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Εισαγωγή 

Οι αλλαγές των εργασιακών σχέσεων είναι επίκαιρο θέμα και απασχολεί το 

σύνολο της κοινωνίας, εργαζόμενους, συνδικάτα, εργοδοσία και κράτος στις 

αναπτυγμένες χώρες. Οι κοινωνικοί εταίροι, υπό την πίεση της παγκοσμιοποίησης και 

της αύξησης του ανταγωνισμού, αναγκάζονται να επαναδιαπραγματευθούν τις 

σχέσεις εργασίας. Η διαπραγμάτευση είναι σκληρή επειδή θίγονται κεκτημένα 

δικαιώματα και προνόμια πολλών κοινωνικών ομάδων. 

 

Σε ατομικό επίπεδο η ένταξη στην αγορά εργασίας συνοδεύεται από ένα πλήθος 

ερωτήσεων σχετικά με τον μισθό, τις συνθήκες που επικρατούν στον χώρο εργασίας, 

το ωράριο και τις προοπτικές εξέλιξης μέσα σε μια μακρόχρονη διαδρομή, η οποία 

στις μέρες μας τείνει να γίνει ατελείωτη. Τα άτομα επιλέγουν να εργασθούν για 

βιοποριστικούς λόγους, όμως η αγορά εργασίας ακολουθεί, όπως κάθε αγορά, τον 

νόμο της προσφοράς και ζήτησης. 

 

Από την πλευρά της ζήτησης, η επιχείρηση έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις από 

τον εργαζόμενο και από την πλευρά της προσφοράς ο εργαζόμενος, έχοντας γνώση 

της εργατικής δύναμης του, προσφέρει στον εργοδότη την εργασία του παίρνοντας 

σαν αντάλλαγμα έναν ικανοποιητικό μισθό ο οποίος του επιτρέπει να ζει αξιοπρεπώς. 

 

Η οικονομική επιστήμη εν γένει και ειδικά τα οικονομικά της εργασίας (Labor 

Economics) προσεγγίζουν αυτή την ανταλλαγή θεωρητικά και εμπειρικά. Τρεις είναι 

οι κυρίαρχες θεωρίες που ερμηνεύουν τον πραγματικό κόσμο (real world) στην αγορά 

εργασίας: 
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• Η νεοκλασική θεωρία η οποία βασίζεται στη μεγιστοποίηση των κερδών της 

επιχείρησης (θεωρία της οριακής παραγωγικότητας (marginal productivity 

theory)) και στη μεγιστοποίηση της χρησιμότητας των εργαζομένων (επένδυση σε 

ανθρώπινο κεφάλαιο για προσδιορισμό των δεξιοτήτων ή της θέσης εργασίας και 

επιλογή εργασίας / ελεύθερου χρόνου (labor/leisure choices) για τον 

προσδιορισμό της ποσότητας της προσφερόμενης εργασίας)). 

• Η θεωρία της δυαδικής αγοράς εργασίας (dual labor market theory) ορίζει: α) την 

εσωτερική αγορά εργασίας (internal labor market) σε περιβάλλον μεγάλων 

επιχειρήσεων και / ή με την παρουσία συνδικάτων όπου υπάρχουν «καλές θέσεις 

εργασίας» - υψηλοί μισθοί, ευκαιρίες προαγωγών, καλύτερες συνθήκες εργασίας 

και σταθερή απασχόληση και β) την  εξωτερική αγορά εργασίας (external labor 

market) σε περιβάλλον επιχειρήσεων που ακολουθούν τις διακυμάνσεις της 

αγοράς και αυξομειώνουν το εργατικό δυναμικό ανάλογα με τη ζήτηση των 

προϊόντων που παράγουν, δεν παρέχουν προνόμια στους εργαζόμενους και οι 

μισθοί είναι χαμηλοί συγκριτικά με την άλλη αγορά. 

• Η θεωρία του κατακερματισμού της αγοράς εργασίας (segmentation theory) η 

οποία ομοιάζει με την θεωρία της δυαδικής αγοράς εργασίας ως προς την 

κοινωνική ανάλυση αλλά δίνει έμφαση στην ταξική πάλη μέσα από την 

μαρξιστική διαλεκτική και επικεντρώνεται στα ταξικά κίνητρα συμπεριφοράς 

εργοδοτών και εργαζομένων. 

 

Οι τρεις θεωρίες δέχονται τον διαχωρισμό της αγοράς εργασίας σε δύο ή 

περισσότερα τμήματα και παρουσιάζουν εμπειρικές μελέτες μέσω των οποίων 

προσπαθούν να επαληθεύσουν τις υποθέσεις τους. 
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Η παρούσα εργασία, χρησιμοποιεί στοιχεία αγγλικών επιχειρήσεων από την 

έρευνα του 1998 British Workplace Employee Relations Survey (WERS) και 

επιχειρεί να διερευνήσει και να επαληθεύσει εμπειρικά την ισχύ των υποθέσεων των 

παραπάνω αναφερόμενων θεωριών. 

 

Στο Πρώτο Μέρος παρουσιάζονται οι τρεις βασικές θεωρίες για την αγορά 

εργασίας οι οποίες ξεκίνησαν σχεδόν ταυτόχρονα στην δεκαετία του 1970. 

Α) η θεωρία της δυαδικής αγοράς εργασίας (dual labor market theory) η οποία 

θεμελιώθηκε από τους Doeringer B. Peter & Piore M.J., 

Β) η θεωρία του κατακερματισμού της αγοράς εργασίας (segmentation theory) των 

Gordon D., Edwards R., και Reich M., η οποία δίνει προεκτάσεις στην δυαδική 

θεωρία συμπεριλαμβάνοντας και την μαρξιστική προσέγγιση και 

Γ) η θεωρία των νεοκλασικών, εις απάντηση των δύο προηγούμενων θεωριών. 

 

Από την παρουσίαση των θεωριών προκύπτουν οι ορισμοί των μεταβλητών για 

την εμπειρική έρευνα που ακολουθεί στο Δεύτερο Μέρος, όπου παρουσιάζεται το 

οικονομετρικό μοντέλο ελέγχου της υπόθεσης της εσωτερικής αγοράς εργασίας και 

του κατακερματισμού της αγοράς εργασίας. Για κάθε αγορά εκτιμάται ξεχωριστή 

εξίσωση μισθού, ταυτόχρονα με την επιλογή συμμετοχής στην εσωτερική αγορά. Τα 

αποτελέσματα των εξισώσεων του μισθού σε κάθε αγορά παρουσιάζονται αναλυτικά 

στο Παράρτημα Ι σε πίνακες και ελέγχεται η σημαντικότητα των διαφορών των 

αγορών με το t – statistics τεστ. 
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Στο Τρίτο Μέρος γίνεται η ερμηνεία των αποτελεσμάτων με αναφορά στην 

θεωρία, η οποία παρουσιάζεται στο πρώτο μέρος και στο τέλος ακολουθούν τα 

συμπεράσματα και οι προεκτάσεις. 
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ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ 

 

Α. Η Δυαδική Αγορά Εργασίας (dual labor market) 

 

Σύμφωνα με τους Doeringer και Piore1 υφίστανται δύο αγορές εργασίας, η 

εξωτερική και η εσωτερική. Η εσωτερική αγορά εργασίας, την οποία συναντάμε σε 

μεγάλες επιχειρήσεις, διέπεται από κανόνες και έθιμα τα οποία καθορίζουν την 

αμοιβή της εργασίας, την κατανομή των θέσεων εργασίας και την εκπαίδευση των 

εργαζομένων στην επιχείρηση (on-the-job training). Η εξωτερική αγορά εργασίας 

ακολουθεί τους νόμους της αγοράς οι οποίοι καθορίζουν τον μισθό, την κατανομή 

των θέσεων εργασίας και την εκπαίδευση των εργαζόμενων. Οι δύο αγορές 

συνδέονται και υπάρχουν μετακινήσεις σε συγκεκριμένες θέσεις εργασίας, οι οποίες 

συνήθως βρίσκονται χαμηλά στην ιεραρχία και ονομάζονται “ports of entry and exit” 

της εσωτερικής αγοράς. Οι υπόλοιπες θέσεις της επιχείρησης καλύπτονται από 

μετακινήσεις και προαγωγές των εργαζομένων που κατόρθωσαν να ενταχθούν στην 

εσωτερική αγορά και επομένως οι θέσεις αυτές προστατεύονται από τον ανταγωνισμό 

της εξωτερικής αγοράς εργασίας. 

 

1) Η δομή της εσωτερικής αγοράς εργασίας 

Η δομή της εσωτερικής αγοράς καθορίζεται από: 

• Τον βαθμό που είναι ανοικτή στην εξωτερική αγορά 

• α) Πόρτες εισόδου - εξόδου, θέσεις εργασίας που καλύπτονται από την 

εσωτερική αγορά και θέσεις που καλύπτονται από την εξωτερική αγορά. 
                                                 
1  Doeringer Peter B. & Piore Michael J., Internal Labor Markets and Manpower 

analysis, Lexington Massachusetts, 1971 
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• β) Τα κριτήρια εισόδου στην εσωτερική αγορά εργασίας. 

• Μέγεθος, γεωγραφική περιοχή και επαγγελματικοί τίτλοι της εσωτερικής 

αγοράς εργασίας. 

• Κανόνες που καθορίζουν τις προτεραιότητες για την κατανομή των 

εργαζομένων στις θέσεις εργασίας (προαγωγές / υποβιβάσεις, μετακινήσεις 

για κάλυψη των αναγκών εποχικότητας ή κυκλικών διακυμάνσεων, 

προσωρινές ανακατατάξεις για κάλυψη κενών θέσεων εξ αιτίας απρόβλεπτων 

μεταβολών στην παραγωγή). 

Η εσωτερική αγορά εργασίας μπορεί να είναι κλειστή, ανοικτή ή μικτή 

(ορισμένες πόρτες εισόδου κλειστές και άλλες ανοικτές στην εξωτερική αγορά). 

 

Η κλειστή αγορά εργασίας έχει πόρτες εισόδου στο χαμηλότερο επίπεδο 

ιεραρχίας ενώ οι υπόλοιπες θέσεις πληρούνται με μετακίνηση ή προαγωγή των ήδη 

εργαζομένων στην επιχείρηση. 

 

Η ανοικτή αγορά συμπληρώνει τα κενά της από την εξωτερική αγορά και έχει 

περιορισμένο αριθμό θέσεων ιεραρχίας, ενώ όλες οι θέσεις θεωρούνται πόρτες 

εισόδου. 

 

Τέλος, η μικτή αγορά καλύπτει ορισμένες θέσεις εργασίας μέσω προαγωγών ή 

μετακινήσεων από το εσωτερικό της επιχείρησης και άλλες από την εξωτερική 

αγορά. 

 

Η διοίκηση της επιχείρησης καθορίζει το μηχανισμό επιλογής του προσωπικού 

της (στις πόρτες εισόδου). Τα κριτήρια επιλογής στην εσωτερική αγορά συνήθως 
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περιλαμβάνουν τεστ ικανοτήτων, ελάχιστο επίπεδο σπουδών, προϋπηρεσία στον 

κλάδο, την ηλικία του υποψηφίου κλπ. 

 

Οι πόρτες εισόδου στην εσωτερική αγορά συνήθως οδηγούν στην ανέλιξη της 

ιεραρχίας, η διάρθρωση της οποίας καθορίζεται από τα καθήκοντα της κάθε θέσης, 

από τις προβλεπόμενες αλλαγές στην προσφορά και ζήτηση για εργασία και από το 

έθιμο. Η εσωτερική μετακίνηση των εργαζομένων καθορίζεται από τις ικανότητές 

τους και την προϋπηρεσία τους στην επιχείρηση ενώ και η συμμετοχή του 

συνδικάτου είναι καθοριστική. 

 

2) Οι κανόνες της εσωτερικής αγοράς 

Για να ερμηνεύσουμε την εσωτερική αγορά θα πρέπει να γνωρίζουμε τα όριά της 

και να εξετάσουμε την σταθερότητα των κανόνων που την καθορίζουν: 

• Διάρκεια της ισχύος και αυστηρότητα των κανόνων. 

• Η αμοιβή της εργασίας και η ιεραρχία είναι διαφορετική από την ισχύουσα σε μια 

ανταγωνιστική αγορά. 

• Επένδυση σε εξειδικευμένο ανθρώπινο κεφάλαιο, on-the-job training, η εργασία 

ως fixed factor / quasi-fixed factor. 

• Συμπεριφορά των εργαζομένων (insider power) και διαδικασία σχηματισμού 

εθίμων και άγραφων κανόνων οι οποίοι καθορίζουν τους μισθούς, τις προαγωγές 

και τους κανόνες εργασίας του εργατικού δυναμικού. 
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2.1 Διάρκεια της ισχύος και αυστηρότητα των κανόνων 

Η διάρκεια ισχύος των κανόνων ποικίλει ανάλογα με τον κλάδο που ανήκει η 

επιχείρηση2. Η αυστηρότητα των κανόνων είναι αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης της 

εργοδοσίας με τους εργαζόμενους. 

 

2.2 Καθορισμός του μισθού στην εσωτερική αγορά εργασίας 

Η επιχείρηση καθορίζει τον μισθό στις χαμηλές θέσεις της ιεραρχίας, οι οποίες 

είναι και πόρτες εισόδου. Αυτός ο μισθός χρησιμοποιείται σαν βάση για την 

διαφοροποίηση των αμοιβών στα ανώτερα επίπεδα3 ανάλογα με τις ικανότητες που 

απαιτεί η κάθε θέση, τις συνθήκες εργασίας και την υπευθυνότητα των ατόμων, την 

εμπειρία και την εκπαίδευση του προσωπικού που καταλαμβάνει αυτή τη θέση κλπ. 

Η διαφοροποίηση των μισθών είτε γίνεται κάθετα, δηλαδή διαφορετικοί μισθοί για 

διαφορετικές θέσεις στην ιεραρχία, είτε οριζόντια δηλαδή διαφορετικοί μισθοί για 

ίδιες θέσεις στην ιεραρχία, όπου τα άτομα αμείβονται ανάλογα με την απόδοση και 

την συνέπεια που δείχνουν, δηλαδή ανάλογα με την παραγωγικότητά τους. Η 

διαφοροποίηση αυτή έχει την μορφή χρονοεπιδόματος (συσχετίζεται με την 

προϋπηρεσία στην επιχείρηση) ή τη μορφή πριμ παραγωγικότητας (bonus) και 

αντανακλά το learning-by-doing. 

 

Ο καθορισμός του μισθού στην εσωτερική αγορά εργασίας είναι περίπλοκη 

διαδικασία. Εκτιμούνται τα χαρακτηριστικά που συνδέονται με την θέση εργασίας 

                                                 
2 Ενδεικτικά αναφέρονται οι κλάδοι της χαλυβουργικής βιομηχανίας, οι σιδηρόδρομοι και οι 

κατασκευές όπου οι κανόνες ισχύουν από το 1900. Βλέπε, Doeringer Peter B. & Piore Michael J., όπως 

παραπάνω, σελ. 6 

3 Βλέπε, Doeringer Peter B. & Piore Michael J., όπως παραπάνω, σελ. 65  
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αυτή καθαυτή, όπως η ειδίκευση που απαιτείται (skill) για την συγκεκριμένη θέση, οι 

συνθήκες εργασίας, η υπευθυνότητα για τον εξοπλισμό και η υπευθυνότητα στην 

καθοδήγηση των υφισταμένων. Εκτιμούνται και τα χαρακτηριστικά που συνδέονται 

με το άτομο4 που κατέχει την συγκεκριμένη θέση εργασίας όπως εκπαίδευση, 

προϋπηρεσία κλπ. Επίσης εξετάζεται η δομή των μισθών της επιχείρησης σε σχέση 

με εκείνους των κύριων ανταγωνιστών της, δηλαδή εκτιμάται ο μέσος όρος των 

μισθών των ανταγωνιστών και η επιχείρηση αποφασίζει αν οι δικοί της μισθοί θα 

βρίσκονται πάνω ή κάτω από αυτόν. Συλλέγονται στοιχεία και για τις υπερωριακές 

αμοιβές και τα fringe benefits (άδειες, ασφαλίσεις, αποζημιώσεις, εφάπαξ κλπ), 

δηλαδή το περιβάλλον της εξωτερικής αγοράς εργασίας είναι γνώριμο και η 

επιχείρηση οποιαδήποτε στιγμή είναι σε θέση να προσαρμοσθεί σε ενδεχόμενες 

αλλαγές (όπως τώρα στην ελληνική αγορά εργασίας με την ελαστικότητα ωραρίου - 

υπερωριών) αν κρίνει ότι είναι απαραίτητο. 

2.3 On-the-job training 

Η εκπαίδευση στον χώρο εργασίας παρέχει εξειδίκευση στους εργαζόμενους είτε 

μέσω της εμπειρίας στον χώρο εργασίας (παρατηρώντας τους συναδέλφους), είτε 

μέσω πρακτικής άσκησης ώστε να εφαρμοσθούν οι γνώσεις της επίσημης 

εκπαίδευσης. Το on-the-job training εξαρτάται από τις συνήθειες των εργαζόμενων. 

Οι συνήθειες αυτές αναπτύσσονται κατά την επανάληψη της παραγωγικής 

διαδικασίας και γίνονται αντικείμενο μίμησης από τους άπειρους εργαζόμενους, οι 

οποίοι εργάζονται δίπλα στους έμπειρους συναδέλφους τους. Επομένως, το 

                                                 
4 Ονομάζονται και χαρακτηριστικά παραγωγικότητας των εργαζομένων. Βλέπε, Cain Glen G. The 

Challenge of Segmented Labor Market Theories to Orthodox Theory: A Survey, Journal of Economic 

Literature, Vol. 14, No 4 (Dec., 1976), 1215 – 1257, σελ. 1230. 
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αποτέλεσμα της εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας επιτυγχάνεται μέσω της όσμωσης5. 

Μέσω δοκιμών και λαθών προϊστάμενοι και υφιστάμενοι λειτουργούν ως δάσκαλοι 

και μαθητές με αποτέλεσμα την λειτουργική κατανομή της εργασίας και την 

μεταφορά γνώσης από τον ένα εργαζόμενο στον άλλο (spillover effects)6. 

 

2.4 Η εργασία ως fixed factor / quasi-fixed factor 

Η επιχείρηση επιλέγει την δημιουργία εσωτερικής αγοράς εργασίας όταν η 

εργασία αποτελεί fixed cost ή quasi-fixed cost. Το κόστος της εργασίας για την 

επιχείρηση εκτός από τους μισθούς περιλαμβάνει και τις δαπάνες πρόσληψης, 

παρακολούθησης - αξιολόγησης και εκπαίδευσης του προσωπικού. 

 

Αυτές οι δαπάνες αποτελούν επένδυση για την επιχείρηση και η απόδοση αυτής 

επένδυσης είναι ανάλογη του χρόνου παραμονής του εργαζόμενου στην εταιρία. Αν ο 

εργαζόμενος παραιτηθεί τότε στο κόστος της επένδυσης αυτής προστίθεται και το 

κόστος αντικατάστασής του. Με στόχο τη μείωση αυτών των δαπανών η επιχείρηση 

δημιουργεί εσωτερική αγορά εργασίας όπου ο μισθός αυξάνεται με την άνοδο στην 

ιεραρχία και αυτό λειτουργεί ως κίνητρο παραμονής του εργαζόμενου στην 

επιχείρηση. Συνεπώς αν παραιτηθεί θα βρεθεί στην εξωτερική αγορά εργασίας με 

χαμηλότερο μισθό και χωρίς τις επιπλέον παροχές ή στην καλύτερη περίπτωση, θα 

                                                 
5 Βλέπε, Doeringer Peter B. & Piore Michael J., όπως παραπάνω, σελ. 26 – 27. 

6 Ο Martins Pedro S., στο άρθρο του Firm – Level Social Returns to Education, Queen Mary, 

University of London, 17 August 2004, mimeo, περιγράφει την μεταφορά της γνώσης μεταξύ των 

εργαζομένων: “…educated workers transmit part of their education skills to their uneducated 

counterparts…the strength of this spillover depends on some characteristics of these skills, including 

their non-excludability and irreversibility.”  
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διεκδικήσει τον μισθό εισόδου σε άλλη εταιρία με εσωτερική αγορά εργασίας δηλαδή 

θα προσληφθεί σε χαμηλότερη ιεραρχικά θέση. 

 

2.5 Insider power – implicit contracts 

Οι εργαζόμενοι στην εσωτερική αγορά εργασίας έχουν μεγάλη διαπραγματευτική 

ικανότητα απέναντι στην εργοδοσία. Η απειλή παραίτησης του εξειδικευμένου 

εργατικού δυναμικού είναι το πλεονέκτημα που παρέχει την δυνατότητα να απαιτήσει 

μεγαλύτερο μισθό. Αυτό το πλεονέκτημα αυξάνει την διαφορά μισθού – 

παραγωγικότητας ακόμη και για τον μισθό εισόδου στην εταιρία. 

 

Στην εσωτερική αγορά εργασίας κυριαρχεί ο στόχος της σταθερότητας στην 

απασχόληση. Το προσωπικό αμείβεται για την θέση που κατέχει στην ιεραρχία και 

όχι για τα προσόντα του αυτά καθαυτά. Πιθανότατα σε κάποια θέση της ιεραρχίας η 

συμμετοχή του εργαζόμενου στο παραγόμενο προϊόν να είναι μικρότερη από την 

αμοιβή του. Όμως οι μισθοί αναφέρονται στις θέσεις εργασίας δηλαδή τις δεξιότητες 

που απαιτούνται, την προϋπηρεσία και το on–the–job training. Ακόμη και στις 

προσλήψεις, στις πόρτες εισόδου, όπου θα αναμενόταν παραγωγικότητα και μισθός 

να είναι στενά συνδεδεμένα, η επιλογή και η αμοιβή αναφέρεται σε ομάδα 

εργαζομένων, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά: ηλικία, φύλο, φυλή, εκπαίδευση, 

παρά σε άτομα. Ο μισθός καθορίζεται από την αναμενόμενη απόδοση της ομάδας ως 

σύνολο και δεν καθορίζεται ατομικά. 

 

Ο μισθός εισόδου είναι υψηλότερος από αυτόν της εξωτερικής αγοράς εργασίας 

και χαμηλότερος από τους μισθούς των επόμενων θέσεων της ιεραρχίας για να 

υπάρχει το κίνητρο της εξέλιξης. Οι εργαζόμενοι έχουν προσδοκίες για ευκαιρίες 
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προαγωγής στην επιχείρηση. Η προαγωγή αυξάνει το εισόδημά τους και κατ’ 

επέκταση και την κοινωνική τους θέση, επειδή τα άτομα έχουν την τάση να 

συγκρίνουν τις αποδοχές και το επίπεδο κατανάλωσης τους και να αυτό-

προσδιορίζονται στο κοινωνικό περιβάλλον. Έρευνες έχουν δείξει ότι η καλή φήμη 

της εταιρίας για τη μισθολογική πολιτική της την διευκολύνει στις προσλήψεις 

προσωπικού. Για το λόγο αυτό, οι επιχειρήσεις με εσωτερική αγορά εργασίας 

επιδιώκουν ισοτιμία μισθών με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις ακόμη και όταν οι 

τελευταίες δεν είναι ανταγωνιστές τους (στην αγορά εργασίας ή προϊόντος) ώστε το 

προσωπικό να μη μειονεκτεί όταν συγκρίνει το εισόδημα του με αυτό των φίλων, 

συγγενών και γνωστών. 

 

2.6 Οι μετακινήσεις ακολουθούν κανόνες 

Η άνοδος στην ιεραρχία καθορίζεται από την προϋπηρεσία των εργαζομένων 

(seniority) και από τις ικανότητες τους (ability) στην θέση εργασίας για την οποία 

έχουν προσδιορισθεί. 

 

“Bumping rights”: καθορίζουν την σειρά με την οποία οι εργαζόμενοι θα 

αντικαθιστούν ο ένας τον άλλον σε υποβίβαση ή υποχρεωτική ανεργία (laid off). Η 

μεταφορά του εργαζόμενου σε κατώτερη θέση απαιτεί συχνά επανεκπαίδευση και 

επαναπροσανατολισμό, γι’ αυτό η διοίκηση επιλέγει οι μετακινήσεις του προσωπικού 

να είναι σε παραπλήσιες θέσεις εργασίας ώστε να μειώσει αυτό το κόστος. Η 

αρχαιότητα των εργαζομένων καθορίζει τις μετακινήσεις σε lay offs. Αυτοί που 

εισήλθαν τελευταίοι στην εσωτερική αγορά είναι οι πρώτοι που θα τεθούν σε αργία, 

ώστε οι εργαζόμενοι που έχουν περισσότερη εκπαίδευση θα παραμείνουν στην 

επιχείρηση. 
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“posting and bidding”: οι εργαζόμενοι πληροφορούνται τις κενές θέσεις και 

γνωστοποιούν τις επιθυμίες τους στην διοίκηση ώστε αυτή να επιλέξει ανάμεσά τους 

τα πιο ικανά άτομα, ανάλογα με τις απαιτήσεις των θέσεων, λαμβάνοντας υπόψη ότι 

η εμπειρία σε προηγούμενη θέση στην ιεραρχία συντελεί στην δημιουργία 

δεξιοτήτων απαραίτητων για την επόμενη θέση. 

 

Το κόστος πλήρωσης των κενών θέσεων είναι αυτό που καθορίζει την δομή της 

αγοράς. Όταν είναι χαμηλό η διοίκηση είναι αδιάφορη για την δημιουργία 

εσωτερικής αγοράς. Όσο αυξάνεται το κόστος τόσο αυξάνεται και το ενδιαφέρον της 

διοίκησης για εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, το οποίο εκπαιδεύεται με δαπάνες 

της επιχείρησης, για σταθερότητα στην απασχόληση και μείωση των παραιτήσεων. 

 

2.7 Έθιμο και άγραφοι κανόνες 

Το έθιμο που ισχύει σε κάθε εσωτερική αγορά εργασίας συνδυάζει 

αποτελεσματικά τις θέσεις της διοίκησης, τις θέσεις των εργαζομένων και τις 

συμφωνίες που έχουν επιτευχθεί στο παρελθόν. Αντίθετα όταν αλλάζει το οικονομικό 

ή τεχνολογικό περιβάλλον το έθιμο λειτουργεί ως περιορισμός. Τα κεκτημένα 

δικαιώματα και οι προσδοκίες των εργαζομένων λειτουργούν ανασταλτικά στις 

αποφάσεις της διοίκησης για μεταβολή της δομής της αγοράς και την είσοδο νέου 

εργατικού δυναμικού, επειδή το υπάρχον εργατικό δυναμικό δεν θέλει να χάσει τα 

προνόμιά του και βλέπει τους «νέους» εργαζόμενους ανταγωνιστικά και τους 

απομονώνει. 
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Μια άλλη διάσταση του εθίμου είναι η σχέση του με τις συνήθειες και την 

συμπεριφορά. Σύμφωνα με την θεωρία εκμάθησης (learning theory) το έθιμο 

προέρχεται από φαινόμενα συμπεριφοράς.7 Η επανάληψη μιας πρακτικής στον χώρο 

εργασίας την αναγάγει σε έθιμο και οποιαδήποτε απόκλιση τιμωρείται ή 

αποδοκιμάζεται από τους εργαζόμενους.  

 

2.8. Ο ρόλος των συνδικάτων στην εσωτερική αγορά εργασίας 

Στόχος του συνδικάτου είναι να διασφαλίσει τα συμφέροντα των μελών του. Στην 

εσωτερική αγορά εργασίας ο ρόλος του συνδικάτου είναι η διατήρηση των κανόνων 

και των εθίμων. Η διαπραγματευτική ικανότητα των εργαζομένων είναι ισχυρή και η 

οποιαδήποτε αλλαγή στην δομή της αγοράς έχει υψηλό κόστος για την διοίκηση. Οι 

εργαζόμενοι είναι οργανωμένοι και πιέζουν για περισσότερα προνόμια. 

 

Τα έθιμα, οι παραδόσεις, η συμμετοχή στα συνδικάτα και η πίεση των 

εργαζόμενων πολλές φορές σφετερίζονται την λειτουργία της ILM και μειώνουν 

ουσιαστικά ή αναιρούν την επιρροή των οικονομικών μεταβλητών. Ο σκοπός των 

μετακινήσεων γίνεται δυσδιάκριτος και πιθανόν να μη σχετίζεται με τις απαιτήσεις 

κόστους και αποτελεσματικότητας της ILM, όμως αυτές οι αποκλίσεις περιορίζονται 

από τις ανταγωνιστικές πιέσεις της αγοράς προϊόντων. 

 

Η πίεση των εργαζομένων για απασχόληση και ασφάλεια εισοδήματος, οι 

διαπραγματεύσεις συνδικάτου – εργοδοσίας, το ηθικό και το ομαδικό πνεύμα των 

εργαζομένων καθώς επίσης και πιέσεις τις εργοδοσίας δεν είναι συμβατά με τον 

                                                 
7 Βλέπε, Doeringer Peter B. & Piore Michael J., όπως παραπάνω, σελ. 27 
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στόχο του ελάχιστου κόστους κατά τον εφοδιασμό της ILM με τις κατάλληλες 

ικανότητες που απαιτούνται από την δομή της ιεραρχίας. Επομένως εάν αυτές οι μη - 

οικονομικές μεταβλητές επηρεάζουν περισσότερο τις μετακινήσεις / προαγωγές στην 

ιεραρχία θα πρέπει να γίνει προσαρμογή της εκπαίδευσης (on–the-job training) που 

παρέχεται στους εργαζόμενους 8

 

3) Οι διακρίσεις στην εσωτερική αγορά εργασίας (Discrimination) 

Σίγουρα οι απαιτήσεις της επιχείρησης στις θέσεις εισόδου αποκλείουν τα άτομα 

που έχουν μόνο την βασική εκπαίδευση, καθώς επίσης και τα άτομα που δεν ανήκουν 

στο ίδιο κοινωνικό, οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον των ήδη εργαζομένων στην 

εσωτερική αγορά εργασίας. Έχουμε δηλαδή ένα μονοπώλιο της εργασίας στην 

συγκεκριμένη αγορά, όπου τα άτομα που έτυχε να βρεθούν σε πλεονεκτικότερη θέση 

συναλλάσσονται με την επιχείρηση η οποία θέλει να ελαχιστοποιήσει το κόστος 

απασχόλησης. 

 

Οι διακρίσεις λόγω φυλής ή φύλου είναι έμμεση συνέπεια των παραπάνω 

διακρίσεων, επειδή οι μαύροι ή άλλες μειονότητες δεν έχουν ίσες ευκαιρίες 

εκπαίδευσης ή πολλές γυναίκες (ειδικότερα οι παντρεμένες) δεν έχουν 

επαγγελματικές φιλοδοξίες. Τα άτομα που θα βρεθούν στην εξωτερική αγορά (εξ 

αιτίας διακρίσεων ή άλλων τυχαίων παραγόντων) αναπτύσσουν διαφορετικές και 

ασύμβατες ιδιαιτερότητες συμπεριφοράς οι οποίες περιορίζουν την πιθανότητα 

                                                 
8 Doeringer P.B., Determinants of the Structure of Industrial Type Internal Labor Market Flexibility, 

5th Asian Regional Conference of the IIRA on Dynamics and Diversity: Employments Relations in 

the Asia – Pacific Region  (Jun., 1967). 
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εισόδου στην εσωτερική αγορά και εγκλωβίζουν τα άτομα στην θέση των 

χαμηλόμισθων εργαζομένων9. 

 

Η εσωτερική αγορά εφαρμόζει διακρίσεις στις πόρτες εισόδου γιατί αυτό μειώνει 

το κόστος εργασίας και άρα αυξάνει την κερδοφορία της επιχείρησης. Θα μπορούσε 

η μείωση ή η κατάργηση αυτών των διακρίσεων στην επιλογή προσωπικού να 

αυξήσει την κοινωνική ευημερία, δηλαδή να έχουν οι εργαζόμενοι ίσες ευκαιρίες 

απασχόλησης και ίσες αμοιβές; 

 

Σύμφωνα με την θεωρία της δυαδικής αγοράς, ακόμη και αν επιβληθούν ίσες 

ευκαιρίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας, η επιχείρηση πάντα θα επιδιώκει την 

μείωση του κόστους απασχόλησης (φθηνή εργασία). Επιπλέον οι προνομιούχοι 

εργαζόμενοι θα εξακολουθούν να επιβάλλουν τους μονοπωλιακούς κανόνες τους 

στην ιεραρχία και η εργοδοσία θα συναινεί στην διάκριση των εργαζόμενων ή των 

υποψηφίων εργαζομένων επειδή αυτή η διάκριση μεγιστοποιεί την χρησιμότητα του 

προσωπικού και τα κέρδη (της επιχείρησης). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Βλέπε, Doeringer Peter B. & Piore Michael J., όπως παραπάνω, σελ. 133-34 και 175-77. 
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Β. Ο Κατακερματισμός της Αγοράς Εργασίας (segmentation theory) 

 

Οι Gordon, Edwards και Reich (GER)10 ισχυρίζονται ότι η αγορά εργασίας δεν 

χωρίζεται μόνο σε εσωτερική και εξωτερική αλλά ότι υπάρχουν περισσότερα από δύο 

τμήματα. Μέσω της ιστορικής αναδρομής11 δείχνουν τον σταδιακό σχηματισμό – 

κατακερματισμό της αγοράς εργασίας μέσα από αλληλεπικαλυπτόμενα επίπεδα 

αλλαγών. 

 

Την αρχική προλεταριοποίηση των εργαζομένων (όπου μέσω της έμμισθης 

εργασίας επιτυγχάνεται η οργάνωση της παραγωγής) ακολούθησε η ομογενοποίηση 

της εργασίας (ημι-ειδικευμένοι εργαζόμενοι που χειρίζονται μηχανήματα) , για να 

καταλήξουμε σήμερα, σε ορισμένους κλάδους, στον κατακερματισμό της αγοράς 

εργασίας (όπου η ειδίκευση προέρχεται από την επίσημη εκπαίδευση και η 

διάρθρωση της αγοράς παρέχει κανόνες και προνόμια στο προσωπικό). 

 

Στο στάδιο της προλεταριοποίησης (1820 – 1870) οι πηγές εργατικού δυναμικού 

στις ΗΠΑ ήταν ντόπιοι εργάτες γης, γυναίκες νεαρής ηλικίας, παιδιά, μετανάστες και 

χειροτέχνες. Η εργοδοσία επέβαλε κανόνες πειθαρχίας στους εργαζόμενους, 

υποβοηθούμενη από τον ανταγωνισμό της αγοράς έμμισθης εργασίας, όμως δεν 

                                                 
10 Gordon David M., Edwards Richard, Reich Michael, Segmented work, divided workers, Cambridge 

University Press, New York, 1982.  

11 Οι συγγραφείς περιορίζονται στην ιστορία του εργατικού κινήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες 

Αμερικής. Παρουσιάζονται σύντομα τα δύο πρώτα στάδια (προλεταριοποίησης και ομογενοποίησης 

της αγοράς εργασίας) και εκτενώς το τρίτο στάδιο για να γίνει κατανοητή η υπόθεση του 

κατακερματισμού της αγοράς εργασίας.  
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μπορούσε να ελέγξει τον τρόπο εργασίας των εξειδικευμένων εργαζομένων, των 

χειροτεχνών, οι οποίοι είχαν σχετική ανεξαρτησία πάνω στις μεθόδους παραγωγής. 

 

Στο στάδιο της ομογενοποίησης της αγοράς εργασίας (1870 – 1930) η εργοδοσία 

προχώρησε στην μηχανοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, την επιβολή επιστάτη 

ο οποίος επιβλέπει τους εργαζόμενους και τη μείωση του εξειδικευμένου εργατικού 

δυναμικού. Αυτές οι μεταβολές οδήγησαν σε αύξηση του λόγου κεφαλαίου – 

εργασίας και του μεγέθους των επιχειρήσεων. Η παραγωγική διαδικασία απαιτούσε 

πλέον περισσότερους χειριστές των μηχανών και λιγότερους εξειδικευμένους 

εργαζόμενους και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση της προσφοράς εργασίας. Η 

συνένωση επιχειρήσεων στις αρχές του 1900 ήταν καταλυτική για την 

ομογενοποίηση της εργασίας και την ανάπτυξη της διοίκησης προσωπικού, την 

συνεργασία με το συνδικάτο και την εκμετάλλευση των εθνικών διαφορών των 

εργαζομένων. Όμως ο ανταγωνισμός της εξωτερικής12 αγοράς εργασίας αύξησε τον 

ρυθμό παραιτήσεων και οι επιχειρήσεις έπρεπε να προσαρμόσουν και πάλι την 

παραγωγική διαδικασία με στόχο τη μείωση των παραιτήσεων. 

 

Στο στάδιο του κατακερματισμού της αγοράς εργασίας (1930 – 1980) οι 

επιχειρήσεις εφάρμοσαν νέες μεθόδους για τον έλεγχο της εργασίας. Ήρθαν σε 

αντιπαράθεση με τους εργαζόμενους και αναγκάστηκαν να αναγνωρίσουν τα 

συνδικάτα. Την δεκαετία του ’50 επετεύχθη εργασιακή ειρήνη, η οποία όμως 

                                                 
12 Επειδή οι GER χρησιμοποιούν, στο σημείο αυτό, τον όρο εξωτερική αγορά εργασίας χωρίς να 

καθορίσουν τα όριά της και κυρίως χωρίς αναφορά σε μία συμπληρωματική εσωτερική αγορά 

υποθέτουμε ότι η χρήση του όρου προφανώς αφορά την εκτός επιχείρησης αγορά εργασίας και ότι 

εντός της επιχείρησης δεν υπάρχει αγορά εργασίας.  
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απαιτούσε κοινωνικές και κυβερνητικές διευθετήσεις. Η εργοδοσία εκτός από την 

συμμετοχή των εργαζομένων (μέσω του συνδικάτου) στις αποφάσεις για αλλαγές 

στους κανόνες και το έθιμο στην αγορά εργασίας, δέχθηκε να εφαρμόσει διαδικασίες 

επίσημης επικοινωνίας ώστε οι εργαζόμενοι να εκφράζουν τις ανησυχίες και τις 

επιφυλάξεις τους σχετικά με τις επικρατούσες συνθήκες στον χώρο εργασίας 

(grievance procedures), και τέλος συμφώνησε να ακολουθεί την ιεραρχία (seniority 

rules) στις προαγωγές (promotion), απολύσεις ή υποχρεωτική ανεργία (layoffs) του 

προσωπικού. Σε αντάλλαγμα είχε την δυνατότητα να προχωρά σε αλλαγές της 

οργάνωσης της εργασίας, εφόσον οι αυξήσεις των μισθών του προσωπικού 

οδηγούσαν σε αύξηση της παραγωγικότητας. Οι διευθετήσεις αυτές υιοθετήθηκαν και 

από μεγάλες επιχειρήσεις μη-συνδικαλισμένων εργαζόμενων. 

 

Ο κατακερματισμός της αγοράς εργασίας οδήγησε στην δημιουργία κύριων και 

δευτερευουσών ή βοηθητικών θέσεων απασχόλησης (primary and secondary jobs). 

Πολλές μεγάλες επιχειρήσεις υιοθέτησαν εσωτερικό σύστημα διοίκησης εργατικού 

δυναμικού (internal system of labor management) σε αντίθεση με τις μικρές 

επιχειρήσεις οι οποίες αναγκάσθηκαν να διατηρήσουν τους παλαιούς μηχανισμούς 

ελέγχου της εργασίας (drive system of labor control). Μια άλλη διάσταση του 

κατακερματισμού είναι η καθιέρωση νέων συστημάτων δημιουργίας και ανάπτυξης 

δεξιοτήτων των εργαζομένων. Μέσω των προγραμμάτων εκπαίδευσης και 

επανεκπαίδευσης του προσωπικού η εργοδοσία απέκτησε τον απόλυτο έλεγχο της 

παραγωγικής διαδικασίας. Έτσι τελειώνει η κυριαρχία των τεχνιτών και 

εξειδικευμένων εργαζομένων στην οργάνωση της παραγωγής. Άμεση συνέπεια αυτού 

του μηχανισμού εκπαίδευσης ήταν η δημιουργία ανεξάρτητων κύριων και 

βοηθητικών κύριων θέσεων απασχόλησης (independent primary and subordinate 
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primary jobs). Ο κατακερματισμός της αγοράς εργασίας συντήρησε και 

χρησιμοποίησε συστηματικά κάθε είδους διάκριση εθνική, φυλετική και φύλου. 

 

1) Ο κατακερματισμός της αγοράς εργασίας 

Οι επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να κυριαρχήσουν στην αγορά προϊόντος 

προχώρησαν σε συγχωνεύσεις. Όμως το υψηλό ποσοστό παραιτήσεων και η 

απροθυμία των εργαζομένων να προσαρμοσθούν στο νέο εργασιακό περιβάλλον 

ανάγκασε την διοίκηση να αναθεωρήσει τις απόψεις της και να προβεί σε αλλαγές της 

οργάνωσης παραγωγής. 

 

Η σταθερή απασχόληση ήταν μονόδρομος για την μείωση των παραιτήσεων αλλά 

απαιτούσε σταθερή παραγωγή και η σταθερή παραγωγή απαιτεί σταθερή ζήτηση 

στην αγορά προϊόντος. Με άλλα λόγια η χειραγώγηση της αγοραίας ζήτησης για τα 

προϊόντα της επιχείρησης ήταν η αναγκαία συνθήκη για τις καλές εργασιακές 

σχέσεις. Έτσι οι επιχειρήσεις δημιούργησαν το τμήμα πωλήσεων και μια νέα 

ειδικότητα “sales engineering” δημιουργήθηκε13. 

 

Στη συνέχεια οι επιχειρήσεις ανέπτυξαν τα τμήματα προσωπικού και διεύθυνσης 

εργασιών και τους ανέθεσαν τα καθήκοντα που μέχρι τότε ασκούσαν οι επιστάτες και 

οι αρχιεργάτες. Άρχισαν να δίνουν κίνητρα για ανάπτυξη πρωτοβουλίας σε ορισμένες 

θέσεις εργασίας και να διαφοροποιούν τα καθήκοντα της κάθε θέσης, ενώ περιόρισαν 

τους ανειδίκευτους εργαζόμενους. Όταν υιοθετούσαν νέες τεχνολογίες 

αναδιοργάνωναν τον τρόπο παραγωγής για να αποφύγουν δυσαρέσκειες και 

αντιπαλότητες του προσωπικού, επειδή οι εργαζόμενοι αντιλαμβανόντουσαν την 

                                                 
13 GER, όπως παραπάνω, σελ. 172 

 20



τεχνολογία σαν μέσο αλλαγής και επαναπροσδιορισμού της σχέσης εργοδοσία – 

εργατικό δυναμικό. 

 

Οι προαγωγές, μέχρι την δεκαετία του ’30 ήταν στην διακριτική ευχέρεια  της 

διοίκησης και αποσκοπούσαν στην αύξηση του ανταγωνισμού μεταξύ των 

εργαζόμενων και την καλύτερη οργάνωση της παραγωγής. Οι εργαζόμενοι απαίτησαν 

ένα σύστημα προαγωγών που να βασίζεται στην προϋπηρεσία τους μέσα στην εταιρία 

(seniority rules), ώστε όσοι έχουν μεγαλύτερη προϋπηρεσία στην εταιρία να 

αισθάνονται πιο ασφαλείς σχετικά με την απασχόλησή τους. Ωστόσο τα συνδικάτα, 

μέσω αυτού του κανόνα αρχαιότητας στην εταιρία, προσπαθούσαν να εμποδίσουν και 

την ευχέρεια της διοίκησης να επιλέγει τον εργαζόμενο που θεωρεί πιο ικανό για 

κάθε θέση και τις αυθαίρετες ή ρατσιστικές επιλογές της εργοδοσίας. 

 

Το επόμενο βήμα ήταν η υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας. 

Ταυτόχρονα οι επιχειρήσεις στράφηκαν προς τις νέες τεχνολογίες για να μειώσουν 

την ανεξαρτησία των εργαζομένων στις εξειδικευμένες θέσεις εργασίας και 

ανέπτυξαν τον γραφειοκρατικό έλεγχο (bureaucratic control) με σκοπό τον 

καθορισμό των καθηκόντων κάθε εργαζόμενου και την αποδοχή των κανόνων και 

των διαδικασιών παραγωγής από το προσωπικό. Στόχος της διοίκησης ήταν η μείωση 

των κοινωνικών επαφών των εργαζόμενων στον χώρο εργασίας και απώτερος σκοπός 

η μείωση του συνδικαλισμού. Στη συνέχεια οι επιχειρήσεις πρόσφεραν πριμ 

παραγωγικότητας πάνω από τους μισθούς και οι εργαζόμενοι θεώρησαν το πριμ ως 

ευκαιρία για πραγματικό οικονομικό όφελος μετά από χρόνια αγώνων και 

διεκδικήσεων. 
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Συνοψίζοντας, η αναδόμηση της εργασίας στις επιχειρήσεις είχε την εξής λογική: 

οι θέσεις εργασίας ήταν πλήρως διαχωρισμένες και κατανεμημένες σύμφωνα με την 

ιεραρχία και το σύστημα εσωτερικών προαγωγών. Η τεχνολογία καθόριζε την σειρά 

και την ποιότητα της παραγωγικής διαδικασίας ενώ ταυτόχρονα εξυπηρετούσε την 

εργοδοσία στην εφαρμογή της διοίκησης προσωπικού. Οι προσλήψεις, προαγωγές και 

απολύσεις υπόκειντο σε κανόνες, ενώ η εργοδοσία ανταποκρινόταν στις κυκλικές 

διακυμάνσεις με υπερωρίες και μείωση προσωπικού. Οι συλλογικές συμβάσεις 

διαπραγματευόντουσαν μόνο το επίπεδο μισθών και τις έξτρα αμοιβές  του 

προσωπικού, αφήνοντας τις συνθήκες εργασίας στην διακριτική ευχέρεια της 

διοίκησης (μηχανικούς και διευθυντές προσωπικού). Η εργοδοσία αναγκάστηκε να 

ακολουθεί ένα σύστημα κανόνων και διαδικασιών και να εγκαταλείψει την πρακτική 

της ευθείας και τυχαίας παρέμβασης του επιβλέποντα. 

 

Τελικά το νέο σύστημα διοίκησης ήταν ένας συμβιβασμός μεταξύ του κεφαλαίου 

και της εργασίας. Τα συνδικάτα και οι εργαζόμενοι εκχώρησαν στην εργοδοσία την 

διακριτική ευχέρεια της οργάνωσης της παραγωγής, γεγονός που επέτρεψε την 

αναδόμηση της εργασίας στο εσωτερικό της επιχείρησης και αύξησε την 

παραγωγικότητα των εργαζομένων. Οι επιχειρήσεις εξαγόρασαν την συνεργασία του 

εργατικού δυναμικού υποσχόμενες αύξηση των πραγματικών μισθών, ασφάλεια 

απασχόλησης και βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Το κράτος νομιμοποίησε αυτή 

τη συναλλαγή – συνθήκη, εργασιακής ειρήνης, νομιμοποιώντας τις σχέσεις 

συνδικάτων – διοίκησης και εφαρμόζοντας προγράμματα κοινωνικής πολιτικής, τα 

οποία μείωσαν την αντιπαλότητα κεφαλαίου – εργασίας. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας 

του ’60 αυτό το σταθερό εργασιακό περιβάλλον συνέβαλλε στην αύξηση της 

ευημερίας. 
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2) Διαχωρισμός επιχειρήσεων κέντρου - περιφέρειας 

Όπως αναφέρεται και παραπάνω, το μέγεθός μιας επιχείρησης είναι προϋπόθεση 

για να επιβάλει νέα συστήματα ελέγχου και διοίκησης του εργατικού δυναμικού της, 

με σκοπό την δημιουργία εσωτερικής - κύριας αγοράς εργασίας. Εάν το μεγάλο 

μέγεθος συνοδεύεται και από συγκέντρωση του κλάδου, τότε η επιχείρηση μπορεί να 

πετύχει υψηλά ποσοστά κέρδους και να μειώσει τον κίνδυνο αποτυχίας. Αυτές οι 

επιχειρήσεις αναφέρονται στην βιβλιογραφία ως “core firms”14 και ήταν ικανές να 

εφαρμόσουν το νέο σύστημα ελέγχου της εργασίας. Διαπραγματευόντουσαν με το 

συνδικάτο, όπου αυτό υπήρχε, και μαζί έθεταν σε εφαρμογή τα νέα συστήματα 

διοίκησης. Όταν δεν υπήρχε συνδικάτο πάλι έθεταν σε εφαρμογή σε μεγάλο βαθμό το 

νέο σύστημα ελέγχου, δείχνοντας στο προσωπικό ότι και χωρίς συνδικαλισμό 

μπορούσε να έχει υψηλές απολαβές. 

 

Οι μικρές εταιρίες στην περιφέρεια (peripheral firms) εξακολουθούσαν να 

λειτουργούν στην εξωτερική - δευτερεύουσα αγορά εργασίας, με τον παλαιό τρόπο 

(ελέγχου της εργασίας). Πρόκειται για ατομικές ή οικογενειακές επιχειρήσεις σε 

περιορισμένες αγορές, με μικρή δανειοληπτική ικανότητα, ευαίσθητες στις κυκλικές 

διακυμάνσεις, με παρωχημένη τεχνολογία παραγωγής και χωρίς ή με ελάχιστες 

γνώσεις marketing15. Δεν απορροφήθηκαν από τις μεγάλες (core firms) επειδή δεν 

θεωρήθηκαν επικερδής επένδυση και επιπλέον η ύπαρξή τους ενίσχυε την 

κερδοφορία των μεγάλων επιχειρήσεων. 

 

                                                 
14 GER, όπως παραπάνω, σελ. 190 

15 όπως παραπάνω, σελ. 191. 
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3) Εμπειρική επαλήθευση της υπόθεσης του κατακερματισμού της αγοράς 

Οι GER για να επαληθεύσουν την υπόθεση του κατακερματισμού της αγοράς 

εργασίας, βασιζόμενοι στον διαχωρισμό επιχειρήσεων κέντρου - περιφέρειας, 

προχωρούν στον έλεγχο των εξής υποθέσεων16: 

• Η μεγάλη κερδοφορία και η υψηλή συγκέντρωση κεφαλαίου επιτρέπουν τις 

επενδύσεις σε τεχνολογία. Η διαπραγματευτική δύναμη των συνδικάτων 

αυξάνει το κόστος μισθοδοσίας και δημιουργεί κίνητρο στην επιχείρηση για 

αντικατάσταση της εργασίας από κεφάλαιο – τεχνολογία. 

• Οι απολαβές των εργαζομένων στις core firms σε σχέση με αυτές στην 

περιφέρεια είναι υψηλότερες λόγω του υψηλότερου σχετικά λόγου κεφαλαίου 

– εργασίας και λόγω της διαπραγματευτικής δύναμης των εργαζομένων στις 

core firms. 

• Το ποσοστό των εργατών σε σχέση με το σύνολο των εργαζομένων στις core 

firms είναι μικρότερο από το αντίστοιχο των επιχειρήσεων στην περιφέρεια 

επειδή οι core firms απασχολούν περισσότερους αναλογικά εργαζόμενους στα 

τμήματα σχεδιασμού, επίβλεψης και πωλήσεων. 

• Η αναλογία των συνολικών απολύσεων ανά 100 εργαζόμενους είναι μικρή 

στις core firms επειδή κυριαρχούν οι προαγωγές στην ιεραρχία και η σταθερή 

απασχόληση. 

 

4) Δευτερεύουσα – εξωτερική αγορά εργασίας στις core firms 

Το μέγεθος ορισμένων εταιριών τους επιτρέπει να λειτουργούν και στις δύο 

αγορές ( κύρια και δευτερεύουσα) και να τις εκμεταλλεύονται ταυτόχρονα. 

                                                 
16 όπως παραπάνω, σελ. 193 – 194. 
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Ειδικότερα στο κατασκευαστικό τμήμα προσλαμβάνουν ανειδίκευτο προσωπικό για 

να χειρίζεται τα μηχανήματα και πολλές φορές το τμήμα αυτό είναι σε άλλη 

γεωγραφική περιοχή όπου το συνδικαλιστικό κίνημα δεν υπάρχει ή είναι αδύναμο, με 

συνέπεια οι μισθοί αυτής της αγοράς εργασίας (δευτερεύουσα / εξωτερική) να είναι 

πολύ χαμηλοί. Ακόμη ορισμένες από τις διοικητικές λειτουργίες, τις οργανώνουν 

σύμφωνα με τους κανόνες της δευτερεύουσας αγοράς, όπου υπάρχουν ελάχιστες 

ευκαιρίες προαγωγών, υψηλά ποσοστά παραιτήσεων  και ελάχιστο ή καθόλου on-the-

job training. Τέλος υπάρχουν και τα δευτερεύοντα αντικείμενα εργασιών των 

επιχειρήσεων, τμήματα που εξυπηρετούν στην ίδια την επιχείρηση όπως τεχνική 

υποστήριξη και service τα οποία οργανώνονται από την ίδια ή ανατίθενται σε άλλη 

μικρότερη εταιρία, πάντα σε καθεστώς δευτερεύουσας αγοράς. 

 

Για την εμπειρική επαλήθευση, ελέγχεται η υπόθεση για αποκλίσεις μεταξύ 

ομάδων ειδικοτήτων ή μεταξύ ορισμένων κλάδων. 

 

5) Κατακερματισμός μέσα στην κύρια αγορά εργασίας 

Με την εξέλιξη της κύριας αγοράς εργασίας δημιουργήθηκε διαχωρισμός μεταξύ 

ανεξάρτητων κύριων (independent primary) και βοηθητικών κύριων (subordinate 

primary) τμημάτων. 

 

Οι θέσεις εργασίας στα δύο αυτά τμήματα έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά με 

την εσωτερική αγορά. Τις συναντάμε σε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, έχουν 

μεγαλύτερες απολαβές και μισθούς από την δευτερεύουσα αγορά, μόνιμη 

απασχόληση και προσφέρουν ευκαιρίες προαγωγών. Διαφέρουν ως προς τον τρόπο 
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εργασίας, τον τρόπο που αποκτούν τα άτομα τις απαραίτητες για την εργασία γνώσεις 

και δεξιότητες και τον τρόπο κατανομής των εργαζομένων στις αντίστοιχες θέσεις17. 

 

Στο ανεξάρτητο κύριο τμήμα της κύριας αγοράς οι θέσεις εργασίας είναι 

επιτελικές, διοικητικές και τεχνικές. Οι εργαζόμενοι δεν έχουν περιορισμούς στην 

εκτέλεση των καθηκόντων τους και αναφέρονται απευθείας στον διευθύνοντα 

σύμβουλο ή το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας. Οι γνώσεις και τα προσόντα τους 

αποκτώνται μέσω της επίσημης εκπαίδευσης και εφαρμόζονται μέσω της εργασίας 

τους σε διάφορες καταστάσεις. Έχουν υψηλότερες αποδοχές για την εκπαίδευση και 

την εμπειρία τους και ταυτίζονται με τους αντικειμενικούς σκοπούς και την 

φιλοσοφία της επιχείρησης. Οι μετακινήσεις τους στο εσωτερικό της εταιρίας και σε 

άλλες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις είναι συχνές. 

 

Εμπειρικά, η ανάπτυξη του ανεξάρτητου κύριου τμήματος ερευνάται από τις 

αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση ελέγχει τις τεχνολογικές καινοτομίες 

και την απόκτηση δεξιοτήτων, δηλαδή εάν η επιχείρηση έχει τμήμα έρευνας και 

ανάπτυξης στο εσωτερικό της, το οποίο απασχολεί με σχέση εξαρτημένης εργασίας 

καταξιωμένους επιστήμονες. 

 

Στο βοηθητικό κύριο τμήμα της κύριας αγοράς οι θέσεις εργασίας είναι ημι-

ειδικευμένες. Εδώ ανήκουν πολλές θέσεις του τομέα παραγωγής και πολλές θέσεις 

του τομέα διοίκησης. Τα καθήκοντα των θέσεων αυτών είναι επαναλαμβανόμενες 

                                                 
17 όπως παραπάνω, σελ. 202 

Rumberger R. W. & Carnoy M., Segmentation in the US labour market: its effects on the mobility 

and earnings of whites and blacks, Cambridge Journal of Economics, No 4 (June, 1980), 117 - 132 
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διαδικασίες ρουτίνας υπό την επίβλεψη των διευθυντικών στελεχών. Οι γνώσεις και 

οι επιδεξιότητες του προσωπικού αποκτώνται στον χώρο εργασίας και γενικά τα 

άτομα, σ’ αυτές τις θέσεις εργασίας, σπάνια αποκτούν γενικές γνώσεις. Λόγω των 

κανόνων που διέπουν την εσωτερική αγορά και με τη συμμετοχή του συνδικάτου, τα 

άτομα αυτά, παραμένουν στην εταιρία και δεν μετακινούνται εύκολα. 

 

6) Κατακερματισμός της αγοράς εργασίας λόγω της διάκρισης φύλου 

Ο κατακερματισμός της αγοράς θα μπορούσε να διευκολυνθεί με την είσοδο των 

γυναικών στις χαμηλότερες θέσεις της ιεραρχίας, τόσο στην δευτερεύουσα αγορά όσο 

και στο βοηθητικό κύριο τμήμα της κύριας αγοράς εργασίας. Ειδικότερα οι 

παντρεμένες γυναίκες εμφανίζουν χαμηλά ποσοστά παραιτήσεων σε σχέση με τις 

νεότερες και ανύπαντρες γυναίκες. 

 

Στον κλάδο των υπηρεσιών, όπως υγείας και εκπαίδευσης έχουμε κυριαρχία των 

γυναικών σε βοηθητικές θέσεις. Αν και πολλές γυναίκες είναι εξίσου ικανές με τους 

άνδρες, σπάνια εισέρχονται στο ανεξάρτητο κύριο τμήμα της αγοράς και παραμένουν 

σε βοηθητικές θέσεις δίπλα σε ιατρούς και διευθυντές οι οποίοι ελέγχουν απόλυτα 

τον χώρο εργασίας. 

 

Στις βιομηχανίες και το εμπόριο, ειδικά οι μικρές επιχειρήσεις που παρέμειναν 

στην εξωτερική αγορά στρέφονται στις γυναίκες εργαζόμενες για να έχουν χαμηλά 

αμειβόμενο προσωπικό18. 

 

                                                 
18 GER, όπως παραπάνω, σελ. 206. 
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7) Κατακερματισμός της αγοράς εργασίας λόγω φυλετικών διακρίσεων 

Μετά τον 2ο παγκόσμιο πόλεμο και την δεκαετία του ’50 είχαμε μετανάστευση 

των μαύρων των ΗΠΑ από τις νότιες πολιτείες προς τον βορρά, σε επιχειρήσεις της 

δευτερεύουσας αγοράς εργασίας, κυρίως στην περιφέρεια όπου η ζήτηση για χαμηλά 

αμειβόμενη εργασία ήταν υψηλή. 

 

Η εισαγωγή των μηχανών και της τεχνολογίας στον αγροτικό τομέα εκδίωξε τους 

μαύρους από την ύπαιθρο προς τα αστικά κέντρα, όπου συνέρρευσαν κατά 

εκατομμύρια. Αρχικά εγκαταστάθηκαν σε υποβαθμισμένες περιοχές και έγιναν 

ανειδίκευτοι εργάτες και υπάλληλοι, με αδυναμία πρόσβασης στο ανεξάρτητο κύριο 

τμήμα της αγοράς εργασίας. Για την δευτερεύουσα αγορά εργασίας ήταν μια 

αστείρευτη πηγή χαμηλά αμειβόμενης εργασίας, ιδιαίτερα για τις μικρές επιχειρήσεις 

που δεν μπορούσαν να πληρώσουν υψηλούς μισθούς. Ακόμη και στις μεγάλες 

επιχειρήσεις στους κλάδους βιομηχανίας και υπηρεσιών, στο τμήμα της 

δευτερεύουσας αγοράς, προτιμούνταν οι μαύροι εργαζόμενοι επειδή οι αμοιβές τους 

ήταν χαμηλότερες. Στην δεκαετία του ’60 λόγω της οικονομικής άνθησης και των 

αγώνων κατά των φυλετικών διακρίσεων άρχισαν να έχουν πρόσβαση στην κύρια 

αγορά εργασίας και να διεκδικούν ίσες αμοιβές με τους λευκούς συναδέλφους τους. 

Άμεση συνέπεια αυτής της αλλαγής ήταν η στροφή των επιχειρήσεων, κυρίως της 

δευτερεύουσας αγοράς εργασίας στην αναζήτηση άλλων μεταναστών όπως 

πορτορικανών και μεξικανών ως πηγή χαμηλά αμειβόμενης εργασίας. 
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Γ. Η νεοκλασική θεωρία του κατακερματισμού της αγοράς εργασίας 

 

Οι νεοκλασικοί θεωρούν ότι η αγορά εργασίας δεν διαφέρει από τις άλλες αγορές 

(προϊόντων, χρήματος) και ακολουθεί το νόμο της προσφοράς και ζήτησης. Από την 

πλευρά της ζήτησης, η επιχείρηση έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις από τον 

εργαζόμενο και από την πλευρά της προσφοράς ο εργαζόμενος, έχοντας γνώση της 

εργατικής δύναμης του, προσφέρει στον εργοδότη την εργασία του παίρνοντας σαν 

αντάλλαγμα έναν ικανοποιητικό μισθό ο οποίος του επιτρέπει να ζει αξιοπρεπώς. 

 

Επιβεβαιώνουν τον διαχωρισμό της αγοράς εργασίας των Doeringer και Piore και 

την ύπαρξη μη-οικονομικών περιορισμών οι οποίοι αποκλείουν συγκεκριμένες 

ομάδες εργαζομένων από την κύρια αγορά19. Η διάκριση κατά των μαύρων ή άλλων 

μειονοτήτων στην εσωτερική αγορά είναι μία ανωμαλία η οποία ερμηνεύεται μέσω 

της ασύμμετρης πληροφόρησης. Με άλλα λόγια, οι εργαζόμενοι έχουν ατελή 

πληροφόρηση σχετικά με την παραγωγικότητά τους20. Η ανισότητα μεταξύ των 

κοινωνικών ομάδων εξηγείται μέσω του ρατσισμού, του σεξισμού ή του ρόλου των 

συνδικάτων, επομένως η κοινωνική δομή επηρεάζει τις αγορές εργασίας, αλλά θα 

πρέπει να γνωρίζουμε αν ο κατακερματισμός συνδέεται με την διάκριση πριν ή μετά 

την είσοδο στην αγορά21. 

                                                 
19 Dickens William T. & Lang Kevin,  A Test of Dual Labor Market Theory, The American Economic 

Review, Vol. 75, No 4 (Sep., 1985), 792 – 805 

20 Cain Glen G., όπως παραπάνω, σελ. 1232 

21 Fine Ben, Labour Market Theory A constructive reassessment, Routledge, London, 1998, σελ. 160 – 

161. 
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Στην εσωτερική αγορά εργασίας (ILM) παρατηρούνται φαινόμενα 

επαγγελματικής εξέλιξης τα οποία συσχετίζονται με επενδύσεις σε ανθρώπινο 

κεφάλαιο22, υψηλοί μέσοι μισθοί, καλές συνθήκες εργασίας, καλύτερες ευκαιρίες 

προαγωγής και διαθεσιμότητα επιπλέον παροχών23. 

 

Η πιθανότητα προαγωγής στην ιεραρχία της επιχείρησης είναι συνάρτηση της 

εκπαίδευσης, της ικανότητας και της επαγγελματικής εμπειρίας του εργαζομένου. Τα 

άτομα επιλέγουν την είσοδο σε κάποιο επίπεδο της ιεραρχίας όπου οι αποδόσεις της 

εκπαίδευσής τους είναι χαμηλότερες σε σχέση με κάποια άλλη θέση, εφόσον η 

εκπαίδευσή που έχουν τους δίνει μεγαλύτερη πιθανότητα προαγωγής στο εσωτερικό 

της επιχείρησης στο μέλλον24. 

 

Τα άτομα αξιολογούν την θέση εργασίας ανάλογα με το εισόδημα που τους 

παρέχει αλλά δίνουν εξίσου μεγάλη σημασία στην συμμετοχή τους στην εσωτερική 

αγορά εργασίας η οποία παρέχει σταθερότητα απασχόλησης και ευκαιρίες 

προαγωγών. Επομένως, δέχονται να εργασθούν με χαμηλότερο αρχικό μισθό και σε 

αντάλλαγμα αποκτούν μόνιμη απασχόληση και υψηλότερο εισόδημα στο μέλλον. 

 

Οι επιχειρήσεις που έχουν εσωτερική αγορά εργασίας επιλέγουν για τα κατώτερα 

επίπεδα ιεραρχίας προσωπικό το οποίο έχει προϋπηρεσία στον κλάδο, όμως για τα 

                                                 
22 Theodossiou Ioannis, Wage Inflation and the Two-Tier Labour Market, Avebury, Aldershot, 1992, 

σελ. 56 

23 McNabb R. & Psacharopoulos G., Further Evidence of the Relevance of the Dual Labor Market 

Hypothesis for the U.K., The Journal of Human Resources, Vol. 16, No 3 (Summer, 1981), 442 – 448. 

24 Sicherman Nachum. & Galdor Oded., A Theory of Career Mobility, The Journal of Political 

Economy, Vol. 98, No. 1 (Feb., 1990), 169 – 192. 
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ανώτερα επίπεδα το μεγαλύτερο μέρος των κενών θέσεων το καλύπτουν από 

εργαζόμενους μέσα στην επιχείρηση. Αντίθετα όπου δεν υπάρχει εσωτερική αγορά 

εργασίας (non-ILM) η προαγωγή στα ανώτερα κλιμάκια είναι περιορισμένη, επειδή 

δεν απαιτούνται ιδιαίτερες ικανότητες και οι εταιρίες μπορούν να προσλάβουν 

προσωπικό με προϋπηρεσία είτε μέσα στην ίδια την επιχείρηση είτε αλλού25. 

 

Οι εταιρίες στην εξωτερική αγορά εργασίας (non-ILM) ακολουθούν τις 

οικονομικές διακυμάνσεις, αυξάνουν ή μειώνουν την παραγωγή ανταποκρινόμενες 

στην ζήτηση της αγοράς και δεν υιοθετούν μακροχρόνιες σχέσεις εργασίας με τους 

εργαζόμενους. Η εργασία που ζητούν είναι ανειδίκευτη ή περιλαμβάνει απλές 

δεξιότητες και η παραγωγικότητα του εργαζομένου κρίνεται από την συστηματική 

παρακολούθηση της ποιότητας του τελικού προϊόντος. Στόχος είναι η εξομοίωση των 

διαφορών μεταξύ των εργαζομένων και η αποτελεσματική παραγωγή από ανειδίκευτο 

προσωπικό. Η ανυπαρξία επενδύσεων σε εργατικό δυναμικό καθιστά την εργασία 

εναλλάξιμο συντελεστή παράγωγής και επομένως οι άνεργοι μπορούν εύκολα να 

πάρουν τις θέσεις των ήδη εργαζομένων, ενώ ο μισθός είναι ίσος με το οριακό προϊόν 

της εργασίας26. 

 

Με άλλα λόγια, η αγορά αυτή χαρακτηρίζεται από χαμηλούς μέσους μισθούς, 

μονότονη εργασία, μηδαμινή διαθεσιμότητα επιπλέον παροχών, ελάχιστες ευκαιρίες 

προαγωγής και υψηλά επίπεδα αλλαγής εργαζομένων. Η επιπλέον εμπειρία όπως 

αντικατοπτρίζεται από την ηλικία δεν αυξάνει το εισόδημα του εργαζόμενου πέραν 

                                                 
25 George K. D. & Shorey J., Manual Workers, Good Jobs and Structured Internal Labour Markets, 

British Journal of Industrial Relations, November, Vol. 23, 1985, pp. 425 – 447. 

26 Theodossiou Ioannis, 1992, όπως παραπάνω, σελ. 74 - 75 
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αυτού των πρώτων χρόνων στην εργασία και η διαφοροποίηση των ωρών εργασίας 

είναι η πιο σημαντική αιτία για το ύψος του εισοδήματος του εργαζομένου. Η 

αστάθεια των εργασιακών σχέσεων ενθαρρύνει τους εργαζόμενους να αναπτύξουν 

«κακές συνήθειες στην εργασία» και η εργοδοσία δεν ανταμείβει τους εργαζόμενους 

που παραμένουν για χρόνια στην εταιρία. Αυτά έχουν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη 

διαφορετικών και ασύμβατων ιδιαιτεροτήτων συμπεριφοράς οι οποίες περιορίζουν 

την κινητικότητα ανάμεσα στις δύο αγορές εργασίας27. 

 

1) Η συμμετοχή της γενικής και εξειδικευμένης εκπαίδευσης στη διαμόρφωση 

του μισθού και στην θέση στην ιεραρχία 

Ο Mincer βλέπει την εκπαίδευση ως επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο μέσα από 

μια διαδικασία μη-επιλεκτική και μη-ικανοποιητική για την εκπαίδευση του 

εργατικού δυναμικού και συμπεραίνει ότι η απόκτηση ενός τίτλου σπουδών είναι το 

τέλος ενός προπαρασκευαστικού σταδίου και η αρχή της εξειδικευμένης μαθητείας 

για την απόκτηση δεξιοτήτων, εφόσον το άτομο ενταχθεί στο δυναμικό της 

εσωτερικής αγοράς εργασίας. Αυτό το δεύτερο στάδιο, on-the-job training, 

περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως η μαθητεία και τα προγράμματα κατάρτισης, 

καθώς επίσης και την διαδικασία μάθησης μέσω της εμπειρίας (learning-by-doing)28. 

 

Πολλές φορές τα δύο αυτά στάδια λειτουργούν ως υποκατάστατα και έχουμε 

περικοπή της γενικής εκπαίδευσης και επιμήκυνση του on-the-job training ή το 

αντίθετο. Η απόδοση της επένδυσης σε ανθρώπινο κεφάλαιο και η γνώση αυτών των 
                                                 
27 McNabb R.& Psacharopoulos G., όπως παραπάνω. 

28 Mincer J., On-the-Job Training, Cost, Returns and Some Implications, Journal of Political Economy, 

Vol. 70, Supplement, 1962, pp. 51 –79. 
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επενδύσεων δίνει απάντηση στο ερώτημα γιατί το άτομο δέχεται να εργασθεί με 

μικρό αρχικό μισθό: γιατί γνωρίζει ότι θα επωφεληθεί από την εμπειρία που θα 

αποκτήσει. Με την έννοια αυτή η ευκαιρία να μάθει από την εμπειρία περιλαμβάνει 

ένα κόστος επένδυσης, το οποίο υφίσταται το άτομο όταν εργάζεται με χαμηλότερο 

μισθό29. 

 

Εμπειρικά αποδείχθηκε η επιμήκυνση του on-the-job training σε όλες τις ηλικίες 

και για όλα τα επίπεδα γενικής εκπαίδευσης αλλά όχι στον ίδιο βαθμό. Άτομα με 

ανώτερη εκπαίδευση, με μεγαλύτερη ικανότητα ή καλύτερη εκπαίδευση έχουν την 

τάση να  επενδύουν περισσότερο σε on-the-job training, ενώ αυτοί οι οποίοι έχουν 

ήδη συμμετάσχει σε πρόγραμμα εκπαίδευσης στο παρελθόν είναι πολύ πιθανό να 

επενδύσουν και πάλι σε on-the-job training στο μέλλον30. 

 

Οι εργαζόμενοι στην εσωτερική αγορά εργασίας έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα 

έναντι των υπολοίπων εργαζομένων εκτός της εταιρίας ή των ανέργων επειδή έχουν 

πρόσβαση σε συνεχή εξειδικευμένη εκπαίδευση και κατάρτιση σχετική με την θέση 

εργασίας που κατέχουν31. 

 

Η επιχείρηση, παρέχοντας εκπαίδευση στο προσωπικό της, επενδύει σε εργατικό 

δυναμικό και θεωρεί τους εξειδικευμένους εργαζόμενους πολύτιμους. Η επιλογή 

αυτών που θα εκπαιδευτούν γίνεται ανάλογα με την ειδικότητα. Εμπειρικά έχει 
                                                 
29 Mincer J., 1962, όπως παραπάνω. 

30 Mincer J. , The Production of Human Capital and the Lifecycle of Earnings: Variations on a Theme, 

National Bureau of Economic Research (NBER) Working Paper Series, Working Paper No. 4838, 

(August 1994). 

31 Theodossiou Ioannis, όπως παραπάνω, σελ. 58 
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επαληθευτεί ότι οι ανειδίκευτοι εργαζόμενοι συνήθως δεν εκπαιδεύονται καθόλου, οι 

ημι-ειδικευμένοι εκπαιδεύονται στο χώρο εργασίας περίπου 1 εβδομάδα και οι 

ειδικευμένοι εκπαιδεύονται αρχικά για περισσότερο από 1 έτος σε επίσημα 

προγράμματα εξειδίκευσης εντός και εκτός της επιχείρησης32. 

 

Αντίθετα στην εξωτερική αγορά εργασίας δεν υπάρχουν δαπάνες εκπαίδευσης και 

αν υπάρχει κάποιο είδος εκπαίδευσης αυτό είναι πολύ χαμηλό και γενικής φύσης ενώ 

τα έξοδα καλύπτονται από τον εργαζόμενο33. 

Barron, Black και Loewenstein34 εκτίμησαν την εξίσωση του αρχικού μισθού με 

την εκπαίδευση στον χώρο εργασίας και ένα αριθμό control variables ως ανεξάρτητες 

μεταβλητές: την θέση της εταιρίας στον κλάδο, την ιεραρχία της επιχείρησης, το 

επίπεδο εκπαίδευσης που απαιτεί η ιεραρχία, την σταθερότητα των θέσεων εργασίας, 

το μέγεθος της εταιρίας, τον συνδικαλισμό στον χώρο της εταιρίας, το φύλλο, την 

ηλικία και την εμπειρία των εργαζομένων και βρήκαν ότι στον αρχικό μισθό το 

πρόσημο της μεταβλητής training είναι αρνητικό, αλλά στη συνέχεια γίνεται θετικό 

και συντελεί στην μεγέθυνση του μισθού. Για τον λόγο αυτό και ο ίδιος o 

εργαζόμενος και ο εργοδότης βλέπουν την εκπαίδευση σαν σημαντική επένδυση. 

 

2)Γιατί οι επιχειρήσεις δημιουργούν εσωτερική αγορά εργασίας 

Οι εξειδικευμένες ικανότητες των εργαζομένων, η εκπαίδευση στον τόπο 

εργασίας (on-the-job training) και το έθιμο είναι καθοριστικοί παράγοντες για την 

                                                 
32 George K. D. & Shorey J., όπως παραπάνω. 

33 McNabb R.& Psacharopoulos G., όπως παραπάνω. 

34 Barron, Black & Loewenstein, Job Matching and On-the-Job Training, Journal of Labor Economics, 

Vol. 7, No. 1 (Jan., 1989), 1 – 19. 
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δημιουργία της εσωτερικής αγοράς εργασίας, όμως η τελευταία θα δημιουργηθεί 

μόνον εάν θα συμβάλλει στην περαιτέρω μείωση του κόστους παραγωγής. Οι 

εργαζόμενοι θα πρέπει να αποκομίζουν τα οφέλη της μόνιμης απασχόλησης και τις 

ευκαιρίες προαγωγών και η επιχείρηση θα πρέπει να μειώνει το κόστος απόλυσης και 

αντικατάστασης των εργαζομένων. 

 

Η επιχείρηση βλέπει την εργασία εν μέρει ως μεταβλητό κόστος (μισθοί) και εν 

μέρει ως σταθερό κόστος απασχόλησης εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού. Αυτό 

το σταθερό κόστος απασχόλησης είναι επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο και 

χωρίζεται σε κόστος πρόσληψης και κόστος εκπαίδευσης. Οι δαπάνες πρόσληψης 

στοχεύουν στην απόκτηση συγκεκριμένου εργατικού δυναμικού, ενώ οι δαπάνες 

εκπαίδευσης έχουν σχεδιασθεί για να βελτιώσουν την παραγωγικότητα των 

εργαζομένων. Η εκπαίδευση (training) αυτή είτε είναι επίσημη με δαπάνες της 

επιχείρησης, είτε είναι εκπαίδευση στον χώρο εργασίας (on-the-job training). Η 

επιχείρηση αμείβει το άτομο το οποίο έχει εκπαιδεύσει υψηλότερα από το υπόλοιπο 

προσωπικό ενώ το ίδιο το άτομο γνωρίζει ότι οι αποδοχές του είναι υψηλότερες από 

αυτές που θα είχε σε οποιαδήποτε άλλη ανταγωνιστική επιχείρηση35. 

 

Η ειδική εκπαίδευση αυξάνει την παραγωγικότητα του εργαζομένου στην 

συγκεκριμένη εταιρία χωρίς να επηρεάζει την παραγωγικότητά του αν μετακινηθεί σε 

άλλη εταιρία. Αντίθετα η γενική εκπαίδευση αυξάνει την παραγωγικότητα του 

εργαζόμενου σε οποιοδήποτε επιχείρηση. Επομένως για να εκμεταλλευτεί η 

                                                 
35 Oi W. Y., Labor as a Quasi – Fixed Factor, The Journal of Political Economy, Vol. 70, No. 6 (Dec., 

1962), 538 – 555. 
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επιχείρηση την απόδοση της γενικής εκπαίδευσης θα πρέπει είτε να υπάρχει ατελής 

πληροφόρηση είτε να έχει συμβόλαιο εργασίας με τον εργαζόμενο36. 

 

Συνήθως η εταιρία δεν αναλαμβάνει το κόστος της γενικής εκπαίδευσης. 

Αναλαμβάνει μόνο το κόστος της ειδικής εκπαίδευσης, επειδή η εξειδίκευση του 

εργαζομένου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άλλη επιχείρηση. Με άλλα λόγια, το 

οριακό προϊόν του εργαζόμενου σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση παραμένει 

αμετάβλητο37. 

Το κόστος της εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας συνήθως μετράται μόνο σε 

όρους μείωσης της παραγωγικότητας, απώλεια πρώτων υλών, κατεστραμμένα 

μηχανήματα και γενικά φθορά του κεφαλαίου της επιχείρησης. Η διαδικασία 

σχεδιασμού θέσεων, καθορισμού προσλήψεων και η εσωτερική μετακίνηση 

εργαζομένων ορίζει ένα μηχανισμό ελέγχου του κόστους εκπαίδευσης εισερχομένων 

και εσωτερικής επανεκπαίδευσης. Ορισμένες θέσεις ορίζονται ως πόρτες εισόδου 

επειδή το κόστος εκπαίδευσης που απαιτούν είναι χαμηλό και πολλές από αυτές είναι 

για χαμηλές ικανότητες. Όμως είναι δυνατό να υπάρχουν και πόρτες εισόδου σε 
                                                 
36 Barron et al.,  όπως παραπάνω, 

 Akerlof G. A., The Market for ‘Lemons’: Quality Uncertainty and the Market Mechanism, The 

Quarterly Journal of Economics, Vol.84, No.3 (Aug., 1970), 488-500, 

Akerlof G. A., Labor Contracts as Partial Gift Exchange, The Quarterly Journal of Economics, Vol.97, 

No.4 (Nov., 1982), 543-569, 

Spence M., Job Market Signaling, Vol.87, No.3 (Aug., 1973), 355-374, 

Viscusi K. W., Self-Selection, Learning-Induced Quits, and the Optimal Wage Structure, International 

Economic Review, Vol.21, No.3 (Oct., 1980), 529-546, 

Salop J. & Salop S., Self-Selection and Turnover in the Labor Market, The Quarterly Journal of 

Economics, Vol.90, No.4 (Nov., 1976), 619-627. 

37 Oi W., όπως παραπάνω. 
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θέσεις υψηλών ικανοτήτων εάν υπάρχει η προσδοκία ότι οι εργαζόμενοι που έχουν 

τις απαιτούμενες ικανότητες είναι διαθέσιμοι στην εξωτερική αγορά εργασίας. Οι 

υπόλοιπες θέσεις της εσωτερικής αγοράς καλύπτονται από προαγωγές επειδή η 

εμπειρία και η εκπαίδευση που έχουν τα άτομα εντός της εταιρίας μπορεί να 

μεταφερθεί τουλάχιστον μερικώς σε αυτές τις θέσεις38. 

 

Ειδικότερα σε περίπτωση προαγωγής χρησιμοποιείται πλήρως η προηγηθείσα 

εκπαίδευση και εμπειρία για μείωση της επιπλέον εκπαίδευσης και σε περίπτωση 

μετακίνησης σε προηγούμενη θέση (downgrading / bumping) ή θέση που απαιτεί 

ικανότητες που αποκτήθηκαν σε άλλα τμήματα της επιχείρησης, μειώνεται η 

επανεκπαίδευση. Όσο οι θέσεις γίνονται πιο εξειδικευμένες και οι ικανότητες που 

απαιτούν σχετίζονται μεταξύ τους, δημιουργούνται ειδικές διαδρομές ανέλιξης στην 

ιεραρχία ώστε να εκμεταλλευτούν πλήρως αυτή τη σχέση και να μειώσουν το κόστος 

επανεκπαίδευσης εξ αιτίας της προαγωγής. Όταν οι θέσεις γίνονται πολύ 

εξειδικευμένες και οι ικανότητες που απαιτούν δεν σχετίζονται μεταξύ τους τότε οι 

ειδικές διαδρομές ανέλιξης στην ιεραρχία χάνουν την σημασία τους και η εσωτερική 

αγορά σχετίζεται και με τη εξωτερική και σε ακραίες περιπτώσεις έχουμε ξεχωριστά 

εσωτερικά τμήματα αγορών που σχετίζονται άμεσα με τη εξωτερική αγορά. Επίσης 

το μέγεθος της εσωτερικής αγοράς εργασίας παίζει σημαντικό ρόλο στον σχηματισμό 

της δομής της αγοράς αυτής39. 

 

                                                 
38 Doeringer. Peter B, Determinants of the Structure of Industrial Type Internal Labor Markets, 

Industrial and Labor Relations Review, Vol.20, No.2 (Jan., 1967), 206-220. 

39 Όπως παραπάνω. 
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Η δομή της εσωτερικής αγοράς εργασίας επηρεάζεται από την αλλαγή 

τεχνολογίας: α) αναπτύσσονται ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης στον χώρο 

εργασίας ή αλλού για την απόκτηση ικανοτήτων / δεξιοτήτων, και β) προσλαμβάνεται 

προ-εκπαιδευμένο προσωπικό από την εξωτερική αγορά. Επομένως αν οι ικανότητες 

και επιδεξιότητες του ήδη υπάρχοντος προσωπικού δεν επαρκούν η αγορά 

μετατρέπεται σε εξωτερική, επειδή το νέο επίπεδο εκπαίδευσης των 

νεοπροσλαμβανομένων είναι πολύ υψηλότερο40. 

 

3) Η διαδικασία προαγωγών – εμπειρικά ευρήματα 

Οι Baker, Gibbs και Holmstrom ανέλυσαν τα στοιχεία του προσωπικού μιας 

επιχείρησης παροχής υπηρεσιών για είκοσι χρόνια. Τα ευρήματά τους περιλαμβάνουν 

πόρτες εισόδου στα κατώτερα κλιμάκια, αλλά οι περισσότερες από τις θέσεις 

καλύπτονται και με προαγωγές και με προσλήψεις από την εξωτερική αγορά. Οι 

προαγωγές και η άνοδος στην ιεραρχία της συγκεκριμένης επιχείρησης δεν οφείλεται 

στην κατοχή εξειδικευμένου ανθρώπινου κεφαλαίου, αλλά ήταν ένας τρόπος για να 

μάθει η διοίκηση την ποιότητα και τις ικανότητες των εργαζομένων (screening – 

matching mechanism)41. 

 

Σε πολλές επιχειρήσεις ο μισθός είναι συνάρτηση της εκπαίδευσης, της εμπειρίας, 

και της προϋπηρεσίας στην επιχείρηση. Εργαζόμενοι που έχουν ίδια αυτά τα 

                                                 
40 Όπως παραπάνω. 

41 Fairris D., Internal Labor Markets and Worker Quits, Industrial Relations, Vol.43, No.3 (July 2004), 

573-594, 

Baker G. et al, “The Internal Economics of the Firm: Evidence from Personnel Data”, The Quarterly 

Journal of Economics, (Nov., 1994), 881-919. 
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χαρακτηριστικά, αν και διαφέρουν πολύ ως προς την παραγωγικότητα, παίρνουν τον 

ίδιο μισθό. Πιθανόν το κόστος μέτρησης των διαφορών στην παραγωγικότητα των 

ατόμων να είναι απαγορευτικό και οι μισθοί συνδέονται με την θέση στην ιεραρχία 

παρά με την παραγωγικότητα42. Συνήθως, στην εσωτερική αγορά εργασίας, η θέση 

στην ιεραρχία αντιπροσωπεύει τις ικανότητες του εργαζόμενου (ετερογένεια του 

ανθρώπινου κεφαλαίου) και οι εργαζόμενοι μετακινούνται από χαμηλή σε υψηλή 

θέση όταν έχουμε matching ή screening process43. 

 

Ο Lazear μελέτησε τις προαγωγές των εργαζομένων στη μεγαλύτερη εταιρία 

τοποθέτησης κρυστάλλων αυτοκινήτων και βρήκε πως η δομή των μισθών και η 

πολιτική προαγωγών που εφαρμόζει η επιχείρηση είναι ένας μηχανισμός αύξησης της 

παραγωγικότητας των εργαζομένων. Το προφίλ εμπειρία - αποδοχές αυτών που 

προάγονται αυξάνει πιο γρήγορα από αυτών που παραμένουν στην ίδια θέση και 

επιπλέον παρουσιάζει απότομες αυξήσεις – ασυνέχειες στα σημεία προαγωγής. Τα 

ευρήματα δεν συμφωνούν με την θεωρία ανθρώπινου κεφαλαίου αλλά συμφωνούν με 

την tournament theory, πώς δηλαδή κάποιο άτομο βρίσκεται ξαφνικά σε 

πλεονεκτικότερη θέση έναντι των άλλων44. Η απόδοση των πρώτων χρόνων εργασίας 

στην επιχείρηση επηρεάζει την μετέπειτα πορεία του εργαζόμενου. Όσο πιο γρήγορα 

προάγεται στα πρώτα στάδια της ιεραρχίας τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα να 

                                                 
42 Frank R., Are Workers Paid their Marginal Products?, The American Economic Review, Vol.74, 

No.4 (Sep., 1984), 549-571. 

43 Sicherman N. & Galdor O., όπως παραπάνω. 

44 Lazear Edward P., “Personnel Economics: Past Lessons and Future Directions”, Journal of Labor 

Economics, Vol.17, No.2 (April 1999), 199-236. 
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ανελιχθεί. Αυτό εξηγεί γιατί οι προαγωγές συνδέονται με υψηλούς μισθούς ενώ δεν 

υπάρχει αντίστοιχη βελτίωση της παραγωγικότητας45. 

 

4) Self-selection 

Η επιχείρηση δεν έχει τέλεια πληροφόρηση για την παραγωγικότητα του ατόμου 

την στιγμή που το προσλαμβάνει και οι υποψήφιοι εργαζόμενοι επίσης δεν γνωρίζουν 

ακριβώς το περιβάλλον εργασίας και την ποιότητα της θέσης εργασίας. Για την 

εκμάθησή της εργασίας χρειάζεται χρόνος, συχνά απαιτείται ειδική εκπαίδευση και 

συνήθως η σύμβαση εργασίας καλύπτει μια δεσμευτική χρονική περίοδο χωρίς 

δυνατότητα αλλαγών. Η επιχείρηση χρειάζεται χρόνο για να μάθει την 

παραγωγικότητα του ατόμου και συνεπώς η διαδικασία πρόσληψης είναι απόφαση 

επένδυσης. Η έλλειψη πληροφόρησης οδηγεί την επιχείρηση να αποφασίσει υπό 

συνθήκες αβεβαιότητας. Έτσι για κάθε σύνολο προσωπικών χαρακτηριστικών και 

signals η επιχείρηση ορίζει ένα αναμενόμενο οριακό προϊόν, για το άτομο που έχει 

αυτά τα χαρακτηριστικά και αυτό θα είναι ο μισθός που θα του προσφέρει46. 

 

Το ύψος του μισθού είναι σχετικά υψηλό, επειδή οι εργαζόμενοι πιστεύουν, 

τουλάχιστον στην αρχή, ότι μπορούν να ξαναγυρίσουν στην θέση που εγκατέλειψαν. 

Όμως ακόμη και αν δεν έχουν αυτή την ψευδαίσθηση, πιθανόν να έχουν τη 

δυνατότητα ενός μισθού μεγαλύτερου από τον βασικό, αυτόν της εξωτερικής αγοράς 

                                                 
45 Pema E., Internal Labor Markets Revisited: Tournaments in Academia, Michigan State University, 

This version: September 2002, 

Lazear E. P. & Rosen S., Rank-Order Tournaments as Optimum Labor Contracts, The Journal of 

Political Economy, Vol.89, No.5 (Oct., 1981), 841-864. 

46 Spence M., όπως παραπάνω. 
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εργασίας, λόγω αντίληψης περί δικαιοσύνης και σχετικής απαξίωσης (perception of 

fairness and relative deprivation)47. 

 

Όταν η παραίτηση του εργαζομένου έχει υψηλό κόστος, λόγω της επένδυσής σε 

specific training, τότε η επιχείρηση θα προσπαθήσει να προσελκύσει εκείνους που 

έχουν τη μεγαλύτερη πιθανότητα να παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, 

εκτιμώντας ως signals την προϋπηρεσία (συχνότητα παραιτήσεων) και το επίπεδο 

εκπαίδευσής τους. Μια άλλη μέθοδος είναι η προσφορά μισθού που αποφέρει ένα 

άριστο ποσοστό παραίτησης για την επιχείρηση ή η διαμόρφωση του μισθού κατά 

τέτοιο τρόπο ώστε να λειτουργεί ως μηχανισμός self-selection που προσελκύει τους 

πιο «σταθερούς» εργαζόμενους48. 

 

Οι Salop και Salop (1976) πρότειναν την επιβολή τέλους πρόσληψης και την 

αύξηση του μισθού τις επόμενες περιόδους για να προσέλθουν μόνο οι πιο 

«σταθεροί» υποψήφιοι49. 

 

Συνήθως όμως οι υποψήφιοι εργαζόμενοι αγνοούν την μέθοδο επιλογής και 

ανταμοιβής του εργοδότη. Εάν γνώριζαν, μια αύξηση των απαιτούμενων προσόντων 

θα λειτουργούσε αποτρεπτικά επειδή θα μείωνε την πιθανότητα επιλογής τους και 

αυτό θα αύξανε το κόστος επιλογής προσωπικού. Όμοια εάν οι υποψήφιοι 

                                                 
47 Akerlof A. & Yellen J. L., The Fair Wage-Effort Hypothesis and Unemployment, Quarterly Journal 

of Economics, vol. 105 (1990), 255-283. 

48 Viscusi K. W., όπως παραπάνω. 

49 Salop J. & Salop S.,  όπως παραπάνω. 
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εργαζόμενοι γνωρίζουν τις ικανότητές τους, τότε η γνωστοποίηση της διαδικασίας 

επιλογής θα απέτρεπε τους λιγότερο ικανούς και θα συγκέντρωνε τους πιο ικανούς.  

 

5) Σύστημα ανταμοιβής στην εσωτερική αγορά εργασίας 

Το σύστημα ανταμοιβής είναι σχεδιασμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προάγει 

την υψηλής ποιότητας ικανότητα και την υψηλή παραγωγικότητα. Η ανταμοιβή 

λειτουργεί ως κίνητρο επιρροής της μελλοντικής συμπεριφοράς του εργαζομένου. 

Ανταμείβοντας σήμερα την υψηλή παραγωγικότητα δημιουργούμε προσδοκίες για 

περισσότερες ανταμοιβές στο μέλλον εφόσον η συμπεριφορά του εργαζομένου μείνει 

αμετάβλητη50. 

 

Από την οικονομική θεωρία γνωρίζουμε ότι όταν μια εταιρία προσλαμβάνει έναν 

υπάλληλο και οι δύο συμφωνούν πως πρέπει να υπάρχει ένα ελάχιστο απόδοσης του 

εργαζόμενου. Επιπλέον πιθανόν να έχει συμφωνηθεί σιωπηλά πως οι εργαζόμενοι δεν 

θα αμείβονται σύμφωνα με την παρούσα απόδοσή τους, αλλά πιθανόν να κερδίσουν 

ευκαιρίες προαγωγής με υψηλότερο μισθό στο μέλλον λόγω της υψηλής τους 

απόδοσης στην παρούσα θέση. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχουν κανόνες για τους 

μισθούς και την σχέση μισθός – απόδοση, επειδή οι αδικίες του σήμερα μπορούν να 

αποζημιωθούν αύριο. Η ικανοποίηση του εργαζόμενου από την εργασία του, οδηγεί 

σε βελτίωση της απόδοσής του και αυτό επαληθεύτηκε εμπειρικά από την συσχέτιση 

απόδοσης και νοοτροπίας (αντίληψης). Η εταιρία θα θελήσει να προσφέρει ένα δώρο 

στον εργαζόμενο για να αυξήσει την ικανοποίηση από την εργασία του και με τον 

τρόπο αυτό θα αυξήσει και την απόδοσή του51. 

                                                 
50Theodossiou Ioannis, όπως παραπάνω, σελ. 59 

51 Akerlof G. (1982), όπως παραπάνω. 
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Εάν υποθέσουμε ότι οι εργαζόμενοι που αποκτούν δεξιότητες και εμπειρία 

ανεβαίνουν στην ιεραρχία της επιχείρησης52, τότε ο μισθός στα χαμηλά επίπεδα 

ιεραρχίας είναι μεγαλύτερος από το οριακό προϊόν της εργασίας ενώ στα υψηλά 

επίπεδα ιεραρχίας είναι μικρότερος. Η επιχείρηση ceteris paribus προτιμά senior 

workers γιατί είναι πιο παραγωγικοί από τους junior workers, όμως μακροχρόνια δεν 

μπορεί να υπάρξει ισορροπία γιατί για κάθε senior θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον 

ένας junior ο οποίος θα πάρει την θέση του senior όταν αυτός θα αποχωρήσει από την 

επιχείρηση. Η άριστη πολιτική της επιχείρησης είναι η πρόσληψη περισσότερων νέων 

εργαζομένων πέρα από το σημείο όπου το οριακό τους κόστος (μισθός) ισούται με 

την άμεση συμβολή τους στα κέρδη της εταιρίας. Η στρατηγική αυτή αυξάνει τον 

αριθμό των εργαζομένων υψηλής παραγωγικότητας στην ισορροπία. Η πρόσληψη 

ενός νέου εργαζομένου είναι επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό, τουλάχιστον εν μέρει 

γιατί αυτός θα γίνει σταδιακά senior, εκτός εάν παραιτηθεί, και θα δώσει μεγαλύτερο 

κέρδος στην επιχείρηση. Επομένως οι senior workers πριμοδοτούν τους junior 

workers και η εταιρία προσλαμβάνει νέους εργαζόμενους για να έχει παραγωγικούς 

εργαζόμενους στο μέλλον53. 

 

Οι επιχειρήσεις προσφέρουν μισθούς οι οποίοι αυξάνουν σύμφωνα με την ηλικία 

του εργαζόμενου γιατί όσο μεγαλύτερος ο μισθός τόσο περισσότερες οι ώρες που 

εργάζεται το άτομο και οι senior workers είναι πιο παραγωγικοί από τους junior. Η 

                                                 
52 Rosen S., Learning by Experience as Joint Production, Quarterly Journal of Economics, Vol. 86 

(1972), 366-382, 

Becker G. S., Human Capital, 2nd ed. New York: National Bureau of Economic Research, 1975, 

Oswald A. J., The Theory of Internal Wage and Employment Structure, The Bell Journal of Economics, 

Vol. 12, No. 1 (Spring, 1981), 263-271. 

53 Oswald A. J., όπως παραπάνω. 
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πολιτική αυτή δεν είναι άριστη για την ανταγωνιστική επιχείρηση όπου ο μισθός 

ισούται με το οριακό προϊόν της εργασίας. Είναι άριστη για επιχειρήσεις  που 

λειτουργούν σε περιβάλλον ολιγοπωλίου ή μονοπωλίου, όπου γίνεται 

διαπραγμάτευση επιχείρησης- εργαζομένων για το πώς μοιράζονται τα κέρδη που 

αποκτώνται λόγω των ικανοτήτων των εργαζομένων. 
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ 

 

Οικονομετρική μεθοδολογία 

Το μοντέλο μελετά τον διαχωρισμό της αγοράς εργασίας σε δύο τομείς: κύριος 

τομέας και δευτερεύων τομέας ή εσωτερική και εξωτερική αγορά εργασίας. Θα 

πρέπει να γνωρίζουμε αν ο διαχωρισμός συνδέεται με την διάκριση των ατόμων, πριν 

ή μετά την είσοδο στην αγορά εργασίας. Για πιο λόγο δηλαδή ένα άτομο βρίσκεται 

στην εσωτερική αγορά, ενώ κάποιο άλλο στην εξωτερική. Η θεωρία του ανθρώπινου 

κεφαλαίου υποστηρίζει ότι όσο περισσότερο επενδύει το άτομο σε εκπαίδευση τόσο 

μεγαλύτερη η απόδοση αυτής της επένδυσης. Όμως, όπως θα δούμε στη συνέχεια, η 

δομή της αγοράς καθορίζει τον μηχανισμό επιλογής και επιλέγει τα άτομα αυτά που 

πληρούν τις απαιτήσεις της54. 

 

Πριν την ανάπτυξη του μοντέλου είναι χρήσιμο να επισημάνουμε ορισμένα 

σημεία τα οποία αναφέρονται στην βιβλιογραφία, προς αποφυγή του σφάλματος 

εξειδίκευσης του μοντέλου (specification error). 

 

Η εκτίμηση και η σύγκριση των μισθών των δύο αγορών μόνον, δεν μας δείχνει 

τα αποτελέσματα της επένδυσης σε ανθρώπινο κεφάλαιο Πρέπει να γνωρίζουμε εάν η 

κατάταξη των εργαζομένων σε ένα από τους δύο αυτούς τομείς, αντανακλά την 

                                                 
54 Αυτό είναι σύμφωνο με την Queue Theory:τα άτομα κατατάσσονται σύμφωνα με την υποτιθέμενη 

παραγωγικότητά τους. Η επιχείρηση επιλέγει το προσωπικό της κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα άτομα με 

τις περισσότερες ικανότητες να είναι τα πρώτα που επιλέγονται από την σειρά, για τις καλές θέσεις 

εργασίας και αυτά με τις λιγότερες ικανότητες να βρίσκουν εργασία σε λιγότερο καλές θέσεις ή να 

μένουν άνεργα. 
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επιλογή ορισμένων χαρακτηριστικών είτε από τον εργοδότη είτε τον ίδιο τον 

εργαζόμενο, τα οποία χαρακτηριστικά ενδέχεται να έχουν μετρηθεί ή όχι. Επομένως, 

οι μισθολογικές διαφορές ενδέχεται να αντανακλούν αληθινά χαρακτηριστικά τα 

οποία δεν έχουν μετρηθεί55. Με άλλα λόγια, ορισμένα άτομα ενώ έχουν επενδύσει σε 

ανθρώπινο κεφάλαιο (επίσημη εκπαίδευση, προγράμματα κατάρτισης/εξειδίκευσης 

κλπ) και έχουν τα χαρακτηριστικά που απαιτούν οι θέσεις στην ιεραρχία της 

εσωτερικής αγοράς εργασίας (κύριος τομέας/ primary sector), δεν συμμετέχουν σ’ 

αυτή, είτε από δική τους επιλογή (self selection), είτε λόγω των περιορισμών της 

διάρθρωσης της αγοράς. Στην περίπτωση αυτή έχουμε μεροληψία στην επιλογή του 

δείγματος (selection bias) και συνεπώς δεν μπορούμε να κάνουμε αναγωγή των 

εκτιμήσεων του δείγματος στον πληθυσμό. 

 

Στην βιβλιογραφία αναφέρονται τα εξής παραδείγματα self selection bias56: 

α) στις γυναίκες, όταν εκτιμούμε την επίδραση της εκπαίδευσης στις αποδοχές, 

επειδή μεγάλο μέρος του γυναικείου πληθυσμού δεν συμμετέχει στην αγορά εργασίας 

(δεν εργάζεται), 

β) στους μετανάστες όταν μελετούμε την επίδραση της μετανάστευσης στο 

εισόδημα, επειδή ο συντελεστής της μεταβλητής “μετανάστευση” θα περιέχει 

χαρακτηριστικά (μετρημένα και μη) τα οποία είναι διαφορετικά σ’ αυτούς που δεν 

μετανάστευσαν (heterogeneity bias) ή οι μισθοί των μεταναστών δεν είναι αξιόπιστη 

εκτίμηση των αποδοχών που θα είχαν οι μη-μετανάστες (ντόπιοι) εάν είχαν 

μεταναστεύσει, 

                                                 
55 Fine, 1998, όπως παραπάνω, σελ.164 

56 Heckman, J. James, Sample Selection Bias as a Specification Error, Econometrica, Vol.47, No.1 

(Jan., 1979), 153-162. 
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γ) στους μισθούς των μελών του συνδικάτου, τα οποία επιθυμούν διακαώς να 

είναι μέλη του συνδικάτου και 

δ) στις αποδοχές των εκπαιδευόμενων εργαζόμενων οι οποίες δεν εκτιμούν τον 

μισθό των μη-εκπαιδευόμενων, εάν οι τελευταίοι επέλεγαν να εκπαιδευτούν. 

 

Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω, συγκρίνουμε τα άτομα που συμμετέχουν 

στην εσωτερική και εξωτερική αγορά εργασίας ώστε να προσδιορίσουμε τις 

διαφορές. 

 

Εκτιμούμε την εξίσωση μισθού στα δύο τμήματα της αγοράς εργασίας, 

ταυτόχρονα με την επιλογή συμμετοχής στην εσωτερική αγορά εργασίας57. Το κάθε 

τμήμα της αγοράς έχει την δική του εξίσωση μισθού. Δηλαδή ερευνούμε την υπόθεση 

της δυαδικής αγοράς, μέσα από τις αποδόσεις και ελέγχουμε αν το ανθρώπινο 

κεφάλαιο αυξάνει την παραγωγικότητα και επομένως και τους μισθούς. 

 

Το μοντέλο αποτελείται από τρεις εξισώσεις: 
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57 Lee Lung-Fei, Unionism and Wage Rates: A Simultaneous Equations Model with Qualitative and 

Limited Dependent Variables, International Economic Review, Vol.19, No.2 (June, 1978), 415-433. 

Theodossiou Ioannis, Wage Determination for Career and Non-Career Workers in the UK: Is There 

Labour Market Segmentation?, Economica, New Series, Volume 62, Issue 246 (May, 1995), 195-

211, 

Fine, 1998, όπως παραπάνω, σελ.164 
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όπου ,  και  είναι τα σφάλματα τα οποία υποθέτουμε ότι ακολουθούν την 

κανονική κατανομή με μέσο μηδέν και σταθερή διακύμανση. 

ce ne u

Υ είναι η μήτρα διανυσμάτων των χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων και των 

θέσεων εργασίας σ’ αυτές. 

Χ είναι η μήτρα διανυσμάτων των χαρακτηριστικών των ατόμων που εργάζονται στις 

επιχειρήσεις. 

Οι ανεξάρτητες μεταβλητές (μήτρες Χ και Υ) των εξισώσεων του μισθού (εξισώσεις 

(1) και (2)) είναι: 

NH  : Κανονικές ώρες εργασίας 

OT : Υπερωρίες 

X1 : Αμειβόμενες υπερωρίες (χρηματική αποζημίωση) 

Κλάδος Επιχείρησης

ASIC2 : Τομέας Ενέργειας  

ASIC3 : Τομέας Κατασκευών 

ASIC4 : Εμπόριο 

ASIC5 : Ξενοδοχεία / Εστιατόρια 

ASIC6 : Μεταφορές / Τηλεπικοινωνίες 

ASIC7 : Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 

ASIC8 : Άλλες Επιχειρήσεις 

ASIC9 : Δημόσιος Τομέας 

ASIC10 : Εκπαίδευση  

ASIC11 : Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικές Υπηρεσίες 

ASIC12 : Άλλες Υπηρεσίες 

Χαρακτηριστικά των Εργαζομένων

SEX : Φύλο 
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AGELT20 : Μέχρι 20 ετών 

AGE2024 : Από 20 έως 24 ετών 

AGE2529 : Από 25 έως 29 ετών 

AGE4049 : Από 40 έως 49 ετών 

AGE5059 : Από 50 έως 59 ετών 

AGE60OV : Πάνω από 60 ετών 

GCELW : Χαμηλότερος ή ίσος τίτλος GCE  (βαθμός D – G) 

ALEVEL : Τίτλος A LEVEL ή ισότιμο 

DEGREE : Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών ή ισότιμο 

POSTGRA : Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή ισότιμο 

TENURE : Προϋπηρεσία στην επιχείρηση 

TENURESQ : Προϋπηρεσία στην επιχείρηση στο τετράγωνο 

DYSTRN : Job training οργανωμένο ή πληρωμένο από την επιχείρηση (σε ημέρες) 

TRNSQ : Job training οργανωμένο ή πληρωμένο από την επιχείρηση (σε ημέρες) 

στο τετράγωνο 

Χαρακτηριστικά των Θέσεων Εργασίας

TUMEMB : Μέλος του συνδικάτου των εργαζομένων στην επιχείρηση 

TEMPJB : Προσωρινή απασχόληση 

FXDTRJB : Μόνιμη απασχόληση 

MAPRTEC : Διευθυντές, Διευθυντικά Στελέχη, Τεχνικοί - Μηχανικοί 

SECRETE : Υπάλληλοι / Γραμματείς 

PERSNL : Βοηθητικές Θέσεις (γραμματείας, λογιστηρίου κλπ) 

SALES : Πωλήσεις 

OPERATI : Χειριστές / Συναρμολογητές 

OTOCCUP : Υπόλοιποι (θυρωροί / υπάλληλοι καθαριότητας κλπ) 
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Χαρακτηριστικά των Επιχειρήσεων

TUDENS : Ποσοστό μελών του συνδικάτου στο σύνολο των εργαζομένων στην 

επιχείρηση (πυκνότητα) 

PUBLIC : Δημόσιος φορέας 

FAVRTU : Η διοίκηση αποδέχεται τα συνδικάτα 

MALEMPL : Πλειονότητα  εργαζομένων – Άντρες  

FMALEMPL : Πλειονότητα  εργαζομένων – Γυναίκες 

PCTTECSC : Ποσοστό εργαζομένων σε τεχνικές και επιστημονικές θέσεις, στο 

σύνολο των εργαζομένων στην επιχείρηση  

PERMNJB : Ποσοστό εργαζομένων με μόνιμη απασχόληση, στο σύνολο των 

εργαζομένων στην επιχείρηση 

FXTRMJB : Ποσοστό εργαζομένων με απασχόληση ορισμένου χρόνου, στο σύνολο 

των εργαζομένων στην επιχείρηση 

TWENTY : Ποσοστό εργαζομένων ηλικίας κάτω των 20 ετών, στο σύνολο των 

εργαζομένων στην επιχείρηση 

PROLVEL : Ποσοστό εργαζομένων με τίτλο σπουδών GCE  ή ισότιμο, στο σύνολο 

των εργαζομένων στην επιχείρηση 

PRALVEL : Ποσοστό εργαζομένων με τίτλο σπουδών A LEVEL ή ισότιμο, στο 

σύνολο των εργαζομένων στην επιχείρηση 

PRDEGRE : Ποσοστό εργαζομένων με πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών ή ισότιμο, 

στο σύνολο των εργαζομένων στην επιχείρηση 

PRPOSTG : Ποσοστό εργαζομένων με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή ισότιμο, στο 

σύνολο των εργαζομένων στην επιχείρηση 

PRFTIM : Ποσοστό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης, στο σύνολο των 

εργαζομένων στην επιχείρηση 
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FSIZE2 : Μέγεθος επιχείρησης 25 – 100 εργαζόμενοι 

FSIZE3 : Μέγεθος επιχείρησης 100 – 499 εργαζόμενοι 

FSIZE4 : Μέγεθος επιχείρησης πάνω από 500 εργαζόμενοι 

INDFIRM : Ανεξάρτητη Επιχείρηση 

REPRFRM : Μέλος ομίλου εταιριών ή θυγατρική επιχείρηση 

MANYCOMP : Η επιχείρηση έχει πολλούς ανταγωνιστές (πλήρης ανταγωνισμός) 

MATURE : Η αγορά είναι ώριμη (σε ισορροπία και δεν υπάρχει σημαντική 

μεγέθυνση ή καινοτομία) 

INSPROF2  :Οι εργαζόμενοι συμμετέχουν στα κέρδη της επιχείρησης (χρήματα ή 

μετοχές) 

INSPROF3 : Οι εργαζόμενοι λαμβάνουν ατομικά ή ομαδικά πριμ 

επιχειρηματικότητας ή παραγωγικότητας 

 

Οι εξισώσεις του μισθού (1) και (2) δεν ορίζονται πλήρως, επειδή υποθέτουν ότι ο 

μισθός εξαρτάται μόνο από τα χαρακτηριστικά του εργαζομένου, του κλάδου και τα 

χαρακτηριστικά της επιχείρησης και είναι ανεξάρτητες από την συμμετοχή του 

εργαζόμενου στην εσωτερική αγορά εργασίας (κύριος τομέας). Η διαδικασία 

επιλογής (selection process), με την οποία τα άτομα κατανέμονται στις δύο αγορές, 

δεν είναι τυχαία και αυτό υποεκτιμά ή υπερεκτιμά τις ανεξάρτητες μεταβλητές οι 

οποίες είναι σημαντικές για τα συμπεράσματά μας. 

 

Συνεπώς οι εκτιμήσεις με τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων (OLS) δεν είναι 

συνεπείς επειδή τα σφάλματα δεν είναι σφαιρικά58, 

0)0/( ≠>ILMeE c   και   , 0)0/( ≠≤ILMeE n

                                                 
58 Δεν ακολουθούν την κανονική κατανομή. 
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όπου ILM είναι η εσωτερική αγορά εργασίας. 

Συνεπείς εκτιμητές λαμβάνουμε μόνο με μία διαδικασία σε δύο στάδια (two - stage 

procedure)59. 

Εδώ χρησιμοποιείται το μοντέλο probit, επειδή εξ υποθέσεως τα σφάλματα είναι 

σφαιρικά60, δηλαδή ακολουθούν την κανονική κατανομή με μέσο μηδέν και σταθερή 

διακύμανση. Επομένως δημιουργούμε μία μεταβλητή61 για την αναμενόμενη τιμή 

των μέσων των σφαλμάτων υπό την συνθήκη ILM=1 και ILM=0 [  και 

] και προσαρμόζουμε τα σφάλματα ώστε να έχουν μέσο μηδέν

)1/( =ILMeE c

)0/( =ILMeE n 62. 

 

Η εξαρτημένη μεταβλητή στην Probit Analysis είναι η ILM και δείχνει εάν ο 

εργαζόμενος συμμετέχει στην εσωτερική αγορά εργασίας. Ανεξάρτητες μεταβλητές 

είναι τα χαρακτηριστικά των εργαζομένων, τα χαρακτηριστικά των θέσεων εργασίας 

και τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων. Έτσι θα εκτιμηθεί το αποτέλεσμα αυτών 

των μεταβλητών στην απόφαση συμμετοχής στην ILM - το οποίο όμως είναι γνωστό 

από την εξίσωση του μισθού. Στόχος μας είναι να εντοπίσουμε το αποτέλεσμα των 

χαρακτηριστικών, τα οποία δεν έχουν μετρηθεί στα άτομα που συμμετέχουν στην 

                                                 
59 Lee, (1978), όπως παραπάνω, 

Heckman (1979). όπως παραπάνω, 

Theodossiou, (1995), όπως παραπάνω. 

60 Μία από τις βασικές υποθέσεις του μοντέλου Heckman 

61 Mills ratio 

62 Amemiya Takeshi, Multivariate Regression and Simultaneous Equation Models when the Dependent 

Variables Are Truncated Normal, Econometrica Vol.42, No.6 (Nov. 1974, 999-1012. 

Heckman (1976), όπως παραπάνω, 

Lee (1978); όπως παραπάνω, 

Theodossiou, (1995), όπως παραπάνω. 

 52



εσωτερική αγορά εργασίας και επιπλέον δεν έχουν καμία επίδραση στην εξίσωση του 

μισθού. 

 

Το μοντέλο Probit περιλαμβάνει έξι επιπλέον μεταβλητές των χαρακτηριστικών 

των επιχειρήσεων και των ατόμων (εξίσωση (3)): 

PCTCRSK : Το ποσοστό των εργαζομένων σε θέσεις που απαιτούν δεξιότητες, στο 

σύνολο των εργαζομένων στην επιχείρηση  

SKLCOMP : Οι επαρκείς ικανότητες / επιδεξιότητες εξηγούν τις διαφορές στις 

αμοιβές του προσωπικού πλήρους απασχόλησης 

FIRMTE : Η προϋπηρεσία στην επιχείρηση εξηγεί τις διαφορές στις αμοιβές του 

προσωπικού πλήρους απασχόλησης 

CONTROL1 : Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην εκτέλεση των καθηκόντων των 

εργαζομένων 

ABAVPROD : Η παραγωγικότητα της εργασίας στην επιχείρηση είναι μεγαλύτερη από 

τον μέσο όρο στον κλάδο 

BEAVPROD : Η παραγωγικότητα της εργασίας στην επιχείρηση είναι κάτω από τον 

μέσο όρο στον κλάδο 

 

Οι μεταβλητές αυτές δεν επηρεάζουν την εξίσωση του μισθού (και γι’ αυτό δεν 

περιλαμβάνονται στην εξίσωση), αλλά είναι ενδεικτικές της ύπαρξης εσωτερικής 

αγοράς εργασίας σύμφωνα με τα παρακάτω63: 

Το ποσοστό των εργατών στην παραγωγή σε σχέση με το σύνολο των 

απασχολούμενων στην εσωτερική αγορά είναι μικρότερο από το αντίστοιχο της 

εξωτερικής αγοράς επειδή η εσωτερική αγορά απασχολεί αναλογικά περισσότερους 

                                                 
63 Βλέπε βιβλιογραφία 
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εργαζόμενους στα τμήματα σχεδιασμού, επίβλεψης και πωλήσεων64, δηλαδή 

πρόκειται για θέσεις που απαιτούν δεξιότητες, [μεταβλητή : PCTCRSK]. 

 

Οι μισθοί αναφέρονται στις θέσεις εργασίας, δηλαδή τις δεξιότητες που 

απαιτούνται, την προϋπηρεσία και την εκπαίδευση στον χώρο εργασίας (on–the–job 

training). Η διαφοροποίηση των μισθών έχει την μορφή χρονοεπιδόματος 

(συσχετίζεται με την προϋπηρεσία στην επιχείρηση ή τη μορφή πριμ 

παραγωγικότητας (bonus) και αντανακλά το learning-by-doing65, [μεταβλητές : 

SKILCOMP, FIRMTE]. 

 

Στο ανεξάρτητο κύριο τμήμα της εσωτερικής αγοράς οι θέσεις εργασίας είναι 

Επιτελικές, Διοικητικές και Τεχνικές. Οι εργαζόμενοι στις θέσεις αυτές δεν έχουν 

περιορισμούς στην εκτέλεση των καθηκόντων τους και αναφέρονται απευθείας στον 

διευθύνοντα σύμβουλο ή το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας66, [μεταβλητή : 

CONTROL1]. 

 

Η επιχείρηση δημιουργεί εσωτερική αγορά εργασίας για να αυξήσει την 

παραγωγικότητα της εργασίας67, [μεταβλητές : ABAVPROD, BEAVPROD]. 

 

Η εξίσωση (3) ορίζει εάν το άτομο ανήκει στην εσωτερική αγορά εργασίας ή όχι. 

Επομένως οι αποδοχές του είναι: 

                                                 
64 GER, 1982, σελ. 193 

65 Doeringer & Piore, 1971, κεφ. 4 

66 GER, 1982, σελ. 202 

67 Doeringer & Piore, 1971, σελ. 13 – 22, 
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c
iW     όταν  ILM=1 

n
iW     όταν  ILM=0 

Αντικαθιστώντας τις εξισώσεις (1) και (2) στην (3) έχουμε το μοντέλο Probit: 

*'
2

'
10 eYhXhhILM ii −++=  

όπου η μήτρα  περιλαμβάνει όλες τις μετρήσιμες μεταβλητές των εργαζομένων, 

των θέσεων εργασίας και των επιχειρήσεων και η μήτρα  όλες τις μεταβλητές των 

κοινωνικοοικονομικών και προσωπικών χαρακτηριστικών των εργαζομένων και 

διαθρωτικών χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων, δηλαδή αυτά που δεν είναι 

μετρήσιμα. Με τη μέθοδο αυτή αποφεύγουμε το σφάλμα εξειδίκευσης του μοντέλου 

(specification error) και σε αντίθεση με τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων (OLS), 

μπορούμε να έχουμε συνεπείς εκτιμητές. Το δείγμα είναι πολύ μεγάλο, επομένως 

επιτρέπει την χρήση των ασυμπτωτικών εκτιμητών και το μοντέλο απόφασης του 

εργαζόμενου περιλαμβάνει μεταβλητές οι οποίες υπερεκτιμούν ή υποεκτιμούν τις 

αποδοχές του επειδή προέρχονται είτε από προσωπικές επιλογές του (εκπαίδευση, 

ικανότητες) είτε από επιλογές της επιχείρησης (διάρθρωση της ιεραρχίας, 

παραγωγικότητα)

'
iX

'
iY

68. 

 

Υπό την συνθήκη της εσωτερικής αγοράς εργασίας, η εξίσωση του μισθού για 

τους εργαζόμενους στον κύριο τομέα είναι: 
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68 Lee, (1983), όπως παραπάνω, 

Amemiya (1974), όπως παραπάνω, 

Smits Jeroen, Estimating the Heckman Two-Step Procedure to Control for Selection Bias with SPSS, 

(September 2003), www.home.planet.nl/-smits.jeroen  
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όπου f είναι η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας και F η συνάρτηση κατανομής της 

κανονικής κατανομής, 

'  ,    και . 2
'

10 ii YhXhhILM ++= 0)1/( ==ILMnE c ),cov( *eecc
e =θ

 

Υπό την συνθήκη της εσωτερικής αγοράς εργασίας, η εξίσωση του μισθού για 

τους εργαζόμενους στον δευτερεύοντα τομέα είναι: 
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όπου f είναι η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας και F η συνάρτηση κατανομής της 

κανονικής κατανομής, 

'  ,    και . 2
'
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Από το μοντέλο Probit έχουμε την 
∧

ILM 69. 

 

Οι εκτιμητές των  και  λαμβάνονται από την παλινδρόμησηc
ia n

ia 70 του 

λογάριθμου του μισθού (lnwagei
c) και (lnwagei

n) στις μεταβλητές των 

χαρακτηριστικών των εργαζομένων (Xi), των θέσεων εργασίας και των 

χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων (Yi) και της διόρθωσης της επιλογής του 

δείγματος (selectivity correction) ⎟⎟
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ILMf  (Mills ratio). 

Η διόρθωση της επιλογής του δείγματος (selectivity correction), με την εισαγωγή 

της εξίσωσης του Mills, (selc) και (selnc), δημιουργεί ετεροσκεδαστικά (μη-

                                                 
69 Η εκτίμηση έγινε στο πρόγραμμα SPSS 

70 στο πρόγραμμα SPSS 
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σφαιρικά) σφάλματα (errors) στις δύο εξισώσεις του μισθού71. Με άλλα λόγια η 

διακύμανση των σφαλμάτων δεν είναι η ίδια για κάθε παρατήρηση. Το πρόγραμμα 

SPSS δεν έχει την δυνατότητα διόρθωσης της ετεροσκεδαστικότητας με τη μέθοδο 

White (White heteroskedasticity correction)72. Για τον λόγο αυτό, η διόρθωση της 

ετεροσκεδαστικότητας με τη μέθοδο White έγινε στο πρόγραμμα eViews73. 

 

Στη συνέχεια ελέγχεται αν επαληθεύεται ο κατακερματισμός της αγοράς εργασίας 

λόγω της διάκρισης φύλου (gender discrimination). Συγκεκριμένα μέσα από 

διαφορετικές εξισώσεις μισθού, μία για κάθε αγορά, ελέγχουμε αν υπάρχουν 

μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στις δύο αγορές. Για τον έλεγχο 

υπάρχουν δύο επιλογές:  

α) η δημιουργία δύο μοντέλων Probit, ένα για τους άνδρες και ένα για τις 

γυναίκες με διόρθωση της μεροληψίας του δείγματος και για την εσωτερική αγορά 

εργασίας και για το φύλο και  

β) το ίδιο Probit  (για την εσωτερική ή κύρια αγορά) με τη διόρθωση της επιλογής 

συμμετοχής (selectivity correction) στην κύρια αγορά εργασίας. 

 

Επιλέχθηκε ο δεύτερος τρόπος, κοινό Probit74 και χωριστές παλινδρομήσεις, για 

τους άνδρες και τις γυναίκες για τους δύο τομείς της αγοράς, επειδή τα αποτελέσματα 

είναι άμεσα συγκρίσιμα. Όμοια με τα παραπάνω η εισαγωγή της εξίσωσης του Mills, 

                                                 
71 Βλέπε στο παράρτημα ΙΙ, κατανομή των σφαλμάτων από το SPSS 

72 White Halbert, “A Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Extimator and a Direct Test for 

Heteroskedasticity”, Econometrica, Vol.48, No.2 (May, 1980), 817-838, 

Greene H. William, “Econometric Analysis”, Prentice - Hall, (1993),  pp 391 

73 Βλέπε στο παράρτημα ΙΙ, κατανομή των σφαλμάτων από το eViews 

74 περιγράφεται παραπάνω 
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(selc) και (selnc), δημιουργεί ετεροσκεδαστικά (μη-σφαιρικά) σφάλματα (errors) στις 

δύο εξισώσεις του μισθού75. Η διόρθωση της ετεροσκεδαστικότητας με τη μέθοδο 

White έγινε στο πρόγραμμα eViews76. 

 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να επισημάνω ότι προέκταση της παρούσας εργασίας 

θα μπορούσε να είναι η δημιουργία δύο μοντέλων Probit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
75. Βλέπε στο παράρτημα ΙΙ, κατανομή των σφαλμάτων από το SPSS 

76 Βλέπε στο παράρτημα ΙΙ, κατανομή των σφαλμάτων από το eViews 

 58



ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ 

 

Τα δεδομένα 

Χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από την έρευνα του 1998 British Workplace 

Employee Relations Survey (WERS). Η έρευνα παρέχει πληροφορίες για τα 

χαρακτηριστικά και των εργαζομένων (Human Capital characteristics) και των 

επιχειρήσεων (Firm’s Structural characteristics). Κατατάσσει τους εργαζόμενους 

σύμφωνα με την θέση τους στην ιεραρχία της επιχείρησης, ενώ οι μισθοί τους 

αποτυπώνονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να έχουμε συμβατό (matched) δείγμα 

εργοδοτών – εργαζόμενων. 

 

Η έρευνα περιλαμβάνει συνεντεύξεις με managers και εργαζόμενους σε 

περισσότερες από 3.000 επιχειρήσεις και την αντιπαραβολή των συμπληρωμένων 

ερωτηματολογίων από σχεδόν 30.000 εργαζόμενους σ’ αυτές τις επιχειρήσεις. Στην 

έρευνα συμμετείχαν επιχειρήσεις με περισσότερους από δέκα εργαζόμενους. Οι 

ερευνητές ισχυρίζονται ότι το δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό για εργοδότες 15,8 

εκατομμυρίων εργαζομένων, οι οποίοι αντιστοιχούν στα ¾ όλων των προσληφθέντων 

εργαζομένων της Βρετανίας. 

 

Πρόκειται για διαστρωματικά δεδομένα (cross-section data) και συνεπώς δεν είναι 

δυνατό να ελέγξουμε την διάρκεια ισχύος των κανόνων της εσωτερικής αγοράς, το 

μέγεθος κινητικότητας μεταξύ των τμημάτων της αγοράς, την επίδραση της 

εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας πάνω στη μεγέθυνση των μισθών και γενικά την 

επίδραση του ανθρώπινου κεφαλαίου διαχρονικά για τα οποία χρειαζόμαστε 

διαχρονικά δεδομένα (panel data). 
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Άλλο μειονέκτημα της έρευνας είναι ότι δεν μας δίνει στοιχεία για το ωρομίσθιο 

των εργαζόμενων, αλλά 12 διαστήματα μέσων εβδομαδιαίων μισθών τα οποία 

προκύπτουν από τις δηλώσεις των ίδιων των εργαζομένων. Για την δημιουργία 

συνεχούς μεταβλητής υπολογίσθηκε το κέντρο του κάθε διαστήματος. Για τον έλεγχο 

της διακύμανσης των αποδοχών εξ αιτίας των υπερωριών συμπεριλήφθη η μεταβλητή 

υπερωρίες (ΟΤ). 

 

Το δείγμα περιλαμβάνει 23.728 παρατηρήσεις. Με κριτήριο την ύπαρξη “ports of 

entry and exit” στις επιχειρήσεις, δημιουργήθηκε η μεταβλητή ILM, εσωτερική αγορά 

ή κύριος τομέας της αγοράς εργασίας, η οποία έχει την τιμή 1 (ένα) όταν η κάλυψη 

των κενών θέσεων, στην ιεραρχία της επιχείρησης, γίνεται αποκλειστικά από το 

υπάρχον εργατικό δυναμικό της επιχείρησης ή τους δίνεται πλεονέκτημα έναντι των 

άλλων (από την εξωτερική αγορά). Διαφορετικά η ILM έχει την τιμή 0 (μηδέν) και 

πρόκειται για τη NONILM, εξωτερική αγορά ή δευτερεύων τομέας της αγοράς 

εργασίας. 

 

Εμπειρικά αποτελέσματα 

Πίνακας 1 (Probit) (Παράρτημα Ι) 

Στον πίνακα (1) αναγράφονται τα αποτελέσματα της εκτίμησης του μοντέλου 

Probit. Οι έξι μεταβλητές οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στις εξισώσεις του μισθού 

(PCTCRSK, SKLCOMP, FIRMTE, CONTROL1, ABAVPROD, BEAVPROD) είναι 

όλες στατιστικά σημαντικές. Η πρώτη και οι δύο τελευταίες επηρεάζουν αρνητικά 

την επιλογή συμμετοχής στην εσωτερική αγορά εργασίας. Δηλαδή η συμμετοχή του 

ατόμου στον κύριο τομέα της αγοράς επηρεάζεται αρνητικά από το ποσοστό των 
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εργαζομένων σε θέσεις που απαιτούν δεξιότητες, στο σύνολο των εργαζομένων στην 

επιχείρηση77, και από την παραγωγικότητα της εργασίας στην επιχείρηση, αν είναι 

πάνω ή κάτω από το μέσο όρο στον κλάδο. Το δεύτερο το γνωρίζει η επιχείρηση 

(είναι μάλλον απίθανο να το γνωρίζει το άτομο) και σύμφωνα με την βιβλιογραφία78 

η επιχείρηση προχωρά στη δημιουργία εσωτερικής αγοράς για να αυξήσει την 

παραγωγικότητα των εργαζομένων. Η απόφαση συμμετοχής στην εσωτερική αγορά 

επηρεάζεται θετικά από το εάν η αγορά αυτή ανταμείβει τις δεξιότητές του ατόμου79, 

από το εάν έχει προϋπηρεσία στην αγορά αυτή80 και από το αν μπορεί το ίδιο το 

άτομο να καθορίζει μόνο του τον τρόπο εργασίας του81. 

 

Από τα χαρακτηριστικά κλάδου των επιχειρήσεων, η διάρθρωση της εσωτερικής 

αγοράς εργασίας στους κλάδους ενέργειας (asic2) και χρηματοοικονομικών 

υπηρεσιών (asic7) είναι σημαντικά καλύτερη συγκριτικά με τον βιομηχανικό κλάδο 

(μεταβλητή βάσης). Αντίθετα στους κλάδους κατασκευών (asic3), εμπορίου (asic4), 

ξενοδοχείων και εστιατορίων (asic5), άλλων επιχειρήσεων (asic8), δημόσιας 

διοίκησης (asic9), εκπαίδευσης (asic10), υπηρεσιών υγείας και κοινωνικών 

υπηρεσιών (asic11) και άλλων υπηρεσιών (asic12) η ανάπτυξη του κύριου τμήματος 

της αγοράς υπολείπεται σημαντικά του βιομηχανικού κλάδου (μεταβλητή βάσης). 

 

Από τα χαρακτηριστικά των εργαζομένων προκύπτει ότι συγκριτικά με την 

παραγωγική ηλικία των 30-39 ετών (μεταβλητή βάσης)η απόφασή του ατόμου για 
                                                 
77GER, όπως παραπάνω, σελ. 193. 

78 Doeringer & Piore, όπως παραπάνω, σελ.13 - 22 

79 Theodossiou Ioannis, 1995, όπως παραπάνω σελ. 199. 

80 Doeringer & Piore, όπως παραπάνω, κεφ. 4. 

81 GER, όπως παραπάνω, σελ. 202 
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συμμετοχή στην κύρια αγορά επηρεάζεται θετικά μόνο για την ηλικία των 50 έως 59 

ετών (AGE5029) και για τις υπόλοιπες ηλικίες αρνητικά. Η αρνητική τιμή για τις 

ηλικίες κάτω των 30 ετών είναι ενδεικτική των χαμηλότερων αποδοχών της 

εσωτερικής αγοράς λόγω της εξειδικευμένης εκπαίδευσης που θα πρέπει να παρέχει η 

επιχείρηση στο άτομο82 Η συμμετοχή στην κύρια αγορά επηρεάζεται θετικά από την 

επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο83 και την προϋπηρεσία του ατόμου στην 

επιχείρηση. Το τελευταίο αντικατοπτρίζει τα προνόμια της εσωτερικής αγοράς 

εργασίας επειδή ( όπως έχει αναφερθεί παραπάνω) εξ’ ορισμού η εσωτερική αγορά 

καλύπτει τις θέσεις εργασίας από άτομα μέσα στην επιχείρηση. 

 

Από τα χαρακτηριστικά των θέσεων εργασίας προκύπτει ότι η συμμετοχή στο 

συνδικάτο (TUMEMB), οι προσωρινές συμβάσεις (TEMPJB) και οι συμβάσεις 

ορισμένου χρόνου (FXDTRJB) επηρεάζουν θετικά την εσωτερική αγορά. Συγκριτικά 

με τις θέσεις που απαιτούν ικανότητες και επιδεξιότητες (μεταβλητή βάσης), οι 

ανώτερες θέσεις στην ιεραρχία (MAPRTEC) και οι υπάλληλοι / γραμματείς 

(SECRETE) επηρεάζουν θετικά την εσωτερική αγορά γιατί πρόκειται για θέσεις 

επιτελικές και διοικητικές84, ενώ οι υπάλληλοι γραφείου (PERSNL), πωλητές 

(SALES), χειριστές /συναρμολογητές (OPERATI) και υπόλοιποι (OTOCCUP) 

επηρεάζουν αρνητικά την κύρια αγορά γιατί αυτές οι θέσεις εργασίας δεν απαιτούν 

                                                 
82 Oi, 1962, όπως παραπάνω, 

Mincer, 1962, όπως παραπάνω,  

Becker , 1975, όπως παραπάνω. 

83 Theodossiou Ioannis, 1992, όπως παραπάνω, σελ. 56. 

84 ή κατά τους GER ανεξάρτητες κύριες και βοηθητικές κύριες θέσεις εργασίας, σελ. 202-204. 
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ιδιαίτερες ικανότητες και οι εργαζόμενοι μπορούν να αναζητηθούν εύκολα και από 

την εξωτερική αγορά85. 

 

Από τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων προκύπτει ότι η αυξημένη συμμετοχή των 

εργαζομένων (στο συνδικάτο) (TUDENS), καθώς επίσης και η εύνοια της διοίκησης 

προς τα μέλη του συνδικάτου (FAVRTU) επηρεάζουν θετικά την κύρια αγορά 

εργασίας επειδή πιθανόν οι εργαζόμενοι αισθάνονται ασφαλείς για την απασχόληση 

τους. Ο δημόσιος φορέας (PUBLIC) επηρεάζει αρνητικά την εσωτερική αγορά 

συγκριτικά με τον ιδιωτικό φορέα (μεταβλητή βάσης). Η πλειοψηφία ανδρών 

εργαζόμενων (MALEDOM) έχει θετική επίδραση στην κύρια αγορά εργασίας 

συγκριτικά με τις επιχειρήσεις όπου οι εργαζόμενοι κατανέμονται εξίσου και στα δύο 

φύλα. Αντίθετα η πλειοψηφία γυναικών εργαζομένων (FMALEDOM) επηρεάζει 

αρνητικά την εσωτερική αγορά. Όπου υπάρχουν υψηλά ποσοστά εργαζομένων σε 

θέσεις που απαιτούν τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις (PCTTECSC) η επίδραση 

στην εσωτερική αγορά είναι θετική. Επίσης το υψηλό ποσοστό κατόχων τίτλου 

σπουδών, συγκριτικά με το ποσοστό κατόχων πτυχίο Ο level ή ισότιμο, έχει θετική 

επίδραση στην κύρια αγορά. Επομένως το μορφωτικό επίπεδο συσχετίζεται θετικά με 

την εσωτερική αγορά εργασίας. Αντίθετα το υψηλό ποσοστό εργαζομένων πλήρους 

απασχόλησης (PRFTIM) έχει αρνητική επιρροή στην εσωτερική αγορά. Το μέγεθος 

της εταιρίας, άνω των 25 εργαζόμενων (FSIZE2, FSIZE3, FSIZE4), επηρεάζει θετικά 

την εσωτερική αγορά εργασίας και είναι ένδειξη της μεγάλης διαπραγματευτικής 

δύναμης των εργαζομένων. Αντίθετα το ιδιοκτησιακό καθεστώς της επιχείρησης 

(INDFIRM, REPRFRM) επηρεάζει αρνητικά την εσωτερική αγορά. Η ωριμότητα της 

αγοράς προϊόντων (MATURE) και η ύπαρξη πολλών ανταγωνιστών (MANYCOMP), 

                                                 
85 Theodossiou Ioannis, 1992, όπως παραπάνω, σελ. 74 - 75. 
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επηρεάζει επίσης θετικά την εσωτερική αγορά εργασίας. Η συμμετοχή των 

εργαζόμενων στα κέρδη (INSPROF2) και η χρηματική επιβράβευση της 

παραγωγικότητας (INSPROF3) επηρεάζουν θετικά την εσωτερική αγορά εργασίας.  

 

Πίνακας 1 (OLS) ILM - NONILM και (selectivity correction and White 

heteroskedasticity correction) ILM – NONILM (Παράρτημα Ι) 

Στον πίνακα (1) αναγράφονται οι εκτιμήσεις των εξισώσεων του μισθού με τη 

μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων (OLS) και με την διαδικασία σε δύο στάδια (two - 

stage procedure), δηλαδή διόρθωση επιλογής και διόρθωση με την μέθοδο White 

(selectivity correction and White heteroskedasticity correction). 

 

Η διακύμανση των αποδοχών ερμηνεύεται από την παλινδρόμηση κατά 64,2% 

στην κύρια αγορά και κατά 70,3% στην δευτερεύουσα αγορά και με τις δύο μεθόδους 

εκτίμησης. Στατιστικά σημαντικοί είναι οι συντελεστές των μεταβλητών κανονικές 

ώρες εργασίας (NH), υπερωρίες (OT) και αμειβόμενες υπερωρίες (X1). Η εσωτερική 

αγορά έχει υψηλότερες αποδόσεις για την υπερωριακή εργασία, ενώ η εξωτερική για 

τις κανονικές ώρες εργασίας. Και στις δύο αγορές και στις δύο εκτιμήσεις, οι 

αμειβόμενες υπερωρίες επηρεάζουν αρνητικά τον μισθό, σε μεγαλύτερο βαθμό την 

κύρια αγορά. 

 

Από τα χαρακτηριστικά κλάδου των επιχειρήσεων, στην κύρια αγορά, συγκριτικά 

με τον βιομηχανικό κλάδο, η εκτίμηση με την μέθοδο (OLS) μας έδωσε σημαντικούς 

συντελεστές υψηλότερους στους κλάδους ενέργειας (asic2), μεταφορών και 

επικοινωνιών (asic6) και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (asic7) και χαμηλότερους 
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στους κλάδους ξενοδοχεία / εστιατόρια (asic5) και εκπαίδευσης (asic10). Μετά την 

διόρθωση (selectivity correction and White heteroskedasticity correction) στατιστικά 

σημαντικός είναι και ο θετικός συντελεστής του κλάδου της δημόσιας διοίκησης 

(asic9). Στην εξωτερική αγορά, με την μέθοδο (OLS), σημαντικούς θετικούς 

συντελεστές έχουμε στους κλάδους ενέργειας (asic2) και χρηματοοικονομικών 

υπηρεσιών (asic7). Στους υπόλοιπους κλάδους οι συντελεστές είναι αρνητικοί και 

στατιστικά σημαντικοί (εκτός αυτού των κατασκευών όπου ο συντελεστής είναι μη-

σημαντικός). Μετά την διόρθωση δεν είναι στατιστικά σημαντικές οι εκτιμήσεις των 

κλάδων εμπορίου (asic4), άλλων επιχειρήσεων (asic8) και δημόσιας διοίκησης 

(asic9). 

 

Από τα χαρακτηριστικά των εργαζομένων προκύπτει ότι το φύλο (SEX) 

επηρεάζει σημαντικά θετικά τον μισθό και με τις δύο εκτιμήσεις και στις δύο αγορές, 

δηλαδή ο μισθός των ανδρών είναι υψηλότερος συγκριτικά με τον μισθό των 

γυναικών και επομένως και οι δύο αγορές εκμεταλλεύονται την διάκριση φύλου. 

 

Και στις δύο αγορές, και στις δύο εκτιμήσεις, συγκριτικά με την παραγωγική 

ηλικία των 30 έως 39 ετών οι μισθοί για εργαζόμενους κάτω των 30 ετών, είναι 

σημαντικά χαμηλότεροι ενώ μετά τα 40 και μέχρι τα 59 σημαντικά υψηλότεροι. Στην 

δευτερεύουσα αγορά η θετική επίδραση είναι φθίνουσα και με αρνητική τιμή μετά 

την ηλικία των 60 ετών. Ειδικά το τελευταίο είναι ενδεικτικό της μειωμένης 

παραγωγικότητας η οποία στην αγορά αυτή δεν αυξάνεται με την εμπειρία και την 

εκπαίδευση (training)86. Στην κύρια αγορά μετά την ηλικία των 60 ετών ο 

συντελεστής εξακολουθεί να είναι θετικός αλλά μειώνεται η τιμή του και δεν είναι 
                                                 
86 Theodossiou I., όπως παραπάνω, σελ.76, 
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στατιστικά σημαντικός. Το τελευταίο είναι ένδειξη ύπαρξης προγραμμάτων 

υποχρεωτικής συνταξιοδότησης87. Στην εσωτερική αγορά οι αποδόσεις για τις ηλικίες 

20 έως 29 είναι χαμηλότερες αυτών της εξωτερικής αγοράς και αυτό επαληθεύει την 

θεωρία για αρχικά χαμηλούς μισθούς88 (συμμετοχή των εργαζομένων στο κόστος της 

εξειδικευμένης εκπαίδευσης, χαμηλοί μισθοί στις πόρτες εισόδου) και υψηλότερους 

με την άνοδο στην ιεραρχία, όπου μετά τα 40 οι αποδόσεις είναι υψηλότερες από 

αυτές της εξωτερικής αγοράς και αντανακλούν την μακρόχρονη παραμονή των 

ατόμων στην επιχείρηση και την εξέλιξή τους στην ιεραρχία89. 

Συγκριτικά με το επίπεδο σπουδών Ο level ή ισότιμο οι αποδοχές αυξάνονται όσο 

αυξάνεται η επίσημη εκπαίδευση και στις δύο αγορές και στις δύο εκτιμήσεις. 

Επομένως επαληθεύεται η θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου: όσο αυξάνεται η 

επένδυση του ατόμου σε εκπαίδευση αυξάνονται και οι αποδόσεις της επένδυσής 

του90. Οι μεγαλύτερες αποδόσεις της επένδυσης σε ανθρώπινο κεφάλαιο στην 

εσωτερική αγορά είναι σύμφωνες με την θεωρία περί ύπαρξης δύο αγορών εργασίας 

όπου η κύρια αγορά ανταμείβει καλύτερα την επίσημη εκπαίδευση91. 

                                                 
87 Borjas G.J., “Τα Οικονομικά της Εργασίας”, Εκδόσεις Κριτική, (Οκτ. 2003), σελ.548 – 549 

88 Mincer J.1962, όπως παραπάνω, 

Becker, 1975, όπως παραπάνω. 

89 Doeringer & Piore, όπως παραπάνω, σελ. 66 – 68, 

Theodossiou I., όπως παραπάνω, σελ.58 – 60, 

Oswald A.J., 1981, όπως παραπάνω, 

Frank R.H., 1984, όπως παραπάνω. 

90 J. Mincer, 1962 και 1994, όπως παραπάνω, 

G.Becker, 1960 και 1975 όπως παραπάνω, 

Hashimoto Masanori, Firm – Specific Human Capital as a Shared Investment, The American 

Economic Review, Vol.71, No.3 (Jun., 1981), 475-482. 

91 Fine, όπως παραπάνω, σελ. 162.  
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Η προϋπηρεσία στην επιχείρηση (TENURE) επηρεάζει τον μισθό σημαντικά 

θετικά και στις δύο αγορές και αυτό δεν συμφωνεί με την θεωρία της δυαδικής 

αγοράς. Εκπλήσσει ακόμη περισσότερο το γεγονός ότι ο συντελεστής είναι 

μεγαλύτερος στην εξωτερική αγορά εργασίας, όμως η διαφορά των δύο αγορών, 

όπως θα δούμε παρακάτω, δεν είναι στατιστικά σημαντική92. Ο αρνητικός και 

σημαντικός συντελεστής της μεταβλητής (TENURESQ) επιβεβαιώνει την απόλυτη 

κυρτότητα της συνάρτησης μισθού και στις δύο αγορές93. 

 

Εκπλήσσουν οι μεγαλύτερες αποδόσεις του training (DYSTRN/TRNSQ) στην 

εξωτερική αγορά (πριν και μετά την διόρθωση). Σύμφωνα με την θεωρία το training 

είναι ανύπαρκτο στην αγορά αυτή. Ακόμη και αν υποθέσουμε ότι οι εργαζόμενοι 

στην εξωτερική αγορά έχουν συμμετάσχει με δική τους πρωτοβουλία και δαπάνες σε 

κάποιο training, αυτό είναι απίθανο να προσαυξήσει τον μισθό τους επειδή η 

εργοδοσία ενδιαφέρεται περισσότερο για την πειθαρχία και υπευθυνότητα του 

εργαζόμενου παρά για το επίπεδο των ικανοτήτων του94. 

 

Από τα χαρακτηριστικά των θέσεων εργασίας προκύπτει: 

Η συμμετοχή του ατόμου στο συνδικάτο (TUMEMB) επηρεάζει σημαντικά 

θετικά τις αποδοχές του95 μόνο στην εξωτερική αγορά (πριν και μετά την διόρθωση). 

                                                 
92 Βλέπε, πίνακα 2. 

93 Lee, 1978, όπως παραπάνω. 

94 Theodossiou I., όπως παραπάνω, σελ.75 

95 Lee, 1978, όπως παραπάνω, 

Dickens W. T. & Lang K. , όπως παραπάνω, 

Blanchflower G. David, Oswald J. Andrew, Profit – Related Pay: Prose Discovered?, The Economic 

Journal Vol.98, No.392 (Sep,, 1988), 720-730. 
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Η στατιστικά μη-σημαντική τιμή του συντελεστή στην εσωτερική αγορά 

επιβεβαιώνει το γεγονός ότι ο μισθός καθορίζεται από κανόνες και θεσμούς στο 

εσωτερικό της αγοράς αυτής96. 

 

Οι εργαζόμενοι με προσωρινές συμβάσεις εργασίας (TEMPJB), συγκριτικά με 

τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης, έχουν σημαντικά μειωμένες αποδοχές και 

με τις δύο εκτιμήσεις και στις δύο αγορές. Η διαφορά αυτή μεγαλώνει όταν πρόκειται 

για συμβάσεις ορισμένου χρόνου (FXDTRJB). Αναμενόμενες είναι οι χαμηλότερες 

τιμές των συντελεστών στην κύρια αγορά και στις δύο μεταβλητές επειδή αυτές 

αντανακλούν ένα μηχανισμό προσαρμογής μεταξύ των δύο αγορών (εσωτερικής και 

εξωτερικής). Η επιχείρηση μέσω αυτών των συμβάσεων αποφεύγει την δέσμευση της 

μόνιμης απασχόλησης και προαγωγής στην ιεραρχία ατόμων από την εξωτερική 

αγορά τα οποία χρησιμοποιεί για να καλύψει την αυξημένη ζήτηση στην αγορά 

προϊόντος ή την έλλειψη στην αγορά εργασίας97. 

 

Συγκριτικά με τις θέσεις εργασίας που απαιτούν εξειδίκευση και κατάρτιση, στην 

κύρια αγορά τα ανώτερα στελέχη (MAPRTEC) και οι υπάλληλοι γραφείου 

(PERSNL) έχουν σημαντικά υψηλότερους συντελεστές και στις δύο εκτιμήσεις, ενώ 

οι χειριστές / συναρμολογητές (OPERATI) και οι υπόλοιποι (OTOCCUP) σημαντικά 

χαμηλότερους98. Στην εξωτερική αγορά σημαντικά υψηλότερους συντελεστές και 

                                                 
96 GER, όπως παραπάνω, σελ. 186 – 190, 

   Doeringer & Piore, όπως παραπάνω, κεφ. 2 – 4. 

97 Doeringer & Piore, όπως παραπάνω, σελ.101 – 106.  

98 Σύμφωνα με τους GER θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι οι διαφορές αυτές επαληθεύουν τον 

κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς σε πολλά τμήματα: ανεξάρτητο κύριο τμήμα (MAPRTEC), 

βοηθητικό κύριο τμήμα (PERSNL) και δευτερεύον τμήμα (OPERATI) και (OTOCCUP) αλλά θα 
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στις δύο εκτιμήσεις, έχουν μόνο τα ανώτερα στελέχη (MAPRTEC), ενώ σημαντικά 

χαμηλότερους οι πωλητές (SALES), οι χειριστές / συναρμολογητές (OPERATI) και 

οι υπόλοιποι (OTOCCUP). 

 

Από τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων προκύπτει: 

Μόνο στην κύρια αγορά και στις δύο εκτιμήσεις, το αυξημένο ποσοστό 

συμμετοχής στο συνδικάτο (TUDENS) επηρεάζει σημαντικά θετικά τις αποδοχές99. 

Αυτό είναι αναμενόμενο από την θεωρία λόγω της πίεσης των συνδικάτων για 

καλύτερες συνθήκες εργασίας, καλύτερους μισθούς και σταθερότητα απασχόλησης. 

Στην δευτερεύουσα αγορά η επιρροή είναι αρνητική και μη σημαντική. Το τελευταίο 

είναι ένδειξη απουσίας συνδικαλισμού στην εξωτερική αγορά. 

Ο δημόσιος φορέας (PUBLIC) επηρεάζει αρνητικά τον μισθό και στις δύο αγορές 

και στις δύο εκτιμήσεις όμως ο συντελεστής είναι σημαντικός μόνο στην κύρια 

αγορά. Στην εκτίμηση ελαχίστων τετραγώνων η εύνοια της διοίκησης προς τα μέλη 

του συνδικάτου (FAVRTU) μεταφράζεται σε αυξημένες αποδοχές και στις δύο 

αγορές, όμως μετά την διόρθωση οι συντελεστές δεν είναι στατιστικά σημαντικοί. 

 

Το αυξημένο ποσοστό των εργαζομένων σε θέσεις τεχνικές και επιστημονικές 

(PCTTECSC) και των εργαζομένων κάτω των 20 ετών (TWENTYE) επηρεάζει 

σημαντικά αρνητικά τον μισθό και στις δύο αγορές και στις δύο εκτιμήσεις. Το 

                                                                                                                                            
πρέπει να ελεγχθεί εάν οι διαφορές με την εξωτερική αγορά είναι στατιστικά σημαντικές, σελ. 202 - 

204. 

99 Lee, 1978, όπως παραπάνω, 

Dickens W. T. & Lang K. ,1985, όπως παραπάνω, 

Blanchflower. D. G, Oswald A. J., 1988, όπως παραπάνω. 
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πρώτο είναι παράδοξο γιατί θα περιμέναμε στην κύρια αγορά ο συντελεστής να είναι 

υψηλότερος από αυτόν της δευτερεύουσας ενώ το δεύτερο εξηγείται από την 

υπόθεση περί μαθητευομένων ή εκπαιδευόμενων εργαζόμενων στην κύρια αγορά 

(πιθανόν χαμηλόμισθοι εκπαιδευόμενοι). 

 

Το υψηλό ποσοστό εργαζομένων κατόχων τίτλου σπουδών [GCE ή ισότιμο 

(PROLVEL), A level ή ισότιμο (PRALVEL), πτυχίο πανεπιστημίου ή ισότιμο 

(PRDEGRE) και μεταπτυχιακό ή ισότιμο (PRPOSTG)], συγκριτικά με το ποσοστό 

των κατόχων τίτλο Ο level ή ισότιμο, επηρεάζει σημαντικά θετικά τον μισθό και στις 

δύο αγορές και στις δύο εκτιμήσεις. 

 

Το αυξημένο ποσοστό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης (PRFTIM) στις δύο 

αγορές και στις δύο εκτιμήσεις επηρεάζει θετικά τον μισθό. Οι συντελεστές είναι 

στατιστικά σημαντικοί με υψηλότερο αυτόν της κύριας αγοράς. 

 

Η αύξηση του μεγέθους της εταιρίας (FSIZE2, FSIZE3, FSIZE4), στην εξωτερική 

αγορά, συγκριτικά με τις εταιρίες που απασχολούν έως 25 άτομα, αυξάνει και τις 

αποδοχές (στατιστικά σημαντικές και στις δύο εκτιμήσεις), ενώ στην εσωτερική 

αγορά η αύξηση των αποδοχών είναι στατιστικά σημαντική πριν την διόρθωση 

(εκτίμηση OLS) μόνο για επιχειρήσεις άνω των 500 εργαζομένων (FSIZE4). Μετά 

την διόρθωση το μέγεθος της επιχείρησης επηρεάζει μη - σημαντικά θετικά τους 

μισθούς και οι συντελεστές είναι χαμηλότεροι από αυτούς της εξωτερικής αγοράς. 

Επομένως στην εσωτερική αγορά εργασίας ενώ το μέγεθος συντελεί στην δημιουργία 

της αγοράς δεν είναι καθοριστικό για τις υψηλότερες αποδοχές των εργαζομένων. 
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Η μεταβλητή για το ιδιοκτησιακό καθεστώς, είναι στατιστικά σημαντική και στις 

δύο εκτιμήσεις μόνο για την εξωτερική αγορά. Η ανεξάρτητη επιχείρηση (INDFIRM) 

αμείβει λιγότερο και η συμμετέχουσα σε όμιλο ή θυγατρική (REPRFRM) 

περισσότερο. 

 

Όταν η αγορά προϊόντος είναι ώριμη (MATURE) ο μισθός επηρεάζεται 

σημαντικά αρνητικά στην εσωτερική αγορά και στις δύο εκτιμήσεις, ενώ στην 

δευτερεύουσα αγορά με την μέθοδο OLS η επιρροή είναι μηδενική μη – σημαντική 

και με την διόρθωση αρνητική μη – σημαντική. Η σχέση αγοράς προϊόντος και 

κύριας αγοράς είναι αναμενόμενη επειδή σ’ αυτήν η αμοιβή της εργασίας είναι 

υψηλότερη από το οριακό της προϊόν100. Αντίθετα στην δευτερεύουσα αγορά, οι 

μισθοί είναι ίσοι με το οριακό προϊόν της εργασίας και επομένως η ισορροπία της 

αγοράς προϊόντος δεν επηρεάζει την αμοιβή της εργασίας. Όταν η αγορά προϊόντος 

είναι σε ισορροπία και δεν αναμένεται μεγέθυνση ή καινοτομίες, τα κέρδη των 

επιχειρήσεων είναι μειωμένα (ή φθίνοντα) και επομένως δρομολογούνται μηχανισμοί 

προσαρμογής της δομής των μισθών (ανάλογοι της μείωσης της ζήτησης) στην 

εσωτερική αγορά εργασίας101. Η επιχείρηση δεν έχει την δυνατότητα να βελτιώσει 

περαιτέρω την θέση της και επομένως αυτό έχει αντίκτυπο στις αμοιβές των 

εργαζομένων. 

Στην εξωτερική αγορά, με την εκτίμηση ελαχίστων τετραγώνων η συμμετοχή των 

εργαζομένων στα κέρδη (INSPROF2) αυξάνει σημαντικά τις αποδοχές, όμως μετά 

την διόρθωση η προσαύξηση αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική. Όμως, τα πριμ 

παραγωγικότητας ατομικά ή ομαδικά (INSPROF3) επηρεάζουν σημαντικά θετικά τον 

                                                 
100 Frank. R H, 1984, όπως παραπάνω. 

101 Doeringer & Piore,1971, όπως παραπάνω, σελ.81 – 82. 
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μισθό και στις δύο αγορές (περισσότερο στην κύρια) και με τις δύο εκτιμήσεις. Στην 

κύρια αγορά η θετική αυτή επιρροή είναι αναμενόμενη102, πρόκειται για σχεδόν 

ισότιμη διανομή των κερδών της παραγωγικότητας μεταξύ εργαζομένων και 

επιχείρησης. Για την εξωτερική αγορά θα πρέπει να υποθέσουμε ισχυρή 

διαπραγματευτική δύναμη των συνδικάτων, όμως η μεταβλητή συμμετοχής στο 

συνδικάτο (TUDENS) στην αγορά αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική, ενώ ο 

συνδικαλισμός (TUMEMB) έχει θετική επίδραση στον μισθό. 

Οι μεταβλητές επιλογής (SELC) και (SELNC) δεν είναι στατιστικά σημαντικές σε 

καμία από τις δύο αγορές. Οι σταθεροί όροι (C) των εξισώσεων του μισθού είναι 

στατιστικά σημαντικοί και θετικοί. Στην εσωτερική αγορά ο σταθερός όρος είναι 

υψηλότερος και αυξάνει μετά την διόρθωση ενώ στην εξωτερική μειώνεται. 

 

Πίνακας 2 t – statistics Τεστ για τις διαφορές εσωτερικής και εξωτερικής αγοράς 

εργασίας (Παράρτημα Ι) 

Στον πίνακα 2 αναγράφονται τα αποτελέσματα του t – statistics τεστ με το οποίο 

ελέγχεται εάν οι διαφορές των εκτιμητών στα δύο τμήματα της αγοράς εργασίας, με 

την μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων (OLS) και με την διαδικασία σε δύο στάδια (two - 

stage procedure) (selectivity correction and White heteroskedasticity correction), είναι 

στατιστικά σημαντικές. 

 

                                                 
102 Blanchflower G. David, Oswald J. Andrew & Garrett D. Mario, Insider Power in Wage 

Determination, Economica, Vol.57, No.226 (May, 1990), 143-170, 

 Doeringer P.B., 2004, όπως παραπάνω. 
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Στατιστικά σημαντική είναι η διαφορά στις υπερωρίες (ΟΤ) και στις αμειβόμενες 

υπερωρίες (Χ1), πριν και μετά την διόρθωση. Επαληθεύεται η θεωρία (μηχανισμός 

προσαρμογής της αγοράς σε διακυμάνσεις της ζήτησης)103. 

 

Στατιστικά σημαντικές διαφορές στις αποδόσεις των δύο αγορών, με την μέθοδο 

OLS έχουμε στους κλάδους εμπορίου (asic4), ξενοδοχείων και εστιατορίων (asic5), 

μεταφορών και επικοινωνιών (asic6), δημόσιας διοίκησης (asic9)104 και εκπαίδευσης 

(asic10)105. Μετά την διόρθωση οι διαφορές είναι στατιστικά σημαντικές μόνο για 

τους κλάδους ξενοδοχείων και εστιατορίων (asic5), μεταφορών και επικοινωνιών 

(asic6) και δημόσιας διοίκησης (asic9). Αυτές οι σημαντικές διαφορές στις αποδόσεις 

κατά κλάδο, επαληθεύουν την θεωρία ύπαρξης δύο αγορών, με την εσωτερική αγορά 

κάθε κλάδου να παρέχει υψηλότερους μισθούς από την αντίστοιχη εξωτερική106. 

 

Αναμενόμενη είναι η στατιστικά σημαντική διαφορά των δύο αγορών και στις 

δύο εκτιμήσεις, για τις ηλικίες 50 -59 ετών (AGE 5059) και πάνω από 60 ετών 

(AGE60OV). Στην εσωτερική αγορά έχουμε εξειδικευμένο προσωπικό με 

προϋπηρεσία και εμπειρία, για το οποίο έχουν γίνει επενδύσεις σε ανθρώπινο 

                                                 
103 Doeringer & Piore, 1971, “less highly constrained instruments” σελ. 101-102 ) 

104 Rumberger Russell W. & Carnoy Martin, “Segmentation in US labour market: its effects on the 

mobility and earnings of whites and blacks”, Cambridge Journal of Economics, Vol. 4, No2 (1980), 

117-132. 

105 Roemer Robert E. & Schnitz James E. , “Academic Employment as Day Labor: The Dual Labor 

Market in Higher Education”, The Journal of Higher Education, Vol. 53 (Sep. – Oct. 1982), 514-531. 

106 Dickens W. T. & Lang K., 1985, όπως παραπάνω 

. Oster Gerry, A Factor Analytic Test of the Theory of Dual Economy, The Review of Economics and 

Statistics, Vol.61, No.1 (Feb., 1979), 33-39. 
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κεφάλαιο107, ενώ στην εξωτερική αγορά μετρά μόνο η παραγωγικότητα του 

εργαζόμενου η οποία μειώνεται με την πάροδο της ηλικίας. 

 

Στατιστικά σημαντική είναι διαφορά των δύο αγορών μόνο στην απόδοση του 

μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή ισότιμου (POSTGRA). Αυτό είναι ένδειξη 

αυξημένων απαιτήσεων γνώσεων από το εργατικό δυναμικό και στις δύο αγορές108. 

Φαίνεται ότι τα άτομα αυξάνουν την επένδυσή τους σε εκπαίδευση για να έχουν 

μεγαλύτερες αποδόσεις109 και οι διαφοροποιήσεις των δύο αγορών γίνονται πλέον σε 

υψηλότερα επίπεδα σπουδών. 

 

Στατιστικά σημαντική είναι η διαφορά στις δύο αγορές στην απόδοση του training 

(DYSTRN /TRNSQ). Δεν επαληθεύεται η θεωρία ότι η εσωτερική αγορά εργασίας 

ανταμείβει με υψηλότερες αποδόσεις την εκπαίδευση – επιμόρφωση του προσωπικού 

της110, ενώ εκπλήσσει το γεγονός ότι η εξωτερική αγορά ανταμείβει το training και 

παρέχει ευκαιρίες εκπαίδευσης. Πιθανόν η διαφορά των συντελεστών να αντανακλά 

τον αρχικά χαμηλό μισθό των νεοπροσλαμβανόμενων εργαζομένων της εσωτερικής 
                                                 
107 G.J.Borjas, όπως παραπάνω, σελ.550 – 551 

J.Mincer, 1962, όπως παραπάνω 

G.Becker, 1960 και 1975 όπως παραπάνω, 

Hashimoto Masanori, 1981, όπως παραπάνω. 

108 P. Martins, όπως παραπάνω. 

109 G.Becker & B.Chiswick, 1966 

110 Οι Barron, Black & Loewenstein, όπως παραπάνω, σελ.6, εξέτασαν το αποτέλεσμα του training 

στους αρχικούς μισθούς, τη μεγέθυνση  της παραγωγικότητας και του μισθού και βρήκαν ότι η 

επίδραση του  training στον αρχικό μισθό δεν ήταν σημαντική, όμως υπήρχε ισχυρή θετική  

συσχέτισή του training με τη μεγέθυνση του μισθού. Τα δεδομένα δεν επιτρέπουν να ελέγξουμε 

αυτή την διαχρονική σχέση. 
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αγοράς οι οποίοι συμμετέχουν στο κόστος εκπαίδευσης τους111, γεγονός που δεν 

ισχύει για την εξωτερική αγορά. 

Στις θέσεις εργασίας υπάρχει διαφορά, στατιστικά σημαντική στις δύο αγορές και 

στις δύο εκτιμήσεις, μόνο στις αποδοχές των βοηθητικών θέσεων εργασίας 

(γραμματείας, λογιστηρίου κλπ) (PERSNL). Μετά την διόρθωση στατιστικά 

σημαντική είναι και η διαφορά των δύο αγορών στις αποδοχές των πωλητών 

(SALES). Οι υψηλότεροι μισθοί της εσωτερικής αγοράς επαληθεύονται μόνο για τις 

βοηθητικές θέσεις εργασίας και για το τμήμα πωλήσεων. Για τις υπόλοιπες θέσεις δεν 

φαίνεται να υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις δύο αγορές και συνεπώς δεν 

επαληθεύεται η θεωρία112. 

 

Το ποσοστό συμμετοχής στο συνδικάτο στο σύνολο των εργαζομένων στην 

επιχείρηση (πυκνότητα) (TUDENS) διαφέρει σημαντικά στις δύο αγορές, και με τις 

δύο εκτιμήσεις. Στατιστικά σημαντική αρνητική διαφορά στις δύο αγορές και με τις 

δύο εκτιμήσεις έχουμε όταν φορέας της επιχείρησης είναι το δημόσιο (PUBLIC). 

Όταν το ποσοστό των εργαζομένων σε τεχνικές και επιστημονικές θέσεις 

(PCTTECSC) είναι υψηλό, έχουμε σημαντική διαφορά στις δύο αγορές και 

μεγαλύτερες αποδοχές στην εξωτερική αγορά. Προφανώς οι θέσεις αυτές στην 

εσωτερική αγορά απαιτούν συνεχή εκπαίδευση και για τον λόγο αυτό οι αποδοχές 

είναι χαμηλότερες113, ενώ στην εξωτερική αγορά αμείβονται με το οριακό προϊόν της 

εργασίας. Όμοια, όταν το ποσοστό των εργαζομένων κάτω των 20 ετών (TWENTYE) 

                                                 
111 J.Mincer, 1962, όπως παραπάνω. 

Οi, 1962, όπως παραπάνω. 

112 McNabb R.& Psacharopoulos G.,1981, όπως παραπάνω. 

113 Οi, 1962, 1962, όπως παραπάνω. 
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(εκπαιδευόμενοι / μαθητευόμενοι) είναι υψηλό, η διαφορά των δύο αγορών είναι 

σημαντική αρνητική. Οι μισθοί στην εξωτερική αγορά είναι υψηλότεροι. 

Το υψηλό ποσοστό πτυχιούχων (πανεπιστημιακός τίτλος ή ισότιμο) (PRDEGRE) 

εργαζομένων και η θετική του επιρροή στον μισθό είναι σημαντικά διαφορετική στις 

δύο αγορές και με τις δύο εκτιμήσεις. 

 

Σημαντική θετική διαφορά στις δύο αγορές έχουμε πριν την διόρθωση για 

αυξημένο ποσοστό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης (PRFTIM). 

 

Όταν η επιχείρηση είναι μέλος ομίλου ή θυγατρική επιχείρηση (REPRFRM) η 

διαφορά στις αποδόσεις των δύο αγορών είναι αρνητική και στατιστικά σημαντική. 

Όταν η αγορά προϊόντος είναι ώριμη (MATURE) έχουμε επίσης σημαντική αρνητική 

διαφορά στις δύο αγορές.  

 

Πίνακας 3 ( εσωτερική αγορά εργασίας για τους άνδρες και τις γυναίκες) 

(selectivity corrected & heteroskedasticity corrected ILM) (Παράρτημα Ι) 

Η διακύμανση των αποδοχών στην κύρια αγορά ερμηνεύεται από την 

παλινδρόμηση κατά 53,28% για τους άνδρες και κατά 71,77% για τις γυναίκες. 

Στατιστικά σημαντικοί είναι οι συντελεστές των μεταβλητών κανονικές ώρες 

εργασίας (ΝΗ), υπερωρίες (ΟΤ) και αμειβόμενες υπερωρίες (Χ1) με υψηλότερες 

αποδόσεις για τις γυναίκες. 

 

Από τα χαρακτηριστικά κλάδου των επιχειρήσεων, συγκριτικά με τους μισθούς 

του βιομηχανικού κλάδου, οι αμοιβές και των ανδρών και των γυναικών 
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εργαζομένων στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (asic7) είναι 

υψηλότερες. Ο συντελεστής για τους άνδρες είναι στατιστικά σημαντικός και 

υψηλότερος από τον μη - σημαντικό των γυναικών. Στους κλάδους ξενοδοχεία / 

εστιατόρια (asic5) και εκπαίδευση (asic10) οι μισθοί και των δύο φύλων είναι 

χαμηλότεροι, ενώ οι συντελεστές είναι στατιστικά σημαντικοί και χαμηλότεροι για 

τους άνδρες από τους μη-σημαντικούς των γυναικών. Στον κλάδο μεταφορές και 

επικοινωνίες (asic6) έχουμε υψηλότερους μισθούς και στους άνδρες και στις 

γυναίκες. Ο συντελεστής για τις γυναίκες είναι σημαντικός και υψηλότερος από τον 

μη - σημαντικό των ανδρών. Τέλος, στον κλάδο άλλες επιχειρήσεις (asic8) έχουμε 

σημαντικές υψηλότερες αποδοχές (συγκριτικά με τον βιομηχανικό κλάδο) στις 

γυναίκες  και μη- σημαντικές χαμηλότερες αποδοχές για τους άνδρες114. 

 

Από τα χαρακτηριστικά των εργαζομένων προκύπτει: 

Συγκριτικά με την παραγωγική ηλικία των 30-39 ετών, οι συντελεστές των 

ανδρών είναι στατιστικά σημαντικοί με αρνητικό πρόσημο για τους κάτω των 30 

ετών και θετικό για τους άνω των 40 ετών. Επαληθεύεται η θεωρία του learning-by-

doing, επειδή ο μισθός αυξάνεται ανάλογα με την ηλικία, ενώ οι αποδόσεις άνω των 

60 ετών δεν είναι στατιστικά σημαντικές. Στις γυναίκες όμοια έχουμε σημαντικούς 

χαμηλότερους συντελεστές μέχρι την ηλικία των 29 ετών (συγκριτικά με την 

παραγωγική ηλικία) όμως μετά τα 40 οι αποδόσεις δεν είναι στατιστικά σημαντικές. 

Μέχρι την ηλικία των 30 ετών, οι γυναίκες έχουν υψηλότερους μισθούς από τους 

άνδρες. Πιθανόν δεν έχουν ίσες ευκαιρίες με τους άνδρες στην εκπαίδευση που 

παρέχεται από την επιχείρηση. Με άλλα λόγια δεν συμμετέχουν στο κόστος της 

εκπαίδευσης και δεν έχουν αντίστοιχη μείωση μισθού. 

                                                 
114 Rumberger R. W. & Carnoy M., 1980, ;όπως παραπάνω. 
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Αναμενόμενη είναι και η αύξηση των αποδοχών με την άνοδο του μορφωτικού 

επιπέδου, σύμφωνα με την θεωρία ανθρώπινου κεφαλαίου. Συγκριτικά με το επίπεδο 

O level, οι συντελεστές των υπόλοιπων επίπεδων σπουδών (πάνω και κάτω από το O 

level)  είναι σημαντικά υψηλότεροι για τους άνδρες, ενώ για τις γυναίκες είναι 

στατιστικά σημαντικοί μόνο για τα ανώτερα του O level ή ισότιμου επιπέδου 

σπουδών. Σε όλα τα επίπεδα σπουδών οι συντελεστές για τους άνδρες είναι 

υψηλότεροι. Συνεπώς, μπορούμε να υποθέσουμε ότι η εσωτερική αγορά συσχετίζει 

το ανθρώπινο κεφάλαιο με το φύλο και αμείβει περισσότερο τους άνδρες. 

 

Η προϋπηρεσία στην επιχείρηση (TENURE) έχει σημαντικό θετικό συντελεστή 

μόνο στις γυναίκες, ο οποίος είναι υψηλότερος από τον μη-σημαντικό των ανδρών. 

Πιθανόν το γεγονός αυτό αντανακλά τις μειωμένες δυνατότητες ανέλιξης στην 

ιεραρχία και οι υψηλότερες αποδόσεις (της προϋπηρεσίας) αντισταθμίζουν αυτή την 

διάκριση κατά των γυναικών. Το αρνητικό πρόσημο της μεταβλητής (TENURESQ) 

πιάνει τις φθίνουσες αποδόσεις της προϋπηρεσίας στην επιχείρηση115. 

 

Από τα χαρακτηριστικά των θέσεων εργασίας προκύπτει: 

Οι γυναίκες εργαζόμενες με προσωρινές συμβάσεις εργασίας (TEMPJB), 

συγκριτικά με τις πλήρους απασχόλησης, έχουν σημαντικά μειωμένες αποδοχές. Η 

διαφορά αυτή μεγαλώνει όταν πρόκειται για συμβάσεις ορισμένου χρόνου 

(FXDTRJB). Για τους άνδρες εργαζόμενους με προσωρινές ή ορισμένου χρόνου 

συμβάσεις εργασίας, οι αποδοχές είναι επίσης μειωμένες αλλά οι συντελεστές είναι 

στατιστικά μη - σημαντικοί. 

 

                                                 
115 Theodossiou I., 1995, όπως παραπάνω, σελ.202 

 78



Συγκριτικά με τις εξειδικευμένες θέσεις εργασίας, όταν οι εργαζόμενοι είναι 

άνδρες, τα ανώτερα στελέχη (MAPRTEC) και οι υπάλληλοι γραφείου (PERSNL) 

έχουν σημαντικά υψηλότερους συντελεστές. Οι υπάλληλοι / γραμματείς (SECRETE), 

χειριστές / συναρμολογητές (OPERATI) και υπόλοιποι (OTOCCUP) έχουν 

σημαντικά χαμηλότερους συντελεστές. Όταν οι εργαζόμενοι είναι γυναίκες, μόνο τα 

ανώτερα στελέχη (MAPRTEC) έχουν σημαντικά υψηλότερους συντελεστές ενώ οι 

θέσεις χειριστές / συναρμολογητές (OPERATI) και υπόλοιποι (θυρωροί υπάλληλοι 

καθαριότητας) (OTOCCUP) έχουν σημαντικά χαμηλότερους συντελεστές. Στα 

ανώτερα επίπεδα της ιεραρχίας οι άνδρες έχουν υψηλότερες αποδόσεις από τις 

γυναίκες. Στους υπαλλήλους / γραμματείς αντίθετα οι γυναίκες αμείβονται 

υψηλότερα, αλλά ο συντελεστής για τις γυναίκες δεν είναι στατιστικά σημαντικός. 

Στους υπαλλήλους γραφείου οι άνδρες αμείβονται υψηλότερα, αλλά ο συντελεστής 

των γυναικών είναι μη-σημαντικός. Στις χαμηλές θέσεις στην ιεραρχία, οι μισθοί 

έχουν πολύ μικρή διαφορά υπέρ των ανδρών στις θέσεις των χειριστών και υπέρ των 

γυναικών στις υπόλοιπες θέσεις. 

 

Από τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων προκύπτει: 

Το ποσοστό συμμετοχής των ανδρών στο συνδικάτο, στο σύνολο των 

εργαζομένων στην επιχείρηση (πυκνότητα) (TUDENS)116 επηρεάζει σημαντικά 

θετικά τον μισθό, ενώ για τις γυναίκες η θετική επιρροή είναι μη – σημαντική.  

 

                                                 
116 Lee, 1978, όπως παραπάνω, 

Dickens W. T. & Lang K. ,1985, όπως παραπάνω, 

Blanchflower. D. G, Oswald A. J., 1988, όπως παραπάνω. 
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Ο δημόσιος φορέας (PUBLIC) αμείβει σημαντικά χαμηλότερα τους άνδρες 

εργαζόμενους, ενώ η θετική τιμή του συντελεστή για τις γυναίκες είναι μη – 

σημαντική. 

 

Στις επιχειρήσεις όπου η πλειοψηφία των εργαζομένων είναι άνδρες 

(MALEDOM), συγκριτικά με τις επιχειρήσεις όπου η αναλογία ανδρών γυναικών 

είναι ίδια, ο συντελεστής για τις γυναίκες είναι σημαντικά χαμηλότερος. 

 

Το αυξημένο ποσοστό εργαζομένων σε θέσεις τεχνικές και επιστημονικές 

(PCTTECSC) επηρεάζει σημαντικά αρνητικά τους συντελεστές και των δύο φύλων 

(περισσότερο των ανδρών). Πιθανόν η αύξηση των τεχνικών και επιστημονικών 

θέσεων εργασίας σε μία επιχείρηση να οδηγεί σε ομογενοποίηση του προσωπικού. Το 

γεγονός αυτό επηρεάζει αρνητικά τους μισθούς επειδή ορισμένες βαθμίδες της 

ιεραρχίας (σ’ αυτές τις θέσεις) συρρικνώνονται σε μία, συνήθως την χαμηλότερη. 

 

Το αυξημένο ποσοστό εργαζομένων κάτω των 20 ετών (TWENTYE) επηρεάζει 

σημαντικά αρνητικά τον μισθό των ανδρών και των γυναικών (περισσότερο των 

ανδρών). Πιθανότατα πρόκειται για χαμηλόμισθους εκπαιδευόμενους και επειδή η 

διαφοροποίηση των μισθών στα ανώτερα κλιμάκια της ιεραρχίας είναι συνάρτηση 

του μισθού στις πόρτες εισόδου στην εσωτερική αγορά117, οι χαμηλοί μισθοί στις 

πόρτες εισόδου επηρεάζουν αρνητικά τους μισθούς σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας. 

 

Το αυξημένο ποσοστό εργαζομένων κατόχων πτυχίου GCE ή ισότιμου 

(PROLVEL) επηρεάζει σημαντικά θετικά τους συντελεστές και των δύο φύλων 

                                                 
117 Doeringer & Piore, 1971, σελ. 65. 
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(περισσότερο των ανδρών). Για το πτυχίο A level ή ισότιμο (PRALVEL) το 

αυξημένο ποσοστό πτυχιούχων επηρεάζει σημαντικά θετικά μόνο τον μισθό των 

γυναικών ενώ για τους άνδρες η θετική επιρροή είναι μη – σημαντική. Το αυξημένο 

ποσοστό πτυχιούχων (πανεπιστημιακός τίτλος ή ισότιμο) (PRDEGRE) επηρεάζει 

σημαντικά θετικά τον μισθό των ανδρών και των γυναικών (περισσότερο των 

ανδρών). Όμοια το αυξημένο ποσοστό κατόχων μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 

(PROPOSTG) επηρεάζει σημαντικά θετικά τον μισθό των ανδρών και των γυναικών 

(περισσότερο των ανδρών). 

 

Το αυξημένο ποσοστό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης (PRFTIM) επηρεάζει 

σημαντικά θετικά τον μισθό των ανδρών και των γυναικών (περισσότερο των 

ανδρών). 

 

Η ωριμότητα της αγοράς προϊόντος (MATURE) είναι σημαντικά αρνητική για 

τον μισθό των ανδρών, ενώ για τον μισθό των γυναικών μη-σημαντική. Τα πριμ 

παραγωγικότητας ατομικά και ομαδικά (INSPROF3)118 επηρεάζουν σημαντικά 

θετικά τον μισθό των ανδρών και των γυναικών (περισσότερο των γυναικών). 

 

Η μεταβλητή (επιλογής) διόρθωσης (SELC) είναι σημαντικά θετική μόνο για τις 

γυναίκες. 

 

 

                                                 
118 Blanchflower et al., 1990, όπως παραπάνω, 

 Doeringer P.B., 2004, όπως παραπάνω. 
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Διαφορές μισθών ανδρών – γυναικών στην εσωτερική αγορά εργασίας 

Πίνακας 3 (Στήλη men women ilm ttest) (Παράρτημα Ι) 

Σημαντικές διαφορές στους μισθούς ανδρών και γυναικών έχουμε στις 

μεταβλητές κανονικές ώρες εργασίας (ΝΗ), υπερωρίες (ΟΤ) και αμειβόμενες 

υπερωρίες (Χ1).Οι δύο πρώτες μεταβλητές επηρεάζουν θετικά τον μισθό και η 

τελευταία αρνητικά. Οι συντελεστές και των τριών μεταβλητών είναι στατιστικά 

σημαντικοί και υψηλότεροι για τις γυναίκες. Το τελευταίο είναι ένδειξη για τον 

κατακερματισμό της αγοράς εργασίας. 

Σημαντική διαφορά έχουμε στον κλάδο άλλες επιχειρήσεις (asic8). Ο 

συντελεστής για τις γυναίκες είναι σημαντικός θετικός, ενώ αντίθετα για τους άνδρες 

είναι μη-σημαντικός αρνητικός. Πιθανόν αυτές οι επιχειρήσεις προτιμούν να 

απασχολούν γυναίκες. Στον κλάδο εκπαίδευση (asic10) η διαφορά στους συντελεστές 

ανδρών - γυναικών είναι επίσης σημαντική. Για τις γυναίκες ο συντελεστής είναι 

μεγαλύτερος αλλά μη-σημαντικός, ενώ ο συντελεστής για τους άνδρες είναι 

μικρότερος και στατιστικά σημαντικός. Επαληθεύεται ο κατακερματισμός της αγοράς 

εργασίας κατά φύλο στους κλάδους άλλες επιχειρήσεις και εκπαίδευσης. Επομένως 

επιβεβαιώνεται ο κατακερματισμός της αγοράς κατά κλάδο119

 

Σημαντικές διαφορές στους μισθούς των δύο φύλλων έχουμε και στις 

προσαυξήσεις λόγω ηλικίας. Οι άνδρες αμείβονται λιγότερο από τις γυναίκες από το 

20ο έως το 29ο έτος ηλικίας. Η διαφορά αυτή πιθανόν να οφείλεται στην ύπαρξη 

ξεχωριστής αγοράς εργασίας για τους άνδρες (κατακερματισμός της αγοράς 

                                                 
119 Fine, όπως παραπάνω, σελ. 161 

McNabb (1987), Testing for Labour-Market Segmentation in Britain, Manchester School of 

Economic and Social Studies, vol.55, no.3, σελ. 257-73. 
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εργασίας), οι οποίοι συμμετέχουν σε προγράμματα εξειδικευμένης εκπαίδευσης και 

στο κόστος με αντίστοιχη μείωση των μισθών τους. Ο κατακερματισμός της αγοράς 

εργασίας επιβεβαιώνεται από τις σημαντικές διαφορές των αποδοχών των δύο φύλων 

από το 40ο μέχρι το 59ο έτος ηλικίας. Οι συντελεστές για τους άνδρες είναι 

σημαντικοί μεγαλύτεροι από τους μη- σημαντικούς  για τις γυναίκες σ’ αυτές τις 

ηλικίες. 

 

Όσον αφορά την εκπαίδευση, οι άνδρες έχουν καλύτερες αποδόσεις από τις 

γυναίκες όταν επενδύουν σε επίσημη εκπαίδευση. Ο πανεπιστημιακός (DEGREE) και 

μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (POSTGRA) έχουν μεγαλύτερο συντελεστή στους 

άνδρες και η διαφορά με τις γυναίκες είναι στατιστικά σημαντική. Επομένως και οι 

αποδόσεις ανθρώπινου κεφαλαίου  επιβεβαιώνουν την υπόθεση του 

κατακερματισμού της αγοράς εργασίας επειδή είναι μεγαλύτερες για τους άνδρες απ’ 

ότι για τις γυναίκες120. Επίσης επαληθεύεται η υπόθεση ότι η εσωτερική αγορά 

εργασίας διακρίνει τα άτομα ανάλογα με το φύλο τους121. 

 

Οι άνδρες έχουν σημαντικά χαμηλότερο μισθό από τις γυναίκες σε υπαλληλικές 

θέσεις (SECRETE) και η διαφορά αυτή είναι στατιστικά σημαντική. Στις βοηθητικές 

θέσεις (PERSNL) οι άνδρες αμείβονται καλύτερα από τις γυναίκες και η διαφορά 

είναι στατιστικά σημαντική. Αυτές οι διαφορές επιβεβαιώνουν την υπόθεση του 

κατακερματισμού της αγοράς εργασίας κατά θέση εργασίας (occupational 

                                                 
120 Fine, όπως παραπάνω, σελ. 161. 

121 GER, 1982, σελ 204 - 206 . 
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segmentation)122. Με άλλα λόγια για τα ίδια χαρακτηριστικά οι άνδρες αμείβονται 

περισσότερο από τις γυναίκες123. 

Ο δημόσιος φορέας (PUBLIC) δίνει χαμηλότερους μισθούς στους άνδρες και η 

διαφορά είναι στατιστικά σημαντική, όμως ο θετικός συντελεστής για τις γυναίκες 

δεν είναι στατιστικά σημαντικός. 

 

Σημαντική διαφορά στους μισθούς ανδρών – γυναικών έχουμε όταν το ποσοστό 

εργαζομένων σε θέσεις τεχνικές και επιστημονικές (PCTTECSC) είναι αυξημένο, με 

τις αποδοχές των ανδρών να είναι χαμηλότερες από αυτές των γυναικών. 

Επιβεβαιώνεται και εδώ η υπόθεση του κατακερματισμού της αγοράς εργασίας κατά 

θέση εργασίας (occupational segmentation)124. 

 

Σημαντική διαφορά στους μισθούς ανδρών – γυναικών έχουμε όταν το ποσοστό 

εργαζομένων πλήρους απασχόλησης (PRFTIM) είναι αυξημένο, με τους μισθούς των 

ανδρών να είναι υψηλότεροι από αυτούς των γυναικών. 

 

                                                 
122 Fine, όπως παραπάνω, σελ. 161. 

McNabb (1987), όπως παραπάνω. 

123 Chiplin B. & Sloane P. J., “Personal Characteristics and Sex Differentials in Professional 

Employment”, The Economic Journal, Vol.86 No.344 (Dec., 1976), 729-745, 

Greenhalgh Cristine, “Male – Female Wage Differentials in Great Britain: Is Marriage an Equal 

Opportunity?”, The Economic Journal, Vol.90 No.360 (Dec., 1980), 751-775. 

124 Fine, όπως παραπάνω, σελ. 161. 

McNabb (1987), όπως παραπάνω. 
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Οι σημαντικά χαμηλότεροι μισθοί των ανδρών, όταν η αγορά προϊόντος είναι 

ώριμη (MATURE), διαφέρουν σημαντικά από τους μη-σημαντικούς υψηλότερους 

μισθούς των γυναικών. 

 

Πίνακας 4 (εξωτερική αγορά εργασίας για τους άνδρες και τις γυναίκες)  

(selectivity corrected and heteroskedasticity corrected NONILM) (Παράρτημα Ι) 

Η διακύμανση των αποδοχών στην εξωτερική αγορά ερμηνεύεται από την 

παλινδρόμηση κατά 59,43% για τους άνδρες και κατά 76,60% για τις γυναίκες. 

Στατιστικά σημαντικοί είναι οι συντελεστές των μεταβλητών κανονικές ώρες 

εργασίας (ΝΗ), υπερωρίες (ΟΤ) και αμειβόμενες υπερωρίες (Χ1) με υψηλότερες 

αποδόσεις για τις γυναίκες. 

 

Από τα χαρακτηριστικά κλάδου των επιχειρήσεων, συγκριτικά με τους μισθούς 

του βιομηχανικού κλάδου, οι αμοιβές στον κλάδο των χρηματοοικονομικών 

υπηρεσιών (asic7) είναι σημαντικά υψηλότερες και για τα δύο φύλα. Οι συντελεστές 

είναι στατιστικά σημαντικοί και για τα δύο φύλα με υψηλότερο αυτόν για τους 

άνδρες. Στους κλάδους ξενοδοχεία / εστιατόρια (asic5) και εκπαίδευση (asic10) οι 

μισθοί είναι χαμηλότεροι και για τους άνδρες και για τις γυναίκες. Οι συντελεστές 

είναι στατιστικά σημαντικοί και για τα δύο φύλα, με υψηλότερους αυτούς των 

γυναικών. Στους κλάδους άλλες επιχειρήσεις (asic8) και υπηρεσίες υγείας και 

κοινωνικές υπηρεσίες (asic11) οι μισθοί των ανδρών είναι χαμηλότεροι (από αυτούς 

του βιομηχανικού κλάδου) ενώ οι μισθοί των γυναικών υψηλότεροι. Οι συντελεστές 

είναι στατιστικά σημαντικοί για τους άνδρες και μη-σημαντικοί για τις γυναίκες. 
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Από τα χαρακτηριστικά των εργαζομένων προκύπτει: 

Συγκριτικά με την παραγωγική ηλικία των 30-39 ετών, οι μισθοί των γυναικών 

είναι χαμηλότεροι μέχρι την ηλικία των 30 ετών, για την ηλικία 40 – 49 ετών είναι 

υψηλότεροι και μετά την ηλικία των 50 ετών χαμηλότεροι. Οι συντελεστές είναι 

στατιστικά σημαντικοί μέχρι την ηλικία των 29 ετών και πάνω από τα 60 έτη ηλικίας. 

Για τις ηλικίες 40 έως 59 ετών οι συντελεστές είναι μη-σημαντικοί. Οι μισθοί των 

ανδρών είναι χαμηλότεροι μέχρι την ηλικία των 29 ετών (συγκριτικά με την 

παραγωγική ηλικία), ενώ μετά τα 40 έως 59 ετών είναι υψηλότεροι. Οι συντελεστές 

είναι στατιστικά σημαντικοί και μέχρι την ηλικία των 29 ετών και χαμηλότεροι από 

τους αντίστοιχους των γυναικών. Μετά τα 40 έως 59 ετών οι συντελεστές είναι 

στατιστικά σημαντικοί και μεγαλύτεροι από τους μη- σημαντικούς των γυναικών. Οι 

γυναίκες άνω των 60 ετών έχουν σημαντικό αρνητικό συντελεστή, ενώ ο αντίστοιχος 

συντελεστής των ανδρών είναι αρνητικός και στατιστικά μη-σημαντικός. 

 

Συγκριτικά με το επίπεδο O level, οι συντελεστές των υπόλοιπων επίπεδων 

σπουδών (πάνω και κάτω από το O level)  είναι σημαντικά υψηλότεροι για τους 

άνδρες, ενώ για τις γυναίκες είναι στατιστικά σημαντικοί μόνο για τα ανώτερα του O 

level ή ισότιμου επιπέδου σπουδών. Σε όλα τα επίπεδα σπουδών οι μισθοί των 

ανδρών είναι υψηλότεροι από αυτούς των γυναικών. 

 

Η προϋπηρεσία στην επιχείρηση (TENURE) έχει σημαντικό θετικό συντελεστή 

και για τα δύο φύλα, υψηλότερο για τους άνδρες. Το αρνητικό πρόσημο της 

μεταβλητής (TENURESQ) επιβεβαιώνει την απόλυτη κυρτότητα της συνάρτησης 

μισθού125. Όμοια η εκπαίδευση (TRAINING/TRAININGSQ) επηρεάζει θετικά τον 

                                                 
125 Lee, 1978, όπως παραπάνω, σελ.  
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μισθό και των δύο φύλων, σε μεγαλύτερο βαθμό εκείνον των ανδρών, ενώ εκπλήσσει 

το γεγονός ότι η εξωτερική αγορά ανταμείβει το training και παρέχει ευκαιρίες 

εκπαίδευσης. 

 

Από τα χαρακτηριστικά των θέσεων εργασίας προκύπτει: 

Η συμμετοχή των εργαζόμενων και των δύο φύλων στο συνδικάτο της 

επιχείρησης (TUMEMB) επηρεάζει θετικά τον μισθό τους. Ο συντελεστής για τις 

γυναίκες είναι στατιστικά σημαντικός και μεγαλύτερος από τον μη - σημαντικό για 

τους άνδρες. Συγκριτικά με τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης, αυτοί που 

έχουν προσωρινές συμβάσεις εργασίας (TEMPJB) και συμβάσεις ορισμένου χρόνου 

(FXDTRJB) αμείβονται χαμηλότερα. Ο συντελεστής της πρώτης μεταβλητής είναι 

στατιστικά σημαντικός για τους άνδρες και χαμηλότερος από τον μη – σημαντικό των 

γυναικών. Οι συντελεστές της δεύτερης μεταβλητής είναι στατιστικά σημαντικοί και 

για τα δύο φύλα, με υψηλότερη τιμή για τις γυναίκες. 

 

Συγκριτικά με τις εξειδικευμένες θέσεις εργασίας, όταν οι εργαζόμενοι είναι 

γυναίκες, τα ανώτερα στελέχη (MAPRTEC) και οι υπάλληλοι / γραμματείς 

(SECRETE) έχουν σημαντικά υψηλότερους συντελεστές, ενώ όταν οι εργαζόμενοι 

είναι άνδρες μόνο τα ανώτερα στελέχη. Χαμηλότερους σημαντικούς συντελεστές 

έχουν οι γυναίκες στις θέσεις χειριστριών / συναρμολογητών (OPERATI) και 

θυρωρών υπάλληλων καθαριότητας (OTOCCUP).  Χαμηλότερους σημαντικούς 

συντελεστές έχουν οι άνδρες στις θέσεις υπάλληλοι / γραμματείς (SECRETE), 

πωλητές (SALES), χειριστές / συναρμολογητές (OPERATI) και θυρωροί υπάλληλοι 

καθαριότητας (OTOCCUP). Στα ανώτερα επίπεδα της ιεραρχίας οι άνδρες έχουν 

υψηλότερες αποδόσεις από τις γυναίκες. Στις θέσεις υπάλληλοι / γραμματείς και 
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χειριστές / συναρμολογητές οι γυναίκες αμείβονται υψηλότερα. Στις θέσεις πωλητών 

οι γυναίκες αμείβονται υψηλότερα, αλλά ο συντελεστής είναι μη-σημαντικός. Τέλος 

στις υπόλοιπες θέσεις (θυρωροί υπάλληλοι καθαριότητας)  η διαφορά είναι πολύ 

μικρή υπέρ των ανδρών. 

 

Από τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων προκύπτει: 

Το αυξημένο ποσοστό των ανδρών σε θέσεις τεχνικές και επιστημονικές 

(PCTTECSC) επηρεάζει αρνητικά τον μισθό και των δύο φύλων. Ο συντελεστής για 

τους άνδρες είναι στατιστικά σημαντικός και χαμηλότερος από τον στατιστικά μη-

σημαντικό των γυναικών. 

 

Το αυξημένο ποσοστό των εργαζομένων σε μόνιμες θέσεις εργασίας (PERMNJB) 

επηρεάζει σημαντικά θετικά τον μισθό και των δύο φύλων. Ο συντελεστής για τους 

άνδρες είναι στατιστικά σημαντικός και υψηλότερος από τον στατιστικά μη-

σημαντικό των γυναικών. 

 

Το αυξημένο ποσοστό των εργαζομένων κάτω των 20 ετών (TWENTYE) 

επηρεάζει αρνητικά τον μισθό και των δύο φύλων. Ο συντελεστής για τους άνδρες 

είναι στατιστικά μη-σημαντικός και υψηλότερος από τον στατιστικά σημαντικό των 

γυναικών. 

 

Το αυξημένο ποσοστό κατόχων πτυχίου GCE ή ισότιμου (PROLVEL), A level ή 

ισότιμου (PRALVEL), πανεπιστημίου ή ισότιμου (PRDEGRE) και μεταπτυχιακού ή 

ισότιμου (PROPOSTG) επηρεάζει θετικά τον μισθό και των δύο φύλων. Οι 

συντελεστές είναι στατιστικά σημαντικοί και υψηλότεροι για τους άνδρες. 
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Το αυξημένο ποσοστό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης (PRFTIM) επηρεάζει 

σημαντικά θετικά τον μισθό και των δύο φύλων, περισσότερο των ανδρών. 

 

Συγκριτικά με τις επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 25 εργαζόμενους, 

η αύξηση του αριθμού των εργαζομένων στην επιχείρηση έχει σαν συνέπεια την 

αύξηση στον μισθό.  Οι συντελεστές για τις επιχειρήσεις 25 – 100 (FSIZE2) και 100 

– 499 (FSIZE3) εργαζομένων είναι στατιστικά σημαντικοί και για τα δύο φύλα με 

υψηλότερες τιμές για τους άνδρες. Ο συντελεστής για τις επιχειρήσεις με 

περισσότερους από 500 εργαζόμενους (FSIZE4) είναι στατιστικά σημαντικός και 

υψηλότερος για τους άνδρες από τον μη-σημαντικό χαμηλότερο των γυναικών. Τα 

πριμ παραγωγικότητας ατομικά ή ομαδικά (INSPROF3) επηρεάζουν θετικά τον μισθό 

και των δύο φύλων. Ο συντελεστής για τους άνδρες είναι στατιστικά σημαντικός και 

υψηλότερος από τον μη – σημαντικό των γυναικών. 

 

Διαφορές μισθών ανδρών – γυναικών στην εξωτερική αγορά εργασίας 

Πίνακας 4 (Στήλη men women nonilm ttest) (Παράρτημα Ι) 

Σημαντικές διαφορές στους συντελεστές ανδρών και γυναικών έχουμε στις 

μεταβλητές κανονικές ώρες εργασίας (ΝΗ) και αμειβόμενες υπερωρίες (Χ1). Η  

πρώτη επηρεάζει θετικά και η δεύτερη αρνητικά τον μισθό και των δύο φύλων. Οι 

τιμές είναι χαμηλότερες για τους άνδρες και αυτό είναι ένδειξη για τον 

κατακερματισμό της αγοράς εργασίας. 

 

Σημαντική διαφορά έχουμε στον κλάδο ξενοδοχεία και εστιατόρια (asic5), όπου 

οι γυναίκες έχουν υψηλότερες αμοιβές από τους άνδρες. Στον κλάδο μεταφορές και 

επικοινωνίες (asic6) η διαφορά στους συντελεστές ανδρών - γυναικών είναι 
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στατιστικά σημαντική αλλά δεν είναι σημαντικός ο θετικός συντελεστής για τις 

γυναίκες και ο αρνητικός για τους άνδρες. Στους κλάδους άλλες επιχειρήσεις (asic8) 

και υπηρεσίες υγείας και κοινωνικές υπηρεσίες (asic11) η διαφορά στους συντελεστές 

ανδρών - γυναικών είναι στατιστικά σημαντική αλλά δεν είναι σημαντικός οι θετικός 

συντελεστής για τις γυναίκες. Στον κλάδο εκπαίδευση (asic10) η διαφορά στους 

συντελεστές ανδρών - γυναικών είναι στατιστικά σημαντική με τις γυναίκες να 

αμείβονται καλύτερα από τους άνδρες. Αυτές οι σημαντικές διαφορές επιβεβαιώνουν 

τον κατακερματισμό της εξωτερικής αγοράς εργασίας κατά κλάδο126. 

 

Σημαντικές διαφορές στους μισθούς των δύο φύλλων έχουμε και στους 

συντελεστές της ηλικίας. Από την ηλικία κάτω των 20 ετών μέχρι και τα 29 έτη οι 

γυναίκες έχουν υψηλότερους μισθούς από τους άνδρες, και οι διαφορές των 

συντελεστών των δύο φύλων είναι στατιστικά σημαντικές. Μετά τα 40 έως και τα 59 

οι διαφορές στους συντελεστές ανδρών - γυναικών είναι επίσης στατιστικά 

σημαντικές αλλά μόνο οι άνδρες έχουν σημαντικούς και θετικούς υψηλότερους 

συντελεστές, ενώ οι γυναίκες μη – σημαντικούς χαμηλότερους θετικούς για την 

ηλικία 40 έως 49 και αρνητικούς από 50 έως 59 ετών. Εάν υποθέσουμε ότι ο 

συντελεστής της ηλικίας είναι ενδεικτικός της προϋπηρεσίας του εργαζόμενου τότε 

υπάρχει διαφορά στους μισθούς των δύο φύλλων και γίνεται διάκριση κατά των 

γυναικών127. 

                                                 
126 Fine, όπως παραπάνω, σελ. 161. 

 McNabb (1987), όπως παραπάνω. 

127 Chiplin B. & Sloane P. J., 1976, όπως παραπάνω. 

 Greenhalgh Cristine, 1980, όπως παραπάνω. 
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Σημαντική διαφορά στους μισθούς των δύο φύλλων έχουμε στο κατώτερο και στο 

ανώτατο επίπεδο εκπαίδευσης. Εκπαίδευση κατώτερη του GCE ή ισότιμη 

προσαυξάνει τον ανδρικό μισθό και μειώνει τον γυναικείο. Ο συντελεστής είναι 

στατιστικά σημαντικός για τους άνδρες και μη-σημαντικός για τις γυναίκες. Ο 

μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών προσαυξάνει περισσότερο τον μισθό των ανδρών απ’ 

ότι των γυναικών, με σημαντικούς συντελεστές και για τα δύο φύλα. Φαίνεται ότι η 

εξωτερική αγορά (όπως και η εσωτερική) διακρίνει τα άτομα ανάλογα με το φύλο 

τους και ανταμείβει υψηλότερα τους άνδρες για τις επενδύσεις τους σε ανθρώπινο 

κεφάλαιο. Το τελευταίο δεν επαληθεύει την θεωρία της δυαδικής αγοράς (εσωτερικής 

– εξωτερικής)128, όμως επιβεβαιώνει τον κατακερματισμό της αγοράς ανάλογα με το 

φύλο του εργαζόμενου129 και την διάκριση των φύλων κατά τους GER130. 

 

Σημαντική διαφορά στους μισθούς ανδρών – γυναικών έχουμε όταν η σύμβαση 

εργασίας είναι προσωρινή (TEMPJB). Ο συντελεστής για τους άνδρες είναι 

στατιστικά σημαντικός και χαμηλότερος από τον μη – σημαντικό των γυναικών. 

 

Στις υπαλληλικές θέσεις εργασίας (SECRETE) η διαφορά στους συντελεστές 

μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι στατιστικά σημαντική με υψηλότερες αυτούς των 

γυναικών. Οι υψηλότεροι μισθοί των γυναικών αποκλείουν έμμεσα τους άνδρες για 

τις συγκεκριμένες θέσεις. Επαληθεύεται η θεωρία για τις επιχειρήσεις της 

δευτερεύουσας αγοράς, οι οποίες στρέφονται στις γυναίκες για μείωση του κόστους 

                                                 
128 McNabb R.& Psacharopoulos G., όπως παραπάνω. 

129 Chiplin B. & Sloane P. J., 1976, όπως παραπάνω. 

 Greenhalgh Cristine, 1980 όπως παραπάνω. 

130 GER, 1982, σελ 204 - 206 
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εργασίας και παραίτησης (ειδικά των παντρεμένων γυναικών) και προτιμούν σχεδόν 

αποκλειστικά γυναικείο εργατικό δυναμικό131. 

Σημαντική διαφορά στους μισθούς των δύο φύλων έχουμε όταν το ποσοστό των 

ανδρών / γυναικών σε θέσεις τεχνικές και επιστημονικές (PCTTECSC) είναι 

αυξημένο. Ο συντελεστής για τους άνδρες είναι στατιστικά σημαντικός και  

χαμηλότερος από τον μη – σημαντικό υψηλότερο των γυναικών. Επιβεβαιώνεται η 

υπόθεση του κατακερματισμού της αγοράς κατά θέση εργασίας (occupational 

segmentation)132. 

 

Επίσης σημαντική είναι η διαφορά των μισθών ανδρών – γυναικών όταν είναι 

υψηλό το ποσοστό των εργαζομένων σε μόνιμες θέσεις εργασίας (PERMNJB). Ο 

συντελεστής για τους άνδρες είναι στατιστικά σημαντικός και υψηλότερος από τον 

μη – σημαντικό χαμηλότερο των γυναικών. 

 

Σημαντική διαφορά στους μισθούς των δύο φύλων έχουμε όταν είναι αυξημένο το 

ποσοστό των εργαζομένων κάτω των 20 ετών (TWENTYE) στο σύνολο των 

εργαζομένων στην επιχείρηση. Ο συντελεστής για τους γυναίκες είναι μη – 

σημαντικός και χαμηλότερος από τον σημαντικό υψηλότερο των ανδρών. Η 

εξωτερική αγορά φαίνεται ότι προτιμά σχεδόν αποκλειστικά άνδρες εργαζόμενους. 

 

Σημαντική διαφορά στους μισθούς ανδρών – γυναικών έχουμε όταν είναι 

αυξημένο το ποσοστό των εργαζομένων που κατέχει τίτλους σπουδών στο σύνολο 

                                                 
131 GER, όπως παραπάνω, σελ 204 – 206. 

132 Fine, όπως παραπάνω, σελ. 161. 

 McNabb (1987), όπως παραπάνω. 
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των εργαζομένων στην επιχείρηση. Σε κάθε επίπεδο σπουδών, η αύξηση του 

ποσοστού των κατόχων αντίστοιχου τίτλου σπουδών οδηγεί σε υψηλότερες 

αποδόσεις για τους άνδρες και σε χαμηλότερες για τις γυναίκες. Οι συντελεστές είναι 

στατιστικά σημαντικοί για κάθε επίπεδο σπουδών για τους άνδρες. Για τις γυναίκες 

είναι μη-σημαντικός ο συντελεστής για τον τίτλο A level ή ισότιμο (PRALVEL). 

Αυτή η σημαντική διαφορά στις αποδόσεις ανδρών - γυναικών σημαίνει μεγαλύτερη 

διαπραγματευτική δύναμη των ανδρών και διάκριση κατά των γυναικών. 

Επαληθεύεται ο κατακερματισμός της αγοράς κατά φύλο επειδή για τα ίδια 

χαρακτηριστικά έχουμε διαφορές στους μισθούς των δύο φύλων133. 

 

Σημαντική διαφορά στους μισθούς των δύο φύλων έχουμε με την αύξηση του 

ποσοστού ανδρών / γυναικών εργαζομένων πλήρους απασχόλησης (PRFTIM) στο 

σύνολο των εργαζομένων στην επιχείρηση. Οι γυναίκες έχουν σημαντικά 

χαμηλότερους μισθούς από τους άνδρες (και οι δύο συντελεστές είναι στατιστικά 

σημαντικοί). 

 

Στις μεγάλες επιχειρήσεις, με περισσότερους από 500 εργαζόμενους (FSIZE4), η 

διαφορά στους μισθούς ανδρών – γυναικών είναι στατιστικά σημαντική. Οι άνδρες 

έχουν σημαντικά υψηλότερο συντελεστή από τον μη-σημαντικό χαμηλότερο των 

γυναικών. 

 

                                                 
133 Chiplin B. & Sloane P. J., 1976, όπως παραπάνω. 

 Greenhalgh Cristine, 1980 όπως παραπάνω. 
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Σημαντική διάκριση υπέρ των ανδρών εργαζομένων γίνεται στην εξωτερική 

αγορά και στην διανομή ατομικών και ομαδικών πριμ (INSPROF3). Οι άνδρες έχουν 

σημαντικά υψηλότερο συντελεστή από τον μη-σημαντικό χαμηλότερο των γυναικών.  
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Συμπεράσματα - Προεκτάσεις 

 

Ακολουθώντας τους νεοκλασικούς, εκτιμήθηκε η εξίσωση του μισθού σε κάθε 

τμήμα της αγοράς εργασίας. Πρώτα ελέγχθηκε η υπόθεση της δυαδικής αγοράς και 

στη συνέχεια η υπόθεση του κατακερματισμού της αγοράς εργασίας. 

 

Από τα εμπειρικά αποτελέσματα επαληθεύτηκε η υπόθεση των δύο αγορών μόνο 

για τους κλάδους ξενοδοχείων και εστιατορίων, μεταφορών και επικοινωνιών και 

δημόσιας διοίκησης. 

 

Η θεωρία ανθρώπινου κεφαλαίου και οι υψηλότερες αποδόσεις της εσωτερικής 

αγοράς, επαληθεύτηκε μόνο για το ανώτατο επίπεδο σπουδών επειδή η αγορά αυτή 

δίνει υψηλότερες αποδόσεις στους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. 

 

Όσον αφορά τις θέσεις εργασίας μόνο για τις βοηθητικές θέσεις και το τμήμα 

πωλήσεων επαληθεύεται η υπόθεση της δυαδικής αγοράς. 

 

Δεν επαληθεύτηκε εμπειρικά η υπόθεση ότι η εσωτερική αγορά δίνει υψηλότερες 

αποδόσεις στο training και το learning-by-doing. Αντίθετα βρήκαμε την εξωτερική 

αγορά να παρέχει training και να το ανταμείβει υψηλότερα. Αυτό είναι ένα στοιχείο 

που θα πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω. Πιθανόν αξίζει να ερευνήσουμε την επίδραση 

του training και του learning-by-doing στην αύξηση του μισθού, αλλά χρειαζόμαστε 

διαχρονικά στοιχεία (panel data). 
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Η υπόθεση του κατακερματισμού της αγοράς εργασίας επαληθεύτηκε και για τις 

δύο αγορές, εσωτερική και εξωτερική. 

Στην εσωτερική έχουμε κατακερματισμό της αγοράς στους κλάδους άλλες 

επιχειρήσεις και εκπαίδευση. 

 

Η θεωρία ανθρώπινου κεφαλαίου και οι υψηλότερες αποδόσεις των ανδρών για 

τα δύο ανώτατα επίπεδα σπουδών (στους κατόχους πανεπιστημιακού και 

μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών) επαληθεύουν την υπόθεση του κατακερματισμού της 

αγοράς εργασίας κατά φύλο. 

 

Για τις υπαλληλικές θέσεις και τις βοηθητικές θέσεις εργασίας επαληθεύτηκε η 

υπόθεση του κατακερματισμού της αγοράς κατά φύλο και θέση εργασίας (gender and 

occupational segmentation). 

 

Στην εξωτερική αγορά επαληθεύτηκε η υπόθεση του κατακερματισμού της 

αγοράς εργασίας κατά φύλο στους κλάδους ξενοδοχεία και εστιατόρια, μεταφορές 

και επικοινωνίες, άλλες επιχειρήσεις, υπηρεσίες υγείας και κοινωνικές υπηρεσίες και 

εκπαίδευση. 

 

Επίσης επαληθεύτηκε ο κατακερματισμός της εξωτερικής αγοράς κατά φύλο και 

θέση εργασίας (gender and occupational segmentation), για τις υπαλληλικές θέσεις. 

 

Κοινές μεταβλητές, με σημαντικές διαφορές των συντελεστών σε όλες τις 

εκτιμήσεις είχαν οι αμειβόμενες υπερωρίες, η ηλικία των 50 – 59 ετών και το υψηλό 

ποσοστό επιστημονικών και τεχνικών θέσεων στο σύνολο των εργαζομένων στην 
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επιχείρηση. Ελέγχοντας την υπόθεση του κατακερματισμού της εσωτερικής αγοράς 

εργασίας (πίνακας 3) φαίνεται ότι οι μεταβλητές αυτές έχουν μεγαλύτερες τιμές για 

τους άνδρες στην εσωτερική αγορά εργασίας. Το γεγονός αυτό είναι ένδειξη για την 

αναγκαιότητα χωρισμού του δείγματος σε περισσότερα τμήματα. Όπως αναφέρθη και 

στην ανάπτυξη του οικονομετρικού μοντέλου, προέκταση της παρούσας εργασίας θα 

μπορούσε να είναι ο έλεγχος του κατακερματισμού της αγοράς με δύο Probit, ένα για 

τους άνδρες και ένα για τις γυναίκες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι         T A B L E   1
  Probit ILM (OLS) NOILM (OLS) ILM 

Selectivity corrected and 
Heteroskedasticity corrected 

NOILM 
Selectivity corrected and 

Heteroskedasticity corrected 
 VARIABLE Coeffic  t- statist Coeffic  t- statist Coeffic  t- statist Coeffic t- statist Coeffic t- statist 
Normal hours NH -.00112 -.94102 .034 37.175 .035 67.779 0.034253 30.16919 0.035133 51.32757 

Over time OT -.00669 -3.91091 .035 28.290 .029 37.238 0.034835 20.56029 0.029621 27.43289 

Paid overtime X1 .02590 1.23473 -.145 -10.037 -.099 -9.560 -0.145195 -11.83567 -0.099752 -10.89696 

INDUSTRIAL SECTOR  
Electricity asic2 .19295 3.70402 .090 3.086 .086 2.486 0.082835 2.658668 0.074457 1.831396 

Constructions asic3 -.15606 -3.33179 .009 .275 -.038 -1.517 0.016193 0.500219 -0.029341 -1.136950 

Trade asic4 -.29479 -7.08744 .024 .828 -.055 -2.532 0.035875 1.102272 -0.042742 -1.686139 

Hotels & restaurants asic5 -.46568 -7.93138 -.149 -3.237 -.268 -9.478 -0.124934 -2.515547 -0.248908 -7.640875 
Transport, communication asic6 -.03479 -.81460 .067 2.497 -.053 -2.181 0.068106 2.571064 -0.052450 -2.226218 
Financial intermediation asic7 .13505 2.60437 .074 2.304 .132 4.268 0.071571 2.073323 0.119664 2.960631 

Other businesses asic8 -.46117 -11.00755 -.020 -.670 -.067 -3.054 0.001839 0.044894 -0.047875 -1.515390 

Public administration asic9 -.40627 -7.82042 .062 1.663 -.059 -2.256 0.079148 2.097676 -0.043391 -1.430701 

Education asic10 -1.20062 -20.44984 -.286 -5.914 -.397 -14.957 -0.208785 -2.670549 -0.361952 -8.307798 

Health & social work asic11 -.72407 -14.33744 -.074 -1.823 -.165 -7.009 -0.028720 -0.519359 -0.136614 -3.767759 
Other services asic12 -.21177 -4.01232 -.027 -.727 -.099 -3.601 -0.017309 -0.435811 -0.088210 -2.764222 

INDIVIDUAL CHARACTERISTICS  

 Gender SEX .02056 .88590 .175 10.604 .178 16.002 0.173327 10.70196 0.177038 15.39147 

 20 years old AGELT20 -.02797 -.49995 -.391 -9.626 -.424 -15.681 -0.388534 -11.98350 -0.422328 -16.87560 

 20 -24 years old AGE2024 -.07751 -2.01322 -.301 -10.921 -.264 -14.142 -0.297452 -12.98089 -0.260549 -15.16047 

 25 -  29 years old AGE2529 -.08824 -2.92828 -.187 -8.943 -.145 -9.784 -0.182138 -9.459515 -0.142203 -10.26805 

 40 -  49 years old AGE4049 -.01873 -.76312 .102 6.037 .080 6.664 0.102956 5.911994 0.080734 6.376680 

 50 -  59 years old AGE5059 .01648 .59386 .138 7.249 .077 5.693 0.137253 6.619664 0.076855 5.376858 

 Over 60 years old AGE60OV -.00232 -.04514 .053 1.408 -.071 -2.968 0.053076 1.369451 -0.070868 -3.103293 

 Lower than GCE or equivalent GCELW .03329 1.09764 .033 1.563 .019 1.287 0.031216 2.014642 0.018143 1.470766 

A level or equivalent ALEVEL .00527 .18880 .099 5.201 .090 6.379 0.098104 5.638342 0.089732 6.876285 

Degree or equivalent DEGREE .02784 .89767 .294 13.768 .273 17.998 0.292669 11.46356 0.271663 15.48901 
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  Probit ILM (OLS) NOILM (OLS) ILM 

Selectivity corrected and 
Heteroskedasticity corrected 

NOILM 
Selectivity corrected and 

Heteroskedasticity corrected 
 VARIABLE Coeffic t- statist Coeffic t- statist Coeffic t- statist Coeffic t- statist Coeffic t- statist 

Postgraduate degree or equivalent POSTGRA .02506 .54106 .518 15.575 .391 18.342 0.515982 10.41502 0.389827 13.05438 

 Tenure in the firm TENURE .022534 3.37796 .017 3.169 .025 7.088 0.015526 2.875824 0.024572 6.573308 

 Tenure in the firm squared TENURESQ -.00117 -2.69039 -.001 -2.213 -.001 -5.034 -0.000615 -2.017410 -0.001018 -4.773745 

 Training (days)  DYSTRN .00736 1.03622 .016 3.271 .036 10.146 0.015514 3.019444 0.035128 9.470354 

 Training (days) squared TRNSQ -.00041 -.87728 -.001 -2.624 -.002 -9.520 -0.000818 -2.386883 -0.002201 -8.896670 

OCCUPATIONAL CHARACTERISTICS  
 Trade union member  TUMEMB .01096 .42158 .022 1.268 .058 4.535 0.021469 1.266736 0.057221 4.584453 

 Temporary contract TEMPJB .01167 .21341 -.102 -2.467 -.099 -4.136 -0.101916 -2.481491 -0.099560 -4.112305 

 Fixed contract FXDTRJB .02877 .49895 -.162 -3.692 -.118 -4.696 -0.163990 -3.594219 -0.119369 -4.043304 

 Manager / senior administrator / 
Professional / Ass. professional / 
technical 

MAPRTEC 
.5737 1.52441 .381 15.159 .376 19.867

0.378963 17.21649 0.373171 20.53497 

 Clerical / secretarial SECRETE .07878 1.97263 .000 -.017 .031 1.561 -0.005267 -0.251173 0.027324 1.601002 

 Personal / protective service PERSNL -.03646 -.72145 .120 3.186 .031 1.368 0.123452 3.817097 0.030638 1.465819 

 Sales SALES -.04247 -.81757 -.022 -.597 -.105 -4.034 -0.020846 -0.622445 -0.102717 -4.128691 

 Operative / assembly OPERATI -.09536 -2.26073 -.148 -5.351 -.184 -8.371 -0.145657 -7.773775 -0.180000 -11.16625 

 Other (cleaners, porters etc.) OTOCCUP -.06137 -1.41191 -.209 -6.765 -.182 -8.933 -0.206550 -9.192738 -0.180570 -10.72043 

ESTABLISHMENT CHARACTERISTICS  
 % union members (density) TUDENS .00101 2.20197 .001 3.263 -3.029E-05 -.129 0.000945 3.118172 -6.32E-05 -0.260207 

 Public sector PUBLIC -.12051 -3.37176 -.088 -3.249 -.006 -.363 -0.082204 -3.231269 -0.001970 -0.114851 

 Management favors trade unions FAVRTU .08422 2.78757 .086 4.078 .042 2.674 0.053950 1.545860 0.003249 0.085259 

 Male dominated firms MALEDOM .12537 4.61527 -.033 -1.883 -.014 -1.000 -0.037376 -1.914604 -0.018526 -1.146801 

Female dominated firms FMALEDOM -.00343 -.12345 -.028 -1.360 .003 .262 -0.030315 -1.568450 0.002144 0.178368 

% employees technical and scientific 
occ.. 

PCTTECSC .00360 5.76838 -.003 -6.626 -.001 -3.053 -0.002796 -6.235408 -0.001233 -2.883741 

% employees in permanent jobs PERMNJB .00123 .82705 .000 -.316 .001 1.817 -0.000336 -0.315174 0.001126 1.839535 

% employees in fixed term jobs FXTRMJB .00257 1.15556 -.002 -1.145 -7.822E-05 -.080 -0.001938 -1.208383 -5.65E-05 -0.054136 

% employees less than 20 ye old TWENTYE .00109 .76653 -.005 -4.431 -.002 -3.365 -0.005010 -5.101986 -0.002190 -3.456139 
% employees GCE or equivalent PROLVEL .00167 2.12214 .003 5.208 .003 8.643 0.002785 5.340978 0.003278 8.629286 

% employees A level or equival. PRALVEL .00509 5.59961 .002 3.457 .003 5.811 0.002015 2.831012 0.002418 4.979842 

% employees degree or equival. PRDEGRE .00031 .37703 .007 11.585 .004 11.755 0.006547 10.08947 0.004397 10.08038 
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  Probit ILM (OLS) NOILM (OLS) ILM 

Selectivity corrected and 
Heteroskedasticity corrected 

NOILM 
Selectivity corrected and 

Heteroskedasticity corrected 
 VARIABLE Coeffic t- statist Coeffic t- statist Coeffic t- statist Coeffic t- statist Coeffic t- statist 

% employees postgrad. or equiv PRPOSTG .00174 1.35580 .005 5.525 .006 11.589 0.005191 4.392414 0.006433 10.34706 

% employees full time PRFTIM -.00025 -.35668 .005 8.331 .003 10.762 0.004488 8.656638 0.003383 11.22191 

 Size of firm 25 – 100 employees FSIZE2 .06425 1.71833 .026 .852 .054 3.448 0.023670 0.746910 0.052462 3.534132 

 Size of firm100 – 499 employees FSIZE3 .32871 8.63626 .044 1.430 .088 5.304 0.027268 0.805599 0.077332 4.094314 

 Size of firm over 500 employees FSIZE4 .45181 10.37260 .081 2.444 .120 5.772 0.060718 1.626259 0.103646 4.106235 

 Independent firm INDFIRM -.19892 -7.43763 -.021 -.999 -.041 -3.386 -0.012325 -0.526093 -0.032178 -2.178370 

 Part of large firm REPRFRM -.06934 -1.06241 -.041 -.925 .097 2.663 -0.038409 -0.828478 0.100492 2.052046 

Many competitors MANYCOMP .02575 1.21107 .022 1.440 -.005 -.502 0.009978 0.535956 -0.013998 -1.081337 

The market is mature MATURE .12704 5.36856 -.045 -2.873 .000 .018 -0.049990 -3.194980 -0.005151 -0.410647 

Employees receive profit & share 
ownership schemes 

INSPROF2 .10338 4.25829 .011 .642 .030 2.275 0.006205 0.352798 0.024966 1.664361 

Employees receive ind. /group 
performance related schemes 

INSPROF3 .08489 4.05341 .067 4.821 .053 4.564 0.062381 4.194665 0.049100 3.950068 

% employees craft & skilled occ. PCTCRSK -.00233 -3.80485  
 Skills competence determine pay SKLCOMP .07372 3.86948  
Years of service determine pay FIRMTE .14805 7.35911  
control over the pace they work CONTROL1 .07917 4.21604  
Labor productivity better than 
average 

ABAVPROD -.04196 -2.24666  

Labor productivity below average BEAVPROD -.14049 -2.99282  
Selectivity (Mills ratio)  SELNC 0.043602 1.069691 
Selectivity (Mills ratio)  SELC 0.064976 1.189860  
Constant  -.80519 -4.95919 3.343 26.797 3.205 45.636 3.420141 25.47169 3.183107 43.21542 

Number of observations  23.728 23.728 23.728 8.555 15.173  
R-squared  .642 .703 0.642738 0.703294  
Root MSE  .321 .279 0.565474 0.527364  
Pearson Goodness-of-Fit  Chi Square 23561.617  
Log likelihood  -7230.282 -11789.33  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι    T A B L E   2
   

Selectivity corrected and 
Heteroskedasticity corrected 

  ILM-NONILM ILM-NONILM  MEN-WOMEN  MEN-WOMEN 

variables  ols 

Selectivity 
corrected and 
Heteroskedasticity 
corrected ILM NONILM 

  ttest ttest ttest ttest 
NH -0.95211 -0.66378 5.262195 6.726497 
OT 4.104279 2.59519 2.523283 0.360698 
X1 -2.58794 -2.96885 4.587436 4.546998 
asic2 0.088404 0.163564 -0.94977 -0.36154 
asic3 1.140404 1.099867 -0.32398 0.52558 
asic4 2.18102 1.90571 -0.17849 1.761215 
asic5 2.202828 2.087278 1.874611 2.733165 
asic6 3.314848 3.400643 0.842759 2.100245 
asic7 -1.30079 -0.9048 -1.77738 -0.34014 
asic8 1.268713 0.961015 2.591596 2.485724 
asic9 2.656999 2.531308 -0.71304 1.234111 
asic10 2.012141 1.711353 2.555223 4.479258 
asic11 1.939275 1.631639 1.700406 3.56345 
asic12 1.55819 1.39162 0.822709 1.286775 
SEX -0.15074 -0.18681     
AGELT20 0.676288 0.825101 2.329448 4.066708 
AGE2024 -1.11149 -1.28836 3.280222 2.77132 
AGE2529 -1.63873 -1.68376 3.639302 3.770801 
AGE4049 1.061448 1.032108 -3.93032 -6.15521 
AGE5059 2.61212 2.398308 -5.82674 -6.01077 
AGE60OV 2.780257 2.755253 -1.65748 -1.72417 
GCELW 0.543422 0.660074 -1.59053 -3.16261 
ALEVEL 0.379851 0.384933 -0.07537 0.653922 
DEGREE 0.801745 0.678171 -3.56605 -0.55399 
POSTGRA 3.214885 2.180881 -2.03181 -2.14958 
TENURE -1.24608 -1.37757 0.21994 -0.15034 
TENURESQ 0 1.083244 0.150135 0.313462 
DYSTRN -3.30969 -3.09514 0.006856 -1.18529 
TRNSQ 2.297966 3.272034 -0.44478 0.669767 
TUMEMB -1.67018 -1.69857 -0.7436 1.858926 
TEMPJB -0.06279 -0.04942 0.244198 3.052749 
FXDTRJB -0.87018 -0.82108 -1.25719 0.571991 
MAPRTEC 0.15892 0.202916 -0.47277 -0.4352 
SECRETE -1.561 -1.20542 2.880626 7.3624 
PERSNL 2.024742 2.410246 -2.35674 0.35389 
SALES 1.839687 1.962385 0.313488 1.71394 
OPERATI 1.018994 1.38945 -0.00784 1.161865 
OTOCCUP -0.72958 -0.92517 0.270319 -0.1118 
TUDENS 2.668611 2.595911 -0.65703 -0.69505 
PUBLIC -2.58427 -2.61498 3.428355 1.228652 
FAVRTU 1.673306 0.981178 -1.455 -0.76836 
MALEDOM -0.84706 -0.74392 -0.4898 0.789989 
FMALEDOM -1.31589 -1.42609 0.169851 -0.98606 
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Selectivity corrected and 

Heteroskedasticity corrected 
  ILM-NONILM ILM-NONILM  MEN-WOMEN  MEN-WOMEN 

variables  ols 

Selectivity 
corrected and 

Heteroskedasticity 
corrected ILM NONILM 

  ttest ttest ttest ttest 
PCTTECSC -3.57897 -2.52266 1.988007 2.622852 
PERMNJB -1.817 -1.18929 0.473946 -2.13183 
FXTRMJB -0.96005 -0.98329 0.378291 0.037882 
TWENTYE -2.35226 -2.413 0.786725 -2.27896 
PROLVEL 0 -0.76418 -1.43947 -2.73404 
PRALVEL -1.28967 -0.46773 0.467461 -2.73242 
PRDEGRE 4.326143 2.749799 -1.57744 -5.01815 
PRPOSTG -0.95913 -0.93008 -1.39721 -3.532 
PRFTIM 3.022307 1.84252 -1.99568 -2.97668 
FSIZE2 -0.81631 -0.82275 1.06131 -1.88509 
FSIZE3 -1.25868 -1.2916 0.993932 -1.91046 
FSIZE4 -0.99685 -0.95252 0.781922 -3.34385 
INDFIRM 0.824433 0.71683 1.467201 0.841456 
REPRFRM -2.4054 -2.05976 0.527976 -0.06485 
MANYCOMP 1.480446 1.057356 -0.79615 -0.43388 
MATURE -2.873 -2.23594 1.97927 -0.00702 
INSPROF2 -0.87878 -0.8116 0.566068 -1.21825 
INSPROF3 0.773027 0.685215 0.203602 -2.83943 
SELNC   -1.06969   0.462203 
SELC   1.18986 0.721114   
Constant 0.963941 1.547743 -2.14869 0.151924 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι    T A B L E   3
   ILM  Selectivity corrected  

and Heteroskedasticity corrected 
ttest (ILM) 

 
   Probit  MEN WOMEN 
 VARIABLE Coeffic  t- statist Coeffic t- statist Coeffic t- statist 

MEN - 
WOMEN 

Normal hours NH -.00112 -.94102 0.026992 12.73506 0.039928 32.06169 5.262195
Over time OT -.00669 -3.91091 0.031537 16.07157 0.041439 12.19364 2.523283
Paid overtime X1 .02590 1.23473 -0.178919 -9.893721 -0.070960 -4.711889 4.587436

INDUSTRIAL SECTOR  
Electricity asic2 .19295 3.70402 0.078202 1.929182 0.024600 0.626481 -0.94977
Constructions asic3 -.15606 -3.33179 0.027678 0.678660 0.008409 0.194247

-0.32398
Trade asic4 -.29479 -7.08744 0.045036 0.917160 0.033613 0.818930 -0.17849
Hotels & restaurants asic5 -.46568 -7.93138 -0.230958 -2.622877 -0.034244 -0.599958 1.874611
Transport, communication asic6 -.03479 -.81460 0.055685 1.618366 0.098444 2.640178 0.842759
Financial intermediation asic7 .13505 2.60437 0.149347 2.590990 0.024545 0.612115 -1.77738
Other businesses asic8 -.46117 -11.00755 -0.083154 -1.447178 0.122989 2.235984

2.591596
Public administration asic9 -.40627 -7.82042 0.104194 1.833628 0.050806 1.042068

-0.71304
Education asic10 -1.20062 -20.44984 -0.414636 -3.055825 -0.007181 -0.085729 2.555223
Health & social work asic11 -.72407 -14.33744 -0.148568 -1.344641 0.067430 1.075872 1.700406
Other services asic12 -.21177 -4.01232 -0.029805 -0.482702 0.036605 0.704031

0.822709
INDIVIDUAL CHARACTERISTICS  

 20 years old AGELT20 -.02797 -.49995 -0.488702 -9.432953 -0.335046 -8.206157 2.329448
 20 -24 years old AGE2024 -.07751 -2.01322 -0.387100 -11.01146 -0.239420 -8.512268 3.280222
 25 -  29 years old AGE2529 -.08824 -2.92828 -0.258017 -9.171548 -0.120714 -4.801891 3.639302
 40 -  49 years old AGE4049 -.01873 -.76312 0.146138 5.798300 0.016523 0.776882 -3.93032
 50 -  59 years old AGE5059 .01648 .59386 0.214814 7.124161 -0.005736 -0.250691 -5.82674
 Over 60 years old AGE60OV -.00232 -.04514 0.083618 1.587016 -0.041158 -0.765464 -1.65748
 Lower than GCE or equivalent GCELW .03329 1.09764 0.057076 2.510196 0.009467 0.486303 -1.59053
A level or equivalent ALEVEL .00527 .18880 0.093478 3.495460 0.090948 4.483099 -0.07537
Degree or equivalent DEGREE .02784 .89767 0.349132 9.706966 0.178013 5.604155 -3.56605

 103 



  
   ILM  Selectivity corrected and Heteroskedasticity 

corrected 
ttest (ILM) 

   Probit  MEN WOMEN 
 VARIABLE Coeffic t- statist Coeffic t- statist Coeffic t- statist

MEN - 
WOMEN 

Postgraduate degree or equivalent POSTGRA .02506 .54106 0.595774 8.635686 0.400916 6.018157 -2.03181
 Tenure in the firm TENURE .022534 3.37796 0.014525 1.798829 0.016784 2.644128 0.21994
 Tenure in the firm squared TENURESQ -.00117 -2.69039 -0.000662 -1.452837 -0.000575 -1.606109 0.150135
 Training (days)  DYSTRN .00736 1.03622 0.012714 1.740070 0.012782 1.905484 0.006856
 Training (days) squared TRNSQ -.00041 -.87728 -0.000508 -1.046941 -0.000799 -1.820549 -0.44478

OCCUPATIONAL CHARACTERISTICS  
 Trade union member  TUMEMB .01096 .42158 0.034143 1.325521 0.009862 0.491414 -0.7436
 Temporary contract TEMPJB .01167 .21341 -0.121836 -1.865756 -0.102635 -2.343380 0.244198
 Fixed contract FXDTRJB .02877 .49895 -0.113979 -1.757290 -0.220039 -4.078882 -1.25719
 Manager / senior administrator / 
Professional / Ass. professional / 
technical 

MAPRTEC 
.5737 1.52441

0.367242 13.52241 0.343526 8.145022

-0.47277
 Clerical / secretarial SECRETE .07878 1.97263 -0.102364 -3.256290 0.032582 0.938084 2.880626
 Personal / protective service PERSNL -.03646 -.72145 0.179196 3.643727 0.020161 0.436321 -2.35674
 Sales SALES -.04247 -.81757 -0.035482 -0.694189 -0.013542 -0.283257 0.313488
 Operative / assembly OPERATI -.09536 -2.26073 -0.141158 -6.325098 -0.141499 -3.787536 -0.00784
 Other (cleaners, porters etc.) OTOCCUP -.06137 -1.41191 -0.207980 -7.280747 -0.194639 -4.836285 0.270319

ESTABLISHMENT CHARACTERISTICS  
 % union members (density) TUDENS .00101 2.20197 0.000976 2.123699 0.000593 1.653644 -0.65703
 Public sector PUBLIC -.12051 -3.37176 -0.148647 -3.994645 0.022078 0.667154 3.428355
 Management favors trade unions FAVRTU .08422 2.78757 0.086176 1.599424 -0.007788 -0.218743 -1.455
 Male dominated firms MALEDOM .12537 4.61527 -0.030189 -1.082660 -0.047979 -2.061460 -0.4898
Female dominated firms FMALEDOM -.00343 -.12345 -0.036929 -0.770657 -0.028156 -1.460552 0.169851
% employees technical and 
scientific occ.. 

PCTTECSC .00360 5.76838 -0.003492 -5.537034 -0.001820 -3.270830
1.988007

% employees in permanent jobs PERMNJB .00123 .82705 -0.001064 -0.654543 -4.55E-05 -0.032371 0.473946
% employees in fixed term jobs FXTRMJB .00257 1.15556 -0.002792 -1.121388 -0.001572 -0.766888 0.378291
% employees less than 20 ye old TWENTYE .00109 .76653 -0.006225 -3.701551 -0.004609 -3.907810 0.786725
% employees GCE or equivalent PROLVEL .00167 2.12214 0.003588 4.519974 0.002144 3.495668 -1.43947
% employees A level or equival. PRALVEL .00509 5.59961 0.001684 1.576757 0.002324 2.713037 0.467461
% employees degree or equival. PRDEGRE .00031 .37703 0.007679 7.838379 0.005712 7.404057 -1.57744
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   ILM  Selectivity corrected and Heteroskedasticity 

corrected 
ttest (ILM) 

 
   Probit  MEN WOMEN 
 VARIABLE Coeffic t- statist Coeffic t- statist Coeffic t- statist

MEN - 
WOMEN 

% employees postgrad. or equiv PRPOSTG .00174 1.35580 0.006873 3.791157 0.003768 2.931640 -1.39721
% employees full time PRFTIM -.00025 -.35668 0.005158 5.727351 0.002984 4.868810 -1.99568
 Size of firm 25 – 100 employees FSIZE2 .06425 1.71833 -0.025623 -0.439031 0.045545 1.379256 1.06131
 Size of firm100 – 499 employees FSIZE3 .32871 8.63626 -0.018087 -0.298568 0.051076 1.491776 0.993932
 Size of firm over 500 employees FSIZE4 .45181 10.37260 0.013097 0.202774 0.072298 1.830138 0.781922
 Independent firm INDFIRM -.19892 -7.43763 -0.036092 -1.060483 0.031684 1.014383 1.467201
 Part of large firm REPRFRM -.06934 -1.06241 -0.049658 -0.778772 -0.008257 -0.180919 0.527976
Many competitors MANYCOMP .02575 1.21107 0.026211 0.962520 -0.001478 -0.068321 -0.79615
The market is mature MATURE .12704 5.36856 -0.069681 -2.975584 -0.011374 -0.636383 1.97927
Employees receive profit & share 
ownership schemes 

INSPROF2 .10338 4.25829 -0.000360 -0.014605 0.018630 0.818683
0.566068

Employees receive ind. /group 
performance related schemes 

INSPROF3 .08489 4.05341 0.063193 2.823187 0.068972 3.951796
0.203602

% employees craft & skilled occ. PCTCRSK -.00233 -3.80485  

 Skills competence determine pay SKLCOMP .07372 3.86948  
Years of service determine pay FIRMTE .14805 7.35911  
control over the pace they work CONTROL1 .07917 4.21604  
Labor productivity better than 
average 

ABAVPROD -.04196 -2.24666  

Labor productivity below average BEAVPROD -.14049 -2.99282  
Selectivity (Mills ratio)  SELC 0.045820 0.515862 0.122118 2.124037 0.721114
Constant  -.80519 -4.95919 3.913209 18.35240 3.336103 20.42723 -2.14869
Number of observations  23.728 4.921  3.634
R-squared  0.532792  0.717692
Root MSE  0.632461  0.437423
Pearson Goodness-of-Fit  Chi Square 23561.617  
Log likelihood  -4696.913  -2120.367
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι     TABLE 4
   NONILM  Selectivity corrected  

and Heteroskedasticity corrected 
ttest (NONILM) 

 
   Probit  MEN WOMEN 
 VARIABLE Coeffic  t- statist Coeffic t- statist Coeffic t- statist 

MEN - WOMEN 

Normal hours NH -.00112 -.94102 0.029656 24.46656 0.039566 47.24476 6.726497
Over time OT -.00669 -3.91091 0.028587 19.26489 0.029351 19.41910 0.360698
Paid overtime X1 .02590 1.23473 -0.136102 -9.292635 -0.052482 -4.719002 4.546998

INDUSTRIAL SECTOR 
Electricity asic2 .19295 3.70402 0.054633 1.011604 0.030807 0.815701 -0.36154
Constructions asic3 -.15606 -3.33179 -0.023067 -0.685156 0.003436 0.091526 0.52558
Trade asic4 -.29479 -7.08744 -0.052089 -1.412289 0.035308 1.063551 1.761215
Hotels & restaurants asic5 -.46568 -7.93138 -0.295711 -5.757679 -0.114259 -2.716063 2.733165
Transport, communication asic6 -.03479 -.81460 -0.054834 -1.858396 0.048971 1.235036 2.100245
Financial intermediation asic7 .13505 2.60437 0.183539 2.465971 0.154623 3.763997 -0.34014
Other businesses asic8 -.46117 -11.00755 -0.104056 -2.087792 0.054315 1.368522

2.485724
Public administration asic9 -.40627 -7.82042 -0.052538 -1.081217 0.024884 0.627108

1.234111
Education asic10 -1.20062 -20.44984 -0.569248 -7.629320 -0.158993 -2.993168 4.479258
Health & social work asic11 -.72407 -14.33744 -0.272231 -4.330159 0.003588 0.079466 3.56345
Other services asic12 -.21177 -4.01232 -0.083466 -1.795686 -0.002917 -0.069572

1.286775
INDIVIDUAL CHARACTERISTICS 

 20 years old AGELT20 -.02797 -.49995 -0.547108 -13.10629 -0.335789 -10.85103 4.066708
 20 -24 years old AGE2024 -.07751 -2.01322 -0.324506 -11.28146 -0.226944 -11.18162 2.77132
 25 -  29 years old AGE2529 -.08824 -2.92828 -0.199386 -8.970119 -0.094556 -5.663048 3.770801
 40 -  49 years old AGE4049 -.01873 -.76312 0.158320 7.346805 0.000859 0.062311 -6.15521
 50 -  59 years old AGE5059 .01648 .59386 0.161216 6.578730 -0.012644 -0.822854 -6.01077
 Over 60 years old AGE60OV -.00232 -.04514 -0.037504 -1.140492 -0.112828 -3.922913 -1.72417
 Lower than GCE or equivalent GCELW .03329 1.09764 0.058436 2.955172 -0.019755 -1.331158 -3.16261
A level or equivalent ALEVEL .00527 .18880 0.078788 3.588632 0.096082 6.516407 0.653922
Degree or equivalent DEGREE .02784 .89767 0.281107 9.120911 0.261348 14.55880 -0.55399
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   NONILM  Selectivity corrected  

and Heteroskedasticity corrected 
ttest (NONILM) 

   Probit  MEN WOMEN 
 VARIABLE Coeffic t- statist Coeffic t- statist Coeffic t- statist

MEN - WOMEN 

Postgraduate degree or equivalent POSTGRA .02506 .54106 0.457804 9.192843 0.329186 9.925039 -2.14958
 Tenure in the firm TENURE .022534 3.37796 0.026460 4.048674 0.025303 6.227113 -0.15034
 Tenure in the firm squared TENURESQ -.00117 -2.69039 -0.001184 -3.194543 -0.001047 -4.520327 0.313462
 Training (days)  DYSTRN .00736 1.03622 0.037710 6.059873 0.028921 7.172490 -1.18529
 Training (days) squared TRNSQ -.00041 -.87728 -0.002230 -5.407113 -0.001900 -7.048062 0.669767

OCCUPATIONAL CHARACTERISTICS 
 Trade union member  TUMEMB .01096 .42158 0.033423 1.519449 0.081779 5.889467 1.858926
 Temporary contract TEMPJB .01167 .21341 -0.195195 -4.571445 -0.038209 -1.333265 3.052749
 Fixed contract FXDTRJB .02877 .49895 -0.121609 -2.322798 -0.086543 -2.713318 0.571991
 Manager / senior administrator / 
Professional / Ass. professional / 
technical 

MAPRTEC 
.5737 1.52441

0.354196 13.96976 0.337503 11.72619

-0.4352
 Clerical / secretarial SECRETE .07878 1.97263 -0.188916 -6.695901 0.098503 3.650730 7.3624
 Personal / protective service PERSNL -.03646 -.72145 -0.012540 -0.354250 0.003934 0.130129 0.35389
 Sales SALES -.04247 -.81757 -0.148282 -3.789339 -0.058692 -1.693563 1.71394
 Operative / assembly OPERATI -.09536 -2.26073 -0.183858 -9.364245 -0.137330 -3.934678 1.161865
 Other (cleaners, porters etc.) OTOCCUP -.06137 -1.41191 -0.180850 -7.999638 -0.184931 -6.452310 -0.1118

ESTABLISHMENT CHARACTERISTICS 
 % union members (density) TUDENS .00101 2.20197 0.000220 0.529163 -0.000123 -0.462640 -0.69505
 Public sector PUBLIC -.12051 -3.37176 -0.024951 -0.793326 0.020291 1.059584 1.228652
 Management favors trade unions FAVRTU .08422 2.78757 0.039411 0.569876 -0.022058 -0.548476 -0.76836
 Male dominated firms MALEDOM .12537 4.61527 -0.032993 -1.424891 -0.007675 -0.346380 0.789989
Female dominated firms FMALEDOM -.00343 -.12345 0.018795 0.672633 -0.011351 -0.915033 -0.98606
% employees technical and 
scientific occ.. 

PCTTECSC .00360 5.76838 -0.002338 -3.499643 -7.40E-05 -0.135383
2.622852

% employees in permanent jobs PERMNJB .00123 .82705 0.003099 2.526502 0.000145 0.224941 -2.13183
% employees in fixed term jobs FXTRMJB .00257 1.15556 0.000333 0.166895 0.000419 0.386915 0.037882
% employees less than 20 ye old TWENTYE .00109 .76653 -0.000258 -0.250173 -0.003203 -4.113245 -2.27896
% employees GCE or equivalent PROLVEL .00167 2.12214 0.004575 7.481040 0.002499 5.552371 -2.73404
% employees A level or equival. PRALVEL .00509 5.59961 0.003751 4.441109 0.001035 1.974920 -2.73242
% employees degree or equival. PRDEGRE .00031 .37703 0.006857 8.552086 0.002244 4.990685 -5.01815
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   NONILM  Selectivity corrected  

and Heteroskedasticity corrected 
ttest (NONILM) 

 
   Probit  MEN WOMEN 
 VARIABLE Coeffic t- statist Coeffic t- statist Coeffic t- statist

MEN - WOMEN 

% employees postgrad. or equiv PRPOSTG .00174 1.35580 0.009383 7.312471 0.004389 7.390090 -3.532
% employees full time PRFTIM -.00025 -.35668 0.004627 8.001142 0.002627 7.679690 -2.97668
 Size of firm 25 – 100 employees FSIZE2 .06425 1.71833 0.094730 3.466533 0.034551 2.093611 -1.88509
 Size of firm100 – 499 employees FSIZE3 .32871 8.63626 0.134059 3.751244 0.055301 2.690964 -1.91046
 Size of firm over 500 employees FSIZE4 .45181 10.37260 0.212777 4.577503 0.031922 1.154447 -3.34385
 Independent firm INDFIRM -.19892 -7.43763 -0.041766 -1.687551 -0.016838 -1.034164 0.841456
 Part of large firm REPRFRM -.06934 -1.06241 0.079475 1.278154 0.073160 0.976286 -0.06485
Many competitors MANYCOMP .02575 1.21107 -0.009840 -0.433238 -0.021432 -1.523374 -0.43388
The market is mature MATURE .12704 5.36856 -0.001844 -0.086847 -0.002024 -0.140879 -0.00702
Employees receive profit & share 
ownership schemes 

INSPROF2 .10338 4.25829 0.031042 1.335660 -0.003983 -0.235341
-1.21825

Employees receive ind. /group 
performance related schemes 

INSPROF3 .08489 4.05341 0.085919 4.284999 0.016205 1.143694
-2.83943

% employees craft & skilled occ. PCTCRSK -.00233 -3.80485
 Skills competence determine pay SKLCOMP .07372 3.86948
Years of service determine pay FIRMTE .14805 7.35911
control over the pace they work CONTROL1 .07917 4.21604
Labor productivity better than 
average 

ABAVPROD -.04196 -2.24666

Labor productivity below average BEAVPROD -.14049 -2.99282
Selectivity (Mills ratio)  SELNC 0.016765 0.234502 0.055660 1.253928 0.462203
Constant  -.80519 -4.95919 3.184416 23.12108 3.208934 38.14873 0.151924
Number of observations  23.728 7.078 8.095
R-squared  0.594303 0.766081
S.E. of regression  0.606946 0.424037
Pearson Goodness-of-Fit  Chi Square 23561.617
Log likelihood  -6477.956 -4510.201

 

 108 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

SPSS   κατανομή των σφαλμάτων παλινδρόμησης (ILM=1) 
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SPSS   κατανομή των σφαλμάτων παλινδρόμησης (ILM=1,  SEX=1) 
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SPSS   κατανομή των σφαλμάτων παλινδρόμησης (ILM=0,  SEX=0) 
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SPSS   κατανομή των σφαλμάτων παλινδρόμησης (ILM=0,  SEX=1) 
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eViews  κατανομή των σφαλμάτων παλινδρόμησης (ILM=1) 
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eViews   κατανομή των σφαλμάτων παλινδρόμησης (ILM=1,  SEX=1) 
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eViews   κατανομή των σφαλμάτων παλινδρόμησης (ILM=0,  SEX=0) 
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