καί ή συγκεκριμένη έπιχείρησις δυ
νατοί ν’ άπασχολήση οίονδήποτε άριθμόν έργαζομένων, χωρίς νά 
παρίσταται άνάγκη αύξήσεως τής παρεχομένης άμοιβής.

Έφ’ δσον είς τήν άγοράν έργασίας έπικρατεϊ ή, όλιγώτερον 
σπανία τής προηγουμένης, μορφή τού έργοδοτικοΰ μονοψωνίου, ό 
έπιχειρηματίας δύναται νά έπιδράση έπί τής άμοιβής τής εργασίας 
αύξάνων ή μειώνων τήν ζήτησιν αύτής.

Πράγματι, έφ’ δσον ή καμπύλη προσφοράς έργασίας δεν απο
τελεί, διά τον έπιχειρηματίαν, εύθεϊαν γραμμήν, ώς ύπό συνθήκας 
πλήρους άνταγωνισμοΰ, τότε διά τήν άπασχόλησιν ενός προσθέτου 
έργαζομένου άπαιτεϊται ή παροχή άμοιβής κατά τι ποσοστόν ύψηλο- 
τέρας τής προηγουμένως καταβαλλομένης καί ταυτοχρόνως καθί
σταται άναγκαια ή υψωσις, κατά τό αύτό ποσοστόν, τών άμοιβών 
όλων τών λοιπών έργαζομένων. 'Υπό τοιαύτας συνθήκας, ό έπιχει- 
ρηματίας, έπιδιώκων τήν έπίτευξιν τού μεγίστου δυνατού κέρδους, 
άναστέλλει τήν ζήτησιν έργασίας πριν ή ή άξία τού οριακού προϊ
όντος τής έργασίας έξισωθή προς τήν άμοιβήν αύτής. Διά τού τρό
που τούτου ό επιχειρηματίας πραγματοποιεί μονοψωνιακόν κέρδος 
προκύπτον έκ τής διαφοράς μεταξύ τής άξίας τού οριακού προϊόντος 
τής έργασίας καί τής άμοιβής αύτής. Ύπό καθεστώς, συνεπώς, έρ- 
γοδοτικοΰ μονοψωνίου ό έπιχειρηματίας περιορίζει τόν άριθμόν τών 
δυναμένων νά έργασθούν άτόμων καί, κατά συνέπειαν, ή τάξις τών
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εργαζομένων ύφίσταται διπλήν άπώλειαν, άφ’ ενός μέν, ύιίό μορ
φήν χαμηλοτέρας άμοιβής, άφ’ ετέρου δέ, λόγω άπασχολήσεως ά- 
ριθμοϋ έργαζομένων μικροτέρου έκείνου, ό όποιος θά άπησχολεϊτο 
έάν ύφίσταντο συνθήκαι πλήρους άνταγωνισμοϋ.

Ή πλέον, δμως, άντιπροσωπευτική μορφή τής συγχρόνου οι
κονομίας εις τήν άγοράν έργασίας είναι ή μορφή τοϋ διμερούς μο
νοπωλίου - μονοφωνίου, ένθα έμφανίζονται ώργανωμέναι καί συνη- 
σπισμέναι ομάδες έργοδοτών άφ’ ενός καί έργαζομένων άφ’ ετέρου. 
Εις τήν μορφήν ταύτην ό έργοδότης ένεργών ώς μονοφωνητής θά 
προοπαθήση νά καθορίση τό ύψος τής άμοιβής εις τό μονοψωνιακόν 
έπίπεδον. ’Αλλά καί οί έργαζόμενοι, έχοντες λόγψ τοϋ συνασπι
σμού των μεγάλην δύναμιν έπιβολής των άπόψεών των, πιέζουν 
δι’ ύψηλοτέρας άμοιβάς, τό άνώτατον δριον των οποίων δύναται νά 
άνέλθη μέχρι τοϋ σημείου έκείνου, εις τό όποιον τό έναπομένον ει
σόδημα είς τον έργοδότην, μετά τήν καταβολήν των άμοιβών, έπι- 
τρέπει τήν κάλυψιν τοϋ μεταβλητού κόστους βραχυχρονίως καί τοϋ 
συνολικού κόστους μακροχρονίως. Τοϋτο δέ, διότι ούδείς έργοδότης 
θά εύρίσκετο, δστις θά έδέχετο νά έργασθή ύπό συνθήκας αλλας των 
άνωτέρω άναφερομένιυν.

Αί δύο άναφερθεϊσαι άνωτέρω περιπτώσεις άποτελοϋν τά ά- 
κραϊα δρια διακυμάνσεως των άμοιβών ύπό καθεστώς διμερούς μο
νοπωλίου - μονοφωνίου. Τό ύψος, είς τό όποιον θά καθορισθή, τελι- 
κώς, ή άμοιβή, θά έξαρτηθή άπό τό άποτέλεσμα διαπραγματεύσεων 
μεταξύ των ένδιαφερομένων. Τό άποτέλεσμα τούτο έξαρτδται, 6α- 
σικώς, άπό τήν ίσχύν έκάστου μέρους καί είδικώτερον, άπό κοινωνι
κός, ψυχολογικός καί πολιτικός έπιδράσεις άσκουμένας έπ’ αυτών.

’Εάν π.χ. οί έργαζόμενοι δύνανται νά άπεργήσουν έπί μακράν, 
είναι πολύ πιθανόν δτι ή άμοιβή των θά καθορισθή είς ύψηλόν έπί
πεδον. Αΰξησις άμοιβών δυνατόν νά προσδοκαται, έπίσης, έφ’ δσον 
έχορηγήθη τοιαύτη είς άλλας κατηγορίας έργαζομένων, έφ’ δσον 
ύπάρχη δυνατότης μετακινήσεως έργαζομένων είς άλλας περιοχάς, 
έφ’ δσον ή πολιτική τού Κράτους συνίσταται είς ΰψωσιν τών άμοι
βών, ή έφ’ δσον ή κοινωνία ώς σύνολον θά έδέχετο εύμενώς τοιαύ- 
την έξέλιξιν τών άμοιβών.

Κατά τά άνωτέρω, ύπό καθεστώς διμερούς μονοπωλίου - μονο- 
ψωνίου τό πρόβλημα τοϋ καθορισμού τών άμοιβών παύει άπό τού 
νά είναι άπλώς 8ν οικονομικόν πρόβλημα καί καθίσταται παραλλή- 
λως πρόβλημα κοινωνικόν, ψυχολογικόν καί πολιτικόν, έφ’ δσον τό 
ύψος τών άμοιβών καθορίζεται άπό άνταγωνιστικάς καί μή άντα- 
γωνιστικάς διαδικασίας ταυτοχρόνως.
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Ή οικονομική θεωρία περιορίζεται νά μας εϊπη οτι ή άμοιβή 
θά καθορισθή εις επίπεδον άνω ή κάτω τοΰ άνταγωνιστικοΰ μισθού 
καί εις την περίπτωσιν τής ίσης ισχύος των μερών (μη λαμβανομέ- 
νων ύπ’ δψιν άλλων παραγόντων) εις το επίπεδον τοΰ άνταγωνιστι- 
κοΰ μισθού.9

Ή θεωρία τής οριακής παραγωγικότητος καίτοι άπλή καί σαφής 
εμφανίζει, εν τούτοις, ώρισμένας άτελείας, αί όποΐαι περιορίζουν 
τήν χρησιμότητά της ώς θεωρίας έπεξηγουσης τήν διαδικασίαν προσ
φοράς καί ζητήσεως εργασίας καί, κατ’ άκολουθίαν, τήν διαδικασίαν 
καθορισμού τοΰ ύψους τής άμοιβής τής εργασίας. Ουτω,

α) Προϋποθέτει γνωστάς τάς καμπύλος προσφοράς καί ζητή
σεως τής εργασίας. Άλλα τούτο, ώς προς τήν καμπύλην ζητήσεως, 
τουλάχιστον, δεν είναι τελείως ορθόν, έφ’ δσον τά μεγέθη, τά οποία 
προσδιορίζουν ταύτην, δεν δύνανται νά ύπολογισθοϋν μέ τήν άκρί- 
βειαν, τήν οποίαν προϋποθέτει ή θεωρία τής οριακής παραγωγικό
τητος.10 11

6) Προϋποθέτει δτι ή έπιχείρησις άποβλέπει πάντοτε είς τήν 
έπίτευξιν τού μεγίστου δυνατού κέρδους. ’Αλλά διά διαφόρους, ώς 
γνωστόν, λόγους αί επιχειρήσεις περιορίζονται, ενίοτε, ήθελημέ- 
νως είς χαμηλότερα κέρδη.11

γ) θεωρεί ώς δεδομένην τήν οριακήν παραγωγικότητα τής έρ- 
γαοίας. Άλλ’ είς τήν πραγματικότητα ό έπιχειρηματίας δύναται καί 
προσπαθεί, συνήθως, νά έπιτύχη αΰξησιν τής παραγωγικότητος τής 
εργασίας διά τής χρησιμοποιήσεως οικονομικών ή άλλων κινήτρων 
διά τών όποιων ύποδοηθεΐται ή αΰξησις τής άποδόσεως τών εργα
ζομένων.

Πάντως, παρά τάς οίασδήποτε άτελείας της θεωρείται, συνήθως, 
δτι ή θεωρία τής οριακής παραγωγικότητος ερμηνεύει κατά τρόπον 
ικανοποιητικόν τήν διαδικασίαν τής ζητήσεως έργασίας καί τον τρό
πον σχηματισμού τής αμοιβής αυτής.12

!). Άναφερόμεδα εί; τήν έξέτασιν τή; ζητήσεως εργασίας υπό συνΟήκας 
πλήρους ανταγωνισμού, έργοδοτικοϋ μονοψωνίου καί διμερούς μονοπωλίου - μονο- 
il'tovioi', βεωροΰντες ταΰτας ώς τάς πλέον αντιπροσωπευτικός τών πραγματικών 
σινίΐηκών τής αγοράς έργασίας.

10. Η λ. ’Α. Δ α μ α σ κ η ν ί δ ο υ, Οικονομική τών ’Επιχειρήσεων, Θεσσαλο
νίκη, 1U63, σε?,. 264 έπ.

11. ’Ίδε καί ΰποσ. 1 Κεφ. Γ' καί ίιποσ. 21 Κεφ. Ζ'.
12. ’Λ. Δ α μ α σ κ η ν ί 6 ο υ, έ.ά., σελ. 113.
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Δυνάμεθα, έν τέλει, νά άναφέρωμεν δι’ όλίγων τήν «θεωρί
αν τής ισχύος», ήτις ένεφανίσθη ώς προϊόν άντιδράσεως έ
ναντι τής ρυθμιστικής δυνάμεως των έργοδοτών, ένεκα τής οποίας 
ή αμοιβή τής εργασίας καθορίζεται (ίδίςι είς τό παρελθόν καθωρί- 
ζετο) είς επίπεδον κατώτερον τής άξίας τοΰ οριακού προϊόντος 
ταύτης. Πιστεύεται, συνεπώς, δτι ύψωσις των άμοιβών δύναται νά 
έπιτευχθή μόνον δι’ όργανώσεως των εργαζομένων καί περιορισμού 
τού μεταξύ των άνταγωνισμοΰ, ώστε νά δύναται τελικώς νά εξ
αναγκάσουν τήν ΰψωσιν των άμοιβών είς επίπεδον αποδεκτόν ύπό 
άμφοτέρων τών πλευρών. Συγκεκριμένως, ύπογραμμίζεται ύπό τών 
οπαδών τής θεωρίας ό έξέχων ρόλος τών εργατικών ένώσεων, δ- 
στις δεν περιορίζεται, άπλώς, είς τήν προσπάθειαν έξισώσεως τών 
άμοιβών προς τήν οριακήν παραγωγικότητα τής εργασίας, ώς ή Μαρ- 
σαλλιανή σχολή πρεσβεύει, άλλ’ έπεκτείνεται είς τήν προσπάθειαν 
αύξήσεως τούτων είς επίπεδον ολίγον άνώτερον τής οριακής πα- 
ραγωγικότητος. Περαιτέρω, ή τοιαύτη υψωσις τών άμοιβών καθι
στά άναγκαίαν τήν βελτίωσιν τής ύφισταμένης όργανώσεως καί τών 
χρησιμοποιουμένων τεχνικών έκ μέρους τών έπιχειρήσεων καί οΰ- 
τω, τελικώς, άποτελεϊ κίνητρον άνανεώσεως καί προόδου. Άντιστοί- 
χως, ό ρόλος τών έργοδοτικών οργανώσεων δεν περιορίζεται είς 
τήν διενέργειαν διαπραγματεύσεων μετά τών άντιστοίχων έργατι- 
κών οργανώσεων, άλλά συνίσταται, έπίσης, είς τήν διενέργειαν έ- 
ρευνών καί τήν άνάληψιν προσπαθειών βελτιώσεως τοΰ κλάδου 
τάς οποίας δέν δύναται νά φέρη είς πέρας ό μεμονωμένως ένεργών 
έργοδότης.13

13. Rowe, J. W. F., Wage in Practice and Theory, London, 1969 (έπα- 
νεκδοσις) Κεφ. X καί XII.



ΜΕΡΟΣ I

Ή διαμόρφωσις τών άμοιβών είς τήν πραγματικότητα

Ύπό τάς σημερινός οικονομικός και κοινωνικός συνθήκας το 
ύψος των άμοιβών των εργαζομένων καθορίζεται, συνήθως, ώς ά- 
ποτέλεσμα των άλληλοσυγκρουομένων, πολλάκις, έπιδιώξεων τριών 
παραγόντων.

Συγκεκριμένως, αί άμοιβαί των διαφόρων κατηγοριών έργαζο- 
μένων έξαρτώνται: α) έκ τής πολιτικής του Κράτους ώς προς τός 
άμοιβάς, γενικώς καί ώς προς τήν άμοιβήν έκάστης κατηγορίας ερ
γαζομένων, είδικώτερον 6) έκ τών έπιδιώξεων καί τής δυνάμεως 
τών έργαζομένων (καί κυρίως τών ενώσεων έργαζομένων) καί, τέ
λος, γ) έκ τών έπιδιώξεων καί τής δυνάμεως τών έργοδοτών καί 
τών ενώσεων των.

Είς τα άκολουθοϋντα κεφάλαια θά έξετάσωμεν τάς άντιλήψεις 
έκάστης ένδιαφερομένης πλευράς περί τοϋ οίκονομικώς καί κοινω- 
νικώς όρθοϋ ΰψους τών άμοιβών, τά μέσα, τά όποια αυται χρησι
μοποιούν έν τή έπιδιώζει τής διαμορφώσεως τών άμοιβών κατά τάς 
άπόψεις των καί, τέλος, τήν δύναμιν τήν οποίαν έκάστη έξ αυτών 
διαθέτει προς έπίτευξιν τών σκοπών της.

Όφείλομεν, έν τούτοις, νά σημειώσωμεν δτι δέν θά έπχχεχρή- 
σωμεν τήν είς βάθος άνάλυσιν τής πολιτικής τοϋ Κράτους ώς προς 
τάς άμοιβάς, οϋτε θά έπιμείνωμεν είς τήν μελέτην τών δυνατών 
άποτελεσμάτων έκ τών λαμβανομένων μέτρων προς έφαρμογήν 
οίασδήποτε κρατικής πολιτικής.

Πράττομεν τοΰτο έν τή έπιδιώξει δπως λάβωμεν ύπ’ δψιν το 
σύνολον τών δυναμένων νά έπιδράσουν έπί τοϋ υψους τών άμοιβών 
παραγόντων άλλά, ταυτοχρόνως, έπιθυμοϋντες δπως ή παροϋσα έρ- 
γασία περιορισθή είς τήν θεώρησιν τοϋ προβλήματος τών άμοιβών 
ύπό τό πρίσμα τής έπιχειρήσεως, κυρίως. Είναι δέ, μάλλον προφα
νές δτι ή έπιχείρησις δέν είναι, πάντοτε, είς θέσίν νά έπιδράση, 
άποφασιστικώς, είς τήν διαμόρφωσιν τής σχετικής προς τάς άμοι- 
βάς κρατικής πολιτικής, θεωρούσα, πολλάκις, ταύτην ώς δν σύνολον 
περιορισμών καί δεσμεύσεων έντός τών ορίων τών οποίων οφείλει 
νά κινήται.
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Εισαγωγικού παρατηρήσεις
Oi εργαζόμενοι άποιελοϋν, ώς γνωστόν, σημαντικόν τμήμα τοϋ 

πληθυσμού έκάστης χώρας.1 Σημαντικόν, επίσης, τμήμα τοϋ εισο
δήματος φυσικών προσώπων άποτελοΰν αί άμοιβαι των εργαζομέ
νων.1 2 Έατά συνέπειαν, ή διαμόρφωσις των άμοιβών ενδιαφέρει τό 
Κράτος άφ’ ενός μέν δΤ οικονομικούς λόγους άφ’ ετέρου δε διά λό
γους κοινωνικής ευθύνης και πολιτικής σκοπιμότητος ώστε ή ϋπαρ- 
ξις ιδιαιτέρας πολιτικής ώς προς τάς άμοιβάς των εργαζομένων νά 
άποτελή χαρακτηριστικόν παντός συγχρόνου Κράτους.

Γενικώς, ή πολιτική τού Κράτους ώς προς τάς άμοιβάς άποτελεϊ 
την συνισταμένην τών έπιδιώξεων αυτού ώς α) φορέως ευθύνης 
οικονομικής άναπτύξεως και πλήρους άπασχολήσεως, β) εργοδότου 
και γ) φορέως κοινωνικής εύθύνης.

’Από οικονομικής άπόφεως, αί άμοιβαι τών έργαζομένων συγ
κεντρώνουν τό ένδιαφέρον τού Κράτους, εν μέρει διότι άποτελοΰν 
τήν κυρίαν πηγήν εισοδήματος διατιθεμένου διά τήν άγοράν κατα
ναλωτικών άγαθών καί ύπηρεσιών καί ώς έκ τούτου δύνανται νά 
έπιδράσουν σημαντικώς επί τής διαμορφώσεως τής εν γένει ζητή- 
σεως άγαθών. Έάν, παραλλήλως, ληφθή ύπ’ δφιν καί ή, συνήθως, 
ύφηλή ροπή προς κατανάλωσιν, τήν οποίαν εμφανίζουν οί εργαζό
μενοι, τότε ή σημασία τών άμοιβών, ώς στοιχείου διαμορφοΰντος 
τήν ζήτησιν άγαθών, καθίσταται περισσότερον έμφανής.

Τό ένδιαφέρον τού Κράτους αιτιολογείται, έπίσης έν μέρει, έκ 
τοϋ γεγονότος οτι ή φορολογία τών άμοιβών άποτελεϊ συνεχώς αύ- 
ξούσης σπουδαιότητος πηγήν έσόδου δΓ αύτό. Έν τούτοις, ή πολιτι
κή ώς προς τάς άμοιβάς ούδόλως καθορίζεται έκ τής έπιθυμίας αύ- 
ξήσεως τών έκ τής φορολογίας έσόδων. Πράγματι, έκτος τών ποι
κίλων άλλων παραγόντων, οί όποιοι ώς θά ίδωμεν κατωτέρω συντε
λούν είς τήν διαμόρφωσιν τής κρατικής πολιτικής ώς προς τάς ά- 
μοιβάς, είναι γνωστόν οτι αύτό τούτο τό Κράτος άποτελεϊ έργοδό- 
την καί, συνήθως, τον μεγαλύτερον. ’Από τής πλευράς, συνεπώς.

1. Συμφο'ινως πρός στοιχεία τής άπογραφής τού 19G1 ό οίκονομικώς ενερ
γός πληθυσμός τής Ελλάδος ανέρχεται είς 3.088.001, έξ ών είς τήν κατηγορίαν 
τών μισθωτών ανήκουν 1.219,981 (Πηγή: Στατιστική Έπετηρίς 1970).

2. Βλ. σχετικώς ΰ,τοσημ. 2 τής Εισαγωγής.



18

ταύτης ή συμπεριφορά τοΰ Κράτους ομοιάζει έν μέρει προς τήν 
συμπεριφοράν οίουδήποτε άλλου έργοδόιου άποσκοποΰντος εις τήν 
συμπίεσιν τοΰ κόστους εργασίας.

Περαιτέρω, έφ’ όσον τό σύγχρονον Κράτος έπεφορτίσθη, πέραν 
τοΰ παραδοσιακού ρόλου του (ώς ούτος είχε διαμορφωθή άπό τήν 
διδασκαλίαν τοΰ οίκονομικοΰ φιλελευθερισμοΰ) με τήν μέριμναν 
τής οικονομικής άναπτύξεως, αί άμοιβαι των εργαζομένων άπετέ- 
λεσαν άργανον των χρησιμοποιουμένων μεθόδων προς έπίτευξιν 
ταύτης. Πράγματι, είναι γνωστόν δτι ή οικονομική άνάπτυξις ΰπο- 
βοηθεϊται, έκτος των άλλων μέσων, διά τοΰ έφοδιασμοΰ τής οικονο
μίας διά περισσοτέρων και τελειοτέρων κεφαλαιουχικών άγαθών. 
Τοΰτο, περαιτέρω, σημαίνει τήν ΰπαρξιν άνάγκης διενεργείας έπεν- 
δύσεων είς μεγάλην κλίμακα καί, παραλλήλως, έφ’ δσον τό εισό
δημα τό διατιθέμενον προς έπένδυσιν μειώνει τό προς κατανάλω- 
σιν διαθέσιμον τοιοΰτον, σημαίνει περιορισμόν τής δυνατότητος ύ- 
ψώσεως των άμοιβών.

Έν προκειμένω, βεβαίως, εχει σημασίαν ό έπιδιωκόμενος ρυ
θμός οικονομικής άναπτύξεως, ό όποιος δυνατόν νά έπιτρέπη μεγα- 
λυτέραν ή μικροτέραν έπένδυσιν με άντίστροφον δυνατότητα αύ- 
ξήσεως των άμοιβών.

Άλλ’ είς τό πλαίσιον των έπιδιώξεων τοΰ συγχρόνου Κράτους 
δέον επίσης νά άναφέρωμεν τήν προσπάθειαν έπιτεύξεως πλήρους 
άπασχολήσεως τοΰ παραγωγικοΰ δυναμικοΰ,3 ήτις έν ω μέτρω έ- 
πιτυγχάνεται οδηγεί είς υψωσιν των άμοιβών.4 Είς τό πλαίσιον τής 
πολιτικής πλήρους άπασχολήσεως τό Κράτος είναι ύποχρεωμένον 
νά λαμβάνη μέτρα διά τών οποίων θά έπιτυγχάνεται μέν ή αυξησις 
τοΰ άριθμοΰ τών εργαζομένων άλλά, ταυτοχρόνως, δέν θά ύψοΰν- 
ται αί άμοιβαι είς έπίπεδα δυνάμενα νά δημιουργήσουν κινδύνους 
πληθωριστικών πιέσεων διά τήν οικονομίαν.

Τέλος, είς τό πλαίσιον τών καθηκόντων τοΰ Κράτους ώς φο- 
ρέως κοινωνικής ευθύνης έντάσσονται αί δραστηριότητες, διά τών 
οποίων έπιδιώκεται, παραλλήλως προς τήν αΰξησιν τοΰ έθνικοΰ 
εισοδήματος καί τήν έπίτευξιν πλήρους άπασχολήσεως τοΰ παρα- 
γωγικοΰ δυναμικοΰ, ή δικαιοτέρα κατανομή τοΰ έθνικοΰ εισοδήματος.

3. ΓΙερί τή; έννοιας τοΰ ορού 6λ. ’Λ. Δ α μ α σ κ η ν ί δ ο υ, Νομισματική 
Πολιτική, Θεσσαλονίκη, 1964, σελ. 63 έπ. ’Επίσης πεο'ι τών προϋποθέσεων δια 
τήν έπίτευξιν πλήρους άπασχολήσεως, 6λ. Δ. Δελιβάνη, Παραδόσεις Έφηρ- 
μοσμένης Πολιτικής Οικονομίας, I960, σελ. 285 έπ.

4. Άν. Δ α μ α σ κ η ν ί δ ο υ, έ.ά., σελ. 64,
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Πράγματι, τό σύγχρονον Κράτος, άσκοϋν εύρυτάτην κοινωνι
κήν πολιτικήν, μεριμνά (παρ’ ήμΐν ύφίσταται Συνταγματική ύπο- 
χρέωσις τοΰ Κράτους, άρθρ. 27 τοΰ Συντάγματος τοΰ 1968) διά τήν 
βελτίωσιν τοΰ 6ιοτικοϋ επιπέδου τοΰ πληθυσμού καί, ιδιαιτέρως, των 
οικονομικής άσθενεστέρων κατηγοριών αύτοϋ.

Έν τή έφαρμογή τής πολιτικής ταύτης τό Κράτος παρέχει τύ 
ίδιον ή ένισχύει τήν ύπό ετέρων φορέων παροχήν συντάξεων γή
ρατος, επιδομάτων άνεργίας, κ.λ.π. (χρηματικοί κοινωνικοί παρο- 
χαί) ή κατασκευάζει και θέτει είς διάθεσιν τοΰ κοινοΰ εργατικός 
πολυκατοικίας, οργανώνει παιδικός κατασκηνώσεις, κλπ (πραγμα
τικοί κοινωνικοί παροχαί). Παραλλήλως τό Κράτος ένθαρρύνει ή 
επιβάλλει τήν έκ μέρους των έργοδοτών παροχήν ύψηλοτέρων άμοι^ 
6ών ύπό μορφήν εισφορών προς άσφαλιστικους οργανισμούς, έπι- 
δομάτων καταβαλλομένων είς τούς εργαζομένους, κλπ.

Τέλος, τό Κράτος έπιδιώκει τήν βελτίωσιν τών άμοιβών τών 
έργαζομένων ένεκα πολιτικής σκοπιμότητος. θεωρείται, συνήθως, 
ότι ή βελτίωσις τών συνθηκών διαβιώσεως τοΰ πληθυσμοΰ ύποβοη- 
θεϊ τήν μείωσιν τής κοινωνικής έντάσεως καί τήν έπίτευξιν πολι
τικής σταθερότητος.

Άλλ’ ή ΰπαρξις κοινωνικής καί πολιτικής σταθερότητος, πα
ρουσιάζει ένδιαφέρον καί άπό οικονομικής άπόψεως, έφ’ δσον όταν 
ύφίσταται αΰτη, άποφεύγονται έκ μέρους τών έργαζομένων έκδη- 
λώσεις (άπεργίαι, κλπ), διό τών οποίων παρεμποδίζεται ή, τουλάχι
στον, επιβραδύνεται ή οικονομική άνάπτυξις.

2. Είδικώτεροι παράγοντες διαμορφώσεως τής κρατικής πολιτικής
ώς προς τάς άμοιβάς τών έργαζομένων

α) Ανξησις τής παραγωγικότητος

Είς τό πλαίσια τής πολιτικής οικονομικής άναπτύξεως καί πα
ραλλήλως προς τάς λοιπός χρησιμοποιουμένας μεθόδους δι’ έπίτευ- 
ξιν ταύτης, επιδιώκεται, ώς γνωστόν, αυξησις τής παραγωγικότητος 
όλων τών συντελεστών τής παραγωγής διό τής έφαρμογής νεωτέ- 
ρων μεθόδων καί προηγμένης τεχνολογίας.5 Διά τής τοιαύτης αύξή-

ό. Δια την Εννοιαν τοΰ ορού «οικονομική άνάπτυξις» καί τούς απαραιτήτους 
ορούς διά τήν έπίτευξιν ταύτης, 6λ. μεταξύ άλλων, Μ. Νεγρεπόντη - Δ ε- 
λιδάνη, Οικονομική άνάπτυξις τής Β. 'Ελλάδος άπο το 1912 εως σήμερον, 
Θεσσαλονίκη, 1961, τίτλος I.



20

σεως της παραγωγικότητος καθίσταται δυνατή ή αΰξησις των άμοι- 
βών όλων των συντελεστών τής παραγωγής καί, επομένως, ή ΰψω- 
σις των αμοιβών τών εργαζομένων.6

’Αποτελεί δμως άντικείμενον άμφισβητήσεως ποιον ποσοστόν 
τής αύξήσεως τής ολικής παραγωγικότητος οφείλεται είς την βελ- 
τίωσιν τής παραγωγικότητος τοΰ συντελεστοΰ έργασία καί, επομέ
νως, ποιον μερίδιον έκ τής τοιαύτης αύξήσεως δέον νά διατίθεται 
διά την ΰψωσιν τών άμοιβών τών εργαζομένων. Ή άμφισβήτησις 
αυτή, προκύπτουσα έκ τής άντικειμενικής δυσχερείας έξακριβώ- 
σεως τής συμβολής έκάστου κεχωρισμένου συντελεστοΰ είς την αΰ- 
ξησιν τής ολικής παραγωγικότητος ύπερπηδαται κατά τήν συνήθη 
πρακτικήν άντιμετώπισιν τοΰ ζητήματος, συμφώνως προς τήν οποίαν 
ύποτίθεται δτι ή συμβολή έκάστου συντελεστοΰ παραμένει άναλο- 
γικώς σταθερά είς πάσαν αΰξησιν τής ολικής παραγωγικότητος.7 
Ουτω, καί έφ’ δσον ή οικεία κρατική πολιτική δέχεται ώς ορθήν τήν 
τοιαύτην άντιμετώπισιν, τότε αί άμοιβαί τών εργαζομένων δυνατόν 
νά αύξάνωνται είς ποσοστόν ’ίσον προς πάσαν αΰξησιν τής ολικής 
παραγωγικότητος επί έθνικοΰ έπιπέδου.

Άλλ’ ή πολιτική αΰτη, εάν έ,φαρμοσθή, δύναται νά ώφελήση 
ή, άντιθέτως, νά προκαλέση δυσχερείας είς επιχειρήσεις, είς τάς 
οποίας ή αΰξησις τής παραγωγικότητος οφείλεται κατά μεγαλύτε- 
ρον ή, άντιθέτως, μικρότερον ποσοστόν είς τήν συμβολήν έτέρων, 
πλήν τής έργασίας, συντελεστών.

Αί αύταί ώς άνωτέρω καταστάσεις είναι δυνατόν νά προκόψουν 
καί είς τήν περίπτωσιν καθ’ ήν ή αΰξησις τής παραγωγικότητος με- 
τράται δχι εν τώ συνόλω τής οικονομίας, άλλά κεχωρισμένως δι’ 
έκάστην κατηγορίαν έπιχειρήσεων. Τοΰτο διότι είς έκάστην τών είς 
δεδομένην κατηγορίαν άνηκουσών επιχειρήσεων δυνατόν νά έμφα- 
νίζεται διάφορος συμβολή έκάστου παραγωγικοΰ συντελεστοΰ.

β) ΠληθωριστικαΙ πιέσεις

'Έτερον παράγοντα διαμορφώσεως τής κρατικής πολιτικής ώς

(!. Π ερί τής έννοιας καί τής μετρήσεως τής παραγωγικότητας, 6λ. Γ. Ρ«- 
μανία, Μία προσπάθεια έννοιολογική; ανατομής τής παραγωγικότητος, «Πα- 
ραγωγικότης», τ. 75, Άθήναι, 1066.

7. Dale Yoder, Personnel Management and Industrial Relations, Pren
tice - Hall, Inc., 1964, σελ. 443.
βεωρητικώς, ή άνωτέρω άντιμετώπισις δεν είναι, 6ε6αίως, ή ένδεδειγμένη, καί- 
τοι πολλάκις, είναι πρακτικώς ορθή.
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προς τάς άμοιβάς άποτελεΐ ό κίνδυνος τοϋ πληθωρισμού. Πράγματι, 
το Κράτος οφείλει νά έξετάζη κατά πόσον αί τυχόν χορηγηθησόμε- 
ναι αύξήσεις είς τάς άμοιβάς είναι δυνατόν νά δημιουργήσουν πλη
θωριστικός τάσεις είς την οικονομίαν καί νά άποφασίση έάν αί τυ
χόν έμφανισθησόμεναι τοιαΰται τάσεις ύποβοηθοΰν ή όχι τήν πολι
τικήν οικονομικής άναπτύξεως.8 Σήμερον, γενικώς, πιστεύεται δτι 
ελεγχόμενος τις πληθωρισμός, είς επίπεδον π.χ. 3% έτησίως, άπο
τελεΐ τό τίμημα τής ταχυτέρας οικονομικής άναπτύξεως καί ταυτο- 
χρόνως, επιτρέπει τήν άποφυγήν των κοινωνικώς καί οίκονομικώς 
δυσμενών επιπτώσεων ενός μεγαλύτερου πληθωρισμού.

γ) ’Ανταγωνιστική ίκανότης της οικονομίας
Παραλλήλως προς τά αίτια, τά όποια έξητάσθησαν άνωτέρω, ή 

κρατική πολιτική ώς προς τάς άμοιβάς οφείλει νά διαμορφοΰται συν
αρτήσει τής πιθανής έπιδράσεως τού ύψους τών άμοιβών επί τής 
άνταγωντστικότητος τών τιμών τών παραγομένων προϊόντων.9 Οΰ- 
τω, είναι δυνατόν τό Κράτος νά άντιτίθεται είς αυξήσεις άμοιβών 
δυναμένας νά δικαιολογηθούν ένεκα π.χ. αύξήσεως τής ολικής πα- 
ραγωγικότητος, έφ’ δσον ουτω θά έδημιουργούντο, πιθανώς, δυσχέ- 
ρειαι είς τάς έξαγωγάς ώρισμένων προϊόντων. ’Ενταύθα, βεβαίως, 
δέον νά συνεξετάζεται ή πολιτική τιμών τών λοιπών παραγουσών 
όμοειδή προϊόντα χωρών, ιδία ώς προς τάς άμοιβάς, τάς πριμοδοτή
σεις έξαγωγών καί τήν διατήρησιν ή μή σταθερός τής έξωτερικής 
άξίας τού νομίσματος των.

δ) Κοινωνική πρόνοια
'Ως καί είς τήν εισαγωγήν τού παρόντος κεφαλαίου έλέχθη, ή 

πολιτική τού Κράτους ώς προς τάς άμοιβάς διαμορφοΰται τή έπιδρά- 
σει ποικίλων αιτίων κοινωνικής φύσεως, παραλλήλως προς τά ά- 
μιγώς οικονομικά αίτια.

Έκδήλωσιν τών δραστηριοτήτων κοινωνικής προνοίας άποτε- 
λούν αί διάφοροι πρόσθετοι παροχαί προς τούς έργαζομένους, έπι- 
βαρύνουσαι έν μέρει τό Κράτος καί έν μέρει τούς έργοδότας.

8. Ή δετική ή αρνητική έπίόρασις τοϋ πληθωρισμού επί τής οικονομικής 
άναπτύξεως χώρας τινός, άπετέλεσεν άντικείμενον μακρών συζητήσεων μεταξύ 
τών οικονομολόγων. Διά τινα κατατοπιστικήν όσον καί συνοπτικήν παρουσίασιν 
τών εκατέρωθεν επιχειρημάτων 6λ. S. Mookerjee, Financial Stability and 
Planning, είς Finance and Developement, Vol 9, Mar. 1972.

!). Dale ϊ o d e r, έ.ά., σελ. 444, ένθ’ άναφέρονται σχετικαί περιπτώσεις 
έμφανισθεΐσαι είς τάς Η.Π.Α.
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Είναι άναγκαϊον, όμως, νά έπισημανθή ενταύθα, δτι αί παροχαί 
κοινωνικής φύσεως δεν στερούνται οικονομικής σημασίας. Ουτω, 
παραλλήλως προς την οικονομικήν σημασίαν, την οποίαν ή τοιαύτη 
έπιβάρυνσις τοϋ κόστους εργασίας έχει διά τάς επιχειρήσεις,10 11 ή 
χορήγησις τοιούτων προσθέτων παροχών προϋποθέτει τήν έκ μέ
ρους τοϋ Κράτους έρευναν των πιθανών άποτελεσμάτων των, έπί: 
α) τής ίκανότητος τών έργοδοτών προς έπένδυσιν, ήτις δυνατόν 

νά μειοΰται λόγω τής αύξήσεως τοϋ κόστους έργασίας·
0) τής παραγωγικότητος τών εργαζομένων, ήτις βελτιοΰται εϊς τι- 

νας περιπτώσεις, λόγψ τοϋ περιορισμού τής ά0ε6αιότητος διά τό 
μέλλον11

γ) τής ροπής προς κατανάλωσιν έκ μέρους τών εργαζομένων, ήτις 
έφ’ δσον αυξάνεται διά τής αύξήσεως τών διατιθεμένων εις τούς 
εργαζομένους χρηματικών μέσων δύναται νά δημιουργήση πλη
θωριστικός πιέσεις εις τήν οικονομίαν, έφ’ δσον δέν συνοδεύεται 
άπό άνάλογον αυξησιν τών έπενδύσεων ή καί τής παραγωγικό- 
τητος·

δ) τοϋ έθνικοϋ εισοδήματος. Συγκεκριμένως, απαιτείται δπως τό 
εθνικόν εισόδημα έπαρκή διά τάς τρεχούσας άνάγκας καί, ταυ- 
τοχρόνως, έπιτρέπη τήν κάλυψιν τών άναγκαίων δαπανών διά

10. Βλ. σχετικής ΰποσημ. 15 Κεφ. Ζ'.
11. Έν τούτοις, πρόσθετοι τινες παροχαί επιδρούν δυσμενώς έπί τής εργα

τικής βουλήσειος xui περιορίζουν τήν διάΟεσιν πρύς εργασίαν. Εις τήν κατηγο
ρίαν τούτην δύνανται νά υπαχθούν, έφ' (ίσον συντρέχουν ώρισμέναι προϋποθέ
σεις, τά έπιδόματα ανεργίας. Ή έκ μέρους τοϋ έργαζομένου προτίμησις τής «ά- 
ναπαιίσεως» (διά τοϋ έπιδόματος ανεργίας) καί ή αποφυγή άναζητήσεως έργα
σίας, κατά τό χρονικόν διάστημα κατά τό όποιον δικαιούται σίτος νά λαμϋάνη 
τό έν λόγψ έπίδομα, Οά έξαρτηίΐή άπό τόν βαθμόν ίκανοποιήσειος, διά τού έπι
δόματος, τών προσωπικών καί οικογενειακών αναγκών αυτού, άπό τήν φυσικήν 
κλίσιν αυτού πρύς άνάπαυσιν ή προς έργασίαν, καί)ιός, έπίσης, άπό τόν βαθμόν 
κατά τόν όποιον ή άνάπαυσις προϋποθέτει τήν ΰπαρξιν χρηματοοικονομικών μέ
σων. Βλ. I. Ν. Κ ο ύ λ η, Δημοσία Οικονομική, τ. I., ΆΟήναι, 1970, σελ. 31 
καί 459-4G1, ένΟ’ αναλύεται ή έπίδρασις τής φορολογίας έπί τής διαόέσεως προς 
έργασίαν. Πιστεύομεν, έν προκειμένη» οτι ΰφίστανται ομοιότητες τινες, εις τά 
ελατήρια συμπεριφοράς τοϋ ατόμου, τό όποιον προτιμά τήν «άνάπαυσιν» (διά τοϋ 
έπιδόματος ανεργίας) έναντι τής έργασίας καί τά τοιαΰτα ατόμου, τό όποιον 
προτιμά τήν μείωσιν τής προσφερομένης έργασίας λόγο,» μειοόσεως τοΰ εισοδήμα
τος του συνεπείρ τοϋ φόρου εισοδήματος. Είδικώτερον, περί τής συμπεριφοράς 
κατά τήν διαδικασίαν έπιλογής μεταξύ έργασίας καί άναπαύσεως, 6λ. έξόχως 
ένδιαφέρουσαν άνάλυσιν εις Μ. Ν ε γ ρ ε π ό ν τ η - Δ ε λ ι 6 ά ν η, Οικονομική 
Άνάλυσις, Τόμος I, Μέρος II, 1972, σελ. 89-132.
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τάς κοινωνικός παροχάς. Επίσης, δέον νά έξετασθή κατά πόσον 
αί ιοιαΰται παροχαί δυνατόν νά οδηγήσουν εις μείωσιν τοΰ εθνι
κού εισοδήματος, έφ’ δσον αύται συντελέσουν εις την μείωσιν 
τής ίκανότητος προς έπένδυσιν, την μείωσιν τής παραγωγικότη
τας τής εργασίας και την αΰξησιν τής ροπής προς κατανάλωσιν 
εκ μέρους των έργαζομένων.12

ε) Διεκδικήσεις εργαζομένων - Πιέσεις εργοδοτών

Ή έκτίμησις τής έπιδράσεως δλων των άνωτέρω παραγόντων, 
έπι τής οικονομίας τής χώρας, έπιτρέπει την εκ μέρους τοΰ Κρά
τους συγκεκριμενοποίησή των έπιδιώξεών του ώς προς την δια- 
μόρφωσιν των άμοιβών.

’Εν τούτοις, τό Κράτος δεν δύναται νά άγνοή τάς πιέσεις τών 
ένδιαφερομένων ομάδων (έργαζομένων - έργοδοτών). Ουτω, τελι- 
κώς, ή πολιτική τοΰ Κράτους ώς προς τάς άμοιδάς άποτελεΐ τό α
ποτέλεσμα διαδικασίας τίνος προσαρμογής τών ίδικών του έπιδιώ- 
ζεων προς τάς έπιδιώξεις τών έργαζομένων - έργοδοτών. Τελικώς 
δέ, εξαρτδται έκ τής ισχύος τοΰ Κράτους και τών ένδιαφερομένων, 
έάν ή πολιτική του ώς προς τάς άμοιδάς εΰρίσκεται έγγύτερον προς 
τάς άπόψεις τής μιας ή τής άλλης τών ένδιαφερομένων ομάδων.

Ή, τή έπιδράσει δλων τών άνωτέρω άναφερθέντων παραγόν
των διαμορφωθεϊσα, κρατική πολιτική ώς προς τάς άμοιδάς υλοποι
είται, συνήθως, διά τής λήψεως νομοθετικών μέτρων άφορώντων: 
α) Εις τήν θέσπισιν κατωτάτων ορίων άμοιβών.13 Τό μέτρον τοϋτο 

έχει ιδιαιτέραν σημασίαν διά τάς κατηγορίας έκείνας έργαζομέ
νων, διά τάς οποίας δεν ΰφίστανται συλλογικοί συμβάσεις,14 κα

ι 2. Μ. Νεγρεπόντη - Δ ε λ ι 6 ά ν η, 'Η οικονομική άνάπτυξις, σε λ. 
211) έπ., I. Ν. Κουλή, έ.ά., σελ. 28-31.

13. Δι’ ενδεχόμενα? συνέπειας επί τής προσφοράς καί ζητήσεως εργασίας 
έκ τού καθορισμού κατιυτάτου ορίου άμοιβών, 6λ. Μ. Ν ε γ ρ ε π ό ν τ η - Δ ε λ ι- 
6 ά ν η, Οικονομική Άνάλυσις, Μέρος II, σελ. 126-129, επίσης, περί τών δυνα
τών αποτελεσμάτων επί τοΰ άριίΐμοΰ τών απασχολούμενων καί τής συμπεριφο
ράς τοΰ εργαζομένου έκ τής τοιαότης ρυύμίσεως τών άμοιβών, 6λ. J.J. McCall 
Economics of Information and Jol> Search εις the Quarterly Journal of Econo
mics, Feb. 1970, σελ. 120-121.

14. Περί τοΰ θεσμού τών συλλογικών συμβάσεων έν Έλλάδι καί τής προ- 
βλεπομένης διαδικασίας καταρτίσεως αυτών 6λ., είδικώς, Χρ. Ν. Ά γ α λ λ ο π ο ό
λου, ’Εργατικόν Δίκαιον - Σχέσις έργασίας, Άθήναι 1918, σελ. 128-130, I. Γ. 
Δεληγιάννη, Μαθήματα ’Εργατικού Δικαίου, τεύχος Α', Θεσσαλονίκη, 1960, 
σελ. 73-90.



θορίζουσαι έπίπεδα άμοιβών άνώτερα των ύπό τοϋ Κράτους ορι
ζόμενων κατωτάτων τοιούτων.

6) Είς την μεσολάβησιν τοϋ Κράτους ώς διαιτητοϋ είς τάς μισθολο- 
γικάς (και οίασδήποτε αλλας) διαφοράς έργοδοτών και έργα- 
ζομένων. Παρ’ ήμϊν ή διαιτησία τοϋ Κράτους είναι ύποχρεωτική 
δταν δέν είναι δυνατή ή άμεσος μεταξύ των ενδιαφερομένων 
συμφωνία. Διά τής τοιαύτης μεσολαβήσεως το Κράτος ενεργεί 
ώς παράγων έξασφαλίσεως τής άπαιτουμένης ισορροπίας είς την 
διαμόρφωσιν των αμοιβών.15

γ) Είς την ιδιαιτέραν φορολογικήν μεταχείρισιν των εισοδημάτων 
έξ άμοιβών εργασίας. (Κατά τήν φοροτεχνικήν ορολογίαν, τά 
εισοδήματα ταϋτα καλούνται εισοδήματα έκ μισθωτών υπηρεσι
ών). Πράγματι, προβλέπονται, συνήθως, ύψηλά ποσοστά έκ- 
πτώσεων κατά τήν φορολογίαν τοϋ εισοδήματος έξ έξηρτημένης 
έργασίας, ένισχυομένης ουτω τής εισοδηματικής θέσεως τών 
έργαζομένων.

Τέλος, διά τήν έφαρμογήν τής οίασδήποτε κρατικής πολιτι
κής ώς προς τάς άμοιβάς, άπαραίτητος τυγχάνει ή ΰπαρξις προϋπο- 
θέσεών τινων άναφερομένων:

α) Εις τήν σχέσιν προσφοράς καί ζητήσεως έργασίας. Οϋτω, είς 
τήν περίπτωσιν καθ’ ήν ή προσφορά είναι μεγαλυτέρα τής ζητή
σεως ύφίστανται δυνατότητες καταστρατηγήσεως τής κρατικής 
πολιτικής έκ μέρους τών έργοδοτών καί, άντιθέτως, δυνατότη
τες καταστρατηγήσεως έκ μέρους τών έργαζομένων είς τήν πε- 
ρίπτωσιν άντιστρόφου σχέσεως.

6) Είς τήν συγκρότησιν τών κρατικών ύπηρεσιών διά τών οποίων 
έλέγχεται ή έφαρμογή τής οικείας πολιτικής. Πράγματι, ή μή 
ικανοποιητική όργάνωσις καί λειτουργία αυτών δημιουργεί, έπί- 
σης, δυνατότητας καταστρατηγήσεων έκ μέρους τών ένδιαφερο- 
μένων.

15. Κατά τύν νόμον 3239/1055 «περί τοϋ τρόπου ρυίίμίσεως τών συλλογικών 
διαφορών έργασίας, κ.λ.π.» έάν ή συλλογική σόμβασις, ή συναφΟείσα μεταξύ 
τών ένδιαφερομένων, άντιτίΰεται είς τήν οικονομικήν ή κοινωνικήν πολιτικήν τής 
Κυβερνήσεως, είναι δυνατή ή έκ μέρους τοϋ Κράτους, τροποποίησις ή μερική 
έγκρισις ταυτης, έκτος έάν ή δι’ αυτής παρεχόμενη αύξησις άμοιβών είναι μι
κρότερα τοϋ 3%, οπότε δέν ύφίσταται τοιοϋτον δικαίωμα (6λ. έπίσης άρύ. 8 
τοϋ ν. 3755/57). Σχετικώς, Χρ. Άγαλλοπούλου, έ.ά., σελ. 130.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

ΑΙ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ 
ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΝ ΤΩΝ ΑΜΟΙΡΩΝ

1. Εισαγωγικοί παρατηρήσεις
Οίονδήποτε ατομον, προτιθέμενον νά έργασθη, έχει, άναλόγως 

ιών προσωπικών επιδιώξεων καί φιλοδοξιών του, ιδιαιτέρας προτι
μήσεις ώς προς τό είδος καί την φύσιν τής έκτελεσθησομένης ερ
γασίας, τό ΰφος τής ληφθησομένης άμοιβής καί τάς συνθήκας ύφ’ 
ας θά ήτο διατεθειμένον νά άποδεχθή δεδομένην άπασχόλησιν ή νά 
προτίμηση ταύτην έναντι άλλης τίνος.

Έν τούτοις, ιδιαιτέρως διά την περίπτωσιν παροχής έξηρτημέ- 
νής εργασίας, ή προσωπική συμπεριφορά ενός έκάστου είς μικρόν 
μόνον ποσοστόν (καί τοΰτο είς ώρισμένας, μόνον, περιπτώσεις) δυ
νατοί νά έπιδράση είς τήν δίαμόρφωσιν τών συνθηκών έργασίας, 
έν γένει.

Ή μειονεκτική αΰτη θέσις τοϋ έργαζομένου οφείλεται, βασι- 
κώς: α) είς την εισοδηματικήν άδυναμίαν αύτοϋ έναντι τοΰ οίου- 
δήποτε έργοδότου, ύπό τήν προϋπόθεσιν δτι στερείται ουτος έτέρας 
πηγής εισοδήματος, 6) είς τήν έλλιπή πληροφόρησίν του περί τών 
ύφισταμένων ευκαιριών άπασχολήσεως καί γ) είς τήν έλλειψιν, 
ίδίςι παλαιότερον, σταθερότητος καί άσφαλείας τής άπασχολήσεως.

Έν τούτοις, οί εργαζόμενοι άντελήφθησαν δτι ήδύναντο νά έ- 
πιδιώξουν τήν βελτίωσιν τής θέσεώς των.

Ή, όρθή άλλωστε, πεποίθησίς των, δτι ένεργοΰντες άπό κοινού 
θά ήδύναντο νά έπιτύχουν δ,τι δέν ήδύνατο νά έπιτύχη έκαστος 
εξ αυτών ένεργών κεχωρισμένως τών λοιπών, ώδήγησεν αυτούς 
είς συνασπισμόν ύπό τήν μορφήν ενώσεων.1

Οί συνασπισμοί ούτοι, έξουδετεροϋντες, έν πολλοϊς, τήν μειο
νεκτικήν θέσιν τών εργαζομένων καί αύξάνοντες τήν διαπραγμα
τευτικήν ικανότητά των, ήσκησαν άπό τής έμφανίσεώς των, σημαν
τικήν έπίδρασιν είς τήν δίαμόρφωσιν τών συνθηκών έργασίας καί 
είς τήν προσαρμογήν τής οικείας κρατικής καί έργοδοτικής πολι-

. 1. Αί ενώσεις αυται σχηματίζονται άλλοτε μεν κατ’ επάγγελμα, άλλοτε δέ 
κατ’ εργοστάσια η κατά περιφερείας, αδιακρίτως ειδικότητας τών μελών. Ή 
πρώτη μορφή είναι ή περισσότερον συνηθισμένη καί περισσότερον συμβάλλουσα 
είς τήν προβολήν τών επιδιώξεων τοΰ συγκεκριμένου επαγγέλματος, ένφ ή έτέ- 
ρα εμφανίζεται είς περιπτώσεις ύπάρξεως μικρού μόνον άριθμοΰ έργαζομένων.
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τικής.
Διά του συνασπισμού των οί εργαζόμενοι επιδιώκουν, όχι ά- 

πλώς, την αυξησιν των άμοιβών των άλλ’ επίσης προσπαθούν νά 
επιτύχουν την ηθικήν και πνευματικήν έξύψωσιν των μελών των 
και τήν βελτίωσιν των όρων εργασίας.2 Ή παρούσα, όμως, άνάλυ- 
σις θά περιορισθή, 6ασικώς, εις τήν έξετασιν τών επιδιώξεων των 
ενώσεων ώς προς τάς άμοιβάς, άσχολουμένη με τάς λοιπάς επιδιώ
ξεις μόνον έφ’ όσον συνεπάγονται διά τούς έργοδότας οικονομικός 
έπιβαρύνσεις έπαυξανούσας τάς 6ασικάς άμοιβάς τών εργαζομένων.

2. Ή έξέλιξις τών ένώσεων
Καίτοι, ό έπιδιωκόμενος ύπό τών ενώσεων3 σκοπός είναι, βασι- 

κώς, ή άπό κοινού άντιμετώπισις τών έργοδοτών, έν τούτοις διαφέ
ρουν, σημαντικώς ένίοτε, ώς προς τον τρόπον λειτουργίας, τάς χρη- 
σιμοποιουμένας μεθόδους καί τά ιδεολογικόν καί, γενικώτερον, φι
λοσοφικόν των ύπόβαθρον.

Αί παλαιότεραι μορφαί ένώσεων είχον, βασικώς, έπαναστατικύν 
καί άνατρεπτικόν χαρακτήρα.4 Ή τοιαύτη μορφή τών ένώσεων δι
καιολογείται άφ’ ενός μέν λόγω τών γνωστών έξουθενωτικών συν
θηκών έργασίας, αί όποϊαι ΰφίσταντο είς τάς χώρας τής Δυτικής Εύ- 
ρώπης καί τήν Μεγάλην Βρεττανίαν κατά τά ετη τής Βιομηχανικής 
Έπαναστάσεως, άφ’ ετέρου δε λόγω τής μετακινήσεως έκ τής ύ- 
παίθρου προς τάς άναπτυσσομένας βιομηχανικός περιοχάς μεγάλου 
άριθμού άτόμων μή δυναμένων νά προσαρμοσθοΰν είς τάς ιδιόμορ
φους συνθήκας τής πειθαρχημένης βιομηχανικής έργασίας καί διά 
τον λόγον τούτον έπιθυμούντων τήν μεταβολήν αύτών.

Συν τψ χρόνω καί κατά τό μέτρον, κατά τό όποιον έβελτιοΰντο 
αί συνθήκαι έργασίας, αί πλεϊσται τών ένώσεων έγκατέλειψαν τον 
άνατρεπτικόν χαρακτήρα των καί ετεινον είς μίαν προσπάθειαν δια-

2. Π ερί τών σκοπών τών ενώσεων τών εργαζομένων 6λ. επίσης ’Λν. Δ α- 
μασκηνίδου, Οικονομική τών ’Επιχειρήσεων, έ.ά., σε?,. 81. I). Toiler, 
Personnel Management, έ.ά., σε),. 446-448.

3. Χρησιμοποιείται, ενταύθα, ό δρος «ένο'ισεις» δι’ δ?.ας τάς μορφάς συνα
σπισμών. ΕΙς τήν πραγματικότητα ούτοι εμφανίζονται ύπό διαφόρους ονομασίας, 
ώς συνδικάτα, ομοσπονδίας οργανώσεις, κ.)..π., 6λ. καί Δη μ. Δελιδάνη, Πα
ραδόσεις Έφηρμοσμίνης Πο).ιτικής Οικονομίας, Β' έκδ., 1360, σελ. 82.

4. Ίδεο?,ογικόν ΰπόδαδρον τών ένώσεων αύτών άπετέ),εσε τό ύπό τών Marx 
καί Engels διατυπωύέν κοινωνικοοικονομικόν δόγμα.
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σφαλίσεως «καλών σχέσεων» μέ τούς έργοδότας, ώστε νά καθίστα
ται δυνατή ή διά συνεργασίας επιδίωξις των σκοπών των, άνευ με
ταβολής τής κρατούσης κοινωνικής τάξεως. Οΰτω, έγκατελείφθησαν, 
έν πολλοΐς, αΐ επιδιώξεις πολιτικής μορφής και έδόθη έμφασις εις 
την προσπάθειαν βελτιώσεως τής οικονομικής καταστάσεως τών ερ
γαζομένων.5

Σήμερον, ή εις σημαντικόν βαθμόν βελτίωσις τής θέσεως τών 
έργαζομένων οδηγεί εις μεταβολήν τοϋ χαρακτήρος τών ενώσεων 
και τών έπιδιωκομένων ύπ’ αυτών σκοπών. Οΰτω, παραλλήλως προς 
τούς παραδοσιακούς σκοπούς, εις τάς επιδιώξεις τών συγχρόνων 
ενώσεων περιλαμβάνονται, επίσης, ή τόνωσις τοϋ αισθήματος άσφα- 
λείας διά τό μέλλον, ή δημιουργία κοινωνικής ζωής και ή πνευματι
κή έξύψωσις τών μελών των.6

3. Αί έπιδιώξεις τών ενώσεων

3. 1. Ή έπιόίωξιζ ανξήαεως τών αμοιβών

Αί άμοιβαί, ώς γνωστόν, άποτελοΰν, εις τάς περισσοτέρας τών 
περιπτώσεων, τύν μοναδικόν πόρον συντη ρήσεως τών έργαζομένων

5. Αί έργατικαί ενώσεις ένεφανίσβησαν tic: τάς χιόοα; τής Εΰρυιπης κατά 
τάς πριότας δεκαετίας τοι'1 19ου αίώνος. Έν Έλλάδι, συνεπείφ τής ανυπαρξίας 
βιομηχανικών επιχειρήσεων, κατά τά πρώτα, μετά την δημιουργίαν ανεξαρτήτου 
κράτους, έτη, αί ένο'ισεις εμφανίζονται περί τό 1870, ίδ'μ είς τήν Σύρον, ήτις 
άπετέλει τό έμποροβιομηχανικόν κέντρον τής Ελλάδος. Λί βάσεις, όμως, διά 
τήν άνάπτυξιν τών ένοισεων έν Έλλάδι, έτέΟησαν άργότερον ψηφισΟέντος τοΰ 
ν. 281/1914 «περί σωματείων» ώς καί τοΰ ν. 2151/1920 «περί επαγγελματικών 
σωματείων».

Ιί. ΓΙολλαί, τελευταίως, γίνονται συζητήσεις έν σχέσει πρός τήν μελλοντικήν 
σημασίαν τών ένοισεων. 'Υποστηρίζεται, συγκεκριμένως, δτι ή σημασία τών ένόι- 
σεων δά τείνη νά έλαττοϋται κατά τό μέτρον τής έπιτεΰξεως τής πλήρους άπα- 
σχολήσεως, τής αϋξήσεως τών εισοδημάτων τών έργαζομένων, τής αΰξήσεως 
τοϋ μεγέδους τών επιχειρήσεων καί τής μεταβιβάσεως τής διοικήσεως τών επι
χειρήσεων άπύ τούς Ιδιοκτήτας εις τά στελέχη αυτών. Συνεπείρ τών ανώτεροι 
παραγόντων άφ’ ενός μέν 11 ά βελτιοϋται ή διαπραγματευτική δέσις τών έργα
ζομένων, άφ’ ετέρου δ.’ τά συμφέροντα τών έργαζομένων καί έπιχειρήσεων δέν 
Οά διίστανται είς ό'ν βαθμόν σανέβαινε τούτο παλαιότερον. Ουτω, τελικώς, έρ- 
γαζόμενός τις δά αίσδάνεται, όλονεν όλιγόιτερον, τήν άνάγκην τοΰ ν’ άπιτελή 
μέλος μιας ένο'ισεως, παραλλήλως δέ, τό πεδίον δραστηριότητας τών ένώσεων 
Οά μειοϋται σημαντικώς. Περί τών απόψεων τούτων, 6λ. S. Β a r k i n, The 
decline of the Labor Movement, είς Andrew Hacker (ed), «The corpo
ration Takeover», N.Y. 1946, J. K. Galbraith, Τό νέον Βιομηχανικόν Κρά
τος, έλλ. μετάφρασις, Παπαζήσης, 1969, σελ. 276-296.
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καί διά τύν λόγον τοΰτον, καθίστανται ευκόλως κατανοηταί αί συνε
χείς και επίμονοι προσπάθειαι τών ένώσεων προς βελτίωσιν αυτών.

Άλλ’ ή ίκανοποίησις των επιδιώξεων των εργαζομένων καθι
στά άναγκαίαν την άποδοχήν των αιτημάτων των δχι μόνον έκ μέ
ρους των έργοδοτών άλλα, συνήθως, και έκ μέρους τοΰ Κράτους 
καί, κατ’ έπέκτασιν, τοΰ κοινωνικού συνόλου. Ώς έκ τούτου, αί ενώ
σεις των έργαζομένων είναι, συνήθως, ύποχρεωμέναι νά διαμορφώ
σουν δν πλέγμα συλλογισμών, τοιούτων ώστε νά δυνηθοΰν δι’ αυ
τών νά πείσουν πάντας τούς δυναμένους νά έπιδράσουν έπί τής 
διαμορφώσεως τών άμοιβών των παράγοντας, δχι, άπλώς, διά τό 
κοινωνικώς δίκαιον άλλά, κυρίως, διά τό οίκονομικώς ορθόν τών 
έπιδιώξεών των.

Συγκεκριμένως, ή έπιδίωξις αύξήσεως τών άμοιβών δικαιολο
γείται, συνήθως, έκ μέρους τών ένώσεων διά τών άκολούθων συλ- - 
λογισμών:

Υποστηρίζεται, κατ’ άρχήν, δτι ή βελτίωσις τής οικονομικής κα- 
ταστάσεως τών έργαζομένων συντελεί είς τήν ευημερίαν τοΰ κοι
νωνικού συνόλου. Λέγουν, είδικώτερον, οί έργαζόμενοι, δτι αί ύψη- 
λότεραί άμοιβαί συντελούν είς τήν αυξησιν τής άγοραστικής δυνά- 
μεώς των καί κατ’ έπέκτασιν συμβάλλουν είς τήν άνάπτυξιν τής 
οικονομίας, έφ’ όσον καθιστούν δυνατήν τήν έκ μέρους των αΰξη- 
σιν ζητήσεως άγαθών καί ύπηρεσιών.

Πλεϊστα έπιχειρήματα, διά τών οποίων τονίζεται ό άνθρωπιστι- 
κός χαρακτήρ τών ποικίλων παροχών ύγείας καί προνοίας, χρησι
μοποιούνται έκ μέρους τών ένώσεων προς ύποστήριξιν τών σχε
τικών αιτημάτων των. ’Αλλά πέραν τούτων, αί ένώσεις τών έργα
ζομένων ισχυρίζονται δτι αί παροχαί τής μορφής ταύτης είναι οίκο
νομικώς ώφέλιμοι διά τούς έργοδότας καί τό κοινωνικόν σύνολον 
διότι τή βοηθείςι τούτων διαμορφοΰται καί συντηρείται έργατικόν 
δυναμικόν ικανόν προς έπίτευξιν ύψηλών άποδόσεων, συμβάλλον 
ουτω είς τήν τόσον έπιθυμητήν αυξησιν τής παραγωγικότητος.

Είς τό πλαίσιον τής βασικής ταύτης θεμελιώσεως τών έπιδιώ
ξεών των, αί ένώσεις ένεργοΰν ώς άκολούθως είς τάς κάτωθι είδι- 
κωτέρας περιπτώσεις:

1) Είς περιόδους κατά τάς οποίας έμφανίζεται τάσις ύψώσεως 
τών τιμών τών άγαθών αί ένώσεις έπιζητοΰν νά έπιτύχουν, τουλά
χιστον, τιμαριθμικός αυξήσεις τών άμοιβών, έπιδιώκουσαι τήν αυ- 
ξησιν ή, τουλάχιστον, τήν διατήρησιν σταθερός τής άγοραστικής δυ- 
νάμεως τών μελών των.
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2) Εις τάς όλιγώτερον συνήθεις, σήμερον, περιπτώσεις κατά 
τάς οποίας είναι δυνατόν νά προκληθή πτώσις των τιμών (λόγψ π.χ. 
ύφέσεως τής οικονομικής δραστηριότητος) αί ένώσεις προσπαθούν 
νά διατηρήσουν τάς άμοιβάς των μελών των είς τό προηγούμενον 
ύψος των έπιδιώκουσαι, παραλλήλως, όπως μή θίγουν οί έργαζόμε- 
νοι διά τής άπολύσεως μέρους αυτών έκ τών έργασιών των.

Είς την περίπτωσιν ταύτην ή έπιτυχία τών έπιδιώξεών των ύπο- 
βοηθεϊται τόσον άπό τήν συμπεριφοράν τοΰ Κράτους δσον καί άπό 
την τοιαύτην τών εργοδοτών. Πράγματι, τό μέν Κράτος δεν δυνα
τοί, συνήθως, διά διαφόρους λόγους κοινωνικής φύσεως νά ένθαρ- 
ρύνη μειώσεις τών άμοιβών, οί δε έργοδόται δέν δέχονται, βραχυ- 
χρονίως τουλάχιστον, νά προβοΰν είς άπολύσεις έργαζομένων, έφ’ 
δσον, βεβαίως, προσδοκαται άνοδος τής οικονομικής δραστηριότητος 
καί άντιμετωπίζεται ή πιθανότης νά μή δυνηθοΰν οί έργοδόται νά 
άνεύρουν τό προσωπικόν, τοΰ οποίου θά έχουν, τότε, άνάγκην.7

3) Τέλος, είς περιόδους έντάσεως τής οικονομικής δραστηριό
τητος ή πολιτική τών ενώσεων λαμβάνει τήν μορφήν τής επιδιώ
ξεως αύξήσεως τής άγοραστικής ίκανότητος τών έργαζομένων ύπο- 
γραμμίζουσα τάς δυσμενείς έπί τής καθ’ δλου οικονομίας, έπιδρά- 
σεις είς τήν περίπτωσιν κατά τήν οποίαν δέν θά ικανοποιηθούν αί 
διεκδικήσεις των.

Άλλ’ ή τοιαύτη θέσις τών ένώσεων έναντι τοΰ προβλήματος τοΰ 
ΰψους τών άμοιβών τών έργαζομένων μή λαμβάνουσα ύπ’ άψιν τήν 
παραγωγικότητα τής έργασίας, προκαλεϊ τήν, φυσικήν άλλωστε, 
άντίδρασιν τών έργοδοτών. Ουτοι, συγκεκριμένως, υποστηρίζουν 
οτι έφ’ δσον αί διεκδικήσεις αύξήσεως τών άμοιβών δέν συνοδεύον
ται άπό άνάλογον αΰξησιν τής παραγωγικότητος, τότε ή άποδοχή 
των συνεπάγεται αΰξησιν τοΰ κόστους παραγωγής καί, κατ’ άκο- 
λουθίαν, αΰξησιν τής τιμής τών παραγομένων προϊόντων καί προσ-

7. Βλ. Μ. Νεγρεπόντη - Δ ε λ ι 6 ά ν η, Οικονομική Άνάλυσις, έ.ά., 
σ~λ. 112. Εις περιπτώσεις μειώσεω; τής ένεργοϋ ζητήσεως οί έργοδόται προτι
μούν να μειιόνουν τάς ώρας έργασίας μάλλον, παρά τό προσωπικόν των. Οίίτω, 
όραχυχρονίως καί ύπό τάς ανωτέρω τεΟείσας προϋποθέσεις, ή έλαστικότης τής 
ζητήσεως έργασίας είναι μικρά καί δέν έξαρταται άπό τό έπίπεδον τών άμοιβών. 
Σχετικώς ό Άντ. Δαμασκηνίδης, Οικονομική τών ’Επιχειρήσεων, σελ. 
120, αναφέρει αποτελέσματα έρευνών άποδεικνόοντα τήν τοιαύτην συμπεριφο
ράν τών έργοδοτών.
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φερομένων υπηρεσιών.8 Έν τοιαύτη περιπτώσει oi έργαζόμενοι ύ- 
ποχρεοΰνται, ενίοτε ,νά μεταβάλλουν την δικαιολογητικήν βάσιν 
των διεκδικήσεων των καί νά επιδιώξουν αυξήσεις των άμοιβών ά- 
ναλόγους προς την αυξησιν τής παραγωγικότητος τής εργασίας. Ή 
θέσις αΰτη ευρίσκει, συνήθως, συμφώνους τόσον τό Κράτος δσον καί 
τούς έργοδότας, χωρίς, δμως, νά σημαίνη δτι ή, ύφ’ δλων των 
ενδιαφερομένων, άποδοχή ταύτης έπιλύει, όριστικώς, τάς διαφωνίας 
μεταξύ έργαζομένων καί έργοδοτών.

Πράγματι, ώς είδικώτερον είς την παράγρ. 2 τοΰ Κεφ. Α' έξ- 
ετέθη, αί διαφωνίαι μεταξύ των ενδιαφερομένων προκύπτουν άφ’ 
ένός μέν συνεπείςι τής άντικειμενικής δυσχερείας έξακριβώσεως 
τής συμβολής έκάστου συντελεστοΰ, άφ’ ετέρου δέ λόγψ τής ύπό 
των ενώσεων άντιμετωπίσεως τοΰ ζητήματος τής παραγωγικότητος, 
ουνήθως, δχι είς έπίπεδον έπιχειρήσεως άλλα κατ’ εύρείας κατη
γορίας έπιχειρήσεων ή, ένίοτε, έπί έθνικοΰ έπιπέδου.9

3. 2. Ή θέσις τών ενώσεων έναντι των διαφόρων συστημάτων 
άμοιβών

Είς τάς περισσοτέρας περιπτώσεις αί ενώσεις εύνοοΰν την χρο
νικήν άμοιβήν τών έργαζομένων καί την παροχήν ϊσων άμοιβών διά 
τήν έκτέλεσιν τοΰ αύτοΰ είδους έργασίας. Ή τοιαύτη θέσις τών 
ένώσεων αιτιολογείται, συνήθως, διά τής ύποθέσεως δτι αί διάφο
ροί άποδόσεως μεταξύ τών έργαζομένων είναι μικραί ώστε νά μή 
δικαιολογήται οίοσδήποτε διαφορισμός άμοιβών μεταξύ έργαζομέ
νων έκτελούντων τήν αύτήν έργασίαν.

Καίτοι, ή ύπόθεσις αΰτη δέν είναι πάντοτε άπολύτως όρθή, α
κόμη καί είς περιπτώσεις άμιγώς έκτελεστικών έργασιών, έν τού- 
τοις ή τοιαύτη θέσις τών ένώσεων δικαιολογείται έκ τής φύσεώς των 
ώς έκπροσώπων εύρείας τίνος κατηγορίας έργαζομένων. Πράγματι, 
αί διεξαγόμενοι διαπραγματεύσεις μεταξύ ένώσεων έργαζομένων 
καί έργοδοτών δέν είναι δυνατόν νά λαμβάνουν ύπ’ δψιν μεμονω
μένος περιπτώσεις άλλά τό ούνολον τών έργαζομένων ώρισμένης 
κατηγορίας. Προσέτι, διά τής χρονικής άμοιβής, έπιτυγχάνεται ή 
έξασφάλισις ένός, έν πολλοϊς, σταθεροΰ εισοδήματος διά τούς έρ-

8. Είναι, βεβαίως, δΐΎατόν, ί| αϋξησις τοϋ κόστους παραγωγής να μή επί
δραση έπ'ι τών τιμόιν πωλήπεως έαν οί έργοδόται είναι διατεθειμένοι να περιο
ρίσουν τα κέρδη των ή να πραγματοποιήσουν οικονομίας ε’ις άλλους τομείς.

9. Βλ. είδικιότερον Κεφ. Α' παρ. 2.
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γαζομένους και άποφεύγεται ή έκ μέρους των καταβολή υπερβολι
κής προσπάθειας.

Είναι, δμως, γνωστόν (θά άναφερθώμεν, είδικώτερον, επί τοϋ 
θέματος εις τό Κεφ. Ε' τοΰ II Μέρους) δτι ή χρονική άμοιβή δέν 
συμβάλλει είς τήν έπίτευξιν ύψηλών άποδόσεων έκ μέρους των 
έργαζομένων και διά τον λόγον τούτον οί έργοδόται προτιμούν, είς 
οσας περιπτώσεις είναι τοΰτο δυνατόν, τήν άμοιβήν των έργαζομέ
νων βάσει άποδόσεως. Καίτοι έν τοιοΰτον σύστημα δέν γίνεται δε
κτόν εύμενώς ύπό τών ενώσεων, έν τούτοις ή έκ μέρους τοϋ κοι
νωνικού συνόλου άναγνώρισις τής οίκονομικώς, τουλάχιστον, ορ
θής βάσεώς του, ήνάγκασεν, πλείστας έξ αυτών, νά άποδεχθοΰν 
μέσην τινά λύσιν. Πρόκειται, συγκεκριμένως, διά τήν εφαρμογήν 
συστήματος έξασφαλίζοντος κατωτάτην τινά βασικήν άμοιβήν άνε- 
ξαρτήτως τής άποδόσεως τοΰ εργαζομένου καί παρέχοντος, παραλ- 
λήλως, τήν δυνατότητα έξασφαλίσεως ύψηλοτέρων άμοιβών δι’ ερ
γαζομένους οϊτινες έπιτυγχάνουν ύψηλάς άποδόσεις.10 11

Τελευταίως, έφαρμόζονται είς όλονέν μεγαλυτέραν κλίμακα 
συστήματα συμμετοχής τών έργαζομένων είς τήν ιδιοκτησίαν τής 
έπιχειρήσεως (διά τής χορηγήσεως μετοχών είς τούς έργαζομέ- 
νους) ή συστήματα συμμετοχής είς τά κέρδη (διά τής διανομής είς 
τούς εργαζομένους ένός καθωρισμένου ποσοστού έκ τών κερδών.11

Ή θέσις τών ενώσεων έναντι τών συστημάτων τής μορφής αυ
τής ήτο, άρχικώς, άρνητική. Συγκεκριμένως, ύπεστηρίχθη δτι οί έρ- 
γαζόμενοι δέν είναι ορθόν νά εύθύνωνται διά τάς τυχόν οικονομι
κός άποτυχίας τής διοικήσεως έφ’ δσον ούτοι δέν συμμετέχουν είς 
αυτήν. Παραλλήλως, ύπεστηρίχθη, δχι άδίκως άλλωστε, δτι οί ερ
γαζόμενοι δέν δύνανται, πολλάκις, νά έλέγξουν τά βαθύτερα αίτια 
τών διαφόρων διοικητικών άποφάσεων καί ενεργειών αί όποϊαι έπι- 
δροϋν έπί τής διαμορφώσεως τών κερδών τής έπιχειρήσεως.12

10. Περί τών συστημάτων αμοιβή; 6λ. Κεφ. Ε' τοϋ II Μέρους, ένθα κα'ι 
σχετική βιβλιογραφία.

11. Τά συστήματα ταΰτα δέν είναι νέα. Άναφέρονται παραδείγματα εφαρ
μογή; τοιοΰτων συστημάτων είς τήν Μ. Βρεττανίαν από τοϋ 182!) καθώς επίσης 
είς τήν Γαλλίαν διά τοϋ συστήματος τοϋ «παραγωγικοϋ μισίΐοϋ» έφηρμοσδεντός 
υπό τοϋ Eugene Schueller.Σχ. D. Yoder, έ.ά., σελ. 473, ’Ιωάν. Χολέβα, 
Εισαγωγή είς τήν ’Οργανωτικήν, Θεσσαλονίκη, 1967, σελ. 69.

12. Παραδειγματικοί; άναφέρομεν τήν περίπτωσιν αγοράς, έκ μέρους έπι
χειρήσεως τινός, τών άναγκαιουσών πρώτων υλών παρ’ άλλης θυγατρικής έπι
χειρήσεως είς τιμά; ΰψηλοτέρα; τών τοιούτων τής αγοράς.



:32

: Συν τώ χρόνψ, έν τούτοις, ή έναντι των συστημάτων αυτών 
θέσις των ενώσεων μετεβλήθη, εις τόσον μάλιστα βαθμόν, ώστε εϊς 
τινας περιπτώσεις ή συμμετοχή των εργαζομένων εις τά κέρδη ή 
την ιδιοκτησίαν των έπιχειρήσεων νά άποτελή μέρος των έπιδιώ- 
ξεών των. Είς τήν τοιαύτην άλλαγήν θέσεως συνετέλεσαν άφ’ ένός 
μέν ή, έν συνδυασμψ προς τήν συμμετοχήν είς τά κέρδη ή τήν ιδιο
κτησίαν, έφαρμογή τού συστήματος συμμετοχής των έργαζομένων 
είς τήν διοίκησιν των έπιχειρήσεων, άφ’ ετέρου δέ, ή έφαρμογή 
τελειοτέρων συστημάτων τά όποια, έν συνδυασμφ προς τήν βαθμιαίαν 
μεταβολήν τής νοοτροπίας των έργοδοτών, άποτελοΰν έγγυήσεις δια- 
,σφαλίσεως των συμφερόντων των έργαζομένων.13

'Οπωσδήποτε, ή έναντι των συστημάτων τούτων θέσις των ενώ
σεων συνίσταται είς τήν θεώρησίν των ώς μεθόδων παροχής προσ
θέτων αμοιβών ένεργουσών ύπό μορφήν κινήτρων δι’ έπίτευξιν ύ- 
ψηλών άποδόσεων, ένώ, άντιθέτως, αί ένώσεις άντιτίθενται είς τήν 
χρησιμοποίησιν αύτών ώς μεθόδων καθορισμού τής κυρίας άμοιβής 
τών έργαζομένων.

Αιτίαν τής τοιαύτης θέσεως άποτελεϊ, πλήν τής άναφερθείσης 
δυσπιστίας τών έργαζομένων, ή λίαν πιθανή άστάθεια τών τοιούτων 
παροχών.

Έν τέλει τής παρούσης παραγράφου, θεωροΰμεν άναγκαΐον νά 
άναφερθώμεν δι’ ολίγων είς τήν θέσιν τών ενώσεων έναντι τοϋ ζη
τήματος τών «προσωπικών» αμοιβών.

Είναι γνωστόν δτι οί έργοδόται, άλλοτε μέν παρέχουν άμοιβάς 
παγιως καθορισθείσας δι’ έκαστον είδος έργαοίας (παρέχοντες, ταυ- 
τοχρόνως, ώρισμένας προσθέτους παροχάς είς έργαζομένους ύπαγο- 
μένους είς ώρισμένας είδικάς κατηγορίας, λ.χ. έγγάμους), άλλοτε 
δέ προτιμούν νά άμείβουν έκαστον έργαζόμενον βάσει υποκειμενι
κής τίνος έκτιμήσεως τών ικανοτήτων καί τών, τυχόν, άλλων προσ

13. Εις τινα έκ τών νεωτέρων τούτων συστημάτων τό ποσοστόν συμμετοχής 
δεν υπολογίζεται επί τών κερδών άλλ’ επί τοϋ ϋψους τών πωλήσεων (Scanlon 
Plan), επί τοϋ ποσοστοϋ προστιθέμενης αξίας ίRucker Plan), επί τής μειώ- 
σειος τοϋ κόστους παραγωγής (Kaiser Steel’s Plan) κλπ. Διά πλείονα περί 
των συστημάτων αυτών 6λ. D. W. Belcher, Wage and Salary Administration 
Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1955, σελ. 416-431, επίσης F. G. Moore, 
Manufacturing Management 4th ed., R. D. Irwin, 1965, σελ. 474-475. ’Επίσης 
6λ. Κεφ. Ε' ύποσ. 20 τής παροΰσης. Ένδιαφ'ρουσα άνάλυσις επίσης ΰπό τοϋ S. 
λλ'. R. Burdo η, Προγράμματα μετοχικοϋ κινήτρου διά στελέχη έπιχειρήσεων, 
είς «Μάνατζερ» Ίαν. - Φεβρ. 72.
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όντων η, ένίοτε, και άναγκών αύτοΰ. Είς την τελευταίαν ταύτην 
περίπτωσιν αΐ άμοιβαί είναι, συνήθως, όχι άπλώς «προσωπικοί» άλ
λα καί μή άνακοινώσιμοι είς τούς λοιπούς εργαζομένους.

Καίτοι τά πλεονεκτήματα, διά τον έργοδότην, έκ τής έφαρμο- 
γής συστήματος «προσωπικών» καί μή άνακοινωσίμων άμοιβών, εί
ναι, μάλλον, αμφίβολα, εν τούτοις ταϋτα τυγχάνουν εύρείας έφαρ- 
μογής. Συγκεκριμένους εφαρμόζονται δχι μόνον ύπό μικρών έπιχει- 
ρήσεων (ένθα θά ήτο, ίσως, λογικόν νά άναμείνη τις δτι θά έχρησι- 
μοποιοϋντο) άλλ’, έπίσης, καί ύπό μεγαλυτέρων τοιούτων, ίδίςι δ- 
μως, προκειμένου περί άμοιβών στελεχών.

Πράγματι, προκειμένου περί στελεχών εις προσωπικός διαφο- 
ρισμός τών άμοιβών είναι, ίσως, άναγκαΐος λόγψ τής δυνατότητος 
ύπάρξεως σημαντικών διαφορών προσόντων, άποδόσεως ή καί έμ- 
πιστευτικότητος τής έκτελουμένης έργασίας. ’Αλλά προκειμένου 
περί έκτελεστικών έργασιών ό διαφορισμός ούτος άποτελεϊ, ένίοτε, 
άφορμήν έκδηλώοεως εύνοίας ή δυσμενείας έναντι ώρισμένων έρ- 
γαζομένων καί, πολλάκις, οδηγεί είς έντασιν σχέσεων μεταξύ αύ- 
τών. Διά τούς λόγους, άκριβώς, τούτους ή έναντι τής διαδικασίας 
ταύτης παροχής άμοιβών θέσις τών ένώσεων είναι, συνήθως, άρ- 
νητική.

3. 3. Ή επιδίωξις ίσότητος αμοιβών μεταξύ εργαζομένων δια
φόρου φδλον

Καίτοι ή ίσότης άμοιβών μεταξύ άνδρών καί γυναικών δέν 
άποτελεϊ, συνήθως, αίτημα τών ένώσεων, έν τούτοις συνιστή την 
κυριωτέραν έπιδίωξιν τών γυναικών, αί όποϊαι άποτελοΰν έν όλο- 
νέν περισσότερον σημαντικόν τμήμα τοϋ συνόλου τών έργαζομέ- 
νων.14

14. Ή ίσότης μετάξι' άνδρών καί γυναικών κατοχυροΰται ύπό τινων συγ
χρόνων σιινταγμάτων (Γαλλίας 1 !)46, Γερμανίας 1949 άρθρ. 3). Παρ’ ήμίν 
ή ίσότης αΰτη κατοχυροΰται μόνον εμμέσως υπό τοϋ Συντάγματος (άρθρ. 7 
καί 8). Έπίσης, είδικώς περί τής ίσότητος τών άμοιβών, περιλαμβάνονται σχε
τικά άρθρα είς την Οικουμενικήν Διακήρυξιν τών δικαιωμάτων τοϋ άνθρώπου 
(άρθρ. 23 § 2) καί τον Εΰραιπαϊκόν Κοινωνικόν Χάρτην (άρθρ. 4 § 4). Έν 
τή έφ'ρμογή τών αρχών τούτων, τό Δημόσιον καί τινες ’Οργανισμοί παρέχουν 
τάς αϋτάς άμοιβάς είς τούς εργαζομένους, άνεξαρτήτως φύλου. ’ Αντί θέτω ς ύ- 
φίστανται, παρ’’ ήμίν, διαφοραί άμοιβών είς ωρισμένας κατηγορίας ιδιωτικών ύ- 
παλλήλων καί εργατών. Βλ. I. Δεληγιάννη, έ.ά., σελ. 53 καί 55, Χρ. Ν. 
Ά γ α λ λ ο π ο ύ λ ο υ, έ.ά., σελ. 132. Διά διεξοδικήν άνάλυσιν τοϋ ζητήματος 
τής άπασχολήσεως τών γυναικών βλ. O.E.G.D., Employment of Women, Ge
neva, 1969. 3
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Ή επιδίωξις αΰτη είναι δεδικαιολογημένη άπό οικονομικής άπό- 
ψεως, μόνον έφ’ δσον ή παραγωγικότης των εργαζομένων διαφόρου 
φύλου είναι ή αυτή. "Αλλως, ή άποδοχή ενός τοιούτου αιτήματος 
δυνατόν νά όδηγήση είς την προτίμησιν, εκ μέρους των εργοδοτών, 
άνδρών εργαζομένων ή δπου τοΰτο δέν είναι δυνατόν εις τήν αυ- 
ξησιν τοΰ αυτοματισμού, καί, συνεπώς, είς τήν μείωσιν του άριθμοΰ 
τών εργαζομένων. Οΰτω, τελικώς, είναι δυνατόν ή επιδίωξις αΰτη 
νά άποβή, ύπό τάς άνωτέρω προϋποθέσεις, είς βάρος εκείνων αί 
όποίαι έπεζήτουν ταύτην.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

Η ΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΤ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ 

ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

1. ΕΙσαγωγικαί παρατηρήσεις
"Οπως τό Κράτος καί οί εργαζόμενοι, οΰτω καί οί έργοδόται 

έχουν τάς ιδίας αυτών άπόψεις ώς προς τό ΰψος τών άμοιβών καί 
τούς παράγοντας, οί όποιοι δέον νά λαμβάνωνται ύπ’ οψιν διά τον 
καθορισμόν των.

Είδικώτερον, αί άμοιβαί άντιμετωπίζονται ύπό τών εργοδοτών 
άφ’ ενός μεν ώς κόστος, τοΰ οποίου δέον νά έπιδιώκεται ή συμπίε- 
σις, άφ’ ετέρου δέ ώς κίνητρον διά τήν έπίτευξιν ύψηλών άπο- 
δόσεων έκ μέρους τών έργαζομένων. 'Υπό τήν δευτέραν αύτήν έν
νοιαν αί άμοιβαί αποτελούν τμήμα τής γενικωτέρας πολιτικής έναν
τι τοΰ προσωπικού, τής τελευταίας καθοριζομένης συναρτήσει τών 
έπιβιωκομένων ύπό τίνος έπιχειρήσεως άντικειμενικών σκοπών.

Πράγματι, έπιχείρησίς τις, έχουσα π.χ. ώς ένα έκ τών άντικει- 
μενικών σκοπών της τήν παραγωγήν προϊόντων λίαν ύψηλής ποιό- 
τητος είναι ύποχρεωμένη δπως, είς τό πλαίσιον τής επιδιώξεως τού
της, μεριμνά, εκτός τών άλλων, διά τήν ΰπαρξιν προσωπικού υψη
λής στάθμης, ίκανοΰ νά συμβάλλη είς τήν έπίτευξιν τοΰ τεθέντος 
στόχου. Ό οΰτω τιθέμενος στόχος, ώς προς τό προσωπικόν, επιβάλ
λει, άκολούθως, τήν χάραξιν πολιτικής τίνος καθοριζούσης τάς ά- 
παιτουμένας ένεργείας προς έπίτευξιν του. Είς τό πλαίσιον τοΰτο 
τό ΰψος τών χορηγηθησομένων είς τούς έργαζομένους άμοιβών άπο- 
τελεϊ, συνήθως, μίαν, δχι τήν μοναδικήν βεβαίως, έκ τών δυνατών 
ένεργειών διά τήν προσέλκυσιν καί διατήρησιν τής έπιθυμητής ποιό- 
τητος προσωπικού.
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Πέραν, όμως, τών άνωτέρω, υποστηρίζεται, πολλάκις, καί ύπε- 
στηρίζετο περισσότερον παλαιότερον, ότι ό κύριος σκοπός τών ε
πιχειρήσεων είναι ή έπίτευξις ύψηλοΰ κέρδους. Διά την πραγματο- 
ποίησιν δέ τής επιδιώξεως ταύτης ή συμπίεσις τοϋ κόστους, επο
μένως και τοϋ κόστους εργασίας, δέον νά άποτελή πρωταρχικήν μέ
ριμναν τών επιχειρήσεων.

Καίτοι, δέν έπιθυμοΰμεν νά σχολιάσωμεν εν έκτάσει την θέσιν 
ταύτην, κρίνομεν σκόπιμον νά παρατηρήσωμεν ότι, άφ’ ενός μεν 
πολλοί σύγχρονοι συγγραφείς δέχονται,1 άφ’ ετέρου δέ καί ή πρά- 
ξις, ενίοτε, άποδεικνύει ότι αί σύγχρονοι έπιχειρήσεις δυνατόν νά 
επιδιώκουν την πραγματοποίησιν ποικίλων άντικειμενικών σκοπών, 
μεταξύ τών οποίων ή επιδίωξις ύψηλών κερδών δέν εύρίσκεται, 
πάντοτε, είς την πρώτην σειράν.

Ή προηγουμένη σύντομος άνάλυσις είχεν ώς σκοπόν νά ύπεν- 
θυμίση τον υφιστάμενον διαφορισμόν είς τούς σκοπούς τών επιχει
ρήσεων καί, παραλλήλως, νά έπιτρέψη νά συμπεράνωμεν, ότι ό 
διαφορισμός τών έπιδιώξεων σημαίνει, πολλάκις, υπαρξιν διαφόρων 
άπόφεων έκ μέρους τών εργοδοτών ώς προς την άκολουθουμένην 
έναντι τοϋ προσωπικού πολιτικήν καί, κατά συνέπειαν, ώς προς τήν 
θέσιν τών έργοδοτών έναντι τών άμοιβών τών εργαζομένων.

’Ανεξαρτήτως, όμως, τών οίωνδήποτε δυνατών διαφορών είς 
τήν θέσιν τών έργοδοτών ώς προς τάς άμοιδάς, ή ύλοποίησις τών 
άντιλήψεών των ύπόκειται εις τινας περιορισμούς, διά τών οποίων

1. Άναφερόμενος είς τό κίνητρον τοϋ κέρδους καί τήν σημασίαν τούτου διά 
τον επιχειρηματίαν, ό J.A. Schumpeter, παρατηρεί: «. . ,ϊό οικονομικόν 
κέρδος αποτελεί δευτερειίουσαν επιδίωξιν, είναι δέ επιθυμητόν ώς μέτρον επιτυ
χίας καί ώς ένδειξις νίκης...», 6λ. The Theory of Economic Developement, 
Cambridge, Mass., 1961, σελ. 93. ’Επίσης, ό J.K. Galbraith, To νέον Βιο
μηχανικόν Κράτος, ελληνική μετάφρασις, εκδ. Παπαζήση, ’ Αδήναι 1969, παρα
τηρεί είς σελ. 278 δτι ή αλλαγή αΰτη είς τό πνεύμα τών επιχειρήσεων δέν οφεί
λεται είς τήν αλλαγήν νοοτροπίας έκ μέρους τών επιχειρηματιών άλλα είναι α
πόρροια τής αλλαγής τής φιίσεως τών επιχειρήσεων (άναφ'ρεται είς τάς συγ
χρόνους μεγάλας επιχειρήσεις) ένδα επικρατεί ή «τεχνοδομή» τής οποίας αί έπι- 
δαίιξεις είναι διάφοροι άπό τάς τοιαότας τών παραδοσιακών επιχειρηματιών. 
’Αλλά πέραν τών παρατηρήσεων αυτών δέον νά άναφερόή ή ΰπαρξις ολοκλήρου. 
«Σχολής», τής καλουμένης δεοντολογικής, ήτις υποστηρίζει οτι ή έπιχείρησις 
αποτελεί κοινωνικόν δεσμόν καί άποσκοπεϊ είς τήν κάλυψιν άνδρωπίνων άναγ- 
κών, άποκρουουσα τήν αρχήν τής έπιδιώξεως τοϋ μεγίστου δυνατοϋ κέρδους. 
Βλ. Ία). Χολέβα, Εισαγωγή είς τήν ’Οργανωτικήν, σελ. 202, Β.Ν. Σαρ- 
σ έ ν τ η, Ή σημασία τής επιχειρησιακής όντότητος είς τήν Άνωτέραν Λογιστι
κήν Άνάλυσιν, Θεσσαλονίκη, 1969, σελ. 19-20.
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καθορίζονται, έν πολλοΐς, δρια εις τάς επιδιώξεις και ρυθμίσεις είς 
την συμπεριφοράν αυτών. Συγκεκριμένως:
α) Ή πολιτική τοϋ Κράτους ώς πρός τάς άμοιβάς και αΐ σχετικοί 

νομοθετικοί ρυθμίσεις επιδρούν (ώς είς τό Κεφ. Α' έξετέθη) 
είς την συμπεριφοράν τών εργοδοτών ώς πρός τάς άμοιβάς. 

β) Αί έπιδιώξεις τών ενώσεων εργαζομένων επιβάλλουν επίσης, 
δρια είς τάς επιδιώξεις τών εργοδοτών, 

γ) Ή παραγωγικότης τής οικονομίας καί ή παραγωγικότης τής 
εργασίας, είδικώτερον, άποτελοΰν παράγοντας μη δυναμένους 
νά αγνοούνται κατά την διαμόρφωσιν τής θέσεως τών εργοδοτών, 

δ) Αί παρεχόμενοι ύπό τών λοιπών έπιχειρήσεων άμοιβαί καί, γε
νικώς, ή μισθολογική πολιτική τών επιχειρήσεων δέν δύνανται, 
επίσης, νά άγνοηθοΰν.

ε) Αί, τυχόν περιωρισμέναι οικονομικοί δυνατότητες έπιχειρήσεώς 
τίνος άποτελοΰν, επίσης, στοιχεϊον προσδιορίζον τήν συμπερι
φοράν συγκεκριμένου έργοδότου έναντι τών άμοιβών.
Ή δυνατότης τών άνωτέρω παραγόντων, δπως καθορίζουν, έν 

μέρει, τήν συμπεριφοράν τών έργοδοτών έναντι τοΰ ζητήματος τών 
άμοιβών δέν σημαίνει, βεβαίως, δτι έκαστος συγκεκριμένος έργοδό- 
της είναι ύποχρεωμένος δπως λησμονήση, άπολύτως, τάς προσω
πικός του άντιλήψεις. Ούτε σημαίνει πρός τούτοις, δτι ώς άποτέ- 
λεσμα τής δράσεως τών άνωτέρω παραγόντων διαμορφοϋται κοι
νή θέσις τών έργοδοτών έναντι τοΰ ζητήματος τών άμοιβών. Άντι- 
θέτως, ύφίστανται, πολλάκις, περιθώρια έπιτρέποντα είς έκαστον 
έργοδότην δπως άκολουθήση προσωπικήν τινα πολιτικήν άμοιβών 
καί, παραλλήλως, έμποδίζοντα τήν διαμόρφωσιν κοινής έργοδοτι- 
κής πολιτικής ώς πρός τάς άμοιβάς. Πράγματι, έντός τών διαγρα- 
φομένων ορίων, καί άναλόγως τών ιδιαιτέρων άντικειμενικών σκο
πών, τοΰ μεγέθους καί τής δυνάμεώς της δεδομένη έπιχείρησις δυ
νατοί νά έφαρμόζη πολιτικήν άμοιβών διάφορον τής τοιαύτης τών 
λοιπών έπιχειρήσεων. "Αλλωστε, άκριβώς λόγω τής δυνατότητος 
ταύτης, ή σημασία τών έργοδοτικών ενώσεων ώς παραγόντων δυνα- 
μένων νά έπιδράσουν έπί τής διαμορφώσεως τών άμοιβών, είναι 
(έν σχέσει τουλάχιστον πρός τήν σημασίαν τών ένώσεων τών έρ- 
γαζομένων) περιωρισμένη.

2. Μορφαί, σκοποί καί τρόποι ένερ/είας τών ένώσεων τών έργο
δοτών

Έν άντιθέσει πρός τάς ενώσεις τών έργαζομένων αί έργοδοτι-
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και ενώσεις άποτελοΰν παλαιόν θεσμόν άκμάσαντα κατά τον Με
σαίωνα ύπό τήν μορφήν των συντεχνιών.

Βεβαίως, ή μορφή των συντεχνιών και ό τρόπος όργανώσεως 
και λειτουργίας τούτων ή το τελείως διάφορος τής μορφής και τής 
διαρθρώσεως τών συγχρόνων έργοδοτικών ενώσεων, έν τούτοις 
δμως, έπεδίωκον αύται τον αυτόν προς τάς συγχρόνους ένώσεις 
σκοπόν, τήν προαγωγήν δηλ. τών οικονομικών συμφερόντων τών 
μελών των.2

'Οπωσδήποτε, ύπό τό καθεστώς τών συντεχνιών δεν ύφίσταντο 
ζητήματα προσωπικού, ούτε είδικώτερον ζητήματα άμοιβών ή, μάλ
λον, τά σχετικά προβλήματα ήσαν τελείως διάφορα τών άντιστοίχων 
σημερινών.3

Νέας συνθήκας είς τάς σχέσεις εργαζομένων - έργοδοτών έδη- 
μιούργησαν αί έπικρατήσασαι, βραδύτερον, φιλελεύθεροι άντιλή- 
ψεις, αί όποϊαι συνετέλεσαν είς τήν άνάπτυξιν τών μεγάλων επιχει
ρήσεων καί τήν έξασθένησιν τών συντεχνιών, μέχρις δτου κατηρ- 
γήθησαν αύται καί νομοθετικώς είς τάς άρχάς τού 19ου αίώνος. Εί
δικώτερον, ή έργατική σχέσις έγένετο σχέσις ιδιωτικού δικαίου καί 
τό ύφος τών άμοιβών, άφορών πλέον μεγάλον άριθμόν εργαζομέ
νων καί δημιουργούν ποικίλα οικονομικά καί κοινωνικά προβλήμα
τα, προσήλκυσε τήν προσοχήν καί κατέστη άντικείμενον μελέτης 
δχι μόνον ύπό τών άμέσως ένδιαφερομένων άλλά καί ύπό θεωρητι
κών έπιστημόνων καί συγγραφέων.

Είναι γνωστόν, βεβαίως, δτι κατά τήν περίοδον ταύτην ή δύνα- 
μις τών έργοδοτών ήτο τόσον μεγάλη ώστε οί οροί εργασίας καί 
άμοιβής καθωρίζοντο άποκλειστικώς ύπ’ αύτών. Οί εργαζόμενοι, δ
μως, έχοντες δύο εναλλακτικάς λύσεις, ήτοι νά δεχθούν τούς ορούς 
τού έργοδότου ή νά παραμείνουν άνευ έργασίας, κατεννόησαν 6α-

2. ΙΙερί της φύσεως καί τής λειτουργίας τών συντεχνιών 6λ. Δ. Δελιβά- 
ν η, Έφηρμοσμένη Πολίτικη Οικονομία, σελ. 73 έπ.

3. Δ. Δ ε λ ι 6 ά ν η, έ.ά., σελ. 81. Συγκεκριμένως:
—ή έργατική σχέσις ήτο δημοσίου δικαίου τοιαύτη καί ό εργοδότης έξή- 

σκει πειθαρχικήν καί ποινικήν εξουσίαν επί τοΰ εργαζομένου,
—ό έργαζόμενος άπετέλει, οίονεί, μέλος τής οικογένειας τοΰ έργοδότου, 
—ή έργατική σχέσις δέν ήδύνατο νά λυθή αύτοβοόλως,
—δέν ύφίσταντο οργανώσεις έργαζομένων, έφ’ δσον, άλλωστε, οΰτοι έθειίι- 

ρουν τήν θέσιν ταυτην ώς προσωρινήν καί ώς τόν μοναδικόν τρέπον 
έκπαιδεύσεώς των ϊνα δυνηβοϋν νά καταστούν βραδύτερον μέλη τής 
συντεχνίας.
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θμιαίως την σημασίαν της συντονισμένης προσπάθειας και τής ώργα- 
νωμένης δυνάμεως.

Ή έμ,φάνισις και ή άνάπτυξις των ενώσεων των έργαζομένων 
κατέστησαν άναγκαΐον τον συνασπισμόν των έργοδοτών καί την 
δημιουργίαν των έργοδοτικών ενώσεων υπό την σύγχρονον μορφήν 
των. Συγκεκριμένως, οί έργοδόται έπίστευσαν δτι ό άποτελεσμα- 
τικώτερος τρόπος προστασίας των οικονομικών των συμφερόντων, 
έναντι των διεκδικήσεων των έργαζομένων ήτο ό περιορισμός τής 
δυνάμεως αυτών διά τής λήψεως άπό κοινού μέτρων εναντίον των, 
διά τής αίτήσεως τής ύποστηρίξεως τού Κράτους ώς καί διά τής 
καθ’ οίονδήποτε τρόπον δυσφημήσεως τών έπιδιώξεων τών έργαζο
μένων. Συνεπώς, άπό τής περιόδου ταύτης καί διά τής τοιαύτης 
δράσεώς των αί έργοδοτικαί ενώσεις καθίστανται παράγοντες έπι- 
δρώντες έπί τής διαμορφώσεως τών συνθηκών έργασίας καί είδικώ- 
τερον, έπί τού ύψους τών άμοιβών τών έργαζομένων.

Συν τώ χρόνω καί κατά τό μέτρον τής αύξήσεως τής ισχύος 
τών ενώσεων τών έργαζομένων, τής μεταβολής τών μεθόδων ένερ- 
γείας αύτών καί τής άναγνωρίσεως τού δικαίου πολλών έκ τών αι
τημάτων των έκ μέρους τού Κράτους καί τής κοινής γνώμης, πα- 
ρετηρήθη τάσις τις μεταβολής τού χαρακτήρος καί τού τρόπου ένερ- 
γείας τών έργοδοτικών ενώσεων. Συγκεκριμένως, αί πλεϊσται έρ- 
γοδοτικαί ενώσεις άπεδέχθησαν την άποψιν, κατά την οποίαν ή συν
εργασία καί αί διαπραγματεύσεις μετά τών άντιστοίχων ενώσεων 
τών έργαζομένων, περιορίζουσα, έν πολλοϊς, την ύφισταμένην έντα- 
σιν σχέσεων, ήτο, άπό πάσης άπόψεως, προτιμοτέρα έναντι τής προ- 
ηγουμένης άδιαλλάκτου θέσεώς των.

Οΰτω, προκειμένου περί ζητημάτων συνθηκών έργασίας καί 
άμοιβών, ό ρόλος τών συγχρόνων έργοδοτικών ενώσεων συνίσταται, 
βασικώς, είς την διαπραγμάτευσιν τών σχετικών προτάσεων τών 
έργαζομένων ή καί την διατύπωσιν ιδίων προτάσεων έπί τών αύτών 
θεμάτων είς μίαν προσπάθειαν έξευρέσεως θέσεώς τίνος άποδεκτής 
άπό άμφότερα τά ενδιαφερόμενο μέρη.

3. Παράγοντες έπιδρώντες έπί τής διαμορφώσεως τής πολιτικής
άμοιβών τών έπιχειρήσεων

Ώς ήδη άνεφέρθη, ή θέσις τών έργοδοτών έναντι τού ζητήμα
τος τών άμοιβών τών έργαζομένων ποικίλλει άναλόγως τών ιδιαιτέ
ρων έπιδιώξεων ενός έκάστου έξ αύτών (ή τουλάχιστον άναλόγως 
τών έπιδιώξεων εύρυτέρας τίνος κατηγορίας έργοδοτών). Ό τοι-
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οϋτος διαφορισμός έπιδιώξεων συνεπάγεται, κατ’ άκολουθίαν, δια- 
φορισμόν άπόψεων έναντι των παραγόντων, oi όποιοι δέον νά λαμ- 
βάνωνται ύπ’ δψιν κατά τον καθορισμόν τής θέσεως τοΰ εργοδότου 
και τήν χάραξιν πολιτικής αύτοΰ ως προς τάς άμοιβάς. Ουτω:

1) Εις τινας επιχειρήσεις ή πολιτική άμοιβών συνίσταται, ά- 
πλώς, είς τήν έκ μέρους τούτων παροχήν των αυτών πρός τάς λοι
πός επιχειρήσεις άμοιβών. Ή τοιαύτη θέσις έπιβαλλομένη, ένίοτε, 
λόγω τοΰ μικρού μεγέθους ή τής οικονομικής καταστάσεως τής έπι- 
χειρήσεως δεν στερείται πλεονεκτημάτων. Πράγματι, διά τοΰ τρό
που τούτου περιορίζονται είς τό έλάχιστον αΐ πιέσεις έκ μέρους τών 
έργαζομένων καί άποφεύγεται ή λήψις πρωτοβουλιών, τών οποίων 
αί συνέπειαι δεν είναι δυνατόν νά προβλεφθοΰν, πάντοτε.

Έν τούτοις, ή τοιαύτη πολιτική δεν λαμβάνει ύπ’ δψιν ούτε τάς 
άνάγκας τών έργαζομένων ούτε τήν άξίαν τής συμβολής ενός έκά- 
στου έξ αυτών. Πράγματι, έφαρμοζομένης τοιαύτης πολιτικής αμοι
βών δεδομένος εργοδότης θά ήτο δυνατόν νά παρέχη άμοιβάς ύψη- 
λοτέρας εκείνων, τάς όποιας θά ήτο, άπό οικονομικής άπόψεως, ορ
θόν ή, άντιθέτως, νά παρέχη τοιαύτας χαμηλοτέρας εκείνων, τάς 
οποίας ή άξία τοΰ παραγομένου έργου θά έπέτρεπεν.

2) Πλεϊσται επιχειρήσεις θεωροΰν έξαιρετικώς χρήσηιον δι’ 
αύτάς καί επιδιώκουν τήν ΰπαρξιν σημαντικών διαφορών εις τάς 
άμοιβάς τών διαφόρων κατηγοριών έργαζομένων. Κατά τήν άποψίν 
των, τοΰτο άποτελεΐ ισχυρόν κίνητρον διά τήν αύτοβελτίωσιν τοΰ 
εργαζομένου έν τή έπιθυμίμ δπως καταστή ικανός νά έπιτελέση 
έργον άνωτέρας στάθμης, διά τό όποιον ή παρεχομένη άμοιβή είναι 
σημαντικώς ύψηλοτέρα τής ήδη λαμβανομένης. Έν τούτοις, ή άπο- 
ψις αυτή δεν είναι πάντοτε όρθή διά διαφόρους λόγους άναφερομέ- 
νους ή είς τον χαρακτήρα τοΰ έργαζομένου ή είς τήν φύσιν τοΰ 
έκτελουμένου έργου. ’Αλλά, πέραν τούτου, ή θέσις αύτη δεν λαμ
βάνει ύπ’ δψιν τάς άνάγκας τών έκτελούντων τά χαμηλότερον ά- 
μειβσμενα έργα. Πράγματι, ή άντιμετώπισις τών άναγκών τούτων 
άπαιτεϊ, συνήθως, τήν ΰψωσιν τών χαμηλοτέρων άμοιβών καί, επο
μένως, τήν σμίκρυνσιν τών ύφισταμένων διαφορών.

3) ’Ολίγοι, πιθανώς, υποστηρίζουν σήμερον τήν έξαιρετικώς 
διαδεδομένην παλαιότερον αποψιν, κατά τήν όποίαν ή ύπαρξις άνι- 
κανοποιήτων οικονομικών άναγκών συνδυαζομένη πρός τήν έλλει- 
ψιν αισθήματος άσφαλείας περί τήν άπασχόλησιν άποτελεΐ κίνητρον 
υψηλής άποδόσεως τών έργαζομένων.

Χωρίς νά έχωμεν τήν πρόθεσιν νά σχολιάσωμεν τήν ορθότητα 
ή μή τών άπόψεων τούτων, σημειοΰμεν, άπλώς, δτι αί κρατοΰσαι,
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σήμερον, άνθρωπιοτικαί άντιλήψεις καθιστούν άνεπίτρεπτον την 
χρησιμοποίησιν τοιούτων κινήτρων και την διακήρυξιν τοιούτων άν- 
τιλήφεων. Πράγματι, πιστεύεται, σήμερον, δτι αί κατώταται άμοι- 
βαί δέον νά καλύπτουν τάς βασικός οίκονομικάς άνάγκας τών ερ
γαζομένων ένψ, παραλλήλως, δέον νά ύφίσταται προστασία αύτών 
έναντι άσθενείας, άνεργίας, κλπ.

4) Πλέον συγκεκριμένη έναντι τών ήδη έκτεθεισών τοιούτων 
είναι ή θέσις τών εργοδοτών, οί όποιοι πιστεύουν δτι αί άμοιβαί, τάς 
οποίας δύνανται νά καταβάλουν, προσδιορίζονται υπό δύο συγκε
κριμένων ορίων: Οΰτω, κατώτατον δριον άποτελοΰν αί ίσχύουσαι 
κατώταται άμοιβαί (καθοριζόμενοι διά συλλογικών συμβάσεων ή 
ύπό τοΰ Κράτους ή καθ’ οίονδήποτε άλλον τρόπον), τό άνώτατον 
δέ τοιοΰτον καθορίζεται εκ τής έλαστικότητος τής ζητήσεως ώς προς 
την τιμήν τών ύπ’ αύτών παραγομένων προϊόντων ή παρεχομένων 
υπηρεσιών. 'Υποστηρίζουν, δηλαδή, δτι ή αΰξησις τών άμοιβών 
συνεπάγεται αΰξησιν τής τιμής πωλήσεως καί δτι αί αύξήσεις τών 
άμοιβών είναι δυνατοί έφ’ δσον τά προϊόντα των ευρίσκουν αγο
ραστός.

Ή άποψις αυτή χρησιμοποιουμένη, ενίοτε, ώς επιχείρημα διά 
την άρνησιν ύψώσεως τών άμοιβών είναι, έν τούτοις, άσαφής, ίδίμ 
ώς προς την διαμόρφωσιν τών άνωτάτων ορίων τών άμοιβών. Πρά
γματι, αί επιχειρήσεις έντάσεως κεφαλαίου έχουν, συνήθως, πολύ 
μεγαλύτερα περιθώρια αύξήσεων έν σχέσει προς τάς έπιχειρήσεις 
έντάσεως εργασίας, ένθα τό κόστος τής εργασίας αποτελεί σημαν- 
τικώτατον τμήμα τοΰ συνολικού κόστους. ’Αλλά πέραν αυτού, ή 
τοιαύτη θέσις θεωρεί ώς δεδομένην την παραγωγικότητα τής έπι- 
χειρήσεως, ενώ, συνήθως, ύφίστανται περιθώρια βελτιώσεως τού
της, ώστε ή αυξησις τών άμοιβών νά άντισταθμίζεται έκ τής τοιαύτης 
ηύξημένης παραγωγικότητος.

5) 'ίΐρισμέναι επιχειρήσεις πιστεύουν δτι αί άμοιβαί δέον νά 
παραμένουν, κατά τό δυνατόν, σταθεροί. Υποστηρίζουν δέ, δτι οΰτω 
διασφαλίζεται ή οικονομία έκ πληθωριστικών πιέσεων (wage-push 
inflation) καί προστατεύονται οί καταναλωταί άπό πιθανάς αυξή
σεις τών τιμών τών προϊόντων.

6) Διά διαφόρους, βεβαίως, λόγους έργοδόται καί εργαζόμενοι 
συμφωνούν, συνήθως, είς τό δτι αί άμοιβαί δεν πρέπει νά άποτε
λοΰν συνάρτησιν τών κερδών έπιχειρήσεώς τίνος. Πράγματι, έκτος 
τών δυνατών διαφορών είς την μέθοδον υπολογισμού αύτών, το 
έπίπεδον τών κερδών διαφέρει, συνήθως, άπό έπιχειρήσεώς είς έπι- 
χείρησιν άκόμη καί εντός τής αυτής κατηγορίας έπιχειρήσεων. Οΰ-
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τω, κατά την άποψιν των εργοδοτών, ή άποδοχή τής τοιαύτης δα
σέως δχι μόνον δημιουργεί άτμόσφαιραν άσταθείας περί τό ΰψος 
των άμοιβών αλλά, προσέτι, καθιστή δυσχερή την έξεύρεσιν προ
σωπικού διά τάς πραγματοποιούσας χαμηλά κέρδη έπιχειρήσεις, 
έφ’ οσον άλλαι, πραγματοποιοΰσαι υψηλότερα τοιαΰτα θά δύναν- 
ται νά προσφέρουν ύψηλοτέρας άμοιβάς.

7) Σημαντικός άριθμός εργοδοτών υποστηρίζει την άποψιν κα
τά την οποίαν αί άμοιβαι τών έργαζομένων δέον νά άποτελοϋν 
συνάρτησιν τής παραγωγικότητάς των. Ή άποψις αΰτη άπετέ- 
λεσε την βάσιν τών συστημάτων χρηματικών κινήτρων, συμφώνως 
προς τά όποια ό εργαζόμενος δικαιούται ηύξημένης αμοιβής διά 
πάσαν αυξησιν τής παραγωγικότητάς του.

Έν τούτοις, σήμερον, άφισβητεϊται ή σημασία τών χρηματικών 
κινήτρων ώς παραγόντων δυναμένων νά συμβάλουν εις την αΰξη- 
σιν τής παραγωγικότητος. Συγκεκριμένως, υποστηρίζεται δτι, έφ’ 
οσον ό εργαζόμενος κάλυψη τάς βασικός οικονομικός άνάγκας του, 
ή περαιτέρω αΰξησις τής παραγωγικότητάς του δύναται νά έπιτευ- 
χθή διά τής χρησιμοποιήσεως κινήτρων άλλης φύσεως έκτος τών 
χρηματικών τοιούτων.4

4. Άναφερόμεϋα, σχετικώς, είς ΰποσημ. (19) τού Κεφ. Ε'. Διά πλε'ο- 
να περί τής άποτελεσματικότητος τών μή χρηματικών κινήτρων, 6λ. μεταξύ 
άλλων, Abraham Mas low, Motivation and Personality), Harper and 
Bros., N. York, 1954, σελ. 80 -106, τοϋ ίδιου, Deficiency Motivation ahd 
Growth Motivation, είς Marshall R. Jones (ed.), Nebraska Symposium on Mo
tivation Nebraska, 1955, σελ. 1 - 30. Βλ. επίσης, J. K. Galbraith, To_viav 
Βιομηχανικόν Κράτος, κεφ. 11, 12, 13, ένθα εξετάζονται τά κίνητρα τά όποια 
έπενεργούν έπϊ τών έργαζομένων. είς τάς μεγάλος έπιχειρήσεις τοΰ βιομηχανι
κού συστήματος. Ό Galbraith τονίζει την μικράν σημασίαν τών χρημα
τικών κινήτρων, ίδίφ προκειμένου π;ερϊ έπιστημονικοϋ ή διοικητικού προσωπικού.



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

1) Ή διαδικασία προσδιορισμού τοΰ ύψους τών άμοιβών είναι, 
συνήθως, διάφορος τής υπό τής παραδεδεγμένης θεωρίας προβλε- 
πομένης. Ή παρατήρησις αυτή δεν σημαίνει, έν τούτοις, δτι τό 
ύψος τών άμοιβών καθορίζεται, τελικώς, εις επίπεδον άποφασιστι- 
κώς διάφορον εκείνου τό όποιον κατά την θεωρίαν θά προέκυ- 
πτεν.5

2) Εις την πραγματικότητα, ή τιμή προσφοράς καί ή τοιαύτη 
ζητήσεως ώρισμένου είδους εργασίας καί δι’ ώρισμένον ΰψος ά- 
πασχολήσεως δεν είναι επακριβώς καθωρισμέναι, άλλά κυμαίνον
ται εντός ορίων τινών. Τελικώς, τό ύψος τών άμοιβών καθορίζεται 
εις σημεΐον τι εντός τών ορίων τούτων, ώς άποτέλεσμα τής διαπρα
γματευτικής δυνάμεως τών ενδιαφερομένων καί τής πολιτικής τοΰ 
Κράτους.6

3) Τό ενδιαφέρον τοΰ Κράτους διά τάς άμοιβάς οφείλεται εις 
λόγους οικονομικούς, κοινωνικούς καί πολιτικούς καί έκδηλοΰται διά 
τής λήψεως ποικίλων μέτρων άποσκοπούντων εις την έφαρμογήν 
τής σχετικής πολιτικής.

4) Ή πολιτική τοΰ Κράτους ώς πρύς τάς άμοιβάς άποτελεΐ, 
συνήθως, μέρος εύρυτέρων στόχων άναφερομένων εις τήν προσ
πάθειαν έπιτεύξεως πλήρους άπασχολήσεως, δικαιοτέρας κατανο
μής τοΰ εισοδήματος, βελτιώσεως τοΰ βιοτικοΰ έπιπέδου τών έργα- 
ζομένων, άποφυγής τοΰ πληθωρισμοΰ κλπ.

5) Οί εργαζόμενοι ένεργοΰντες μέσω τών ενώσεων των έπι- 
διώκουν, βασικώς, τήν κατά τό δυνατόν μεγαλυτέραν αΰξησιν τών 
άμοιβών των καί, γενικώτερον, τήν βελτίωσιν τών συνθηκών έρ- 
γασιας καί αί οίαιδήποτε άπόψεις των προσανατολίζονται εις τήν 
εξυπηρέτησιν τών βασικών αυτών στόχων.

δ· Αντ. Δαμασκηνϊδου, Οικονομική τών επιχειρήσεων, σελ. 
120 - 122.

6. D. Yoder, Personnel Management, σελ. 188.
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6) Ή θέσις των εργοδοτών έναντι τοϋ ζητήματος τών άμοιβών 
διαφέρει άναλόγως τών ιδιαιτέρων συνθηκών ύπό τάς οποίας έκα
στη έπιχείρησις τελεί.

7) Αί διαφοραί εις τάς επιδιώξεις τών ένδιαφερομένων και ή 
ουνεπείςι τούτων δυσχέρεια άποδοχής ύφ’ έκαστου έξ αύτών τών 
θέσεων τοϋ έτέρου μέρους καθιστςί άναγκαίαν την ΰπαρξιν μεθόδων, 
διά τής χρησιμοποιήσεως τών οποίων θά καθίσταται δυνατός ό προσ
διορισμός τών άμοιβών κατά τρόπον περιορίζοντα την δυνατότητα 
άμφισβητήσεων και έξασφαλίζοντα την άποδοχήν τών ένδιαφερο
μένων.





ΜΕΡΟΣ II

Τεχνικατ προσδιορισμού τΦν άμοιβών

Εις τό δεύτερον μέρος τής παρούσης προτιθέμεθα να άναφέρω- 
μεν ώρισμένας τεχνικός εκ των χρησιμοποιουμένων ή δυναμένων 
νά χρησιμοποιηθούν ύπό των επιχειρήσεων προς τόν σκοπόν καθο
ρισμού τού ύφους τών άμοιβών.

Ή χρησιμοποίησις τών τεχνικών τούτων καθίσταται, συνήθως, 
αναγκαία έφ’ οσον ή αμοιβή την οποίαν ό έργοδότης είναι διατε
θειμένος νά προσφέρη και έκείνην την οποίαν οί έργαζόμενοι είναι 
διατεθειμένοι νά άποδεχθοΰν δεν είναι δυνατόν νά συμπίπτουν πάν
τοτε.

Διά τών τεχνικών τούτων δεν αποφεύγονται, βεβαίως, αί δια- 
φωνίαι ούτε καθίστανται άχρηστοι αί διαπραγματεύσεις μεταξύ τών 
ένδιαφερομένων. 'Απλώς, ή χρησιμοποίησις των έπιτρέπει την κα- 
θιέρωσιν μονίμων διαδικασιών, τή βοηθείμ τών οποίων, αί διαπρα
γματεύσεις καθίστανται περισσότερον συστηματικοί καί, συνήθως, 
πλέον έπιτυχεϊς.

Είδικώτερον, διά τής χρησιμοποιήσεως τών τεχνικών τούτων 
παρέχεται εις την έπιχείρησιν αξιόλογος βοήθεια εις την έπίλυσιν 
θεμάτων άναφερομένων:
α) Είς τάν προσδιορισμόν τής άξίας δεδομένου έργου. Ό προσδιο

ρισμός οΰτος έπιτρέπει, άκολούθως, την παροχήν είς έκαστον 
εργαζόμενον αμοιβής άναλόγου προς τήν άξίαν τού ύπ’ αύτοΰ 
έπιτελουμένου έργου.

β) Είς τόν υπολογισμόν τών άμοιβών τών έπιτυγχανόντων αποδό
σεις ύψηλοτέρας τής κανονικής τοιαύτης. 

γ) Είς τόν υπολογισμόν τών άμοιβών δΓ ΰπερωριακήν άπασχόλησιν. 
δ) Είς τούς παράγοντας, οί όποιοι ωθούν τόν έργαζόμενον νά άπο- 

δεχθή δοθεϊσαν άμοιβήν έναντι άλλης πιθανώς ύψηλοτέρας. 
ε) Είς τήν έκτίμησιν τών επιδράσεων επί τού ύφους τών παρεχο- 

μένων αμοιβών συνεπείμ δαπανών τινων τών έπιχειρήσεων ώς
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αί δαπάναι έκπαιδεύσεως των έργαζομένων, αί δαπάναι υγείας 
και προνοίας, κλπ.
Ή χρησιμοποίησις των τεχνικών τούτων, έν τη προσπαθείς κα

θορισμού μιας κατά τό δυνατόν δικαίας άμοιβής των έργαζομένων, 
δύναται νά θεωρηθή ώς δν σημαντικόν έργαλεΐον βοηθητικόν τής 
προσπάθειας των συγχρόνων έπιχειρήσεων διά τήν έπίτευξιν ύγιών 
σχέσεων μετά των έργαζομένων. Πράγματι, ή άποτυχία τού καθορι
σμού άμοιβαίως άποδεκτοΰ συστήματος άμοιβής δεν προκαλεϊ, ά- 
πλώς, διαφωνίας είς τό θέμα των άμοιβών. Προσέτι, προκαλεϊ δυσ
αρέσκειαν των έργαζομένων, ύψηλόν κόστος έργασίας συνεπείς 
χαμηλής παραγωγικότητος και κατά συνέπειαν έπιδρς δυσμενώς 
επί τού ύψους των κερδών. Άντιθέτως, εν άμοιβαίως άποδεκτόν 
σύστημα άμοιβής έπιτρέπει τήν προσέλκυσιν καί διατήρησιν ικανών 
έργαζομένων. Παραλλήλως, σύστημα προβλέπον τήν χορήγησιν 
άμοιβών άναλόγως τής σπουδαιότητος καί τής δυσχερείας τού έπιτε- 
λούμένου έργου καί, συγχρόνως, άναλόγως τής αξίας ένός έκάστου 
συντελεί είς τήν βελτίωσιν τού ηθικού καί τής παραγωγικότητος,1 
βοηθεΐ είς τήν άπλοποίησίν τών διαπραγματεύσεων καί, οπωσδήπο
τε,' διευκολύνει τον προγραμματισμόν καί τον έλεγχον τών κατα- 
3αλλομένων άμοιβών.1 2

Ή διάρθρωσις καί τό ύψος τών καταβαλλομένων άμοιβών καί, 
γενικώτερον, ή ύπό τής έπιχειρήσεως άκολουθουμένη πολιτική ώς 
προς τός άμοιβός άποτελεϊ, ώς έγένετο ήδη άντιληπτόν, σπουδαϊον 
πρόβλημα τής διοικήσεως. Διά τόν λόγον άκριβώς αυτόν ό καθορι
σμός τών άμοιβών άποτελεϊ σήμερον συνεχή τινα διαδικασίαν άπαι- 
τούσαν τήν γνώσιν τών καταλλήλων τεχνικών άφ’ ένός καί τών 
προβλημάτων τών άνθρωπίνων σχέσεων άφ’ ετέρου.3

Αί σύγχρονοι έπιχειρήσεις άναθέτουν τον χειρισμόν καί τήν δια- 
τύπωσιν προτάσεων έπί μισθολογικών θεμάτων είς έπιτροπός μι
σθών ςποτελουμένας έκ στελεχών τής έπιχειρήσεως. ’Αποτέλεσμα 
τών προτάσεων τών έπιτροπών τούτων είναι ό καθορισμός σκοπών, 
ή χάραξις πολιτικής4 καί ή διατύπωσις σχετικού προγράμματος, διά 
τήν κατάρτισιν τού οποίου άπαιτεϊται:

1. Ά ν τ. Δ α μ ασκ η ν ί δ ο υ, Οικονομική τών Έπιχειρήσεων, σελ. 121.
2. Κ,ων. Ά ζ α, Εισαγωγή εις τήν ’Επιστημονικήν Όργάνωσιν τής ’Εργα

σίας, Άδήναι 1971, σελ. 208.
3. Ά'. Μ a s 1 ο w, Motivation and Personality, σελ. 2.
4. Ί ω. Χόλε 6α, ’Οργανωτική, Θεσσαλονίκη 1963, σελ. 898.
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1) Γνώσις βασικών νομοθετημάτων και συμφωνιών ώς προς 
τάς άμοιβάς γενικώς.

2) 'Ύπαρξις σαφοϋς οργανωτικής διαρθρώσεως και σαφοΰς δια- 
κρίσεως τών γενικών κατηγοριών εργασίας.

3) "Υπαρξις συστήματος μετρήσεως τής άποδόσεως, πνευμα
τικής ίκανότητος και δυνατοτήτων έκάστου εργαζομένου.

Εύνόητον, τέλος, τυγχάνει δτι ή πολιτική καί τό πρόγραμμα 
αμοιβών δέον νά προσαρμόζωνται πάντοτε εις την γενικήν πολιτι
κήν τής έπιχειρήσεως και νά έξυπηρετοΰν τούς σκοπούς και τάς 
άνάγκας αυτής.

Βασικώς, αί χρησιμοποιούμενοι ύπό τών συγχρόνων έπιχει- 
ρήσεων τεχνικά! και μέθοδοι ύπολογισμοΰ τών άμοιβών είναι: 
α) Ή τεχνική τής άναλύσεως έργου θέσεως (Job Analysis) χρη- 

σιμοποιουμένη ώς βασική τεχνική διά τήν κατάρτισιν «περιγρα
φών έργου θέσεως» (Job Descriptions),5 εις δλας σχεδόν τάς 
λειτουργίας τής έπιχειρήσεως.

6) Με βάσιν τάς περιγραφάς έργου, ή «Άξιολόγησις τοΰ έργου 
θέσεως» (Job Evaluation) και ή μελέτη τοΰ χρόνου (time stu
dy), έπιτρέπουν τον προσδιορισμόν τών σχέσεων και τής άλλη- 
λεπιδράσεως μεταξύ τών διαφόρων έργων. Ή πρώτη τών τεχνι
κών αυτών χρησιμοποιείται κυρίως διά τον προσδιορισμόν τής 
βασικής (ώριαίας ή ήμερησίας) άμοιβής τοΰ έργαζομένου, ή δευ- 
τέρα δε άποτελεΐ τήν βασικήν τεχνικήν διά τον προσδιορισμόν 
τοΰ προτύπου έπιπέδου παραγωγικότητος, τήν τυποποίησιν τών 
έργων και τόν προσδιορισμόν τών, έπι πλέον τής βασικής, ά
μοιβών.

γ) Μετά τόν προσδιορισμόν βασικού τίνος έπιπέδου άμοιβής, άφο- 
ρώσης εις τήν άξίαν τοΰ έκτελουμένου έργου, χρησιμοποιούνται 
συστήματα «άξιολογήσεως τοΰ προσωπικού» (Merit Rating) διά 
τόν προσδιορισμόν τής άμοιβής έκάστου συγκεκριμένου άτόμου. 
Ουτω, διά τών συστημάτων «άξιολογήσεως προσωπικού» έλέγ· 
χεται ή καταλληλότης έκάστου έργαζομένου διά τήν εργασίαν 
τήν οποίαν έκτελεί ουτος και διαμορφοΰται ή άμοιβή αύτοΰ βά
σει τής καταλληλότητός του, συνεκτιμωμένων και ώρισμένων 
άλλων στοιχείων ώς π.χ. τών προοπτικών έξελίξεως τοΰ έργα
ζομένου, τής άρχαιότητος εις τήν έργασίαν κ.λ.π.

5. Evans, G. Η., Managerial Job Descriptions in Manufacturing Ma
nagement, A.M.A., 1964, ,
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Είδικώτερον, εις τά επόμενα τέσσαρα κεφάλαια τοϋ παρόντος 
δευτέρου μέρους θά έξετάσωμεν:

1) Την τεχνικήν άξιολογήσεως τοϋ έργου θέσεως, χρησιμοποιου- 
μένην διά τον προσδιορισμόν τοϋ ϋψους των καταβληθησομένων ά- 
μοιδών διά την έκτέλεσιν συγκεκριμένου έργου.

2) Βασικάς άρχάς μετρήσεως τής άποδόσεως είς τήν έργασίαν 
και τεχνικός ύπολογισμοϋ των άμοιβών βάσει άποδόσεως.

3) Μεθόδους μετρήσεως τής διαμορφώσεως των άμοιβών έν πε- 
ριπτώσει διενεργείας, εκ μέρους τής έπιχειρήσεως, δαπανών βελ- 
τιώσεως τής παραγωγικότητος τοϋ άνθρωπίνου δυναμικοϋ καί, τέλος,

4) Πρότυπα συμπεριφοράς έργαζομένου και έργοδότου είς τήν 
άγοράν εργασίας σχετικώς προς τήν άκολουθουμένην ύφ’ έκάστου 
τούτων στρατηγικήν κατά τήν άναζήτησιν εργασίας ή τήν προσπά
θειαν έξευρέσεως προσωπικοϋ, άντιστοίχως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΙΣ ΕΡΓΟΤ ΘΕΣΕΩΣ

1. Εισαγωγικοί παρατηρήσεις
Ή άξιολόγησις τοϋ έργου θέσεως1 2 άποτελεΐ συστηματικήν τι- 

νά προσπάθειαν εφαρμογής άρχών μετρήσεως διά τον καθορι
σμόν τής άξίας έκάστου έργου είς δεδομένην έπιχείρησιν. Έπιδιω- 
κόμενον άποτέλεσμα άποτελεΐ ό καθορισμός των άμοιβών, δχι βάσει 1

1. ΕΙδικά Συγγράμματα: International Labor office, Job Evaluation, Na
tional Office Management Association, Job Evaluation, 1960, Patton J. A., 
Littlefield C. L., Self S. A., Job Evaluation, 3d ed, R.D. Irwin, 1965, 
Otis J. L., Leukart R.H.,Job Evaluation, Englewood Cliffs, 1954, Lytle 
C.W., Job Evaluation Methods, The Ronald Press, 1954. ’Επίσης, Moore F. 
G., Manufacturing Management, 4th ed., R. D. Irwin, 1965 σελ. 445 - 463, 
Keith L.A. and Cubellini C.E., Business Management, Me Craw-Hill, 
1958 σελ. 203-207, Yoder D.,Personnel Management and Industrial Relations, 
Prentice-Hall, 1964, L a s s e r’s J.K., Business Management Handbook, McGraw 
-Hill, 3rd ed., N. York, 1968, Διεθνές Γραφείον ’Εργασίας, Μισθοί καί 'Ημε
ρομίσθια, Άθήναι 1965.

2. Ό ορος «Job Evaluation» άπεδόθη είς τήν ελληνικήν άλλοτε ώς «Άξιο- 
λόγησις ’’Εργου» (6λ. Θ. Μητσοποΰλου, Άξιολόγησις έργου καί προσω
πικού, Άθήναι 1965), άλλοτε ώς «Άξιολόγησις ’Εργασίας» (6λ. Π. Σεϊτανί- 
δ η, Άξιολόγησις ’Εργασίας - Προσωπικού εκδ. Ίζόλα, 1968), άλλοτε ώς «Ά- 
ποτίμησις ’Εργασίας» (6λ. Ί ω. X ο λ έ 6 α, ’Οργανωτική, σελ. 206) και άλλο
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τής επιθυμίας τοΰ εργοδότου, ούτε βάσει των επιδιώξεων τοΰ έργα- 
ζομένου ή των ενώσεων των εργαζομένων, άλλά βάσει τοΰ συνεισ- 
φερομένου άποτελέσματος είς την συνολικήν προσπάθειαν έκ τής 
κανονικής έκτελέσεως έκάστου έργου.3 4 5

Διά τής τεχνικής τής άξιολογήσεως τοΰ έργου, επομένως, έπι- 
διώκεται ό προσδιορισμός τής άμοιβής τοΰ έργαζομένου κατόπιν ορ
θής τιμολογήσεως τοΰ ύπ’ αύτοΰ έκτελουμένου έργου. Διά την καλ- 
λιτέραν, όμως, κατανόησιν τής άκολουθουμένης διαδικασίας ττροσ-

τε ώς «Άξιολόγησις Έργοδεσίου» (6λ. Οικονομική καί Λογιστική ’Εγκυκλοπαί
δεια, τ. Ε' σελ. 530 έπ.). Ημείς χρησιμοποιοΰμεν τον δρον «Άξιολόγησις "Ερ
γου Θέσεως». Πράττομεν τοϋτο διότι δεωροΰμεν δτι ό δρος «εργασία» άφορφ, 
κυρίως, είς τήν διαδικασίαν έκπληρώσεως ενός έργου καί ώς έκ τούτου είναι στε- 
νώς συνδεδεμένος μέ τό ή τά πρόσωπα τά άναλαμβάνοντα τήν έκτέλεσιν έργου 
τινός. Άλλα διά τής τεχνικής τής άξιολογήσεως έκτιμάται, άποκλειστικώς, ή α
ξία τοΰ έργου καί δχι ό εκτελεστής τούτου. "Οσον άφορφ τον δρον «έργοίΙέσιον» 
αποτελεί νεολογισμόν διά τοΰ οποίου έπιδιώκεται ή άπόδοσις τής έννοιας «έργον 
ίοργανωτικής) δέσεως». Καίτοι, σημασιολογικώς, ό δρος είναι ορθός, έν τοιίτοις 
δεωροΰμεν δτι ό δρος «έργον δέσεως» άφ’ ενός μέν αποδίδει πλήρως, τήν σχε
τικήν έννοιαν, άφ’ ετέρου δέ πλεονεκτεί από άπόψεως σαφήνειας έναντι τοΰ 
δρου «έργοδέσιον». Τέλος, διά τής χρήσεως τοΰ δρου «Άξιολόγησις "Εργου» 
δέν λαμβάνεται ΰπ’ οψιν δτι διά τοΰ δρου «έργον» δι>νατόν νά νοήται οίονδήποτε 
τμήμα τοΰ αντικειμένου δράσεως όργανώσεώς τίνος καί δχι, άπαραιτήτως, τό 
τμήμα τοΰ αντικειμένου δράσεως τό οποίον άνετέδη είς ώρισμένην δέσιν (Περί 
των εννοιών «έργον» καί «δέσις» 6λ. Ίω. X ο λ έ 6 α, Εισαγωγή είς τήν ’Οργα
νωτικήν, σελ. 140, Erich Kosiol, Όργάνωσις ’Επιχειρήσεων, ελληνική 
μετάφρασις, σελ. 94 έπ., Ν. Π αππά, Ή κλασσική δεωρία τής Όργανδισεως, 
Θεσσαλονίκη 1970.

3. Ή άξιολόγησις τοΰ έργου, ώς έπίσημος τεχνική άποτελεί, βεβαίως, δη
μιούργημα τών τελευταίων δεκαετηρίδων. Ώς άνεπίσημος, δμως, δεσμός υπήρ
χε πάντοτε διότι αί άμοιβαί καδωρίξοντο, συνήδως, συμφώνως προς τήν κρί- 
σιν και τήν προσωπικήν άξιολόγησιν των έπιχειρηματιών καί βάσει τών ύπαρχου- 
σών συνδηκών έργασίας είς τήν περιοχήν. Ώς έπίσημος δεσμός, ή άξιολόγησις 
άποτελεί προσπάδειαν, δχι αΰξήσεως ή έλαττώσεως τών ήδη καταβαλλομένων 
άμοιβών, αν καί δύναται ένίοτε νά όδηγήση είς ταύτας, άλλά προσπάδειαν εύ- 
ρεσεως έργων, διά τά όποια αί καταβαλλόμεναι άμοιβαί είναι μικρότεραι ή με
γαλύτεροι τής άξίας των.

4. Ώς άμοιβήν, ύπό τήν έννοιαν τοΰ παρόντος κεφαλαίου, νοοΰμεν τήν 6 α- 
σ ι κ ή ν ήμερησίαν ή μηνιαίαν άμοιβήν τήν λαμβανομένην έναντι καταβολής σω
ματικής ή πνευματικής προσπαδείας. Είς τήν έννοιαν τής βασικής άμοιβής δέν 
περιλαμβάνονται αί άμοιβαί δώρων, επιδόματα άδειών, άμοιβαί υπερωριών καί 
γενικώτερον δέν περιλαμβάνονται αί πάσης φύσεως, άνεξαρτήτως τής άποδό- 
σεως τοΰ έργαζομένου, λαμβανόμεναι συμπληρωματικοί άμοιβαί.

5. 'Οσάκις άναφέρεται ό δρος «έργον» νοείται τό έργον οργανωτικής τίνος 
δέσεως.
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διορισμού τής τοιαύτης άξίας και τον πληρέστερον προσδιορισμόν 
τής φύσεως τής άξιολογήσεως του έργου έστω ή κάτωθι σχηματική 
παράστασις (Σχήμα 1).
’Ανάλυσις | ι 

έργων !____________

2

Ταξινόμηαις
έργων

Άξιόλογησι.ς έργου 

Σχήμα 1

Έκ τοΰ σχήματος έμφαίνεται δτι ή τεχνική τής άξιολογήσεως 
αρχεται έκ τής άναλύσεως τοΰ έργου.

Ή άνάλυσις τοΰ έργου γινομένη τή βοηθείμ τοΰ έκτελοΰντος τό 
έργον ή τοΰ προϊσταμένου του ή άμφοτέρων, άναλόγως τοΰ έφαρ- 
μοζομένου συστήματος, άποσκοπεΐ όχι άπλώς εις τήν λεπτομερή 
περιγραφήν τούτου, άλλ’ έπίσης εις τον προσδιορισμόν των ποιοτι
κών χαρακτηριστικών του. Είδικώτερον, άποσκοπεΐ είς τόν προσ
διορισμόν τής ίκανότητος και τών άπαιτουμένων γνώσεων διά τήν 
έπιτυχή έκτέλεσιν τοΰ έργου, ώς έπίσης και τών καθηκόντων, υπο
χρεώσεων και συνθηκών έργασίας δι’ έκαστον έργον. Άνάλυσις τοΰ 
έργου, συνεπώς, είναι ό προσδιορισμός τοΰ είδους και τοΰ δαθμοΰ 
τών άπαιτουμένων Ικανοτήτων διά τήν έκτέλεσίν του.

Διά τήν άνάλυσιν τοΰ έργου χρησιμοποιούνται κατάλληλα έν
τυπα, είς τά όποια συγκεντροΰνται πληροφορίαι άφορώσαι: 
α) είς τάς άκολουθουμένας διαδικασίας καί τά χρησιμοποιούμενα 

έργαλεΐα καί μηχανήματα διά τήν έκτέλεσιν έκάστου έργου- 
6) είς τήν γενικήν περιγραφήν τοΰ έργου-
γ) είς τόν προσδιορισμόν τοΰ σκοποΰ τοΰ έργου, τών καθηκόντων 

καί τών ύποχρεώσεων αί όποίαι άπορρέουν έκ τής έκτελέσεώς 
του καί

δ) είς τόν προσδιορισμόν τοΰ είδους καί τοΰ βαθμοΰ πνευματικής καί

Όμαδοποιηβις
έργων

’Εσωτερική
τιμολόγησι;

έργων

’Εξωτερική
τιμολόγησις

έργων
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σωματικής ίκανότητος, γνώσεως και πείρας άπαιτουμένων διά
την έκτέλεσιν τοϋ έργου.6
Ή όμαδοποίησις των έργων άποτελεϊ την δευτέ- 

ραν φάσιν τής διαδικασίας. Αυτή άφορδ εις την συγκέντρωσης άνά 
κατηγορίας, τών διαφόρων έργων τά οποία άπαιτοΰν τον αυτόν βα
θμόν ίκανότητος ή γνώσεων. Ό αριθμός τών σχηματιζομένων ομά
δων ποικίλλει άναλόγως τής εφαρμοζόμενης μεθόδου και τών πρα
γματικών συνθηκών έκάστης έπιχειρήσεως, εις άριθμός, δμως, 10-12 
κατηγοριών θεωρείται, συνήθως, επαρκής διά τάς ημερομισθίους ερ
γασίας. Αί χρησιμοποιούμενοι διαδικασίαι καί μέθοδοι διά την ύλο- 
ποίησιν τής τοιαύτης όμαδοποιήσεως θά έξετασθώσι κατωτέρω.

Ή ταξινόμησις των έργων άφορδ είς την κατά- 
ταξιν τών όμαδοποιηθέντων έργων κατά την σειράν αξίας των έντός 
έκάστης όμάδος.

Ώς είναι φυσικόν, αΐ δύο άνωτέρω άναφερθεϊσαι διαδικασίαι 
(όμαδοποίησις - ταξινόμησις) περιέχουν σημαντικόν ποσοστόν ύπο- 
κειμενικότητος, παρά τό πλήθος τών λαμβανομένων μέτρων και τών 
χρησηιοποιουμένων τεχνικών περιορισμού ταύτης με άποτέλεσμα 
νά άντιμετωπίζουν, ώς θά ίδωμεν, σημαντικός αντιρρήσεις οί ύπο- 
στηρικταί τής άντικειμενικότητος τής τεχνικής τής άξιολογήσεως 
τοϋ έργου.

Ή εσωτερική τιμολόγησις είναι ή φάσις τής δια
δικασίας ή άφορώσα είς τήν συσχέτισιν τοϋ συνόλου τών έργων 
προς κλίμακα άμοιβών. Αί άμοιβαί αύται διαφέρουν άναλόγως τών 
άπαιτουμένων γνώσεων καί ικανοτήτων δι’ έκαστον έργον, ώς αύται 
καθορίζονται διά τής άναλύσεως τοϋ έργου καί άξιολογοϋνται διά 
τής όμαδοποιήσεως καί τής ταξινομήσεως.

Ή έξωτερική τιμολόγησις, τελευταία φάσις τής 
διαδικασίας άξιολογήσεως, άφορδ είς τήν προσαρμογήν τοϋ συ
στήματος άμοιβών τής έπιχειρήσεως, προς τάς κρατούσας συνθήκας 
είς τήν τοπικήν άγοράν έργασίας, προς τάς παρεχομένας δηλαδή 
άμοιβάς ύπό τών όμοειδών επιχειρήσεων.

G. Ή άνάλυσις τοΰ έργου, ώς ιδέα, άναμφιβόλως εμφανίζεται είς τάς προσ
πάθειας τοϋ Taylor δι’ είδίκευσιν τών έργων καί γενικο'ιτερον είς τάς μελε
τάς του επί τής «επιστήμης τής έργασίας», άλλ’ ώς πρώτη εφαρμογή τής τεχνι
κής τής άναλύσεως τοϋ έργου άναφέρεται ή εργασία τοϋ Ε.Ο. Griffenhagen 
είς τήν Δημοτικήν 'Τπηρεσίαν τοϋ Σικάγου κατά τά ετη 1909-1914. Σχ. 6λ. Α. 
Μ.Α. Office Executives Series No 17.
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Κατόπιν δλων των ανωτέρω δυνάμεθα νά όρίσωμεν τήν άξιο- 
λόγησιν τοΰ έργου, ώς τήν διαδικασίαν προσδιορισμού τής (σχετι
κής ) άξίας έκάστου έργου και συσχετίσεως τούτου προς έν επίπεδον 
άμοιβής, τό όποιον είναι:
α) έσωτερικώς σταθερόν έν σχέσει προς τά λοιπά και 
6) έξωτερικώς προσηρμοσμένον προς τάς γενικάς συνθήκας τής 

τοπικής όμοειδοϋς άγορας εργασίας.

2. Προϋποθέσεις εφαρμογής τής άξιολογήσεως τοΰ έργου
Κατόπιν τής συνοπτικής έξετάσεως τής φύσεως και τής δια

δικασίας τής άξιολογήσεως τοΰ έργου και πριν ή χωρήσωμεν εις τήν 
λεπτομερεστέραν έξέτασιν τής μεθόδου, θεωροΰμεν σκόπιμον όπως 
άναφερθώμεν δι’ ολίγων εις τάς προϋποθέσεις τής έφαρμογής τού
της είς δεδομένην έπιχείρησιν:

1) Ή τυποποίησις των έργων, διά τής οποίας καθίσταται δυνα
τή ή ΰπαρξις σαφώς ώριαμένων και σταθερών έργων, άποτελεΐ τήν 
πρώτην τών τοιούτων προϋποθέσεων. Εύνόητον, άλλωστε, τυγχά
νει, οτι θά ήτο αδύνατον νά καθορισθή ή σχετική έστω άξία έργων 
ρευστών και μεταβαλλομένων.7

2) Εμπιστοσύνη και κατανόησις τών έργαζομένων προς τήν 
γενικωτέραν μισθολογικήν πολιτικήν τής έπιχειρήσεως. Έάν ή δι- 
οίκησις δεν έπιτύχη τήν τοιαύτην έμπιστοσύνην, προ τής εισαγωγής 
και έφαρμογής τής μεθόδου τής άξιολογήσεως, τότε ή δλη προσ
πάθεια πιθανώτατα θά άποτύχη διότι θά θεωρηθή ύπό τών έργαζο
μένων ώς μία άπόπειρα άντικαταστάσεως τοϋ θεσμοϋ τών ελευθέ
ρων διαπραγματεύσεων δι’ ενός δυσκόλως άντιληπτοϋ, πολύπλο
κου, και διά τον λόγον τοϋτον ύποπτου, ύποκαταστάτου.8

3. Κύριοι καί τινες δευτερεύοντες σκοποί τής άξιολογήσεως τοΰ
έργου

Ώς ευκόλως καθίσταται άντιληπτόν έκ τών μέχρι τοϋδε άνα- 
φερθέντων, ό πρωταρχικός σκοπός τής άξιολογήσεως τοϋ έργου εί
ναι, κυρίως, ό καθορισμός μιας κατά τό δυνατόν δικαίας άμοιβής τών 
έργαζομένων καί είδικώτερον:

7. C.W. Lytle, Job Evaluation Methods, σελ. 6.
8. Ί ω. X ο λ έ 6 α, 'Ο Leonardo da Vinci καί ή ’Επιστημονική Όργάνω- 

σις, Θεσσαλονίκη, 1961, σελ. 128.
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—ή άμοιβή ένος έκαστου βάσει τής όξίας τοΰ έκτελουμένου έργου 
διά την δεδομένην έπιχείρησιν,9

—ό καθορισμός επιπέδου άμοιβών άναλόγου προς τό ίσχΰον εις την 
τοπικήν άγοράν έργασίας,

—ή μισθολογική συσχέτισις τυχόν νέων έργων προς ήδη ύπάρχον- 
τα τοιαΰτα.10

Εις τό επόμενα τμήματα τοΰ παρόντος κεφαλαίου ή άξιολόγη- 
σις τοΰ έργου θα έξετασθή ώς έργαλεΐον διευκολύνον την έπίτευ- 
ξιν των άνωτέρω σκοπών. Είς την πραγματικότητα, δμως, ή άξιολό- 
γησις τοΰ έργου δύναται να ύπηρετήση και πλείστους άλλους σκο
πούς πλήν τοΰ μισθολογικοΰ τοιούτου. Ή σύντομος (καθ’ δτι έξ- 
ερχομένη των ορίων τής παρούσης) άναφορό των δευτερευόντων 
τούτων σκοπών δύναται να παράσχη μίαν ιδέαν τών εκτεταμένων 
δυνατοτήτων, τάς οποίας ή έπιτυχής χρησιμοποίησις τής μεθόδου 
παρέχει είς τός έπιχειρήσεις. Οΰτω:
—βοηθεΐ είς τον καθορισμόν τών όπαιτουμένων προσόντων τών ύ- 

ποψηφίων διό πρόσληφιν ή προαγωγάς·
—βοηθεΐ είς την διαπίστωσιν τοΰ εάν έκαστον έργον έπιτελήται ύπό 

άτόμου έχοντος τό προς τοΰτο άναγκαία προσόντα- 
—βοηθεΐ είς την κατανόησιν έκ μέρους τών έργαζομένων τοΰ διατί 

έν ατομον δεν είναι κατάλληλον δι’ ώρισμένην θέσιν- 
—βοηθεΐ τούς προϊσταμένους να γνωρίσουν επακριβώς τό περιεχό- 

μενον καί την αξίαν τοΰ έργου τών υφισταμένων των- 
—βοηθεΐ είς τον περιορισμόν τών παραπόνων έκ μέρους τών έργα

ζομένων δι’ εύνοίας καί εξασφαλίζει καλός όνθρωπίνους σχέσεις 
καί ύψηλόν ήθικόν, επιτεύξεις θεωρουμένας ώς συμβαλλούσας, 
συνήθως, είς την αΰξησιν τής παραγωγικότητος.

4. Κύριαι μέθοδοι όξιολογήσεως έργου

Ύφίστανται τέσσαρες βασικοί μέθοδοι όξιολογήσεως τοΰ έργου: 
—Μέθοδος διαβαθμίσεως.
—Μέθοδος ταξινομήσεως κατά κλάσεις.
—Μέθοδος συγκρίσεως τών παραγόντων.
—Μέθοδος όξιολογήσεως διό σημείων.

Καίτοι είναι όσυνήθης ή εφαρμογή ύπό τών επιχειρήσεων τοΰ 
ένός ή τοΰ άλλου συστήματος ύπό όμιγή μορφήν, άλλα μάλλον ό

9. Θ. Μητσοπούλου, Άξιολόγησις έργων καί προσωπικού, σελ. 5.
10. C. W. Lytle, έ.ά., σελ. 7.
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συνδυασμός των χαρακτηριστικών διαφόρων συστημάτων αποτελεί 
τον κανόνα, έν τούτοις διάφοροι έρευναι γενόμεναι κατά καιρούς 
εις Η.Π.Α. παρέχουν στοιχεία περί των έφαρμοζομένων ύπό των 
αμερικανικών επιχειρήσεων μεθόδων άξιολογήσεως.

Ούτως, έρευνα τού R. C. Smyth έπί 112 σχεδίων άξιολογήσεως 
έργου χρησιμοποιουμένων εις την άμερικανικήν βιομηχανίαν τό 
1951 δεικνύει δτι 81% τών επιχειρήσεων χρησιμοποιούν την μέθοδον 
άξιολογήσεως διά σημείων, 13,5% την μέθοδον συγκρίσεως τών πα
ραγόντων, 5,5% την μέθοδον τής διαβαθμίσεως ή την μέθοδον τής 
ταξινομήσεως κατά κλάσεις.11

Αποτελέσματα άλλων μετέπειτα ερευνών δεν μεταβάλλουν ση- 
μαντικώς τά άνωτέρω ποσοστά.11 12 13

Ή άποφυγή έκ μέρους τών επιχειρήσεων τής χρησιμοποιήσε- 
ως τών μεθόδων διαβαθμίσεως και ταξινομήσεως κατά κλάσεις (καί- 
τοι ή τελευταία τουλάχιστον χρησιμοποιείται ευρέως εις τάς δημο
σίας υπηρεσίας τών Η.Π.Α.) οφείλεται, βασικώς, εις τό ότι αί μέ
θοδοι αύται, άν και άπλαϊ εις την έφαρμογήν των, παρουσιάζουν σο
βαρά μειονεκτήματα. Έξ αύτών ή πρώτη παρουσιάζει, ώς κύριον 
μειονέκτημα (ώς καί κατωτέρω θά ίδωμεν), την άδυναμίαν καθο
ρισμού τού βαθμού διαφοράς μεταξύ δύο έργων. Τό βασικόν μειονέ
κτημα τής δευτέρας μεθόδου είναι δτι τά διάφορα έργα εντάσσονται 
εις έκ τών προτέρων δημιουργηθείσας κλάσεις ή ομάδας 
έργων, γεγονός τό όποιον δημιουργεί άμφιβολίας περί τού εάν έν 
δεδομένον έργον ύπάγεται πράγματι εις την Α ή Β κλάσιν, λαμβα- 
νομένης ύπ’ δφιν καί τής δυσχερείας τής καταλλήλου όμαδοποιή- 
οεως τών έργων.

Τά συστήματα συγκρίσεως τών παραγόντων καί (κυρίως) άξιο- 
λογήσεως διά σημείων έφαρμόζονται εύρύτερον διότι παρά τήν πο- 
λυπλοκότητά των, πιστεύεται δτι τά έξ αύτών προκύπτοντα άποτε- 
λέσματα άξιολογήσεως, παρουσιάζουν περισσότερα εχέγγυο ά ν τ ι- 
κειμενικότητο ς.13 14

11. Smyth, R. C., Job Evaluation Plans, Factory Management and Main
tenance, Vol. 110, No 1, Jan. 1951.

12. Job Evaluation: A survey of Company Practices, Management Review, 
Vol. 43, No 11, Nov. 1954. PattonJohn A., Job Evaluation, Factory Maga
zine, Oct. 1960.

13. Δεν ΰφίστανται στοιχεία έμφαίνοντα την έφαρμογήν τοιούτων μεθόδων 
έν Έλλάδι. Έν τούτοις, έξ δσων κατέστη δυνατόν νά πληροφορηθώμεν, ή μέ
θοδος τών σημείων έφαρμόζεται εις τήν Ίζόλα, ένφ παρόμοια συστήματα έφαρ-
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4. 1. Μέθοδος διαβαθμίσεως
Εις την μέθοδον διαβαθμίσεως τά έργα διαβαθμίζονται ώς σύνο

λα. Τούτο σημαίνει οτι δεν ύφίσταται δυνατότης άναλύσεως και 
προσδιορισμού των χαρακτηριστικών (περί των οποίων 6λ. κατωτέ
ρω § 4. 3) έκάστου έργου. 'Απλώς, έκαστον έργον, ώς άδιάσπαστος 
ένότης, συγκρίνεται μεθ’ ενός άλλου διά την ευρεσιν τού δυσχερε- 
στέρου τοιούτου. Έπιδιωκόμενον άποτέλεσμα είναι ή κατάταξις τών 
έργων είς μίαν ίεραρχικήν σειράν άναλόγως τής δυσχερείας έκτελέ- 
σεώς των. Το δυσκολώτερον έργον λαμβάνει βαθμόν 1, τό όλιγώτε- 
ρον δυσχερές 2 κ.ο.κ.

Βεβαίως, ή έφαρμογή τής μεθόδου ταύτης άπαιτεϊ, έκ μέρους 
τών βαθμολογητών, πλήρη γνώσιν ενός έκάστου έργου. Ή ΰπαρξις, 
έπομένως, λεπτομερών, άκριβών καί ενημερωμένων περιγραφών 
έργου άποτελεΐ άπαραίτητον προϋπόθεσιν έπιτυχοϋς έφαρμογής τής 
μεθόδου

Ώς έκ τών μέχρι τοΰδε έκτεθέντων καθίσταται άντιληπτόν, ή 
μέθοδος δύναται νά έφαρμοσθή μόνον είς μικράς έπιχειρήσεις ένθα 
είναι, εύχερώς, δυνατή ή σύγκρισις μεταξύ τών διαφόρων έργων 
λόγω τού περιωρισμένου άριθμοΰ των. Έν τούτοις, ώρισμέναι πα- 
ραλλαγαί τής μεθόδου έπιτρέπουν την εφαρμογήν της καί είς με- 
γαλυτέρας έπιχειρήσεις. Πράγματι, είναι δυνατόν ή άνωτέρω πε- 
ριγραφεϊσα διαβάθμισις νά γίνη κατ’ άρχήν κατά τμήματα τής έπι- 
χειρήσεως. Οΰτω, τά έργα ενός τμήματος διαβαθμίζονται μεταξύ των 
ύπό τού προϊσταμένου τού τμήματος, ταυτοχρόνως δέ διαβαθμίζον
ται τά έργα ένός δευτέρου ή τρίτου τμήματος, ώσαύτως ύπό τών 
προϊσταμένων των. Κατόπιν, ύπό είδικώς όρισθείσης διά τό έργον 
τούτο επιτροπής γίνεται διαβάθμισις δι’ ολόκληρον την έπιχείρησιν, 
τών ήδη κατά τμήματα διαβαθμισθέντων έργων.

Εύνόητον, οτι τά πρόσωπα τής έπιτροπής ταύτης δέον νά έχουν

μόξουν τό Γραφεΐον Δοξιάδη, ή Εταιρεία Λιπασμάτων, τό Καλνκοποιεϊον, ή Πει- 
ραϊκή Πατραϊκή, τά Ναυπηγεία Έλευσΐνος, αί Τράπεζας κ.ά.

14. Θά ήδύνατο, ίσως, νά παρατηρητή, οτι ή άξιολόγησις (καί ώς γενική 
έννοια καί ώς συγκεκριμένη τεχνική) δεν είναι δυνατόν νά είναι αντικειμενική, 
έφ’ δσον συνίσταται, γενικώς, είς τήν ύπό τίνος πρόκρισιν μιας έκ πολλών δυ
νατών καταστάσεων καί, έπομένως, ένέχει, οπωσδήποτε, στοιχεία τινά υποκει
μενικότητας. 'Τποστηρίζοντες, συνεπώς, δτι μέθοδός τις άξιολογήσεως είναι πλέον 
αντικειμενική άλλης, έννοοϋμεν απλώς δτι διά τής πρώτης τοιαύτης καύιεροϋνται 
περισσότεροι ελεγχοι άποσκοποΰντες είς τόν περιορισμόν τής δυνατότητος υπο
κειμενικής κρίσεως καί διασφαλίζοντες, σχετικώς, μεγαλυτέραν αξιοπιστίαν τής 
μεθόδου.
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συνολικήν εικόνα τής έπιχειρήσεως, όπως π.χ. οί άναλυταϊ έργων, 
οί προϊστάμενοι προσωπικού, κ.λ.π., καθώς επίσης δέον νά περιλαμ- 
βάνωνται εις τούτην και αντιπρόσωποι των διαφόρων τμημάτων τής 
έπιχειρήσεως.

Ή διαδικασία ήτις εϊδικώτερον άκολουθεΐται διά την έπίτευξιν 
τής τοιαύτης διαβαθμίσεως συνίσταται είς την σύγκρισιν (κατά τμή
ματα άρχικώς) ένος έκάστου έργου μεθ’ δλων των λοιπών, εις τυ- 
χαίαν σειράν.

Ουτω καταρτίζεται δι’ έκαστον τμήμα πίναξ τής κατωτέρω μορ
φής:

Π ί ν α ξ 1
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Είδος έργου Πόσας φοράς εύρέθη Σειρά
δυσκολώτερον διαβαθμίσεως

Μηχανικού 5 1
Τεχνίτου Μηχανικού 4 2
Συντηρητοΰ Μηχανών 2 4
Χειριστοΰ Μηχανής 3 3
Βοηθού χειριστού 1 5
Καθαριστού 0 6

Ή αύτή εργασία γίνεται δι’ δλα τά τμήματα 6άσει τών ύφιστα-
]ΐένων περιγραφών έργου καί τής προηγηθείσης άναλύσεως έργου.
Τελικώς, ή όρισθεΐσα προς τούτο έπιτροπή προβαίνει είς την τελι
κήν κατάταξιν δΓ ολόκληρον τήν έπιχείρησιν καταρτιζομένου πί-
νακος τής κατωτέρω μορφής:

Πίναξ 2

ΤΜΗΜΑΤΑ

Είδος έργου Παραγωγής 

Είδος έργου

’Αγορών Πωλήσεων Λογιστήριον
Διοικήσεως Είδος έργου Είδος έργου Είδος έργου
Π ροέδρου 
Άντ) δρου 
Διευθυντοΰ

Π ροσωπάρχ.
Π ροϊσταμένου
Μηχανικού
Τ εχνίτου
Χειριστοΰ
Συντηρητοΰ
Βοηθοΰ
Καΰαριστοΰ

Π ροϊσταμένου 

Άγοραστοΰ

II ροϊσταμένου 

Π ωλητοΰ
ΓΙ ροϊσταμένου

Λογιστοΰ
Βοηθοΰ
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Κατόπιν τής τοιαύτης συνολικής διαβαθμίσεως έξετάζονται αί 
παρεχόμενοι άμοιβαί έπιδιωκομένου δπως, δι’ έργα εύρισκόμενα εις 
τό αύτό έπίπεδον δυσχερείας, καταβάλλωνται αί αύταί άμοιβαί καί, 
οπωσδήποτε, μικρότεροι ή μεγαλύτεροι τοιαΰται δι’ έργα μικροτέρας 
ή μεγαλυτέρας δυσχερείας. Άλλ’ ώς άνεφέρθη ήδη, ή μέθοδος αΰτη 
δεν δύναται νά διακρίνη«6αθμόν διάφορός» μεταξύ δύο έργων καί οΰ- 
τω θεωρεί την διαφοράν π.χ. μεταξύ «τεχνίτου μηχανικού» και «χειρι- 
οτοϋ μηχανής» ϊσην μέ τήν διαφοράν μεταξύ «χειριστοΰ μηχανής» καί 
«συντηρητοϋ μηχανής» καί οΰτω άποτυγχάνει είς τον υπολογισμόν 
τής διάφορός αμοιβής, ήτις πρέπει νά ύφίσταται μεταξύ των ανω
τέρω έργων. Διά τον λόγον, βασικώς, τούτον ή άνωτέρω μέθοδος, 
καίτοι άπλουστάτη είς τήν έφαρμογήν καί εύκόλως κατανοητή ύπό 
των εργαζομένων, δεν τυγχάνει εύρείας εφαρμογής. Είς έπί πλέον 
λόγος είναι ότι οΐ βαθμολογηταί, λόγψ αδυναμίας αναλυτικής έξε- 
τάσεως έκάστου έργου, έπηρεάζονται, συνήθως, ώς προς τήν κατά- 
ταξιν των έργων, άπό τάς ήδη καταβαλλομένας άμοιβάς, κινδυνεύ- 
οντες νά χαρακτηρίσουν ώς δυσχερεστέρας τάς καλλίτερον άμει- 
βομένας καί συντελούντες, οΰτω, είς τήν πλήρη ή τουλάχιστον μερι
κήν άποτυχίαν τής άξιολογήσεως.

4. 2. Μέθοδος τής ταξινομήαεως κατά κλάσεις

Ή άκολουθουμένη διαδικασία κατά τήν έφαρμογήν τής μεθό
δου ταξινομήσεως κατά κλάσεις περιλαμβάνει τά εξής στάδια:

1) Καθορίζεται είς αριθμός «κλάσεων έργων». Έκάστη των 
οΰτω καθοριζομένων κλάσεων περιγράφεται έπιμελώς καθοριζομέ- 
νων των χαρακτηριστικών, τά όποια δέον νά πληροί έκαστον έργον, 
ώστε νά δύναται νά ένταχθή είς ταύτην. Ό άριθμός των κλάσεων 
ποικίλλει. Άπό τάς άπλουστέράς έφαρμογάς τής μεθόδου, αϊτινες 
χρησιμοποιούν 3-5 κλάσεις, δυνάμεθα νά φθάσωμεν είς τάς πλέον 
εκλεπτυσμένος, χρησιμοποιούσας 15-18 κλάσεις έργων. Ή κυρία, 
όμως, δυσχέρεια καί τό πλέον σημαντικόν διά τήν έπιτυχίαν τής με
θόδου στοιχεϊον είναι ή περιγραφή τούτων καί όχι ό καθορισμός τού 
άριθμοΰ των κλάσεων. Έκάστη περιγραφή δέον νά είναι άρκούντως 
γενική, ώστε είς εύρύτερος άριθμός έργων νά δύναται νά περιλη- 
φθή είς αύτήν, άλλά καί άρκούντως ειδική, ώστε νά καλύπτη μίαν 
περιωρισμένην μόνον ποικιλίαν έργων. Επίσης έκάστη κλάσις δέον 
νά διαχωρίζεται σαφώς τής προηγουμένης ή τής επομένης, άλλά νά 
μή δημιουργοΰνται κενά μεταξύ των, ώστε νά καθίσταται σαφής ή 
ένταξις ενός έργου είς ώρισμένην κατηγορίαν.

2) Διαβαθμίζονται αί κλάσεις άναλόγως τής δυσχερείας των. Αί
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άφορώσαι εις άπλά έργα, μή άπαιτοΰντα γνώσεις, πείραν και ικα
νότητας, κατατάσσονται εις τάς πρώτας βαθμίδας και άκολούθως αί 
άφορώσαι εις δυσχερέστερα καί συνθετώτερα έργα.

3) 'Ορίζεται τό άνώτερον καί κατώτερον οριον άμοιβής έκάστης 
κλάσεως βάσει τής ύφισταμένης καταστάσεως εις την έπιχείρησιν 
καί κατόπιν έρεύνης εις την περιοχήν (ή σχετική διαδικασία θά 
έξετασθή είς τήν επομένην παράγραφον).

4) Εντάσσονται τά έπί μέρους έργα είς τάς προκαθορισθεί- 
σας κλάσεις. Προς τοϋτο χρησιμοποιούνται αί ύπάρχουσαι περιγρα- 
φαί έργων, έλεγχομένου τοΰ βαθμού συμφωνίας των μέ τά άπαι- 
τούμενα ύπό τής περιγραφής έκάστης κλάσεως χαρακτηριστικά.

Ή μέθοδος τής ταξινομήσεως κατά κλάσεις, άπλουστέρα, οπωσδή
ποτε, των δύο επομένων μεθόδων, άπαττεϊ διά τήν έφαρμογήν της 
σημαντικήν ικανότητα έκ μέρους των άρμοδίων, τόσον διά τήν κα- 
τάρτισιν των περιγραφών τών κλάσεων δσον καί διά τήν ένταξιν 
τών έργων είς ώρισμένην κλάσιν. Είς τό δεύτερον τοϋτο σημεϊον 
ή δυσχέρεια προκύπτει έκ τοϋ χειρισμού τών έργων, ώς καί είς τήν 
προηγουμένην μέθοδον, ώς συνόλου καί δχι κατόπιν άναλύσεώς των 
είς στοιχεία, ώς είς τάς έπομένας τοιαύτας. Τό στοιχεϊον τοϋτο κα
θιστά δυσχερή τήν έφαρμογήν τής μεθόδου είς τήν βιομηχανίαν, 
παρουσιάζουσαν, ώς γνωστόν, μεγάλην ποικιλίαν έργων.

Ύφίστανται, δμως, πλήν τής τυπικής μορφής τής μεθόδου, 
πλείσται δσαι παραλλαγαί της, καθιστώσαι ταύτην πλέον πολύπλο- 
κον άλλά καί πλέον άποτελεσματικήν.

Ύπό τάς μορφάς ταύτας ή μέθοδος έφαρμόζεται ευρέως είς τάς 
δημοσίας ύπηρεσίας τών Η.Π.Α., ένθα τά διάφορα έργα κατατάσσον
ται είς βαθμούς, διευκολύνοντας τήν χρήσιν τής μεθόδου.15 Άλλά 
καί επιχειρήσεις μή δυνάμεναι νά εφαρμόσουν, λόγψ έλλείψεως 
πείρας, καταλλήλου προσωπικού ή ύψηλοϋ κόστους, τάς μεθόδους 
συγκρίσεως παραγόντων ή άξιολογήσεως διά σημείων, προτιμούν

15. ’Ανάλογοι προσπάδειαι έγένοντο παρ’ ήμίν: Σχ. είς τό άρδρον 3 τοΰ ν. 
2085/1952 (δια τοϋ όποιου καταργείται τό άρδρ. 209 τοϋ ν. 1811/51), ορίζε
ται: «Τά έπί τή βάσει ενιαίων αρχών αξιολογικής διαβαδμίσεως τών δέσεων τών 
κατά τό άρδρ. 3 τοΰ Υπαλληλικού Κωδικός Κρατικών 'Τπηρεσιών δέλουν όρι- 
σδή διά Β.Δ.». Βλ. έπίσης άρδρ. 1 § 8 τοϋ ίδιου νόμου. ’Επίσης, διά τοϋ άρθρου 
40 τοϋ 1811/51 τό προσωπικόν τών δημοσίων υπηρεσιών κατατάσσεται είς 15, 
εν δλω βαθμούς. Τέλος διά τής ύπ’ άριδ. 2018/57 άποφάσεως τοϋ ΑΣΔΤ 
καταργείται. ή ονομασία τών βαδμών έκ τοΰ είδους τής έκτελουμένης έργασίας 
καί γίνεται διάκρισις μεταξύ «βαδμοϋ» καί «τίτλου».
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την εφαρμογήν τής ταξινομήσεως κατά κλάσεις συνδυαζούσης τήν 
άπλότητα τής μεθόδου διαβαθμίσεως μέ μεγαλυτέραν εύκαμψίαν 
διαπραγματεύσεων εργοδοτών - εργαζομένων. Πράγματι, είναι πε
ρισσότερον εύχερής ή έπίτευξις άμοιβαίως άποδεκτής κατατάξεως 
των έργων κατά κλάσεις άπό μίαν λεπτομερή ίεραρχικήν διαβάθμι- 
σιν έκάστου εξ αύτών κεχωρισμένως.

4. 3. Μέθοδος συγκρίσεως τών παραγόντων

Πατήρ τής μεθόδου ταύτης είναι ό Eugene Benge.16 ’Αποτελεί 
(ώς καί ή μέθοδος άξιολογήσεως διά σημείων) μίαν των «άναλυτι- 
κών» ή «ποσοτικών» μεθόδων, διότι έν άντιθέσει προς τάς πρότερον 
έξετασθείσας, ή τεχνική τής μεθόδου συνίσταται, βασικώς, εις τήν 
άνάλυσιν τών έργων καί τήν ποσοτικήν έκτίμησίν των.

’Απαραίτητον προϋπόθεσιν έφαρμογής τής μεθόδου, ώς έκ τής 
ονομασίας της προκύπτει, άποτελεϊ ή έξεύρεσις τών παραγόντων 
τούτων. Οί παράγοντες ή τά χαρακτηριστικά, ώς έπίσης άπεκλήθη- 
σαν ούτοι, αποτελούν τά βασικά είδη άνθρωπίνων ικανοτήτων καί 
προσπαθειών, αί όποϊαι άπαιτοϋνται διά τήν έκτέλεσιν οίουδήποτε 
έργου. Κατ’ άλλην διατύπωσιν, οΐ παράγοντες ούτοι άποτελοϋν τά 
στοιχεία διά τά όποια καταβάλλεται άμοιβή εις τόν έκτελοΰντα ώ- 
ρισμένον έργον. 'Οπωσδήποτε, δμως, είς τήν προσπάθειαν έξευρέ- 
σεως τών παραγόντων τούτων δέν πρέπει νά λησμονήται, δτι έρευ- 
νώμεν παράγοντας τού έργου καί, συνεπώς, μόνον χαρακτηριστικά 
τούτου δέον νά άναζητήσωμεν. Τά υπάρχοντα ή έπιθυμητά προσ
όντα καί ικανότητες τού έκτελοΰντος τό έργον, αί όποϊαι, ένδεχο- 
μένως, έπιδροΰν έπί τού ύψους τής άμοιβής τούτου, δέν ένδιαφέ- 
ρουν κατά τήν άξιολόγησαν.

Διάφοροι άντιλήψεις διεμορφώθησαν κατά καιρούς ώς προς τόν 
αριθμόν καί τά είδη τών παραγόντων τούτων. Τινές έκ τών πρώτων 
προσπαθειών άναφέρουν τρεις τοιούτους παράγοντας, ένψ μεταγε
νέστεροι τοιαϋται άναφέρουν πολύ περισσοτέρους. Π.χ. ό Μ. R. 
Lott είς τό έργον του Wage Scales and Job Evaluation άναφέρει 15 
παράγοντας, ό δε Ε. J. Benge κατόπιν μελέτης εκατοντάδων έργων 
εύρίσκει 50 παράγοντας. Τελικώς, δμως, ό ίδιος ό Benge διαπιστώ

16. Ε. J. Benge, S. L. Η. Burk, Ε. Ν. Hay, Manual of Job Evalua
tion, N. York, Harper and Bros., 1941. E. J. Benge, Job Evaluation and Merit 
Rating, National Foremen’s Institute, 1946. Έπίσης, Keith L. A. - C u bel
li n i C. E., έ.ά., σελ. 205, Moore, F. G., έ.ά., σελ. 449.
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νει οτι oi παράγοντες ουτοι δύνανται νά συμπεριληφθοϋν εις πέντε 
κυρίους παράγοντας ώς άκολούθως: 1) Πνευματική προσπάθεια,
2) Σωματική προσπάθεια, 3) Γνώσις, 4) Ύπευθυνότης καί έμπιστευ- 
τικότης καί 5) Συνθήκαι εργασίας. Μεταγενέστεροι έρευνας συν
θέτουν τούς δύο πρώτους έκ των άνωτέρω παραγόντων εις ένα υπό 
τήν ονομασίαν «Προσπάθεια» άλλα γενικώς, διά τήν έφαρμογήν 
τουλάχιστον τής άνωτέρω μεθόδου, οί πέντε άνωτέρω παράγοντες 
άναγνωρίζονται ώς βασικά χαρακτηριστικά οίουδήποτε έργου. Εύ- 
νόητον, βεβαίως, τυγχάνει δτι διά τήν χρησιμοποίησιν των άνωτέρω 
παραγόντων δέον νά δοθούν αί δέουσαι διευκρινίσεις είς τά μέλη 
τής έπιτροπής άξιολογήσεως σχετικώς με τήν πραγματικήν έννοιαν, 
τήν οποίαν ή δεδομένη έπιχείρησις άποδίδει είς ένα έκαστον των 
παραγόντων τούτων.

Καίτοι θ’ άσχοληθώμεν λεπτομερέστερον με τούς παράγοντας 
τού έργου είς τήν έπομένην παράγραφον, δυνάμεθα, εν τούτοις, 
άπό τοΰδε νά όρίσωμεν τί γενικώς νοείται ώς περιεχόμενον ενός 
έκάστου τούτων:

1) Προσπάθεια (πνευματική καί σωματική). 'Ό,τι πρέ
πει νά δύναται νά καταβάλλη ό εργαζόμενος άπό πνευματικής καί 
σωματικής άπόψεως διά τήν κανονικήν έκτέλεσιν τού έργου.

2) Γνώσις. "Ο,τι πρέπει νά γνωρίζη καί νά έκμάθη ό έρ- 
γαζόμενος διά τήν κανονικήν έκτέλεσιν τού έργου.

3) 'Υπευθυνότης καί έμπιστε υτικότης. ’Αφορά 
είς τήν εύθύνην (διά τήν άσφάλειαν καί έπίβλεφιν προσώπων, 
διά τήν άσφάλειαν ύλικών, προϊόντων ή μηχανών καί διά τήν δια- 
φύλαξιν μυστικών τής έπιχειρήσεως), ήτις άναλαμβάνεται ύπό τού 
έκτελοϋντος ώρισμένον έργον.

S' \ "Ί

4) Συνθήκαι εργασίας. Αφορμ είς τάς δυσχερείας, 
είς τάς οποίας ύποβάλλεται ό έργαζόμενος κατά τήν έκτέλεσιν 
τού έργου.

"Αν θεωρήσωμεν τήν έξεύρεσιν τών παραγόντων ώς προπα
ρασκευαστικήν καί ένιαίαν, είς δλας σχεδόν τάς έπιχειρήσεις, φά- 
σιν τής μεθόδου, τά επόμενα τέσσαρα στάδια άποτελοΰν τήν άναγ- 
καίαν διαδικασίαν ύλοποιήσεως καί έφαρμογής αυτής είς συγκε- 
κριμένην έπιχείρησιν:

α) Ή έκ μέρους τής έπιτροπής άξιολογήσεως (περί τής έπι
τροπής ταύτης καί γενικώτερον περί τής όργανώσεως τής διαδικα
σίας άξιολογήσεως άνεφέρθημεν άνωτέρω § 4.1) έξεύρεσις ενός 
άριθμοϋ καί κατάρτισχς ενός καταλόγου «ύποδειγματικών έργων» 
ή «έργων - κλειδών».
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Επειδή ή άξιολόγησις τών έργων τούτων άποτελεΐ την 6άσιν 
διά την άξιολόγησιν δλων τών λοιπών έργων είς την έπιχείρησιν, 
διά τον λόγον τούτον πρέπει νά καταβληθή ιδιαιτέρα φροντίς διά 
την προσεκτικήν έπιλογήν των και τήν έπιμελημένην άξιολόγη- 
σίν των. Συγκεκριμένως:
1) τά έργα και αί περιγραφαί των δέον νά είναι ευρέως γνωστά 

και κατανοητά άπό τά μέλη τής έπιτροπής. Τούτο δύναται νά 
συμβή έάν είς τά έπιλεγέντα έργα άπασχολήται μεγάλος αρι
θμός έργαζομένων,

2) αί περιγραφαί τών έργων τούτων δέον νά είναι κατά τό δυνα
τόν ταυτόσημοι με περιγραφάς άλλων ίσης δυναμικότητος έπι- 
χειρήσεων τής περιοχής δι’ ομοια έργα,

3) τά έπιλεγέντα έργα δέον νά άντιπροσωπεύουν διάφορα τμή
ματα καί κατά τό δυνατόν δλα τά επίπεδα τής ιεραρχίας καί 
δλην τήν κλίμακα τών άμοιβών τής έπιχειρήσεως, ώστε έν κα
τά τό δυνατόν πλήρες μέτρον νά δύναται νά κατασκευασθή,

4) αί άμοιβαί των νά γίνωνται δεκταί ώς κανονικοί, τόσον έκ μέ
ρους τών εργοδοτών, δσον καί έκ μέρους τών έργαζομένων. 
Ένδεικτικώς άναφέρονται ώρισμένα τοιαϋτα έργα κοινά, κατά

τό μάλλον ή ήττον, είς πάσαν μορφήν έπιχειρήσεως: 
έργον δακτυλογράφου έργον τηλεφωνητοΰ

» θυρωρού » λογιστού
» βοηθού λογιστού » προϊσταμένου πωλήσεων,

παραγωγής, κ.λ.π.

Ό άριθμός τών έπιλεγησομένων «έργων - κλειδών» ποικίλλει 
κατά τάς διαφόρους έφαρμογάς τής μεθόδου, ουδέποτε δμως είναι 
ουτος μικρότερος τών δέκα καί σπανίως μεγαλύτερος τών είκοσι 
έργων. Βασικώς, ό μεγαλύτερος ή μικρότερος άριθμός έξαρτάται έκ 
τής ποικιλίας τών έκτελουμένων έργων είς τήν έπιχείρησιν καί, κα
τά προέκτασιν τού παράγοντος τούτου, έκ τοΰ μεγέθους τής έπιχει
ρήσεως.

6) Διαβάθμισις τών έργων κατά παράγοντας.
Μετά τήν έπιλογήν τών «έργων - κλειδών» έκαστον μέλος τής 

έπιτροπής άξιολογήσεως έφοδιάζεται διά τών άντιστοίχων «περι
γραφών έργων». Βάσει τών περιγραφών τούτων καί γνωρίζων τήν 
ακριβή έννοιαν, ή οποία δίδεται είς έκαστον τών παραγόντων τού 
έργου, ούτος λαμβάνει τήν έντολήν νά προβή είς τήν διαβάθμισιν 
έκάστου έργου ώς προς τούς διαφόρους παράγοντας.

Ή φάσις αΰτη, λόγω τής σημασίας τήν όποιαν έχει διά τήν δλην



62

άξιοπιστίαν τής μεθόδου, απαιτεί την λήφιν μέτρων διά την έξασφά- 
λισιν, σχετικής, άντικειμενικότητος τής διαβαθμίσεως.

Έν εκ των μέτρων τούτων είναι ή διενέργεια τής διαβαθμίσε
ως κεχωρισμένως ύφ’ έκάστου μέλους τής επιτροπής, διά την άπο- 
φυγήν των μεταξύ των μελών άλληλεπιδράσεων.

'Έν άλλο μέτρον άντικειμενικότητος είναι ή κατά διαστήματα 
έκ νέου διαβάθμισις των «έργων - κλειδών» ύφ’ έκάστου μέλους τής 
έπιτροπής, οπότε τελικώς κατόπιν τριών διαβαθμίσεων συγκεντροϋ- 
ται ό μέσος ορος τών διαβαθμίσεων έκάστου μέλους και εξάγεται 
ό κοινός μέσος δρος τών διαβαθμίσεων δλων τών μελών τής έπι
τροπής. Βεβαίως, λόγω τοΰ μεγάλου άριθμοΰ τών «έργων - κλει
δών» είναι δυνατόν νά . προκόψουν σημαντικοί διαφοραί είς την 
διαβάθμισιν, οπότε συζητοϋνται αύται ύπό τής έπιτροπής, έπανεξε- 
τάζονται αΐ σχετικοί περιγραφαί καί είς περίπτωσιν άνάγκης διευ
κρινίζονται τά δημιουργοΰντα παρανοήσεις σημεία.

'Ολόκληρος ή διαδικασία ύποβοηθεϊται διά τής χρησιμοποιή- 
σεως πινάκων τής ακολούθου μορφής:

Π ί ν α ξ 3 
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Διά τοΰ ανωτέρω πίνακος έλέγχεται έάν έν έκαστον έκ τών 
έπιλεγέντων «έργων - κλειδών» (άναφερομένων διά γραμμάτων είς 
την πρώτην στήλην) άπαιτή περισσότερον ή όλιγώτερον, έν σχέσει 
προς τά λοιπά έργα, την υπαρξιν ένός παράγοντος (έν προκειμένω 
γνώσιν). 'Όπου εύρίσκεται έν έργον άπαιτοΰν περισσοτέραν (έν 
προκειμένω) γνώσιν έναντι άλλου σημειοΰται ( + ) καί είς την άν- 
τίθετον περίπτωσιν (—) είς την στήλην τοΰ άντιστοίχου έργου. 
’Λθροίζοντες τά ( + ) όριζοντίως, λαμβάνομεν την σειράν διαβαθμί-
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σεως έκαστου έργου, ώς προς τον έν λόγω παράγοντα. Έπαναλαμ- 
βανομένης τής ανωτέρω διαδικασίας τέσσαρας είσέτι φοράς, λαμβά- 
νομεν την διαβάθμισιν έκάστου έργου ώς προς τό σύνολον των πα
ραγόντων καταρτιζόμενου τοΰ κάτωθι συγκεντρωτικού πίνακος:

Πίναξ 4

"Εργον w.

>3
___________________ £
Τηλεφωνητοϋ 2
Λογιστοΰ 4
θυρωροΰ 1
Μηχανικού 5
Δακτυλογράφου 3
Καθαριστοϋ 0

ΙΙνευμαιική Σωματική
Φ

προσπάθεια |
Η

2 3 3
4 2 5
10 1
5 1 4
3 4 2
0 5 0

LT
s ,2 κ ©
f *δ °> 
W η

2
3
4 
1 
0
5

Μέχρι τοΰ σημείου τούτου, συνεπώς, άποφασίζεται πώς έν έκα
στον έργον διαβαθμίζεται, έν σχέσει προς τά λοιπά, κατά παράγον
τα άρχικώς και ώς σύνολον, τελικώς.

γ) Υπολογισμός τής άμοιβής και τής αξίας ένός έκάστου πα
ράγοντος.17

Ή τρίτη αυτή φάσις τής διαδικασίας εφαρμογής τής μεθόδου 
«συγκρίσεως τών παραγόντων» παρουσιάζει ώρισμένας παραλλαγής 
έκτεινομένας άπό άπλουστέρας μέχρι πολύπλοκους (και διά τον 
λόγον τούτον πλέον άκριβεΐς) άλλά και πλέον δαπανηρής και δυο- 
χερώς αντιληπτής ύπό τοΰ προσωπικού τοιαύτας.

γα) Κατά την πρώτην έξ αυτών κατόπιν τοΰ προσδιορισμού τοΰ 
βαθμού δυσχερείας έκάστου έργου καταβάλλεται προσπάθεια κατα
νομής τής συνολικής άμοιβής τής παρεχομένης διά τήν έκτέλεσιν 
τού έν λόγω έργου είς ένα έκαστον τών παραγόντων άναλόγως τής 
δυσχερείας του. Τά ποσά αυτά δύνανται ν’ άφοροΰν είς ήμερησίαν 
ή μηνιαίαν άμοιβήν τού έργαζομένου καί περιλαμβάνουν μόνον

17. Αί οίτω καΰοριζόμεναι άμοιβαί αποτελούν τάς έλαχίστας τοιαύτας. Συνή
θως, προδλέπονται διητιτότητες αύξήσεώς των κατά μικρά ποσοστά. Βλ. είδι- 
κιότερον κατωτέρω § 4. 4 έδ. ε'.
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την βασικήν άμοιβήν καί δχι άμοιβήν υπερωριών ή δώρων. Ουτω, 
π.χ. έάν ό τηλεφωνητής λαμβάνη 3.000 δρχ. μηνιαίως, αυται κατα- 
νέμονται ώς άκολούθως:

Δι’ είδίκευσιν 500
Διά πνευματικήν προσπάθειαν 500 
Διά σωματικήν προσπάθειαν 750 
Δι’ ύπευθυνότητα 750
Διάσυνθήκας εργασίας 500

3.000

Ή παραλλαγή αυτή, άπλή οπωσδήποτε εις τήν εφαρμογήν της, 
δεν λαμβάνει ύπ’ δψιν τάς παρεχομένας άμοιβάς ύπό των λοιπών 
όμοειδών επιχειρήσεων διά τό αυτό ή παραπλήσιον εργον καί, συν
επώς, δεν επιτυγχάνει τήν προσαρμογήν τών άμοιβών δεδομένης 
έπιχειρήσεως προς τάς παρεχομένας εις τήν περιοχήν τοιαύτας. Ή 
ελλειψις αΰτη, άποτελοΰσα μειονέκτημα τής άνωτέρω παραλλαγής, 
έξουδετεροΰται διά τής έρεύνης τής αγοράς εργασίας, ώς κατωτέρω:

γβ) Οί οπαδοί τής παραλλαγής ταύτης πιστεύουν δτι είς έκ 
τών κυριωτέρων σκοπών τής άξιολογήσεως είναι ή έπίτευξις καί δια- 
τήρησις ό ρ θ ο ϋ επιπέδου άμοιβών. Διά τήν έπίτευξιν τοΰ σκο
πού τούτου θεωρούν άναγκαίαν τήν σύγκρισίν τοΰ επιπέδου άμοι
βών τής δεδομένης έπιχειρήσεως με τάς ίσχυούσας άμοιβάς δι’ Ο
μοια έργα είς τάς όμοειδεϊς έπιχειρήσεις τής περιοχής καί τήν προσ
αρμογήν προς ταύτας, έάν παρίσταται άνάγκη, ήτοι έάν διαφέρουν 
αύται τών ίσχυουσών είς τήν περιοχήν. Διά νά καταστή, δμως, δυ
νατή ή τοιαύτη σύγκρισις καί προσαρμογή άπαιτεϊται συνεργασία 
μεταξύ ένός άριθμού όμοειδών έπιχειρήσεων τής περιοχής, προς 
τον σκοπόν:

1) Τυποποιήσεως τών τίτλων τών έργων. Τούτο καθίσταται ά- 
ναγκαϊον, έάν ληφθή ύπ’ δψιν, δτι ένίοτε ύπό τον αυτόν τίτλον αί 
διάφοροι έπιχειρήσεις έννοοΰν έργα σημαντικώς διαφέροντα μετα
ξύ των

2) Τυποποιήσεως τών περιγραφών τών έργων ή τουλάχιστον 
δημιουργίας εύχερείας συγκριτικού έλέγχου τούτων έκ μέρους τών 
άρμοδίων έκάστης έπιχειρήσεως. Είς περίπτωσιν τυποποιήσεως τών 
περιγραφών ή σύγκρισις καθίσταται έξαιρετικώς άπλή, άλλά καί 
έάν τούτο δεν είναι έφικτόν, ή δυνατότης, άπλώς, έλέγχου τών πε
ριγραφών, προς τον σκοπόν διαπιστώσεως τυχόν διαφορών μεταξύ 
των, δύναται νά δημίου ργήση βάσιν συγκρισεως.

Βάσει τής γενομένης είς τον 
προηγούμενον πίνακα διαβα- 
θμίσεως τού έργου «Τηλεφω- 
νητοΰ».



65

3) ’Ανταλλαγής, κατά τακτά διαστήματα, σχετικών πινάκων α
μοιβών μεταξύ τών επιχειρήσεων.

Ή ΰπαρξις τών στοιχείων τούτων επιτρέπει εις έκάστην ένδια- 
φερομένην έπιχείρησιν την σύνταξιν πίνακος τής άκολούθου μορ
φής, δεικνύοντος τά ίσχύοντα επίπεδα άμοιβών δι’ έκαστον έργον:

Π ί ν α ξ 5

ΤΙΤΛΟΣ ΕIIΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΣταΟμική
"Εργον

R I' Ε

μέση
αμοιβή

A Λ Ζ Η Περιοχής

Ξυλουργού ’Αριθμός g 
έργαζομέν. 2 1 3

Μέση 130 
αμοιβή

135 110 128 131

Αριθμός 3 2 2 5 2
Χειριστοϋ
’Ανελκυστήρας

έργαζομέν.
Μέση

αμοιβή 100 105 103 100 106 102

Αριθμός .ί
έργαζομέν. 5 3 3

Μηχανικού
Μέση ,.γλ
αμοιβή Ι,Μ 155 100 1ά5 153

'Οπωσδήποτε, ή τεχνική αΰτη ύπόκειται είς την έπίδρασιν λίαν 
ύφηλών ή λίαν χαμηλών άμοιβών, αί όποϊαι δύνανται νά επηρεά
σουν την άντιπροσωπευτικότητα τών δεικτών (ήτοι του δείκτου μέ
σης άμοιβής κατ’ έπιχείρησιν άφ’ ένός και τοΰ τελικού δείκτου άφ’ 
έτέρου). Διά τον λόγον τούτον άκραϊαι άμοιβαί δέον νά έλέγχωνται 
και έν άνάγκη νά άποκλείωνται τών σχετικών ύπολογισμών, ώστε 
οί τελικοί δεϊκται νά είναι πλέον άντίπροσωπευτικοί.18

Ό σταθμικός μέσος δρος άποτελεΐ, κατ’ άρχήν, τήν ύπό τής έπι- 
χειρήσεως παρασχεθησομένην άμοιβήν, δυναμένην δμως, νά χυμαί-

18. Έάν αί έργασίαι ελέγχου τής όμοιότητος ή συγκρισιμότητος τών έργων 
διεξαχϋοϋν ίκανοποιητικώς, τότε αί διαφοραί μεταξύ κατωτάτης καί ανώτατης 
άμοιβής δέν υπερβαίνουν, συνήθους, τά 10% ή 12%. Βασικόν αίτιον τών διαφο
ρών τούτων είναι αυξήσεις λόγω άρχαιότητος, μή δυνάμεναι νά άνευρεθοΰν έκ 
πίνακος τής μορφής τοΰ πίνακος 5. Πέραν τής άρχαιότητος, αί διαφοραί δυνα
τόν νά όφείλωνται είς τήν παραγωγικότητα τών εργαζομένων ή τήν πολιτικήν 
άμοιβών τήν οποίαν αί διάφοροι επιχειρήσεις εφαρμόζουν.
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νεται έντός των ορίων των άμοιβων των λοιπών επιχειρήσεων τής 
περιοχής.19

Κατά τά λοιπά ή παραλλαγή αΰτη τής μεθόδου συγκρίσεως των 
παραγόντων άκολουθεΐ την τακτικήν τής προηγουμένης, κατανέμου- 
σα τήν άποφασισθεΐσαν νά καταβληθή άμοιβήν δι’ έν έκαστον έργον 
εις τούς επί μέρους παράγοντας άναλόγως τοΰ 6αθμοΰ δυσχερείας 
εν σχέσει προς τά λοιπά «έργα - κλείδας».

γγ) Ή τρίτη πλέον πολύπλοκος παραλλαγή τής μεθόδου έκ- 
κινεϊ έκ τοΰ άκολούθου συλλογισμού: Μετά τό πέρας τής δευτέρας 
φάσεως τής διαδικασίας άξιολογήσεως, ή επιτροπή άξιολογήσεως 
γνωρίζει άπλώς δτι ώρισμένον έργον είναι δυσχερέστερον ενός άλ
λου ώς προς δεδομένον παράγοντα άλλά δεν γνωρίζει πόσον δυσχε
ρέστερον είναι. Προς τον σκοπόν τούτον δέον νά έξευρεθή μέθοδος, 
διά τής οποίας θά προσδίδεται ώρισμένη 6αρύτης εις έκαστον παρά
γοντα ενός έργου.

Πλέον συγκεκριμένως, άναφερόμενοι είς τον πίνακα 4 ανω
τέρω, διαπιστοϋμεν, δτι τό έργον τού Λογιστοϋ άπαιτεϊ περισσοτέ- 
ραν είδίκευσιν άπό τό έργον τοΰ Τηλεφωνητοΰ. Είναι, δμως, ά- 
ναγκαϊον νά προσδιορίσωμεν πόσον περισσοτέραν είδίκευσιν άπαι- 
τεϊ καί, συνεπώς, πόσον μεγαλυτέραν άξίαν έχει διά τήν έπιχείρησιν, 
ώστε νά έπιτευχθή ή πλέον δικαία άμοι6ή τοΰ παράγοντος τούτου 
άρχικώς καί ολοκλήρου τού έργου έν τέλει. Ή λύσις τού προβλή
ματος συνίσταται είς τήν άξιολόγησιν διά σημείων (βαθμών) τών 
διαφόρων «έργων - κλειδών» έφαρμοζομένης μιας διαδικασίας ό
μοιας, έν πολλοϊς, προς τήν άκολουθουμένην κατά τήν σύγκρισιν 
τών «έργων - κλειδών», ώς προς τήν μεγαλυτέραν ή μικροτέραν 
δυσχέρειάν των έναντι τών λοιπών.

Ενταύθα, δέον νά σημειωθή δτι ή άνωτέρω παραλλαγή άπο- 
τελεΐ προσπάθειαν συνδυασμού τής μεθόδου συγκρίσεως παραγόν
των με τήν μέθοδον άξιολογήσεως διά σημείων, θεωροΰμεν, διά 
ταϋτα, σκόπιμον όπως μή προβώμεν είς τήν λεπτομερεστέραν έξέ-

19. Ή τεχνική τής άξιολογήσεως τοΰ έργου δέν αποτελεί, ώς ήδη άνεφέρ- 
ί)η, μέθοδον προσδιορισμού τοΰ επιπέδου τών αμοιβών είς ώρισμένην περιοχήν 
ή κατηγορίαν επαγγέλματος. ’Αποτελεί, μάλλον, έργαλείον υποβοηθούν τήν προσ
αρμογήν τών καταβαλλόμενων αμοιβών είς έκάστην έπιχείρησιν προς τά έπίπε- 
δον τής τοπικής αγοράς έργασίας. Ή συμπεριφορά τής έπιχειρήσεως έναντι τοΰ 
«δεδομένου» τούτου έπιπέδου αποτελεί δέμα έξεταζόμενον είς τό Ζ' κεφάλαιον 
τής πηρούσης έργασίας.
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τασιν τής τεχνικής τούτης ένταΰθα, επιφυλασσόμενοι διά την έξέ- 
τασίν της είς την έπομένην παράγραφον.

Τελικώς, ή επιτροπή άξιολογήσεως, διά τής χρησιμοποιήσεως 
μιας έκ των άνωτέρω παραλλαγών, κατανέμει την κατα6αλλομένην 
ή μέλλουσαν νά καταβληθή αμοιβήν δι’ έκαστον έργον εις τούς έπί 
μέρους άπαιτουμένους διά την έκτέλεσιν τούτου παράγοντας.20 21

δ) Κατάρτισις κλίμακος «έργων - κλειδών».
Ή παρούσα φάσις τής διαδικασίας άξιολογήσεως περιλαμβάνει 

άπλώς την κατάρτισίν ενός πίνακος, χρησιμεύοντος ώς βοηθητικόν 
στοιχεϊον διά την έξεύρεσιν τών άμοιβών τών λοιπών έργων, πλήν 
τών «έργων - κλειδών». Τά κενά, τά όποια παρουσιάζονται είς τόν 
πίνακα τούτον, δύνανται νά συμπληροΰνται είς τήν πραξιν διά 
τής επιλογής καί διαβαθμίσεως έπί πλέον «έργων - κλειδών». Διά 
τής συμπληρώσεως, κατά τό δυνατόν, τής κλίμακος, ή επιτροπή ά- 
ςιολογήσεως κατέχει εν πλήρες μέτρον ύπολογισμοΰ τής άμοιβής 
τών λοιπών έργων άλλά καί παντός νέου έργου, τού οποίου θά κα- 
ταστή άναγκαία ή έκτέλεσις είς τό μέλλον. Πράγματι, ή επιτροπή 
άξιολογήσεως συγκρίνει τόν βαθμόν δυσχερείας τών λοιπών έργων 
καί παντός νέου έργου, πρύς τόν βαθμόν δυσχερείας ενός «έργου - 20 21

20. Είς τό σημείον τούτο σκόπιμος τυγχάνει ή διενέργεια ελέγχου τίνος διά 
νά διαπιστοθή εάν ή παρεχομένη αμοιβή διά τήν έκτέλεσιν ενός «έργου - κλειδός» 
είναι κανονική. Συγκεκριμένος, εξετάζεται εάν ή δι’ έκαστον παράγοντα κατα- 
βαλλομένη αμοιβή αυξάνεται διά τής αύξήσεως τής δυσχερείας τού έργου ώς 
πρύς τόν παράγοντα τούτον. Π.χ. έάν, δι’ έργον τι X ό βαθμός δυσχερείας τού 
παράγοντος «Γνώσις» είναι α καί καταβάλλονται ώς αμοιβή τούτου 20 δρχ. 
δέν δύνανται νά καταβάλλονται περισσότεροι τόν 20 δρχ. δι’ έτερον έργον ψ, 
ό βαθμός δυσχερείας τού οποίου διά τόν παράγοντα «Γνώσις» είναι μικρότερος 
τού α. ’Εάν άποδειχΟή έκ τού έλέγχου δτι διά τό έργον Ψ καταβάλλονται περισ
σότεροι τον 20 δρχ. ώς αμοιβή τού παράγοντος «Γνώσις» δέον νά έξετασΰή έκ 
νέου ή διαβάθμισις τών «έργων - κλειδών» διότι, δυνατόν, νά είναι λανθασμένη. 
Έάν άποδειχθή έκ τής έξετάσεος οτι ή διαβάόμισις είναι ορθή, συμπεραίνεται 
οτι ή παρεχομένη αμοιβή διά τό έργον Ψ αποκλίνει τής γενικής τάσεος άμοι
βών καί, συνεπώς, τούτο δέν πληροί τά χαρακτηριστικά «έργου - κλειδός».

21. Ή άπόκλισις τής άμοιβής έργου τίνος έκ τής γενικής τάσεος άμοιβών 
δύναται νά οφείλεται είς διαφόρους λόγους, ήτοι:
—Έλλειψιν ή όπερεπάρκειαν έργαζομένον τής οικείας είδικότητος.
—"Τπαρξιν ή μή ίσχυράς έργατικής ένώσεως.
—'Υψηλά κατιότατα όρια μισθών θεσπισθέντα ΰπό τής Πολιτείας διά κοινοτι
κούς, πολιτικούς ή άλλους λόγους.
—'Ιστορικούς λόγους ίδιος δι’ έργα έχοντα άλλοτε μεγαλυτέραν σπουδαιότητα 

αιΗής τήν όποιαν σήμερον έχουν.
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κλειδός» κατά παράγοντας και προσθέτει τάς άντιστοιχούσας έπί μέ
ρους άμοιβάς. Τό σύνολον τών έπι μέρους τούτων αμοιβών άποτε- 
λεΐ την συνολικώς καταβλητέαν άμοιβήν διά την κανονικήν έκτέ- 
λεσιν τοϋ έργου.

Διά την εΰρεσιν π.χ. τής καταβλητέας άμοιβής δι’ έργον X, ή 
επιτροπή άξιολογήσεως ένεργεϊ ώς άκολούθως (βάσει τοϋ πίνα-
κος 6):
Γνώσις άπαιτουμένη ώς έργον Β, έπι μέρους άμοιβή 26
Πνευμ. προσπάθεια άπαιτουμένη ώς έργον Δ, έπι μέρους άμοιβή 22 
Σωμ. προσπάθεια άπαιτουμένη ώς έργον Ε, έπι μέρους άμοιβή 27 
Ευθύνη άπαιτουμένη ώς έργον Α, έπι μέρους άμοιβή 26
Συνθήκαι Εργασίας ώς έργον I, έπι μέρους άμοιβή 26

Συνολική άμοιβή 127

'Όπως αί λοιπαί μέθοδοι άξιολογήσεως, ή μέθοδος συγκρίσεως 
παραγόντων παρουσιάζει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Έν 
συγκρίσει προς τάς δύο προηγουμένας μεθόδους παρουσιάζει τό 
πλεονέκτημα δτι λόγω τής άναλυτικής τεχνικής, ή οποία έφαρμό- 
ζεται κατ’ αύτήν, είναι πλέον άκριβής. Άντιθέτως, δμως, είναι πο
λύπλοκος, δύσκολος εις τήν εφαρμογήν καί δαπανηρά. 'Έτερον 
χαρακτηριστικόν τής μεθόδου, θεωρούμενον συνήθως ώς μειονέ
κτημα, είναι ή σύνδεσις τής άξιολογήσεως με τό υφιστάμενον σύ
στημα άμοιβών. Τοΰτο είναι δυνατόν να όδηγή, ενίοτε, είς έπηρεα- 
σμόν τής άξιολογήσεως. Πράγματι, πιστεύεται, δτι ή έφαρμοζομένη 
μέθοδος θά είναι πλέον άντικειμενική έόν αί άμοιβαί κρατηθούν 
μακράν τής διαδικασίας άξιολογήσεως καθ’ δλα τά στάδια τής με
θόδου. Τοΰτο, πράγματι, επιτυγχάνεται διά τής χρησιμοποιήσεως 
τής μεθόδου άξιολογήσεως διά σημείων.

Συνδεδεμένον προς τό ζήτημα τοΰτο είναι έτερον μειονέκτημα 
άφορών είς τήν άνάγκην άναθεωρήσεως τών ύπαρχόντων πινάκων 
είςτήν περίπτωσιν μεταβολής τοΰ επιπέδου τών άμοιβών, είτε γε
νικής τοιαύτης, είτε ειδικής, ενός ή περισσοτέρων «έργων - κλει
δών», λόγω πιθανής μεταβολής τών δρων προσφοράς ή ζητήσεως 
τοΰ έργου ή τών έργων τούτων.

’Αλλά τό πλέον άμφισβητούμενον στοιχεϊον τής μεθόδου είναι 
αύτοί ούτοι οί «παράγοντες», είς τούς οποίους, ώς καί ή έπομέ- 
νη μέθοδος, στηρίζεται. Είναι πράγματι αύτοί, οί παράγοντες ενός 
έργου; Καί είναι κοινοί δι’ δλα τά έργα; Άλλ’ είς τά σημαντικά 
ταΰτα ερωτήματα θά προσπαθήσωμεν ν’ άπαντήσωμεν βραδύτερον
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κατά την γενικήν έξέτασιν τοΰ βαθμοΰ άξιοπκκίας τής τεχνικής τής 
άξιολογήσεως.

4. 4 Μέθοδος άξιολογήσεως διά σημείων22

Ή μέθοδος ή όρθότερον αί μέθοδοι άξιολογήσεως διά σημείων 
(ύφίστανται πλεΐσται παραλλαγαί) άποτελοΰν τάς συχνότερον χρη- 
σιμοποιουμένας, εις τόγ κόσμον των μεγάλων επιχειρήσεων, μεθό
δους.

Διά τον λόγον τούτον θά έξετάσωμεν την διαδικασίαν έφαρμο- 
γής ταύτης άναλυτικώτερον των προηγουμένων.

Έκ τής ονομασίας τής μεθόδου καθίσταται προφανές δτι ή άκο- 
λουθουμένη ύπ’ αύτής τεχνική συνίσταται εις τήν άξιολόγησιν των 
διαφόρων έργων διά σημείων (βαθμών). Είδικώτερον, ή διαδικασία 
άξιολογήσεως έκπληροΰται κατά τάς άκολούθους φάσεις:

α) Επιλογή των παραγόντων και στάθμισις τής βαρύτητάς των.
Ώς και εις τήν προηγουμένην μέθοδον το συνολικόν έργον 

άναλύεται είς έπί μέρους παράγοντας, θεωρουμένους ώς κοινούς 
δι’ άπαντα τά έργα. Οί βασικοί και γενικώς παραδεκτοί ύπό τών 
ύποστηρικτών τής μεθόδου παράγοντες είναι: Γνώσις, Προσπάθεια, 
'Υπευθυνότης, Συνθήκαι εργασίας.

’Εάν, δμως, ύφίσταται ομοφωνία διά τούς βασικούς παράγοντας, 
δεν συμβαίνει τό αύτό διά τήν περαιτέρω διαδικασίαν. Οί πάντες, 
σχεδόν, ύποστηρίζουν δτι, διά τήν πλέον άποτελεσματικήν καί α
σφαλή έφαρμογήν τής μεθόδου, ύφίσταται άνάγκη άναλύσεως τών 
βασικών παραγόντων είς μερικωτέρους τοιούτους. Άλλ’ είς τό ση- 
μεΐον τούτο εύρίσκεται ή διαφωνία. Ένδεικτικώς άναφέρομεν ώς 
άκραίας προτάσεις τό σχέδιον Weed, τό όποιον προβλέπει έξ κυρίους 
παράγοντας χωρίς περαιτέρω άνάλυσιν, καί τό σχέδιον τών Stigers 
καί Reed, προβλέπον 36 μερικωτέρους παράγοντας.23

Ως είναι φυσικόν, δσον μεγαλύτερος είναι ό άριθμός τών μερι- 
κωτέρων παραγόντων τόσον δυσχερεστέρα καθίσταται ή έφαρμογή 
τής μεθόδου, έφ’ δσον πιθανώς εκατοντάδες έργων πρέπει έκάστο-

22. Keith L. A. - C u b b e 1 i n i C. E., e.ti., σελ. 254, Moore F. G., 
σελ. 451. Κρίνομεν σκόπιμον δπως, κατά τήν έξέτασιν τής μεθόδου άξιολο-

νήσεως διά σημείων, άποφόγωμεν τήν άνάλυσιν τών διαφόρων παραλλαγών ταό- 
της καί παρουσιάσωμεν τήν κοινήν βάσιν δλων αυτών.

23. Weed D. W., Job Evaluation, A. M. A. Production Series No 111. 
Stigers M. F. - Reed E. G., The Theory and Practice of Job Rating (άνα- 
φέρεται ύπό τοΰ C. W. Lytle, σελ. 64).
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τε νά αξιολογηθούν, χωρίς εν τούτοις νά είναι βέβαιον, δτι ούτως 
ή άκρίβεια της μεθόδου καθίσταται μεγαλυτέρα. Διά τον λόγον τού
τον ή σήμερον κρατούσα τάσις είναι ή άνάλυσις των κυρίων παρα
γόντων εις 10-12 συνολικώς μερικωτέρους τοιούτους, ώς κατωτέρω:

Γ ν ώ σ ι ς. ’Από έκπαίδευσιν, πείραν, πρωτοβουλίαν.

Προσπάθεια. Φυσική και Πνευματική.
'Υπευθυνότης. Διά μηχανήματα, υλικά ή προϊόντα, διά 

την άσφάλειαν των άλλων, διά την έργασίαν των άλλων.

Σ υ ν θ. ’Εργασίας. Περιβάλλον, άναπόφευκτοι κίνδυνοι.
Οί άνωτέρω παράγοντες δύνανται νά είναι κοινοί τόσον δι’ ύ- 

παλληλικάς καί διοικητικός έργασίας δσον καί διά τεχνικός έργα- 
σίας, έκάστοτε δμως δίδεται διάφορος βαρύτης εις έκαστον έκ τού
των. Διάφορος π.χ. είναι ή βαρύτης τοϋ παράγοντος «Συνθήκαι ’Ερ
γασίας» διά τάς έργασίας γραφείου καί διάφορος (μεγαλυτέρα) 
διά τάς έργασίας εργοστασίου. ’Ενίοτε, δμως, καθορίζονται διάφο
ροι έπί μέρους παράγοντες δι’ έργασίας γραφείου καί τεχνικός τοι- 
αύτας.24

Πλήν τής ύφισταμένης διαφωνίας ώς προς τον άριθμόν καί την 
φύσιν των έπί μέρους παραγόντων διάφοροί άπόψεων παρατηρούν
ται επίσης ώς προς την άποδιδομένην σχετικήν βαρύτητα εις έκα
στον τούτων. Αί διάφοροι παραλλαγαι προσδίδουν έκάστοτε διαφό
ρους βαρύτητας καί τούτο θά ήτο ιδιαιτέρως δεδικαιολογημένον έάν 
έλαμβάνοντο ύπ’ δψιν αί διαφοραί μεταξύ έπιχειρήσεων. Πράγμα
τι, θά ήτο δυνατόν μία έπιχείρησις λόγψ τής φύσεώς της νά προσ- 
δίδη σημασίαν εις την «Γνώσιν» καί έτέρα νά θεωρή ώς πλέον

24. Είδικώς δια την άξιολόγησιν διοικητικών έργων (Management Jobs) Γδε 
εις Personnel Vol. 44, No 1, σελ. 56 Jan.-Febr. 1967, ενδιαφέρουσαν μέθοδον 
των Otis Lipstreu and W.J.D. Kennedy. ’Επίσης, Far well S.P., Evaluation of 
Managerial Positions, Chicago, Business Research Corp.,: 954. Sibson R. E., 
Management Level Job Evaluation, Advanced Management, Vol. 21, ΊΝο 2 
February 1956. N. Beatrice Worthy, Pay Levels for Professional and 
Administrative Personnel, Management Record, Vol. 23, No 3, Mar. 1961.
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βαρόνον στοιχεϊον τάς «Συνθήκας ’Εργασίας» λόγω τοϋ επικινδύ
νου ιών έργων.25 26

Έν τούτοις ή μέθοδος άξιολογήσεως διά σημείων εφαρμόζεται, 
συνήθως, ύπό των επιχειρήσεων άνευ προσαρμογής εις τάς Ιδιαι
τέρας συνθήκας έκάστης έξ αύτών. Καθίσταται, συνεπώς, χρήσιμος 
ή έξεύρεσις κοινής τίνος 6άσεως παραδεκτής και δυναμένης νά 
έφαρμόζεται άπό μεγάλας ομάδας επιχειρήσεων. Παραδειγμα
τικούς άναφέρομεν δτι τό σχέδιον Ν.Ε.Μ.Α. (National Electrical Ma
nufacturers Association) χρησιμοποιείται ύπό χιλιάδων έργοστασίων 
εις Η.Π.Α. ώς και τό παραπλήσιον σχέδιον Ν.Μ.Τ.Α. (National Me
tal Trades Association) χρησιμοποιούμενον είς τήν βιομηχανίαν με
τάλλου.25 26 27 28 29

Ή δυνατότης τής μεθόδου, νά εφαρμόζεται άνευ προεργασίας 
εις έκάστην συγκεκριμένην έπιχείρησιν, δικαιολογεί έν πολλοίς τήν 
εύρεϊαν χρησιμοποίησιν ταύτης. Εύνόητον τυγχάνει, έν τούτοις, 
δτι παρά τά συνήθως κρατούντα ούδεμία δυσχέρεια πλήν τής δα
πάνης χρόνου και χρήματος ύφίσταται διά τήν προσαρμογήν τής 
μεθόδου είς τάς συνθήκας δεδομένης έπιχειρήσεως.

Τό σχέδιον ΝΕΜΑ, παρουσιάζον τήν συνισταμένην περίπου των 
περί βαρυτήτων άπόψεων των διαφόρων παραλλαγών τής μεθόδου, 
προβλέπει τήν άκόλουθον ποσοστιαίαν κατανομήν τής βαρύτητος έ
καστου κυρίου και έπι μέρους παράγοντος διά τήν άξιολόγησιν έρ
γων έργατικοϋ και τεχνικού προσωπικού άφ’ ένός και έργων γρα
φείου άφ’ ετέρου.28 29

25. Ή βαρύτης έκαστου έπί μέρους παράγοντος δύναται νά μεταβάλλεται 
χρονικώς. Παράδειγμα αποτελεί ή συνεχώς έλαττουμένη σημασία τής «Πεί
ρας» καί ή αυξανόμενη σπουδαιότης τής «Εύθύνης» λόγιο χρησιμοποιήσεως πο- 
λυπλόκιον καί ευαίσθητων μηχανών.

26. ’Ενίοτε, ή αποδιδόμενη σχετική βαρύτης είς έκαστον παράγοντα αφο
ρά οχι είς τήν σπουδαιότητα αΰτοΰ τούτου τοϋ παράγοντος, άλλ’ αντανακλά τήν 
πολιτικήν τής έπιχειρήσεως ώς πρός τήν ποιότητα ή τήν ηλικίαν τοϋ προσωπι
κοί'. Έπιχείρησις λ.χ. έπιθυμοϋσα τήν άπασχόλησιν προσωπικού νεαρός ήλικίας 
αποδίδει μικροτέραν σημασίαν είς τήν πείραν έναντι άλλης ένδιαφερομένης, κυ
ρίως, διά τήν υψηλήν κατάρτισιν τών εργαζομένων.

27. Job Rating Manual, Hourly Job Rating Plan, έκδοσις Ν.Ε.Μ.Α. Indus
trial Department. Industrial Relations and Procedures, Bulletin No 3, έκδοσις 
Ν.Μ.Τ.Α.

28. Βλ. σχετικώς είς θ. Μητσοπούλου, Άξιολόγησις έργου καί Προ
σωπικού, σελ. 20 καί C. W. Lytle, Job Evaluation Methods, σελ. 65.

29. Αί ανωτέρω ποσοστιαίοι βαρύτητες αποτελούν απόρροιαν έρευνών δι-
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Έκπαίδευσις 14%
Π είρα 22%
Π ρωτοβουλία 14%

Προσπάθεια
Πνευματική 5%
Σωματική 10%

'Τ.π.ε.υ θ υ ν ό τ η ς
Διά μηχανήματα 5%
Διά προϊόντα 5%
’Ασφάλεια άλλων 6%
’Εργασία άλλων 5%

Συνθήκ. έργασί ας
Π εριβάλλον 10%
Άναπ. κίνδυνοι 5%
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Έκπαίδευσις 10%
Πείρα 15%
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X
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9οθ Σωματική 10%
U1
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< ’Ακρίβεια 5%
Έκτελ. ευθύνη 10%

Συνθήκ. έργασίας 10%
Π εριβάλλον 5%
Π ροσοχή εις
λεπτομέρειας 5%

6) Καθορισμός βαθμιδών. Περιγραφή παραγόντων κατά βαθμίδα 
Οί άνωτέρω άναφερθέντες κύριοι και μερικώτεροι παράγοντες, 

καθώς και ή προσδιορισθεϊσα σχετική βαρύτης έκάστου, άφοροϋν εις 
τύ σύνολον των έργων. Είναι φυσικόν αμως νά δεχθώμεν δτι ή πο- 
σότης έκάστου παράγοντος ή άπαιτουμένη διά τήν έκτέλεσιν έργων 
διαφόρου φύσεως δεν είναι πάντοτε.ή αύτή. Περισσοτέρα π.χ. γνώ- 
σις άπαιτεΐται διά τήν έκτέλεσιν έργου ειδικευμένου εργάτου παρά 
διά τήν έκτέλεσιν έργου άνειδικεύτου τοιούτου. Ή σκέψις αΰτη,

εξαχι'Ιεισών εις ΗΠΑ, έκ τών όποιων προέκυψεν δτι τό 60% των επιχειρήσεων 
τών χρησιμοποιονσών μεθόδους άξιολογήσεως έργων έξετίμων τήν σημασίαν τών 
διαφόρων παραγόντων διά τών ανωτέρω ποσοστών. Βεβαίως, ή χρησιμοπσίησις 
τούτων άνευ μελέτης τής φύσεως τής έπιχειρήσεως δεν συνιστδται, δεδομένού 
δτι αί έρευναι διεξήχθησαν τό 1940 καί, ως ήδη άνεφέρθη, ή βαρύτης τών πα
ραγόντων δυνατόν νά μεταβάλλεται, εάν δχι δι’ άλλας αίτιας, χρονικώς. Σχετι- 
κώς National Industrial Conference Board Bulletin, Sept. 1940. 'Οπωσδήποτε αί 
βαρύτητες αύται αποτελούν, καί δέον νά θεωρούνται, ενδείξεις διά τήν έρευναν 
ιδιαιτέρων περιπτώσεων εις. έκάστην έπιχείρησιν.
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εν συνδυαομφ προς την προσπάθειαν όπως το καταρτιζόμενον σχέ- 
διον τύχη εφαρμογής εις την άξιολόγησιν τοΰ συνόλου των έργων, 
ώδήγησεν εις την ιδέαν των βαθμιδών. Εΐδικώτερον, έκαστος 
παράγων διακρίνεται είς άριθμόν βαθμιδών, έκάστη των οποίων 
δεικνύει το ύψος τοΰ ύπ’ οψιν παράγοντος, τό όποιον άπαιτεϊται 
διά τήν κανονικήν έκτέλεσιν συγκεκριμένου έργου. Χρησιμοποιοΰν- 
τες έπί του παρόντος μίαν αυθαίρετον άνάλυσιν δυνάμεθα νά δια- 
κρίνωμεν:

Έκπαίδευσις
Δεν άπαιτοΰνται γραμματικοί γνώσεις, τό έργον άνήκει είς τήν 
Ιην βαθμίδα.

Άπαιτοΰνται γραμματικοί γνώσεις Δημοτικού, τό έργον άνήκει 
είς τήν 2αν βαθμίδα.
Άπαιτοΰνται γραμματικοί γνώσεις Γυμνασίου, τό έργον άνή- 
κει είς τήν 3ην βαθμίδα.

Άπαιτοΰνται γραμματικοί γνώσεις Άνωτάτης Σχολής, τό έρ
γον άνήκει είς τήν 4ην βαθμίδα.

Απαιτείται Master Degree, τό έργον άνήκει είς τήν 5ην βαθμίδα. 
Απαιτείται Διδακτορικόν Δίπλωμα, τό έργον άνήκει είς τήν 
6ην βαθμίδα.

Τό πρώτον, έν προκειμένω πρόβλημα είναι ό καθορισμός τοΰ 
άριθμοΰ των βαθμιδών. Σχετικώς, αί διάφοροι παραλλαγαί τής με
θόδου καθορίζουν μικρότερον ή μεγαλύτερον άριθμόν βαθμιδών, άλ- 
λά ή συνήθης τάσις είναι ή άποδοχή 5 βαθμιδών δΓ έκαστον παρά
γοντα.30 Ή έργασία συνίσταται, συνεπώς, είς τήν περιγραφήν τών 
επί μέρους παραγόντων κατά βαθμίδα, ώστε οί άρμόδιοι τής άξιο- 
λογήσεως νά κατέχουν έν, σχετικώς, πλήρες μέτρον διό τήν χρησι- 
μοποίησιν είς έκάστην περίπτωσιν. Κατωτέρω δίδομεν διάγραμμα 
περιγραφής ενός έπί μέρους παράγοντος κατά βαθμίδα.31

30. 'Ο αριθμός τών βαθμιδών δι’ έκαστον παράγοντα δέν συνιστρ στοιχείον 
δονάμενον νά έκφράση τήν αξιοπιστίαν τής μεθόδου ή τήν ακρίβειαν τής δια- 
βαθμίσεως τών έργων άλλ’ αποτελεί απλώς βοηθητικόν στοιχείον τής δλης δια
δικασίας, προς ύποβοήδησιν τοΰ έργου τών βαθμολογητών. Ή ακρίβεια τής δια- 
βαθμίσεως επιτυγχάνεται διά τών αποδιδόμενων «σημείων» κατά παράγοντα καί 
βαθμίδα (βλ. κατωτ. παρ. 4. 4 (γ) ). Δέν πρέπει, επίσης, νά Οεωρηθή π.χ. ή 2α 
βαθμίς ένός παράγοντος ώς έκφράζουσα διπλάσιάν δυσχέρειαν άπό αυτήν τής 
1ης βαβμίδος, άλλ’ άπλώς ώς δυσχερεστέρα τής προηγουμένης.

31. C. W. Lytle, Job Evaluation, σελ. 96-100.
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'Υ π ε υ θ υ ν ό τ η ς διά ιήν εργασίαν άλλων 
1η βαθμίς. 'Υπεύθυνος μόνον διά τήν ίδικήν του εργασίαν.
2α βαθμίς. 'Υπεύθυνος διά τήν διεύθυνσιν ή παρακολούθησιν ενός ή 

δύο βοηθών διά χρόνον πλέον τοΰ 50% τοΰ χρόνου ερ
γασίας.

3η βαθμίς. 'Υπεύθυνος διά τήν διεύθυνσιν, παρακολούθησιν ή χει
ρισμόν μιας όμάδος μέχρι 10 άτόμων συνήθως έκτελούν- 
των τήν αυτήν εργασίαν.

4η βαθμίς. 'Υπεύθυνος διά τήν διεύθυνσιν και διατήρησιν τής ροής 
τής έργασίας εις ομάδα μέχρι 25 άτόμων.

5η βαθμίς. 'Υπεύθυνος διά τήν διεύθυνσιν και διατήρησιν τής ροής 
τής έργασίας είς ομάδα μεγαλυτέραν των 25 άτόμων.

Εργασία τής άνωτέρω μορφής άπαιτείται δι’ δλους τούς επί 
μέρους παράγοντας, άλλ’ ώς και άνωτέρω άνεφέρθη, είς τήν συνή
θη εφαρμογήν τής μεθόδου, ή διαδικασία είναι τυποποιημένη ύπό 
μορφήν εγχειριδίων (διά τάς διαφόρους παραλλαγάς τής μεθόδου), 
ώστε ή έπιθυμοΰσα νά έφαρμόση τήν άξιολόγησιν έπιχείρησις, ού- 
δεμίαν δυσκολίαν άντιμετωπίζει, εάν δεν έπιθυμή νά προσαρμόση 
τάς περιγραφάς είς τάς ιδίας αύτής συνθήκας.

γ) Καθορισμός των σημείων (βαθμών)
Είς έκαστον έπί μέρους παράγοντα άποδίδεται, βάσει τής βα

ρύτητάς του, ώρισμένος άριθμός σημείων. Τά σημεία ταΰτα αυξά
νουν, συνήθως άναλόγως, εκ τής κατωτέρας προς τήν άνωτέραν βα
θμίδα.

Ό συνολικός άριθμός τών άποδιδομένων σημείων ποικίλλει έ- 
πίσης κατά τάς διαφόρους παραλλαγάς τής μεθόδου άλλά κατά τήν 
πλέον συνήθη τεχνικήν προσδιορίζεται κατ’ άρχήν ό άριθμός τών 
σημείων τής πρώτης βαθμίδος έπί τή βάσει τής ποσοστιαίας κατανο
μής τών βαρυτήτων. Συνεπώς, τό σύνολον τών σημείων είς τήν πρώ- 
την βαθμίδα είναι 100. Οί βαθμοί τής δευτέρας βαθμίδος προκύπτουν 
διά τοΰ πολλαπλασιασμού τών σημείων τής πρώτης βαθμίδος έπί 2, 
τής τρίτης έπί 3 κ.ο.κ. ’Άρα άνώτατος δυνατός άριθμός σημείων εί
ναι 500, ό άριθμός δε τών σημείων δι’ έκαστον παράγοντα καί βα
θμίδα έμφαίνεται είς τον πίνακα τής επομένης σελίδος (μόνον δι’ 
έργα έργατικοΰ καί τεχνικού προσωπικού).

Έκτος τής άνωτέρω τεχνικής, ύφίστανται άλλαι αί όποϊαι προσ
δίδουν είς έκαστον παράγοντα καί βαθμίδα 8χι μόνον ένα καθωρι- 
σμένον άνώτατον άριθμόν σημείων, άλλ’ έν διάστημα σημείων. Π.χ. 
άντί νά δίδωμεν 14 σημεία είς τον παράγοντα «έκπαίδευσις», είς τήν
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Πίναξ 8

11 αράγοντες Βαρίιτης

1 2

Σημεία κατά βαθμίδα 

3 4 5

Γ ν ώ σ ις 50%
Έκπαίδευσις 14% 14 28 42 56 70
Πείρα 22% 22 44 66 88 110
Π οωτοβουλία 14% 14 28 42 56 70
Π ροσπάθεια 15%
Πνευματική 5% 5 10 15 20 25
Σωματική 10% 10 20 30 40 50
'Τ π ε υ θ υ ν ό τ η ς 20%
Μηχανήματα 5% 5 10 15 20 25
Π ροϊόντα 5% 5 10 15 20 25
’Ασφάλεια άλλων 5% 5 10 15 20 25
’Εργασία άλλων 5% 5 10 15 20 25
ΣυνΟ. εργασίας 15%
Π εριδάλλον 10% 10 20 30 40 50
Άναπ. κίνδυνοι 5% 5 10 15 20 25

100 200 300 400 500

(ΈλήφΟη έκ Dale Yoder, Personnel Management and Industrial Relations, 
σελ. 480).

πρώτην βαθμίδα εχομεν την δυνατότητα νά δίδωμεν κατά περίπτω- 
σιν 0-14 σημεία.32 Ή τεχνική αΰτη εχει περισσότερα πλεονεκτήματα 
έναντι τής προηγουμένης, διότι καθιστά την άξιολόγησιν πλέον εύ
καμπτον. ’Αποφεύγει επίσης τό μειονέκτημα τής προηγουμένης, θεω- 
ρούσης την αΰξησιν τής σχετικής άξίας ενός παράγοντος άπό τής 
μιας είς την έπομένην βαθμίδα ώς άριθμητικήν πρόοδον, καίτοι ε
νίοτε δύναται αΰτη νά είναι έκθετική ή γεωμετρική πρόοδος.

Πλέον έκλεπτυσμέναι τεχνικοί προσπαθούν νά περιορίσουν τήν 
αυθαιρεσίαν τής άντιστοιχίσεως των βαθμιδών προς τά άποδιδόμε- 
να σημεία κατά παράγοντα διά τής χρησιμοποιήσεως γραφικών πα
ραστάσεων, δπου είς τον άξονα των X εύρίσκονται αί βαθμίδες καί 
εις τον άξονα τών Ψ τά σημεία, αί δέ καμπύλοι χαράσσονται έπί 
τή βάσει ιδιαιτέρων παρατηρήσεων σχετικώς πρός τήν σπουδαιό- 
τητα τών διαφόρων βαθμιδών ένός παράγοντος. Οΰτω, δι’ άλλους 
παράγοντας χαράσσονται κοΐλαι, δι’ άλλους κυρταί καί δι’ άλλους

32. Σχέδιον Cole, εφαρμοσθέν υπό τινων αεροπορικών έταιρειών τών Η.Π.Α.
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εύθεϊαι γραμμαί, με άποτέλεσμα ή άντιστοίχισις σημείων πρός βα
θμίδας νά μή είναι πάντοτε ευθέως άνάλογος.33

Βεβαίως, αί διαφοροποιήσεις αΰται άποβλέπουν εις τό νά κα
ταστήσουν την άξιολόγησιν πλέον ακριβή καί άντικειμενικήν, άλλ’ 
ή πράξις άποδεικνύει οτι τά έπιτυγχανόμενα άποτελέσματα δεν εί
ναι άνάλογα τής αύξανομένης πολυπλοκότητος. ’Άλλωστε καθι
στούν δυσνόητον την τεχνικήν καί διά τον λόγον τούτον δυσκόλως 
άποδεκτήν άπό έργοδότας καί έργαζομένους. 
δ) Άξιολόγησις των έργων

Κατόπιν δλων των άνωτέρω προκαταρκτικών φάσεων ή περαι
τέρω διαδικασία τής άξιολογήσεως καθίσταται σχετικώς άπλή. Συγ- 
κεκριμένως, ή διαδικασία άξιολογήσεως έκπληροΰται, πρακτικώς, 
διά τής συνδυασμένης χρησιμοποιήσεως τής περιγραφής έκάστου 
έργου (καθοριζούσης την φύσιν καί τάς άπαιτήσεις αύτοΰ) άφ’ έ
νας καί των περιγραφών τών παραγόντων κατά βαθμίδα άφ’ έτέρου.

Ελέγχεται δηλ. εκ τής περιγραφής τοΰ έργου, ποιοι παράγον
τες καί είς ποιον βαθμόν απαιτούνται διά την κανονικήν έκτέλεσίν 
του, παραβάλλονται άκολούθως πρός τάς περιγραφάς τών οικείων 
παραγόντων κατά βαθμίδα καί άποφασίζεται ή κατάταξις τοΰ έργου 
κατά βαθμίδα καί παράγοντα. Ό υπολογισμός τών σημείων (βαθμών)

33. Ή κατ’ αριθμητικήν πρόοδον άντιστοίχισις σημείων και βαθμιδών απο
τελεί, μάλλον, ΰπεραπλοόστευσιν τοΰ προβλήματος. "Ισως μόνον είς ολίγους έκ 
τών παραγόντων καί επί μέρους παραγόντων νά δικαιολογήται μία τοιαύτη σχέσις. 
Συγκεκριμένος:
—Αί. συνθήκαι εργασίας δόνανται νά θεωρηθούν αύξάνουσαι είς δυσχέρειαν κατ’ 

αριθμητικήν πρόοδον είς τάς πρώτας βαθμίδας άλλ’ ή αΰξησις είναι μεγαλυτέρα 
τής αριθμητικής είς τάς τελευταίας βαθμίδας.

—'Η ύπευθυνότης είναι προφανές δτι αυξάνει, συνήθως, μέ ρυθμόν ταχΰτερον τής 
αριθμητικής προόδου (6λ. έδάφ. 6' άνωτέρω ένθα δίδεται περιγραφή τοΰ πα
ράγοντος «'Τπευθυνότης διά τήν εργασίαν άλλων»),

—Ή σωματική προσπάθεια αυξάνει ολίγον, είς δυσχέρειαν, είς τάς πρώτας βα
θμίδας, άλλά μία κατά γεωμετρικήν, ή περίπου γεωμετρικήν, πρόοδον 'αΰξησις 
είς τάς 2-3 τελευταίας βαθμίδας θ’ άπετέλει πλέον ορθήν άντιμετο'ιπισιν. 

'Οπωσδήποτε, δέν δόνανται νά υπάρξουν επί τοΰ προκειμένου κανόνες άξιοΰντες 
γενικήν έφαρμογήν, άλλ’ ή έρευνα, ή σκοποΰσα είς τήν μέτρησιν τής σπουδαιό- 
τητος έκάστου παράγοντος, δόναται ν’ άποτελέση χρήσιμον οδηγόν. Έν τοότοις, 
έστω ύπό μορφήν γενικής φύσεως υποδείξεων, δέον νά σημειωθή: 
α) Αυξήσεις χαμηλότεροι τοΰ 10 - 15% κατά βαθμίδα δέον νά αποφεύγονται διό

τι, συνήθως, δέν είναι δυνατόν νά μετρηθοΰν καί προκαλοΰν διαφωνίας.
6) ’Εξαιρετικός μεγάλοι διαφοραί σημείων μεταξύ πρώτης καί τελευταίας βαθμί- 

.. δο.ς δέν δικαιολογούνται ψυχοτεχνικός. Βλ. C. W. Lytle, έ.ά., σελ. 124.
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κάθε έργου είναι πλέον εξαιρετικώς άπλή έργασία διά τής χρήσεως 
τοΰ πίνακος 8.

'Οπωσδήποτε, ή διαδικασία κατατάξεως ενός έργου κατά βαθμί
δα αποτελεί, έν πολλοϊς, ύποκειμενικήν διαδικασίαν καί διά τον 
λόγον τοΰτον χρησιμοποιούνται διάφοροι έλεγχοι τής άντχκεχμενχ- 
κότητός της. Οΰτω, χρησιμοποιείται ή τεχνική τής βαθμολογήσεως 
ύπό διαφόρων μελών τής έπχτροπής άξχολογήσεως καχ είς διάφορα 
χρονικά διαστήματα. ’Ακολούθως έξετάζονταχ τά αϊτχα ενδεχομένων 
διαφορών εχς την βαθμολόγησχν καχ τελχκώς δχαμορφοΰταχ κατάτα- 
ξχς άποδεκτή ύφ’ άπάντων τών μελών τής έπιτροπής. 
ε) 'Υπολογισμός τών άμοχβών

Περατωθείσης τής διαδικασίας άξιολογήσεως, βάσεχ τής οποίας 
άπονέμεταχ ώρχσμένος άρχθμός σημείων εις έκαστον έργον, αχ άμοι- 
βαί πλέον καθορίζονται βάσει τοΰ άρχθμοΰ τών σημείων, τά όποχα 
έκαστον έκ τούτων έχεχ. Έν τοχαύτη περιπτώσεχ, όμως, έργον δχα- 
φέρον έστω και κατά έν σημεχον έναντι άλλου πρέπεχ νά λαμβάνη 
διάφορον άμοιβήν. ’Αλλά τούτο άφ’ ενός μεν δημιουργεί ποικίλας 
λογχστχκάς δυσκολίας δχά την έπχχείρησχν, άφ’ ετέρου δέ είναι δυ
νατόν νά προκαλέση άθελήτους, συνήθως, άδχκίας, έφ’ δσον 
ούδείς δύναται νά ύποστηρίξη άτι ή βαθμολόγησχς είναχ άπολύτως 
ακριβής.

Διά τούς λόγους άκρχβώς τούτους, προκρίνεταχ ή τεχνική τής 
δχακρίσεως τοΰ συνόλου τών έργων εχς ομάδας έργων, τών οποίων ή 
μικρή διαφορά άπό άπόψεως κατεχομένου άρχθμοΰ σημείων έπχτρέ- 
πει τήν χορήγησιν άμοχβών τοΰ αύτοΰ υψους.

Καταρτίζονται δηλ. έν προκεχμένω 10, συνήθως, ομάδες έργων, 
διαχρουμένου τοΰ άνωτάτου δυνατού άρχθμοΰ σημείων διά τοΰ 10. 
Αί ομάδες αύται σημείων καταλαμβάνουν τον άξονα τών X, τοΰ κα- 
ταρτχζομένου προς ύπολογχσμόν τής καμπύλης τών άμοχβών συστή
ματος τών συντεταγμένων, ένώ ό άξων τών Ψ δεχκνύεχ ύψος πα- 
ρεχομένων άμοχβών είς χρηματικός μονάδας.

Έξ έκάστης τών κατά τά άνωτέρω σχηματχσθεχσών ομάδων εκ
λέγονται έργα τχνά, πληροΰντα τά χαρακτηρχστχκά τών «έργων - 
κλειδών», περί τών οποίων (κατά τά γνωστά) ένεργοΰνταχ έρευναι 
τών καταβαλλομένων άμοχβών είς τήν περχοχήν. Κατόπχν έπεξερ- 
γασίας τών συγκεντρωθέντων στοιχείων εξευρίσκονται αί μέσαχ κα- 
ταβαλλόμεναχ άμοχβαί καί σημεχοΰνταχ είς τάς καταλλήλους θέσεις 
επί τοΰ συστήματος τών συντεταγμένων.

Ή διαδικασία αυτή άποσκοπεϊ είς τήν ύποβοήθησχν τής ευρέ
ως τής μορφής τής καμπύλης τών άμοχβών καί είς τον βάσεχ ταύτης
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ύπολογισμόν των άμοιβών πάντων των λοιπών έργων. Διά την χά- 
ραξιν τής καμπύλης των άμοιβών ποικίλαι έφαρμόζονται τεχνικοί 
με διάφορα αποτελέσματα ακρίβειας υπολογισμών και βαθμού άπο- 
δοχής ύπό τών ενδιαφερομένων·

1) Κατά μίαν τεχνικήν επιδιώκεται ή χάραξις τής καμπύλης 
τών άμοιβών διά τής συνδέσεως, άπλώς, δι’ εύθείας γραμμής τών 
σημείων, τά όποια έμφαίνουν τάς πληρωτέας άμοιβάς διά τό έργον 
με τον μικρότερον και διά τό έργον μέ τον μεγαλύτερον άριθμόν 
σημείων. Ή εκ πρώτης δψεως άπλοϊκή αύτη τεχνική δύναται νά πα- 
ρέχη Ικανοποιητικά ένίοτε άποτελέσματα, ίδία δταν ή καμπύλη ά
μοιβών καταρτίζεται κεχωρισμένως διά τά έκτελεστικά έργα, τά έρ
γα έπιβλέψεως ή τά έργα γραφείου. Εις τήν περίπτωσιν τής κα- 
ταρτίσεως μιας μόνον καμπύλης άμοιβών δι’ άπαντα τά έργα ή έ- 
φαρμογή τής τεχνικής ταύτης οδηγεί εις τήν ύπερπληρωμήν τών 
μέσων βαθμιδών, λόγω τών λίαν ύφηλών άμοιβών τών τελευταίων 
Βαθμιδών (π.χ. διευθυντών).

’Αλλά καί είς τήν περίπτωσιν κεχωρισμένης καμπύλης άμοιβών, 
μόνον π.χ. δι’ έκτελεστικά έργα, είναι μάλλον όρθόν νά ύποστηρί- 
ξωμεν, δτι ή πραγματική μορφή τής καμπύλης δέν είναι ευθεία. 
Τούτο, διότι είναι γνωστόν δτι ή κατ’άριθμητικήν πρόοδον αυξησις 
τών ζητουμένων ικανοτήτων είς τήν άγοράν έργασίας οδηγεί είς τήν 
κατά γεωμετρικήν πρόοδον μείωσιν τών προσφερομένων καταλλή
λων άτόμων. Συνεπεία τής καταστάσεως ταύτης όδηγούμεθα εις τήν 
σκέψιν, δτι ή καμπύλη τών άμοιβών δέον νά έχη κάποιαν μορφήν 
έπιταχυνομένης γεωμετρικής καμπύλης.

2) Ή έξεύρεσις, δμως, τής πραγματικής μορφής τής γεωμε
τρικής καμπύλης άποτελεϊ, ίσως, δυσχερή έργασίαν άφ’ ενός καί 
άφ’ ετέρου δυσχερώς, συνήθως, γίνονται δεκταί ύπό τών έργα- 
ζομένων αί άρχαί έπί τών οποίων στηρίζεται ή τοιαύτη χάραξις. Διά 
τούς λόγους τούτους αί πλεϊσται επιχειρήσεις χρησιμοποιούν εύθετ
ον γραμμήν ώς καμπύλην άμοιβών.

’Αλλά καί ή χάραξις τής εύθείας ταύτης άποτελεϊ πρόβλημα, 
έάν λάβωμεν ύπ’ δφιν δλα τά σημεία τού συστήματος τών συντετα
γμένων καί δχι άπλώς τό άνώτατον καί τό κατώτατον, έάν δηλ. έπι- 
χειρήσωμεν νά σύρωμεν εύθεϊαν διαχωρίζουσαν όμαλώς τά σημεία 
έπί τού συστήματος τών συντεταγμένων. Πράγματι, έάν ύφίσταται 
ομαλή καί μικρά διασπορά σημείων ένθεν καί ένθεν τής χαρασσομέ- 
νης εύθείας άμοιβών, ή χάραξις καθίσταται εύκολος καί τό προκΰ- 
πτον άποτέλεσμα έκ ταύτης, σχετικώς, όρθόν. Έάν, δμως, ή δια- 
σπορά δέν είναι ούτε μικρά, ούτε ομαλή, τότε χρησιμοποιείται ή μέ
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θοδος των ελάχιστων τετραγώνων διά την πλέον άποτελεσματικήν 
χάραξιν τής καμπύλης άμοιβών ύπό μορφήν ευθείας γραμμής.34

'Ως γνωστόν, ή έξίσωαις μιας ευθείας παριαταται διά τοΰ τύπου 
φ=πιχ + 6
’Ένθα: χ = τιμαι επί τοΰ άξονος των X (σημεία ή βαθμοί)

ψ = τιμαι επί τοΰ άξονος των Ψ (χρηματικοί άμοιβαί) 
m = κλίσις τής εύθείας 
6 = σταθερά

Γνωστών δντων των χ και φ, δηλαδή άριθμοΰ σημείων και άμοιβών 
των έργων, ή έξεύρεσις των m και 6 επιτυγχάνεται διά τής έπιλύ- 
σεως τοΰ συστήματος των κανονικών εξισώσεων:

Σχψ = ιπΣχ2 + 6Σχ 
Σψ = τηΣχ + ηβ

(5που η=ό συνολικός άριθμός τών παρατηρουμένων έργων προς υ
πολογισμόν τής εύθείας άμοιβών. Οΰτω καθίσταται δυνατή ή χάρα- 
ξις εύθείας διά τής οποίας επιτυγχάνεται ομαλή κατανομή τών εκα
τέρωθεν ταύτης σημείων.

3) Ενίοτε ή έπιχείρησις πιστεύει, δτι ή τάσις τών άμοιβών ά- 
ποτελεΐ καμπύλην γεωμετρικήν και δχι εύθύγραμμον και τοΰτο γί
νεται έπίσης δεκτόν ύπό τών εργαζομένων. Ό υπολογισμός τής καμ
πύλης ταύτης γίνεται διά τεχνικής διαφερούσης τών προηγουμένως 
έκτεθεισών. Κατ’ αύτήν, 1) ύπολογίζεται ή διαμόρφωσις τής καμ
πύλης τών άμοιβών καθ’ ομάδα έργων και σχεδιάζεται μία άνώμα- 
λος καμπύλη (α) και 2) όμαλοποιεϊται ή έκ τής έμπειρικής έξετά- 
σεως προκύφασα άνώμαλος καμπύλη διά τής χρησηιοποιήσεως πά
λιν τής μεθόδου τών ελάχιστων τετραγώνων διά καμπυλόγραμμον 
παλινδρόμησιν. Ώς γνωστόν ή έξίσωαις τής καμπύλης β' βαθμοΰ 
(ώς είς σχήμα 2) παρισταται διά τοΰ τύπου ψ=6+ιπχ+αχ2 ένθα 
α,6, m= σταθεροί αϊτινες προσδιορίζονται δι’ έπιλύσεως τοΰ κάτωθι 
συστήματος κανονικών εξισώσεων:

Σψ =η β + m Σχ+αΣχ2 

Σχψ=βΣχ+ τπΣχ2+αΣχ3 

ΣΧ2Ψ=βΣΧ2 + πιΣχ3+ αΣχ4

Είς τήν μέχρι τοΰδε άνάλυσιν τοΰ τρόπου ύπολογισμόΰ τών

34. Σχετικώς, Λ ι ά κ η Ίωάννου, Στοιχεία Στατιστικής, τεύχος II, σελ. 
145 έπ.
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Σχήμα?

αμοιβών διά τής μεθόδου άξιολογήσεως διά σημείων έχρησηιοποιή- 
σαμεν την γραμμήν παλινδρομήσεως των άμοιβών. Συνήθως, δμως, 
ή γραμμή αυτή, έστω και αν χαραχθή όρθώς, δεν συνιστα γραμμήν 
πραγματικών άμοιβών, άλλ’ άπλώς δεικνύει την τάσιν έ ξ ε λ ί- 
ξ ε ω ς τώ\’ άμοιβών, έφ’ δσον άλλωστε άποτελεϊται έκ μέσων κα- 
ταβαλλομένων εις τήν περιοχήν άμοιβών. Εις την πραγματικότητα 
αί επιχειρήσεις καταβάλλουν διά τήν έκτέλεσιν τών άντιστοίχων 
έργων μικροτέρας, συνήθως, άμοιβάς κατά τήν πρόσληψιν τών έργα- 
ζομένων και παρέχουν μεγαλυτέρας τοχαύτας άναλόγως τοΰ χρόνου 
υπηρεσίας ώς και διαφόρων άλλων αιτίων άναφερομένων είς τό 
συγκεκριμένον, έκτελοΰν τήν έργασίαν, άτομον.

Επειδή, δμως, ή περαιτέρω έξέτασις τοΰ προβλήματος τούτου 
οδηγεί είς θέματα «άξιολογήσεως προσωπικού» και άπομακρύνει τήν 
άνάλυσιν έκ τοΰ σκοπού τοΰ ύπολογισμοΰ τής βασικής άμοιβής διά 
τήν έκτέλεσιν έργου, δεν θά έπεκταθώμεν έπί τοΰ σημείου τούτου.

Ένδεικτικώς μόνον παραθέτομεν τά άκόλουθα σχήματα, παρέ- 
χοντα μίαν ιδέαν τοΰ τρόπου ύπολογισμοΰ τών πραγματικών άμοι
βών έν σχέσει προς τήν γραμμήν παλινδρομήσεως. Είς τό σχήμα 3 
υπολογίζονται περιθώρια εκατέρωθεν τής γραμμής παλινδρο,μήσε- 
ως σταθερώς άπέχοντα ταύτης είς δλον τό μήκος της. Ή κάτωθεν 
τής γραμμής παλινδρομήσεως ευθεία άντιπροσωπεύει τήν καταβαλ- 
λομένην άμοιβήν κατά τήν πρόσληψιν καί ή άνωθεν ταύτης τήν
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άνωτάτην καταβαλλομένην άμοιβήν διά τό άντίστοιχον εργον. ’Ή
τοι αί καταβαλλόμενοι πράγματι άμοιβαί είναι π.χ. +10% των άμοι- 
βών αί όποΐαι άντιστοιχοΰν είς την γραμμήν παλινδρομήσεως. Τό 
ποσοστόν τοΰτο 20% άποτελεΐ την δυνατότητα αύξήσεως των άμοι- 
βών διά πάσας τάς ομάδας έργων.

Είς τό σχήμα 4 ύπολογίζονται περιθώρια αυξανόμενα είς πο
σοστόν δσον αυξάνει ό άριθμός των σημείων. Έάν π.χ. ΰπάρχη δν 
περιθώριον +4% είς τάς πρώτας ομάδας, τούτο δύναται νά γίνεται 
+ 8% διό τάς έπομένας καί + 12% διά τάς τελευταίας. Ό τρόπος οό- 
τος προτιμαται συνήθως ύπό των επιχειρήσεων ώς παρέχων μεγα- 
λυτέραν εύελιξίαν είς τον καθορισμόν των άμοιβών των πλέον ά- 

ναγκαίων ομάδων έργων.
Αί πράγματι καταβαλλόμενοι άμοιβαί, είς έκάστην ομάδα έργων 

δυνανται, τελικώς, νά καθορισθοΰν τή βοήθεια τοΰ κατωτέρω σχή-



ματος, διά τοϋ οποίου καθορίζονται αί άνώταται και κατώταται άμαι- 
6αί έκάστης όμάδος έργων.35

Πριν περατώσωμεν την έξέτασιν τής μεθόδου άξιολογήσεως 
διά σημείων, σκόπιμον θεωροΰμεν νά άναφέρωμεν ολίγα περί των 
συγκριτικών, έναντι των λοιπών μεθόδων, πλεονεκτημάτων και μειο
νεκτημάτων ταύτης.

Πλεονεκτήματα
1) Ή μέθοδος άξιολογήσεως διά σημείων υπερέχει τών λοιπών 

μεθόδων άξιολογήσεως διότι είναι, οπωσδήποτε, άκριβεστέρα τών μη 
αναλυτικών μεθόδων καί όλιγώτερον πολύπλοκος τής μεθόδου συγ- 
κρίσεως τών παραγόντων.

2) Έφ’ δσον καθορισθοΰν οί παράγοντες τών έργων καί αί 
βαθμίδες τούτων, ή εφαρμογή τής μεθόδου εις τινα έπιχείρησιν καθί
σταται άπλουστάτη καί ή πραγματική έργασία άξιολογήσεως διαρ- 
κεϊ ολίγον μόνον χρόνον.

3) Δεν έπηρεάζεται έκ τών ύφισταμένων έκάστοτε άμοιβών, 
έφ’ δσον ή άξιολόγησις τών έργων γίνεται, χωρίς νά λαμβάνωνται 
ύπ’ όψιν αί τρέχουσαι άμοιδαί.

Τό σύνολον τών πλεονεκτημάτων τούτων καθιστά τήν μέθοδον 
ευχρηστον καί, εν συγκρίσει με τάς προηγουμένας μεθόδους, περισ
σότερον άντικειμενικήν, ώστε ή προτίμησίς της ύπό τών έπιχειρή- 
σεων νά φαίνεται άπολύτως δικαιολογημένη.

Μ ειονεκτήματα:
1) Ή χρησιμοποίησις ένός άριθμοΰ παραγόντων θεωρουμένων 

ώς στοιχείων οίουδήποτε έργου καθιστά τήν δλην διαδικασίαν άκαμ- 
πτον καί άποτελεϊ τάσιν ύπεραπλουστεύσεως τής πραγματικότητος. 
Πράγματι, ό καθορισμός ένός άριθμοΰ παραγόντων καθιστή άπα- 
ραίτητον δπως όποιονδήποτε έργον εις τήν έπιχείρησιν συντίθεται 
μόνον έκ τών παραγόντων τούτων καί ούδενός έτέρου—παραδοχήν

35. Ή μέχρι τοΰδε άνάλυσις τής διαδικασίας τιμολόγησε ως άναφέρεται, έν 
συντομία, μόνον εις τήν δυναμένην νά έφαρμοσθή τεχνικήν προς τιμολόγησιν τών 
έργων κατόπιν τής διά πρώτην φοράν εφαρμογής τής μεθόδου άξιολογήσεως τών 
έργων. Άλλ* έάν καί τό πλέον καλώς έπεξειργασμένον σύστημα άξιολογήσεως 
έργων είναι καταδικασμένον εις άποτυχίαν, δταν δεν λαμβάνη ϋπ’ όψιν τήν ύφι- 
σταμένην διάρθρωσιν άμοιβών, τούτο.κατά μείζονα λόγον είναι άληθές διά τό 
σύστημα εκείνο, τό όποιον δεν λαμβάνει ύπ’ όψιν τάς . συνεχώς μεταβαλλομένας 
συνθήκας. ’Απαραίτητος, συνεπώς, τυγχάνει ή υπαρξις διαδικασίας έπιτρεπούσης 
τήν έπαναξιολόγησιν τών έργων, έάν ή μεταβολή τών υφισταμένων συνθηκών έ- 
πιβάλη τούτο.
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μή άνταποκρινομένην, οπωσδήποτε, είς την πραγματικότητα.

2) Ή ποσοστιαία βαρύτης έκάστου παράγοντος και ό άποδιδό- 
μενος άριθμός σημείων κατά παράγοντα και βαθμίδα καθορίζονται 
κατά τό μάλλον ή ήττον αύθαιρέτως. Ούδείς προληπτικός έλεγχος 
τής άρθότητος τής βαθμολογήσεως ύφίσταται. Βεβαίως, ή επιτυχής 
έφαρμογή τοϋ συστήματος άποτελεΐ, ενίοτε, άπόδειξιν τής όρθότη- 
τος τής βαθμολογήσεως, άλλ’ ή αποτυχία του δεν σημαίνει, οπωσ
δήποτε, ΰπαρξιν λάθους εις την βαθμολόγησιν, ούτε, κατά μείζονα 
λόγον, άποδεικνύει τά μέγεθος (ενδεχομένου) λάθους.

3) Ή σχετική δυσχέρεια καταρτίσεως σχεδίου άφορώντος είς 
τό σύνολον των έργων και ή συνεπείςι ταύτης κατάρτισις κεχωρισμέ- 
νων σχεδίων, π.χ. δι’ έργα ασκούμενα ύπό έργατοτεχνιτών, δι’ έρ
γα άσκούμενα ύπό ύπαλλήλων γραφείου, δι’ έργα άσκούμενα ύπό 
εποπτών. ’Αποτέλεσμα τής δυσχερείας ταύτης είναι δπως έκαστον 
έργον άξιολογήται είς τό πλαίσιον των λοιπών έργων τής κατηγο
ρίας του μόνον. Ούτως, όμως, δέν δύναται να πεισθή ό θερμαστής 
π.χ., οτι ή άμοιβή του είναι μικροτέρα τοΰ βοηθού λογιστοΰ -διότι 
ή άξία τοϋ έκτελουμένου ύπ’ αύτοϋ έργου είναι μικροτέρα, έφ’ ό- 
σον ή άξιολόγησίς των γίνεται βάσει διαφόρων σχεδίων προβλεπόν- 
των διαφόρους παράγοντας καί βαρύτητας καί, συνεπώς, μή συγκρί
σιμων μεταξύ των.

4) Ό ύπολογισμός τής άξίας έκάστου έργου γίνεται κατόπιν 
μελέτης τής περιγραφής τούτου ύπό τών μελών τής έπιτροπής καί 
όχι κατόπιν συγκρίσεως έκάστου έργου προς τά λοιπό ώς είς τήν 
μέθοδον συγκρίσεως παραγόντων. Ή διαφορά αυτή επιτρέπει νά 
χαρακτηρίσωμεν τήν μέθοδον συγκρίσεως παραγόντων ώς πλέον 
άντικειμενικήν είς τήν φάσιν ταύτην τής άξιολογήσεως.

5) Ή μέθοδος άξιολογήσεως διό σημείων ώς καί ή μέθοδος 
συγκρίσεως τών παραγόντων άξιολογοϋν όχι αύτό τούτο τό έργον, 
άλλ’ ώρισμένα χαρακτηριστικό τού έργου, θεωρούμενα ώς καθι- 
στώντα τούτο πλέον σπουδαΐον ή δυσχερές έναντι άλλου.

Έπιχειρήσαμεν άνωτέρω μίαν σύντομον έξέτασιν τών συνήθως 
έφαρμοζομένων μεθόδων, άξιολογήσεως, παρουσιάσαντες πλέον λε
πτομερώς τήν τελευταίαν τοιαύτην λόγω τής εύρυτέρας χρήσιμο 
ποιήσεώς της. Ώρισμένα, δμως, έκ τών έξετασθέντων είς τήν μέθο
δον ταύτην σημείων, ώς π.χ. ή χάραξις τής καμπύλης αμοιβών, ό 
καθορισμός ομάδων άμοιβών κ.λ.π., δύνανται νά βοηθήσουν είς τήν 
έπίλυσιν άναλόγων προβλημάτων έμφανιζομένων καί είς τήν πε- 
ρίπτωσιν έφαρμογής μιας τών λοιπών μεθόδων άξιολογήσεως.



5. Κριτικοί παρατηρήσεις περί τής τεχνικής άξιολογήσεως τοδ 
έργου

Έξητάσθη άνωτέρω ή τεχνική άξιολογήσεως τών έργων των 
θέσεων ώς μέθοδος άποσκοποΰσα εις τον προσδιορισμόν τής σχετι
κής άξίας τών έργων καί τον καθορισμόν τοϋ ΰψους τών άμοιβών 
τών εργαζομένων 6άσει ορθολογικών κριτηρίων. Όφείλομεν, εν 
τούτοις, νά διατυπώσωμεν, εν τέλει, παρατηρήσεις τινάς έν σχέσει 
προς ώρισμένας βασικός άδυναμίας τής μεθόδου καί έν σχέσει προς 
τά όρια τών δυνατοτήτων ταύτης.

Πρώτον, οί παράγοντες οί όποιοι θεωρούνται ώς άποτελοΰντες 
στοιχεία οίουδήποτε έργου, αποτελούν ασθενές σημεϊον τής μεθόδου. 
Είναι πράγματι αύτοί μόνον; Καί είναι οί παράγοντες οΰτοι προσ- 
διοριστικοί τής άξίας ενός έργου;

Πράγματι, είναι δυνατόν έν έργον να άπαιτή ύφηλόν βαθμόν 
γνώσεων, προσπαθειών, ύπευθυνότητος κλπ., άλλ’ δμως ή συμβολή 
του είς τήν έπίτευξιν κερδοφόρου άποτελέσματος νά είναι περιω- 
ρισμένη. Ή έπιχείρησις, δμως, ώς ποριστική μονάς δέον νά θεωρή 
ώς έργα ύψηλοτέρας άξίας τά συμβάλλοντα περισσότερον είς τήν 
έπίτευξιν κέρδους. Παρά ταΰτα, ή τεχνική τής άξιολογήσεως τοϋ 
έργου δεν λαμβάνει ύπ’ δφιν τήν συμβολήν ένός έργου είς τό άπο- 
τέλεσμα τής έπιχειρήσεως. Τό μειονέκτημα τοΰτο δύναται, έν πολ- 
λοϊς, νά έξουδετερωθή διά τής καταλλήλου προσαρμογής τής μεθό
δου. Ή προσαρμογή αυτή άναφέρεται είς τήν φύσιν τών χρησιμο- 
ποιουμένων ώς προσδιοριστικών τής άξίας έργου τίνος στοιχείων.

Ουτω, παράγοντες ώς π.χ. α) ή συμβολή ένός έργου είς τήν 
μείωσιν τοϋ κόστους, 6) ή συμβολή είς τήν αυξησιν τών πωλή- 
σεων, γ) ή συμβολή είς τήν άποφυγήν ζημειών, κ.λ.π.36 παρέχουν 
δυνατότητα πληρεστέρας έκτιμήσεως τής άξίας έργου τινάς. Παρα
δεχόμενοι τήν ίσχύν τών παραγόντων τούτων ώς μοναδικών προσ- 
διοριστικών στοιχείων τής άξίας ένός έργου ή χρησιμοποιοϋντες 
τούτους έν συνδυασμώ προς τούς συνήθως χρησιμοποιουμένους, δέν 
άπορρίπτομεν, βεβαίως, ώς άχρηστον τήν τεχνικήν τής άξιολογή- 
σεως. Άντιθέτως, πιστεύομεν, δτι ή προσαρμογή αυτή, άπλώς βελ
τιώνει τήν τεχνικήν, ώστε ή άξία τοϋ έργου νά καθορίζεται όχι μό

36. ΕΙδικώς περί τής απόψεως ταύτης 6λ. S c h 1 e s h E. C., A Logical Ap
proach to Office Job Evaluation, Management Review, Vol. 39, No 4, April 
1950, σελ. 189-191.



νον έπί τίη 6άσει τοΰ βαθμού δυσχερείας έκμαθήσεως και έκτελέ- 
οεώς του άλλα καί άπό την συμβολήν του είς τό άποτέλεσμα τής 
έπιχειρήσεως.

Πέραν, όμως, των παρατηρήσεων αυτών, αΐ όποϊαι άφοροΰν 
άπλώς είς την χρησιμοποιουμένην τεχνικήν δυνάμεθα νά παρατη- 
ρήσωμεν ολίγα τινά εν σχέσει προς την χρησιμότητα τής μεθόδου 
ώς οργάνου προσδιορισμού των βασικών άμοιβών:

Ή τεχνική τής άξιολογήσεως τοΰ έργου δεν άποτελεϊ μέθοδον 
παρέχουσαν τήν δυνατότητα καθορισμού τοΰ ΰψους τών βασικών 
άμοιβών είς πάσαν περίπτωσιν. Πράγματι:
α) Είναι δυνατόν—βραχυχρονίως τουλάχιστον—λόγω τών Ιδιαιτέ

ρων συνθηκών προσφοράς καί ζητήσεως εργασίας, άπαιτουμένης 
διά τήν έκτέλεσιν συγκεκριμένου έργου, νά καθίσταται άναγ- 
καία ή διά τήν έκτέλεσιν τοΰ έργου τούτου καταβολή άμοιβής 
άποκλινούσης τής ίσχυούσης καμπύλης άμοιβών.

6) Ή πολιτική τοΰ Κράτους καί ή πίεσις τών έργατικών ενώσεων 
καθιστοΰν άναγκαίαν, ένίοτε, τήν καταβολήν άμοιβών ύψηλοτέ- 
ρων τής άξίας τών άντιστοίχων έργων διά τήν έπιχείρησιν. 

γ) 'Υφίστανται ώρισμένα έργα έποχικής διαρκείας. Έκ τοΰ λόγου 
τούτου αί άμοιβαί των είναι ύψηλότεραι, συνήθως, έκείνων αί 
όποϊαι, ώς άπόρροια τής έφαρμογής τής άξιολογήσεως τών έρ
γων, ήθελον προκόψει.

δ) 'Υφίστανται έργα διά τούς έκτελεστάς τών οποίων προβλέπονται 
ελάχιστοι ή είναι άνύπαρκτοι αί δυνατότητες έξελίξεως, έν άν- 
τιθέσει πρός έτερα, παρέχοντα εύρείας δυνατότητας έξελίξεως 
είς τούς έργαζομένους. Δι’ έργα τοιαύτης φύσεως καταβάλλον
ται άμοιβαί, συνήθως, ύψηλότεραι τής σχετικής άξίας των.
'Οπωσδήποτε, όμως, παρά τούς άνωτέρω περιορισμούς, ή άξιο- 

λόγησις τοΰ έργου άποτελεϊ σημαντικόν έργαλεϊον είς τήν προσ
πάθειαν ορθολογικής διαρθρώσεως τών άμοιβών, έφ’ δσον διά τήν 
μεγάλην, τουλάχιστον, πλειοψηφίαν τών έργων καί ύπό όμαλάς 
συνθήκας τής οικονομίας καί τής άγορας έργασίας καθιστςί δυνατήν 
τήν παροχήν ίσης άμοιβής διά τήν καταβολήν ίσης έργασίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ N E'
AMOIBAI ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ

1. Εισαγωγικού εννοιαι

Εϊδομεν δτι ή τεχνική τής άξιολογήσεως τοΰ έργου άποτελεΐ 
χρήσιμον μέοον ύπολογισμοΰ τής σχετικής άξίας έκαστου έργου, πα- 
ρέχουσα περαιτέρω την δυνατότητα καθορισμού τής βασικής (ώρι 
αίας, ήμερησίας ή μηνιαίας) άμοιβής τοΰ εργαζομένου, είς δεδομέ- 
νην έπιχείρησιν.

Άλλ’ ή διά τής τεχνικής τής άξιολογήσεως καθορισθεϊσα άξία 
συγκεκριμένου έργου προϋποθέτει την κατά ικανοποιητικόν τρόπον 
έκτέλεσίν αύτοϋ. Επομένως, δεδομένον έργον έχει την βάσει τής 
τεχνικής τής άξιολογήσεως καθορισθεϊσαν άξίαν, έφ’ όσον ό άνα- 
λαβών την έκπλήρωσιν τούτου έργαζόμενος έχει ικανοποιητικήν ά- 
πόδοσιν. Κατ’ άκολουθίαν ή άμοιβή τοΰ έργαζομένου θά είναι (κατ’ 
άρχήν τουλάχιστον) ή βάσει τής άξιολογήσεως έργου καθορισθεϊσα 
εάν ή άπόδοσίς του είναι ικανοποιητική.1

Ή γνώσις τοΰ ύψους τής άποδόσεως ταύτης—χαρακτηριζομέ- 
νης, συνήθως, ως «κανονικής»—είναι άναγκαία ίδίςι δταν αί παρα- 
σχεθησόμεναι ύπό τής έπιχειρήσεως άμοιβαί έξαρτώνται εκ τοΰ ύ
ψους αυτής (άμοιβαί βάσει άποδόσεως). Πράγματι, έφ’ όσον αί πα
ρεχόμενοι άμοιβαί είναι άνεξάρτητοι τοΰ ύψους τής άποδόσεως τοΰ 
έργαζομένου (χρονικός μισθός), ή γνώσις τής άποδόσεως άποτελεΐ, 
άπλώς, στοιχεϊον έπιτρέπον τον έλεγχον τοΰ τρόπου έκτελέσεως 
τής έργασίας ύπό τοΰ .έργαζομένου, είς τρόπον ώστε νά καθίσταται 
δυνατός ό προγραμματισμός ταύτης, ό έλεγχος τοΰ κόστους έργα
σίας, κλπ.

Περαιτέρω, έν περιπτώσει έφαρμογής οίουδήποτε συσΓήματος 
άμοιβής βάσει άποδόσεως, είναι άναγκαϊον νά γνωρίζωμεν πώς δέον 
νά διαμορφοΰται ή καμπύλη άμοιβών δι’ έκαστον έργον δταν ή άπό- 
δοσις τοΰ έργαζομένου είναι ύψηλοτέρα ή χαμηλοτέρα τής κανονι
κής τοιαύτης.

’Αλλά διά τον καθορισμόν τοΰ ύψους τής κανονικής άποδόσεως 
είναι άπαραίτητος, ύπό τάς κρατούσας περί όργανώσεως τής έργα
σίας άντιλήψεις, ή Μελέτη τής Εργασίας (Work Study) συνισταμέ- 
νη α)έκ τής Μελέτης τής Μεθόδου καί 6)έκ τής Μετρήσεωςτής Έρ-

1. Keith L.A. - Cubbelini, C.E., t-.tl., σελ. 219.
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γασίας. Λόγω, συνεπώς, τής άναγκαίας συνδέσεως τής άμοιβής κατ’ 
άπόδοσιν (ύπό τάς συγχρόνους, τουλάχιστον, μορφάς ταύτης, ώς 
κατωτέρω θά ίδωμεν)με την Μελέτην τής Εργασίας, σκόπιμον τυγ
χάνει νά έξετάσωμεν δι’ ολίγων την έννοιαν τής τελευταίας ταύ- 
της.

2. Μελέτη τής έργασίας

Ή προσπάθεια εύρέσεως τοϋ «άρίστου» τρόπου έκτελέσεως τής 
εργασίας, άποτελοΰσα βασικήν επιδίωξιν τής ’Οργανωτικής άπό τά 
πρώτα στάδια έξελίξεως τής ’Επιστήμης ταύτης, ώδήγησεν εις την 
λεπτομερή έξέτασιν τών ποικίλων προβλημάτων τής έργασίας και 
είχεν ώς άποτέλεσμα την διαμορφωτήν τής έννοιας τής Μελέτης 
τής ’Εργασίας.2

Ή Μελέτη τής ’Εργασίας διακρίνεται, είδικώτερον, εις

α) Μελέτην τής Μεθόδου, διά τής χρήσεως τής οποίας άποσκοπεϊ- 
ται ή βελτίωσις τοΰ τρόπου έκτελέσεως τής έργασίας, και

6) Μέτρησιν τής Έργασίας, άποσκοποΰσαν εις την έξεύρεσιν τοϋ 
άπαιτουμένου χρόνου διά την έκτέλεσιν τοΰ διά τής Μελέτης 
τής Μεθόδου καθορισθέντος τρόπου έκτελέσεως τής έργασίας.
Είδικώτερον, ή Μελέτη τής Μεθόδου συνίσταται κατ’ άρχήν, 

είς την άνάλυσιν δεδομένου έργου εις τά άποτελοΰντα τοϋτο στοι
χεία. ’Ακολούθως, τά στοιχεία ταϋτα μελετώνται λεπτομερώς καί 
άναζητεϊται ό, κατά τό δυνατόν, καλλίτερος τρόπος έκτελέσεως 
των τελικώς δέ, προτυποποιεϊται μία άναθεωρηθεϊσα διαδικασία έκ- 
τελέοεως τοΰ έργου, θεωρουμένη ώς άποτελοΰσα τόν καλλίτερον 
δυνατόν τρόπον έκτελέσεώς του.

Ή Μέτρησις τής Έργασίας συνίσταται είς τόν καθορισμόν τοΰ 
άπαιτουμένου χρόνου διά την έκτέλεσιν ενός έκάστου τών προτυ- 
ποποιηθέντων στοιχείων τοΰ έργου. Συγκεκριμένως, ό άναλαβών 
την μέτρησιν τοΰ χρόνου, χρονομετρεί, κατ’ άρχήν, έκαστον στοι- 
χεϊον τοΰ έκτελουμένου έργου. Ή χρονομέτρησις γίνεται πλέον ή

2. Ή Μελέτη τής ’Εργασίας ώς έννοια καί μέϋοόος ένεργείας προήλΟεν 
έκ τής έξελίξεως τών συστημάτων μετρήσεως κινήσεως καί χρόνου, ή Φεμελίω- 
σις τών οποίων οφείλεται είς τάς έργασίας τοϋ F. W. Τ a y 1 ο τ καί τοϋ Fr. 
G i 1 b r e t h. Βλ. Τ a y 1 ο r F., Shop Management, G i 1 b r e t h Fr., Sci
ence in Management for the one best way to do work είς «Classics in Mana
gement».
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άπαξ3 και εις διαφόρους ώρας τής ημέρας, ώστε νά ληφθοϋν ύπ’ 
οψιν τυχαία ή συνήθη γεγονότα έπιδρώντα έπί τής ταχύτητος έκτε
λέσεως, ώς ή κόπωσις των εργαζομένων ή οΐαδήποτε άνωμαλία δια- 
ταράσσουσα την ροήν τής έργασίας. Διά τής μετρήσεως άποσκοπεΐ- 
ται ή ευρεσις τοΰ βασικού ή κανονικού χρόνου (ΒΧ ή 
ΚΧ), δστις άπαιτεϊται διά την έκτέλεσιν τοΰ έργου. Ουτος είναι ό 
άπαιτούμενος χρόνος διά την έκτέλεσιν τοΰ έργου ύπό συνήθους 
έργαζομένου εκπαιδευμένου είς τό έργον του, οστις έργάζεται με 
κανονικήν ταχύτητα. Ή κανονική αΰτη ταχύτης έκτελέσεως τής έρ
γασίας (ΚΊΈ) δεν δύναται νά καθορισθή καθ’ οίονδήποτε άλλον 
τρόπον (τοΰτο άποτελεϊ έν σημεΐον έπικρίσεως τής μεθόδου) είμή 
μόνον κατά τήν κρίσιν τοΰ χρονομέτρου. Συνεπώς, μόνον ή έκπαί- 
δευσις καί ή πείρα τοΰ χρονομέτρου θά έπιτρέψουν είς τοΰτον νά 
ύπολογίση ποία είναι ή κανονική ταχύτης έκτελέσεως καί πόσον 
ταχύτερον ή βραδύτερον τοΰ κανονικοΰ έκτελεϊται τό έργον είς 
έκάστην μέτρησιν (Έκτιμηθεϊσα ταχύτης έργασίας, ΕΤΕ).

Περαιτέρω, ό μέσος ορος των, εκ των χρονομετρήσεων προκυ- 
ψάντων, πραγματικών χρόνων έκτελέσεως (Π.Χ.) μετατρέπεται είς 
κανονικόν τοιοΰτον βάσει τής σχέσεως:

Β.Χ. ή Κ.Χ.=
(Π.Χ.) (Ε.Τ.Ε.) 

(Κ.Τ.Ε.1

επειδή δέ, συνήθως, ή κανονική ταχύτης παρίσταται ώς 100 καί ή 
έκτιμηθεϊσα ταχύτης είς ποσοστά τής κανονικής, ή σχέσις τελικώς 
μετατρέπεται:

Β.Χ. ή Κ.Χ.=
(Π.Χ.) (Ε.Τ.Ε.) 

100

Τελικώς, είς τον κανονικόν χρόνον προστίθενται χρόνοι άφο- 
ρώντες είς μή όφειλομένας είς τον εργαζόμενον άναποφεύκτους 
διακοπάς τής έργασίας ή είς κόπωσιν (ουτοι ποικίλλουν, κατά τήν 
κρίσιν τοΰ χρονομέτρου, άναλόγως τοΰ είδους τοΰ έργου) καί προ
σωπικός άνάγκας. Τό άθροισμα τοΰ κανονικοΰ χρόνου καί τών δια
φόρων προσθέτων χρόνων, ύπολογιζομένων, συνήθως, είς ποσοστά

3. 'Ο άριήμος τών μετρήσεων έξαρτΰται έκ τής πολυπλοκότητος τοΰ έρ
γου, τής σπουδαιότητός του καί τής χρονικής διάρκειας αΰτοϋ.
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επί τοϋ κανονικού χρόνου, συνιστοΰν ιόν πρότυπον η έπιτρεπόμε- 
νον χρόνον (standard or allowed time).

Διά τοϋ τρόπου τούτου καθορίζεται ό άπαιτούμενος χρόνος διά 
την έκτέλεσιν έργου τίνος και βάσει τοϋ χρόνου τούτου ή πρότυπος 
άπόδοσις έκαστου εργαζομένου είς την μονάδα τοϋ χρόνου.4

'Οπωσδήποτε, ό προσδιορισμός τής είς την μονάδα τοϋ χρόνου 
προτύπου άποδόσεως είναι, σχετικώς, άπλοΰς (βάσει τής άνωτέρω 
έκτεθείσης διαδικασίας) προκειμένου περί έργων παραγωγής, 8χι, 
όμως, διά τάς εμμέσως συνδεδεμένας με την παραγωγήν έργασίας, 
ώς π.χ. δι’ έργα συντηρήσεως μηχανών. 'Όσον άφορα τά έργα διοι
κητικής φύσεως, ή μέτρησις δεν έμφανίζει ιδιαιτέρας δυσχερείας 
(τά άποτελέσματα των μετρήσεων δεν έμφανίζουν, βεβαίως, την ά- 
κρίβειαν των άποτελεσμάτων προκειμένου περί έργων παραγωγής) 
όταν τά έργα παρουσιάζουν υψηλόν βαθμόν έπαναληπτικότητος καί 
βραχύν χρόνον όλοκληρώσεως ένός πλήρους «κύκλου» τής έκτε- 
λουμένης έργασίας, ώς π.χ. τά έργα άναπαραγωγής έγγράφων, τα- 
ξινομήσεως, δακτυλογραφήσεως, διατρήσεως καρτελλών, τοποθετή- 
σεως είς φακέλλους, λογιστικών εγγραφών, κλπ.5 Άντιθέτως, ή μέ-

4. 'Τφίστανται, έπίσης, έτεροι τεχνικαί υπολογισμού τοΰ κανονικού χρόνου 
καί τής κανονικής άποδόσεως εργαζομένου, ώς ή «Σύνθεσις έκ Π ροϋπαρχόντων 
Βασικών Χρόνων» (Synthesis from element times), μέθοδος χρησιμοποιουμένη 
συνήθως, διά τόν καθορισμόν τών χρόνων είς μή έπαναλαμβανομένας έργασίας, 
ή «Σύνθεσις έκ Χρόνων Προκαθωρισμένων Κινήσεων» (Predetermined Motion 
Time Standards), βασιζομένη είς την ιδέαν τών «therbligs» καθ’ ήν έκαστη έρ- 
γασία χειρός αναλύεται είς ώρισμένας στοιχειώδεις κινήσεις, ή «’Αναλυτική 
Έκτίμησις Χρόνου», χρησιμοποιουμένη δταν είναι αδύνατος ή χρονομέτρησις 
καί συνισταμένη είς τήν, υπό ειδικού, έκτίμησιν τοΰ άπαιτουμένου χρόνου δι’ 
έκτέλεσιν έργου τίνος καί, τέλος, ή Δειγματοληψία Δραστηριοτήτων (Work 
Sampling) χρησιμοποιούσα στατιστικός μεθόδους, διά τόν προσδιορισμόν τού 
χρόνου έκτελέσεως ώρισμένης έργασίας. Βλ. σχετικώς R. Μ. Barnes, Mo
tion and Time Study, J. Wiley and Sons, N. York, 1963, H. Maynard - 
G. Stegemerten - J. Schwab, Methods Time Measurement, N. York, 
1948, G. Bailey - R. Presgrave, Basic Motion Time Study, N. York, 
1958, Σημειώσεις Πρακτικής Σειράς «Μελέτη ’Εργασίας» Κέντρου Παραγω
γικότητας Κύπρου, Λευκωσία, 1970.

5. W. J. Bennott, Μέτρησις ’Εργασίας Γραφείου, δημοσιευθέν είς Ο. 
and Μ. Bulletin, Vol. 19 No 2, May 1964 καί άναδημοσιευθέν είς Δελτίον 
Διοικήσεως ’Επιχειρήσεων, Δεκέμβριος 1971, No 96. ’Επίσης βλ. Οικονομικός 
Ταχυδρόμος, Προγραμματισμός καί έλεγχος έργασίας στά γραφεία, 26 Μαρ
τίου 1970, σελ. 27 - 28, Μ. C. Τ h ο m p s ο n, Clerical Work Data, είς «Work 
Study and Management Services», May 1971.
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τρησις καί, Ακολούθως, ό καθορισμοί; προτύπου άποδόσεως είναι δυσ
χερείς προκειμένου περί έργων γραφείου τά όποια εμφανίζουν μα- 
κρόν χρόνον «κύκλου» έργασίας και μικρόν βαθμόν έπαναληπτικό- 
τητος. Εις τοιαύτας περιπτώσεις ή χρονομέτρησις δεν είναι δυνατόν 
να δώση ικανοποιητικά άποτελέσματα διά διαφόρους λόγους, ώς 
π.χ. λόγψ συχνών διακοπών τής έργασίας. Οΰτω, διά τον καθορι
σμόν τών προτύπων άποδόσεων χρησιμοποιούνται μέθοδοι ώς:

α) Χρήσχς παλαιών στοιχείων, έξ ών έμφαίνεται τά ΰψος τής άπο
δόσεως κατά τό παρελθόν. Ή μέθοδος αυτή έχει, οπωσδήποτε, 
τό βασικόν μειονέκτημα νά μετρρ δχι τό «δέον γενέσθαι» άλλά 
τό είς τό παρελθόν γενόμενον καί, επομένως, δύναται νά χρη- 
σιμοποιηθή, μόνον, διά τον κατά προσέγγισιν υπολογισμόν τοΰ 
χρόνου.

6) Τήρησις δελτίων άπασχολήσεως ύπό τοΰ προσωπικού. Έκ τών 
«ημερολογίων» τούτων συνάγεται ό χρόνος έκτελέσεως τής έρ
γασίας και μελετώνται τά προκαλοϋντα διακοπάς τής έργασίας 
αίτια, ώστε τελικώς καί μετά μακράν περίοδον παρατηρήσεως 
καθορίζεται τό ύψος τής προτύπου άποδόσεως. Διά τής μεθόδου 
ταύτης, ώς καί είς την προηγουμένην, μετρεϊται ή ποσότης τής 
έκτελουμένης έργασίας, χωρίς νά δύναται νά έλεγχθή ή ταχύ- 
της έκτελέσεως.

γ) ’Αναλυτική έκτίμησις χρόνου. Εφαρμόζεται διά την μέτρησιν 
τού χρόνου είς έξαιρετικώς μακρόκυκλα έργα. Ώς έκ τής φύ 
σεώς της (6λ. ύποσημ. 4) δέν δίδει άκριβή άποτελέσματα.

δ) Δειγματοληψία.® Στηρίζεται είς την θεωρίαν καθ’ ήν είς μικρός 
άριθμός παρατηρήσεων, έκλεγείς κατά τυχαΐον τρόπον έξ ενός 
μεγάλου άριθμοΰ στοιχείων, παρουσιάζει τά αυτά μέ τον μεγά- 
λον άριθμόν χαρακτηριστικά. Ή μέθοδος αυτή είναι, σχετικώς, 
οικονομική είς τήν εφαρμογήν καί ό βαθμός άκριβείας τών δι’ 
αυτής λαμβανομένων άποτελεσμάτων δύναται νά καθορισθή, στα- 
τιστικώς, έκ τών προτέρων. Μειονεκτήματα τής μεθόδου είναι: 
1) Δέν είναι δυνατόν νά έξηγηθή δι’ αυτής έάν ή παρατηρηθεϊ- 
σα άπασχόλησις είναι σκόπιμος ή δχι. 2) Ή γενομένη δειγματο
ληψία δι’ ομάδα έργαζομένων δέν παρέχει πληροφορίας διά τό 
μέγεθος, τυχόν, άτομικών διαφορών.

6. Περί δειγματοληψίας 6λ. I. Π. Λιάκη, Στοιχεία Στατιστικής, τ. I, 
Θεσσαλονίκη, 1971, σελ. 19-24, έπίσης τοϋ ί δ ίο υ, τ. II, σελ. 3-34.



Ή χρήσις μιας ή, έν συνδυασμφ, πλειόνων εκ των άνωτέρω 
έκτεθεισών μεθόδων καθιστά δυνατήν τήν έκτίμησιν τοΰ χρόνου δ- 
ατις δέον νά καταναλίσκεται διά τήν έκτέλεσιν συγκεκριμένου έρ
γου καί έπιτρέπει εις τήν έπιχείρησιν τον καθορισμόν «προτύπων* 
χρόνων, διά σημαντικόν άριθμόν έκ των έργων γραφείου.7

Καίτοι, οί σκοποί διά τούς οποίους έκτελεϊται ή μέτρησις τής ερ
γασίας γραφείου είναι, συνήθως, άλλοι (προγραμματισμός έργασίας, 
προσωπικόν άπαιτούμενον διό τήν έκτέλεσιν τής έργασίας, κλπ.) έν 
τούτοις δία τής μετρήσεως καθίσταται δυνατή καί χρησιμοποιείται, 
ένίοτε, ή άμοιβή κατ’ άπόδοσιν των έργαζομένων είς έργα διοικητι
κής φύσεως.8

2. 1. Παρατηρήσεις τινές έπΐ των μεθόδων μετρήσεως εργασίας

Ai έπικρίσεις κατά των μεθόδων μετρήσεως τής έργασίας άφο- 
ροΰν κυρίως:
α) Είς τός διατυπωθείσας αιτιάσεις ώς προς τά προκαλούμενα, διό 

τής αύστηρας τυποποιήσεως τής έκτελουμένης έργασίας, αισθή
ματα μονοτονίας καί κοπώσεως είς τούς έργαζομένους.9 Πιστεύε
ται, έπίσης, ύπό τινων δτι ή άπαιτουμένη διά τήν έφαρμογήν τής 
μεθόδου αύστηρό είδίκευσις καί ό άναγκαίος άκριβής καθορισμός

7. Περί των περιορισμών εφαρμογής τής μεθόδου είς έργα γραφείου 6λ. 
έπομένην παράγραφον (2.1).

8. Ή σύντομος αίίτη έξέτασις τής έννοιας καί τών χρησιμοποιουμένων τε
χνικών μετρήσεως τής έργασίας δέν έπιτρέπει τήν λεπτομερή αναφοράν είς τάς 
σχετικάς τεχνικός καί τάς ίσχυουσας άρχάς, κατά τήν έφαρμογήν τής μεθόδου, 
ήτις, άλλωστε, θά ήτο έκτος τοΰ σκοποΰ τής παρούσης. Έκ τής πλουσιωτάτης 
σχετικής βιβλιογραφίας 6λ. μεταξύ πολλών άλλων: Φ ρ. Λ έ τ σ α, ’Οργανωτι
κή ’Εργοστασίων, Άθήναι, 1957, σελ. 147 κ.έ., ’Ιωάν. Χολέβα, Όργανοι- 
τική, Θεσσαλονίκη, 1963, σελ. 215 - 237, Κων. Άζδ, Εισαγωγή είς τήν ’Ε
πιστημονικήν Όργάνωσιν τής ’Εργασίας, Άθήναι, 1971, F. W. Taylor, 
Shop Management είς Scientific Management, Harper and Row, London, 1964, 
Μ. E. M u n d e 1, Motion and Time Study, Prentice — Hall, 1960, B. W. 
N i e b e 1, Motion and Time Study, R.D. Irwin, 1962, R. M. Barnes, Mo
tion and Time Study, J. Wiley and Sons, 1963, R. M. Currie, Work Study 
είς International Handbook of Management, ed. K.E. Ettinger, Me Graw - Hill 
N. York, 1965, F. G. Moore, Manufacturing Management,R.D. Irwin, 1965, 
σελ. 539 - 574, Anne G. Shaw, Purppse and Practice of Motion Study, 
Columbine Press, 1960, Dow, R., Marketing and Work Study, Pergamon Press, 
1969 (ένθα εξετάζεται ή προκύπτουσα ώφέλεια έκ τής έφαρμογής τής μεθόδου 
έφ’ ολοκλήρου τής λειτουργίας τοΰ Marketing).

9. Ί. Χολέβα, 'Ο L.d.V. καί ή έπιστημονική όργάνωσις, σελ. 138.
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έργων άπλών (Work Simplification) συντελεί είς την άποπνευ- 
μάτωσιν τής εργασίας και άποτελεϊ «σπατάλην» άνθρωπίνου δυ
ναμικού.10 *

β) Είς την έλλειψιν πλήρους άντικειμενικότητος των καθοριζομέ- 
νων, διά τής μεθόδου, προτύπων, έφ’ δσον υπεισέρχεται είς τάς 
μετρήσεις ή κρίσις τοΰ χρονομετρητοΰ δστις και αποφασίζει πε
ρί τοΰ «ρυθμού» κατά τον όποιον δέον νά έκτελήται ή έργασία.11 
Έν τούτοις, άναγνωρίζεται δτι ή μέθοδος αΰτη άποτελεϊ τό άκρι- 
βέστερον έκ των μέχρι σήμερον άναπτυχθέντων μέσων καθορι
σμού «προτύπων» άποδόσεων.12
Παραλλήλως, γίνεται δεκτόν δτι ύφίστανται δυσχέρειαι τινές 

είς την εφαρμογήν καί περιορισμοί εις τάς δυνατότητας τής μεθό
δου. Συγκεκριμένως:
α) Διά την εφαρμογήν τής μεθόδου άπαιτείται ή υπαρξις έργων 

δυναμένων νά μετρηθούν, ήτοι έργων διά τά όποια δύνανται νά 
καθορχσθοΰν «μονάδες παραγωγής». Ουτω, τό έργον π.χ. κλη- 
τήρος δεν δύναται νά άποτελέση άντικείμενον μετρήσεως. Διά 
τον αυτόν ώς άνω λόγον δέν δύναται νά έφαρμοσθή ή μέθοδος 
διά τον καθορισμόν προτύπων είς έργα άπολύτως πνευματικής 
φύσεως.13

6) Ή μέθοδος δέν είναι έφαρμόσιμος είς έργα μή έπαναληπτικής 
φύσεως. Τούτο περιορίζει τά δρια έφαρμογής τής μεθόδου είς 
έργα, κατά 6άσιν, έπαναληπτικά.
’Ανεξαρτήτως, δμως, των διατυπωθεισών έπικρίσεων καί των 

περιορισμών εφαρμογής τής μεθόδου, είναι φανερόν δτι ή μέτρησις 
τής εργασίας ύποθοηθεϊ, συνήθως, τήν έπίτευξιν: 
α) Ηύξημένής παραγωγικότητας τής έργασίας, έφ’ δσον διά των 

καθοριζομένων «προτύπων» περιορίζονται αί σπατάλαι χρόνου 
καί συντέμνεται, συνήθως, ό χρόνος έκτελέσεως τής εργασίας.14 

6) Χαμηλοτέρου κόστους, έφ’ δσον ένεκα τών θεσπιζομένων προ
τύπων καθίσταται, συχνάκις, δυνατή ή αυξησις τής παραγωγής, 
ύπό τάς αύτάς συνθήκας λειτουργίας τής έπιχειρήσεως, κατανε-

10. J. Β. Warth y, Big Business and Free Man, N. York, 1959, σελ. 69-70, 
C. A r g y,r i s, The Organization what makes it health? εις Harvard Business Re
view, Nov. 1958, σε?.. 107 - 116.

,11. F. G. Moore, έ.ά., σελ. 654
12. K. Άζδ, έ.ά., σελ. 21
13. F. G. Moore, σελ. 567,
14. Ί. Χόλε 6 α, έ.ά.,, σελ. 144 -145
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μομένων των σταθερών δαπανών εις μεγαλυτέρας ποσότητας 
προϊόντων. ’Άλλοτε, πάλιν, ή ιδία ώς προηγουμένως παραγωγή 
δύναται νά έπιτευχθή διά τής χρησιμοποιήσεως μικροτέρου ά- 
ριθμοΰ εργαζομένων.15

γ) Καλλιτέρου προγραμματισμού καί πλέον ευχερούς έλέγχου τής 
εργασίας.16

3. Συστήματα άμοιβής κατ’ άπόδοσιν

Διακρίνονται, βασικώς, δύο κατηγορίαι συστημάτων άμοιβής κατ’ 
άπόδοσιν: α) τά συστήματα άμοιβής κατά τεμάχιον και 6) τά συ
στήματα άμοιβής κατά πρότυπον χρόνον. 'Οπωσδήποτε, ύφίστανται 
πλεϊσται δσαι παραλλαγαί τών συστημάτων τούτων διαφέρουσαι πε
ρισσότερον ή όλιγώτερον μεταξύ των, δυνάμεθα, όμως, νά έννοήσω- 
μεν τάς διετίούσας ταΰτα άρχάς, διά τής έξετάσεως τών δύο άνω- 
τέρω άναφερθεισών κατηγοριών συστημάτων άμοιβής κατ’ άπόδοσιν, 
εις τάς οποίας έντάσσονται, βεβαίως, αΐ διάφοροι παραλλαγαί αυ
τών.

α)Συστήματα άμοιβής κατά τεμάχιον. Ή βα
σική μορφή συστήματος άμοιβής κατά τεμάχιον συνίσταται εις τήν 
άμοιβήν τοϋ εργαζομένου άναλόγως τής έπιτευχθείσης άποδόσεως 
ή άναλόγως τοΰ άριθμοϋ τών μονάδων παραγομένου προϊόντος.

Τά σύστημα τούτο, παλαιόν δσον και ή σχέσις έργοδότου - έρ- 
γαζομένου, θεωρείται σήμερον εξοντωτικόν διά τούς έργαζομένους, 
διότι ούτοι παροτρύνονται εις τήν παραγωγήν δσον τά δυνατόν με- 
Υαλυτέρας ποσότητος προϊόντων διά τήν εϊσπραξιν άναλόγως ηύ- 
ξημένης άμοιβής. Διά τον λόγον, βασικώς, τούτον οί εργαζόμενοι 
άντιτίθεντατ εις τήν έφαρμογήν τοΰ συστήματος. Αλλά καί διά τούς 
έργοδότας τό σύστημα—παρά τά όποιαδήποτε έξασφαλιζόμενα διά 
τής εφαρμογής του πλεονεκτήματα—εμφανίζει τό μειονέκτημα τής 
ταχείας καταπονήσεως τού εργαζομένου καί τής έξαντλήσεως τού 
νευρικού του συστήματος, συνθήκας δημιουργούσας προβλήματα 
«Ανθρωπίνων Σχέσεων» εις τήν έπιχείρησιν καί συντελούσας εις 
τήν πρόκλησιν έργατικών άτυχημάτων.

Έν τούτοις, ή έμφάνισις τής τεχνικής τής Μετρήσεως τής ’Ερ
γασίας κατέστησε δυνατήν τήν έξάλέιψιν τών άνωτέρω μειονεκτη
μάτων τού συστήματος. Ούτως, ύπο τήν δελτιωμένην μορφήν συστή

15. Ί. X ο λ έ 6 α, at).. 147. ”Ιδε καί κατωτέρω παρ. 3.1
16. Κ. Άζά, έ.ά., σελ. 122
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ματος άμοιβής κατά τεμάχιον καθορίζεται ή «πρότυπος» ποσότης 
προϊόντος, ήτις δέον νά παραχθή, καθώς έπίσης προσδιορίζεται βα
σική τις άμοιβή (δεν ενδιαφέρει είς τό σημεϊον τοΰτο ό τρόπος προσ
διορισμού ταύτης), ήτις λαμβάνεται ύπό οίουδήποτε έργαζομένου έ- 
πιτυγχάνοντος άπόδοσιν ϊσην ή μικροτέραν τής προτύπου τοιαύτης. 
Διά τοΰ τρόπου τούτου έξασφαλίζεται έλάχιστόν τι εισόδημα εις τον 
έργαζομένον—ανεξαρτήτως τοΰ ύψους τής παραγωγής—ώστε οΰ- 
τος δέν ύποχρεοΰται είς τήν καταβολήν σημαντικής προσπαθείης 
έκτος έάν έπιθυμή ύψηλήν τινά αμοιβήν.

'Οπωσδήποτε, ή έξαρφάλισις βασικής τίνος άμοιβής είς τον έρ- 
γαζόμενον άλλοιώνει τήν μορφήν τοΰ συστήματος, καθιστά, δμως, 
δυνατήν τήν αποφυγήν των μειονεκτημάτων τούτου καί τήν παράλ
ληλον έκμετάλλευσιν πολλών έκ των πλεονεκτημάτων του.

Ό άντικειμενικός σκοπός τοΰ συστήματος—έξασφάλισις υψη
λών άποδόσεων—επιτυγχάνεται διά τής παροχής προσθέτων άμοι- 
βών είς τούς παράγοντας ποσότητας μεγαλυτέρας τής προτύπου.

Είς τήν συνηθεστέραν παραλλαγήν τοΰ συστήματος ή πρόσθε
τος άμοιβή υπολογίζεται βάσει τοΰ άριθμοΰ τών επί πλέον τής προ
τύπου άποδόσεως παραχθέντων τεμαχίων, τοΰ άριθμοΰ τούτου πολ- 
λαπλασιαζομένου επί τό πηλίκον τής διαιρέσεως τής βασικής άμοι
βής διά τοΰ προτύπου άριθμοΰ τεμαχίων καθ’ ώραν. Ή πρόσθετος 
αΰτη άμοιβή προστιθεμένη είς τήν βασικήν τοιαύτην άποτελεΐ τήν 
συνολικήν άμοιβήν τοΰ έπιτυγχάνοντος ύψηλοτέραν τής προτύπου 
άπόδοσιν.17

Τά συστήματα άμοιβής κατά τεμάχιον δύνανται νά έφαρμόζων- 
ται καί καθ’ ομάδας εργαζομένων, έφ’ δσον αί συνθήκαι έργασίας 
επιτρέπουν μέτρησιν τών ομαδικών άποδόσεων. Ή εφαρμογή τοΰ 
συστήματος είς ομάδας εργαζομένων συνιστάται δταν ή φύσις τής 
έργασίας άπαιτή συνεργασίαν μεταξύ τών έργαζομένωγ.18 19 "Αλλως, 
ή ατομική έφαρμογή είναι πλέον άποτελεσματική, λόγω τής ύπάρ- 
ξεως τοΰ ατομικού συμφέροντος.19 20

17. F. G. Moore, έ.ά., σελ. 471
18. C. W. Lytle, έ.ά., σελ. 474
19. 'Τπό τάς σημερινά? συνβήκας λειτουργίας κάίόργανοισεως τών επιχει

ρήσεων αμφισβητείται, ενίοτε, ή δυνατότης αϋζήσεως τής άποδόσεως τών εργα
ζομένων διά τής εφαρμογής συστημάτων άμοιβής κατά τεμάχιον καί γενικώτερον 
συστημάτων άμοιβής κατ’ άπόδοσιν. Συγκεκριμένως, γίνεται δεκτόν οτι ή αΰτο- 
ματοποίησις τών μηχανών αΐτινες προσδιορίζουν, έν πολλοΐς, τόν ρυβμόν έργα-



97

6) Συστήματα αμοιβής κατά πρότυπον χρό
νον. Τά συστήματα ταϋτα αποτελούν βελτίωσιν των συστημάτων 
τής προηγουμένης κατηγορίας. Κατά την τεχνικήν των συστημάτων 
τούτων, ή άπόδοσις τοΰ εργαζομένου μετρεϊται βάσει τοϋ έξοικονο- 
μηθέντος χρόνου κατά την έκτέλεσιν τής εργασίας. Είδικώτερον, 
καθορίζεται διά τής εφαρμογής τής μεθόδου τής μελέτης των κινή
σεων και τοϋ χρόνου ή πρότυπος ποσότης παραγωγής είς την μο
νάδα τοϋ χρόνου, ή βασική δε άμοιβή καθορίζεται διά τής άξιολογή-

σίας τον εργαζόμενόν δεν έπιτρέπει την έπίτενξιν αποδόσεων διαφόρων τόιν ΰπό 
της- ταχύτητος τής μηχανής καθοριζόμενων.

Π έραν, όμως, των πραγματικών τούτων λόγων αμφισβητείται νπό τινων 
ολόκληρος ή φιλοσοφία τών χρηματικών κινήτρων ώς δυναμένων νά σνμβάλονν 
είς την έπίτενξιν υψηλών άποδόσεαιν, ιδία ϋπό τάς σημερινός συνθήκας υψηλής, 
οπωσδήποτε, βιοτικής στάίίμης τών έργαζομένων. Οίίτω, αντί τής άντιλήψεως 
δτι τό χρήμα είναι δημιονργός κινήτρων, προτείνονται σήμερον: α) Ή θεωρία 
τών αναγκών. Αίίτη υποθέτει, δτι ό εργαζόμενος, μετά την κάλνψιν τών φυσιο
λογικών αναγκών του, ένδιαφέρεται, κυρίως, διά την ίκανοποίησιν αναγκών τον 
«εγώ», ήτοι αναγκών ίκανοποιήσεως τον εγωισμόν (ώς αί άνάγκαι δι’ αντοσεβα- 
σμόν, αυτοπεποίθησην, κοινωνικήν θέσιν, έκτίμησιν τών άλλων κλπ.) καί αναγκών 
«αύτοεκπληρώσεως», είς τάς οποίας ανήκουν αί άνάγκαι τον ατόμου διά συνεχή 
αντοανάπτυξιν καί βελτίωσιν τών ικανοτήτων καί τής δημιονργικότητός τον. 
Κατά την ανωτέρω θεωρίαν ή ίκανοποίησις τών αναγκών τούτων αποτελεί ισχυ
ρόν κίνητρον ανξήσεως τής άποδόσεως τών έργαζομένων. 6) Ή θεωρία τόιν 
ανθρωπίνων σχέσεων. Θεωρεί βασικόν κίνητρον, δι’ έπίτενξιν υψηλότερων απο
δόσεων, τάς καλάς ανθρωπίνους σχέσεις είς την έπιχείρησιν. Τό χρήμα απο
τελεί ένα μόνον, έκ τών παραγόντων τών δυναμένων νά συμβάλουν, είς την βελ- 
τίωσιν τών ανθρωπίνων σχέσεων καί, οπωσδήποτε, δχι τον πλέον σημαντικόν 
τοιοΰτον. γ) Ή θεωρία τών δύο παραγόντων. 'Τποθέτει δτι ΰφίστανται δύο 
κατηγορίαι παραγόντων σχετιζομένων προς την άπόδοσιν: 1) Οί παράγοντες 
ίκανοποιήσεως, δπως ή άναγνώρισις τοϋ ατόμου, τό αίσθημα ΰπευθυνότητος 
τής έκτελονμένης έργασίας, ή δυνατότης προόδου τον ατόμου είς την έργασίαν 
τον, 2) Οί παράγοντες δυσαρέσκειας, δπως ή συμπεριφορά τών προϊσταμένων, 
αί σννθήκαι έργασίας καί ή άμοιβή. 'Υποστηρίζεται δτι ή υπαρξις παραγόντων 
ίκανοποιήσεως αυξάνει την άπόδοσιν άλλ’ ή νπαρξις παραγόντων δυσαρέσκειας 
δεν την ελαττοινει. Βλ. A. C. Filley-R. J. Η on s c, Managerial Process 
and Organizational Behavior, Scott Foresman and Co.,Clenview, Illinois,1969.

20. Έξέλιξιν τών συστημάτων άμοιβής κατ’ άπόδοσιν άποτελοϋν συστήματά 
τινα συμμετοχής τών έργαζομένων είς τά κέρδη τής έπιχειρήσεαις. Τά συστή
ματα ταϋτα είναι δυνατόν νά έφαρμόζωνται διά την βελτίωσιν τής άποδόσεως 
εργαζομένων τών μεσαίων ή καί άνωτέρων βαθμιδών, έν άντιθέσει προς έξε- 
τασθεντα συστήματα, ατινα εύχερέστερον έφαρμόζονται είς τάς κατωτέρας 
βαθμίδας. Μεταξύ τών συστημάτων τούτων: Scanlon Plan (βλ. The Scanlon 
Plan, ed. F G. Lesieur, Cabridge, Mass., M.I.T. Press, 1962) Kaiser Steel Plan 
(βλ. Personnel, Mar. - April, 1964). Productivity Bargaining (βλ. Harvard 
Business Review, Jan. - Feb. 1972, σελ. 78).



98

σεως τοΰ έργου η οπωσδήποτε άλλως. ’Ακολούθως, ή έπιτυγχανομέ- 
νη έκάστοτε ήμερησία άπόδοσις συγκρίνεται προς την πρότυπον 
τοιαύτην και ή άμοιβή καθορίζεται βάσει τοΰ έπιτευχθέντος ποσο
στού έπι πλέον τής προτύπου άποδόσεως.21 Έάν δηλαδή ή ήμερη
σία πραγματική άπόδοσις ύπερβαίνη τήν πρότυπον τοιαύτην κατά 
ποσοστόν τι π.χ. VI, ή αμοιβή αύξάνεται κατά καθοριζόμενον ποσο- 
στόν, κ.ο.κ.

Ή ύπεροχή των συστημάτων τούτων έναντι των τοιούτων τής 
προηγούμενης κατηγορίας συνίσταται, βασικώς, είς τούτο: Εις τά 
συστήματα αμοιβής κατά τεμάχχον ή πρόσθετος άμοιβή καθορίζεται, 
ώς εϊδομεν, έκ τής σχέσεως,

Βασική άμοιβή 

Πρότυπος άπόδοσις

Αί κατά τεμάχιον, συνεπώς, άμοιβαι είναι άναγκαϊον νά μεταβάλ- 
λωνται διά τής μεταβολής (αύξήσεως, συνήθως) τών βασικών άμοι- 
βών. Τούτο προκαλεϊ άφ’ ενός μέν, συχνάς άλλαγάς είς τό σύστη
μα, άφ’ ετέρου δέ, καθιστά άναγκαϊον τον υπολογισμόν ιδιαιτέρας 
κατά τεμάχιον άμοιβής δι’ έκαστον έργαζόμενον δστις έχει διάφο
ρον βασικήν άμοιβήν. Άντιθέτως, είς τά συστήματα προτύπου χρό
νου άποφεύγεται τόσον ή άστάθεια τών άμοιβών κατά τεμάχιον, έφ’ 
δσον αί πρόσθετοι άμοιβαι καθορίζονται είς ποσοστά έπι τής βασι
κής άμοιβής, δσον καί αί δυσχέρειαι ύπολογισμών τών συστημάτων 
τής ποοηγουμένης κατηγορίας. Πράγματι, είς τήν συνηθεστέραν 
μορφήν τών συστημάτων προτύπου χρόνου ό έπιτυγχάνων άπόδο- 
σιν 10% άνωτέραν τής προτύπου λαμβάνει άμοιβήν 10% άνωτέραν 
τής βασικής τοιαύτης.

Είς τά συστήματα προτύπου χρόνου αί άλλαγαί καθίστανται ά- 
ναγκαϊαι μόνον είς περίπτωσιν άλλαγής τοΰ περιεχομένου τού έρ
γου, δταν π.χ. διά τής χρησιμοποιήσεως βελτιωμένου τύπου μηχα
νών μειοΰται ό άπαιτούμενος χρόνος διά τήν έπίτευξιν τής προτύ
που άποδόσεως. 'Οπωσδήποτε, δμως, αί άλλαγαί άφοροΰν είς τον

έπιτευχΰείσα άπόδοσις
21. Το πηλίκον , αποτελεί τον «συντελεστήν άποδο-

προτυπος αποδοσις

τικότητος». Ή χρήσις τοΰ συντελεστοΰ τούτου έγένετο διά πρώτην φοράν ύπό 
τοΰ Ch. Bedaux είς τό ΰπ’ αύτοΰ έφαρμοσβέν σύστημα άμοιβής. Σχ. 6λ. Ί ω ά ν. 
X ο λ ε 6 α, Εισαγωγή είς τήν ’Οργανωτικήν, σελ. β7 ϋποσ. 75, τοΰ ίδιου, 
’Οργανωτική, σελ. 203, F. G. Moore, σελ. 474.
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έπανυπολογισμόν τοΰ ύψους τής προτύπου άποδόσεως και δχχ εις 
την μεταβολήν των ποσοστών έπί πλέον άμοιβών εις περίπτωσιν έ- 
πιτεύξεως ύψηλοτέρας τής κανονικής άποδόσεως. ’Άλλωστε, αί άλ- 
λαγαί αύται είναι άναγκαϊαι καί εις την περίπτωσιν εφαρμογής συ
στήματος άμοιβής κατά τεμάχιον άποδόσεως.22

3. 1. 'Υπολογισμός τών αμοιβών εις σνστήματα αμοιβών κατ’ άπό- 
δοσιν

Ή μέχρι τοϋδε άνάλυσις άνεφέρετο, βασικώς, είς την έξέτασιν 
τής μεθόδου προσδιορισμού τής προτύπου άποδόσεως καί είς την 
μελέτην τοΰ τρόπου λειτουργίας των συστημάτων άμοιβής βάσει τής 
άποδόσεως.

’Απομένει νά έξετάσωμεν την διαδικασίαν υπολογισμού των επί 
πλέον τής βασικής άμοιβών (περί τής οποίας ολίγα, μόνον, άνεφέρ- 
θησαν προηγουμένως) καί είδικώτερον την διαμόρφωσιν τής καμ
πύλης άμοιβών διά τούς έπιτυγχάνοντας διαφόρους τής προτύπου 
τοιαύτης άποδόσεις.

'Ως γνωστόν, ή βάσει τής μελέτης τής έργασίας προσδιορισθεΐ- 
σα πρότυπος άπόδοσις (ήμερησία ή ώριαία) άποτελεϊ την άφετηρίαν 
τών προς ύπολογισμον τής καμπύλης άμοιβών άναγκαίων χειρισμών.

Έν τούτοις (ώς άνωτέρω παρ. 2) ή, κατά τήν διαδικασίαν κα
θορισμού τής προτύπου άποδόσεως, ύπεισερχομένη καί περιορίζου- 
σα τήν άντικειμενικότητα τής μεθόδου κρίσις τού χρονομετρητού 
έχει ώς άποτέλεσμα τήν υπαρξιν διαφόρων άπόψεων ΰ>ς προς το 
ύψος τής τοιαύτης προτύπου άποδόσεως.23

'Οπωσδήποτε, ή, κατά τό δυνατόν, άνπκειμενική καί ύπό στα-

22. Π ρρί συστημάτων άμοιβής γενικώς καί είδικοιτερον περί συστημάτων 
αμοιβή; κατά πρότυπον χρόνον 6λ. Άντ, Δ α μ α σ κ η ν ί δ ο υ, Οικονομική τών 
’Επιχειρήσεων, σελ. 71-78, Ί ω ά ν. X ο λ έ 6 α, ’Οργανωτική, σελ. 200-206, 
Μ α ρ. Γ ε ω ρ γ ι ά δ ο υ, Οικονομική τών ’Επιχειρήσεων, σελ. 160 - 180, Κ ω ν. 
Ά ζ α, Επιστημονική Όργάνωσις ’Εργασία;, σελ. 209 - 214, Carroll Ρ., 
Better Wage Incentives, Ν. York, Me Craw - Hill, 1957, Dale Yoder, Per
sonnel Management and Industrial Relations, Prentice - Hall, 1964 (Κεφ. 
VI), A. F. K i n d a 11, Personnel Administration,R.I). Irwin, Illinois, 1964, 
(Κεφ. V, ένθα έξετάζονται συγκεκριμένοι έφαρμογαί διαφόρων συστημάτων 
αμοιβή; καί άξιολογήσεω; είς τινας αμερικανικά; επιχειρήσει;), TomLuptOn 
Wage and Salary Payment for Higher Productivity εί; Work Study and Mana
gement Services, April 1971.

23. Ό πατήρ τών σχετικών ερευνών, ό F.W. Taylor, διά τή; προτυπο- 
ποιήσεω; τών διαδικασιών, τή; βελτιο'ισεω; τών χρησιμοποιούμενων μεθόδων καί 
τής χρησιμοποιήσεω; ίκανοτάτων εργαζομένων κατέληξεν εί; τον καθορισμόν
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θεράς συνθήκας επαναληπτική μέτρησις των άποδόσεων θά έπι- 
τρέφη τόν, εις έκάστην συγκεκριμένην περίπτωσιν, καθορισμόν τής 
θεωρούμενης ώς προτύπου άποδόσεως κατά τήν έκτέλεσιν έργου 
τινός.

Προς τόν σκοπόν παρουσιάσεως τοϋ τρόπου εύρέσεως τής καμ
πύλης άμοιβής, έστω το σχήμα τής σελ. 101.

Εις τόν οριζόντιον άξονα τοποθετοΰμεν τάς ήμερησίας άποδό- 
σεις, έκφραζομένας είς ποσοστά τής προτύπου τοχαύτης, ένώ εις τόν 
κάθετον άξονα τάς δυναμένας νά παρασχεθώσιν άμοιθάς, έκφραζο- 
)ΐένας είς ποσοστά των ίσχυουσών άμοιβών.

Ή εύθεία βασικής άμοιβής δεικνύει τήν διά τής άξιολογήσεως 
τοΰ έργου καθορισθεϊσαν άμοιβήν διά τήν έκτέλεσιν τοϋ έργου ή 
έκφράζει τό ύπό τοϋ νόμου καθοριζόμενον ύποχρεωτικόν κατώτα- 
τον δριον άμοιβής, άποτελεϊ δέ ένδειξιν, άτι δι’ άπόδοσιν ύπολειπο- 
μένην τής προτύπου, ή παρεχομένη άμοιβή ουδέποτε είναι μικροτέ- 
ρα τής βασικής άλλ’ ϊση πρός αύτήν.

Ύφίστανται διάφορα σχέδια άφορώντα είς τήν διαμόρφωσιν τής 
καμπύλης άμοιβών δι’ αποδόσεις ύψηλοτέρας τής προτύπου. Τό εύ- 
χερέστερον κατανοητόν άπό τούς έργαζομένους και άπλούστερον 
είς τήν έκτέλεσιν των σχετικών ύπολογισμών είναι τό προβλέπον 
άνάλογον πρός τήν άπόδοσιν αϋξησιν των άμοιβών. Οΰτω, έπΐ πα
ραγωγής ύπερβαινούσης τήν κανονικήν τοιαύτην κατά ποσοστόν τι 
10% ή παρεχομένη άμοιβή είναι κατά 10$ ύψηλοτέρα τής βασικής. 
Ή διαμόρφωσις τής καμπύλης άμοιβών είναι, έν προκειμένφ, τής 
μορφής τής (α) είς τό διάγραμμα.

Είς τήν περίπτωσιν ταύτην τό κόστος έργασίας κατά μονάδα 
παραγομένου προϊόντος παραμένει σταθερόν έφ’ δσον ή άπόδοσις

προτύπων αποδόσεων σημαντικώς υψηλότερων των συνήθων τοιούτων (high 
task ). Είς τό εντελώς άλλο όίκρον εΰρίσκονται αί άντιλήψεις τοϋ F. A. Η a s 1 ey 
όστίς έθειόρησεν ώς πρότυπον άπόδοσιν τήν συνήθη τοιαύτην εργαζομένων άμειβο- 
μένων διά χρονικού μισθού (low task). Διά τόν καθορισμόν τής τοιαύτης άποδό
σεως έχρησιμοποίει στατιστικά στοιχεία άφορώντα είς τήν άπόδοσιν εργαζομένων 
είς μίαν σειράν έτών. ’Αποτέλεσμα τοϋ τοιούτου χειρισμοΰ ήτο ό καθορισμός τής 
προτύπου άποδόσεως, κατά τόν Η a s 1 e y, είς ποσοστόν 62%, περίπου, τής ύπό 
τοΰ Taylor θεωρουμένης ώς προτύπου άποδόσεως. Μεταγενέστεροι έρευναι 
άντιθέτως, τοποθετούν τήν πρότυπον άπόδοσιν είς ποσοστόν 80%, περίπου τής 
κατά τόν Τ ay lor προτύπου τοιαύτης. Βλ. σχετικώς C. W. Lytle, έ.ά., σελ. 
476, F. W. Taylor, Shop Management, έ.ά., σελ. 67, έπ., I. Χολέβα, Ει
σαγωγή είς τήν ’Οργανωτικήν, έ.ά., σελ. 49, ύποσ. 16, Δ η μ. Π απαδη- 
τ.ρί'ου, Βιομηχανικός Λογισμός, σελ. 396 έπ.
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Διάγραμμα υπολογισμού αμοιβών κατ’ άπόδοσιν έργου X
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Ημερήσια άπόδοσις εί; ποσοστά τής προτύπου (Hs/Ha)

είναι ’ίση η μεγαλύτερα τής κανονικής. Τό κέρδος, δμως, διά την έ- 
πιχείρησιν συνίσταται είς την κατανομήν των γενικών εξόδων εις 
μεγαλύτερον άριθμόν μονάδων προϊόντος, ήτις συντελεί είς την συ
νεχή, έφ’ δσον δεν μεταβληθοϋν αί συνθήκαι έκμεταλλεύσεως, 
μείωσιν τοΰ όλικοΰ κατά μονάδα κόστους, διά τής αύξήσεως τής πα
ραγωγής.24 Ή τοιαύτη διαμόρφωσις των καμπύλών κόστους εργα
σίας κατά μονάδα καί όλικοΰ κόστους κατά μονάδα έμφαίνεται γρα- 
φικώς είς τό άνωτέρω διάγραμμα. Ενίοτε, διαπιστοϋται ότι ή έπίτευ- 
ξις τής όρισθείσης ώς προτύπου άποδόσεως δεν είναι δυνατή 6άσει 
τών παρεχομένων βασικών άμοιβών. Τοΰτο δυνατόν νά οφείλεται 
είς τό ύψηλόν επίπεδον τής όρισθείσης άποδόσεως ή είς τήν άπρο- 
θυμίαν τών εργαζομένων προς καταβολήν μείζονος προσπάθειας 
έφ’ όσον είναι γνωστόν ότι έστω καί με μικροτέραν τής προτύπου

24. F. G. Mo ore, έ.ά., σελ. 466 έπ.
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τοιαύιης άπόδοσιν, θά λάβουν τήν βασικήν αμοιβήν, ή, τέλος, δυνα
τόν νά οφείλεται εις τό χαμηλόν έπίπεδον ίκανότητος των εργα
ζομένων. Ουτω, εάν διαπιστωθή δτι ή συνήθης πραγματική άπόδο- 
σις είναι π.χ. ίση πράς 80% τής προτύπου άποδόσεως, τότε δυνατόν 
νά παρασχεθούν έπί πλέον άμοιβαί διά τήν παραγωγήν ποσότητος 
μεγαλυτέρας τού 80% τής προτύπου τοιαύτης. Εις τήν περίπτωσιν 
ταύτην ή καμπύλη αμοιβών λαμβάνει τήν μορφήν τής (6) εις τό 
διάγραμμα, ή κλίσις τής οποίας είναι μεγαλυτέρα τής μονάδος (έν 
προκειμένω 120) δηλαδή δι’ αΰξησιν τής άποδόσεως κατά ποσοστόν 
10% ή αΰξησις τής άμοιβής άνέρχεται είς ποσοστόν 12%. 'Όσον ά- 
φορςί τήν καμπύλην κόστους έργασίας κατά μονάδα, διαμορφοΰται 
αύτη ώς ή καμπύλη (γ) είς τό διάγραμμα. Καθίσταται δηλαδή, τό 
κόστος έργασίας κατά μονάδα, σταθερόν άπό τού σημείου τής έπι- 
τεύξεως 80% τής προτύπου άποδόσεως, διαμορφοΰται, δμως, είς έπί
πεδον ύφηλότερον έν σχέσει προς τήν προηγουμένην περίπτωσιν.

Έν κατακλεΐδι, δέον νά προσθέσωμεν δτι ή καμπύλη άμοιβών, 
δύναται, βάσει άλλων σχεδίων, νά είναι περισσότερον ή όλιγώτε- 
ρον όξεϊα των είς τό διάγραμμα έμφαινομένων τοιούτων ή καί δχι 
εύθύγραμμος,25 26 άναλόγως τής, διά τήν έπιχείρησιν, χρησιμότη- 
τος τών έπί πλέον τής κανονικής άποδόσεων. Ή χρησιμότης αύτη 
κρίνεται έν σχέσει προς τό ύψος τής άναγκαιούσης, έκάστοτε, πα- 25 26

25. Τά σχέδια Taylor, Gantt, Rowan, Emerson, Hasley καί Bedaux έφαρ- 
μοζύμενα είς πολλάς άμερικανικάς, κυρίως, επιχειρήσεις, παλαιότερον, έχρησι- 
μοποίουν συντελεστάς άμοιβών συνήΰως δχι άναλόγους προς τήν αυξησιν τής 
παραγομένης ποσότητος. Σήμερον, τά σχέδια ταϋτα, έλάχιστα έφαρμόζονται 
υπό τήν αμιγή, τουλάχιστον, μορφήν των. Σχ. F. G. Moore, έ.ά., σελ. 473.

26. Γενικώς, τά συστήματα άμοιβής κατά τεμάχιον ή πρότυπον χρόνον λαμ
βάνουν τάς κάτωβι, μαβηματικώς έμφανιζομένας, μορφάς: α) ’Αμιγή συστή
ματα άμοιβών κατά τεμάχιον: E = Np. Rp, 6) Σύστημα άμοιβής μετ’ επιβρα
βεύσεων έπί τού έξοικονομηίΙέντος χρόνου:
Ε—HaRh + (συντελεστή; < 1) X (Hs-Ha' Rh,

Hsγ) Σύστημα άποδοηκότητο: : Ε = HaRh,
Ha

(Hs \——1 I HaRh,
Ha )

ι·) Σύσιημα άμοιβής προτύπου χρόνου: Ε=(1,00 Γ| 1,10 ή 1,20 κλπ.)Χ Hs Rh, 
οπού Ε = Άποδοχαί είς ποσοστά βασικού μισθού 

Νρ = ’Αριθμός παραχθέντων τεμαχίων 
Rp = Μέτρον άμοιβής κατά τεμάχιον 
Hs = Πρότυποι ώραι 
Rh = Ώριαΐον μέτρον άμοιβής 
Ηα = Πραγματικοί ώραι.

Βλ. σχετικώς είς Οικονομικήν καί Λογιστικήν ’Εγκυκλοπαίδειαν, τ.Ζ', 
σελ. 226 έπ.
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ραγωγής και την διαμόρφωσιν των καμπύλών κόστους εργασίας κα
τά μονάδα και όλικοΰ κόστους κατά μονάδα.27

ΚΕΦΛΛΑΙΟΝ Π”

Η ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΙΟΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΤ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΕΙ1Ι ΤΟΤ ΤΨΟΤΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

1. ΕΙσαγωγικαΐ παρατηρήσεις

Ή άνάλυσις τοΰ παρόντος κεφαλαίου άφορα εις την μέτρησιν 
τών δυνατών επιδράσεων επί τοΰ ύφους τών εις σειράν ετών κα- 
ταβληθησομένων άμοιβών συνεπεία τής διενεργείας δαπανών τινων 
άποσκοπουσών εις την βελτίωσιν τοΰ προσωπικοΰ έπιχειρήσεώς 
τίνος.

Συγκεκριμένως, έξετάζομεν την έπίδρασιν τών δαπανών έκ- 
παιδεύσεως, υγείας καί τών τοιούτων πληροφορήσεως τοΰ εργοδό
του περί τών συνθηκών τής άγορας εργασίας, άποσκοποΰντες εις 
την διαμόρφωσιν συστημάτων άμοιβών εις τά όποια λαμβάνονται ύπ’ 
οψιν αί δαπάναι αυται, αυξανόμενης οΰτω τής, άπό οικονομικής 
άπόψεως, όρθότητος τών παρεχομένων άμοιβών.

'Οπωσδήποτε, ή έφαρμοσθησομένη μεθοδολογία θά ήτο δυνατόν 
νά χρησιμοποιηθή περαιτέρω διά την μέτρησιν τοΰ κόστους τών τοι
ούτων παροχών καί τον ύπολογισμόν τής προκυπτούσης έξ αυτών 
ώφελείας διά την έπιχείρησιν καί, γενικώτερον, θά ήτο δυνατόν νά 
έπιτρέψη τον ποσοτικόν χειρισμόν μεγεθών τά όποια έξετάζονται, 
συνήθως, ποσοτικώς. Ή έκπαίδευσις τοΰ προσωπικοΰ π.χ., θεωρεί
ται, συνήθως, «ωφέλιμος» άλλά είναι άμφίβολον έάν επιδιώκεται 
όπως ή τοιαύτη ώφέλεια προσδιορισθή ποσοτικώς. Παραλλήλως, ό
ταν δεν παρέχεται έκπαίδευσις ή δι’ οίονδήποτε λόγον διακόπτεται 
ή παροχή ταύτης, ή ποσοτική άξιολόγησις τής τοιαύτης ένεργείας 
περιορίζεται εις τον ύπολογισμόν τών έξοικονομουμένων κονδυλί- 
ων καί μόνον ποιοτικώς κρίνεται ή τοιαύτη ενέργεια ώς «έκ τών 
πραγμάτων άναγκαία» ή «σκόπιμος», κλπ.1

27. Τά χαρακτηριζόμενα ώς «διαφορικά» συστήματα αμοιβής χρησιμοποιούν
ται κυρίως: α) 'Όταν αί αποδόσεις τών έργαζομένων είναι ύπερβολικώς χαμη- 
λαί, 6) όταν οί πρότυποι χρόνοι δεν είναι άπολότως ακριβείς, ν) δταν είναι 
αναγκαία αυξησις τής παραγωγής. Βλ. Κ. Ά ζ α, έ.ά., σελ. 213.

1. 'OR. Wright εις τό άρθρον του, «Ή διαχείρησις τοΰ ανθρωπίνου δυ
ναμικού ώς παγίου περιουσιακού στοιχείου», υποστηρίζει δτι ή μεθόδευσις καταλ-
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Δέον νά σημειωθή, ενταύθα, δτι ή άκολουθούσα άνάλυσις στη
ρίζεται, βασικώς, εις την ύπόθεσιν δτι ό επιχειρηματίας προσπαθεί 
νά έξισώση την καταβαλλομένην άμοιβήν της εργασίας προς την 
αξίαν τοϋ οριακού προϊόντος ταύτης (ΟΠ = Μ).

Βεβαίως, ύφίστανται (και έξητάσθησαν είς τό I Μέρος) άντιρ- 
ρήσεις τινές περί τοΰ έάν τοιαύτη είναι ή συμπεριφορά τού έπιχει- 
ρηματίου, όπως, επίσης, ύφίστανται διάφοροι άπόψεων ώς προς την 
άκολουθουμένην, είς την πραγματικότητα, διαδικασίαν προς έπί- 
τευξιν τής τοιαύτης έξισώσεως.

Έν τούτοις, είναι προφανές, δτι έφ’ δσον ή έπιχείρησις έπι- 
διώκει την έπίτευξιν τού μεγίστου δυνατού κέρδους, ή άμοιβή τής 
εργασίας δεν είναι δυνατόν νά είναι ούσιωδώς άνωτέρα τής άξίας 
τοΰ οριακού προϊόντος ταύτης, ίδίςι είς την περίπτωσιν κατά την 
οποίαν είς την άγοράν εργασίας επικρατεί πλήρης άνταγωνισμός. 
’Αλλά καί είς την περίπτωσιν μονοφωνικών καταστάσεων δεν δυ
νατοί νά συμβή τούτο έφ’ δσον θά έμειούντο τά κέρδη τοΰ έπιχει- 
ρηματίου.* 2

Τέλος, άσυνήθης σήμερον είναι καί ή αντίθετος περίπτωσις, ή 
ΰπαρξις δηλαδή αμοιβής ούσιωδώς κατωτέρας τής άξίας τοΰ ορια
κού προϊόντος ταύτης. Αί πιέσεις τών ένώσεων εργαζομένων καί ή 
κοινωνική πολιτική τοΰ Κράτους δεν έπιτρέπουν, συνήθως, τοιαύ- 
ιας ρυθμίσεις τών αμοιβών.

'Υποστηρίζοντες, συνεπώς, δτι οί έπιχειρηματίαι τείνουν προς 
έξίσωσιν οριακού προϊόντος καί άμοιβής δέν εύρισκόμεθα μακράν 
τής πραγματικότητος, τουλάχιστον δι’ έν σημαντικώτατον ποσοστόν 
έπί τού συνόλου τών επιχειρηματιών, γνωρίζοντες, έν τούτοις, δτι 
ή έξίσωσις αυτή, καί είς τήν περίπτωσιν άκόμη κατά τήν οποίαν εί
ναι άπολύτως επιθυμητή, δέν δύναται νά έχη τήν ύπό τής θεωρίας 
ύποτιθεμένην άκρίβειαν.

Βάσει τών άνωτέρω καί έάν ληφθή ύπ’ δψιν δτι ό εργαζόμενος 
προσλαμβάνεται, συνήθως, διά σειράν ετών (έστω, t), τότε ύποθέ-

λήλων χειρισμών ϋά ήτο δυνατόν νά έπιτρέψη τήν διαμύρφωσιν λογιστικού συ
στήματος διά τοϋ όποιου θά καθίστατο δυνατή ή μέτρησις τής «άξίας» τοΰ αν
θρωπίνου παράγοντος είς τήν έπιχείρησιν. Περαιτέρω, βέβαιοί δτι καταβάλλον
ται προσπάίίειαι διά τήν έκπόνησιν ενός τοιοότου συστήματος καίτοι αναγνω
ρίζει δτι έπί τοΰ παρόντος, τουλάχιστον, ύφίστανται σημαντικοί δυσχέρειαι πρός 
τούτο. Βλ. «Μάνατζερ», Τόμ. Ζ', τεϋχ. 4, σελ. 61, Ίούλ. - Αύγ. 1971.

2. Άντ. Δαμασκηνίδου, Οικονομική τών ’Επιχειρήσεων, σελ. 122.
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τοντες δτι ή αμοιβή έκάστης περιόδου έξαρταται εκ τοϋ όριακοΰ 
προϊόντος κατά την περίοδον ταύτην θά άποδεχόμεθα δτι

(jnt = Mt

Είναι γνωστόν, δμως, δτι διά πολλούς λόγους, αφορώντας ή μή 
εις τον εργαζόμενον, τό ύψος τοΰ όριακοΰ προϊόντος δυνατόν νά με
ταβάλλεται κατά περίοδον·, χωρίς νά είναι πάντοτε δυνατή ή εκ 
μέρους τής έπιχειρήσεως άνάλογος, έκάστοτε, προσαρμογή τοϋ υ- 
φους τής άμοιβής. θά ήτο, συνεπώς, σκόπιμον νά δεχθώμεν δτι, 
ύπό τοιαύτας συνθήκας, ή άμοιβή δέον νά έκτιμάται, μάλλον, βάσει 
τής προσδοκωμένης άξίας τοϋ όριακοΰ προϊόντος είς τό σύνολον 
τών προβλεπομένων περιόδων έργασίας και δχι κεχωρισμένως καθ’ 
έκάστην περίοδον. Πράγματι, είναι δυνατόν νά καταβάλλωνται ύπό 
τής έπιχειρήσεως άμοιβαί ύφηλότεραι τής άξίας τοϋ όριακοΰ προ
ϊόντος τής έργασίας κατά τήν διάρκειαν τών πρώτων περιόδων και 
ή τοιαύτη δαπάνη νά συλλέγεται δι’ ηύξημένων εισροών (ηύξημέ- 
νης δηλαδή παραγωγικότητος) κατά τάς έπομένας περιόδους, χω
ρίς, δμως τοϋτο νά συνεπάγεται άναλόγως ηύξημένας άμοιβάς.3 
Επομένως είς άριθμόν π περιόδων έπιχείρησίς τις εύρίσκεται εν 
ίσορροπίςι, έάν

Ollt = Mt 

t?o(l+i)1 t?o(J+i)‘
ένθα (ί) έπιτόκιον έκφράζον τό κόστος τοϋ χρήματος.

(0

1. 1. Προσδιορισμός τής χρονικής διάρκειας δαπανών και αποδόσεων 

Ώς, είδικώτερον, είς τό Κεφάλαιον Ζ' θά ’ίδωμεν, ή έπιχείρη- 
οις εύρίσκεται είς άδυναμίαν προσδιορισμού τοϋ «χρόνου ζωής» της 
καί, επομένως, ύφίστανται, ενίοτε, δυσχέρειαι υπολογισμού τής χρο
νικής περιόδου είς τήν οποίαν έκτείνεται δαπάνη τις δι’ άμοιβάς 
ή τοιαύτη βελτιώσεως τής ποιότητος τοϋ προσωπικού καί συλλέγον- 
ται αί άντίστοιχοι άποδόσεις. Αΐ δυσχέρειαι αύται περιορίζονται, ο
πωσδήποτε, λόγω τής περιωρισμένης χρονικής διαρκείας τής άνθρω- 
πίνης «ένεργοϋ» ζωής. Ύφίσταται, πράγματι, εν δριον (συνήθως ή 
ήλικία συνταξιοδοτήσεως) δχι έξαιρετικώς άπομεμακρυσμένον, εν
τός τοϋ οποίου καθίσταται δυνατή ή πρόβλεφις περί τής πιθανότητος 
ύπάρξεως ή μή τής έπιχειρήσεως.

3. Βλ. σχετικώς G.S. Becker, Investment in Human Capital, Journal 
of Political Economy, V. LXX, No 5, Oct. 1962, σελ. So - 49.
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Λαμβάνοντες, συνεπώς, ύπ’ δψιν την ηλικίαν ιοΰ προσλαμβα
νόμενου καί την ηλικίαν άποχωρήσεως έκ τής εργασίας, λόγψ συν- 
ταξιοδοτήσεως, δυνάμεθα, κατ’ άρχήν, νά καθορίσωμεν τον αριθμόν 
των περιόδων εντός των οποίων θά πραγματοποιηθή τό σύνολον τών 
εισροών (τό προϊόν τής εργασίας τοΰ εργαζομένου), καί εκροών 
(αί δαπάναι άμοιβών, κλπ). 'Οπωσδήποτε, έφ’ δσον ουτω τίθεται 
τό πρόβλημα, ό υπολογισμός τής χρονικής διαρκείας καθίσταται ά- 
πλούστερος είς περιπτώσεις προσλήφεως εργαζομένου δι’ ώρισμέ- 
νον χρόνον ή διά την έκτέλεσιν συγκεκριμένου έργου διά τό όποιον 
δύναται νά προσδιορισθή ό άναγκαΐος προς περάτωσαν χρόνος. Βε
βαίως, ύπάρχει ή περίπτωσις άποχωρήσεως τοΰ έργαζομένου έκ τής 
έργασίας του είς χρόνον ένωρίτερον τοΰ προβλεπομένου διά πολ
λούς λόγους, μεταξύ τών οποίων ή ευρεσις καλλίτερον άμειβομένης 
έργασίας, ή ύφηλή θνησιμότης καί ή κακή ύγεία τοΰ έργαζομένου.

Ή πρώτη έκ τών άνωτέρω περιπτώσεων, δηλαδή ή άποχώρη- 
σις λόγω εύρέσεως καλλίτερον άμειβομένης έργασίας είναι δυνατόν, 
έν πολλοΐς, ν’ άντιμετωπισθή έκ μέρους τής έπιχειρήσεως διά τής 
ύπογραφής ύπό τοΰ έργαζομένου συμβολαίου καθορίζοντος χρονι
κήν διάρκειαν άπασχολήσεως. Ή τοιαύτη, δμως, άνττμετώπισις συν
επάγεται ταυτόχρονον δέσμευσιν τής έπιχειρήσεως, ή οποία ύπο- 
χρεοΰται νά διατηρή έργαζόμενον μή άνταποκριθέντα, πιθανώς, είς 
τάς άπαιτήσεις της ή, άκόμη, νά διατηρή τοΰτον είς περίο
δον μειωμένης, τυχόν, ζητήσεως τών προϊόντων ή υπηρεσιών της. 
Λόγω, συνεπώς, σχετικής άνεπαρκείας τής τοιαύτης λύσεως ή έπι- 
χείρησις εύρίσκεται είς τήν άνάγκην, ώς κατωτέρω είδικώτερον θά 
άναφερθή, άντιμετωπίσεως τών περιπτώσεων άποχωρήσεως έργαζο- 
μένων έκ τής έργασίας είς χρόνον ένωρίτερον τοΰ προβλεφθέντος, 
διά τής διενεργείας δαπανών τινών βελτιώσεως τής ποιότητος τοΰ 
ανθρωπίνου δυναμικοΰ. Διά τών δαπανών τούτων αυξάνει ή πιθα- 
νότης έπαληθεύσεως τών προβλέψεων τής έπιχειρήσεως δσον άφο- 
ρά τήν διάρκειαν τής άπασχολήσεως τοΰ έργαζομένου. Βεβαίως, αί 
δαπάναι αύται καθιστούν άναγκαίαν τήν άντίστοιχον αΰξησιν τών 
εισροών (άξία όριακοΰ προϊόντος) ή τήν πραγματοποίηση/ οικονο
μιών είς τό έτερον τμήμα τοΰ σκέλους τών έκροών (άμοιβαί).

Αί περιπτώσεις άποχωρήσεως τοΰ έργαζομένου λόγψ κακής ύ- 
γείας ή θανάτου άντιμετωπίζονται, έπίσης, διά τής διενεργείας ιδιαι
τέρων τινών δαπανών, ή άποτελεσματικότης, δμως, τούτων δεν είναι 
δυνατόν νά είναι πάντοτε ύφηλή. Άλλ’ έπί τοΰ θέματος τών τοι- 
ούτων δαπανών θά όμιλήσωμεν, είδικώτερον, κατωτέρω.
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1. 2. Προσδιορισμός του κόστους του χρή(ΐατος

Επειδή, ώς εϊδομεν άνωτέρω, αί εκ των αμοιβών έκροαί καθώς καί 
αί ουνεπεία τούτων είσροαί έκτείνονται εις σειράν ετών, καθίσταται 
άναγκαϊος ό προσδιορισμός τοΰ κόστους τού χρήματος. Τοΰτο είναι 
άναγκαϊον διά την άναγωγήν τών άξιών εις τον παρόντα χρόνον. 
Έπι τού θέματος τούτου διετυπώθησαν τρεις, κυρίως, κατηγορίαι α
πόψεων, έκάστη τών οποίων εκκινεί έκ διαφόρου βάσεως ύπολογι-· 
σμοΰ καί διά τον λόγον τούτον καταλήγει εις διάφορον, συνήθως, 
κόστος χρήματος.

Κατωτέρω θά άναφέρωμεν έν συντομίςι τάς άπόψεις ταύτας καί 
θά έπιχειρήσωμεν νά προκρίνωμεν μίαν έκ τών προτεινομένων με
θόδων ύπολογισμοΰ.

α ) Κατά μίαν έξ αυτών, τό κόστος τού χρήματος άποτελεϊ συν- 
άρτησιν τής συνθέσεως τού κεφαλαίου τής έπιχειρήσεως.4 Εϊδι- 
κώτερον, κατά την άποψιν ταύτην, κόστος τού χρήματος άποτελεϊ 
ό σταθμικός μέσος όρος τοΰ κόστους τοΰ ίδιου καί ξένου κεφαλαίου 
τοΰ χρηριμοποιουμένου ύπό τής έπιχειρήσεως. Έάν δηλαδή ή δε
δομένη έπιχείρησις χρησιμοποιή 70% ’ίδιον κεφάλαιον με άπόδοσιν 
10% καί 30% ξένον διά τό όποιον καταβάλλει τόκον 5%, τότε τό κό
στος τοΰ κεφαλαίου τής έπιχειρήσεως άνέρχεται εις 8,5%.

'Ως προς τό πρώτον συνθετικόν στοιχεϊον τής άπόψεως τού
της, παρατηρητέον ότι ή άποδοτικότης τοΰ ΐδίου κεφαλαίου δεν δύ- 
ναται νά συνιστςί τό «κόστος εύκαιρίας» δεδομένης δαπάνης καί, 
συνεπώς, δεν δύναται ν’ άποτελέση τό ποσοστόν τό έκφράζον τό κό
στος χρήσεως κεφαλαίου. Τοΰτο δέ, παρά την λογικοφανή άποψιν 
καθ’ ήν ό έπιχειρηματίας θά ήδύνατο νά διαθέση επί πλέον κεφά
λαια εις την ιδίαν ή παρομοίαν έπιχείρησιν, λαμβάνων οΰτω την 
αύτήν, ώς καί προηγουμένως, άποδοτικότητα κεφαλαίου.

Άλλ’ ή τοιαύτη άποδοτικότης τής έπιχειρήσεως έπετεύχθη ύπό 
δεδομένον ύψος καί διάρθρωσιν κεφαλαίου καί ούδόλως είναι άπα- 
ραίτητον νά έπιτευχθή τό αύτό, ώς καί προηγουμένως, ύψος άπο- 
δόσεως διά τής διαθέσεως τοΰ έπι πλέον κεφαλαίου. 'Όσον άφορδ 
τό δεύτερον συνθετικόν στοιχεϊον τής άνωτέρω άπόψεως, δέον νά 
τονισθή ότι καί ό τόκος τοΰ ληφθέντος δανείου δέν εκφράζει, πάν-

4. Βλ. Β. Ν. Σαρσέντη, Πρόκρισις Παγίων ’Επενδύσεων, Αθήνας 
19G8, τοΰ Ιδιου, Ειδικά Θέματα ’Επιχειρησιακού Λογισμού, Θεσσαλονίκη— 
Άθήναι, 1970, σελ. 118-121.



τότε, τό κόστος τοϋ άντιστοίχου κεφαλαίου.5 Πράγματι, έστω και είς 
την περίπτωσιν Τραπεζικού δανείου, τό ύφος τοΰ επιτοκίου τούτου 
δύναται ν’ άποτελή συνισταμένην ποικίλων μέτρων σκοπιμότητος 
εκ μέρους τής Τραπέζης ή τοΰ Κράτους, ώστε τελικώς, νά διαφέρη 
τοϋτο έκ τοΰ έπιτοκίου τής έλευθέρας άγορας. 'Απλώς και μόνον ή 
διαφορά μεταξύ των δύο τόκων (δανείου - έλευθέρας άγορδς), συν- 
ιστα κέρδος τοΰ έπιχειρηματίου και ούχί κόστος χρήσεως τοΰ δα- 
νειακοΰ κεφαλαίου.

6) Ή δευτέρα άποψις θεωρεί τό κόστος τοΰ χρήματος ώς συν- 
άρτησιν τής τιμής και τής άποδόσεως των μετοχών τής έπιχειρήσε- 
ως είς την έλευθέραν άγοράν.6 Κατ’ άντίθεσιν, συνεπώς, προς την 
προηγουμένην ή άποψις αΰτη θεωρεί οτι τό κόστος χρήσεως τοΰ κε
φαλαίου είναι άνεξάρτητον τής συνθέσεώς του. Οΰτω, δι’ έκάστην 
έπιχείρησιν ή κατηγορίαν έπιχειρήσεων εμφανίζεται ιδιαίτερον κό
στος χρήσεως κεφαλαίου, προκύπτον ώς ποσοστόν τό όποιον εξισώ
νει την παροΰσαν αξίαν τών άναμενομένων μερισμάτων είς τό διη
νεκές προς την τρέχουσαν άξίαν τοΰ μετοχικοΰ κεφαλαίου. ’Αλλά 
πέραν τούτου, έτερον στοιχεϊον έπηρεάζον τό ύφος τοΰ κόστους 
χρήσεως κεφαλαίου είναι ό ένυπάρχων κίνδυνος καί ή άβεβαιότης. 
Οΰτω, γενικώς, τό κόστος κεφαλαίου είς βεβαίαν τοποθέτησίν είναι 
χαμηλότερον τοΰ άντιστοίχου κόστους δι’ ύποκειμένην είς κίνδυνον 
τοποθέτησίν.

Είς την συγκεκρηιένην περίπτωσιν τής έξετάσεως τοΰ κόστους 
τοΰ δαπανωμένου, ύπό μορφήν αμοιβών, χρήματος δεν ύφίσταται 
συνήθως τό στοιχεϊον τής άβεβαιότητος ώς προς την άπόδοσιν. Τοΰ- 
το διότι έναντι τής άναμενομένης άποδόσεως τοΰ εργαζομένου δεν 
διενεργοΰνται έκ τών προτέρων δαπάναι, δηλαδή δέν προκαταβάλ
λονται, εκτός σπανίων περιπτώσεων, άμοιβαί. Ή άβεβαιότης, όμως, 
ύπάρχει καί δέον νά ληφθή ύπ’ δψιν είς τήν περίπτωσιν τής διεν- 
εργείας λ.χ. δαπανών έκπαιδεύσεως ή δαπανών επιλογής προσω
πικού), τάς οποίας ή έπιχείρησις άποσκοπεϊ νά εϊσπράξη ύπό μορφήν 
ύψηλοτέρων (παρά εάν δέν διενηργοΰντο αύται) άποδόσεων τοΰ
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5. Είναι γνωστόν οτι ό τόκος τών δανείων αποτελεί κόστος τό όποιον έκ- 
πίπτεται έκ τοϋ φορολογητέου εισοδήματος. ’Άρα ή τελική έπιβάρυνσις έκ τό
κων ΰά είναι μικρότερα κατά ποσοστόν τι. Οΰτω έάν τ είναι τό ποσοστόν τοϋ 
τόκου καί φ τό ποσοστόν φορολογίας εισοδήματος, τότε τό μετά φορολογίαν πο
σοστόν τοϋ κόστους δανειακοΰ κεφαλαίου ίσοϋται προς τ' (Ι-φ).

6. Β. Ν. Σαρσέντη, Πρόκρισις Παγίων Επενδύσεων, σελ. 58- 59.
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προσωπικού είς τό μέλλον. Ή, έν προκειμένψ, άβεβαιότης ύφίστα- 
ται, διότι:

1) Αί ικανότητες τοΰ νεοπροσλαμβανομένου είναι δυνατόν ν’ 
άποδειχθοϋν κατώτεροι τοΰ αναμενομένου. Είς την περίπτωσιν τού
την αί οίαιδήποτε δαπάναι έκπαιδεύσεως η αλλαι διενεργούμεναι 
κατά την πρόσληφιν τοΰ προσωπικού δέν συλλέγονται δι’ ηύξημέ- 
νων άποδόσεων είς τό μέλλον. Τά άνωτέρω δέν εφαρμόζονται, ϊ- 
σως, επί προσλήψεως έργαζομένων μεγάλης ηλικίας, π.χ. άνω των 
40 ετών, διότι αί ικανότητες τούτων είναι κατά τό μάλλον η ήττον 
γνωστοί αλλά καί, κυρίως, διότι έλάχισται δαπάναι έκπαιδεύσεως 
άναλαμβάνονται είς τοιαύτας περιπτώσεις εκ μέρους των επιχει
ρήσεων.

2) Είναι δυνατόν νά μεταβληθουν αί υφιστάμενοι τεχνολογικοί 
καί λοιπαί συνθήκαι. 'Υπό την έννοιαν ταύτην, ή πρόσληψις καί έκ- 
παίδευσις έργαζομένου είς ειδικότητά τινα δυνατόν νά καταστή ά
χρηστος είς τό μέλλον λόγω τεχνολογικών μεταβολών ή μεταβολής 
τών προτιμήσεων τών καταναλωτών, κλπ.

3) Τέλος, ό έργαζόμενος είναι δυνατόν ν’ άποχωρήση εκ τής 
έργασίας είς χρόνον ένωρίτερον τοΰ άπαιτουμένου διά την εϊσπρα- 
ζιν εκ μέρους τής έπιχειρήσεως τών διενεργηθεισών δαπανών. Πρά
γματι, ώς άνωτέρω έλέχθη, ή διάρκεια άπασχολήσεως έργαζομένου 
τίνος αποτελεί παράγοντα μη δυνάμενον νά ελέγχεται πλήρως, ύπό 
τής έπιχειρήσεως, ίδίςι είς περιπτώσεις ασθενειών ή θανάτου.

'Ένεκα, συνεπώς, τών άνωτέρω έκτεθέντων παραγόντων αβε
βαιότητας ώς προς την άπόδοσΐν επηρεάζεται τό κόστος χρήσεως τού 
κεφαλαίου καθοριζόμενον, τελικώς, είς επίπεδον ύψηλότερον άντι- 
στοίχου βεβαίας τοποθετήσεως.

’Επί τής άνωτέρω άπόψεως δύναται, έν συντομίςι, νά παρατη- 
ρηθή άτι αΰτη άφορδ, ώς καί ή πρώτη άναφερθεϊσα άποψις, είς πρα
γματοποιήσεις τού παρελθόντος αί όποϊαι καθορίζουν τήν τιμήν καί 
την άπόδοσΐν τών μετοχών τής έπιχειρήσεως είς τήν αγοράν καί αί 
όποϊαι δέν είναι άπαραίτητον νά ισχύουν είς τό μέλλον. ’Αλλά πέ
ραν τούτου, τό κόστος χρήσεως κεφαλαίου δέον ν’ άποτελή έξ αντι
κειμένου ίσχύουσαν κατάστασιν καί δέν δύναται ν’ άφορδ είς προ
βλέψεις (δηλαδή ύποκειμενικάς έκτιμήσεις).

'Υπό ιήν έννοιαν ταύτην κόστος χρήσεως κεφαλαίου άποτελεϊ, 
μδλλον, ή άμοιβή τήν οποίαν τό κεφάλαιον τούτο θά είχεν είς το- 
ποθέτησιν γενομένην είς τον εύρύτερον χώρον οικονομικής δρά- 
σεως, ώς είναι ή τοποθέτησις είς τήν έλευθέραν άγοράν χρήματος. 
Τό, πέραν τού βασικού τούτου κόστους, τίμημα τού τυχόν δανειακού.
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κεφαλαίου δέν αποτελεί κόστος χρήσεως τούτου άλλα άσφάλιστρόν 
τι, άναγκαϊον λόγω τής ύφισταμένης ά6ε6αιότητος σχετικώς προς 
την άπόδοσιν και την ένεκα ταύτης ύφισταμένην πιθανότητα απώ
λειας χρήματος έκ μέρους τοΰ έπιχειρηματίου.7

γ) Ή τρίτη αποψις θεωρεί ώς κόστος τοΰ χρήματος τον τόκον 
τής έλευθέρας άγορας. Τό θάσιμον τής άπόψεως ταύτης άποδει- 
κνύεται έκ των άνωτέρω έκτεθεισών άντιρρήσεων έπι των προηγου
μένων άπόψεων, καθ’ δς μόνον ό τόκος τής έλευθέρας άγορας άπο- 
τελεί άντικειμενικώς ΐσχύουσαν κατάστασιν μη έξαρτωμένην έκ των 
πραγματοποιήσεων τής έπιχειρήσεως εις τό παρελθόν ή τον τόκον 
τοΰ δανειακού κεφαλαίου ή τάς προβλέψεις περί τής βεβαιότητος 
ή μή, τής τοποθετήσεως.

2. Δαπάναι βίλτιώσεως τής ποιότητος τοΰ προσωπικοΰ

'Ως ήδη έλέχθη, ή έπιχείρησις έπιδιώκουσα την αυξησιν τής 
παραγωγικότητος των έργαζομένων προβαίνει, ένίοτε, εις δαπάνας 
τινας διά των οποίων ύποβοηθεϊται ή τοιαύτη έξέλιξις τών άποδό- 
σεών των.8 Οΰτω, π.χ. έπιχείρησις άποσκοποΰσα είς την έξεύρεσιν 
ίκανοΰ προσωπικού προβαίνει είς δαπάνας έπιλογής διά τής διενερ- 
γείας έξετάσεων έλέγχου τής πνευματικής καταστάσεως, τών γνώ
σεων ή τής φυσικής καταστάσεως τών προσλαμβανομένων.

Λί έξετάσεις αΰται συνιστοΰν δαπάνας τής έπιχειρήσεως λαμ- 
βανούσας χώραν κατά τον χρόνον τής προσλήψεως, άλλά τάς ο
ποίας ή έπιχείρησις προσδοκά δτι θά είσπράξη κατά τάς έπομένας 
περιόδους, λόγω τής ύψηλής άποδόσεως τοΰ, διά τών έξετάσεων, 
προοληφθέντος ύψηλής ίκανότητος προσωπικοΰ.9

7. Β. Ν. Σ α ρ σ έ ν τ η, έ.ά., σελ. 65 - 70.
8. Διά τήν έξέτασιν τοΰ ζητήματος τών δαπανών βελτιιόσεως τής ποιότη

τος τών εργαζομένων είς έπίπεδον Κοινωνικής Οικονομίας, 6λ. Τ. W. Schultz 
Investment in Human Capital, American Econ. Review, Mar. 11)61, Γ. 
Κουτσουμάρη, Έπένδυσις είς τον ’Ανθρώπινον Παράγοντα καί Οικονομι
κή Άνάπτυξις, Άθήναι, 1962.

9. Είς τήν κατηγορίαν ταότην δάνανται νά περιληφθοΰν, γενικώτερον, ίίλαι αί 
δαπάναι «πληροφορήσεως» τής έπιχειρήσεως, δηλ. αί δαπάναι αί άποσκοποΰσαι 
είς τήν έξεύρεσιν προσωπικού υψηλών (ή, μάλλον, επιθυμητών) Ικανοτήτων είς 
τήν καλλιτέραν δυνατήν τιμήν. Είδικοιτερον περί τών δαπανών πληροφορήσεως 
6λ. είς Κιφ. Ζ', παράγρ. 1 τής παροΰσης.
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Συνεπείμ των τοιούτων δαπανών, ή ανωτέρω σχέσις (1) μετα
βάλλεται ώς άκολούθως:

η-ι
ΟΠο + Σ

1=1
ΟΠ*
flti)*

π-ι
Μο+Σ

t = 1

Μι
O + i)4 + K Γ2)

ένθα K τδ σύνολον των κατά την πρόσληψιν δαπανών. Συνεπώς, 
γνωστού δντος δτι κατά την πρώτην περίοδον καταβάλλονται μισθοί 
δχι κατώτεροι τοΰ ΟΠ, διότι άλλως ή έπιχείρησις θά εύρίσκετο εις 
αδυναμίαν προσλήφεως προσωπικού, προσδοκάται δτι αΐ δαπάναι Κ 
θά έπανεισρεύσουν εις τάς έπομένας περιόδους εκ τής θετικής δια
φοράς ΟΠ καί Μ τής προκυπτούσης έκ τής ύφηλής άποδόσεως τών 
εργαζομένων.10 11 Έάν ή διαφορά αυτή είναι

V 0Π1 V Μ* Γ
A 0*0* Ά 0*0*

,ένθα G είναι το

συνολικόν δφελος τής έπιχειρήσεως έκ τής διαφοράς τών παρουσών 
αξιών τών άναμενομένων εισροών καί έκροών, τότε ή άνωτέρω (2) 
μεταβάλλεται είς On0+G = Mo+K (3)

'Οπωσδήποτε, αί έπιχειρήσεις δεν περιορίζονται μόνον είς την 
άνωτέρω μορφήν δαπανών βελτιώσεως τοΰ προσωπικού αλλά προ
βαίνουν, ενίοτε, καί είς αλλας τινάς, δπως π.χ. έκπαίδευσις τοΰ ερ
γαζομένου έντός τής έπιχειρήσεως, παροχή ένδυμάτων, τροφής, 
υγειονομικής περιθάλψεως, κ.α., τών οποίων τήν έπίδρασίν επί τής 
άποδόσεως καί τών άμοιβών, θά έπιχειρήσωμεν νά έξετάσωμεν κα
τωτέρω. 10 11

10. Είναι δυνατόν, βεβαίοις, νά μή έπαληθεύσουν αί προβλέψεις τής έπιχει
ρήσεως περί θετικής διαφοράς Ο Π-Μ. Θα άναφερβώμεν επί τοΰ θ έματος τού
τοι' είδικόιτερον κατωτέρω.

11. "Οσον μικροτέρα προβλέπεται ή διάρκεια άπασχολήσεως τόσον συντομιό- 
τερον δέον νά είσπραχίΐοΰν αί δαπάναι έκ τής διαφοράς Ο Π-Μ. Τοΰτο, κατά 
κανόνα, σημαίνει δτι αί άμοιβαί ίΐά είναι χαμηλότεραι δσον μικρότερος είναι ό 
προβλεπόμενος χρόνος έπανεισπράξεως τής δαπάνης. Ή παρατήρησις αυτή, δά 
ήδιίνατο, ίσως, νά άποτελέση έξήγησίν τινα—είς τήν περίπτωσιν διενεργείας δα- 
πανών βελτιιόσεως τοΰ προσωπικοΰ—τής τάσεως τών έπιχειρηματιών δπως πα- 
ρέχουν χαμηλοτέρας άμοιβάς είς τάς γυναίκας φοβούμενοι τήν πρόωρον άποχδ)- 
ρησίν των έκ τής έργασίας λόγο.) γάμου ή τεκνοποιίας, κλπ.
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2. 1. Έκπαίδευσις εντός τής έπιχειρήσεως

Αί επιχειρήσεις εκπαιδεύουν, ενίοτε, τούς νέους έργαζομέ- 
νους, ώστε νά καθίσταται δυνατή ή έπίτευξις υψηλών αποδόσεων 
είς την έκτελουμένην εργασίαν.

Έάν ύποθέσωμεν, προς άπλοποίησιν των σχετικών υπολογι
σμών, ότι ή τοιαύτη έκπαίδευσις λαμβάνει χώραν μόνον κατά την 
πρώτην περίοδον έργασίας, τότε ή διαμορφουμένη εΐκών εισροών 
και έκροών είναι, κατ’ άρχήν, όμοία με την άνωτέρω είς την σχέ- 
σιν (3). Πράγματι, καί είς την περίπτωσιν ταύτην αί δαπάναι Κ 
αφορούν μίαν μόνον περίοδον, μη έπεκτεινόμεναι είς έπομένας πε
ριόδους.

Δέον, όμως, νά σημειωθή ότι ή, κατά την περίοδον ταύτην, έκ- 
παίδευσις τού έργαζομένου, έχει ώς σύνηθες άποτέλεσμα την έπί- 
τευξιν, κατά την διάρκειαν ταύτης, άποδόσεων χαμηλοτέρων έκεί- 
νων τάς οποίας θά ήδύνατο νά έπιτύχη ούτος, έάν δεν άπησχολεϊ- 
το μέ την έκπαίδευσιν π.χ. είς νέας μεθόδους, παραμελών, τρόπον 
τινά, τό καθαρώς παραγωγικόν έργον. Έάν ΟΠ'0 είναι ή τοιαύτη 
«δυνατή» άπόδοσις τού έργαζομένου, έπιτυγχανομένη έφ’ όσον δεν 
έκπαιδεύεται καί ΟΠ0 ή πραγματικώς έπιτυγχανομένη τοιαύτη, τό
τε ή διαφορά τούτων (ΟΠ'ο—ΟΠ0) άποτελεΐ έ ν επί πλέον στοι- 
χείον τού κόστους έκπαιδεύσεως, παραλλήλως προς τάς πραγματι
κός δαπάνας (ώς π.χ. δαπάναι λόγω τής κακής χρησιμοποιήσεως 
τών μηχανών καί τής άπασχολήσεως τών εκπαιδευτών).

Ύπό τήν έπίδρασιν τών συνθηκών τούτων ή σχέσις (3) παρι- 
οτάται όρθότερον ώς

On'o+G = Mo+C (4)
ένθα C το άθροισμα τών πραγματικών δαπανών έκπαιδεύσεως (Κ) 
καί τού, τρόπον τινά, «κόστους ύποαπασχολήσεως»12 συνεπείφ τής 
μειωμένης άποδόσεως τού έργαζομένου. Κατά ταΰτα, έάν G = C, 
έάν δηλαδή τό συνολικόν όφελος εκ τής διαφοράς εισροών - έκροών 
είναι ίσον προς τό συνολικόν κόστος τής έκπαιδεύσεως, τότε ΟΠ/0 = 
Μο. "Αρα ή άμοιβή τού έργαζομένου κατά τήν πρώτην περίοδον εί
ναι μεγαλυτέρα τού πραγματικού ΟΠ καί ίση προς τό ΟΠ' τό όποι
ον ούτος θά έπετύγχανεν έάν δεν έξεπαιδεύετο, ήτοι είναι ίση προς 
τό ΟΠ άλλου μή έκπαιδευομένου έργαζομένου άσχολουμένου μέ 
τό αύτό είδος έργασίας. Έάν, δι’ οίονδήποτε λόγον, δέν έπαλη-

12. Πεοί τοΰ κόστους ύποαπασχολήσεως 6λ. Παπαδημητρίου Δημ., Βιομη
χανικός Λογισμός, σελ. 182.
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θεύουν αΐ προσδοκίαι της έπιχειρήσεως καί, τελικώς, G < C, τότε

και ΟΓΓο > Μο. ’Αντιστρόφους, εάν G > C, τότε ΟΠ'ο < Μο.13
Άλλ’ ή πλέον ενδελεχής μελέτη τής διαμορφώσεως των με

γεθών τούτων έπιδάλλει την διάκρισιν τής «έκπαιδεύσεως έντός 
τής έπιχειρήσεως» είς γενικήν και ειδικήν τοιαύτην, λόγω τής δια
φόρου έπιδράσεως έκάοτης τούτων έπι τού ύφους τής αμοιβής τοΰ 
έργαζομένου.

2. 11. Γενική έκπαίδενσις έντός τής έπιχειρήσεως

'Υπό τον ορον τούτον νοείται ή έκπαίδευσις άποτέλεσμα τής 
οποίας είναι, συνήθως, ή βελτίωσις τής άποδόοεως τοΰ έργαζομένου 
δχι μόνον είς τήν έπιχείρησιν είς ήν άπασχολεΐται κατά τήν διάρ
κειαν τής έκπαιδεύσεως του, άλλά καί κατά τά αυτό ποσοστόν είς, 
τυχόν, άλλην ή άλλας όμοειδεϊς έπιχειρήσεις είς τάς οποίας, πιθα
νώς, ήθελεν άπασχοληθή είς τό μέλλον. Ούτως, αποτελεί γενικήν

13. 'Ο υπολογισμός τοϋ C αποτελεί, ενίοτε, δυσχερές έργον. Οΰτω, προκει- 
μένου περί δαπανών έκτεινομένων είς μίαν μόνον, τήν αρχικήν, περίοδον άπασχο- 
λήσεως, τό ύψος τών πραγματικών τοιούτων προσδιορίζεται, μάλλον, εΰχερώς, 
βάσει τών υπαρχόντων στοιχείων περιπτώσεων τοϋ παρελθόντος τής ιδίας ή ό- 
μοειδών επιχειρήσεων λειτουργουσών υπό τάς αύτάς συνΰήκας. Δυσχέρειας ό
μως, εμφανίζονται κατά τον υπολογισμόν τοΰ «κόστους ύποαπασχολήσεως» ώς 
τούτο καθωρίσθη ανωτέρω. Ό υπολογισμός αύτοΰ καθιστά άναγκαίαν τήν πρό- 
βλεψιν τής αξίας τής παραγωγικής συμβολής έργαζομένου μή τυγχάνοντος έκ- 
παιδεύσεώς ώς καί τής αξίας τής παραγωγικής συμβολής τοΰ έκπαιδευομένου. 
Άλλ’ είναι προφανές, δτι ό υπολογισμός οΰτος είναι δυνατόν νά γίνη μόνον κα
τά προσέγγισιν. 'Οπωσδήποτε ή ΰπαρξις στοιχείων τοΰ παρελθόντος συνιστρ ά- 
ξιόλογον βοήθημα εις τήν διενέργειαν τών σχετικών υπολογισμών.

Έν περιπτώσει δαπάνης έκτεινομένης είς γνωστόν αριθμόν περιόδων (m), 
τό Ο ίσοΰται (ύποτίθεται δτι ΰφίσταται δυνατότης καθορισμού τών ΟΠ' καί

ΟΠ) προς
V V oiu-ont »-ι Ut

(Αί είσροαί υπολογίζονται είς τό τέλος έκάστης περιόδου καί αί δαπάναι είς τήν 
αρχήν).

Τέλος, είς τήν περίπτωσιν κατά τήν οποίαν δεν είναι έκ τών προτέρων 
γνωστός ό αριθμός τών περιόδων καί είδικώς διά τον προσδιορισμόν τής χρο
νικής διάρκειας τών δαπανών έκπαιδεύσεως, ή πρόβλεψις τής διαμορφώσεως 
τοΰ ΟΠ' καί Ο Π δύναται νά παράσχη ενδείξεις περί τοΰ άριθμοΰ τών περιό- 
δο>ν έκπαιδεύσεως. Πράγματι, κατά τεκμήριον, δταν τό ΟΠ καθίσταται ίσον 
προς τό ΟΠ', τούτο σημαίνει δτι ό έργαζόμενος έξεπαιδεύθη πλήρως είς τήν 
έργασίαν του. Ούτως, ό αριθμός τών περιόδων έκπαιδεύσεως (m) είναι έκεϊνος 
κατά τον όποιον OITt — ΟΠt = Ο, ένθα t=m.
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έντός τής έπιχειρήσεως έκπαίδευσιν ή έκμάθησις τής τέχνης π.χ. 
τοϋ ξυλουργού (κατά την διάρκειαν τής εργασίας), διότι ό τεχνίτης 
δύναται πλέον νά άπασχοληθή και είς άλλας όμοειδεϊς έπιχειρή- 
σεις, με την αυτήν, ceteris paribus, ώς και εις την προηγουμένην 
έπιχείρησιν, άπόδοσιν.

'Οπωσδήποτε ή ΰπαρξις έκπαιδεύσεως δυναμένης νά χαρακτη- 
ρισθή ώς γενική τοιαύτη, αποτελεί, εν πολλοΐς, συνάρτησιν τής 
ύφισταμένης μορφής άγορας.

Οΰτω, επί πλήρους ανταγωνισμού απασα, σχεδόν, ή παρεχο- 
μένη έκπαίδευσις είναι γενική, λόγφ τοΰ μεγάλου άριθμοΰ των ό- 
μοειδών επιχειρήσεων. ’Επί μονοψωνίου απασα, σχεδόν, είναι ειδική 
(περί ής κατωτέρω) και έπι άλλων μορφών συνυπάρχουν—γενι
κώς—τόσον ή γενική όσον και ή ειδική έκπαίδευσις.

’Αποτέλεσμα τής παροχής γενικής έκπαιδεύσεως—ώς, 6ε6αίως, 
και πόσης έκπαιδεύσεως—είναι—ή τουλάχιστον προσδοκδται δτι θά 
είναι—ή αΰξησις τής άποδόσεως τοΰ εργαζομένου καί, συνεπώς, 
ή βελτίωσις τοΰ σκέλους τών άναμενομένων εισροών. Ταυτοχρό- 
νως, όμως, οί λαμβάνοντες γενικήν έκπαίδευσιν καθίστανται χρή
σιμοι και είς τάς λοιπάς όμοειδεϊς έπιχειρήσεις. Οΰτω, κατ’ άρχήν, 
δεδομένη έπιχείρησις θά έδέχετο νά παράσχη γενικήν έκπαίδευσιν 
έλπίζουσα είς τήν αΰξησιν τών μελλοντικών εισροών της. Άλλ’ εί- 
δικώς είς τήν μορφήν τοΰ πλήρους άνταγωνισμοΰ, ένθα, ώς γνω
στόν, ύφίσταται μεγάλος άριθμός όμοειδών έπιχειρήσεων, καθίστα
ται άναγκαία και διά τάς λοιπάς έπιχειρήσεις ή παροχή έκπαιδεύ- 
σεως, ώστε νά έξακολουθοΰν αύται νά παραμένουν άνταγωνιστικαί. 
Τοΰτο έχει ώς άποτέλεσμα τήν αΰξησιν τοΰ ΟΠ είς άλας τάς έπι- 
χειρήσεις. Κατ’ άκολουθίαν, έφ’ δσον είς τήν μορφήν τοΰ πλήρους 
άνταγωνισμοΰ αί καταβαλλόμενοι, ύπό τίνος έπιχειρήσεως, άμοιβαι 
προσδιορίζονται έκ τοΰ ΟΠ τών λοιπών έπιχειρήσεων, ή γενική 
αΰτη αΰξησις τοΰ ΟΠ θά όδηγήση είς τήν γενικήν ΰψωσιν τοΰ έπι- 
πέδου τών άμοιβών ώστε, τελικώς, τό, έκ τής παροχής έκπαιδεύ- 
σεως, συγκριτικόν δφελος δεδομένης έπιχειρήσεως έξανεμίζεται.

Σημαίνει, δμως, ή διαπίστωσις αΰτη δτι, ύπό συνθήκας πλήρους 
άνταγωνισμοΰ, καθίσταται άσύμφορος ή παροχή έκπαιδεύσεως είς 
τούς έργαζομένους;

'Οπωσδήποτε, μή ύφισταμένου άμέσου οικονομικού όφέλους, ή 
έπιχείρησις δέν έχει ιδιαίτερον λόγον πραγματοποιήσεως τής τοι- 
αύτης δαπάνης. Έν τούτοις έτερός τις—ό ίδιος ό έργαζόμενος— 
έχει άμεσον ένδιαφέρον. Γνωρίζει ούτος δτι ή έκπαίδευσις συν
επάγεται, μελλοντικώς, ύψηλοτέραν άμοιβήν άπό έκείνην τήν ό-
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ποίαν θά ήδύνατο νά λάθη εάν δεν έξεπαιδεύετο. Διά τάν λόγον 
τοΰτον, είναι πρόθυμος νά άναλάβη ό ίδιος την τοιαύτην δαπάνην 
έκπαιδεύσεως. Βεβαίως, έφ’ δσον όμιλοΰμεν περί έκπαιδεύσεως εν
τός της έπιχειρήσεως, δεν νοείται ή εκ μέρους τοΰ έκπαιδευομένου 
άμεσος καταβολή χρημάτων είς άντάλλαγμα τής παρεχόμενης έκ- 
παιδεύσεως. 'Απλώς, ό έργαζόμενος δεχόμενος όπως έπωμισθή την 
δαπάνην έκπαιδεύσεως, άποδέχεται άμοιβήν μειωμένην κατά την 
δαπάνην ταύτην.14

Επανερχόμενοι είς τάς άνωτέρω ύπ’ άριθ. (2) καί (3) σχέ
σεις, παρατηροΰμεν δτι είς την περίπτωσιν μη καταβολής δαπανών 
έκπαιδεύσεως έκ μέρους τής έπιχειρήσεως, τό G (άφελος τής έπι
χειρήσεως έκ τής διαφοράς ΟΠ καί Μ) ίσοΰται πρός μηδέν καί 
τοΰτο διότι αί άμοιβαί είς την περίπτωσιν ταύτην θ’ αύξάνωνται ά- 
ναλόγως προς την αΰξησιν τών άποδόσεων.

Ουτω, ή σχέσις καθίσταται ΟΠο = Μ0+Κ καί ύπά την μορφήν 
τής (4), On'o=Mo+C (5)
οπότε καί Μο=ΟΠ„—Κ ή Μο = ΟΠ,0—C (6)

’Άρα είς τήν περίπτωσιν παροχής γενικής έκπαιδεύσεως ή ά- 
μοιβή έκπαιδευομένου, κατά τήν διάρκειαν ταύτης, ίσοΰται προς τό 
ΟΠ μεΐον τάς δαπάνας έκπαιδεύσεως. ’Αμείβεται δηλαδή ό έργαζό
μενος όλιγώτερον καί τής δυνατής (ΟΠ'ο) καί τής πραγματικής 
(ΟΠο) άποδοτικότητός του.

2. 12. Ειδική έκπαίδευσις εντός τής επιχειρήσεις

Ειδική έκπαίδευσις είναι ή παρέχουσα είς τον έργαζόμενον ει
δικός γνώσεις, χρησίμους διά τήν αΰξησιν τής παραγωγικότητάς του 
έντός τής συγκεκριμένης έπιχειρήσεως καί μόνον είς αυτήν.

Οΰτω, είς οίανδήποτε περίπτωσιν άπολύτως μονοφωνικής έπι
χειρήσεως παρέχεται είς τούς έργαζομένους ειδική έκπαίδευσις. Είς 
τήν περίπτωσιν ταύτην, αί γνώσεις τάς οποίας άποκτδ διά τής έκ- 
παιδεύσεως ό έργαζόμενος, δεν συνεπάγονται αΰξησιν τής παραγω
γικότητάς του είς περίπτωσιν καθ’ ήν θά έγκατέλειπε τήν δεδομένην 
μονοφωνικήν έπιχείρησιν διά νά έργασθή είς άλλην τινά, διαφόρου, 
κατ’ άνάγκην, μορφής.

14. Ή διαμόρφωσις τών αμοιβών είναι όμοια είς τήν περίπτωσιν κατα
βολής δαπανών έκ μέρους τοΰ έργαζομένου δι’ έκπαίδευσίν του έκτος τής έπιχει
ρήσεως. Τότε υφίσταται πραγματικός δαπάνας (Κ) διά δίδακτρα, βιβλία, κ.λ.π. 
καί τοιαότας λόγιρ μικροτέρας άποδόσεως. Συνεπώς έφαρμόζονται ένταΰβα αί 
άνωτέρω σχέσεις (5) καί (G).
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Έφ’ δσον ή ειδική έκπαίδευσις είναι χρήσιμος καί συντελεί εις 
την αΰξησιν τοϋ ΟΠ, μόνον εις την συγκεκριμένην έπιχείρησιν, 
τότε ή άμοιδή την οποίαν θά ήδύνατο νά λάβη ό εργαζόμενος, έγ- 
καταλείπων την τοιαύτην έπιχείρησιν διά νά έργασθή είς έτέραν, θά 
ήτο άνεξάρτητος τοϋ είδους καί τοϋ 6αθμοΰ τής προηγηθείσης έκ- 
παιδεύσεως. Συνεπώς, ή έπιχείρησις γνωρίζουσα οτι ή παρεχομένη 
έκπαίδευσις αυξάνει την παραγωγικότητα των έργαζομένων, μόνον 
έντάς αυτής καί ούχί είς άλλας έπιχειρήσεις, δύναται νά παρέχη 
αμοιβήν άπλώς ϊσην, τουλάχιστον, προς τήν παρεχομένην ύπό των 
λοιπών έπιχειρήσεων, δηλαδή προς τήν λαμβανομένην άμοιβήν ύπό 
μή έκπαιδευθέντων έργαζομένων.

'Υπό τοιαύτας συνθήκας ούδείς έργαζόμενος θά έδέχετο νά έ- 
πωμισθή δαπάνας έκπαιδεύσεως (ώς είς τήν προηγουμένην περί- 
πτωσιν) έφ’ δσον αί δαπάναι αύται δεν θά συνεπήγοντο αυξησιν τών 
κερδών του. Παραλλήλως, δμως, ή έπιχείρησις έχουσα άνάγκην έρ
γαζομένων μέ εϊδικάς γνώσεις, δέχεται νά καταβάλη ή ιδία τάς 
δαπάνας ταύτας, έφ’ δσον προσδοκά δτι ή παρούσα άξία τών άναμε- 
νομένων εισροών θά ίσοΰται τουλάχιστον προς τήν παρούσαν άξίαν 
τών έκροών (δηλαδή άμοιβάς καί δαπάνας έκπαιδεύσεως).

Βάσει τής σχέσεως On'o+G=Mo+C καί έν τή προοπτική 
τής ίσότητος G = C, ή έπιχείρησις παρέχει κατά τήν άρχικήν πε
ρίοδον Μ0=ΟΠ'ο.

Οΰτω, παρεχομένης ειδικής έκπαιδεύσεως ό έργαζόμενος άμεί- 
βεται διά ποσοϋ ίσου προς τό ΟΠ τό όποιον θά ήδύνατο νά έπιτύχη 
έργαζόμενος άλλαχοΰ, τουτέστιν ανευ ειδικής έκπαιδεύσεως. Έφ’ 
δσον δε ή πραγματική άπόδοσις (ΟΠο) τοϋ έργαζομένου είναι, 
συνήθως, μικρότερα τής «δυνατής» τοιαύτης (ΟΠ'ο), ή έπιχείρησις 
παρέχει είς τήν πραγματικότητα, άμοιβήν μεγαλυτέρον τής αξίας 
τοϋ όριακοϋ προϊόντος. Ταυτοχρόνως, καταβάλλει τάς δαπάνας ει
δικής έκπαιδεύσεως προσδοκώσα τήν κάλυψιν τής διαφοράς έκ τών, 
μελλοντικώς, ηύξημένων εισροών, δταν ή παρεχομένη αμοιβή θά 
καταστή μικροτέρα τοϋ έπιτυγχανομένου όριακοϋ προϊόντος.

2. 13. Διαμόρφωσις τών άμοιβών κατά τήν παροχήν έκπαιδεύσεως
άμφοτέρων τών μορφών

Ήσχολήθημεν, ήδη, μέ τήν διαμόρφωσιν τών άμοιβών έν πε- 
ριπτώσει παροχής άπολύτως γενικής ή άπολύτως ειδικής έκπαιδεύ- 
σεως. Άλλ’ έκτος άκραίων τινών περιπτώσεων, πλέον συνήθης εί
ναι ή μορφή κατά τήν οποίαν αί έπιχειρήσεις παρέχουν, ταυτοχρό
νως, γενικήν έκπαίδευσιν—αύξάνουσαν τήν παραγωγικότητα τοϋ



έργαζομένου είς δλας τάς όμοειδεϊς έπιχειρήσεις—και ειδικήν τοι- 
αύτην, αύξάνουσαν την παραγωγικότητα εις την παρέχουσαν τού
την έπιχείρησιν μόνον.

Επομένως και συμφώνως προς τά άνωτέρω, είς τοιαύτας περι
πτώσεις μέρος μέν των δαπανών καταβάλλεται ύπό τής έπιχειρή- 
σεως καί μέρος υπό τοΰ έργαζομένου.

Έάν θεωρήσωμεν ώς G την παρούσαν άξίαν τής συνολικής ώ- 
φελείας τής έπιχειρήσεως έκ τής παροχής ειδικής έκπαιδεύσεως, 
ώς G' την παρούσαν άξίαν τής συνολικής ώφελείας τοΰ έργαζομέ
νου έκ τής καταβολής δαπανών διά την παρεχομένην γενικήν έκ- 
παίδευσιν καί ώς G/,=G+G' τήν συνολικώς προκύπτουσαν ώφέ- 
λειαν, τότε, εν περιπτώσει ισορροπίας, G"=C. Παραλλήλως, έάν 
α είναι τό κλάσμα τής συνολικής ώφελείας τό άφορών είς τήν ώφέ- 
λειαν τοΰ έπιχειρηματίου, τότε α G"=G καί έφ’ δσον G"=C 
τότε ή (4) μετατρέπεται είς ΟΠ' + αΟ = Μ + Οή 
Μ -- ΟΠ' — (I—α) C.

Ή άνωτέρω σχέσις καθορίζουσα τήν διαμόρφωσιν τών άμοιβών 
έν περιπτώσει παροχής έκπαιδεύσεως άμφοτέρων τών μορφών, δύ- 
ναται νά έλεγχθή καί διά τάς περιπτώσεις παροχής άπολύτως γενι
κής ή άπολύτως ειδικής έκπαιδεύσεως..Ουτω, επί γενικής έκπαιδεύ- 
σεως α=Ο, έφ’ δσον ή έπιχείρησις ούδέν καταβάλλει διά δαπάνας 
έκπαιδεύσεως. ’Άρα Μ=ΟΠ'—C. Άντιθέτως, έπί άπολύτως ειδι
κής έκπαιδεύσεως α= I καί Μ = ΟΠ'.

2. 14. Διαμόρφωσις τών άμοιβών μετά τό πέρας τής περιόδου έκ-
παιδενσεως

Είς τήν περίπτωσιν παροχής γενικής έκπαιδεύσεως εντός τής 
έπιχειρήσεως, μετά τό πέρας ταύτης ή αμοιβή τού έργαζομένου κα
θίσταται ϊση προς τό οριακόν προϊόν τό όποιον θά ήδύνατο νά έπι- 
τύχη άλλαχοΰ.

Ή τοιαύτη διαμόρφωσις καθίσταται άναγκαία έφ’ δσον ό τυχών 
γενικής έκπαιδεύσεως έργαζόμενος δύναται νά έγκαταλείψη τήν 
έπιχείρησιν—ύπό συνθήκας πλήρους άνταγωνισμοΰ είς τήν άγο- 
ράν έργασίας—λαμβάνων άλλαχοΰ άμοιβήν ίσην προς τήν άξίαν 
τού οριακού του προϊόντος. Άντιθέτως, ή παρεχομένη άμοιβή δεν 
δύναται νά είναι ύψηλοτέρα τής άξίας τού οριακού προϊόντος, διότι 
ούδείς λόγος ώθεϊ τήν έπιχείρησιν είς τοιαύτην συμπεριφοράν, έφ’ 
δσον θά ήδύνατο νά άντικαταστήση τον άποχωρήσαντα έργαζόμενον 
δι’ άλλου έχοντος τά αυτά προσόντα.
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Έν περιπτώσει παροχής ειδικής έκπαιδεύσεως και κατά την 
διάρκειαν τής περιόδου έπανεισπράξεως τής σχετικής δαπάνης ύπό 
τής έπιχειρήσεως, ή άμοιβή τοΰ εργαζομένου είναι, τουλάχιστον, ϊση 
προς την αξίαν τοΰ όριακοΰ προϊόντος τό όποιον θά ήδύνατο νά 
επιτυχή άλλαχοΰ. Τοϋτο δέ, διότι εάν αΰτη ή το μικροτέρα, ό εργα
ζόμενος θά άπεχώρει και ή έπιχείρησις θά ύφίατατο τήν άπώλειαν 
τοΰ διά τήν έκπαίδευσιν διατεθέντος ποσοΰ.

Μετά τό πέρας, δμως, τής περιόδου έπανεισπράξεως τής δαπά
νης έκπαιδεύσεως, ή άμοιβή τοΰ έργαζομένου καθίσταται υψηλότερα 
έκείνης τήν οποίαν θά ήδύνατο ουτος νά έπιτύχη έάν έλάμβανεν 
γενικήν ή ούδεμίαν έκπαίδευσιν. θά ήτο δυνατόν νά ύποστηριχθή, 
σχετικώς, δτι ό έξ ύποθέσεως άνύπαρκτος άνταγωνισμός εις τήν ζή- 
τησιν έργαζομένων με τοιαύτην έκπαίδευσιν θά έπέτρεπεν τήν διά
φορον—προς όφελος τής έπιχειρήσεως—διαμόρφωσιν τών άμοιβών. 
Ή αποψις αυτή άγνοεϊ, δμως, τήν άπροθυμίαν τής έπιχειρήσεως δι’ 
άνάληφιν τής δαπάνης έκπαιδεύσεως νέου τίνος έργαζομένου, προσ- 
ληφθησομένου εις άντικατάστασιν τοΰ άποχωροΰντος, έφ’ δσον ού- 
δεμία ύφίσταται βεβαιότης δτι ούτος θά παραμείνη είς τήν έπιχεί- 
ρησιν μέχρι τοΰ πέρατος τής περιόδου έπανεισπράξεως τής σχετι
κής δαπάνης.15

Ή διαπίστωσις αυτή δεν σημαίνει, έν τούτοις, δτι ή άμοιβή τοΰ 
έργαζομένου θά είναι ύψηλοτέρα τής αξίας τοΰ όριακοΰ προϊόντος 
τό όποιον έπιτυγχάνει είς τήν συγκεκριμένην έπιχείρησιν. Τουναν
τίον, είναι, συνήθως, χαμηλοτέρα—ή έπιχείρησις έχει τήν σχετικήν 
εύχέρειαν έφ’ δσον ό έργαζόμενος δεν δύναται νά έξεύρη άπα- 
σχόλησιν με άμοιβήν ύψηλοτέραν τής ήδη παρεχομένης—τοΰ όρια
κοΰ προϊόντος, μόνον δέ άνώτατον δριον ύψώσεως είναι ή ίσότης 
ταύτης προς τήν άξίαν τοΰ όριακοΰ προϊόντος.16

2. 2. Δαπάναι βελτιώσεως τής φυσικής και ψυχικής υγείας τών ερ
γαζομένων

Ή αυξησις τής άποδόσεως δεν έπέρχεται διά τής παροχής έκ- 
παιδεύσεως μόνον. Δαπάναι άποσκοποΰσαι είς τήν βελτίωσιν τής

15. ’Εκτός τής περιπτώσεως συνάψεως μακροχρονίων συμβολαίων.
1G. ’Ενδέχεται, έν τούτοις, νά παρέχεται άμοιβή ύψηλοτέρα τής αξίας τοΰ 

ΟΠ είς τήν περίπτωσιν κατά τήν οποίαν παρουσιάζεται προσωρινή μείωσις τής 
ζητήσεως τών προϊόντων τής συγκεκριμένης έπιχειρήσεως. ’Εν τοιαύτη περι- 
πτώσει, ή έπιχείρησις ύά προτίμηση, μάλλον, νά μή άπολέση τον έργαζόμενον 
έλπίζουσα είς σύντομον βελτίωσιν τών συνθηκών πω λή σε ως τών προϊόντων της.



φυσικής ή τής ψυχικής ύγείας τών εργαζομένων έχουν, συνήθως 
δμοια άποτελέσματα διά τήν έπιχείρησιν. Π.χ. δεδομένη έπιχείρη- 
σις παρέχουσα μεσημβρινόν γεύμα καταλλήλου συνθέσεως καί πε
ριεκτικότητας είς θερμίδας και βιταμίνας αυξάνει, κατά κανόνα, τήν 
Ικανότητα τών εργαζομένων. Έγκαθιστώσα σύστημα ύγειονομικής 
περιθάλψεως τών εργαζομένων αυξάνει τήν διάρκειαν τής «ενερ
γού» ζωής αύτών καί, κατ’ άκολουθίαν, επιμηκύνει τήν διάρκειαν 
τών προσδοκωμένων ύψηλών άποδόσεών των. Τέλος, βελτιοϋσα τάς 
γενικωτέρας συνθήκας έργασίας δημιουργεί προϋποθέσεις διά τήν 
έπίτευξιν ύψηλοτέρας παραγωγικότητος κ.ο.κ. Τά παραδείγματα 
ταϋτα άποτελοϋν χαρακτηριστικός περιπτώσεις δαπανών βελτιώσε- 
ως τής ύγείας τού προσωπικού, αί όποϊαι, πλήν τού συνήθους άμέ- 
σου άποτελέσματός των (αϋξησις άποδόσεών), παρέχουν έπιπροσθέ- 
τως έν έμμεσον άποτέλεσμα, βελτιοΰσαι τήν ψυχολογικήν κατάστα- 
σιν τού εργαζομένου. Ουτω, τελικώς, τό συνολικόν όφελος (G) 
τής έπιχειρήσεως οφείλεται άφ’ ενός μέν, είς τήν αΰξησιν τής πα
ραγωγικότητας λόγω βελτιώσεως τής φυσικής καταστάσεως τών ερ
γαζομένων, άφ’ ετέρου δέ, είς τήν αΰξησιν ταύτης λόγω ψυχολο- 
γικώς καλλιτέρων συνθηκών έργασίας.

Είς τήν περίπτωσιν δαπανών τής μορφής ταύτης, ή έπιχείρη- 
σις δέχεται, ώς καί είς τήν περίπτωσιν τής έκπαιδεύσεως, να δαπα- 
νήση τό όναγκαία ποσά, έφ’ όσον ή έπένδυσις συνεπάγεται βελ- 
τίωσιν τής άποδόσεως τών έργαζομένων, άποκλειστικώς καί μόνον, 
είς τήν δεδομένην έπιχείρησιν. ’Άλλως, δέχεται να καταβάλη τό 
τμήμα τούτων τό άποτελούν ειδικήν δαπάνην (κατ’ άναλογίαν προς 
τήν ειδικήν έκπαίδευσιν) τού υπολοίπου (γενικής φύσεως) κατα- 
βαλλομένου ύπό τού ίδιου τού έργαζομένου ή, ένίοτε, ύπό τού Κρά
τους, ώς π.χ. έπί ύγειονομικής περιθάλψεως τών έργαζομένων.

Αί είδικαί δαπάναι καταβάλλονται ύπό τής έπιχειρήσεως ύπό 
τάς έξής μορφάς: α) Ένίοτε καταβάλλονται ώς καί αί είδικαί δα
πάναι έκπαιδεύσεως έντός τής έπιχειρήσεως, ανευ δηλαδή καταβο
λής χρημάτων είς τον έργαζόμενον, π.χ. παροχή γευμάτων καθ’ 
έκάστην. 6) ’Άλλοτε ή έπιχείρησις δεν δύναται ή δεν έπιθυμεϊ 
να άναλάβη τήν δαπάνην ύπό τήν άνωτέρω μορφήν καί προτιμςί νά 
παρέχη είς χρήμα τό άντίστοιχον ποσόν είς τον έργαζόμενον. 'Υπό 
τήν δευτέραν ταύτην μορφήν ή άμοιβή τού έργαζομένου αύξάνεται 
κατά ποσόν τι C ένφ είς τήν πρώτην περίπτωσιν τό C δαπανδται 
χωρίς νά αύξάνωνται άμέσως αί άπολαβαί τού έργαζομένου.

Οΰτω, (άνεξαρτήτως τής μορφής ύπό τήν οποίαν καταβάλλεται 
τό C) ή άμοιβή τού έργαζομένου είναι, κατά τήν άρχικήν περίοδον,
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μεγαλυτέρα τής άξίας τοϋ όριακοΰ προϊόντος κατά τό ποσόν τοϋτο 
(έφ’ δσον δεν δύναται ή έπιχείρησις νά εΰρη εργαζομένους παρέ- 
χουσα αμοιβήν κατώτεραν τοϋ ΟΠ). Εις τάς έπομένας περιόδους, 
άνερχομένης τής άποδόσεως τοϋ εργαζομένου, τό ΟΠ καθίσταται 
προοδευτικώς ύψηλότερον τοϋ άθροίσματος Μ + C, ώστε, τελικώς, 
καλύπτεται ή σχετική δαπάνη και προκύπτει £ν δφελος έκ τής δια
φοράς [ΟΠ—(M+C)] έπιτρέπον τήν περαιτέρω αΰξησιν τής άμοι- 
βής.

'Οπωσδήποτε, ή καταβολή των άνωτέρω δαπανών ύπό τήν δευ- 
τέραν μορφήν παρουσιάζει μειονεκτήματά τινα, διότι, ένίοτε, δεν 
έξασφαλίζει τήν έπίτευξιν ύψηλοτέρας παραγωγικότητας τοϋ έργα- 
ζομένου έφ’ δσον ουτος έχει πάντοτε τήν δυνατότητα νά δαπανή- 
ση τό ποσόν C κατά τρόπον μή συνεπαγόμενον τήν αύξησιν τής 
παραγωγικότητάς του, δηλαδή εις σκοπούς άλλους άπό έκείνους διά 
τούς οποίους τοϋτο παρέχεται.

Συμπερασματικώς, δέον νά σημειωθούν τά έξης έν σχέσει προς 
τάς δαπάνας βελτιώσεως τοϋ άνθρωπίνου δυναμικού:

α) Ή έκ τής σχετικής δαπάνης ώφέλεια τής έπιχειρήσεως είναι 
τόσον μεγαλυτέρα δσον μεγαλυτέρα είναι ή προβλεπομένη διάρκεια 
άπασχολήσεως τοϋ ή των έργαζομένων εις τούς οποίους άφορρ καί 
δσον είδικωτέρας φύσεως είναι αΰτη (δσον δηλαδή τά συνεπεία 
τής δαπάνης προκύπτοντα οφέλη περιορίζονται εις τήν πραγματο
ποιούσαν ταύτην έπιχείρησιν καί μόνον).

β) Έπιχείρησις έπιθυμοϋσα ή εύρισκομένη εις τήν άνάγκην 
διενεργείας δαπανών βελτιώσεως τοϋ προσωπικού, ύποχρεοϋται νά 
καταβάλη, κατά τάς άρχικάς περιόδους άπασχολήσεως ίδίςι, δι’ ά- 
μοιβάς καί λοιπός έπιβαρύνσεις, ποσά ύπερέχοντα τής άξίας τής 
παραγωγικής συμβολής τών έργαζομένων.

γ) Λαμβανομένης ύπ’ δφιν τής σχετικής άβεβαιότητος ώς προς 
τήν έπανείσπραξιν δαπανών τινων βελτιώσεως τοϋ προσωπικοΰ,καθί
σταται άναγκαϊον δπως ή έπιχείρησις προκρίνη, μεταξύ τών δια
φόρων δυνατών μορφών τοιούτων δαπανών, τάς πλέον παραγωγι
κός τοιαύτας, ώστε νά δύναται νά έπιτύχη τήν μεγίστην έξ αυτών 
ώφέλειαν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'

Π POTT Π A TINA ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ 
ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΤ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Γενικά

Έξ δσων άνωτέρω έξετέθησαν, άλλα και έξ δσων έκ πείρας εί
ναι γνωστά, καθίσταται άντιληπτόν δτι, έκτος των περιπτώσεων μο
νοφωνικών καταστάσεων είς την άγοράν εργασίας, είς πάσαν άλλην 
περίπτωσιν, ό εργαζόμενος η εργοδότης ούδεμίαν δύναμιν έχουν 
προς έπηρεασμόν τοΰ κατωτάτου ορίου των άμοιβών, άποτελοΰντος 
δεδομένον δΓ αυτούς μέγεθος.

Τό δριον τοΰτο καθοριζόμενον συνεπείς τοΰ μηχανισμού σχη
ματισμού τοΰ μισθού ή συνεπείςι συμφωνίας των άντιστοίχων έργο- 
δοτικών και έργατικών οργανώσεων η, τέλος, κατόπιν Κρατικής 
παρεμβάσεως έπιτρέπει είς τον μεν έργοδότην νά γνωρίζη τό κα- 
τώτατον δριον άμοιβής τό όποιον ύποχρεοϋται νά προσφέρη, είς δε 
τον έργαζόμενον, τό κατώτατον δριον άμοιβής τό όποιον δύναται 
νά άποδεχθή.1

Πάντα τά άνωτέρω ισχύουν άπολύτως είς περιπτώσεις ώργανω- 
μένων άγορών έργασίας, ή δε σημασία των καθίσταται μικροτέρα 
δσον όλιγώτερον ώργανωμένη είναι ή άγορά. Πράγματι, ύφίσταν- 
ται, συνήθως, συμφωνίαι ή κατώτατα δρια άμοιβών διά τό σύνολον 
τών έργων έκτελεστικοΰ χαρακτήρος άλλά διά πολλάς κατηγορίας 
διοικητικής ή έπιστημονικής έργασίας δεν ύφίστανται τοιαΰτα δρια.1 2

Ή έλλειψις τοιούτων ορίων ή συμφωνιών οφείλεται, έν μέρει, 
είς την δυνατότητα ύπάρξεως σημαντικών διαφορών άποδόσεως άπό

1. Κατά τον L. G. R a y n ο 1 d s, Labor Economics and Labor Relations, 
Prentice Hall, N. York, l!)4i), τά όρια τών άμοιβών τάς οποίας δεδομένος ερ
γοδότης δύναται νά καταβάλη καθορίζονται πρός τά άνω μέν έκ τής ικανότη
τάς του πρός πληρωμήν, πρός τά κάτω δέ έκ τής δυνατότητος προσελκύσεως 
καί διατηρήσεως τών έργαζομένων.

2. Έν Έλλάδι, ώς καί αλλαχού, ή έλλειψις ενιαίου έπιπέδου είναι Ιδιαιτέρως 
έμφανής προκειμένου περί άμοιβών διοικητικών στελεχών (managers) άνωτέρου 
ή ανώτατου έπιπέδου. (’Ίδε ΰποσημ. 4 τοΰ παρόντος κεφαλαίου). Πράγματι, 
διά διαφόρων υπουργικών άποφάσεων καθορίζονται, συνήθως, κατώτατα ό'ρια 
άμοιβών υπαλλήλων γραφείου, συλλήβδην, χωρίς διάκρισιν τοΰ έπιπέδου τής 
εκτελουμενης εργασίας. Έξαίρεσιν τών άνωτέρω άποτελοΰν έπιχειρήσεις τινές 
είς τάς οποίας ΰφίσταται βαθμολογική διάρθρώσις τοΰ προσωπικοΰ καί καθορί
ζεται παγία άντιστοιχία μεταξύ βαθμών καί άμοιβών (ώς είναι π.χ. αί έξηρ- 
τημέναι, άμέσως ή έμμέσως, έκ τοΰ Δημοσίου έπιχειρήσεις). Άντιθέτως, ΰφί-
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άτόμου εις άτομον, έν άντιθέσει προς τάς, συνήθως, περιωρισμένας 
διαφοράς άποδόσεως προκειμένου περί έργων εκτελεστικού χαρα- 
κτήρος, γεγονός καθιστών δυσχερή την θέσπισιν ένιαίου επιπέδου 
άμοιδής δι’ έκάστην κατηγορίαν διοικητικής ή επιστημονικής εργα
σίας.3 ’Αποτέλεσμα τής καταστάσεως ταύτης είναι ή ΰπαρξις, ένίοτε, 
διαφορών μεταξύ προσφερομένων άμοιβών διά την έκτέλεσιν δεδο
μένης έργασίας, αί όποΐαι, συχνάκις, κατά πολύ ύπερβαίνουν πο- 
σοστόν 100%.4 'Οπωσδήποτε, αί διαφοραί άμοιβών δεν οφείλονται 
εις την διάφορον άπόδοσιν τών έκτελεστών μόνον. Σημαντικόν μέ
ρος τών τοιούτων διαφορών οφείλεται:

α) Εις την έλλιπή πληροφόρησιν τής έπιχειρήσεως περί τών 
καταβαλλομένων άμοιβών ύπό τών λοιπών έπιχειρήσεων διά την 
έκτέλεσιν όμοιας έργασίας. Σχετικώς ό G. J. Stigler5 άναφέρει 
αποτελέσματα έρεύνης συμφώνως προς την οποίαν αί προσφερόμε- 
ναι άμοιβαί δι’ άτομα με τάς αύτάς, κατά τεκμήριον, ικανότητας, ώς 
π.χ. νέοι άπόφοιτοι πανεπιστημίου, δύνανται νά παρουσιάζουν δια
φοράς αί όποΐαι, κατά την έρευναν ταύτην τουλάχιστον, άνήλθον 
εις 10%.

6) Είς την σταθερότητα τής προσφερομένης άπασχολήσεως. 
Πράγματι, δσον μεγαλυτέρα προβλέπεται αυτή, τόσον περισσότερον 
πιθανόν είναι νά άποδεχθή ό ύποψήφιος έργαζόμενος χαμηλοτέραν 
αρχικήν άμοιβήν, ύπολογίζων την ώφέλειαν εκ τής σταθερότητος 
τής άπασχολήσεως.6

γ) Είς τήν σχέσιν μεταξύ παρούσης καί μελλοντικής άμοιβής. 
Έφ’ δσον προβλέπονται άξιόλογοι αυξήσεις μισθών είς τό μέλλον, 
είναι δυνατόν ν’ άποδεχθή τις άρχικήν άμοιβήν χαμηλοτέραν τής 
παρεχομένης ύπ’ άλλης έπιχειρήσεως (συνεκτιμών τήν διάρκειαν

στανται κατώτατα όρια αμοιβών εϊς τινας περιπτώσεις παροχής άμιγώς επιστη
μονικής έργασίας. Συγκεκριμένος, ΰφίστανται Συλλογικά! Συμβάσεις ρυθμίζου- 
σαι τούς μισθούς Γεωπόνων, Χημικών, Φαρμακοποιών, Κτηνιάτρων καί Λογι
στών. (Βλ. Διαρκής Κώδιξ Εργατικής Νομοθεσίας—Κλαδική ’Εργατική Νο
μοθεσία).

3. ’Αλλά καί ή μέτρησις τών τοιούτων διαφορών άποδόσεως είναι, συνή
θως, δυσχερής. Σχ. Κεφ. Ε’ παρ. 2 τής παρούσης.

4. Ό F. G. Moore, έ.ά., σελ. 507, αναφέρει δτι οί μισθοί τών Προέδρων 
εταιρειών είς Η.Π.Α. κυμαίνονται άπό 50.000 δολλάρια μέχρι 250.000 δολλάρια 
έτησίως.

5. G. J. Stigler, Information in the Labor Market, Journal of Political 
Economy, Vol. LXX, No 5, Oct. 1962, σελ. S94-10S.

6. K e i t h L.A. - C u b e 11 i n i C.E., έ.ά., σελ. 207.
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τής άπασχολήσεως, έπίσης) προτιμών διάρθρωσιν άμοιβών μεγιστο
ποιούσαν την παρούσαν αξίαν τοΰ συνόλου των αναμενομένων ά
μοιβών, έστω και με χαμηλήν άρχικήν τοιαότην. Είς την κατηγο
ρίαν ταύτην ύπάγεται έπίσης, ή περίπτωσις άπασχολήσεως είς την 
οποίαν προβλέπεται ίεραρχική έξέλιξις, τής οποίας ή μισθολογική 
έξέλιξις είναι σύνηθες έπακόλουθον.

δ) Είς τό μέγεθος τής έπιχειρήσεως. Ενίοτε, ή μεγάλη έπιχεί- 
ρησις παρέχει ύψηλοτέραν άμοιδήν διά την έκτέλεσιν τοΰ ίδιου 
έργου έν σχέσει προς την μικράν τοιαύτην. Τοΰτο δύναται νά οφεί
λεται είς την μεγαλυτέραν ικανότητα πληρωμής τής μεγάλης έπι
χειρήσεως ώς καί είς την επιθυμίαν προσλήψεως προσωπικού ύψη- 
λής ποιότητος.7 Εκτός, δμως, των παραγόντων τούτων, ή μεγάλη 
έπιχείρησις ώθεϊται ένίοτε είς την τοιαύτην συμπεριφοράν έπί σκο
πώ διατηρήσεως έπί μακράν τών νεοπροσλαμβανομένων καί, κατά 
συνέπειαν, περιορισμού τοΰ σημαντικού, δι’ αυτήν, κόστους άναζη- 
τήσεως υποψηφίων (άγγελίαι, εξετάσεις, προσωπικόν διατιθέμενον 
διά την επιλογήν καί τήν παρακολούθησιν τής άποδόσεως). Άντι- 
θέτως, ή μικρά έπιχείρησις δύναται, έν μέρει, ν’ άποφεύγη τήν δα
πάνην ταύτην διά τής έξετάσεως, έπιλογής καί παρακολουθήσεως 
τών νεοπροσλαμβανομένων άπ’ εύθείας ύπό τοΰ εργοδότου.

'Οπωσδήποτε, οί άνωτέρω έκτεθέντες παράγοντες δέν συντε
λούν είς διαφοροποίησιν τών προσφερομένων άμοιβών διά τήν έ- 
κτέλεσίν διοικητικών καί επιστημονικών έργων μόνον. Ή έπίδρασίς 
των, όμως, είναι σημαντικώς μικροτέρα, είς τήν περίπτωσιν τών 
προσφερομένων άμοιβών δι’ εκτελεστικά έργα, λόγω κυρίως τής 
καλλιτέρας όργανώσεως τής οικείας άγορας έργασίας καί τών μι
κρών δυνατοτήτων διαφορών άποδόσεως. Συνεπώς, καί είδικώς διά 
τήν περίπτωσιν καθορισμού τών άμοιβών διά παροχήν διοικητικής 
ή επιστημονικής έργασίας, ή έπισήμανσις καί ό κατάλληλος χειρι
σμός τών άνωτέρω παραγόντων δύνανται νά βοηθήσουν, σημαντι
κώς, είς τήν διαμόρφωσιν τής συμπεριφοράς τοΰ έργοδότου, ώς προς 
τό ύψος άμοιβής τό όποιον δέχεται νά παράσχη διά δεδομένην έρ- 
γασίαν. ’Αλλά καί άντιθέτως, ή πληροφόρησις τοΰ υποψηφίου έρ- 
γαςομένου περί τών προσφερομένων ύπό τών λοιπών έπιχειρήσεων

7. Ή τοιαύτη ρύθμισις τών αμοιβών ύπό τών μεγάλων έπιχειρήσεων δέν 
είναι απόλυτος. Ένίοτε α'ι μεγάλαι έπιχειρήσεις προσφέρουσαι καλλιτέρας συν- 

βήκας έργασίας καί σταθερότητα άπασχολήσεως δύνανται νά παρέχουν χαμηλο- 
τέρας, τών λοιπών έπιχειρήσεων, άμοιβάς.
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άμοιβών, περί τής διάρκειας τής άπασχολήσεως και περί τής πιθα- 
νότητος μιαθολογικής και ίεραρχικής έξελίξεως δύνανται νά έπι- 
δράσουν επί τής συμπεριφοράς τούτου είς τήν άγοράν έργοσίας. 
Πράγματι, ή έκτίμησις των άνωτέρω παραγόντων, παραλλήλως προς 
προτιμήσεις τινάς, δυναμένας νά δώσουν διάφορον χρησιμότητα8 9 
είς ίσος, πιθανώς, άμοιβάς, καθορίζουν τήν συμπεριφοράν των ερ
γαζομένων, ίδίμ είς μη ώργανωμένας άγοράς έργοσίας.

Ή συμπεριφορά τοϋ έργαζομένου, έν προκειμένω, ομοιάζει 
προς τήν συμπεριφοράν έπενδυτοϋ άποσκοποΰντος είς τήν έπίτευ- 
ξιν τής πλέον άποδοτικής άλλά καί ταυτοχρόνως άσφαλοϋς τοποθε- 
τήσεως, μεγιστοποιούσης τήν παρούσαν άξίαν άποδόσεως των κεφα
λαίων του (έν προκειμένψ των έπαγγελματικών ικανοτήτων του).

’Έναντι τής τοιαύτης συμπεριφοράς τοΰ έργαζομένου ή συμ
περιφορά τοϋ έπιχειρηματίου ομοιάζει προς τήν τοιαύτην άτόμου 
έπιδιώκοντος τήν έλαχιστοποίησιν των δαπανών του. Ουτω, ό έπι- 
χειρηματίας προσπαθεί νά έξεύρη τήν πλέον συμφέρουσαν είς αυ
τόν διάρθρωσιν δαπανών δι’ άμοιβάς, άντιμετωπίζων, παραλλήλως, 
έν κόστος πληροφορίας συνιστάμενον έκ τών άναγκαίων, διά τήν 
έξεύρεσιν τής πλέον συμφερούσης διαρθρώσεως, δαπανών (πρα
γματικών τοιούτων και άπολεσθέντος έσόδου, συνεπείςι τής μή ά- 
ποτελεσματικής έκτελέσεως τής έργοσίας κατά τον χρόνον τής ά- 
ναζητήσεως) ,8 9 10

8. Είναι δυνατόν, μισθός 10.000 δρχ. παρεχόμενος υπό Κρατικής 'Τπηρε- 
σίας είς ώρισμένον ατομον νά έχη, κατ’ αρχήν, τήν αυτήν χρησιμότητα μέ μισθόν 
13.000 δρχ. παρεχόμενον ΰπό ιδιωτικής έπιχειρήσεως λόγοι μειωμένων ωρών 
εργασίας, πληρεστέρας υγειονομικής περιΰάλψεως, κλπ.

9. Χρησιμοποιοϋμεν, ενταύθα, τον δρον «χρησιμότης» ΰπό τήν έννοιαν ένός 
δείκτου μετρήσεως τής σχετικής αξίας τής ώφελείας, έν περιπτώσει λήψεως ά- 
ποφάσεώς τίνος ΰπό συνΰήκας άβεβαιότητος. Περί τής τοιαύτης έννοιας τής 
χρησιμότητος ϊδε είς κλασσικήν έργασίαν τών J. von Neuman - Ο. Mor
gen s t e r n, Theory of Games and Economic Behavior, Princeton University 
Press, 1953, Κεφ. I.

10. Ai πραγματικοί δαπάναι πληροφορήσεως περιλαμβάνουν τάς δαπάνας 
τάς άπαιτουμένας διά τήν ερευνάν τής άγοράς έργασίας (π.χ. ως προς τό ύψος 
τών ζητουμένων καί προσφερομένων αμοιβών ή ώς προς τάς δυνατότητας έξευ- 
ρέσεως προσωπικού Α ή Β είδικότητος είς τινα ή είς άλλην περιοχήν) καθώς 
έπίσης καί δαπάνας επιλογής, έξετάσεως, κλπ. τών προσερχομένων διά πρόσλη- 
•ψιν είς τήν έπιχείρησιν. 'Οπωσδήποτε, αί δαπάναι έρεύνης τής άγοράς έργασί
ας είναι, συνήθως, περιωρισμέναι, ίδίρ διά τάς μικράς έπιχειρήσεις, έκτελού- 
μεναι κυρίως ΰπό τών ιδίων τών έργαζομένων. Διά τήν έρευναν τής άγοράς 
έργασίας έκ μέρους τών έργαζομένων καί τά αποτελέσματα ταύτης έπί τοΰ ύ
ψους τών αμοιβών ϊδε G. J. Stigler, έ.ά.



,125

Πλέον συγκεκριμένως, ό έπιχειρηματίας διά της πληρεστέρας 
πληροφορήσεώς του περί των παρεχόμενων ύπό των λοιπών έπιχει- 
ρήσεων άμοιβών και διά τής συνεκτιμήσεως τής έπιδράσεως τής 
διαρκείας τής άπασχολήσεως τοΰ ύπό πρόσληψιν προσωπικού έπι 
τοϋ συνόλου των εισροών και εκροών τής έπενδύσεώς του έπι «άν- 
θρωπίνου δυναμικού», διαμορφώνει ένα πρότυπον συμπεριφοράς, 
τοιοΰτον ώστε νά άπορρίπτη πάσαν διόρθρωσιν άμοιβής ύφηλοτέραν 
τής κατά την άντίληψίν του «συμφερούσης» δαπάνης διά τήν έκτέ- 
λεσιν δεδομένης έργασίας, καθορίζων ούτω τό ύψος τής άμοιβής τήν 
οποίαν θά έδέχετο νά προσφέρη διά τήν έκτέλεσιν δεδομένης έρ
γασίας.

Είς τήν άκολουθοΰσαν άνάλυσιν θά προσπαθήσωμεν νά δείξω- 
μεν πρότυπα συμπεριφοράς τοΰ εργαζομένου καί έργοδότου άπο- 
σκοποΰντα είς τήν μεγιστοποίησιν τής ώφελείας ή τήν έλαχιστο- 
ποίησιν τής δαπάνης, άντιστοίχως.

2. Συμπεριφορά τοΰ άναζητοΰντος έργασίαν

2. 1. Γνωστός αριθμός περιπτώσεων προσφοράς εργασίας μεταξύ τών 
όποιων οφείλει νά έκλέξμ ό ενδιαφερόμενος

Είς τήν περίπτωσιν ταύτην, ύποθέτομεν δτι ό εργαζόμενος 
γνωρίζει ευκαιρίας τινάς άπασχολήσεώς του ως καί τήν πιθανότητα 
πραγματοποιήσεως έκάστης έξ αυτών.

Περαιτέρω, ύποθέτομεν δτι αί εύκαιρίαι αυται έμφανίζονται 
τυχαίως καί γίνονται δεκταί ή άπορρίπτονται ύπό τοΰ εργαζομένου, 
βάσει μιας πολιτικής μεγιστοποιήσεως τής παρούσης άξίας τής ά- 
ποδόσεως τοΰ κεφαλαίου (δηλαδή τών έπαγγελματικών ικανοτήτων 
του) μή δυναμένου τούτου νά έπανέλθη εκ τών ύστέρων είς προσ
φοράν προηγουμένως άπορριφθείσαν ύπ’ αύτοΰ.

Ή ιδιομορφία τοΰ προβλήματος, έναντι οίουδήποτε άλλου προ
βλήματος έπενδύσεώς, εύρίσκεται είς τον τρόπον ύπολογισμοΰ τοΰ 
έπενδυομένου κεφαλαίου. Ουτω, ένώ είς οίανδήποτε έπένδυσιν τό 
σύνολον τοΰ έπενδυομένου κεφαλαίου μετρεΐται βάσει τοΰ συν
όλου τών πραγματοποιουμένων έκροών προς έκτέλεσιν τής έπεν- 
δύσεως, είς τήν περίπτωσιν τής έπενδύσεώς «’Ανθρωπίνου» κεφα
λαίου τοΰτο θά ήδύνατο νά θεωρηθή δτι συνίσταται έκ τοΰ συνόλου 
τών δαπανών έκπαιδεύσεως καί συντηρήσεως τοΰ ατόμου, έως δτου 
καταστή τοΰτο ικανόν διά τήν έκτέλεσιν δεδομένης έργασίας. Τό 
σύνολον τοΰτο προσαρμόζεται, περαιτέρω, βάσει συντελεστοΰ τίνος
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δυσχερείας, άναλόγως της άντιλήψεως τοΰ άτόμου περί των άπαι- 
τηθεισών θυσιών και τής στερήσεως άπολαύσεων κατά την διάρκειαν 
τής έκπαιδεύσεώς του, προς έξασφάλισιν τοΰ κατεχομένου επιπέ
δου Ικανοτήτων. Εις τό <<άρχικόν» τοΰτο κεφάλαιον δύνανται νά 
προστίθενται έκάστοτε άξίαι, συνεπείρ τής, δι’ επί πλέον έκπαιδεύ- 
σεως ή πείρας, αύξήσεως των έπαγγελματικών Ικανοτήτων τοΰ 
άτόμου.

Ουτω έάν:
Κ =ή άξία τοΰ έπενδυομένου άνθρωπίνου κεφαλαίου 

μ =ό αριθμός των ευκαιριών άπασχολήσεως
Qi =τό ποσοστόν άποδόσεως εις έκάστην ευκαιρίαν άπασχολήσεως, 

ήτοι αί έτήσιαι άμοι6αί ώς ποσοστόν έπί τοΰ έπενδυομένου 
κεφαλαίου

Qo — τό έπιτόκιον εύκαιρίας, ήτοι τό εισόδημα τό δυνάμενον νά ά- 
ποκτηθή άνευ έξηρτημένης άπασχολήσεως, ώς π.χ. τό ει
σόδημα άνεργίας ή εισόδημα άποκτώμενον είς άνεξάρτητον 
άπασχόλησιν

a= ό συντελεστής παρούσης άξίας 1______
(Itpo)

τότε ή δυναμένη ν’ άποκτηθή ροή εισοδήματος (διά τής κεφαλαιο- 
ποιήσεως τών άποδόσεων είς τό διηνεκές) δταν έμφανίζεται μία 
πρώτη προσφορά έργασίας, είναι:

0 ΚΜ = ——------------ r ή δι’ άπλοποιήσεως,
(ι+ρ.)-ι

Μ = Μ
po

-c ϊνθα C είναι κόστος άποτελούμενον έκ τών

δαπανών συντηρήσεως τοΰ άτόμου κατά τήν περίοδον άναζητήσεως, 
άφ’ ενός καί τών δαπανών άναζητήσεως έργασίας, άφ’ ετέρου.

Προφανώς, ό άναζητών έργασίαν, ένεργών προς μεγιστοποίη- 
σιν τής παρούσης άξίας τής άποδόσεως τοΰ κεφαλαίου του, θά άπο- 
δεχθή τήν προσφοράν ταύτην έάν τό άποκτώμενον έξ αύτής εισό
δημα είναι μεγαλύτερον τής προσδοκωμένης ροής εισοδήματος έν 
περιπτώσει μή άποδοχής τής προσφοράς ταύτης άλλά συνεχίσεως 
τής διαδικασίας άναζητήσεως έργασίας.

Ή τοιαύτη προσδοκωμένη ροή εισοδήματος, έστω |j_
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ένθα Ri ή παρούσα άξια τής άναμενομένης νά έπιτευχθή ροής εισο
δήματος έξ έκάσχης των επομένων πιθανών εύκαιριών άπασχολή-

σεως καί pj ή πιθανότης νά έμφανισθή έκάστη των τοιούτων μελ
λοντικών προσφορών.

’Έστω, προς τον σκοπόν τής παρουσιάσεως τοΰ προβλήματος, 
ή άπλοποιημένη περίπτωσις άτόμου ευρισκομένου εις κατάσταοιν 
άνεργίας επί έν έτος καί άντιμετωπίζοντος τήν περίπτωσιν έκλο- 
γής μεταξύ τριών ευκαιριών έργααίας, έκ τών οποίων ή πρώτη 
εμφανίζεται σήμερον καί αί επόμενοι θά έμφανισθοΰν εις τό μέλ
λον. Ό προσφερόμενος μισθός, προσαρμοσθείς ώστε νά έξισοϋνται 
αί προτιμήσεις χρησιμότητος, άνέρχεται έτησίως είς 60 χιλ., 50 χιλ. 
καί 95 χιλ. δρχ., άντιστοίχως.

Έάν τό άτομον θεωρή ώς άξίαν κεφαλαίου τό ποσόν τών 500 
χιλ. καί τό εισόδημα ευκαιρίας (επίδομα άνεργίας) είναι 25 χιλ. 
έτησίως, τότε ή άποκτωμένη ροή εισοδήματος, εν περιπτώσει άπο- 
δοχής τής πρώτης προσφοράς, είναι:

PiK 012x500.000
Μ= -c = ------------------- 40.000-1.200000-40000 = 1160000

ρ« 0,05
(Ύποθέτομεν, δτι τό κόστος (C) άποτελεϊται άπό δαπάνας 5.000 δι’ 
άναζήτησιν έργασίας καί 35.000 διό τήν συντήρησιν τοΰ άτόμου έπί 
2ν έτος).

Έάν ουτος δεν άποδεχθή τήν προσφοράν άλλ’ έξακολουθήση 
παραμένων άνεργος είς άναμονήν μιας τών επομένων εύκαιριών 
άπασχολήσεως, έφ’ δσον ή πιθανότης έμφανίσεως τής δευτέρας έξ 
αυτών είναι 0,4 καί τής τρίτης τοιαύτης 0.611 τότε ή προσδοκωμένη 
ροή εισοδήματος είναι:

εάν ύποθέσωμεν δτι αύται θα έμφανισθοΰν κατά τό άμέσως έπόμε- 
νον έτος.

Έάν θεωρήσωμεν δτι τό κόστος ύπολογίζεται είς τό τέλος έκά- 
στου έτους, τότε άνέρχεται τοΰτο: Είς 5.000 διά δαπάνην άναζητή- 
σεως, είς 70.000 διό δαπάνην συντηρήσεως έπί δύο έτη καί είς 
35.000 ( 60.000—25.000) άποτελούσας τό διαφυγόν έσοδον τοΰ άτό-

11. Π ερί τής αξιοπιστίας καί τής δννατότητος χρησιμοποιήσεως τών πιθα
νοτήτων είς τήν άξιολόγησιν τών επενδύσεων, ϊδε παρ. 3. 13 κατωτέρω, ένθα 
καί σχετική βιβλιογραφία.
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μου, λόγω της άπωλείας τοΰ εισοδήματος, τό όποιον θά άπέκτα ό 
άναζητών εργασίαν εάν έδέχετο τήν πρώτην έμφανισθεϊσαν ευκαι
ρίαν άπασχολήσεως. Ή τοιαύτη επομένως διαφορά μεταξύ δυνα- 
μένου νά άποκτηθή εισοδήματος καί πραγματικώς άποκτωμένου τοι- 
ούτου συνιστρ έν πρόσθετον κόστος άποτελοϋν διά τό άτομον «κό
στος πληροφορίας».

1 Γ /0,10^500* χ\ /019*500* χ νΐ
Ι»5 η= Τ^55 Μ^τ"110 ) + Η1° )J

1 , ν 1430 000
■Π* — (356000 11074000) = =1361305

!/Αρα, Π > Μ καί, συνεπώς, συμφέρει εις τον εργαζόμενον νά 
παραμείνη άναπασχόλητος κατά τήν περίοδον ταύτην, έν άναμονή 
των προσφορών τοΰ επομένου έτους. Άναλόγως, έάν ρ, =0,9 και 
ρ2 = 0,1, εύρίσκομεν βάσει τών σχετικών ύπολογισμών δτι 
Π=933333, ήτοι Π < Μ καί ό άναζητών εργασίαν δέον νά δεχθή 
τήν προσφερομένην πρώτην εύκαιρίαν άπασχολήσεως.

Έν κατακλεϊδι, δέον νά σημειωθή ότι, ώς άλλωστε είναι προ
φανές, πάντα τά άνωτέρω δύνανται νά ισχύουν μόνον εις τήν πε- 
ρίτΐτωσιν καθ’ ήν ό εργαζόμενος άποδεχόμενος άπασχόλησίν τινα 
δεν δύναται νά άποχωρήση δταν έμφανισθή έτέρα, άλλ’ είναι ύπο- 
χρεωμένος, συνεπεία συμβολαίου π.χ., νά έξακολουθήση παραμάνων 
έν αύτή έπί μακράν.

2. 2. ’Άγνοιστος αριθμός προσφορών εργασίας

Εις τήν άκολουθοΰσαν περίπτωσιν, ώς καί εις τήν προηγουμέ- 
νην, αί προσφοραί έμφανίζονται τυχαίως καί ό άναζητών έργασίαν 
δύναται νά δεχθή ή νά άπορρίψη, βάσει μιας πολιτικής μεγιστοποιή- 
σεως τής παρούσης άξίας τής άποδόσεως τοΰ κεφαλαίου, έκάστην 
παρουσιαζομένην εύκαιρίαν άπασχολήσεως. Ή διαφορά έναντι τής 
προηγουμένης καταστάσεως συνίσταται εις τήν έλλειψιν γνώσεως 
τοΰ άτόμου σχετικώς προς τάς δυναμένας νά έμφανισθοΰν εις τό 
μέλλον προσφοράς άπασχολήσεως. Ούτως, ή δευτέρα, αΰτη, περί- 
πτωσις εύρίσκεται εγγύτερον προς πραγματικώς άντιμετωπιζομένας 
ύπό τών έργαζομένων καταστάσεις.

Ό άναζητών έργασίαν, ευρισκόμενος εις κατάστασιν όμοίαν 
προς τήν άνωτέρω άναφερθεϊσαν, συγκρίνει έκάστην παρουσιαζο- 
μένην εύκαιρίαν άπασχολήσεως, δχι πλέον προς τάς λοιπός τοιαύ- 
τας, έφ’ δσον τοΰτο δεν είναι δυνατόν, άλλά προς κρίσιμόν τινα τι-
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μην, άποτελοΰσαν τό ύφος άμοιβής, τό όποιον κατά την προσωπικήν 
κρίσιν περί των ικανοτήτων του καί την άντίληψίν του περί τών 
προσφερομένων άμοιβών, δύναται ουτος νά λά6η έκ τίνος έργο- 
δότου.

Ή άκολουθοΰσα άνάλυσις στηρίζεται, βασικώς, εις την ύπόθε- 
σιν δτι ό άναζητών εργασίαν γνωρίζει την ύφισταμένην κατανομήν 
τών, διά την ειδικότητά του, προσφερομένων άμοιβών καί δτι το 
κόστος άναζητήσεως είναι γνωστή σταθερά, συνισταμένη έκ τών 
δαπανών τοϋ άτόμου διά τήν δημιουργίαν μιας επομένης προσφο
ράς.

Συνεπώς, αί διάφοροι προσφοραί εργασίας, τάς οποίας δέχεται 
τό άτομον, άποτελοΰν τυχαίας έπιλογάς έκ τής γνωστής κατανομής 
τών άμοιβών, αί όποϊαι εμφανιζόμενοι περιοδικώς, γίνονται δεκταί 
ή απορρίπτονται ύπό τοϋ άτόμου. 'Ως γνωστόν, ή πολιτική τοϋ άτό
μου συνίσταται είς τήν άπόρριφιν πόσης προσφοράς μικροτέρας μιάς 
δεδομένης κρίσιμου τιμής καί τήν άποδοχήν πόσης προσφοράς με- 
Υαλυτέρας τής τιμής ταύτης. Ούτως, εάν:
C=κόστος άναζητήσεως άνά περίοδον (έστω μήνα), 
χ=τυχαία μεταβλητή έμφαίνουσα τό ΰφος προσφερομένης αμοιβής, 
φ(χ) =συνάρτησις κατανομής πιθανότητος τής χ, 
f(χ,Τ) =μεγίστη δυναμένη ν’ άποκτηθή πρόσοδος όταν προσφορά 

έργασίας χ, διαρκείας άπασχολήσεως Τ, γινη δεκτή ΰπύ 
τοϋ άτόμου,

Τ=τυχαία μεταβλητή έμφαίνουσα τήν διάρκειαν άπασχολήσεως, 
φ(Τ) =συνάρτησις κατανομής πιθανότητος τής Τ,

α=συντελεστής παρούσης άξίας
1

1 +r
ένθα r έπιτόκιον έκφρά-

ζον τό κόστος τοϋ χρήματος.12
'Υποθέτοντες δτι, ως είς τήν προηγουμένην περίπτωσιν, αί προσ- 

φερόμεναι άμοιβαί έχουν προσαρμοσθή ώστε νά έξισοϋνται, τυχόν, 
προτιμήσεις χρησιμότητος καί λαμβάνοντες ύπ’ δψΐν δτι ή συμπε
ριφορά τοϋ άτόμου, ώς προς τήν άποδοχήν ή άπόρριφιν δεδομένης 
προσφοράς, επηρεάζεται έκ τής διαρκείας τής προσφερομένης άπα
σχολήσεως, δεχόμεθα δτι, ό άναζητών εργασίαν θά προτιμήση— 
ceteris paribus—τήν παρέχουσαν μεγαλυτέραν διάρκειαν άπασχο
λήσεως προσφοράν. Είδικώτερον, εάν προσφορά εργασίας χ, διαρ-

12. Βλ. J. J. Me Call fi; «Economics of Information and Job Search*, 
The Quarterly Journal of Economics, Vol. LXXXIV, Feb. 1970, σελ. 113-120.
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κείας Τ, έμφανισθή κατά την πρώτην περίοδον άναζητήσεως, τότε 
ή μεγίστη δυναμένη νά άποκτηθή ύπό τοΰ εργαζομένου πρόσοδος 
f(x,T) είναι:

τ
( (χ,Τ) =-c 4-maxiw;E] , ένθα w = xf.Xalx καί ε=αΕί(χ,Τ).I

’Ήτοι, έάν ε είναι ή παρούσα άξία της κρίσιμου προσφοράς χ, 
διαρκείας Τ, ητις είναι ή ελάχιστη προσφορά τήν οποίαν τό άτομον 
άποδέχεται (βάσει των άντιλήψεών του περί των ικανοτήτων του 
καί των προσφερομένων άμοιβών), καί w είναι ή παρούσα άξία τοΰ 
συνόλου των άμοιβών αϊτινες βάσει τής προσφοράς ταύτης θά λη- 
φθοΰν ύπό τοΰ άτόμου καθ’ δλην τήν διάρκειαν άπασχολήσεως Τ, 
τότε ό άναζητών εργασίαν θά άποδεχθή τήν γενομένην προσφοράν

έάν w ^ ε καί, κατ’ άκολουθίαν, θά άπορρίψη ταύτην έάν w < ε.
Έάν βάσει τής άνωτέρω διαδικασίας άπορριφθή ή πρώτη έμ- 

φανιζομένη προσφορά καθώς καί αί επόμενοι τοιαΰται, γίνεται δε
κτή δέ ή Νη προσφορά (χ,Τ) τότε ή πρόσοδος τοΰ άτόμου ίσοΰται 
προς τήν παροΰσαν άξίαν τοΰ συνόλου των ληφθησομένων άμοι
βών καθ’ ολην τήν διάρκειαν άπασχολήσεως Τ, μεϊον τό άθροισμα 
τών παρουσών άξιών τοΰ κόστους άναζητήσεως, διά τό σύνολον (Ν) 
τών περιόδων άναζητήσεως,13 ήτοι:

(«-ι) *1. 1 ■ , *
ί =WM-caN, ένθα WN=i_rfx και caN-Iac 0)

Ή άποδοχή τής Νης προσφοράς (οπότε τερματίζεται ή διαδικα
σία άναζητήσεως)προϋποθέτει, βάσει τών προηγουμένως λεχθέντων, 
δτι αυτή είναι ίση ή μεγαλυτέρα τής παρούσης άξίας τής κρίσιμου 
τιμής (ε) καί δτι εις δλας τάς προηγουμένας τής Νης προσφοράς 

ήτο W < ε, ήτοι:

Υ/Ν^ε καί WN-i..... Wi <ε
Διά τον ύπολογισμόν τοΰ ε (ήτοι τής παρούσης άξίας τής έλα- 

χίστης άποδεκτής ύπό τοΰ άτόμου άμοιβής) προσόδου ητις άποτελεΐ 
ώς εί'δομεν, τήν βάσιν συγκρίσεως, άκολουθεϊται ή κάτωθι διαδικα
σία:

13. Χάριν άπλότητος ύποδέτομεν οτι μία μόνον προσφορά έργασίας λαμ
βάνει χιόραν κατά περίοδον καί, επομένως, τό κόστος άναζητήσεως προκύπτει 
έκ τών περιόδων αναμονής.
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To προσδοκώμενον εισόδημα έκ μελλοντικής προσφοράς Ν 
ίσοϋται προς

ECi) = ε =E(Wh/Wn ^e)-E(la’c) (2)

Έφ’ δσον δε ή άμοιβή αποτελεί άνεξάρτητον συνεχή μεταβλητήν 
με κανονικήν κατανομήν

Ε (W:,Μ ^ε)= ί (W/W^eJ-E(cT) (3)
ήτοι ή παρούσα αξία τού συνόλου των προσδοκωμένων άμοιβών έκ 

τής Νης προσφοράς, δοθέντος οτι V/N — ε ίσοϋται προς τήν παρού

σαν αξίαν τού συνόλου των προσδοκωμένων άμοιβών έξ οίασδήποτε 

προσφοράς, δοθέντος δτι ,έφ’ δσον αυτή άναχθή εις χρόνον Ν.

ΆΜά = (4)
p(W^£)

ένθα φ(νν) συνάρτησις κατανομής πιθανότητος τού W, ήτοι το 
προσδοκώμενον σόνολον άμοιβών, έφ’ δσον w >ε άποτελεΐ άθροι

σμα τού συνόλου τών προσδοκωμένων άμοιβών άπό ε έως + » 
έπί τήν πιθανότητα έπιτεύξεως ενός έκάστου έξ αυτών, διαιρουμέ- 
νου διά τής πιθανότητος δπως έπιτευχθή νν^ε . Ή ρ (\ν^ε) είναι 
δυνατόν νά ύπολογισθή έφ’ δσον είναι γνωστή (ώς ύποθέτομεν) 
ή κατανομή τών άμοιβών. 'Οπωσδήποτε δέ, δσον μεγαλυτέρα ή 
ρ (w^5e) τόσον μικρότερον είναι τό προσδοκώμενον σόνολον άμοι- 
βής, διότι δσον μεγαλυτέρα ή ρ (w> ε) τόσον μικρότερον είναι τό 
ε, δηλαδή τό άποδεκτόν σόνολον άμοιβής.

Παραλλήλως, διά τής μετρήσεως τής ρ(\ν>ε) προσδιορίζεται καί 
ό προσδοκώμενος χρόνος άναμονής, δηλαδή ό χρόνος καθ’ δν τό ά-

τομον παραμένει άναπασχζ)λητον. Πράγματι, Ε(Ν) =------------------
P(W^e)

(έφ’ δσον, ώς ύποθέτομεν, μία προσφορά έργασίας λαμβάνει χώραν 
άνά περίοδον), ήτοι αύξανομένου τού ε αόξάνει ό χρόνος άναμο
νής καί άντιστρόφως.
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τότε uai Ε.(aN_i)■= E(aptw,,e> -1 )=

(5)

και άντικαθιστώντες εις την (3), βάσει των σχέσεων (4) και (5), 
έχομεν:

Έν τούτοις, είναι μάλλον βέβαιον, ώς και έκ των είσαγωγικώς 
είς το κεφάλαιον τοϋτο λεχθέντων προκύπτει, δτι ή πληροφόρησις 
τοϋ άτόμου περί της ύφισταμένης κατανομής των άμοιβών των προσ- 
φερομένων είς άτομα τής ειδικότητάς του είναι άνεπαρκης.

Αίρομένης, δμως, τής τεθείσης βασικής ύποθέσεως, περί γνω
στής κατανομής άμοιβών, συνάγεται άτι έκάστη γενομένη, είς τον 
άναζητοΰντα εργασίαν, προσφορά άποτελεΐ περαιτέρω πληροφόρη- 
σίν του περί τής κατανομής των άμοιβών. Συνεπώς, έκάστη νέα 
προσφορά οδηγεί τούτον είς τήν άναθεώρησιν τών άντιλήψεών του, 
ήτοι είς τήν άναθεώρησιν τής κατά τήν γνώμην του ύφισταμένης 
κατανομής τών άμοιβών.14

’Άρα, είς τήν πραγματικότητα, ό άναζητών εργασίαν δέν συγ
κρίνει έκάστην προσφοράν εργασίας προς τινα ώρισμένην έλαχίστην 
αποδεκτήν τιμήν, κάτωθεν τής άξίας τής οποίας ούδεμία προσφορά 
γίνεται δεκτή ύπ’ αύτοΰ, άλλά μάλλον, έκάστη νέα προσφορά συγ- 
κρίνεται πρός τινα (άναθεωρουμένην μεθ’ έκάστην έμφανιζομένην 
προσφοράν) άντίληψιν περί ελάχιστης άποδεκτής αμοιβής.

14. ’Εφαρμόζεται, έν προκειμένφ, ό «κανών συνεχών κατανομών» τοΰ Bayes. 
Κατά τον κανόνα τούτον, έάν f (Θ) είναι ή προηγούμενη συνάρτησις πυκνότη
τα ς* παραμέτρου τίνος Θ καί f (Δεϊγμα/Θ) αί προβλέψεις πυκνότητος τής πα
ραμέτρου κατόπιν δειγματοληπτικής τίνος πληροφορίας, τότε ή έπομένη σιτνάρ- 
τησις πυκνότητας f (Θ/Δεϊγμα) προκύπτει διά τής διαιρέσεως τοϋ γινομένου 
f (Ο) χ f (Δείγμα/Θ) διά τοϋ ολοκληρώματος όλων τών τιμών τής Θ. Βλ. 
D. L. Harnett, Ή Θεωρία τών Στατιστικών ’Αποφάσεων, εκδοσις Ελληνι
κού Κέντρου Παραγωγικότητος, σελ. 35-37.

επανερχόμενοι δε είς τήν (2), λαμβάνομεν:
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'Υπό πραγματικός, συνεπώς, συνθήκας ή πολιτική τοϋ άναζητοϋν- 
τος εργασίαν συνίσταται είς την άποδοχήν πόσης προσφοράς έργα- 
σίας ϊσης ή ύφηλοτέρας τής μεθ’ έκάστην προσφοράν άναθεωρουμέ- 
νης άντιλήφεώς του περί τής ελάχιστης άποδεκτής αμοιβής καί, άντι- 
στρόφως, είς την άπόρριφιν πόσης προσφοράς χαμηλοτέρας τής 
τοιαύτης άμοιβής.

3. Συμπεριφορά τοϋ έργοδότου είς τήν αγοράν έργασίας

3. 1. Σχέσις τής παρεχόμενης άμοιβής προς τάς πιολήσεις, τά κέρδη
και τήν παραγωγικότητα τής έργασίας

Ή προηγηθείσα άνάλυσις άφεώρα είς τήν έξέτασιν τής συμπε
ριφοράς τοϋ εργαζομένου είς τήν άγοράν έργασίας και άκολούθως 
είς τόν, βάσει τών άντιλήψεών του, προσδιορισμόν των αποδεκτών 
ύπ’ αύτοΰ άμοιβών. Έν τούτοις, ό έργοδότης δύναται νά λάβη ύπ’ 
δφιν ώρισμένους άλλους παράγοντας θεωρών τούτους ως προσδιο
ρίζοντας τήν άξίαν δεδομένου έργου καί, συνεπώς, κατ’ έπέκτασιν, 
τήν όμοιβήν διά τήν έκτέλεσιν αύτοϋ.

Ό έργοδότης γνωρίζει δτι, υπό τάς ύφισταμένας συνθήκας ά- 
γοράς, ή προσφορά και ή ζήτησις καθορίζουν, έν πολλοϊς, έν έπίπε- 
δον άμοιβών, τό όποιον ούτος, μή δυνάμενος νά έπηρεάση, άποδέχε- 
ται ώς δεδομένον. Ή ύπ’ αύτοϋ όμως άποδοχή τούτου, ή είδικώτε- 
ρον, ή άποδοχή τοϋ κατόπιν έφαρμογής τής άξιολογήσεως τοϋ έρ
γου καθορισθέντος ΰψους άμοιβής έκάστου έργου, ούδόλως σημαί
νει δτι άβασανίστως ό έργοδότης θά καταβάλη τάς άντιστοίχους 
άμοιβάς.

Συγκεκριμένως, κριτήριον τής συμπεριφοράς τοϋ έργοδότου, 
βάσει τοϋ όποιου θά ήδύνατο ούτος νά έκτιμήση τό ύφος τής άμοι
βής, τήν οποίαν θά έδέχετο νά καταβάλη διά τήν έκτέλεσιν δεδο
μένου έργου, είναι δυνατόν νά άποτελέση ή μέτρησις τής συμβολής 
καί τής έπιδράσεως τοϋ είρημένου έργου είς τήν διαμόρφωσιν τών 
κερδών, τοϋ κόστους, τών πωλήσεων ή τής παραγωγικότητος.

Τοϋτο, βασικώς, σημαίνει δτι έάν ή καθορισθεϊσα διά τήν έκτέ- 
λεσιν δεδομένου έργου άμοιβή συνεπάγεται δυσμενή έξέλιξιν τών 
ανωτέρω μεγεθών, έάν δηλαδή θεωρηθή δτι ή άμοιβή είναι ασύμ
φορος, τότε ό έργοδότης θά εύρεθή είς τήν άνάγκην άλλαγής τών 
συνθηκών λειτουργίας τής έπιχειρήσεως, ώστε ή τό ύψος τής άμοι
βής νά μή δημίου ργή δυσμενείς έπιδράσεις έπί τής πορείας τής έ
πιχειρήσεως ή νά μή έκτελήται τό δεδομένον έργον, μεταβαλλο-
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μενών των παραγωγικών η οργανωτικών συνθηκών τής έπιχειρή- 
σεως.

Εις την ύποθετικήν περίπτωσιν, ήτις προς τον σκοπόν παρου- 
οιάσεως τής συμπεριφοράς τού εργοδότου, εξετάζεται κατωτέρω, αί 
καταβαλλόμενοι άμοιβαι διά την έκτέλεσιν δεδομένου έργου συμ
περιλαμβανομένων τών άμοιβών δώρων, εισφορών ύπέρ άσφαλιστι- 
κών οργανισμών, φόρων μισθωτών ύπηρεσιών και τών πόσης (ρύσε
ως επιδομάτων, άνέρχονται εις 100 χιλ. έτησίως.15 Τό ποσοστόν κα
θαρών έτησίων κερδών, άποτελοΰν τό σύνηθες τοιοΰτον, άνέρχεται 
εις 5% τών πωλήσεων. Τό σύνολον τών πωλήσεων ήτο 20 έκατομ. 
κατά την προηγουμένην περίοδον. Επομένως, τά καθαρά κέρδη 
άνήρχοντο εις 1.000.000.

"Εστω οτι εκ τοΰ προϋπολογισμού τής έπιχειρήσεως και τής 
έκτιμήσεως τών παρουσών συνθηκών προσδοκάται διαμόρφωσις κερ
δών και πωλήσεων όμοία, κατ’ άρχήν, προς την τοιαύτην τοΰ προ
ηγουμένου έτους καί, άκολούθως, οτι ή έπιχείρησις έξετάζει τάς 
επιπτώσεις έκ τής προσλήψεως νέου τίνος υπαλλήλου. Ή τοιαύτη 
έπιβάρυνσις θά έπέφερε μείωσιν τών προβλεπομένων κερδών τής 
έπιχειρήσεως κατά 100 χιλ. ή κατά ποσοστόν 10%. Συνεπώς, τό πο
σοστόν καθαρών κερδών κατά την τρέχουσαν περίοδον θά άνήρχετο 
εις 4,5% έναντι 5% τής προηγουμένης τοιαύτης. Ό έργοδότης δυνα
τοί νά αντιμετώπιση την τοιαύτην μείωσιν τών κερδών δι’ αύξήσεως 
τών πωλήσεων ή τής παραγωγικότητος τής έργασίας ή μειώσεως τοΰ 
κόστους κεφαλαίου ή ύλικών, κ.ο.κ.

3. 11. 'Η αμοιβή έν σχέσει προς τό ύψος τών πωλήσεων

Εϊς τρόπος χρηματοδοτήσεως τής δαπάνης τών 100 χιλ., τοΰ 
ανωτέρω παραδείγματος, είναι ή αΰξησις τών πωλήσεων. Τό άναγ- 
καΐον ποσόν αύξήσεως τούτων είναι (100.000 : 0,045) =2.222.222. 
Συνεπώς, άναγκαίον τυγχάνει όπως αί πωλήσεις άνέλθουν εις 22. 
222.222 διά την τρέχουσαν περίοδον, ϊνα τά κέρδη έπανέλθουν είς 
τό ύψος τοΰ 1.000.000 (ήτοι 22.222.222 X 0,045=1.000.000).

’Εάν, επομένως, ceteris paribus, διά τής άμοιβής τών 100 χιλ. 
δεν έπέλθη αΰξησις τών πωλήσεων κατά 2.222.222 τότε ή παρεχο- 
μένη αμοιβή είναι (διά τον έργοδότην) μεγαλυτέρα τής άξίας τοΰ 
άντιστοίχου έργου καί, συνεπώς, άσύμφορος.

15. Αί διάφοροι, έκτος βασικής αμοιβής, έργοδοτικαί επιβαρύνσεις ανέρ
χονται σήμερον έν Έλλάδι είς ποσοστόν 50% έπί πλέον τής βασικής αμοιβής τοΰ 
έργαζομένου (Βλ. Έφημερίς «’Εξπρές» 26 Άπρ. 1972).
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Βεβαίως, είναι αδύνατον ό έλεγχος ουτος νά πραγματοποιήται 
διά την έξέτασιν οίασδήποτε παρεχομένης η μελλούσης νά παρα- 
σχεθη αμοιβής. Μόνον εις περίπτωσιν απολύτως στατικών καταστά
σεων είναι δυνατόν νά άποδοθή ή αυξησις των πωλήσεων άποκλει- 
στικώς εις την συμβολήν τοΰ νέου έργαζομένου. Είς πραγματικός, 
δμως, καταστάσεις, ό έλεγχος ούτος δύναται νά έφαρμοσθή ώς έλεγ
χος άμοιβής πωλητοΰ. Ουτω, έάν είς τό άνωτέρω παράδειγμα ό πω- 
λητής προβή είς την πώλησιν προϊόντων άξίας τουλάχιστον 2.222. 
222, δικαιούται την άνωτέρω άμοιβήν, άλλως ή άξία τοΰ έκτελουμέ- 
νου ύπ’ αύτοΰ έργου είναι μικροτέρα καί ή παρεχομένη αμοιβή χα- 
μηλοτέρα, άντιστοίχως.

3. 12. 'Η αμοιβή και ή παραγιογικότης τής εργασίας

θεωρητικώς, ό έργοδότης θά ήδύνατο νά καθορίση τήν άξίαν 
δεδομένου έργου καί, συνεπώς, τό ύφος τής καταβαλλομένης άμοι
βής διά τήν έκτέλεσίν του, διά τής μετρήσεως τής συμβολής τού
του είς τήν αύξησιν τής παραγωγικότητος τής έπιχειρήσεώς του.16 
Είς τήν περίπτωσιν ταύτην, έάν ή έκτέλεσις έργου τίνος συνεπάγε
ται αυξησιν τής παραγωγικότητος τής έργασίας είς τήν δεδομένην 
έπιχείρησιν κατά ποσοστάν άντιστοιχοΰν είς άξίαν λ.χ. 100 χιλ., 
τότε καί ή άμοιβή διά νά γίνεται δεκτή ύπό τοΰ εργοδότου, δέον νά 
είναι ούχί άνωτέρα τών 100 χιλ.

Έν τούτοις, είναι προφανές δτι ή θεωρητικώς όρθή αΰτη πα
ραδοχή δεν δύναται ν’ άποτελέση, είς τήν πραγματικότητα, βάσιν 
ύπολογισμοϋ τής άξίας καί τής καταβλητέας άμοιβής διά τήν έκτέ- 
λεσιν δεδομένου έργου, διά πολλούς λόγους, μεταξύ τών οποίων 
οι κάτωθι:
α) ’Απαιτείται άπολύτως στατική κατάστασις άπό άπόψεως άριθμοΰ 

έργαζομένων, χρησιμοποιουμένων μηχανημάτων καί έφαρμοζο- 
μένων μεθόδων, ώστε ή αυξησις τής παραγωγικότητος νά δύνα- 
ται νά θεωρηθή ώς συμβολή νέου τυχόν έργαζομένου.

6) Είς περίπτωσιν μεταβολής τών'χρησιμοποιουμένων μηχανημά
των, καί έφαρμοζομένων μεθόδων, έστω καί έπί σταθερού 

άριθμοΰ εργαζομένων, δεν δυνάμεθα νά άποδώσωμεν τήν αύξη- 
σιν τής παραγωγικότητος είς τον εργαζόμενον άποκλειστικώς, 
άλλά, πιθανώς, κατά τι ποσοστάν είς τά νέα μηχανήματα ή τάς 
βελτιωμένος μεθόδους, αί όποϊαι έφηρμόσθησαν, ή, τέλος, είς τήν

1G. Άντ. Δ α μ α σκη ν ί δ ο υ, Οικονομική τών ’Επιχειρήσεων, έ.ά., σελ.
116.
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συμβολήν του έπιχειρηματίου. Αλλά είναι μάλλον άδύνατον νά 
άπομονωθή ή έπίδρασις ενός έκαστου εκ των παραγόντων τού
των, ώστε νά μετρήσωμεν, τελικώς, την καθαράν άξίαν τής συμ
βολής τοΰ εργαζομένου.

γ) Ίσχυουσών των ύποθέσεων τής προηγούμενης περιπτώσεως, εί
ναι δυνατόν ή μεταβολή μεθόδων καί μηχανών νά προκαλέση 
αυξησιν τής παραγωγικότητος καί των λοιπών έργαζομένων, ώ- 
οτε νά καθίσταται άδύνατος ή μέτρησις τής συμβολής τοΰ νέου 
εργαζομένου καί εκ τής έπιδράσεως ταύτης.
Παρά τάς άνωτέρω άντιρρήσεις, ό έλεγχος τών άμοιβών βάσει 

τής συμβολής έκ τής έκτελέσεως δεδομένου έργου εις τήν αυξησιν 
τής παραγωγικότητος καθίσταται έφαρμόσιμος εις τινα ιδιαιτέραν 
περίπτωσιν. Δύναται αΰτη—ή αΰξησις τής παραγωγικότητος—νά ά- 
ποτελέση τήν βάσιν προσδιορισμού τής δυνατότητος ύψώσεως τών 
άμοιβών τοΰ συνόλου τών εργαζομένων είς ώρισμένην έπιχείρησιν. 
Εύνόητον τυγχάνει δτι αυξησις τής παραγωγικότητος τής εργασίας 
κατά ποσοστόν π.χ. 3% έπιτρέπει τήν ΰψωσιν τών άμοιβών μέχρι 3%, 
ώστε τό κόστος έργασίας νά διατηρηθή σταθερόν διά τό αύτό έπίπε- 
δον παραγωγής.17 Δέον, δμως, νά ληφθή ύπ’ δψιν δτι ή, έκ τής αύ- 
ξήσεως τής παραγωγικότητος, δημιουργουμένη δυνατότης ύψώσεως 
τών άμοιβών άφορδ μόνον τούς χρονικώς άμειβομένους, διότι οί 
άμειβόμενοι βάσει άποδόσεως άποζημιοΰνται, οπωσδήποτε, διά πά
σαν αυξησιν τής παραγωγικότητάς των.

’Έστω, ώς παράδειγμα, ή άκόλουθος περίπτωσις: Έπιχείρησις 
άπασχολεΐ προσωπικόν άμειβόμενον χρονικώς καί τοιοΰτον άμειβό- 
]ΐενον βάσει άποδόσεως. Ή εργατική ένωσις ζητεί νά χορηγηθή αΰ- 
ξησις έκ 3% είς απαντας τούς έργαζομένους, άμειβομένους είτε χρο
νικώς είτε κατ’ άπόδοσιν (διά τής άναθεωρήσεως τοΰ ύψους τής 
προτύπου άποδόσεως). ’Έστω δτι τό παρελθόν έτος κατεβλήθησαν 
δι’ άμοιβάς 20 έκατομ., έξ ών 12 έκατομ. δι’ άμοιβάς έργαζομένων 
άμειβομένων χρονικώς καί τά λοιπά δι’ άποζημιώσεις άμειβομένων 
κατ’ άπόδοσιν. Έάν ύποτεθή δτι τά αύτά στοιχεία ισχύουν καί διά 
τό τρέχον έτος, τότε πριν γίνη δεκτόν τό αίτημα τών έργαζομένων 
δέον νά έρευνηθή ή άναγκαια αυξησις παραγωγικότητος τής έρ-

17. θεωρείται, έν προκειμένιρ, οτι ή αυξησις τής παραγωγικότητος δέν ο
φείλεται είς επιχειρηματικήν πρωτοβουλίαν, διότι είς τήν περίπτωσιν ταότην 
μέρος τής προσθέτου άποδοτικότητος -δα εδει, δεωρητικώς, νά καταβληδή είς 
τόν έπιχειρηματίαν ΰπό μορφήν ηΰξημένου επιχειρηματικού κέρδους. 'Οπωσδή
ποτε άναφερόμεδα είς τήν μεγίστην —ώστε νά μή δίγεται τό υφιστάμενον ΰψος 
επιχειρηματικού κέρδους—δυνατήν αυξησιν τών άμοιβών.



γασίας ϊνα καιαστή δυνατή ή ΐκανοποίησις τοΰ αιτήματος άφ’ ενός, 
άλλ’ ϊνα και τό σύνολον τής δαπάνης δχ’ άμοιβάς διατηρηθή εις τό 
ύψος τοΰ προηγουμένου έτους άφ’ ετέρου (διατηρουμένου σταθε
ρού τοΰ επιπέδου παραγωγής).

Βάσει των άνωτέρω, έάν τό αϊτημα έγίνετο δεκτόν ύπό τοΰ ερ
γοδότου, οί άμειβόμενοι κατ’ άπόδοσιν θά ελάμβανον 8.240.000 (ήτοι 
8.000.000 + 8.000.000 X 0,03). Επομένως, ϊνα καταστή δυνατή ή 
διατήρησις τής δαπάνης δι’ άμοιβάς είς τό επίπεδον τοΰ προηγουμέ
νου έτους, οΐ άμειβόμενοι χρονικώς δέον νά λάβουν 20.000.000— 
8.240.000 = 11.760.000, δηλαδή νά άμειφθοΰν συνολικώς όλιγώτερον 
τοΰ προηγουμένου έτους καί, ταυτοχρόνως, νά λάβουν αΰξησιν εκ 
3%. Διά νά έπιτευχθή τοΰτο καθίσταται άναγκαία ή αΰξησις τής πα
ραγωγικότητάς των κατά ποσοστόν 5,3%, περίπου, έναντι τοΰ προ
ηγουμένου επιπέδου παραγωγικότητος.18 Ή τυχόν αΰξησις τής πα- 
ραγωγικότητος τής έργασίας των κατ’ άπόδοσιν άμειβομένων, συνε
πάγεται αΰξησιν καταβαλλομένων άμοιβών άφ’ ενός και άφ’ ετέρου 
είναι άχρηστος, είς τήν συγκεκριμένην περίπτωσιν, έφ’ δσον έπι- 
θυμοΰμεν διατήρησιν σταθεροΰ επιπέδου παραγωγής. Επομένως, 
μόνον έάν ό έργοδότης δύναται νά εξασφάλιση αΰξησιν τής παρα
γωγικότητας κατά τό άνωτέρω ποσοστόν, διά νέων μεθόδων, έκπαι- 
δεύσεως προσωπικοΰ ή βελτιώσεως τών μηχανημάτων, δύναται ν’ ά- 
ποδεχθή τήν τοιαύτην αϊτησιν, συνεπαγομένην, τελικώς, (έπί στα
θεροΰ έπιπέδου παραγωγής) μείωσιν τών ώρών έργασίας τών χρο
νικώς άμειβομένων.19

3. 13. Παρατηρήσεις τινές περί τής σχέσεως κερδών καί άμοιβών

Είς τήν προηγηθεΐσαν άνάλυσιν έθεωρήσαμεν, βασικώς, οτι ή 
καταβαλλομένη, διά τήν έκτέλεσιν δεδομένου έργου, άμοιβή προσ-
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18. Ή αναγκαία αΰξησις παραγωγικότητας κατά 5,3% προκύπτει έκ τής 
σχέσεως:
1,03 ίσχυούσης αμοιβής X άπαιτούμεναι ώραι έργασίας 11.760.000

1,00 ίσχυούσης αμοιβής X ώραι έργασίας προηγουμένου έτους 12.000.000
Διά τήν διατήρησιν σταΰερός τής άνωτέρω σχέσεως αί άπαιτούμεναι ώραι έρ
γασίας δέον δπως ίσοΰνται πρός 95% τών ώρών τοΰ προηγουμένου έτους. Τοΰτο 
σημαίνει δτι αί ώραι έργασίας πρέπει νά έλαττωδοΰν κατά 5% καί διά τήν δια
τήρησήν σταθερός συνολικής παραγωγής είναι άναγκαϊον νά άνέλΰη ή κατ’ ατο
μον παραγωγή είς ποσοστόν 1/0,95 = 1,0526 τής τοιαύτης τοΰ προηγουμένου 
έτους, ήτοι αΰξησις τής παραγωγικότητος κατά ποσοστόν 5,3% περίπου.

19. Σχετικώς είς Personnel, Vol. 44, No 3, May-June 1967, σελ. 22.
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διορίζεται, κατά την άποψιν του έργοδότου, έκ της έπιδράσεως τού
της έπί τής διαμορφώσεως των κερδών τής έπιχειρήσεως. 'Υπεθέ- 
σαμεν δηλαδή οτι ή καταβαλλομένη άμοιδή διά την έκτέλεσιν έρ
γου τίνος επιδρά μειωτικώς έπι των κερδών τής έπιχειρήσεως καί 
οτι ή έπίδρασις αυτή δέον νά άντισταθμισθή δι’ ηύξημένων πωλή- 
σεων ή ηύξημένης παραγωγικότητος.

Έν τούτοις, δύνανται νά διατυπωθούν ώρισμέναι, γενικής φύ- 
σεως, παρατηρήσεις οσον αφορά την τοιαύτην τοποθέτησιν.20

θεωρείται, πράγματι, οτι ή άξία μιας πράξεως ή ένεργείας (έν 
προκειμένψ ενός έργου) κρίνεται, διά την έπιχείρησιν, έκ τής συμ
βολής της εις την διαμόρφωσιν τοΰ ΰφους τών έτησίων κερδών;

Έάν εις την έρώτησιν ταύτην έδίδετο καταφατική άπάντησις, 
τότε, πιθανώς, δεδομένη έπιχείρησις νά προετίμα νά προσλάβη ένα 
ή πλείονας έργαζομένους, έπι πλέον τών ήδη υπαρχόντων, όταν 
άπητεϊτο αΰξησις τής παραγωγής τών προϊόντων της, αντί νά προ- 
μηθευθή αυτόματον μηχανήν άντικαθιστώσαν άριθμόν έργαζομένων, 
έφ’ δσογ τοϋτο θά συνεπήγετο ύψηλοτέρας δαπάνας αί όποϊαι θά 
έμείουν ή και θά έξηφάνιζον τά κέρδη ενός συγκεκριμένου έτους, 
θά ήδύνατο, προφανώς, νά παρατηρηθή δτι ή έπιχείρησις δέν κρί
νει με προοπτικήν ενός έτους, άλλά με τοιαύτην σειράς έτών, κατά 
τήν διάρκειαν τών οποίων θά κριθή έάν τά κέρδη είναι μεγαλύτερα 
εις περίπτωσιν άγορός μηχανής ή χρησιμοποιήσεως έργατών καί, 
έφ’ δσον ή δευτέρα αΰτη λύσις θεωρηθή ώς ύπερέχουσα τής πρώ
της, ή άμοιβή τών έργαζομένων θά καθορισθή έπι τή βάσει τής μα
κροχρονίου ταύτης έπιδράσεως έπι τών κερδών τής έπιχειρήσεως.21

Παρά τήν άναντίρρητον ορθότητα τής τοιαύτης άντιμετωπίσε-

20. Βλ. σχετικώς C. W. Churchman, Prediction and optimal decision, 
Prentice - Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1961, Ινεφ. 3, σελ. 51 έπ.

21. Ή άνάλυσις αΰτη ισχύει προκειμένου περί έπιχειρήσεως δρώσης ύπό 
συνδήκας απολύτως έλευΟέρας ανταγωνιστικής οικονομίας. 'Τπό τάς κρατού- 
σας, όμως, σήμερον σονύήκας, δυνατόν νά προτιμηθή ή χρησιμοποίησις έργα
ζομένων έναντι άλλης πλέον συμφερούσης οικονομικής λύσεως έφ’ δσον τοϋτο 
έπιβάλλεται έκ λόγων κοινωνικών («κοινωνική εύδ-ύνη τής έπιχειρήσεως»), κρα
τικής πολιτικής (π.χ. ΰπαρξις ΰποχρεώσεως χρησιμοποιήσεως έργαζομένων (ορι
σμένων ειδικοτήτων ή θυμάτων πολέμου) κ.α. Περί τών λόγων διά τούς οποίους 
αί έπιχειρήσεις δέν δύνανται νά αποβλέπουν πάντοτε εις τήν έπίτευξιν τοΰ με
γίστου δυνατού κέρδους, 6λ. Άντ. Δαμασκηνίδου, Συμβολή εις τήν θεω
ρίαν σχηματισμού τών τιμών, Θεσσαλονίκη, 1953, σελ. 116 καί 182 έπ., J. 
Dean, Managerial Economics, Μετάφρ. Ν. Γεωργιάδου, Άΰήναι, 1969, σελ. 
12 έπ.



ως, γενναται αυτομάτως, κατά την εφαρμογήν ταύτης, το ερώτημα 
τής χρονικής περιόδου τήν οποίαν θά καλύπτουν οί σχετικοί ύπο- 
λογισμοί. Μήπως ή αξία ενός έργου καί, συνεπώς, τό ύφος τής διά 
τήν έκτέλεσιν τούτου καταβαλλόμενης αμοιβής έξαρταται έκ τής 
έπιδράσεώς του έπί των κερδών καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής ζωής 
τής έπιχειρήσεως;

Άλλ’ ή πλειονότης τών επιχειρήσεων δεν δύναται νά ύπολο- 
γίση τό χρονικόν διάστημα καθ’ δ θά παραμείνη «εν ζωή», οπότε τό 
μέτρον τούτο καθίσταται άνεπαρκές. Προτείνεται, ενίοτε, δπως ώς 
μέτρον χρονικής διαρκείας λαμβάνεται τό σημεϊον πέραν τού ο
ποίου δεν ύφίστανται πληροφορίαι έπιτρέπουσαι τήν διατύπωσιν 
προβλέψεων περί τού μέλλοντος τής έπιχειρήσεως.

Άλλ’ αί πληροφορίαι δεν άποτελοΰν έν άγαθόν δυνάμενον ν’ 
άποκτηθή κατόπιν ώρισμένης ένεργείας. Είς τήν πραγματικότητα 
αί πληροφορίαι δεν «ύπάρχουν» άλλά, μάλλον, «δημιουργοΰνται». 
Τούτο, συγκεκριμένως, σημαίνει δτι τό χρονικόν διάστημα, διά τό 
όποιον δύνανται νά ισχύουν αί άναφερόμεναι είς τό μέλλον έπι- 
χειρήσεώς τίνος πληροφορίαι, αποτελεί, έν πολλοΐς, συνάρτησιν 
τής καθ’ δλου οργανωτικής διαρθρώσεως αύτής καί, είδικώτερον, 
τής καταλλήλου όργανώσεως τού συστήματος ροής καί επεξεργα
σίας πληροφοριών. Άλλ’, ώς είναι φυσικόν, ή τοιαύτη έξάρτησις 
τών σχετικών ύπολογισμών έκ τού συστήματος πληροφοριών τής 
έπιχειρήσεως περιορίζει τήν άξιοπιστίαν τών λαμβανομένων άπο- 
τελεσμάτων. Άλλά καί είς τήν περίπτωσιν καθ’ ήν ήθελε καθορισθή 
τό χρονικόν διάστημα, τό χρησιμοποιηθησόμενον διά τούς ύπολογι- 
σμούς άξίας μιας πράξεως ή ένεργείας, παραμένει, οπωσδήποτε, τό 
πρόβλημα τής άβεβαιότητος. Είναι δυνατόν π.χ. νά χρησιμοποιήσω- 
μεν ώς βάσιν υπολογισμού περίοδον πέντε έτών, κατά τήν διάρκειαν 
τών οποίων προβλέπεται αΰξησις τών κερδών, δεδομένης έπιχειρή
σεως, κατά ποσοστά 2, 3, 4, 3, 4 έπί τοίς εκατόν (άντιστοίχως δι’ έ
καστον έτος) όφειλομένη, άμέσως, είς τήν συμβολήν έκ τής έκτε- 
λέσεως δεδομένου έργου. Άλλ’ ώς γνωστόν, ή άξια μελλοντικού 
τίνος γεγονότος ύπολογίζεται, συνήθως, ώς τό γινόμενον τής προσ- 
διδομένης είς τούτο άξίας έπί τήν πιθανότητα έπιτεύξεώς του. Συν
επώς, αί αύξήσεις αύται τών κερδών πολλαπλασιαζόμεναι έπί τήν 
πιθανότητα έπιτεύξεώς των, δίδουν τήν άναμενομένην άξίαν τού 
γεγονότος καί, συνεπώς, τήν άξίαν τού, συμβάλλοντος είς τήν έπί- 
τευξιν τούτων, έργου, διά τήν έπιχείρησιν. Ή τεχνική, δμως, αυτή 
θά ήτο όρθή στατιστικώς, έάν αί πιθανότητες ήδύναντο νά θεωρη
θούν ώς συχνότητες γεγονότων. Άλλά προκειμένου περί έπιχειρη-
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σιακών προβλημάτων αί πιθανότητες, ουδόλως, άποτελοΰν συχνότη
τας έμφανίσεως γεγονότων άλλα, μάλλον, κρίσεις περί τής πιθανό- 
τητος μελλοντικών καταστάσεων, θά ή το, συνεπώς, έσφαλμένον νά 
θεωρήσωμεν τάς τοιαύτας κρίσεις ώς ύπολογισμούς συχνοτήτων έμ
φανίσεως γεγονότων.22

Σημειωτέον, ενταύθα, οτι ή εύρυτάτη χρήσις τών πιθανοτήτων, 
είς τήν οικονομικήν, διά τον ύπολογισμόν τής άξίας οικονομικών 
ενεργειών, γίνεται δχι προς τον σκοπόν μετρήσεως δι’ αυτών, ή τή 
βοηθείμ αυτών, τής πραγματικής άποδοτικότητος μιας ένεργείας, 
άλλά, μάλλον, ή χρήσις τούτων συνιστμ τεχνικήν συγκρίσεως με
ταξύ εναλλακτικών λύσεων.23

Τελικώς, είδικώς είς τήν περίπτωσιν ύπολογισμοΰ τής κατα
βλητέας άμοιβής διά τήν έκτέλεσιν συγκεκριμένου έργου, ώς 6ά- 
σις ύπολογισμοΰ θά ήδύνατο νά ληφθή τό χρονικόν διάστημα κατά 
τό όποιον προβλέπεται δτι θά έκτελήται τοΰτο ή θά χρησιμοποιή- 
ται, διά τον αυτόν σκοπόν, ή προκριθεϊσα λύσις (π.χ. ή αυτόματος 
μηχανή ήτις θά προτιμηθή άντί τής προσλήψεως έργαζομένων) ,24

'Οπωσδήποτε, άναγνωρίζομεν οτι αί προτεινόμεναι άνωτέρω λύ
σεις δεν είναι θεωρητικώς άψογοι, έφ’ δσον οί σχετικοί ύπολογισμοί 
περιορίζονται εις τήν έκτίμησίν τών έπί τών κερδών έπιδράσεων 
είς συγκεκριμένην τινά περίοδον καί δχι είς ολόκληρον τήν διάρ
κειαν τής «ζωής» τής έπιχειρήσεως. Έπιπροσθέτως, διά τών λύσεων 
τούτων δεν αίρονται αί άναφερόμεναι είς τήν άβεβαιότητα τών 
μελλοντικών γεγονότων άντιρρήσεις.

22. Είδικώς περί τής έννοιας καί τής χρήσεως τών πιθανοτήτων 6λ. Ά δ α- 
μοποΰλου Άντ., Στατιστική, τ. Α', Θεσσαλονίκη, 19G0, σελ. 176 έπ., Ά θ α
ν α σ ι ά δ ο υ Κ.Α., Στατιστική, τ. Α', Άθήναι 1957, σελ. 177, Λιάκη Ι.ΙΙ., 
Στοιχεία Στατιστικής, τ. II, Θεσσαλονίκη, 1971, σελ. 159 έπ., Μαργαρίτη 
Ε., Μαθήματα Στατιστικής, ’Αΰήναι, 1960, σελ. 503,Κ a r m e 1 P.H. and I’ o· 
lasek M., Applied Statistics for Economists, Pitman Publ., 1970, Κεφ. VI, 
Feller W., An Introduction to Probability Theory and its Applications, Wi
ley and Sons, 1965.

23. Περί τής χρήσεως τών πιθανοτήτων προς άξιολόγησιν οικονομικών πρά
ξεων 6λ. Σαρσέντη Β., Πρόκρισις Παγίων ’Επενδύσεων, Άθήναι, 1968, 
σελ. 107 έπ., τοϋ ίδιου, Πρόβλεψις πωλήσεως καί άνάλυσις ζητήσεως, Θεσ
σαλονίκη, 1970, σελ. 22 έπ., G h u r c li m a n C.W., Prediction and Optimal 
Decision, Prentice - Hall, 1961, Κεφ. 3.

24. Οιαδηποτε 6ασις υπολογισμοί ήθελεν προκριθή δέον νά χρησιμοποιήται 
παγίως υπό τής έπιχειρήσεως προς αποφυγήν δημιουργίας διαφορών είς τάς 
αμοιβας όφειλομενων είς τήν χρησιμοποίησιν διαφόρου βάσεως μετρήσεως τής 
συμβολής αυτών έπί τών κερδών.
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Άλλ’ έφ’ δσον ύφίσταται, συνήθως, άδυναμία προσδιορισμού 
τής συνολικής διαρκείας τής «ζωής» τής έπιχειρήσεως ή χρήσις, ά- 
ναλόγως των περιπτώσεων, μιας εκ των άνωτέρω λύσεων άποτελεϊ 
την μόνην δυνατήν δάσιν ύπολογισμοΰ.

3. 2. Πληροφόρησις και προσφερομένη αμοιβή

Ή άνάλυσις τής παρούσης παραγράφου άποσκοπεΐ εις την έξέ- 
τασιν τής συμπεριφοράς τού έργοδότου είς την άγοράν εργασίας, 
έφ’ δσον ούτος γνωρίζει δτι ύφίσταται κατανομή τις των αμοιβών 
των παρεχομένων είς εργαζομένους δεδομένης είδικότητος και δχι 
μοναδική τις τιμή άμοιβής.

Συνεπεία τής καταστάσεως ταύτης, ό έργοδότης έχει τήν δυνα
τότητα δπως διά τής πληρεστέρας πληροφορήσεώς του και των πε
ρισσοτέρων σχετικών προσπαθειών (έπομένως, υφιστάμενος μεγα- 
λυτέρας σχετικός δαπάνας), έπιτύχη τήν πλέον συμφέρουσαν είς 
αύτόν διάρθρωσιν παρεχομένων αμοιβών, άπό τής άπόφεως τού ύ
ψους των καί τής διαρκείας άπασχολήσεως τού έργαζομένου, μεγι- 
στοποιών, τοιουτοτρόπως, τήν συνολικήν ώφέλειάν του.

Είς τήν άκολουθοΰσαν άνάλυσιν ύποθέτομεν δτι: 
α) Ή ύφισταμένη κατανομή τών άμοιβών ειδικότητάς τίνος (συνή

θως δχι έκτελεστικής έργασίας ένθα αί μεταξύ τών παρεχομένων 
άμοιβών διαφοραί είναι μικραί) είναι γνωστή είς τον άναζητοϋν- 
τα προσωπικόν, τής είδικότητος ταύτης, έργοδότην. 

β) Τό κόστος εύρέσεως εύνοϊκωτέρας διαρθρώσεως παρεχομένης 
άμοιβής άποτελεϊται έκ τίνος γνωστής σταθερός, ήτοι έκ τών 
πραγματικών δαπανών άναζητήσεως κατά περίοδον καί έκ τού 
άπολεσθέντος έσόδου λόγω τής μή έκτελέσεως τού άντιστοίχου 
έργου κατά τήν διάρκειαν τής περιόδου άναζητήσεως ή τής έκτε
λέσεως τούτου διά τής παροχής ύψηλοτέρας άμοιβής. 

γ) Μία προσπάθεια άναζητήσεως λαμβάνει χώραν άνά περίοδον, 
έστω μήνα (προς διευκόλυνσιν τών σχετικών υπολογισμών).
Άναλόγως προς τήν συμπεριφοράν τού άναζητοΰντος έργασίαν, 

ό άναζητών προσωπικόν έργοδότης συγκρίνει έκάστην παρουσιαζο- 
μένην εύκαιρίαν (δηλαδή έργαζόμενον δεχόμενον νά έργασθή έ
ναντι ώρισμένης άμοιβής) προς μεγίστην τίνά άποδεκτήν ύπ’ αύτοΰ 
διάρθρωσιν άμοιβής καί άκολούθως δέχεται ή άπορρίπτει ταύτην. 
Ουτω, ύποτίθεται δτι στερείται τής δυνατότητος έπανόδου είς εύκαι
ρίαν προηγουμένως άπορρκρθεϊσαν ύπ’ αύτοΰ, ήτις, συνεπώς, άπόλ- 
λυται όριστικώς έάν δεν γίνη άποδεκτή αμα τή έμφανίσει.

Ύπό τάς συνθήκας ταύτας καί έφ’ δσον έκάστη εύκαιρία, ύπο
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την μορφήν άτόμου δεχομένου νά έργασθή έναντι δεδομένης άμοι- 
βής, άποτελεΐ ανεξάρτητόν τινα τυχαίαν επιλογήν έκ τής ύφιστα- 
μένης κατανομής των άμοιβών, είναι εύνόητον δτι ή πολιτική έλα- 
χιστοποιήσεως τής δαπάνης έκ μέρους τοΰ εργοδότου συνίσταται εις 
τήν άποδοχήν πόσης διαρθρώσεως άμοιβής συνεπαγομένης δαπά
νην ϊσην ή μικροτέραν μεγίστης τίνος άποδεκτής ύπ’ αύτοΰ δαπά
νης καί, άντιστρόφως, είς τήν άπόρριψιν πάσης διαρθρώσεως συνε- 
παγομένης δαπάνην μεγαλυτέραν τής μεγίστης άποδεκτής τοιαύτης.

Χρησιμοποιοΰντες, ένταΰθα, τά αυτά, ώς είς τήν παράγραφον 
2.2 τοΰ παρόντος κεφαλαίου, σύμβολα και δεχόμενοι δτι δεδομένος 
εργοδότης προτιμά νά άπασχολήση εργαζόμενόν τινα έπί Τ περιό
δους, έναντι άλλου εργαζομένου δεχομένου νά έργασθή με τήν 
αυτήν άμοιβήν, άλλά διά μικρότερον αριθμόν περιόδων (λόγω τής 
ώφελείας ήν ό εργοδότης ούτος θά άποκτήση έκ τής μακροχρονίου 
εμπειρίας τοΰ έργαζομένου και τής άποφυγής δαπανών έξευρέσεως 
νέου προσωπικού μετά σχετικώς μικρόν αριθμόν περιόδων), τότε 
εάν πρώτη τις ευκαιρία άπασχολήσεως (αμοιβής χ, διαρκείας Τ) 
ατόμου τίνος έμφανισθή, ή έλαχίστη δυνατή δαπάνη <5 ίσοΰται προς

Τ
6 = min(w, ε)+0 ένθα νγ.Σο'χ ) ήχοι ή παρούσα άξία τής

τ
μέσης κατά περίοδον δαπάνης τοΰ έργοδότου δι’ άμοιβάς και λοιπάς 
έργοδοτικάς εισφοράς καί ε = αΕδ(χ,Τ), ήτοι ή παρούσα άξία τής 
μέσης κατά περίοδον άποδεκτής ύπό τοΰ έργοδότου κρίσιμου άμοι
βής (χ) διά περίοδον Τ. Ή πρώτη, συνεπώς, αυτή ευκαιρία άπα
σχολήσεως έργαζομένου εις τήν έπιχείρησιν γίνεται δεκτή έφ’ όσον

W — 6 καί, άντιστρόφως, άπορρίπτεται έφ’ δσον V/ > ύ ·

’Εάν, διά τούς άναφερομένους άνωτέρω λόγους, άπορριφθή ή 
πρώτη αύτη ευκαιρία και ή άναζήτησις έκ μέρους τοΰ έργοδότου 
συνεχίζεται είς τάς έπομένας περιόδους μέχρις δτου Ν τις εύκαιρία 
γίνεται δεκτή ύπ’ αύτοΰ, τότε ή παροΰσα άξία τής μέσης κατά πε
ρίοδον δαπάνης τοΰ έργοδότου διά τήν άπασχόλησιν τοΰ άτόμου

τούτου ανέρχεται είς: <5=Wn + caN ένθα
w«=

N-ItT

.1 α'χl«H-<
Τ

καί

CaN
c

Τ
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Εύνόητον τυγχάνει δτι έφ’ δσον ή Νη ευκαιρία άπασχολήσεως γί

νεται δεκτή, δέον δπως wn4ε καί WN.,>e ■· ■ W4>e

Διά τον προσδιορισμόν τοΰ ε, ακολουθείται ή έξης διαδικασία:

Ε(δ) =· ε = I (W„/Wn^ ε) + Ε (caΝ ) καί κατά τήν άνάλυσιν im παραγράφου 
2.2 Ε. (W«/W„6e) = ί (W/W^e) E (a"'1) καί E(.w/W4e>

_ JL W<fCW)c|W
γΜ£ε)

ήτοι ή μεγίστη άποδεκτή ύπό τοΰ εργοδότου διάρθρωσις άποτελεΐ 
άθροισμα των παρουσών άξιων τής μέσης κατά περίοδον δαπάνης 
άπασών των πιθανών προσφορών άπό — 00 έως ε, επί τήν πιθανό
τητα έπιτεύξεως έκάστης έξ αυτών, τοΰ άθροίσματος τούτου διαι-

ρου|ΐένου διά τής συνολικής πιθανότητος δπως επιτευχθούν W - 6

Διά τής μετρήσεως τής p(W-E) δύναται, συγχρόνως, νά κα-

θορισθή ό χρόνος άναμονής τοΰ εργοδότου, δηλαδή ό άπαιτούμενος 
χρόνος έως δτου εύρεθή έργαζόμενος όσης θά δεχθή νά έργασθή

μύ W—6 Συγκεκρηιένως, Ε(Ν) = ------ί------ήτοι ό χρόνος άνα-
ρ (W—ε)

μονής είναι άντιστρόφως άνάλογος τής p(w^e) άρα δσον τό ε

είναι μεγαλύτερον τόσον μεγαλυτέρα είναι ή καί, επομέ

νως, τόσον μεγαλύτερος ό χρόνος άναμονής.

y(wM)

Tsilos £(aH-',) = t(a',(wie)· ) = )= )

r λ . />, , \ /«w^(w)dw f -jSHy λ ..
£(Wh /WN^e) = --p(-w-Zi)—E(a } apa

KQ)

Αίρομένης, δμως, τής ύποθέσεως περί γνωστής κατανομής τών
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άμοιβών καθίσταται άναγκαία ή άναθεώρησις τής άνωτέρω μεθο
δολογίας.

Έν τοιαύτη περιπτώσει ό έργοδότης δεν συγκρίνει τήν δαπάνην 
έκάστης έμφανιζομένης ευκαιρίας χρησιμοποιήσεως έργαζομένου 
προς μεγίστην τινά άποδεκτήν ύπ’ αύτοΰ διάρθρωσιν μισθών. Άν- 
τιθέτως, μεθ’ έκάστην προσφοράν άτόμου δεχομένου νά έργαοθή 
έναντι ώρισμένης άμοιβής, συγκεντρώνει πληρεστέρας πληροφορίας 
περί τής ύφισταμένης κατανομής των άμοιβών και τοιουτοτρόπως 
άναθεωρεϊ τήν άντίληψίν του περί τής τοιαύτης κατανομής. Τελι- 
κώς δέ, έξαρτςί τήν άποδοχήν ή μή δεδομένης ευκαιρίας έκ τής 
συγκρίσεως τής έκ ταύτης προκυπτούσης δαπάνης πρός τινα άνα- 
θεωρουμένην μεθ’ έκάστην προσφοράν μεγίστην άποδεκτήν ύπ’ αύ
τοΰ διάρθρωσιν άμοιβών κατά τήν έκτεθεϊσαν άνωτέρω μέθοδον (ϊδε 
και ύποσημ. 14 τοΰ παρόντος κεφαλαίου).
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ό προσδιορισμός τοϋ ύψους τών παρεχομένων άμοιβών άπο- 
τελεΤ, συνήθως, πολύπλοκον πρόβλημα διά τάς επιχειρήσεις. Πρά
γματι, εάν αί παρασχεθησόμεναι άμοιβαι καθορισθοϋν εις τό ΰψος 
τά όποιον ή κρατική πολιτική επιτάσσει ή οί εργαζόμενοι ζητοΰν ή 
αί λοιπαί επιχειρήσεις παρέχουν ή, τέλος, αί χρηματοοικονομικοί 
δυνατότητες τής έπιχειρήσεως έπιτρέπουν, τοΰτο άποτελεϊ τήν μίαν 
μόνον πλευράν τοϋ προβλήματος. Παραλλήλως, αί άμοιβαι δέον νά 
έπιτρέπουν τήν πρόσληψιν προσωπικού επιθυμητής ποιότητος, τήν 
ΰπαρξιν καλών σχέσεων εργαζομένων καί έργοδοτών, τήν έπίτευξιν 
ύψηλής παραγωγικότητος καί τήν άποφυγήν συχνών άποχωρήσεων 
τών εργαζομένων έκ τής εργασίας των.

Δεν δυνάμεθα, βεβαίως, νά ύποστηρίξωμεν δτι ΰφίσταται μέ
θοδός τις έπιτρέπουσα τήν κατά τον καλλίτερον τρόπον άντιμετώ- 
πισιν δλων τών πλευρών τοϋ προβλήματος. 'Υφίστανται, δμως, καί 
έξητάσθησαν εις τά 11 Μέρος τής παρούσης, μέθοδοι έπιτρέπουσαι 
τήν έπιτυχή άντιμετώπισιν ιδιαιτέρων, έκάστη, πτυχών, έκ τών με
θόδων δέ τούτων δύναται νά χρησιμοποιήση, δεδομένη έπιχείρησις, 
έκείνην ή οποία θά συμβάλη εις τήν έπίλυσιν τών πλευρών τοϋ προ
βλήματος αί όποϊαι, ύπό τάς ύφισταμένας συνθήκας, εμφανίζονται 
ως πλέον σημαντικοί δι’ αυτήν.

Ό συνδυασμός διαφόρων μεθόδων δχι μόνον είναι δυνατός άλ- 
λά, συχνάκις, έπιβάλλεται διά τήν άντητετώπισιν τοϋ προβλήματος 
τών άμοιβών κατά τρόπον έξασφαλίζοντα τήν άποδοχήν τών εργα
ζομένων καί, ταυτοχρόνως, έπιτρέποντα τήν έπίτευξιν τών καλλι- 
τέρων οικονομικών άποτελεσμάτων διά τήν έπιχείρησιν.
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