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1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο την παρουσίαση των θεωριών των 

αποτελεσματικών μισθών και την ανάπτυξη υποδειγμάτων πολιτικής χρηματοδότησης των 

επιδομάτων ανεργίας υπό αυτό το πλαίσιο. Στο πρώτο μέρος της προχωράμε στην αναγνώρι

ση ύπαρξης ακούσιας ανεργίας στην αγορά εργασίας και μελετάμε τις πρώτες ενδείξεις για 

την εκλογίκευση των θεωριών των αποτελεσματικών μισθών. Στο δεύτερο μέρος εισαγόμα- 

στε στις έννοιες και τις βασικές υποθέσεις των αποτελεσματικών μισθών και αναφερόμαστε 

στις διάφορες προσεγγίσεις του θέματος. Στο τρίτο μέρος ειδικεύουμε το πρόβλημα υπό το 

πρίσμα των υποδειγμάτων αποτελεσματικών μισθών για την αποφυγή φυγοπονίας των εργα

ζομένων, όπου παρουσιάζουμε και αναλύουμε βασικά υποδείγματα αυτού του πλαισίου. Στο 

επόμενο, τέταρτο κομμάτι στηριζόμενοι στα ανωτέρω υποδείγματα αναπτύσσουμε νέα υπο

δείγματα τα οποία διερευνούν πολιτικές χρηματοδότησης των επιδομάτων ανεργίας μέσω 

διαφόρων φορολογικών σχημάτων. Τέλος παρουσιάζουμε και αναλύουμε τα συμπεράσματα 

μας αλλά δίνουμε και το στίγμα μελλοντικής έρευνας που κρίνουμε ότι έχει ενδιαφέρον.

“Το βασικό χαρακτηριστικό μίας τέλειας ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας, είναι το 

ότι οι εργαζόμενοι που δέχονται δουλειές μπορούν να λάβουν αμοιβές ίσες με το ευκαιριακό 

κόστος τους. Οι εταιρίες πληρώνουν έναν μισθό ο οποίος είναι ακριβώς επαρκής για να προ- 

σελκύσουν εργαζόμενους της ποιότητας που επιθυμούν και όχι υψηλότερης.”1. Αλλά “σχεδόν 

σε κάθε οικονομία σχεδόν οποιαδήποτε χρονική στιγμή, πολλά άτομα φαίνεται να είναι άνερ

γα. Δηλαδή, υπάρχουν αρκετά άτομα τα οποία δεν δουλεύουν και θα ήθελαν να εργαστούν σε 

θέσεις οι οποίες καταλαμβάνονται από άτομα παρόμοιων δυνατοτήτων με αυτούς, με τους 

ίδιους μισθούς (ή και με μικρότερους μισθούς)2.”3. Τότε ανακύπτει ως βασικό πρόβλημα της 

μακροοικονομικής, η εξήγηση της ύπαρξης ανεργίας, η οποία σε μεγάλο ποσοστό της εμφα

νίζεται να είναι ακούσια και κυμαίνεται σε σχέση με την συνολική ζήτηση4.

Οπότε προκύπτουν ερωτήματα όπως “οι περισσότερες αγορές τείνουν να εκκαθαρί

ζονται, αλλά όχι η αγορά εργασίας. Γιατί; Ακόμα και από την απουσία μεγάλων πραγματικών 

διαταραχών, όπως η έλλειψη πρώτων υλών, υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις στο προϊόν οι 

οποίες φαίνεται να είναι συσχετισμένες με την συνολική ζήτηση. Γιατί;”5

Απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα ήρθε το 1930 από τον Keynes και τον Pigou : “ με 

άκαμπτους χρηματικούς μισθούς, οι αγορές εργασίας δεν θα εκκαθαρίζονται εάν η ζήτηση

1 Krueger A. Β. and Summers L. Η. (1988)
2Shapiro C. and Stiglitz J. E. (1984)
3 Romer D. (1996) Advanced Macroeconomics pp 439
4 Akerlof G. A. and Yellen J. L. (1986) Efficiency wage models of the labor market
5 Akerlof G. A. and Yellen J. L. (1986) Efficiency wage models of the labor market
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είναι χαμηλή, και μειώσεις της ζήτησης συνήθως θα προκαλούν μειώσεις στο προϊόν και αυ

ξήσεις στην ανεργία.”6

Όμως με αυτές τις απαντήσεις γεννήθηκε μια νέα σειρά ερωτήσεων όπως: “ Γιατί οι 

χρηματικοί μισθοί θα πρέπει να είναι άκαμπτοι; Ανταποκρίνονται οι άκαμπτοι μισθοί σε ορ

θολογική οικονομική συμπεριφορά; Και αν δεν είναι ορθολογικοί υπάρχει κάποιος άλλος 

τρόπος να εξηγηθούν οι οικονομικοί κύκλοι με την απουσία άκαμπτων μισθών;

Οι προσπάθειες για την απάντηση των παραπάνω οδήγησαν σε μία σειρά σημαντικών 

εξελίξεων στη μακροοικονομική θεωρία: search theory, the new classical macroeconomics, 

implicit contract theory, staggered contract theory, αλλά για μια πληθώρα θεωρητικών και 

εμπειρικών λόγων, οι οποίες προσεγγίσεις απέτυχαν να εξηγήσουν τις κυκλικές διακυμάνσεις 

της ακούσιας ανεργίας.”7

Αλλά ας θέσουμε το πρόβλημα σε μία Walrasian αγορά εργασίας. “ αν υπάρχει ανερ

γία σε μια τέτοια αγορά, οι άνεργοι εργαζόμενοι θα ρίξουν τον μισθό έως ότου η προσφορά 

και η ζήτηση ισορροπήσουν. Έτσι οι διάφορες θεωρίες περί ανεργίας μπορούν να ταξινομη

θούν σύμφωνα με τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν αυτόν τον μηχανισμό να αποτυγχάνει. Συ

γκεκριμένα, θεωρήστε έναν άνεργο ο οποίος προτίθεται να εργαστεί σε μία επιχείρηση με 

μικρότερο μισθό από ότι η εταιρία πληρώνει, ενώ είναι κατά τα άλλα όμοιος με τους άλλους 

εργαζομένους της εταιρίας. Υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις πιθανοί τρόποι απόκρισης της 

εταιρίας σε αυτήν την προσφορά.

Η πρώτη πιθανή αντίδραση είναι να επιθυμεί η επιχείρηση να επιχειρήσει να μειώσει 

τον μισθό, αλλά λόγο ρητών ή άρρητων συμφωνιών με τους εργαζομένους της, αποτρέπετε 

από το να μειώσει τον μισθό (μια επιχείρηση μπορεί να εμποδίζεται να μειώσει τους μισθούς 

από νόμους που καθορίζουν το ελάχιστο μισθό. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό είναι 

σχετικό μόνο με τους χαμηλού επιπέδου εργάτες, έτσι δεν είναι πρωτεύον στα μακροοικονο

μικά της ανεργίας). Οι θεωρίες στις οποίες η διαπραγμάτευση και τα συμβόλαια επηρεάζουν 

μακροοικονομικά την αγορά εργασίας είναι γνωστά ως ‘μοντέλα συμβολαίων’ (contracting 

models).

Η δεύτερη αντίδραση της επιχείρησης στην προσφορά του ανέργου είναι να πει ότι 

δεν δέχεται τον συλλογισμό ότι ο άνεργος αυτός είναι όμοιος με τους εργαζόμενούς της. Δη

λαδή η ετερογένια μεταξύ εργατών και εργασιών μπορεί να είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό 

της αγοράς εργασίας. Έτσι η άποψη του να σκέφτεται κανείς την αγορά εργασίας σαν μία 

μοναδική αγορά ή σαν έναν αριθμό αλληλοσυνδεόμενων αγορών είναι σαν να διαπράττει ένα 

βασικό λάθος. Αντί αυτού, σύμφωνα με αυτήν την άποψη, κάθε εργαζόμενος και κάθε εργα

σία θα πρέπει να θεωρείται διαφορετική. Σαν αποτέλεσμα η διαδικασία του συνδυασμού ερ

6 Akerlof G. A. and Yellen J. L. (1986) Efficiency wage models of the labor market
7 Akerlof G. A. and Yellen J. L. (1986) Efficiency wage models of the labor market
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γασιών και εργαζομένων συμβαίνει όχι μέσω των αγορών αλλά μέσω μίας περίπλοκης διαδι

κασίας αναζήτησης. Μοντέλα αυτού του τύπου είναι γνωστά ως μοντέλα αναζήτησης (search 

models), ή μοντέλα αναζήτησης και συνδυασμού (search and matching models), ή προσέγγι

ση ροής της αγοράς εργασίας (flow approach to the labor market).

Τρίτο, η επιχείρηση μπορεί να δεχτεί την προσφορά του ανέργου. Και αυτό όταν η 

αγορά εργασίας είναι περίπου Walrasian. Υπό αυτήν την σκοπιά η μετρούμενη ανεργία δη- 

μιουργείται κατά το μεγαλύτερο μέρος από άτομα τα οποία μετακινούνται από εργασία σε 

εργασία, ή από άτομα τα οποία επιθυμούν να εργαστούν με μισθούς μεγαλύτερους από ότι 

πραγματικά μπορούν να εργαστούν.

Τελευταίος τρόπος αντίδρασης της επιχείρησης είναι να πει ότι δεν θέλει να μειώσει 

τους μισθούς. Οι θεωρίες στις οποίες υπάρχει ένα όφελος και ένα κόστος στις επιχειρήσεις να 

πληρώσουν χαμηλότερους μισθούς είναι γνωστές ως θεωρίες αποτελεσματικού μισθού (effi

ciency wage theories). Η κεντρική ιδέα είναι ότι αν οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να παρακο

λουθούν το επίπεδο προσπάθειας των εργαζομένων τους τέλεια, τότε μπορούν να πληρώνουν 

έναν μεγαλύτερο μισθό από τον μισθό που θα εκκαθάριζε την αγορά για να προτρέψει τους 

εργαζομένους της να μην φυγοπονούν.” 8

Τα μοντέλα αποτελεσματικών μισθών σύμφωνα με τους 1 Akerlof G. A. , Yellen J. L. 

(1986), όταν εφαρμοστούν καταλλήλως, μπορούν να εξηγήσουν την κυκλική διακύμανση της 

ακούσιας ανεργίας. Όλα αυτά τα μοντέλα έχουν κοινό τους στοιχείο ότι στην ισορροπία τα 

κόστη παραγωγής μίας εταιρίας μπορούν να μειωθούν εάν αυτή πληρώσει μεγαλύτερους μι

σθούς από τον μισθό που εκκαθαρίζει την αγορά, και έτσι προκύπτει ότι στην ισορροπία υ

πάρχει ακούσια ανεργία.

2) Επισκόπηση μοντέλων αποτελεσματικών μισθών

Σύμφωνα με τον Katz L. (1986) και με τους Akerlof G. A. and Yellen J. L. (1986), τα 

μοντέλα αποτελεσματικών μισθών έχουν κοινό τους στοιχείο ότι στην ισορροπία οι επιχειρή

σεις μπορούν να διαπιστώσουν ότι είναι κερδοφόρο να πληρώσουν μισθούς μεγαλύτερους 

από τον μισθό που θα εκκαθάριζε την αγορά εργασίας. Οι υψηλοί μισθοί μπορούν να μειώ

σουν την ταχύτητα ροής ανανέωσης του εργατικού δυναμικού, να εκμαιεύσουν προσπάθεια 

από τους εργαζομένους, να αποτρέψουν τις συνδικαλιστικές κινήσεις των εργαζομένων και 

να προσελκύσουν καλύτερης ποιότητας εργατικό δυναμικό, αλλά και να βελτιώσουν το ηθικό 

των εργατών. Οι Katz L. (1986), Akerlof G. Α. και Yellen J. L. (1986) σε συνέπεια με την 

θεωρία των αποτελεσματικών μισθών, διατυπώνουν πως απλές εκδοχές μοντέλων αποτελε

σματικών μισθών μπορούν να εξηγήσουν απλά την ύπαρξη ακούσιας ανεργίας, τις καταμερι

8 Romer (1996) Advanced Macroeconomics, ρρ 440-441
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σμένες αγορές εργασίας και την διαφοροποίηση των μισθών μεταξύ επιχειρήσεων και βιομη

χανιών για εργαζόμενους με παρόμοια παραγωγικά χαρακτηριστικά.

Επανερχόμαστε λοιπόν στο ερώτημα γιατί οι άνεργοι, οι οποίοι έχουν τα ίδια χαρα

κτηριστικά με εργαζόμενους, δεν μπορούν να ρίξουν τους μισθούς και να εισέλθουν στην 

απασχόληση; Η βιβλιογραφία των αποτελεσματικών μισθών υποστηρίζει ότι η απάντηση 

βρίσκεται στα αντικίνητρα, για τους εργαζομένους, που προέρχονται από τους χαμηλούς μι

σθούς. Σε αυτήν την βιβλιογραφία βρίσκουμε την βασική υπόθεση των αποτελεσματικών 

μισθών ότι η παραγωγικότητα έχει θετική συσχέτιση με τους μισθούς 9. “Βάση αυτού οι επι

χειρήσεις μπορεί να δουν ότι είναι κερδοφόρο να πληρώνουν μεγαλύτερους μισθούς από τον 

μισθό που εκκαθαρίζει την αγορά. Αυτό είναι πιθανό γιατί ο μισθός που ελαχιστοποιεί τα 

εργατικά κόστη της επιχείρησης ανά μονάδα αποτελεσματικότητας μπορεί να μην είναι ο μι

σθός που εκκαθαρίζει την αγορά εργασίας. Οι εργοδότες μπορεί να είναι απρόθυμοι να μειώ

σουν τους μισθούς, ακόμα και υπό την παρουσία αυξημένης προσφοράς εργασίας, γιατί η 

μείωση των μισθών μπορεί να μειώσει την παραγωγικότητα περισσότερο από πολλαπλασια

στικά και στην πραγματικότητα να αυξήσει τα εργατικά κόστη. Η ισορροπία λοιπόν μπορεί 

να υφίσταται σε συνέπεια με επίμονη ακούσια ανεργία σε μερικές εκδοχές μοντέλων.

Μια ποικιλία διαφοροποιημένων αντιλήψεων, αν και πιθανά συμπληρωματικών, εξη

γήσεων για την άμεση σχέση μεταξύ μισθών και παραγωγικότητας έχει αναλυθεί στην βι

βλιογραφία. Αυτές οι προσεγγίσεις έχουν βασισθεί στα πιθανά οφέλη της επιχείρησης από 

υψηλότερους μισθούς: αυξημένα επίπεδα προσπάθειας και μειωμένα φυγοπονίας από τους 

εργαζομένους, χαμηλότερα κόστη από την εναλλαγή του προσωπικού, υψηλότερη ποιότητα 

εργατικού δυναμικού, αυξημένο ηθικό, ευκολότερη επίτευξη ομαδικής δουλειάς και αυξημέ

νο αίσθημα αφοσίωσης από τους εργαζόμενους στην επιχείρηση. Με αυτά τα οικονομικά ο

φέλη ο εργοδότης που ακολουθεί πολιτική αυξημένων μισθών έχουν δώσει για καιρό έμφαση 

θεσμικοί οικονομολόγοι της εργασίας (Dunlop (1985) and Reynolds (1978)

Εναλλακτική ορθολογικοποίηση για την πληρωμή μη ανταγωνιστικών πριμοδοτημέ- 

νων μισθών σχετίζεται με την παρουσία σωματίων ή με την δυνατότητα συνδικαλιστικής 

δράσης από μέρους των εργαζομένων. Οι επιχειρήσεις μπορούν να δουν ότι είναι επικερδές 

να πληρώνει μεγαλύτερους μισθούς, από τον μισθό της ανταγωνιστικής αγοράς στους εργα

ζόμενους των συνδικάτων για να διατηρήσουν βιομηχανική ηρεμία. Σε βιομηχανικές σχέσεις, 

οι ειδικοί στους ανθρώπινους πόρους και οι θεσμικοί οικονομολόγοι για καιρό υποστηρίζουν 

ότι οι επιχειρήσεις, όπου δεν υπάρχουν συνδικάτα, συχνά πληρώνουν μεγαλύτερους μισθούς 

από ότι είναι απαραίτητο ώστε να προσελκύσουν εργατικό δυναμικό με τα απαραίτητα προ

σόντα ώστε να αποφύγουν φαινόμενα σύστασης συνδικάτων. Ο Dickens (1986) ανέπτυξε ένα

9 Romer D. (1996) Advanced Macroeconomics, Akerlof G. A. and Yellen J. L. (1986) Efficiency wage 
models of the labor market, Katz L. F. (1986)
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μοντέλο για την επίδραση της απειλής συλλογικής δράσης από τους εργαζομένους στους μι

σθούς και την απασχόληση το οποίο προσεγγίζει τα μοντέλα των αποτελεσματικών μισθών.

Τα μοντέλα αποτελεσματικών μισθών αναπτύχθηκαν στην πρόσφατη βιβλιογραφία 

δίνοντας μια συνεκτική εξήγηση της ανεργίας. Κάποιοι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι οι θεω

ρίες αυτές συμπλήρωσαν με στέρεες μικροθεμελιώσεις τις Κενσιανές προτάσεις που αφορούν 

την σημαντικότητα της ακαμψίας μισθών και την ύπαρξη των επιπέδων κυκλικής διακύμαν

σης της ακούσιας ανεργίας. Οι θεωρίες των αποτελεσματικών μισθών δίνουν επίσης μία πι

θανή εξήγηση για την μεγάλη και επίμονη «μη ανταγωνιστική» διαφοροποίηση μισθών μετα

ξύ επιχειρήσεων για εργαζόμενους με παρόμοια παραγωγικά χαρακτηριστικά. Οι Bulow, 

Summers (1986) υποστηρίζουν ότι οι διαφοροποιήσεις μισθών που προκύπτουν για λόγους 

αποτελεσματικών μισθών δίνουν μια δικαίωση των επιχειρηματικών πολιτικών που σχεδιά

στηκαν για την προστασία και επιχορήγηση τομέων υψηλόμισθων εργασιών."10

2.1) Η βασική υπόθεση των αποτελεσματικών μισθών

Ο Romer (1996, ρρ 441) περιγράφει τους τέσσερις βασικότερους λόγους ύπαρξης 

αποτελεσματικών μισθών όπως αυτός τους συγκέντρωσε από τους Yellen (1984) και Katz, 

(1986).

“ Ο πρώτος, και πιο απλός, είναι ότι ένας μεγαλύτερος μισθός μπορεί να αυξήσει την 

κατανάλωση φαγητού ενός εργάτη, και έτσι προκαλείται βελτίωση της διατροφής και κατ’ 

επέκταση περισσότερη παραγωγικότητα. Προφανώς αυτή η δυνατότητα δεν είναι σημαντική 

στις ανεπτυγμένες οικονομίες. Παρόλα αυτά δίνει ένα απτό παράδειγμα για τα πλεονεκτήμα

τα που προκύπτουν από έναν μεγαλύτερο μισθό. Για αυτόν τον λόγο αποτελεί συχνά μία 

χρήσιμη αναφορά.”11 “Αυτή η διατύπωση εξελίχθηκε πρώτη φορά από τον Leibenstain 

(1957) για να αναδείξει την σύνδεση μεταξύ μισθών, διατροφής και υγείας σε λιγότερο ανε

πτυγμένα κράτη. Οι επιχειρήσεις, σε αυτό το πλαίσιο, έχουν υγιέστερους και πιο παραγωγι

κούς εργάτες αν πληρώσουν μεγαλύτερους μισθούς.

Ο Solow (1979) διατυπώνει ένα τυπικό παρόμοιο μοντέλο για ανεπτυγμένες οικονο

μίες, στο οποίο οι αυξημένοι μισθοί βελτιώνουν το ηθικό και αυτό άμεσα επηρεάζει την πα

ραγωγικότητα μέσω αύξησης της προσπάθειας των εργατών. Σύμφωνα με την Yellen (1984) 

θεωρούμε μια οικονομία με ίδιες, τέλεια ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, όπου η κάθε μια από 

αυτές λειτουργεί με μια βραχυπρόθεσμη συνάρτηση παραγωγής της μορφής:

Q = aF(e(w)L) (2.1.1),

10 Katz L. F. (1986)
11 Romer D. (1996) Advanced Macroeconomics
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όπου e είναι ο βαθμός προσπάθειας (ή αποτελεσματικότητας) του εργαζομένου, L είναι ο 

αριθμός των εργαζομένων, νν είναι ο πραγματικός μισθός, α συντελεστής παραγωγικότητας 

και Q είναι το προϊόν. Η τιμή του προϊόντος θεωρείται η μονάδα. Θεωρούμε ότι όλοι οι ερ

γαζόμενοι έχουν την ίδια σχέση μισθού παραγωγικότητας της μορφής e(w) με e > 0, 

e(O) < 0, και η ελαστικότητα του e(νν) ως προς νν είναι φθίνουσα (οι Akerlof and Yellen 

(1984) δίνουν οικονομική ερμηνεία των συνθηκών που απαιτούνται από την συνάρτηση 

β(νν)για μία λογική λύση του προβλήματος μεγιστοποίησης της επιχείρησης.).

Η αντιπροσωπευτική επιχείρηση μεγιστοποιεί τα κέρδη της, επιλέγοντας τους μι

σθούς και την απασχόληση:

maxaF(e(w)L)~wL (2.1.2),
w,L

Η λύση του προβλήματος μεγιστοποίησης δίνει:

e'(vv*)w* _

e(vv*)

και

e(w*)aF{e{\v)L) = νν*

(2.1.3),

(2.1.4),

Ο βέλτιστος μισθός νν* ικανοποιεί την συνθήκη ότι η ελαστικότητα της προσπάθειας σε σχέ

ση με τους μισθούς είναι η μονάδα. Ο μισθός νν* είναι γνωστός ως ο αποτελεσματικός μι

σθός γιατί ελαχιστοποιεί τα κόστη των μισθών ανά αποτελεσματική μονάδα εργασίας. Κάθε 

επιχείρηση προσλαμβάνει εργατικό δυναμικό μέχρι το σημείο που το οριακό προϊόν του να 

ισούται με τον μισθό νν . Αν η συνολική ζήτηση για εργασία υπολείπεται από την συνολική 

προσφορά εργασίας στον μισθό νν , τότε στην ισορροπία θα προκόψει ακούσια ανεργία.

Οι άνεργοι θα προτιμούν αυστηρά να εργάζονται με μισθό νν* παρά να είναι άνεργοι, 

αλλά οι επιχειρήσεις δεν θα έχουν κίνητρο να τους προσλάβουν σε ίδιους αλλά και σε χαμη

λότερους μισθούς. Αυτή η απλή εκδοχή της υπόθεσης του αποτελεσματικού μισθού μπορεί 

να εξηγήσει την ακούσια ανεργία στην ισορροπία. Και η ακαμψία του πραγματικού μισθού 

εμφανίζεται σε αυτό το μοντέλο. Αλλαγές στις σχετικές τιμές της επιχείρησης ή διαταραχές 

στην παραγωγή (α) δεν επηρεάζουν τον αποτελεσματικό μισθό νν , αλλά οδηγούν σε διαφο

ροποιήσεις στο επίπεδο απασχόλησης.

Το απλό μοντέλο αποτελεσματικών μισθών μπορεί εύκολα να επεκταθεί ώστε να δώ

σει πιθανές εξηγήσεις για διαφοροποιήσεις μισθών μεταξύ εργατών με ίδια χαρακτηριστικά 

και την ύπαρξη δυϊκών αγορών εργασίας. Αν η συσχέτιση μεταξύ μισθών και προσπάθειας 

διαφέρει μεταξύ επιχειρήσεων, τότε ο βέλτιστος μισθός θα διαφέρει μεταξύ επιχειρήσεων και 

προκύπτει μία κατανομή των μισθών των εργαζομένων με ίδια χαρακτηριστικά στην ισορρο-
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πία. Αυτές οι μισθολογικές διαφοροποιήσεις δεν αποτελούν διαφοροποιημένες αποζημιώσεις 

για μη οικονομικές πλευρές της εργασίας που άμεσα επηρεάζουν την ευημερία του εργαζο

μένου. Οι δυϊκές αγορές εργασίας, του τύπου που περιγράφηκαν από τους Doeringer και 

Piore (1971), μπορούν να προκύψουν αν η σχέση μεταξύ μισθών και προσπάθειας είναι πιο 

σημαντική σε κάποιους τομείς από κάποιους άλλους. Οι υψηλοί μισθοί και η τμηματοποίηση 

της αγοράς εργασίας (job rationing) μπορεί να προκόψει στον τομέα όπου οι θεωρήσεις των 

αποτελεσματικών μισθών είναι βασικές, ενώ στον δευτερεύοντα τομέα, όπου οι θεωρήσεις 

αποτελεσματικών μισθών είναι λιγότερο σημαντικές, συμπεριφέρεται σαν ανταγωνιστική 

αγορά εργασίας.”12

“Δεύτερο, ένας υψηλότερος μισθός μπορεί να αυξήσει την προσπάθεια του εργαζο

μένου σε συνθήκες όπου η επιχείρηση δεν μπορεί να παρακολουθήσει το επίπεδο προσπά

θειας τέλεια. Σε μια Walrasian αγορά εργασίας, οι εργαζόμενοι είναι αδιάφοροι στο να χά

σουν την δουλειά τους γιατί όμοιες εργασίες είναι άμεσα διαθέσιμες. Έτσι ο μόνος τρόπος για 

τις επιχειρήσεις να τιμωρήσουν τους εργαζόμενους τους που καταβάλουν μειωμένη προσπά

θεια είναι να τους απολύσουν, οι εργαζόμενοι όμως δεν έχουν κίνητρο να αυξήσουν την προ

σπάθεια. Αλλά αν μια επιχείρηση πληρώνει μεγαλύτερους μισθούς από τον μισθό που εκκα

θαρίζει την αγορά, οι εργασίες τους είναι πολύτιμες. Έτσι οι εργαζόμενοί της μπορούν να 

επιλέξουν να αυξήσουν την προσπάθεια τους έστω και αν η πιθανότητα, να πιαστούν να μην 

το κάνουν αυτό, είναι μικρή.”13 Αυτή η ιδέα συλλαμβάνεται από το υπόδειγμα της φυγοπονί

ας των Shapiro, Stiglitz (1984).

Ο τρίτος λόγος ύπαρξης αποτελεσματικών μισθών είναι ότι “ πληρώνοντας έναν με

γαλύτερο μισθό μπορεί να βελτιωθούν οι δυνατότητες των εργαζομένων σε τομείς που η επι

χείρηση δεν μπορεί να παρακολουθήσει. Συγκεκριμένα, αν υψηλότερων δυνατοτήτων εργά

τες έχουν μεγαλύτερους απαιτούμενους μισθούς (reservation wages), δίνοντας μεγαλύτερους 

μισθούς αυξάνεται η μέση ποιότητα του συνόλου των υποψηφίων, και έτσι αυξάνεται η μέση 

δυνατότητα των εργαζομένων που η επιχείρηση προσλαμβάνει.

Τέλος ένας υψηλός μισθός, μπορεί να αναπτύξει εμπιστοσύνη μεταξύ των εργατών 

και έτσι να υποκινήσει μεγαλύτερη προσπάθεια, αντίστροφα, ένας χαμηλός μισθός μπορεί να 

προκαλέσει θυμό και επιθυμία για εκδίκηση και κατ' επέκταση να οδηγήσει σε φυγοπονία ή 

και σαμποτάζ. Οι Akerlof και Yellen (1990) παρουσιάζουν εκτενή στοιχεία ότι η προσπάθεια 

των εργατών επηρεάζεται από στοιχεία όπως θυμός, ζήλια και ευγνωμοσύνη. Για παράδειγ

μα, δείχνουν μελέτες που περιγράφουν ότι εργάτες που πιστεύουν ότι δεν πληρώνονται καλά 

μερικές φορές κάνουν την δουλεία τους με τρόπους πιο δύσκολους για αυτούς ώστε να μειώ

σουν τα κέρδη των εργοδοτών τους.”14

12 Katz L. F. (1986)
13 Romer D. (1996) Advanced Macroeconomics, pp 441
14 Romer D. (1996) Advanced Macroeconomics, pp 441-442

8



2.2) Παραλλαγές του θέματος των αποτελεσματικών μισθών

Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναλυθούν οι βασικές αρχές διαφόρων προσεγγίσεων που 

έγκεινται στο πλαίσιο των αποτελεσματικών μισθών. Αυτά είναι τα υποδείγματα: φυγοπονίας 

(shirking models), κατετμημένων αγορών εργασίας (segmented labor markets), μεταβολής 

εργατικού δυναμικού (labor turnover models), δυσμενούς επιλογής (adverse selection 

models), κοινωνιολογικά μοντέλα (sociological models), δυνατότητας σύστασης σωματίων 

(union threat models).

2.2.1) Τα μοντέλα της φυγοπονίας (Shirking models)

“Οι εργοδότες γενικά έχουν μόνο ατελή πληροφόρηση σχετικά με την συμπεριφορά 

των εργατών στην δουλειά. Η επίβλεψη και παρακολούθηση της δραστηριότητας των εργα

τών έχει κόστος. Η τιμωρία για χαμηλή απόδοση του εργαζομένου, είναι περιορισμένη από 

νομικούς περιορισμούς και κοινωνικά πρότυπα. Η επιχείρηση μπορεί να αναστείλει την ερ

γασία του, να υποβιβάσει ή και να απολύσει τον εργαζόμενο για ανεπαρκή επίδοση η για κα

κή συμπεριφορά, αλλά δεν μπορεί να τον φυλακίσει ή να τον βασανίσει κτλ.

Υπό αυτές τις συνθήκες οι εργοδότες πρέπει να βρουν μηχανισμούς για να υποκινή

σουν επαρκή προσπάθεια από τους εργαζόμενούς τους. Τμηματικές αποδώσεις και άμεσα 

σχήματα πληρωμών και αποζημιώσεων για την απόδοση είναι συχνά ακριβά στο να χειρι

στούν και πολλές φορές δεν είναι πρακτικό, γιατί είναι δύσκολα παρατηρούμενη η συνεισφο

ρά ενός ατόμου. Οι επιχειρήσεις μπορεί να βρουν επικερδές σε αυτή την περίπτωση την αύ

ξηση των μισθών πάνω από το κόστος ευκαιρίας των εργαζομένων. Με την αύξηση των μι

σθών η επιχείρηση αυξάνει το κόστος της απώλειας της εργασίας και ενθαρρύνουν τους ερ

γαζομένους να καταβάλουν επαρκή προσπάθεια. Όταν οι εργαζόμενοι πληρώνονται με μι

σθούς πάνω από το κόστος ευκαιρίας, εκτιμούν την δουλεία τους, και η απειλή απόλυσης σε 

περίπτωση που συλληφθούν να φυγοπονούν δημιουργεί ένα κίνητρο για τους εργαζομένους 

να μην φυγοπονούν. Μοντέλα στα οποία η ανάγκη της επιχείρησης να αποσπάσει προσπά

θεια από τους εργαζομένους της μπορεί να οδηγήσει σε πληρωμές μισθών μεγαλύτερων από 

τον μισθό που θα εκκαθάριζε την αγορά εργασίας και δημιουργούν στην ισορροπία ακούσια 

ανεργία, έχουν εξεταστεί από τον Bowles (1985), Bulow και Summers (1986), Calvo 

(1979,1985), Calvo και Wellisz (1978), Eaton και White (1982, 1983), Foster και Wan 

(1984), Gintis και Ishikawa (1983), Jones (1985), Shapiro και Stiglitz (1984), and Storf 

(1982).

Στο μοντέλο των Shapiro και Stiglitz (1984), οι επιχειρήσεις μπορούν μόνο ατελώς 

να παρακολουθήσουν την επίδοση των εργαζομένων τους, και οι εργαζόμενοι έχουν την δια- 

κριτή επιλογή να εργαστούν ή να αποφύγουν την δουλειά. Οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις
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είναι ομογενείς. Αν όλες οι επιχειρήσεις πληρώνουν τον ίδιο μισθό που εκκαθαρίζει την αγο

ρά, τότε υπάρχει πλήρη απασχόληση και δεν υπάρχει κόστος στους εργαζομένους που φυγο

πονούν καθώς μπορούν αμέσως να βρουν δουλειά με τον ίδιο μισθό αν απολυθούν. Αυτό το 

ισχυρό αποτέλεσμα του μηδενικού κόστους της αμέλειας καθήκοντος απαιτεί να μην υπάρ

χουν κόστη αλλαγής εργασίας ή κόστη αναζήτησης και όχι δυσμενή επιρροή στην φήμη των 

εργατών στην αγορά εργασία αν αποκτήσουν ένα φτωχό ιστορικό απασχόλησης. Η υπόθεση 

ομογένειας των εργατών εξαλείφει τα αποτελέσματα φήμης των εργατών γιατί όλοι οι εργά

τες στην αγορά εργασίας θεωρείται ότι αντιδρούν το ίδιο με τα ίδια δοσμένα κίνητρα. Αν η 

προσπάθεια επισύρει κόστη, όλοι οι εργαζόμενοι φυγοπονούν κάτω από συνθήκες πλήρους 

απασχόλησης. Έτσι αποδίδει κάθε επιχείρηση να αυξήσει τους μισθούς της για να εξαλείψει 

την φυγοπονία. Όταν όλες οι επιχειρήσεις το κάνουν αυτό, ο μέσος μισθός αυξάνεται και η 

απασχόληση μειώνεται. Στην ισορροπία όλες οι επιχειρήσεις πληρώνουν έναν μισθό ψηλότε

ρο από τον μισθό που εκκαθαρίζει την αγορά δημιουργώντας ανεργία. Από την στιγμή που οι 

εργασίες είναι σπανιότερες και εκλογικευμένες, η απώλεια μιας δουλειάς μπορεί να εξελιχθεί 

σε μακροχρόνια περίοδο ανεργίας. Το σύνολο των ανέργων λειτουργεί σαν μηχανισμός τιμω

ρίας των εργαζομένων κάνοντας την φυγοπονία ζημιογόνα. Παρότι κάποιο επίπεδο ανεργίας 

σε αυτό το μοντέλο είναι βέλτιστο, ώστε να υπάρχουν κίνητρα για εργασία, οι Shapiro and 

Stiglitz (1984) δείχνουν ότι αυτό δεν είναι άριστο κατά Pareto. Η ανεργία στην ισορροπία σε 

αυτό το μοντέλο είναι ακούσια καθώς όμοιοι εργάτες αντιμετωπίζονται διαφορετικά και οι 

άνεργοι αυστηρά θέλουν να εργαστούν

Το μοντέλο της φυγοπονίας υποδεικνύει μια ποικιλία παραγόντων που επηρεάζει την 

δυνατότητα της επιχείρησης να αποκομίζει προσπάθεια από τους εργαζομένους και κατά συ

νέπεια προκύπτουν κάποιες πιθανές δόκιμες προβλέψεις που αφορούν την φύση της διαφο

ροποίησης μισθών και της ανεργίας. Οι επιχειρήσεις θα έπρεπε να πληρώσουν μεγαλύτερους 

μισθούς σε μια δεδομένη ποιότητα εργατών όπου η παρακολούθηση είναι δαπανηρή ή δύ

σκολη, έτσι ώστε η πιθανότητα να ανιχνευτεί η φυγοπονία να είναι μικρή. Υψηλότεροι, ίσως, 

μισθοί να απαιτούνται σε θέσεις στις οποίες χαμηλή απόδοση των εργαζομένων μπορεί να 

προκαλέσει μεγάλη ζημία. Στην πράξη, τα συστήματα αξιολόγησης εργασιών που χρησιμο

ποιήθηκαν στον σχεδιασμό και διατήρηση των μισθοδοτικών δομών σε πολλές επιχειρήσεις, 

αξιολογούν τις θέσεις εργασίας με έναν παράγοντα υπευθυνότητας ο οποίος είναι άμεσα συν- 

δεδεμένος με την πιθανή ζημία που μπορεί να προκληθεί από ανάρμοστη επίδοση στην εργα

σία (Milkovich and Newman, 1984). Οι εργαζόμενοι σε θέσεις εμπιστοσύνης και υπευθυνό

τητας θα έπρεπε να λαμβάνουν μπόνους στο μισθό (Eaton and White, 1982). Η αξία ενός ερ

γαζομένου ο οποίος καταλαμβάνει μία θέση μειώνεται αν η πιθανότητα για μελλοντική απο

χώρηση είναι μεγάλη. Αυτό σημαίνει ότι επιχειρήσεις με δυσκολίες παρακολούθησης θα έ

πρεπε να αποφεύγουν να προσλαμβάνουν εργάτες από διακριτές ομάδες που πιστεύουν ότι 

προκαλούν μεγάλο ρυθμό εκροής από την εργασία και θα έπρεπε να αναπτύξουν μακροχρό
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νιες σχέσης απασχόλησης. Η αυξημένη διακύμανση στην ζήτηση εργατικού δυναμικού μετα

ξύ κλάδων αυξάνει άμεσα την ανεργία μέσω περισσότερων αποχωρήσεων για την διευκό

λυνση της επανατοποθέτησης εργατικού δυναμικού και έμμεσα αυξάνει το ποσοστό διαρ

θρωτικής ανεργίας μέσω της απαίτησης από τις επιχειρήσεις να πληρώσουν μεγαλύτερο μι

σθό ώστε να αποτρέψουν την φυγοπονία καθότι αυτό αποτρέπει μια μεγαλύτερη πιθανότητα 

μελλοντικής αποχώρησης.

Το αναμενόμενο εισόδημα από την ανεργία επηρεάζει το μισθό που απαιτείται για να 

προκαλέσει την απαραίτητη συμπεριφορά των εργαζομένων. Ένα μεγαλύτερο ασφαλιστικό 

όφελος ανεργίας αυξάνει τον απαιτούμενο μισθό και μειώνει την απασχόληση. Ένα μεγαλύ

τερο ποσοστό ανεργίας και κατ' επέκταση μεγαλύτερο διάστημα ανεργίας για έναν εργαζό

μενο που απολύθηκε γιατί φυγοπονούσε, μειώνει τον απαιτούμενο μισθό. Τελικά, το επίπεδο 

των μισθών που προσφέρεται από τις επιχειρήσεις επηρεάζει τις προοπτικές ενός απολυμένου 

εργαζόμενου. Το μοντέλο υποδεικνύει ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να απασχολούνται με την 

θέση τους στην ιεραρχία μισθών (Bulow and Summers, 1986).”15

“ Όλα αυτά τα μοντέλα πάσχουν από την ίδια θεωρητική ατέλεια, συμβόλαια απα

σχόλησης πιο έξυπνα από τα απλά μισθολογικά σχήματα που χρησιμοποιήθηκαν μπορούν να 

μειώσουν ή να εξαλείψουν την ακούσια ανεργία. Στο υπόδειγμα της απειλής αθέτησης συμ

φωνίας, η εισαγωγή αμοιβών για την απόκτηση απασχόλησης επιτρέπει την αγορά να εκκα

θαρίζεται αποτελεσματικά για όσο οι εργαζόμενοι έχουν επαρκές κεφάλαιο να πληρώσουν τις 

αμοιβές αυτές” (Eaton, White, 1982). Οι άνεργοι θα επιθυμούν να πληρώσουν μια αμοιβή για 

να εργαστούν. Οι αμοιβές αυτές μειώνουν τα εργατικά κόστη, δίνοντας στις επιχειρήσεις κί

νητρο να προσλάβουν περισσότερους εργαζόμενους. Αν όλες οι επιχειρήσεις χρεώνουν αμοι

βές, κάθε εργαζόμενος που φυγοπονεί και γίνει αντιληπτός, ξέρει ότι πρέπει να ξαναπληρώ- 

σει μια αμοιβή για να απασχοληθεί ξανά. Αυτή η δυνατότητα αντικαθιστά την απειλή της 

ανεργίας στην δημιουργία κινήτρων για εργασία. Μηχανισμοί που λειτουργούν αντίστοιχα 

είναι συμφωνίες για επιδοτήσεις που γίνονται με τους εργαζομένους όταν αρχικά προσλαμ

βάνονται και σπάνε αν πιαστούν να αμελούν τα καθήκοντά τους, ή η επιβολή προστίμων σε 

αυτούς. Η απειλή του σπασίματος της συμφωνίας αντικαθιστά την απειλή της απόλυσης. Ο 

Lazear (1979,1981) παρουσίασε πως η μισθοδοσία βάση παλαιότητας μπορεί να λύσει το 

πρόβλημα κινήτρων. Οι εργαζόμενοι όταν προσλαμβάνονται πληρώνονται μικρότερο μισθό 

από την οριακή τους παραγωγικότητα με την υπόσχεση ότι αργότερα τα κέρδη τους θα είναι 

μεγαλύτερα από την οριακή τους παραγωγικότητα. Η αύξουσα κλίση σε διάγραμμα ηλικίας 

μισθού δίνει ένα κίνητρο για την αποφυγή φυγοπονίας. Η παρούσα αξία των μισθών που 

πληρώνονται μπορεί να πέσει στο επίπεδο μισθού που εκκαθαρίζει την αγορά, εξαλείφοντας 

την ακούσια ανεργία. Οι Lazear, More (1984) έδωσαν μια καλή σύνοψη του θεωρητικού μο

15 Katz L. F. (1986)
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ντέλου που περιγράφεται σε προηγούμενα άρθρα του Lazear. Επιπρόσθετα συγκρίνοντας την 

κλίση της καμπύλης ηλικίας - κερδών και τα διαχρονικά προεξοφλημένα κέρδη των εργαζο

μένων και των αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων, διακρίνουν το κομμάτι εισροών λόγο των 

κινήτρων και το κομμάτι των εισροών λόγο της εκπαίδευσης μέσα στην δουλεία, όπου και 

βρίσκουν ότι βάση της υπόθεσης ότι η κλίση των εισροών των εργαζομένων επηρεάζεται ση

μαντικά από τα κίνητρα.

Σαν θεωρητική αντίρρηση σε αυτά τα μισθολογικά σχήματα, τίθεται το θέμα του ηθι

κού κινδύνου από την μεριά των εργοδοτών στην εκτίμηση της προσπάθειας των εργαζομέ

νων. Οι επιχειρήσεις έχουν προφανές κίνητρο να χαρακτηρίσουν τους εργαζόμενους ως φυ

γόπονους για να μην τους δώσουν πριμ, να συλλέξουν πρόστιμα, ή να τους αντικαταστήσουν 

με νέους εργαζόμενους που θα πληρώσουν για την θέση τους. Στο μοντέλο του Lazear, όπου 

η επιχείρηση πληρώνει στους παλαιότερους εργαζομένους μισθούς πάνω από την οριακή 

τους παραγωγικότητα, υπάρχει κίνητρο για τις επιχειρήσεις να απολύσουν τέτοιους εργαζό

μενους, αντικαθιστώντας τους με νέους που πληρώνονται λιγότερο από την παραγωγικότητά 

τους. Η σοβαρότητα αυτού του θέματος ηθικού κινδύνου εξαρτάται από την δυνατότητα των 

εργαζομένων να επιβάλλουν τιμιότητα στην επιχείρηση. Αν η προσπάθεια είναι μετρήσιμη 

από την επιχείρηση και από τους εργαζομένους και μπορεί να επιβεβαιωθεί και από εξωτερι

κούς παρατηρητές, η επιχείρηση δεν θα μπορεί να ξεγελάσει τους εργαζόμενους16. Ακόμα και 

υπό την έλλειψη εξωτερικού παρατηρητή ο Lazear (1981) έδειξε, πώς λόγω του ενδιαφέρο

ντος της επιχείρησης για την φήμη της, μπορεί να ξεπεραστεί το πρόβλημα ηθικού κινδύνου. 

Οι Bhattacharya (1983), Green and Stokey (1983), Lazear and Rosen (1981), Malkomson 

(1984), Nalebuff and Stiglitz (1983), έχουν προτείνει «tournament contracts», τα οποία και 

αυτά μπορούν να επιλύσουν το πρόβλημα του ηθικού κινδύνου. Η επιχείρηση δεσμεύεται σε 

ένα μισθολογικό πλάνο με το οποίο πληρώνονται υψηλοί μισθοί σε ένα ποσοστό εργαζομέ

νων και χαμηλοί μισθοί στους υπόλοιπους σύμφωνα με μια ex post, πιθανώς τυχαία αξιολό

γηση των επιπέδων προσπάθειας τους.”17

2.2.2) Υποδείγματα κατατμημένων αγορών εργασίας (Segmented labor markets)

“Το μοντέλο της φυγοπονίας εκλογικεύει αφ’ ενός την δυϊκότητα των αγορών εργα

σίας με μια χρήσιμη διαφοροποίηση για όμοιους εργαζόμενους μεταξύ πρωτευόντων και δευ- 

τερευόντων τομέων και αφ’ εταίρου των εργασιών του πρωτεύοντος τομέα. Η υπόθεση της 

δυϊκής αγοράς εργασίας διατυπώνει ότι η αγορά εργασίας μπορεί να διαιρεθεί σε έναν πρω

16 Αν ήταν κάτι τέτοιο εφικτό, δηλαδή να είναι τόσο εύκολα μετρήσιμη η προσπάθεια, τότε καταρρέει 
η κρίσιμη παραδοχή των μοντέλων φυγοπονίας, με αποτέλεσμα κανείς εργαζόμενος δεν έχει κίνητρο 
να φυγοπονεί εφόσον είναι βέβαιο ότι θα συλληφθεί να το κάνει, και έτσι θα καταλήγαμε στο πιο α
πλοποιημένο μισθολογικό Walrasian σχήμα με μισθούς που θα εκκαθάριζαν την αγορά.
17 Akerlof G. A. and Yellen J. L. (1986) Efficiency wage models of the labor market pp 5,6
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τεύων τομέα ο οποίος προσφέρει εργασίες που χαρακτηρίζονται από υψηλούς μισθούς και 

εσωτερικές αγορές εργασίας και έναν δευτερεύον τομέα ο οποίος προσφέρει χαμηλούς μι

σθούς, ανειδίκευτες εργασίες με μικρές προοπτικές εξέλιξης (Doeringer and Piore, 1971).

Ο Dickens και ο Lang (1985 a,d) βρίσκουν σε δυο διαφορετικά σετ δεδομένων ότι η 

εκτίμηση ενός μεταβλητού μοντέλου καθορισμού μισθών με άγνωστο περιβάλλον προκύ

πτουν δύο διακριτές εξισώσεις μισθών. Οι δύο εξισώσεις προσμοιάζουν τις προβλέψεις της 

θεωρίας της δυϊκής αγοράς για τα χαρακτηριστικά των συναρτήσεων των κερδών στους πρω

τευόντων και δευτερευόντων τομέων. Η εξίσωση στην οποία οι περισσότεροι εργαζόμενοι 

εμπλέκονται προσδίδει σημαντικές αποδόσεις σε σχέση με την εμπειρία και την μόρφωση. Η 

άλλη εξίσωση δεν δείχνει να υπάρχουν σημαντικές αποδόσεις από μεταβλητές ανθρώπινου 

κεφαλαίου. Η τεχνική εκτίμησης επιτρέπει τον ταυτόχρονο καθορισμό της πιθανότητας σύν

δεσης του κάθε εργάτη με τον κάθε τομέα και της συνάρτησης κερδών του κάθε τομέα. Η 

διαδικασία επιτρέπει μία δοκιμή υπόθεσης η οποία μπορεί να ερμηνευτεί σαν μια δοκιμή 

εκλογίκευσης των εργασιών του πρωτεύοντος τομέα. Τα αποτελέσματά τους δείχνουν κάποια 

εκλογίκευση εργασιών (ιδιαίτερα για μειονοτικούς εργαζόμενους).

Η βασική αντίρρηση στην προσέγγιση των δυϊκών αγορών εργασίας βασίζεται στο 

επιχείρημα ότι αν οι δευτερεύοντες εργαζόμενοι ζηλεύουν τους πρωτεύοντες και είναι το ίδιο 

παραγωγικοί, τότε ο πρωτεύων τομέας θα έπρεπε να ρίξει τους μισθούς για να εκκαθαρίσει 

την αγορά. Μια πιθανότητα είναι το ότι οι μισθολογικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των τομέων 

αντικατοπτρίζουν μη μετρήσιμες ποιοτικές διαφορές εργαζομένων. Εναλλακτικά, το μοντέλο 

της φυγοπονίας δίνει μια ισχυρή εξήγηση για τις δυϊκές αγορές εργασίας με καταμερισμό ερ

γασιών των καλών εργασιών του πρωτεύοντος τομέα ακόμα και σε μια οικονομία με ομογε

νής εργαζόμενους.

Οι Bulow, Summers (1986), Jones (1985) αναλύουν εκδοχές του υποδείγματος της 

φυγοπονίας στις οποίες η ανίχνευση των φυγόπονων στον έναν τομέα της οικονομίας (τον 

πρωτεύων) είναι δύσκολη και η παρακολούθηση δεν έχει κόστος στον άλλον (δευτερεύων 

τομέα). Αυτό ταιριάζει στις εμπειρικές παρατηρήσεις ότι οι τυπικές πρωτεύοντες εργασίες 

εμπεριέχουν έναν δίκαιο βαθμό υπευθυνότητας και ανεξάρτητης δράσης από το μέρος του 

εργαζομένου, ενώ οι περισσότερες δευτερεύουσες εργασίες εμπεριέχουν δουλείες που πιο 

εύκολα επιβλέπονται. Αποτελεσματικοί μισθοί πάνω από τον μισθό εκκαθάρισης της αγοράς 

προκύπτουν στον πρωτεύων τομέα, δημιουργώντας διαφοροποίηση χρησιμότητας μεταξύ 

εργασιών του πρωτεύοντα και δευτερεύοντα τομέα με αποτέλεσμα ένα κόστος στην απώλεια 

μίας εργασίας του πρωτεύοντος τομέα.

Η ανεργία «αναμονής» (Hall, 1975) μπορεί να δημιουργηθεί αν είναι ευκολότερη η 

απόκτηση μίας εργασίας του πρωτεύοντος τομέα από την ανεργία παρά από τον δευτερεύο

ντα τομέα και οι εργαζόμενοι μπαίνουν στην σειρά για εργασίες του πρωτεύοντος τομέα. Αυ

τό είναι πιθανόν, αν ένα ιστορικό απασχόλησης σε δευτερεύουσα θέση εργασίας σηματοδο-
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τείταν αρνητικά από τους εργοδότες του πρωτεύοντα τομέα. Εργαζόμενοι που αξιολογούν την 

σχόλη περισσότερο από τους μισθούς του δευτερεύοντος τομέα αλλά λιγότερο από τους μι

σθούς του πρωτεύοντος μπορεί να παραμείνουν άνεργοι και να αναμένουν για εργασία στον 

πρωτεύοντα τομέα. Μισθολογικές διαφοροποιήσεις που προκύπτουν από διαφορές στην 

δυσκολία παρακολούθησης της απόδοσης μεταξύ επιχειρήσεων δημιουργεί κίνητρα για 

ανεργία «αναζήτησης».

Εσωτερικές αγορές εργασίας με εσωτερικές βαθμίδες προαγωγών είναι πιθανόν να 

εμφανιστούν στον πρωτεύοντα τομέα για να συντηρηθούν μακροχρόνιες σχέσεις απασχόλη

σης. Η ανάπτυξη εσωτερικών αγορών και διαφοροποιημένων πλάνων πληρωμών για να υπο

κινήσουν προσπάθεια στον πρωτεύοντα τομέα μπορεί να καταστήσει περιττή την ανάγκη για 

την χρήση αποτελεσματικών μισθών, με την χρήση του υποβιβασμού στον δευτερεύοντα το

μέα ή την ανεργία σαν κίνητρα. Αυτού του τύπου η αντίρρηση των εναλλακτικών μέσων για 

την υποκίνηση εργαζομένων είναι μια βασική δυσκολία των μοντέλων αποτελεσματικών μι

σθών.”18

2.2.3) Τα υποδείγματα της μεταβολής του εργατικού δυναμικού (labor turnover model)

“Οι εργαζόμενοι είναι πιο απρόθυμοι να αφήσουν την δουλεία τους όσο υψηλότερος 

είναι ο μισθός (σχετικός) που πληρώνει η επιχείρηση που εργάζονται και όσο πιο άσχημες 

είναι οι συνθήκες στην εξωτερική αγορά εργασίας, (π.χ. όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο της 

συνολικής ανεργίας). Αν οι επιχειρήσεις πρέπει να πληρώσουν μέρος του κόστους της μετα

βολής του εργατικού δυναμικού και αν ο ρυθμός παραιτήσεων είναι φθίνουσα συνάρτηση 

των μισθών, τότε οι επιχειρήσεις έχουν ένα κίνητρο να πληρώσουν υψηλότερους μισθούς για 

να μειώσουν τα κόστη. Οι Salop (1979), Stiglitz (1974,1985) ανέλυσαν μοντέλα βασισμένα 

σε αυτά τα χαρακτηριστικά. Η τυπική δομή του μοντέλου της μεταβολής εργατικού δυναμι

κού είναι παρόμοια με αυτή του μοντέλου της φυγοπονίας. Η προσπάθεια των επιχειρήσεων 

να πληρώσουν σχετικά υψηλούς μισθούς για να ελαχιστοποιήσουν το κόστος από την μετα

βολή του εργατικού δυναμικού, μπορεί να οδηγήσει σε ισορροπία με μισθούς μεγαλύτερους 

από τον μισθό εκκαθάρισης της αγοράς και την ύπαρξη ακούσιας ανεργίας η οποία εξυπηρε

τεί στην μείωση του ρυθμού παραιτήσεων.

Η αδυναμία της αγοράς σε αυτό το μοντέλο εμφανίζεται, όπως και στο υπόδειγμα της 

φυγοπονίας, εξαιτίας του διπλού ρόλου των μισθών. Ο ίδιος μισθός αδυνατεί ταυτόχρονα να 

εκκαθαρίσει την αγορά για νέες προσλήψεις και την αγορά για ειδικευμένους εργαζόμενους 

(Salop, 1979). Ένα μισθολογικό σύστημα που λαμβάνει υπόψη του την παλαιότητα, στο ο

ποίο οι νέοι εργαζόμενοι δέχονται αρχικά χαμηλότερους μισθούς κάτω από το οριακό τους

18 Katz L. F. (1986)
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προϊόν, για την πληρωμή της εκπαίδευσής τους και των κοστών πρόσληψης, μπορεί να λύσει 

το πρόβλημα και να εξαλείψει την ακούσια ανεργία. Αν η εκπαίδευση και τα κόστη πρόσλη

ψης είναι μεγάλα και συγκεντρωμένα σε μια μικρή αρχική περίοδο, τότε πρέπει να αποκομί

ζονται από τους νέους εργαζόμενους. Οι επιχειρήσεις δεν έχουν κίνητρο να αναγκάσουν τους 

εργαζόμενους να παραιτηθούν αν πρέπει να γίνεται εκπαίδευση ή αν συνεπάγονται κόστη 

προσλήψεων. Έτσι το πρόβλημα ηθικού κινδύνου της επιχείρησης δεν είναι τόσο σοβαρό όσο 

στο μοντέλο της φυγοπονίας. Οι ατέλειες της αγοράς κεφαλαίου μπορούν να αποδείξουν την 

πληρωμή μεγάλων αμοιβών μη πρακτική. Οι Salop (1979), Stiglitz (1984) υποστηρίζουν ότι 

οι εργαζόμενοι που απεχθάνονται το ρίσκο είναι απίθανο να δεχτούν συμφωνίες εκ των υστέ

ρων και να φέρουν το ρίσκο να μην ταιριάζουν για την δουλειά. Αυτοί οι παράγοντες υποδει

κνύουν ότι είναι ρεαλιστικό να υποθέσουμε ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να επωμίζονται μέρος 

του κόστος αλλαγής δυναμικού προσωπικού.

Το μοντέλο υποδεικνύει ότι υψηλοί μισθοί πληρώνονται όπου τα κόστη εκπαίδευσης 

και πρόσληψης είναι μεγάλα. Αυτές οι πριμοδοτήσεις μισθών σχετίζονται με μικρότερα πο

σοστά μεταβολής εργατικού δυναμικού. Ο Stiglitz (1985) δείχνει πως το μοντέλο δίνει εξή

γηση για την κατανομή μισθών μεταξύ των επιχειρήσεων για όμοιους εργαζόμενους. Ισοδύ

ναμα κερδοφόρες στρατηγικές υψηλού μισθού - χαμηλού ποσοστού μεταβολής εργατικού 

δυναμικού ή χαμηλού μισθού - υψηλού ποσοστού μεταβολής εργατικού δυναμικού μπορούν 

να συνυπάρχουν για όμοιες επιχειρήσεις και όμοιους εργαζόμενους για συγκεκριμένες συ

ναρτήσεις παραίτησης.”19

2.2.4) Τα υποδείγματα δυσμενούς επιλογής (adverse selection model)

“Η ατελής πληροφόρηση για τις δυνατότητες των εργαζομένων μπορεί να δώσει μία 

εκλογίκευση για την επιλογή πληρωμών αποτελεσματικών μισθών. Αν οι εργαζόμενοι είναι 

ετερογενείς στις δυνατότητες και αν οι δυνατότητες και οι μισθοί είναι θετικά συσχετισμένοι, 

οι επιχειρήσεις που πληρώνουν μεγαλύτερους μισθούς θα προσελκύσουν καλύτερης ποιότη

τας υποψηφίους. Αν οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να παρακολουθήσουν την ποιότητα των 

υποψηφίων και δεν έχουν μηχανισμούς για να προτρέψουν τους εργαζόμενους να αποκαλύ- 

ψουν τις πραγματικές τους δυνατότητες, τότε πρέπει να χρησιμοποιηθεί τυχαίος τρόπος επι

λογής από το σύνολο των υποψηφίων. Ένας μεγαλύτερος μισθός αυξάνει τις αναμενόμενες 

δυνατότητες ενός εργαζομένου που προσλήφθηκε τυχαία από το σύνολο των υποψηφίων. 

Ένας μισθός μεγαλύτερος από τον μισθό που εκκαθαρίζει την αγορά μπορεί να ελαχιστο

ποιήσει τα κόστη ανά αποτελεσματική μονάδα εργασίας κάτω από αυτές τις συνθήκες (Mal- 

comson, 1981, Stiglitz, 1976, Weiss, 1980). Θεσμικοί, νομικοί ή κοινωνιολογικοί περιορισμοί

19 Katz L. F. (1986)
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που εμποδίζουν τις επιχειρήσεις να διαφοροποιούν τους μισθούς μεταξύ εργαζομένων με 

διαφορετικά παραγωγικά χαρακτηριστικά μπορεί να οδηγήσει σε παρόμοια αποτελέσματα.

Βασικό πρόβλημα σε αυτό το μοντέλο είναι ότι οι επιχειρήσεις είναι πιθανό στην πο

ρεία να μάθουν τις δυνατότητες του εργαζόμενου. Σε αυτήν την περίπτωση, συμφωνίες για 

την απόδοση μπορούν να επιλύσουν το πρόβλημα της δυσμενούς επιλογής. Το ίδιο πρόβλημα 

ηθικού κινδύνου από την πλευρά των επιχειρήσεων και των ατελειών της αγοράς κεφαλαίου, 

που περιορίζει την χρήση συμφωνιών για προβλήματα αμέλειας καθήκοντος, εφαρμόζονται 

και σε αυτό το πλαίσιο. Αν οι επιχειρήσεις μπορούν να μετρήσουν την απόδοση στην εργασί

α, σχήματα πληρωμών του τύπου πληρωμή για απόδοση μπορούν να επιλύσουν το πρόβλη

μα. Συμβόλαια απασχόλησης με προσωπικής επιλογής κίνητρα ( μη γραμμικά συμβόλαια 

μισθού - απασχόλησης) θα μπορούσαν επίσης να διευκολύνουν το πρόβλημα της δυσμενούς 

επιλογής (Mookherjee, 1984a).”20

2.2.5) Κοινωνιολογικά μοντέλα (sociological models)

“Το επίπεδο της προσπάθειας που καταβάλλουν οι εργαζόμενοι μπορεί να εξαρτάται 

σημαντικά στην έκταση που νοιώθουν ότι τους φέρονται δίκαια οι εργοδότες τους. Η αντι- 

λαμβανόμενη δικαιοσύνη του μισθού μπορεί να επηρεάσει το επίπεδο της προσπάθειας που 

καταβάλλει αν η προσπάθεια είναι συνδεδεμένη με το ηθικό του εργαζομένου και το αίσθημα 

αφοσίωσης που έχει προς την επιχείρηση. Οι Akerlof (1982, 1984), Solow (1979) υποστηρί

ζουν πως η ακαμψία μισθών υπό την ύπαρξη ανεργίας μπορεί αν υφίσταται λόγο της σημα- 

ντικότητας κοινωνιολογικών μισθολογικών θεσμών και άλλων συμπεριφορών που δεν συλ- 

λαμβάνονται καλά από τις παραδοσιακές ατομοκεντρικές συναρτήσεις χρησιμότητας. Ο Ak

erlof (1984) παραθέτει μια σειρά δεδομένων από κοινωνιολογικές μελέτες που δείχνουν ότι 

τα επίπεδα προσπάθειας των εργαζομένων εξαρτώνται από νόρμες της αμάδας εργασίας τους 

(πίεση συναδέρφων) και δείχνει ένα αριθμό κοινωνιολογικά βασισμένων μοντέλων με υπο

νοήσεις αποτελεσματικών μισθών. Ο Akerlof (1982) ανέπτυξε ένα μοντέλο στο οποίο οι επι

χειρήσεις μπορούν να ανεβάσουν τις νόρμες εργασίας των ομάδων προσφέροντας μισθούς 

υψηλότερους από αυτούς που απαιτείται για να προσελκύσουν εργατικό δυναμικό. Το «δώ

ρο» των επιχειρήσεων, οι μεγαλύτεροι μισθοί, επιβραβεύετε από το «δώρο» των βελτιωμέ

νων νορμών εργασίας και την αυξημένη ατομική προσπάθεια. Μισθοί μεγαλύτεροι από τον 

μισθό που εκκαθαρίζει την αγορά εργασίας μπορεί να είναι το αποτέλεσμα όταν οι μισθοί 

παίζουν διπλό ρόλο, ο προσδιορισμός της εργασίας στις επιχειρήσεις και την ικανοποίηση 

διαπροσωπικών και διαχρονικών μισθολογικών νορμών που παίζουν ρόλο στην απόδοση των 

εργαζομένων.

20 Katz L. F. (1986)
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Οι περισσότερες επιχειρήσεις δίνουν σημασία στην αντιληφθήσα δικαιοσύνη και συ

νέπεια των εσωτερικών τους μισθολογικών δομών. Οι Doeringer, Piore (1971), διαπίστωσαν 

πως οι επιχειρήσεις απασχολούν πολλούς πόρους και βάζουν μεγαλύτερο βάρος στην μισθο- 

λογική πολιτική τους σχετικά με προγράμματα αξιολόγησης εργασίας, τα οποία σχεδιάστη

καν ώστε να διατηρηθούν η να δικαιολογηθούν οι εσωτερικές μισθολογικές δομές, παρά να 

κρατούν τους μισθούς ευθυγραμμισμένους με τους ανταγωνιστικούς μισθούς. Οι Richard 

Wing (1984, π 9/18), ένας πρώην διευθυντής αμοιβών της Eastman Kodak, υποστηρίζει πώς 

αν συγκεκριμένες μισθολογικές σχέσεις παίζουν ρόλο στο εργατικό δυναμικό, τότε είναι στα 

συμφέροντα της επιχείρησης να ληφθούν αυτές υπόψη.

Τα κοινωνιολογικά μοντέλα δείχνουν ότι οι αποτελεσματικοί μισθοί είναι πιθανό να 

προκόψουν εκεί που οι ομάδες εργασίας και η συλλογική εργασία είναι σημαντική. Αυτά το 

μοντέλα μπορούν επίσης να εξηγήσουν την άμεση επίδραση των παραγόντων της αγοράς 

προϊόντων και την δυνατότητα, της επιχείρησης, να πληρώσει στους μισθούς. Το ηθικό η α

φοσίωση και η επακόλουθη παραγωγικότητα μπορεί να εξαρτάται στο βαθμό που η επιχείρη

ση μοιράζεται τα έσοδα της με τους εργαζομένους της.”21

2.2.6) Τα υποδείγματα δυνατότητας σύστασης σωματίων (union threat models).

“Οι επιχειρήσεις είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν σημαντικές δυσοικονομίες κλίμα

κας στην πρόσληψη και εκπαίδευση των εργαζομένων. Αν υπάρχει κόστος στην αναζήτηση 

εργασίας ή και επανατοποθέτησης, οι επιχειρήσεις ίσως θα έπρεπε να αυξήσουν τον μισθό 

που προσφέρουν ή να μειώσουν την αναμενόμενη ποιότητα των υποψηφίων για να αντικατα

στήσουν ένα μεγάλο αριθμό εργαζομένων γρήγορα. Αν ένας ή μερικοί εργαζόμενοι αφήσουν 

την επιχείρηση, οι συνάδερφοί τους είναι πιθανό να έχουν επικαλυπτόμενες επιχειρησιακές, 

και συγκεκριμένα πάνω στην εργασία, γνώσεις ώστε να μπορούν να εκπαιδεύσουν τους αντι

καταστάτες. Όταν περισσότεροι εργαζόμενοι παραιτούνται σε μικρότερο διάστημα, περισσό

τερη πολύτιμη γνώση χάνετε ανά εργαζόμενο και μπορεί να μην μείνει κανείς ικανός να εκ

παιδεύσει τους αντικαταστάτες εργαζόμενους. Από την στιγμή που τα κόστη της επιχείρησης 

από την αντικατάσταση του εργατικού δυναμικού αυξάνονται ραγδαία, καθώς ο αριθμός των 

εργαζομένων που πρέπει να αντικατασταθούν σε ένα χρονικό διάστημα αυξάνει, οπότε η 

συλλογική δράση των εργαζομένων θα τους έδινε μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ από ότι 

αν δρούσαν ατομικά. Κοινωνικές νόρμες όπως η θέληση των καταναλωτών και των προμη

θευτών να μποϋκοτάρουν μια επιχείρηση, μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να αποτρέψουν την 

επιχείρηση από το να παράγει ακόμα και αν μπορεί να αντικαταστήσει τους εργαζόμενους 

που δρουν συλλογικά. Η συλλογική δράση των εργαζομένων μπορεί να τους δώσει την δυνα

21 Katz L. F. (1986)
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τότητα να κλείσουν μια επιχείρηση. Αυτή η διαπραγματευτική δύναμη μπορεί πιθανόν να 

χρησιμοποιηθεί από τους εργαζόμενους για να διεκδικήσουν ένα μέρος των κερδών της επι

χείρησης και ακόμα ένα ποσοστό των πάγιων περιουσιακών στοιχείων.

Ο Dickens (1986) αναλύει την επίδραση της απειλής της συλλογικής δράσης από 

τους εργαζομένους, στους μισθούς και την απασχόληση στις επιχειρήσεις που προσπαθούν 

να αποφύγουν συλλογικές διαπραγματεύσεις με τους εργαζόμενούς τους. Η επιχείρηση μπο

ρεί να αποφύγει την δημιουργία σωματείων σε αυτό το μοντέλο επιλέγοντας μισθούς και α

πασχόληση ώστε να μην δημιουργείται συνασπισμός μεγαλύτερος ή ίσος από ένα δεδομένο 

ποσοστό εργατικού δυναμικού (μια πλειοψηφία σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία στις 

ΗΠΑ) ικανό για σύναψη σωματείου. Η οργάνωση συνδικάτου θεωρείται ότι έχει κόστος για 

το εργατικό δυναμικό. Η επιχείρηση μπορεί να αποτρέψει τη συνδικαλιστική δράση πληρώ

νοντας τους εργαζόμενούς της έναν αρκετά υψηλό μισθό, σαν αυτόν που θα διεκδικούσαν 

σαν σωματείο, μείον το κόστος σχηματισμού του σωματίου αυτού. Ο Foulkes (1980) δίνει 

πολλά παραδείγματα επιχειρήσεων που δεν έχουν συνδικάτα, τα οποία προσπαθούν να κρα

τούν τους μισθούς κοντά στο επίπεδο των συνδικάτων για αντίστοιχες εργασίες. Ο Dickens 

δείχνει πως υπό την απειλή συλλογικής δράσης μπορεί να εξηγηθεί γιατί οι άνεργοι δεν μπο

ρούν να ρίξουν τους μισθούς. Οι άνεργοι που προσλαμβάνονται και πληρώνονται χαμηλότε

ρους μισθούς θα επιχειρήσουν να οργανωθούν συνδικαλιστικά. Έτσι οι επιχειρήσεις θα θεω

ρήσουν επικερδές να πληρώσουν μεγαλύτερους μισθούς από τον μισθό εκκαθάρισης της α

γοράς εργασίας για να προσπαθήσουν να αποτρέψουν την δημιουργία συνδικάτων. Έτσι το 

μοντέλο μπορεί να οδηγήσει στη ποσόστωση των εργασιών και της ανεργίας με τρόπο παρό

μοιο με τα υποδείγματα αποτελεσματικών μισθών. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται από τους 

Ruback, Zimmerman (1984) ότι η σύσταση σωματίων οδηγεί στην μείωση της χρηματιστη

ριακής αξίας της επιχείρησης και από τον Freeman (1983) ότι τα σωματεία σχετίζονται με 

μικρότερη κερδοφορία δίνουν βάση στην λογική των επιχειρήσεων να αναπτύσσουν πολιτι

κές εργασιακών σχέσεων που βοηθούν στη διατήρηση ενός περιβάλλοντος χωρίς συνδικάτα.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να αποφύγουν την δημιουργία συνδικάτων και με άλλους 

τρόπους εκτός από το να πληρώνουν υψηλούς μισθούς. Ένας τρόπος είναι η δημιουργία συμ

φωνιών για πριμοδοτήσεις οι οποίες σπάνε αν ο εργαζόμενος εμπλακεί σε συνδικαλιστική 

δράση. Ο Jacoby (1983) τονίζει πως κάποιες επιχειρήσεις στα τέλη του δεκάτου ενάτου αιώ

να παρακρατούσαν μέρος των μισθών των εργαζομένων. Αυτές οι κρατήσεις χάνονταν αν οι 

εργαζόμενοι έκαναν απεργία. Αν σχηματιστεί συνδικάτο ίσως να καταφέρει να διεκδικήσει 

την επιστροφή των κρατήσεων. Ακόμη οι επιχειρήσεις μπορούν να ζητήσουν την υπογραφή 

συμβολαίων με αναγκαία συνθήκη για απασχόληση η μη συμμετοχή σε συνδικαλιστικές 

δράσεις. Τέτοιου είδους συμβόλαια «yellow dog» δεν μπορούν να επιβληθούν στις ΗΠΑ.

Το μοντέλο της δυνατότητας σύστασης συνδικάτου προβλέπει ότι μισθολογικές πρι

μοδοτήσεις προκύπτουν όταν τα κόστη οργάνωσης είναι χαμηλά για τους εργαζομένους και
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όπου τα πιθανά οφέλη για την δημιουργία συνδικάτου είναι μεγάλα. Η δύναμη στην αγορά 

προϊόντων και μεγάλα ποσοστά κεφαλαίου προς εργασία αυξάνουν τα πιθανά οφέλη από 

συλλογικής δράση και θα έπρεπε να συσχετίζονται με υψηλότερους μισθούς στα συνδικάτα 

και υψηλότερους μισθούς και στους μη συνδικαλισμένους εργαζόμενους που μπορούν να 

συνδικαλιστούν. Ο Dickens (1986) επιχειρηματολογεί στα πλαίσια αυτού του υποδείγματος 

για την σταθερότητα των πραγματικών και ονοματικών μισθών στην διάρκεια των οικονομι

κών κύκλων. Διεθνείς διαφορές στην εργατική νομοθεσία και τη δυνατότητα δημιουργίας 

συνδικάτων, δίνουν πληροφορίες για την αναγνώριση της σημαντικότητας της «απειλής» 

συνδικαλιστικής δράσης ως αίτιο ανεργίας και ακαμψίας μισθών.”22

22 KatzL. F. (1986)
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2.2.7) Σύνοψη

“Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία εύλογων εξηγήσεων στο γιατί οι επιχειρήσεις βρί

σκουν προς όφελος τους να πληρώσουν μεγαλύτερους μισθούς από τον μισθό εκκαθάρισης 

της αγορά εργασίας. Οι μηχανισμοί που υποδεικνύουν τις εναλλακτικές θεωρίες αποτελεσμα

τικών μισθών συνοψίζονται σον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 1

Θεωρίες αποτελεσματικών Προβλήματα που οδηγούν στην Πλεονεκτήματα των

μισθών πληρωμή αποτελεσματικών επιχειρήσεων από τους

μισθών αποτελεσματικούς μισθούς

Φυγοπονίας 

π.χ Shapiro Stiglitz.

Ατελής παρακολούθηση της 

προσπάθειας των εργαζομένων. 

Η παρακολούθηση έχει κόστος

Αυξάνει το κόστος της απώ

λειας της εργασίας ενθαρρύ- 

νοντας καλή απόδοση. Εξοι

κονόμηση του κόστους πα

ρακολούθησης

Αλλαγή δυναμικού 

π.χ Salop

Η επιχείρηση πρέπει να πλη

ρώσει το κόστος της αντικατά

στασης του δυναμικού (πρόσ

ληψης και εκπαίδευσης)

Οι υψηλοί μισθοί μειώνουν 

τα κόστη αλλαγής του δυνα

μικού αν το ποσοστό παραί

τησης είναι φθίνουσα συνάρ

τηση των μισθών

Δυσμενής επιλογή 

π.χ. Malkomson

Ατελής παρακολούθηση της 

ποιότητας και της απόδοσης 

των εργαζομένων

Προσέλκυση υψηλότερης

ποιότητας υποψηφίων αν οι 

πιο παραγωγικοί εργαζόμενοι 

έχουν καλύτερες ευκαιρίες

Κοινωνιολογικά 

π.χ. Akerlof

Το ηθικό και το αίσθημα αφο

σίωσης των εργαζομένων ε- 

ξαρτάται από την αντιληφθήσα 

δικαιοσύνη που προσδίδεται 

από τον μισθό

Βελτιωμένες εργασιακές

νόρμες, ηθικό, αισθήματα 

αφοσίωσης στην επιχείρηση 

αυξάνουν την παραγωγικότη

τα

Δυνατότητα σύστασης εργα

τικών συνδικάτων 

π.χ. Dickens

Τα κόστη αντικατάστασης του 

υπάρχοντος εργατικού δυναμι

κού δίνει στους εργαζόμενους 

διαπραγματευτική ισχύ

Διατηρείται η επιχειρησιακή 

ηρεμία και αποτρέπεται η 

δημιουργία σωματίων.

Αυτά τα μοντέλα εμφανίζονται ικανά να εξηγήσουν την επιμονή της ακούσιας ανεργίας, της 

κατετμημένες αγορές εργασίας, και τις διαφοροποιήσεις μισθών μεταξύ ομοίων εργαζόμε

νων. Η χρήση διαφοροποιημένων πλαισίων πληρωμών και οι εσωτερικές βαθμίδες προαγω
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γών μέσα σε μακροχρόνιες σχέσεις απασχόλησης ίσως να μπορούν να επιλύσουν κάποια 

προβλήματα αποτελεσματικών μισθών χωρίς την προσφυγή σε τμηματοποίηση αγορών ερ

γασίας (job rationing).”23

23 Katz L. F. (1986)
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3.) Το μοντέλο των Shapiro και Stiglitz (1984) και επεκτάσεις του

Στο προηγούμενο κεφάλαιο εξετάσαμε γενικά το πλαίσιο των θεωριών των αποτελε

σματικών μισθών. Σε αυτό το κεφάλαιο στόχος είναι η μελέτη των επιπτώσεων στους μι

σθούς και στην απασχόληση από την επιβολή συγκεκριμένων φορολογικών σχημάτων, χρη

σιμοποιώντας σαν πλαίσιο εργασίας το υπόδειγμα της φυγοπονίας των Shapiro και Stiglitz 

(1984). Προς αυτήν την κατεύθυνση έχει προηγηθεί τόσο εμπειρική δουλειά όσο και θεωρη

τική από πολλούς ερευνητές, ωστόσο θα δώσουμε ιδιαίτερη βάση σε δύο υποδείγματα ανε

πτυγμένα στα πλαίσια του υποδείγματος της φυγοπονίας των Shapiro και Stiglitz, των Pis- 

saridis (1998) και του Rasmunssen (2002). Σαν υπόδειγμα βάσης θα χρησιμοποιήσουμε και 

εμείς το υπόδειγμα των Shapiro και Stiglitz και άρα κρίνεται απαραίτητο σε αυτό το σημείο 

να γίνει μια διεξοδική παρουσίαση του βασικού αυτού υποδείγματος.

3.1) Ανάλυση του μοντέλου των Shapiro και Stiglitz (1984)

Όπως προαναφέραμε, οι επιχειρήσεις έχουν περιορισμένη δυνατότητα να παρακο

λουθούν τους εργαζόμενούς τους δημιούργησε την ανάγκη να δώσουν στους εργαζομένους 

τους κίνητρα για να καταβάλουν προσπάθεια. Αρχής γενομένης με αυτή την υπόθεση οι 

Shapiro και Stiglitz ανέπτυξαν το μοντέλο που παρουσιάζουμε παρακάτω.

Η οικονομία αποτελείται από έναν μεγάλο αριθμό εργαζομένων ( οι οποίοι είναι risk

neutral) L και από έναν μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων Ν . Οι εργαζόμενοι μεγιστοποιούν την 

αναμενόμενη συνάρτηση χρησιμότητας με συντελεστή προεξόφλησης ρ και οι επιχειρήσεις 

μεγιστοποιούν τα αναμενόμενα προεξοφλούμενα κέρδη τους. Το μοντέλο τίθεται σε συνεχή 

χρόνο. Για απλότητα η ανάλυση εστιάζεται σε κατάσταση σταθερής ισορροπίας (steady 

state).

Η συνάρτηση χρησιμότητας των εργαζομένων είναι:
00

U = \e~^u{t)dt, ρ>0 (3.1.1),
1=0

όπου w(t) είναι η στιγμιαία χρησιμότητα στο χρόνο t, και ρ είναι το ποσοστό προεξόφλη

σης. Η στιγμιαία χρησιμότητα είναι: 

w(t)-e(t)

u(t)=<w(t) (3.1.2),

0

όπου ιν είναι ο μισθός και e είναι η προσπάθεια που καταβάλει ο εργαζόμενος. Θεωρούμε 

ότι η προσπάθεια δεν είναι συνεχής μεταβλητή και υπάρχουν δύο επίπεδα προσπάθειας e =0
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και e =0. Έτσι κάθε στιγμή κάποιος εργαζόμενος πρέπει να βρίσκεται σε μία από τις 3 πιθα

νές καταστάσεις, εργαζόμενος καταβάλλοντας προσπάθεια (Ε), εργαζόμενος μη καταβάλλο

ντας προσπάθεια (S) ή άνεργος (U).

Βασικό χαρακτηριστικό είναι οι υποθέσεις που αφορούν τους εργαζομένους στις 

τρεις φάσεις. Πρώτα θεωρούμε ότι υπάρχει ένα εξωγενές ποσοστό στο οποίο η απασχόληση 

του κάθε εργαζομένου παύει. Έτσι εάν ένας εργαζόμενος την χρονική στιγμή t0 εργάζεται 

και καταβάλει προσπάθεια η πιθανότητα να παραμείνει στην δουλειά αυτή είναι:

P(t) = e~ba‘-'o), b>0 (3.1.3),

η οποία συνεπάγεται πως P{t + τ)Ι P(t) = e~hr και συνεπώς είναι ανεξάρτητη του χρόνου t.

Δηλαδή η πιθανότητα ενός ατόμου να εργάζεται την χρονική στιγμή τ είναι e~bT ανεξάρτητα 

του πόσο καιρό δουλεύει. Διεργασίες όπως της (3.1.3),είναι γνωστές ως Poisson.

Η δεύτερη υπόθεση που αφορά την μετάβαση των εργαζομένων μεταξύ των τριών 

καταστάσεων, είναι το ποσοστό με το οποίο η επιχείρηση ανακαλύπτει τους εργαζομένους 

που αμελούν τα καθήκοντά τους, το οποίο είναι πάλι διαδικασία Poisson. Η ανίχνευση αυτή 

συμβαίνει με πιθανότητα q η οποία είναι εξωγενής. Οι εργαζόμενοι που ανακαλύπτονται να 

αμελούν τα καθήκοντα απολύονται. Έτσι για έναν εργαζόμενο που αμελεί τα καθήκοντά του, 

η πιθανότητα να εργάζεται και στο μέλλον τ είναι: e~qT (η πιθανότητα να μην πιαστεί) επί 

e~bT (η πιθανότητα να μην λήξει η δουλεία του εξωγενώς).

Τρίτη υπόθεση, οι εργαζόμενοι ανά χρονική στιγμή αντιμετωπίζουν επίπεδα ανεργίας 

σε ποσοστό α. Κάθε εργαζόμενος το α το έχει ως δεδομένο. Στην οικονομία όμως το α 

καθορίζεται ενδογενώς. Το α καθορίζεται από το ποσοστό στο οποίο οι εταιρείες θέλουν να 

προσλάβουν εργαζόμενους.

Καθώς η επιχείρηση έχει κόστος στην παρακολούθηση της επίδοσης των εργαζομέ

νων της αποφασίζει να θέσει τους μισθούς αρκετά ψηλά ώστε να δώσει κίνητρο για αυξημέ

νη προσπάθεια. Η συμπεριφορά της εταιρίας λοιπόν είναι η εξής: 

π(ί) = F(eL{t))-w(t)(L(t) + S(t)), F'>0, F" <0, (3.1.4),

όπου L(t) ο αριθμός των εργαζόμενων που καταβάλουν προσπάθεια και S(t) ο αριθμός 

των εργαζομένων που αμελούν τα καθήκοντά τους. Το πρόβλημα της επιχείρησης είναι να 

θέσει τους μισθούς αρκετά ψηλά ώστε να αποτρέψει τους εργαζόμενους της να παραβλέπουν 

τα καθήκοντα τους και να επιλέξει και την απασχόληση. Η επιχείρηση επιλέγει κάθε στιγμή 

τα w, L ώστε να μεγιστοποιήσει τα στιγμιαία κέρδη της.

Η τελευταία παραδοχή του μοντέλου είναι eF'(eL / N)>e , ή F'(eL / Ν) > 1, που 

σημαίνει ότι εάν κάθε επιχείρηση προσλάβει ποσοστό 1/Ν του εργατικού δυναμικού, το ο
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ριακό προϊόν της εργασίας ξεπερνάει το κόστος της αυξημένης προσπάθειας και άρα εν τη 

απουσία ατελούς παρακολούθησης δεν υπάρχει ανεργία.

Έστω Vi η αναμενόμενη τιμή της απείρου χρόνου προεξοφλούμενης συνάρτησης

χρησιμότητας όπου i = E,S,Uγια τις τρεις πιθανές καταστάσεις των εργατών. Επειδή η 

μετάβαση από κατάσταση σε κατάσταση θεωρήσαμε πως είναι ανεξάρτητη από το χρόνο και 

επειδή επικεντρωνόμαστε σε steady state τα Vi είναι σταθερά με τον χρόνο. Για να υπολογί

σουμε τα Vt, θα χρησιμοποιήσουμε δυναμικό προγραμματισμό. Η ιδέα είναι να δούμε σε ένα

μικρό χρονικό διάστημα τα V] και να τα χρησιμοποιήσουμε για να δούμε τι συμβαίνει μετά 

την παρέλευση του χρονικού διαστήματος.

Εάν ένας εργαζόμενος απασχολείται και καταβάλει προσπάθεια τότε
Μ

VE{At)= \e~b,e-fX(w-e)dt + e-pA‘[e-bA,VE(At) + (\-e~bA,)Vu(At)\ (3.1.5),
1=0

Ο πρώτος όρος αντικατοπτρίζει την χρησιμότητα στο διάστημα (0, At). Η πιθανότητα ο ερ

γαζόμενος να απασχολείτε και στον χρόνο t είναι ehl . Εάν ο εργαζόμενος απασχολείται η 

τρέχουσα χρησιμότητα του είναι w-Έ, προεξοφλώντας το πίσω στο χρόνο 0 προκύπτει η

αναμενόμενη συνεισφορά στην διαχρονική χρησιμότητά του e~pt (w — e)

Ο δεύτερος όρος είναι η χρησιμότητα μετά από χρόνο At. Στο χρόνο At ο εργαζόμενος ερ

γάζεται με πιθανότητα e~bAl και είναι άνεργος με πιθανότητα 1 - e"/, v . Υπολογίζοντας τις 

αντίστοιχες χρησιμότητες και προεξοφλώντας έχουμε τον δεύτερο όρο.

Υπολογίζουμε στην συνέχεια το ολοκλήρωμα της εξίσωσης (3.1.5) και έχουμε:

VE(At) = —(1 - e-(b+p)Al )(w-e) + [e~bA' VE(At) + ( l- e~bA,)Vu (Δ/)] (3.1.6),
p + b

το οποίο γράφεται και ως:

VE(Δ/) ------ί-(W-e) +, e*(1 - eMψυ(Δ/) (3.1.7),
ρ + ο i — e

Παίρνοντας το όριο της παραπάνω έκφρασης το VE(At) θα προσεγγίζει το VE για At τείνει 

στο 0. Εφαρμόζοντας τον κανόνα του L’Hopital έχουμε:

lim VE(At) = lim —— (w-e) +-----------------e**(1 -)V„(At)
Δ/—>0 £V ^ M^O p + b 1 _e-(b+p)M v > U\ >

με lim VAAt) = VF και lim V.,(At) = V,.
^ Δ/-> 0 £V ’ E A1-+0 ' U

Εφαρμόζοντας τον κανόνα του L’Hopital στο κλάσμα το οποίο παρουσιάζει απροσδιοριστία 

0/0 τείνοντας στο 0 έχω τελικά:
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1
(3.1.8),VE =

p + b
[(w — e — wt) + b Vy ]

Με αντίστοιχο τρόπο εάν ο εργαζόμενος απασχολείται και παραβλέπει τα καθήκοντά του 

υπολογίζουμε το Vs(At) και με την ίδια διαδικασία προκύπτει

pVs = w-(b + q)(Vs-Vu) (3.1.9),

Εάν ο εργαζόμενος είναι άνεργος τότε:

ρνυ = w+a(VE-νυ) (3.1.10),

Η επιχείρηση πρέπει να επιλέξει έναν τέτοιο μισθό ώστε να αποτρέπει την φυγοπονία. Ανα

λυτικά αυτό μπορεί να γραφεί ως εξής: VE > Vs . Από τη στιγμή που η προσπάθεια δεν μπο

ρεί να είναι μεγαλύτερη από e , αρκεί στην επιχείρηση να θέσει τους μισθούς σε τέτοιο ύψος 

ώστε :

VE = VS (3.1.11),

Άρα από τις εξισώσεις (3.1.8), (3.1.9) και (3.1.11), προκύπτει:

VE-VU=- (3.1.12),
q

Η εξίσωση (3.1.12) σημαίνει πως οι επιχειρήσεις θέτουν τους μισθούς τόσο υψηλά ώστε οι 

εργαζόμενοι να προτιμούν αυστηρά την απασχόληση από την ανεργία. Το επόμενο βήμα εί

ναι να βρούμε τον μισθό που ισούται με την αύξηση που υπονοείται από την (3.1.12). Από 

την εξίσωση (3.1.9) έχουμε :

pVE=(w-e)-b(VE-Vu)^w = e+pVE+b(VE-Vu) =

= e + pVE-pVu+pVu+b(VE-Vu)^w = e+pVu+(p + b)(VE-Vu) (3.1.13), 

και η (3.1.13) με την (3.1.10) μας δίνει:

w = e +w + (a + p + b)(VE ~νν) (3.1.14),

και αυτή με την σειρά της λόγο της (3.1.12) μας δίνει:

w-e + w + (a + p + b)— (3.1.15),
q

Αυτή η συνθήκη για τους μισθούς δηλώνει πως ο μισθός είναι αύξουσα συνάρτηση προς την 

προσπάθειας e , αύξουσα συνάρτηση των επιδομάτων ανεργίας w, αύξουσα συνάρτηση 

προς την ευκολία με την οποία μπορούν οι εργαζόμενοι να βρουν νέα απασχόληση a, αύ

ξουσα συνάρτηση προς το ποσοστό προεξόφλησης αύξουσα συνάρτηση του εξωγενούς ρυθ

μού κατά τον οποίο παύουν οι συμβάσεις εργασίας b , φθίνουσα συνάρτηση προς την πιθα

νότητα που η επιχείρηση μπορεί να εντοπίσει αυτούς που δεν καταβάλλουν την απαιτούμενη 

προσπάθεια q.
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Από την στιγμή που μελετάμε κατάσταση σταθερής ισορροπίας θεωρούμε ότι όσοι 

απολύονται τόσοι βρίσκουν δουλειά. Ο αριθμός των εργαζομένων που βγαίνουν από την α

πασχόληση ανά μονάδα χρόνου είναι Ν (ο αριθμός των επιχειρήσεων) επί L (ο αριθμός 

των εργαζομένων ανά επιχείρηση) επί b (το εξωγενές ποσοστό στο οποίο παύουν οι συμβά

σεις εργασίας). Ο αριθμός των ανέργων που βρίσκουν εργασία στην μονάδα του χρόνου είναι 

L - NL επί a. Εξισώνοντας αυτές τις δύο ποσότητες έχουμε:

NLb
a- —--------

L-NL
(3.1.16),

Η παραπάνω μπορεί να γραφεί ως:

NLb , NLb , , NLb + Lb-NLb
a = —-------- => a + b = —---------+ b => a + b =------- =----------------

L-NL L-NL L-NL

=> a + b -
Lb

L-NL
(3.1.17),

και με αντικατάστασή της (3.1.17) στην (3.1.15) προκύπτει:

[ ρ
w = e +w + {p + b-=——)- (3.1.18),

L-NL q

Αυτή η τελευταία εξίσωση μας δείχνει πως όσο μεγαλύτερη είναι η αναμενόμενη χρησιμότη

τα της ανεργίας (μεγάλα οφέλη) τόσο μεγαλύτερους μισθούς πρέπει να δίνουν οι επιχειρή

σεις.

Οι επιχειρήσεις προσλαμβάνουν εργαζόμενους έως το σημείο που το οριακό προϊόν 

της εργασίας ισούται με τον μισθό. Από την (3.1.4) αυτή η συνθήκη είναι: 

eF'(eL) = w με F'>0, F" <0, (3.1.19),

η οποία είναι μία συμβατική καμπύλη ζήτησης εργασίας. Η προσφορά εργασίας είναι οριζό

ντια σε επίπεδο e μέχρι απασχόληση L και στο σημείο αυτό γίνεται κάθετη (διάγραμμα 

I)24. Υπό την έλλειψη της υπόθεσης ατελούς παρακολούθησης η ισορροπία θα συνέβαινε 

στην τομή της καμπύλης προσφοράς με την καμπύλη ζήτησης. Και καθώς έχουμε υποθέσει 

ότι το οριακό προϊόν της εργασίας είναι μεγαλύτερο, σε πλήρη απασχόληση, από την μη 

χρησιμότητα της προσπάθειας, έτσι η Walrasian ισορροπία εμφανίζεται στο σημείο Ew.

Λαμβάνοντας υπόψη την υπόθεση ατελούς παρακολούθησης η ισορροπία πραγματο

ποιείται στο σημεία τομής της ζήτησης εργασίας με την καμπύλη της συνθήκης μη παράβλε

ψης καθήκοντος, σημεία Ε.

Σε αυτό το σημείο όπως είναι φανερό υπάρχει ανεργία και οι άνεργοι προτιμούν αυ

στηρά να δουλεύουν. Έτσι θα έπρεπε να πέσουν οι μισθοί, αλλά αυτό δεν γίνεται γιατί οι επι

χειρήσεις ξέρουν πως εάν ρίξουν τους μισθούς και προσλάβουν περισσότερους εργαζόμενους

24 βλέπε παράρτημα
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αυτοί θα αμελούν τα καθήκοντα τους, παρά να καταβάλουν προσπάθεια, με αποτέλεσμα η 

ανεργία παραμένει,, η οποία προφανώς είναι ακούσια, και οι μισθοί να γίνονται άκαμπτοι.

Θα δώσουμε δυο παραδείγματα για να κατανοήσουμε την λειτουργία του μοντέλου. Πρώτα 

μία αύξηση στο q (την πιθανότητα να βρεθεί κάποιος που παραβλέπει τα καθήκοντα του) 

ρίχνει την καμπύλη της συνθήκης προς τα κάτω χωρίς να επηρεάζει την καμπύλη ζήτησης, 

(διάγραμμα 2)25. Έτσι ο μισθός πέφτει και η απασχόληση αυξάνεται. Καθώς το q τείνει στο 

άπειρο η πιθανότητα να ανιχνευτεί κάποιος που παραβλέπει τα καθή κοντά του σε κάθε χρο

νική στιγμή είναι 1 και επομένως ο περιορισμός εκφυλίζεται στη καμπύλη e ενώ η οικονο

μία τείνει στην Walrasian ισορροπία.

Δεύτερον, εάν δεν υπάρχει υποκατάσταση των εργατών (b=0) οι άνεργοι δεν προσλαμβάνο

νται ποτέ. Σαν αποτέλεσμα, ο μισθός για την μη παράβλεψη καθήκοντος είναι ανεξάρτητος

από το επίπεδο της απασχόλησης. Ο μισθός σε μία τέτοια περίπτωση γίνεται e+pe/q . Το

όφελος από την αμέλεια καθήκοντος σε σχέση με την καταβολή προσπάθειας είναι e ανά 

μονάδα χρόνου. Το κόστος είναι η πιθανότητα να μείνει μόνιμα άνεργος q, ανά μονάδα χρό

νου και κατά συνέπεια χάνοντας το προεξοφλούμενο πλεόνασμα από την δουλειά το οποίο

είναι (w- e )/ρ. Εξισώνοντας τα κόστη και τα οφέλη έχω w= e +ρ e /q το οποίο φαίνεται και 

στο διάγραμμα 326.

Αυτό το μοντέλο υποδεικνύει την ύπαρξη ανεργίας στη ισορροπία και προτείνει διά

φορους παράγοντες που την επηρεάζουν. Σε αυτό το σημείο θα ήταν κρίσιμο να καταλάβου

με τις δυνάμεις που οδηγούν στην ισορροπία όπως αυτή φαίνετε στο διάγραμμα 1. Από την 

μεριά των επιχειρήσεων δεν υπάρχει λόγος να αυξήσουν τους μισθούς από την στιγμή που οι 

εργαζόμενοι καταβάλουν προσπάθεια και έχουν σε αυτό το επίπεδο μισθών όλη την εργασία 

που χρειάζονται. Η μείωση των μισθών θα προκαλούσε παράβλεψη καθηκόντων και κατά 

συνέπεια θα ήταν επιβλαβής παράγοντας. Από την μεριά των εργαζόμενων η ανεργία είναι 

ακούσια καθώς αυτοί χωρίς δουλειά θα ήθελαν να εργαστούν ακόμα και χαμηλότερα από το 

σημείο ισορροπίας, αλλά δεν μπορούν να δώσουν αξιόπιστη υπόσχεση ότι δεν θα αμελούν τα 

καθήκοντά τους με τέτοιους μισθούς. Είναι βασικό να σημειώσουμε ότι αυτού του τύπου η 

ανεργία είναι διαφορετική καθώς εδώ όλες οι επιχειρήσεις είναι ίδιες καθώς και οι εργαζόμε

νοι. Υπάρχει τέλεια πληροφόρηση για την διαθεσιμότητα εργασίας, αλλά υπάρχει πρόβλημα 

στο ότι οι επιχειρήσεις δεν μπορούν αν παρακολουθήσουν τέλεια τους εργαζομένους τους.

Δυστυχώς το μοντέλο είναι τόσο καθορισμένο ώστε να είναι δύσκολο να καθορίσει 

το επίπεδο της ανεργίας που προβλέπει ή να το χρησιμοποιήσουμε για να εξάγουμε συγκε

κριμένες προβλέψεις που αφορούν την συμπεριφορά της ανεργίας με το χρόνο. Σε περίπτωση

25 βλέπε παράρτημα
26 βλέπε παράρτημα
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βραχυπρόθεσμων διακυμάνσεων, ας θεωρήσουμε μία πτώση στην ζήτηση απασχόλησης (ό

πως αυτή φαίνεται στο διάγραμμα 4)27 την οποία θα ακολουθήσουν μειώσεις στην απασχό

ληση και τους μισθούς. Από την στιγμή που η προσφορά εργασίας είναι τελείως ανελαστική, 

η απασχόληση μεταβάλλεται περισσότερο από ότι θα μεταβαλλόταν υπό τέλεια παρακολού

θηση. Έτσι το μοντέλο δίνει μια πιθανή εξήγηση γιατί οι μισθοί ανταποκρίνονται λιγότερο σε 

διακυμάνσεις προϊόντος οδηγούμενες από αλλαγές ζήτησης, παρά από όσο θα μεταβάλλο

νταν εάν οι εργαζόμενοι παρέμεναν πάνω στις καμπύλες προσφοράς.

Τελικά το μοντέλο υπονοεί ότι η αυτή η ισορροπία δεν είναι Pareto optimal. Υποθέ

τουμε ότι οι εργαζόμενοι είναι και οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων και ότι η ιδιοκτησία μοι

ράζεται ισόποσα σε L εργαζόμενους. Ο κεντρικός σχεδιαστής θέλει να μεγιστοποιήσει την 

αναμενόμενη χρησιμότητα του αντιπροσωπευτικού εργαζόμενου υπό τον περιορισμό της 

NSC και του recourse constraint (εισοδηματικού περιορισμού).

Βλέπουμε στο διάγραμμα 5 ότι η λύση βρίσκεται στο σημείο Α όπου έχω την τομή της NSC 

με την APL, δηλαδή οι μισθοί ισούνται με το μέσο προϊόν της εργασίας. Η ισορροπία, όπως 

και πριν, βρίσκεται στο σημείο Ε όπου είναι και η τομή της NSC με την γραμμή οριακού 

προϊόντος της εργασίας. Στην περίπτωση που έχω CRS( constant returns to scale) τότε το 

MPL=APL και η ισορροπία θα ήταν και το βέλτιστο (διάγραμμα 5)28.

Το βέλτιστο μπορεί να επιτευχθεί με την φορολόγηση όλων των κερδών για την χρη

ματοδότηση των μισθών κατά τ (όση είναι η διαφορά των στιγμάτων του Α με το Ε στον ά

ξονα των μισθών).

Στην περίπτωση που οι εργάτες δεν είναι και ιδιοκτήτες η παραπάνω φορολογική 

πολιτική θα μείωνε τα κέρδη, θα αύξανε τους μισθούς και την απασχόληση ενώ θα αύξανε 

και το συνολικό προϊόν, άρα δεν θα ήταν Pareto improvement. Για αυτό το λόγο η ισορροπία 

είναι Pareto optimal, αν και δεν μπορεί να αυξήσει το συνολικό προϊόν. Έτσι προκύπτει το 

ασυνήθιστο αποτέλεσμα ότι η Pareto optimality της ισορροπίας εξαρτάται από την διανομή 

του πλούτου.

27 βλέπε παράρτημα
28 βλέπε παράρτημα
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3.2) “Η επίδραση της περικοπής φόρων απασχόλησης στην ανεργία και τους μισθούς. Ο 

ρόλος των επιδομάτων ανεργίας και η φορολογική δομή” Pissarides (1998)

Το ζητούμενο σε αυτήν τη διπλωματική εργασία είναι η μελέτη της επιρροής διαφό

ρων φορολογικών δομών και των επιδομάτων ανεργίας στο επίπεδο απασχόλησης και τους 

μισθούς υπό το πρίσμα των αποτελεσματικών μισθών και ειδικότερα με την χρήση του μο

ντέλου βάσης των Shapiro και Stiglitz (1984). Ο Pissarides στο άρθρο του μοντελοποιεί και 

εξομοιώνει τα αποτελέσματα της περικοπής φόρων απασχόλησης, στην απασχόληση και 

τους μισθούς χρησιμοποιώντας τέσσερα μοντέλα ισορροπίας, το ανταγωνιστικό 

(competitive), διαπραγμάτευσης με συνδικάτα (union bargaining), αναζήτησης (search) και 

αποτελεσματικών μισθών (efficiency wages). Επίσης εισάγει στα παραπάνω μοντέλα την 

έννοια της προοδευτικής φορολόγησης (progressive taxation) την οποία πριν προχωρήσουμε 

στην ανάλυση της δουλείας του θα την περιγράφουμε σύντομα παρακάτω.

“Σαν προοδευτικός φόρος συνήθως ορίζεται ένας φόρος ο οποίος κυμαίνεται με ένα 

ποσοστό το οποίο αυξάνεται καθώς αυξάνεται η φορολογική βάση. Έτσι ένας φόρος είναι 

προοδευτικός όταν το οριακό ποσοστό του φόρου ξεπερνάει το μέσο ποσοστό φόρου, ενώ 

είναι φθίνον όταν το μέσο ποσοστό φόρου είναι μεγαλύτερο του οριακού ποσοστού φόρου. 

Αν το μέσο ποσοστό φόρου αυξάνει με το εισόδημα για όλα τα επίπεδα εισοδήματος, το φο

ρολογικό σύστημα λέγεται ομοιόμορφα προοδευτικό. Φυσικά, στα προοδευτικά συστήματα 

φορολόγησης πρέπει να υπάρχει ένα άνω όριο για το επίπεδο του μέσου ποσοστού φόρου. 

Αυτό το άνω όριο καθορίζεται από το υψηλότερο οριακό ποσοστό φόρου και το μέσο ποσο

στό φόρου το οποίο προσεγγίζει αυτό το υψηλότερο οριακό ποσοστό φόρου όταν το εισόδη

μα τείνει στο άπειρο. Στις περισσότερες χώρες τα φορολογικά συστήματα δεν είναι ομοιό

μορφα προοδευτικά, και ο βαθμός προοδευτικότητας κυμαίνεται σημαντικά με το επίπεδο 

του προσωπικού ή οικογενειακού εισοδήματος.”29

Τα βασικά ευρήματα του Pissarides είναι ότι η κλίση της συνάρτησης μισθών εξαρ- 

τάται σημαντικά από την σχέση μεταξύ φόρων, επιδομάτων ανεργίας και την δομή της φορο

λόγησης. Αν τα επιδόματα ανεργίας είναι συνδεδεμένα με τους μισθούς, οι πραγματικοί μι

σθοί είναι εύκαμπτοι και απορροφούν φορολογικές αλλαγές χωρίς να έχουν μεγάλη επίδραση 

στην απασχόληση ή την ανεργία. Αλλά όταν τα επιδόματα ανεργίας κρατηθούν σταθερά σε 

πραγματικούς όρους καθώς οι φόροι αλλάζουν, οι πραγματικοί μισθοί είναι πιο άκαμπτοι. 

Με άλλα λόγια η συνάρτηση μισθών είναι πιο απότομη (έχει μεγαλύτερη κλίση) όταν τα επι

δόματα ανεργίας συνδέονται με τους μισθούς και λιγότερο απότομη όταν συνδέονται με τις 

τιμές.

29 Knut R. and Steinar S. (1999)
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Το δεύτερο εύρημα είναι ότι αλλαγές στη δομή της φορολογίας (π.χ. αν γίνουν οι 

φόροι περισσότερο ή λιγότερο προοδευτικοί) μπορούν να επιφέρουν σημαντικές επιπτώσεις 

στην απασχόληση έστω και αν το μέσο τους επίπεδο παραμείνει σταθερό. Αυτό ωστόσο ι

σχύει μόνο στο μοντέλο της διαπραγμάτευσης ενώ όταν οι μισθοί καθορίζονται ανταγωνιστι

κά ή όπως το υπόδειγμα της φυγοπονίας, η δομή της φορολόγησης είναι ασυσχέτιστη με τις 

επιρροές των φορολογικών μειώσεων.

Ο Pissarides στην μοντελοποίησή του χρησιμοποιεί μια γενική φορολογική δομή που 

εντάσσει αναλογική φθίνουσα και αύξουσα φορολόγηση με τον γραμμικό φόρο,

Τ = a + tw (3.2.1),

όπου Τ είναι ο φόρος που συλλέγεται από τις επιχειρήσεις ανά εργαζόμενο, w είναι ο μι

σθός που πληρώνει η επιχείρηση και α , t είναι τα φορολογικά στοιχεία. Υποθέτει ότι το t 

είναι είτε θετικό ή μηδέν ενώ το α μπορεί να είναι και αρνητικό. Αν είναι αρνητικό είναι 

αντίστοιχο με μία επιδότηση της απασχόλησης και όταν συνδυάζεται με ένα θετικό t, υπο

νοεί ότι ο συνολικός φόρος είναι προοδευτικός. Αν το α είναι μηδέν, ο φόρος είναι αναλογι

κός με τον μισθό και αν είναι θετικό ο συνολικός φόρος είναι φθίνων.

Για την απομόνωση των επιδράσεων των φόρων απασχόλησης εξάγει τις εξισώσεις 

μισθών και απασχόλησης χωρίς την εισαγωγή περιορισμών στα φορολογικά κέρδη. Ακόμη 

υποθέτει ότι οι φόροι δεν σχετίζονται με τα ασφάλιστρα των εργαζομένων.

Σημαντικό θέμα στην μοντελοποίηση είναι η πολιτική της κυβέρνησης για την απο

ζημίωση της ανεργίας. Τα αποτελέσματα εξαρτώνται από την πολιτική της για συγκεκριμένη 

σταθερή αναλογία μισθών-επιδομάτων ανεργίας ή σταθερό πραγματικό επίπεδο επιδομάτων 

ανεργίας.

Η ζήτηση εργασίας προκύπτει από την μεγιστοποίηση των κερδών των επιχειρήσεων 

χωρίς να έχουν την δυνατότητα να θέσουν τις τιμές. Υποθέτει ότι η συνάρτηση παραγωγής 

είναι CES

y = A[ak
(ίΤ-1 )f(T (£7-1 )/σ <τ/(<τ-1)

+ (1 -α)η ] (3.2.2),

όπου y είναι το προϊόν, k η συσσώρευση κεφαλαίου, η είναι η απασχόληση, Α είναι μια

τεχνολογική παράμετρος, α είναι μια παράμετρος μεταξύ ένα και μηδέν και σ>0 είναι η ε

λαστικότητα υποκατάστασης κεφαλαίου και εργασίας.

Με δεδομένο ότι η επιχείρηση πρέπει να πληρώσει φόρο ίσο με a + tw και από την 

μεγιστοποίηση των κερδών της και βάση της (3.2.2) προκύπτει

(1 -a)/ ' (y/n)'/cT =(l + t)w + a (3.2.3),

Από τις εξισώσεις (3.2.2) και (3.2.3) προκύπτει η ζήτηση εργατικού δυναμικού.

Οι φόροι απασχόλησης ρίχνουν την καμπύλη ζήτησης προς τα κάτω αυξάνοντας το 

κόστος της εργασίας. Η δομή της φορολογίας δεν παίζει ρόλο για την ζήτηση εργασίας, όταν
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ο μισθός έχει καθοριστεί. Οι παράμετροι της ζήτησης που παίζουν ρόλο για την επιρροή των 

φόρων στην απασχόληση, είναι αυτοί που καθορίζουν την κλίση της ζήτησης εργασίας σε 

σχέση με μια αλλαγή στα κόστη, π.χ. η ελαστικότητα των μισθών της ζήτησης εργασίας.

Από την συνθήκη μεγιστοποίησης των κερδών που προέκυψε παρατηρούμε ότι οι 

δυο παράμετροι που επηρεάζουν την ελαστικότητα των μισθών είναι οι σ και α. Ο Pissarides 

υποστηρίζει ότι, μετά από πειραματισμούς, μία καλή τιμή βάσης για το σ είναι το 0,7, ενώ 

για το α το 0,3. Τα υποδείγματα που μελετάει δεν ενδογενοποιούν ούτε την τεχνολογία ούτε 

το κεφάλαιο έτσι οι παράμετροι Α και k είναι ελεύθεροι και για ευκολία τους θέτει ίσους 

με την μονάδα.

Σε αυτό το κομμάτι δεν θα επεκταθούμε σε όλα τα υποδείγματα που αναλύει ο Pis

sarides αλλά θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην μοντελοποίηση του στο υπόδειγμα της φυ

γοπονίας. Σε αυτό το υπόδειγμα, οι επιχειρήσεις προσφέρουν έναν μισθό μεγαλύτερο από τον 

μισθό που εκκαθαρίζει την αγορά πιέζοντας τον μέσο μισθό προς τα πάνω και κατά συνέπεια 

δημιουργούν ανεργία, η οποία πειθαρχεί τους εργαζόμενους αυξάνοντας το κόστος τους σε 

περίπτωση απόλυσης λόγο ανακάλυψης παράβλεψης καθήκοντος.

Ο Pissarides υποθέτει ότι η ανεργία στην ισορροπία είναι u και ότι υπάρχει ένας 

εξωγενές ρυθμός κατά τον οποίο παύει η απασχόληση s. Σε σταθερή ισορροπία ο ρυθμός 

προσλήψεων στην οικονομία θα είναι sn , και εφόσον οι προσλήψεις συμβαίνουν από το σύ

νολο ανέργων u, ο ρυθμός με τον οποίο οι άνεργοι εισέρχονται στην απασχόληση είναι — .
u

Σε συνέπεια με το υπόδειγμα των Shapiro και Stiglitz η απόδοση U ενός ανέργου είναι, 

sn
rU = b + — (E-U) (3.2.4),

u

όπου b είναι τα οφέλη από την ανεργία, και Ε η αναμενόμενη απόδοση από την εργασία.

Ο εργαζόμενος έχει την επιλογή να προσπαθεί (η προσπάθεια συμβολίζεται με e) 

είτε όχι, με το ρίσκο να διαπιστωθεί ότι δεν προσπαθεί με πιθανότητα ανά μονάδα χρόνου q . 

Οπότε πάλι σε συνέπεια με το υπόδειγμα των Shapiro και Stiglitz η απόδοση ενός εργαζομέ

νου που καταβάλει προσπάθεια E"s είναι,

rE"' =wi-e- s(E"5 - U) (3.2.5),

και η απόδοση κάποιου που αμελεί τα καθήκοντά του Ε * είναι,

rE* = w, ~(s + q)(E* -U) (3.2.6),

Οι επιχειρήσεις πρέπει να πληρώσουν έναν μισθό τέτοιο ώστε να υποκινήσουν τους 

εργαζόμενους και να καταβάλουν προσπάθεια στην εργασία τους. Αλλά με τις δεδομένες 

συνθήκες δεν απαιτείτε να δώσουν κάτι παραπάνω από τον ελάχιστο μισθό που απαιτείτε για 

να ικανοποιηθεί η συνθήκη :
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Ens = Es = E (3.2.7),

Με αντικατάσταση των εξισώσεων (3.2.5) και (3.2.6) και υποθέτοντας συμμετρία ο Pis- 

sarides δίνει την ακόλουθη εξίσωση μισθών,

w = rU + (r + s + q)— (3.2.8),
<7

Ο εργαζόμενος παίρνει δηλαδή έναν αυξημένο μισθό αλλά η αύξηση αυτή δεν σχετί

ζεται με την παραγωγικότητά του. Η αύξηση αυτή δίδεται μόνό για τον λόγο της ύπαρξης της 

αδυναμίας της επιχείρησης να παρακολουθήσει την απόδοση του εργαζόμενου. Και τέλος με 

αντικατάσταση της εξίσωσης (3.2.4) στην (3.2.8) εξαλείφουμε τον όρο U και με την σημεί

ωση ότι u = 1 - η προκύπτει,

w = b + (r + s + q)- + —— (3.2.9),
q \-η q

Σε αυτήν την εξίσωση βλέπουμε πως δεδομένου του εισοδήματος ανεργίας, οι μισθοί δεν 

επηρεάζουν την προσφορά του μισθού και πώς η σχέση μισθών - ανεργίας στην ισορροπία 

είναι αντιστρόφως ανάλογη, ακόμα και με σταθερό τον λόγο b/w.

Η εξίσωση (3.2.9) σε συνδυασμό με την (3.2.2) και (3.2.3) δίνει μοναδική λύση για 

τους μισθούς, απασχόληση και προϊόν. Η επιβολή φορολογίας μειώνει την απασχόληση ρί

χνοντας την καμπύλη ζήτησης εργασίας προς τα κάτω, ώστε μόνο ο φόρος επηρεάζει την 

ισορροπία και όχι η δομή της φορολογίας.

Ο Pissarides τρέχει δύο ειδών προσομοιώσεις, μία για δεδομένη τιμή του ρ (ποσοστό 

αντικατάστασης)30 και μία για δεδομένη τιμή του b (οφέλη ανεργίας, με b = pw) στο ση

μείο που ρ — 0,6 με μηδέν φορολογία και 6% ανεργία. Οπότε στην περίπτωση του υποδείγ

ματος της φυγοπονίας ο Pissarides προσομοιώνει με αγνώστους τα y , η , w στις εξισώσεις

jr (σ-\)/σ (σ-1)/<τ σ/(σ-1)

y = A[ak +(1 -ά)η ] (3.2.2),

(1 -α)Α ' (y/ηγσ = (\ + t)w+a (3.2.3),

w = b + (r + s + q)- +—— (3.2.9),
q 1 - n q

και θέτοντας σταθερές τις τιμές:

A = k= 1, α=0,3, <χ=0,7, a-zw, 7> = 0,6w

ή b b=0,431, r=0,l, 5=0,2 e=0,05, q=0,723.

30 το ποσοστό αντικατάστασης δεν εμφανίζεται στο υπόδειγμα της φυγοπονίας αλλά το χρησιμοποιεί ο 
Pissarides ώστε με βάση τη συνάρτηση χρησιμότητας του ανταγωνιστικού υποδείγματος και συγκρί- 
νοντας τη με την συνάρτηση χρησιμότητας του υποδείγματος της φυγοπονίας, να συνδέσει και να δώ
σει ρεαλιστικές τιμές στις μεταβλητές e,q.
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Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της προσομοίωσης για σταθερό 

ρ= 0,6, το οποίο υπονοεί ότι καθώς ο φόρος απασχόλησης μειώνεται και ο μισθός αυξάνεται 

σε συνέπεια με την αυξανόμενη ζήτηση εργασίας, τα οφέλη ανεργίας αυξάνονται ώστε ο λό

γος τους προς τον προ φόρου μισθό να είναι σταθερός.

Πίνακας 2

Φόρος Ποσοστά Ανταγωνιστικό Συνδικάτων Αποτελ. μισθών Αναζήτησης
τ t ανεργία μισθός ανεργία μισθός ανεργία μισθός ανεργία μισθός

-0.2 0.2 6.00 0.719 5.02 0.716 6.00 0.719 5.51 0.690
-0.2 0.4 6.22 0.599 5.16 0.597 7.51 0.603 5.58 0.576
0.0 0.0 6.00 0.719 6.00 0.719 6.00 0.719 6.00 0.694
0.0 0.2 6.22 0.599 6.00 0.599 7.51 0.603 6.00 0.579
0.0 0.4 6.40 0.514 6.00 0.513 9.14 0.521 6.00 0.496
0.2 0.0 6.22 0.599 7.16 0.602 7.51 0.603 6.55 0.582
0.2 0.2 6.40 0.514 6.97 0.516 9.14 0.521 6.46 0.498
0.2 0.4 6.57 0.450 6.83 0.451 10.9 0.459 6.40 0.436

Όπως τονίζει ο Pissarides σε αυτό το μοντέλο αποτελεσματικών μισθών η δομή της 

φορολόγησης δεν παίζει ρόλο, αλλά τα αποτελέσματα της μείωσης φόρου είναι ιδιαίτερα ση

μαντικά. Μία μείωση του φόρου από 40% σε 20% μπορεί να μειώσει την ανεργία κατά 1,6% 

και να αυξήσει τους μισθούς κατά 15%. Παρόλα αυτά το αποτέλεσμα αυτό θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται με προσοχή καθώς στο υπόδειγμα αυτό εμπεριέχονται πολλές ελεύθερες με

ταβλητές.

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της προσομοίωσης για τα 

ίδια ποσοστά φορολογίας για την απασχόληση, αλλά εδώ τα οφέλη ανεργίας παραμένουν 

σταθερά (παράμετρος) και δεν προσαρμόζονται κάθε φορά ανάλογα με τις μεταβολές του 

προ φόρου μισθού εξ’ αιτίας των φορολογικών αλλαγών. Τα αποτελέσματα της ισορροπίας 

διαφέρουν πολύ από αυτά της προηγούμενης προσομοίωσης. Εδώ στο υπόδειγμα του αποτε

λεσματικού μισθού για μία φορολογική μείωση από το 40% στο 20% οδηγεί σε 10% μείωση 

της ανεργίας.

Πίνακας 3

Φόρος 1 Ποσοστά Ανταγωνιστικό Συνδικάτων Αποτελ. μισθών Αναζήτησης

1 τ t ανεργία μισθός ανεργία μισθός ανεργία μισθός ανεργία μισθός
-0.2 0.2 6.00 0.719 5.02 0.716 6.00 0.719 5.52 0.691
-0.2 0.4 9.09 0.607 7.62 0.603 11.1 0.613 6.56 0.582
0.0 0.0 6.00 0.719 6.00 0.719 6.00 0.719 6.00 0.694
0.0 0.2 9.09 0.607 8.73 0.606 11.1 0.613 7.02 0.584
0.0 0.4 15.0 0.535 13.7 0.532 21.4 0.552 8.74 0.508
0.2 0.0 9.09 0.607 10.2 0.610 11.1 0.613 7.61 0.588
0.2 0.2 15.0 0.535 15.3 0.536 21.4 0.552 9.32 0.510
0.2 0.4 25.5 0.494 24.1 0.490 36.8 0.525 12.9 0.457
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3.3) “Αποτελεσματικοί μισθοί και οι μακροχρόνιες επιπτώσεις της προοδευτικής φορο- 

λόγησης “ Rasmussen 2002

Ο Rasmussen το 2002 προσπαθεί να δώσει μια εναλλακτική εξήγηση για τα πιθανά 

αρνητικά αποτελέσματα στην απασχόληση της κλιμακωτής φορολόγησης εισάγοντας μακρο

χρόνιες ρυθμίσεις μέσω αντιδράσεων των επιχειρήσεων στην αλλαγή των κερδών τους. Με 

αυτή τη βάση θέτει μια γενικευμένη μορφή του υποδείγματος φυγοπονίας των Shapiro και 

Stiglitz (1984) επιτρέποντας τους εργαζομένους να επιλέγουν την προσπάθεια που καταβάλ

λουν σε συνεχή κλίμακα. Οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να παρακολουθήσουν την προσπάθεια 

χωρίς κόστος αλλά μπορούν να παρακολουθούν το εργατικό δυναμικό με κάποιο κόστος. 

Σύμφωνα με τους Altenburg και Straub (1998), και Bulkley και Myles (1996), οι επιχειρήσεις 

προσφέρουν στους εργαζόμενούς τους συμβόλαια που συμπεριλαμβάνουν νόρμες προσπά

θειας και τον μισθό, και όπου παρατηρηθεί ότι ο εργαζόμενος καταβάλει λιγότερη προσπά

θεια από την προσπάθεια που υποδεικνύει η νόρμα, απολύεται. Έτσι σε αντίθεση με το αρχι

κό υπόδειγμα των Shapiro και Stiglitz και το υπόδειγμα αποτελεσματικού μισθού του Pis- 

sarides όπου οι μισθοί καθορίζονται από μια ημί-Walrasian διαδικασία, όπου εξισώνεται η 

ζήτηση εργασίας με την συνθήκη αποφυγής φυγοπονίας, οι επιχειρήσεις καθορίζουν ρητά 

τους μισθούς. Γενικά οι επιχειρήσεις επιλέγουν την απασχόληση, τους μισθούς και την νόρ

μα προσπάθειας υπό τον περιορισμό μιας συνθήκης κινήτρων-συμβατότητας που δηλώνει 

πως οι μισθοί και η νόρμα προσπάθειας πρέπει να σχετίζονται ώστε οι εργαζόμενοι να συμ

βιβάζονται με την νόρμα προσπάθειας (π.χ. η συνθήκη αποφυγής φυγοπονίας). Ωστόσο με 

δεδομένο τον περιορισμό κινήτρων-συμβατότητας όταν οι μισθοί έχουν επιλεγεί, τότε η νόρ

μα προσπάθειας καθορίζεται υπολειμματικά ή το αντίστροφο, που σημαίνει ότι οι επιχειρή

σεις μπορούν να θέτουν είτε την απασχόληση και τον μισθό, είτε την απασχόληση και την 

νόρμα προσπάθειας.

Όσο αφορά την φορολόγηση ο Rasmussen υποθέτει ότι το εισόδημα εργασίας φορο

λογείται προοδευτικά και οι διάφορες φορολογικές μεταρρυθμίσεις σχετίζονται με βάση το 

μέγεθος της αλλαγής του βαθμού της φορολογικής προοδευτικότητας. Δυο τύποι φορολογι

κών μεταρρυθμίσεων εξετάζει. Πρώτα, μια καθαρή αύξηση στην προοδευτικότητα της φορο

λογίας όπου το οριακό φορολογικό ποσοστό αυξάνεται κρατώντας τον μέσο φόρο στο αρχικό 

επίπεδο μισθού-εισοδήματος σταθερό. Και δεύτερον εξετάζεται μια φορολογική μεταρρύθ

μιση ισοσκελισμένου προϋπολογισμού όπου ο βαθμός της προοδευτικότητας της φορολογίας 

αυξάνεται έτσι ώστε το καθαρό έσοδο από την φορολογία να μην επηρεάζεται από την με

ταρρύθμιση.

Το μοντέλο εστιάζεται σε μια μικρή ανοικτή οικονομία όπου ένας μεγάλος αριθμός 

ανταγωνιστικών επιχειρήσεων παράγει ένα ομογενές, εμπορεύσιμο αγαθό του οποίου η τιμή 

είναι σταθερή από την παγκόσμια αγορά και καθορίζεται ίση με την μονάδα. Η εργασία παί
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ζει τον ρόλο της μοναδικής εισροής στην παραγωγή. Η κυβέρνηση παρέχει επιπροσθέτως 

των ωφελειών στους άνεργους, ένα εξωγενώς δοσμένο επίπεδο δημόσιων αγαθών που χρη

ματοδοτούνται από την φορολόγηση εισοδήματος από την εργασία.

Ο Rasmussen θεωρεί ότι υπάρχουν Η νοικοκυριά στην οικονομία και τους όρους 

νοικοκυριά και εργαζόμενοι τους χρησιμοποιεί αδιακρίτως. Η χρησιμότητα του νοικοκυριού 

εξαρτάται θετικά από την κατανάλωση αγαθών (εν προκειμένου του μοναδικού αγαθού που 

παράγεται στην οικονομία) και αρνητικά από το επίπεδο προσπάθειας που καταβάλει όταν 

εργάζεται. Έτσι η χρησιμότητα μπορεί να εκφραστεί σαν συνάρτηση του μισθού προ φόρων 

m και της προσπάθειας e. Αρα η στιγμιαία συνάρτηση χρησιμότητας του νοικοκυριού (αφή

νοντας έξω τον χρόνο καθώς επικεντρώνεται σε ισορροπία σταθερής ισορροπίας) είναι 

U = u{m)-ye (3.3.1),

η οποία θεωρείται ότι είναι διαχωρίσιμη στο εισόδημα την προσπάθεια, είναι γραμμική προς 

την προσπάθεια με u'(m) >0, u"(m) < 0, και />0 η οποία είναι η οριακή χρησιμότητα της 

προσπάθειας. Η φορολογία εισοδήματος είναι κλιμακωτή καθώς οι φόροι πληρώνονται από 

τους εργαζομένους που λαμβάνουν τον προ φόρου μισθό w και είναι:

Τ = tw-a (3.3.2),

όπου t >0 είναι το οριακό φορολογικό ποσοστό ενώ το a >0 είναι ένα ποσό που κάνει τον 

συνολικό φόρο κλιμακωτό.

Αρα το μετά φόρου εισόδημα είναι:

ω = w-T = w{\-t) + a (3.3.3),

Οι άνεργοι λαμβάνουν οφέλη ανεργίας με μια μετά φόρου τιμή ίση με β.

Η αντιπροσωπευτική επιχείρηση επιλέγει τον μισθό w1 και το απαιτούμενο επίπεδο 

προσπάθειας e1. Για απλότητα θεωρεί πως τα έξοδα παρακολούθησης της επιχείρησης είναι 

σταθερά και η δυνατότητα εντοπισμού ενός εργαζόμενου που δεν καταβάλει την απαιτούμε- 

νη προσπάθεια είναι εξωγενώς δοσμένη ίση με q . Σε συνέπεια με το υπόδειγμα των Shapiro 

και Stiglitz εξάγει την αναμενόμενη προεξοφλημένη χρησιμότητα ενός εργαζομένου που επι

λέγει να καταβάλει την απαιτούμενη προσπάθεια και ενός που επιλέγει να μην την καταβάλει 

και είναι αντίστοιχα

0VNj - ιι(ω])-γεί + s(Vu - VNJ) (3.3.4),

0VSj =u(a>j) + (s + q)(Vu -VSJ) (3.3.5),

όπου θ είναι ο συντελεστής προεξόφλησης, 5 >0 είναι ένας εξωγενής όρος στον οποίο παύει

η απασχόληση και Vu είναι η προεξοφλημένη αναμενόμενη χρησιμότητα του να είναι κά

ποιος άνεργος.
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Η συνάρτηση παραγωγής της αντιπροσωπευτικής επιχείρησης είναι συνάρτηση της 

εισροής εργασίας μετρούμενη σε όρους αποτελεσματικής εργασίας:

YJ = f(eJnj) ), με /'>0και /"<0 (3.3.6),

Η αντιπροσωπευτική επιχείρηση θέλει να θέσει τους μισθούς τόσο ψηλά ώστε να διασφαλί

σει θετικά επίπεδα παραγωγής, άρα VNj = Vs' Συναθροίζοντας για όλες τις επιχειρήσεις οι 

χρησιμότητες των εργαζομένων είναι

θνΝ - ιι(ω) -χβ + s{Vu - VJ) (3.3.7),

ΘΥ3 =u(co) + (s + qWu -Vs) (3.3.8),

ΘΥυ = ιι(β) + ψ{Ν){πΜχ{νΝ ,VS}-VU) (3.3.9),

όπου ψ - ί//(Ν) είναι ο ρυθμός με τον οποίο γίνονται οι προσλήψεις και εξαρτάτε θετικά 

από την συνολική απασχόληση Ν . Από τις εξισώσεις (3.3.8) και (3.3.9)λύνοντας προς Υυ 

και αντικαθιστώντας το στην συνθήκη VNj = Vs’ προκύπτει η προσπάθεια στην επιχείρηση j 

σαν συνάρτηση του μισθού στην επιχείρηση j, τον μισθό σε όλες τις άλλες επιχειρήσεις, το 

επίπεδο των ωφελειών για τους ανέργους και της συνολικής απασχόλησης:

φ(ω],eJ,ω,β,Ν) - qu(a>J)-(0+q + s)yeJ -
qi//(N)u(&>) + qu{P)

= 0 (3.3.10),
0+q + s + i//(N)

Η σημαντική διαφορά με το υπόδειγμα των Shapiro και Stiglitz (1984) είναι η ενδογένεια του 

επιπέδου προσπάθειας στην ισορροπία όπου δεν παίζει ρόλο στο υπόδειγμα αυτό αν η μετα

βλητή ελέγχου είναι οι μισθοί ή η προσπάθεια.

Παίρνοντας συνθήκες πρώτου βαθμού στην συνάρτηση κερδών της επιχείρησης 

προκύπτει:

δΠ7

dwJ

δπ
dw

= feJ(\-t)nJ -ri =0

= feJ ~ w* = 0

(3.3.11),

(3.3.12),

οι (3.3.11) και (3.3.12) ικανοποιούνται καθώς f <0και eoJ <0 και από αυτές προκύπτει

eJwi{\-t)~ej =0 (3.3.13),

ο οποίος είναι μια τροποποιημένη μορφή της συνθήκης του Solow. Είναι η κλιμάκωση του 

φόρου που το κάνει να είναι τροποποιημένη μορφή του Solow γιατί στην ισορροπία η ελα

στικότητα του μισθού της προσπάθειας ξεπερνάει την μονάδα όταν ο φόρος είναι κλιμακω

τός:

eja>] wj(\-t) + a
w’ (1 -1)

->1 (3.3.14),
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Θέτοντας στην (3.3.10) ω1 — ω καιeJ = e η συνάρτηση ισορροπίας στο σύνολο των 

επιχειρήσεων γίνεται:

q{0 + q + s)u(oj) - qu{β)
Φ(ω, e, β, Ν) = 0(ω, e, β,Ν)=· ■~(0 + q + s)/e = 0 (3.3.15),

θ+q+s+ ι//(Ν)

σημειώνεται ότι η επίδραση στην προσπάθεια από μια αύξηση των μισθών στην οικονομία 

είναι μικρότερη από την επίδραση στην αλλαγή των μισθών από μια επιχείρηση: 

de qu'(a>) θ + q + s
-eJ<eJ (3.3.16),

δω θ + q + s + ι//(Ν) 0 + q + s + i//{N)

και αντικατοπτρίζει την αρνητική εξωτερικότητα μεταξύ των επιχειρήσεων στην επιλογή μι

σθών.

Σύμφωνα με τους Albrecht και Vroman (1999) η μακροχρόνια ισορροπία προκύπτει 

από την ελεύθερη είσοδο και έξοδο στις επιχειρήσεις που σημαίνει ότι η συνολική απασχό

ληση, Ν, καθορίζεται από την μηδενική συνθήκη καθαρών κερδών,

Γί =/(β(ω,Ν)η)-\νη = 0 (3.3.17),

Έτσι προκύπτουν τρεις συνθήκες ισορροπίας που καθορίζουν τους μισθούς, w, την 

απασχόληση σε επίπεδο επιχείρησης, η, και την συνολική απασχόληση Ν. Θέτο

ντας wJ -w, eJ - eενώ e,j _,

ναι:

j _ 0 + q + s + i//(N) 
θ+q + s

- ε(ω, N)er0 οι συνθήκες ισορροπίας εί-

/ ΛΑ . θ + q + s + ι//(Ν^
ββω,Ν )νν(1-0------ --------------------ε(ω,Ν) = 0

θ+q + s

β\ε{ω, Ν)η)β(ω, N)-w = 0 

/(e(<y, Ν)η) - wn - 0

Η ορίζουσα της Ιακοβιανής είναι μη αρνητική,

I ,2 0 + q + s + i//(N) Λ
J =e«*Ml~0 fe feNn------ ------------------ <0

θ+q + s

(3.3.18) ,

(3.3.19) ,

(3.3.20) ,

(3.3.21) ,

που σημαίνει ότι το παραπάνω σύστημα έχει λύση και καθορίζονται τα επίπεδα ισορροπίας 

των w, η ,Ν σαν συνάρτηση των φορολογικών παραμέτρων.

Η κυβέρνηση συγκεντρώνει φόρους εισοδήματος από τους μισθούς των εργαζομέ

νων για να καλύψει την διάθεση των δημόσιων αγαθών, g, και για τα καθαρά έξοδα των

ωφελειών ανεργίας, (Η — Ν)β. Έτσι ο περιορισμός της κυβέρνησης είναι: 

ΒΞ^^-α)Ν-{Η-Ν)β-§ = 0 (3.3.22),

Όταν εξετάζεται η περίπτωση του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού σε σχέση με τις φορολο

γικές μεταρρυθμίσεις οι φορολογικοί παράμετροι (t,α) μεταβάλλονται ώστε το g να παρα

μένει σταθερό, dg =0. Στην άλλη περίπτωση, όπου οι φορολογικές αλλαγές κρατούν τον μέ
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σο φόρο επί των μισθών σταθερό, θα υπάρχει ή πλεόνασμα ή έλλειμμα στον κυβερνητικό 

προϋπολογισμό. Έτσι είναι προφανές ότι μόνο στην περίπτωση του ισοσκελισμένου προϋπο

λογισμού περιλαμβάνονται όλα τα αποτελέσματα των φορολογικών μεταρρυθμίσεων.

Τα αποτελέσματα του Rasmussen συνοψίζονται στις παρακάτω προτάσεις:

Πρόταση 1: Υπάρχει ένα θετικό αποτέλεσμα στην απασχόληση από μία καθαρή αύξηση 

στην προοδευτικότητα του φόρου.31

dN I e 2<//(Ν)
-----L n=----------- " - ----------->0 (3.3.23),
dt ‘ eNema)(\-t\0+q + s)

Πρόταση 2: Τα αποτελέσματα στην απασχόληση ενός φορολογικού μετασχηματισμού υπό 

την υπόθεση του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού είναι γενικά αμφισήμαντα.

dN I 
dt i/g=0

eM2N[W+q + s)-yr{NX 1-Q] <0>=0>>()

e^a-tfie+q + s)^
(3.3.24)

Απόρροια l:'Evac καθαρά ανακατανεμημένος προοδευτικός φόρος έχει αυστηρά θετική επί

δραση στην απασχόληση.32

31 Βλέπε Rasmussen 2002 για λεπτομέρειες
32 Βλέπε Rasmussen 2002 για λεπτομέρειες
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4) Επεκτάσεις του υποδείγματος των Shapiro και Stiglitz (1984)

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της επίδρασης διαφό

ρων φορολογικών σχημάτων που μπορεί να εφαρμόσει μια κυβέρνηση για να ασκήσει μία 

κοινωνική πολιτική ισοσκελισμένου προϋπολογισμού, στην πληρωμή επιδομάτων ανεργίας. 

Η μελέτη αυτή γίνεται στο πλαίσιο των αποτελεσματικών μισθών και ειδικότερα υπό το πρί

σμα του υποδείγματος της φυγοπονίας των Shapiro και Stiglitz (1984).

Σε πρώτο επίπεδο θα μελετήσουμε την άμεση φορολόγηση των μισθών των εργαζο

μένων. Το έσοδο αυτό η κυβέρνηση σε κάθε χρονική στιγμή επιθυμεί να το εξισώνει με τα 

συνολικά επιδόματα ανεργίας που αποδίδει. Για απλότητα μας ενδιαφέρει να ισοσκελίζεται 

το κομμάτι του προϋπολογισμού της κυβέρνησης που αφορά μόνο το έξοδο αυτό (θεωρούμε 

ότι εν υπάρχουν άλλες δαπάνες). Υπογραμμίζουμε ότι ο συγκεκριμένος φόρος που επιβαρύ

νει τον μισθό των εργαζομένων είναι μια προσαύξηση του συνόλου των φόρων που καταβά

λει. Αυτήν την θεώρηση την κάνουμε γιατί μας ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι της κοινωνικής 

πολιτικής και θέλουμε να δούμε πως επιδρούν τέτοιες αποφάσεις στο επίπεδο της συνολικής 

ακούσιας ανεργίας και στο επίπεδο των μισθών.

Σε δεύτερο στάδιο το φορολογικό βάρος των επιδομάτων ανεργίας θα θεωρήσουμε 

ότι βαραίνει αποκλειστικά τις επιχειρήσεις είτε σε επίπεδο πωλήσεων είτε σε επίπεδο κερδο

φορίας.

Θα ακολουθήσει ανάλυση των αποτελεσμάτων για εξεύρεση μιας βέλτιστης κοινω

νικά επιλογής του τρόπου χρηματοδότησης των επιδομάτων ανεργίας με κριτήρια τους μι

σθούς και το επίπεδο απασχόλησης, καθώς και σύγκριση με αντίστοιχα αποτελέσματα.

Τα υποδείγματα θα επικεντρωθούν σε σταθερή ισορροπία και θα εισάγουμε ένα στα

θερό λόγο του πραγματικού μισθού προς το επίδομα ανεργίας. Ακολουθώντας τον Pissaridi ο 

λόγος αυτός θα είναι στο 0.6
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4.1) Περίπτωση φορολόγησης εργαζομένων

Θεωρούμε μία οικονομία στην οποία υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων

L , και ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων Ν. Οι εργαζόμενοι θέλουν να μεγιστοποιήσουν 

την αναμενόμενη προεξοφλούμενη χρησιμότητά τους και οι επιχειρήσεις να μεγιστοποιή

σουν τα αναμενόμενα προεξοφλούμενα κέρδη τους. Υποθέτουμε ότι τόσο οι εργαζόμενοι 

όσο και οι επιχειρήσεις είναι ομογενείς. Όπως προαναφέραμε, για λόγους απλότητας θα επι

κεντρωθούμε σε κατάσταση σταθερής ισορροπίας.

Η δια βίου χρησιμότητα του αντιπροσωπευτικού εργαζόμενου είναι:

00

U = [e'^u^dt, ρ >0 (4.1.1),
ί=ο

όπου u(t) είναι η στιγμιαία χρησιμότητα στο χρόνο t, και ρ είναι το ποσοστό προεξόφλη

σης. Η στιγμιαία χρησιμότητα είναι: 

w(t) - e(t) - \ν(ί)τ

u(t) = · w(t) - w(t)r (4.1.2),

0

w είναι ο μισθός και e είναι η προσπάθεια που καταβάλει ο εργαζόμενος. Θεωρούμε ότι η 

προσπάθεια δεν είναι συνεχής μεταβλητή και υπάρχουν δύο επίπεδα προσπάθειας e =0 και 

Έ =033, 0< r <1 είναι ο φορολογικός συντελεστής (όπου εδώ είναι και η βασική μας διαφορο

ποίηση από το υπόδειγμα των Shapiro και Stiglitz (1984)), w(t) - e(t) - w(t)r είναι η στιγ

μιαία χρησιμότητα του εργαζομένου ο οποίος καταβάλει προσπάθεια, w(t)~ \ν(ί)τ είναι η 

στιγμιαία χρησιμότητα του εργαζομένου ο οποίος δεν καταβάλει προσπάθεια και 0 η στιγ

μιαία χρησιμότητα του ανέργου. Έτσι ο εργαζόμενος σε κάθε χρονική στιγμή δίνατε να βρί

σκεται σε μια από τις τρεις παρακάτω καταστάσεις. Να απασχολείτε και να καταβάλει προ

σπάθεια το οποίο συμβολίζουμε με Ε, να απασχολείτε και να μην καταβάλει προσπάθεια το 

οποίο συμβολίζουμε με S και να είναι άνεργος το οποίο συμβολίζουμε με U.

Σε συνέπεια με τους Shapiro και Stiglitz αλλά και με τον Romer κρίσιμο κομμάτι του 

υποδείγματος είναι οι υποθέσεις που αφορούν την μετάβαση των εργαζομένων μεταξύ των 

τριών καταστάσεων που αναφέραμε. Πρώτα δεχόμαστε ότι υπάρχει ένας εξωγενής ρυθμός 

κατά τον οποίο η εργασία ενός εργαζόμενου πάει είτε λόγο δικής του επιλογής ώστε να ανα

ζητήσει κάποια άλλη δουλεία ή για λόγους της επιχείρησης κ.τ.λ. Συγκεκριμένα, αν κάποιος

33 σε αντίθεση με τους Rasmussen (2002) και Pissarides (1998) όπου αφήνουν την μεταβλητή e να 
είναι συνεχής μεταβλητή, υποστηρίζουμε πως όταν η προσπάθεια που καταβάλει κάποιος εργαζόμενος 
είναι μικρότερη από την αποτελεσματική της τιμή e τότε τα κόστη που μπορεί να επισύρει η μικρότε
ρη προσπάθεια είναι τέτοια ώστε συναθροιζόμενα να είναι ακόμη και μεγαλύτερα από τα αυτά τα κό
στη όταν οι εργαζόμενοι δεν καταβάλουν καθόλου προσπάθεια. Έτσι θεωρούμε καλή προσέγγιση η 
τιμή της προσπάθειας να είναι διττή , 0 ή e .
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εργαζόμενος ξεκινήσει να εργάζεται σε μια συγκεκριμένη εργασία κάποια χρονική στιγμή 

t0 και αυτός ο εργαζόμενος καταβάλλει προσπάθεια, η πιθανότητα ο εργαζόμενος να βρίσκε

ται στην ίδια θέση κάποια χρονική στο μέλλον t είναι:

P(t) = e~b,{'-‘o), b>0 (4.1.3),

η εξίσωση (4.1.3) συνεπάγεται πως P(t + τ)/P(t) -e~hr, και κατά συνέπεια είναι ανεξάρ

τητη από τον χρόνο t. Δηλαδή να κάποιος εργαζόμενος απασχολείτε κάποια χρονική στιγμή, 

η πιθανότητα να εργάζεται τ χρόνο μετά είναι e~hT ανεξαρτήτως του πόσο χρόνο ο εργαζό

μενος εργαζόταν. Αυτή η έλλειψη χρονικής εξάρτησης απλοποιεί πολύ την ανάλυση γιατί δεν 

χρειάζεται να παρακολουθούμε πόσο καιρό οι εργαζόμενοι κρατούν την θέση τους34.

Ακολουθώντας το υπόδειγμα της φυγοπονίας των Shapiro και Stiglitz θεωρούμε ότι 

η διαδικασία με την οποία ανιχνεύουν οι επιχειρήσεις του εργαζόμενους που φυγοπονούν, σε 

αντιστοιχία με την προηγούμενη υπόθεση, είναι και αυτή ανεξάρτητη από το χρόνο t. Συ

γκεκριμένα η ανίχνευση συμβαίνει με πιθανότητα q ανά μονάδα χρόνου. To q δίνεται εξω- 

γενώς και δεν σχετίζεται με την προηγούμενη υπόθεση. Προφανώς οι εργαζόμενοι που δια

πιστώνεται πως φυγοπονούν απολύονται. Έτσι προκύπτει ότι η πιθανότητα ενός εργαζομέ

νου, ο οποίος επιλέγει να μην καταβάλει την απαιτούμενη προσπάθεια e , μετά από χρονική

στιγμή τ να απασχολείται ακόμα είναι eqi (η πιθανότητα να μην γίνει αντιληπτή η έλλειψη 

προσπάθειας από τον εργαζόμενο) επί e~hr (η πιθανότητα να μην έχει πάψει εξωγενώς η ερ

γασία του).

Σε συνέχεια των Shapiro και Stiglitz αλλά και Romer, η τρίτη υπόθεση που αφορά 

στους εργαζομένους είναι ότι κάθε χρονική στιγμή η συνολική ανεργία που παρατηρούν εί

ναι a. Κάθε εργαζόμενος λαμβάνει ως δεδομένο το α, αλλά στο σύνολο της οικονομίας το 

α καθορίζεται ενδογενώς. Το α καθορίζεται από τις επιχειρήσεις και από το ποσοστό 

προσλήψεων που θέλουν να πραγματοποιήσουν από το σύνολο των ανέργων, το οποίο σχετί

ζεται με το ρυθμό με τον οποίο παύουν εξωγενώς οι εργασιακές σχέσεις με κάποιους εργα

ζόμενους και με τον ρυθμό με τον οποίο συλλαμβάνονται και απολύονται όσοι δεν καταβά

λουν την απαραίτητη προσπάθεια. Λόγο της ομοιογένειας που υποθέσαμε η πιθανότητα της 

ανεύρεσης νέας δουλείας δεν επηρεάζεται από τον τρόπο που κάποιος έμεινε άνεργος ή από 

το πόσο καιρό είναι άνεργος.

Η συμπεριφορά της επιχείρησης έχει να κάνει με την μεγιστοποίηση των κερδών της, 

επιλέγοντας μισθούς ικανούς να αποτρέψουν την φυγοπονία και την απασχόληση την κάθε 

χρονική στιγμή. Τα κέρδη της επιχείρησης την χρονική στιγμή t είναι: 

π{ί) = F(eL(t)) - w{t)L(t), F’>0, F” <0, (4.1.4),

34 Διαδικασίες σαν αυτή από την οποίο προέκυψε η (4.1.3) είναι γνωστές ως Poisson processes.
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όπου L είναι ο αριθμός των εργαζομένων. Καθώς υποθέτουμε ότι η επιχείρηση επιλέγει κάθε 

στιγμή τα L και W για να μεγιστοποιήσει την στιγμιαία ροή κερδών δεν υπάρχει ανάγκη να 

υπολογιστεί η παρούσα αξία των κερδών. Και τελική υπόθεση σε συνέπεια πάλι με Shapiro 

και Stiglitz και Romer, είναι ότι ~eF'(eL / Ν)>Έ, ή F'(eL / Ν) > 1. Αύτη η συνθήκη ση

μαίνει πως αν κάθε επιχείρηση προσλάβει το 1/ Ν του εργατικού δυναμικού, το οριακό 

προϊόν της εργασίας ξεπερνάει το κόστος καταβολής προσπάθειας. Έτσι υπό την απουσία της 

ατελούς παρακολούθησης, υπάρχει πλήρη απασχόληση.

Ας θεωρήσουμε, σε συνέχεια της ανάλυσης του Romer, ότι Vj είναι η «αξία» της

κατάστασης i, όπου i = E,S,U. Δηλαδή Vj είναι η αναμενόμενη τιμή της προεξοφλημένης 

δια βίου χρησιμότητας του εργαζομένου που βρίσκεται στην κατάσταση ί. Η μετάβαση από 

την μία κατάσταση στην άλλη είναι διαδικασία Poisson και τα V; δεν εξαρτώνται από το πό

σο καιρό ο εργαζόμενος βρίσκεται στην κατάσταση που είναι ή από την προηγούμενη ιστο

ρία του. Και καθώς επικεντρωνόμαστε σε σταθερή ισορροπία το Vi είναι σταθερό προς το 

χρόνο.

Για να βρούμε τις τιμές των Vi θα χρησιμοποιήσουμε δυναμικό προγραμματισμό. Η 

ιδέα είναι να εξετάσουμε ένα μικρό χρονικό διάστημα και να χρησιμοποιήσουμε τα Γ για να

δούμε τι προκύπτει στο τέλος του διαστήματος35. Θεωρούμε έναν εργαζόμενο ο οποίος απα

σχολείτε και καταβάλει προσπάθεια το χρόνο 0. θεωρούμε ότι σπάμε τον χρόνο σε μικρά 

διαστήματα At, και ο εργαζόμενος που χάνει την εργασία του δεν μπορεί να ξεκινήσει στο 

ίδιο διάστημα ανεύρεση εργασίας παρά μόνο στο επόμενο. Θεωρούμε πως VE(At) και 

Vu(At) είναι οι τιμές της απασχόλησης και της ανεργίας στην αρχή ενός μικρού χρονικού

διαστήματος. Σε λίγο θα θεωρήσουμε ότι το At προσεγγίζει το 0. Όταν το κάνουμε αυτό ο 

περιορισμός ότι ένας εργαζόμενος δεν μπορεί στο ίδιο χρονικό διάστημα At να χάσει την 

δουλεία του και να αρχίσει αναζήτηση για νέα δεν παίζει πλέον ρόλο. Έτσι το VE(At) θα 

τείνει στο VE . Εδώ γίνεται και ο διαχωρισμός μας από το κλασσικό υπόδειγμα των Shapiro

και Stiglitz λόγο της υπόθεσης που έχουμε κάνει στην εξίσωση (4.1.2). Δηλαδή λόγο της ει

σαγωγής φορολόγησης στο μισθό των εργαζομένων. Έτσι αν ένας εργαζόμενος απασχολείται 

σε μία εργασία (και καταβάλει προσπάθεια) που του αποδίδει μισθό νν, τότε το VE (Δ/) δί

νεται από την εξίσωση:
Δ/

VE (At) = J e*e·* (w-e- wr)dt + e** [e‘VE{At) + {\- eb“ )VU (Δ/)] (4.1.5),
1=0

35 Βλέπε Romer D. (1996) Advanced Macroeconomics, pp 453
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Ο πρώτος όρος της εξίσωσης (4.1.5) είναι η χρησιμότητα κατά το διάστημα (0, At). Η πιθα

νότητα ο εργαζόμενος να εργάζεται και το χρόνο t είναι e~b> . Αν ο εργαζόμενος απασχολεί

τε τότε η στιγμιαία χρησιμότητά του είναι w — e —wr. Προεξοφλώντας την πίσω στο χρόνο

0 προκύπτει η συνεισφορά της στην δια βίου χρησιμότητα και είναι e~p' (w - e - wr).

Ο δεύτερος όρος της εξίσωσης (4.1.5) είναι η χρησιμότητα μετά το χρονικό διάστημα 

At. Το χρόνο At, ο εργαζόμενος απασχολείτε μα πιθανότητα e~hAl, και είναι άνεργος με 

πιθανότητα 1 - ehx'. Συνδυάζοντας τις πιθανότητες με τις αντίστοιχες χρησιμότητες προκύ

πτει ο δεύτερος όρος.

Στη συνέχεα υπολογίζουμε το ολοκλήρωμα της (4.1.5) και έχουμε:

VE (At) = —'— (1 - e(b+pw )(w-e-wr) + e** [e~bbt VE (At) + (1 - ebbi ψυ (Δ/)] (4.1.6) 
p + b

επόμενο βήμα είναι να λύσουμε την (4.1.6) ως προς VE (Δ/) και έχουμε:

ε,(Δ 0 = -±^(w-e-wr)+--A— e»1 (1 - em )Va (A,)

Όπως αναφέραμε προηγουμένως το VE ισούται με το VE(At) καθώς

δέν. Για να βρούμε το όριο αυτό εφαρμόζουμε τον κανόνα L’ Hopital 

και έχουμε:

VE=-\[(W-e-wr) + bVu] 
p + b

η οποία μπορεί να γραφεί και ως:

(4.1.7),

το At τείνει στο μη- 

στην εξίσωση (4.1.7)

(4.1.8),

pVE = (w-e -wT)-b(VE-Vu) (4.1.9),

Με αντίστοιχη διαδικασία αν ένας εργαζόμενος απασχολείτε σε μία εργασία (και δεν 

καταβάλει προσπάθεια) και του αποδίδει μισθό w, τότε το Vs( At) δίνεται από την εξίσωση:

At

Vs (At) = J e-b,e-p,e-q‘ (w- wr)dt + [e~(b+q)^VE(At) + (1 - e~(b+q)Δ' )Va (At)] (4.1.10),
i=0

και ακολουθώντας τα ίδια βήματα προκύπτει:

pVs=(w-WT)-(b + q)(Vs~Vu) (4.1.11),

Και τέλος σε άμεση συνέπεια και με τούς Shapiro και Stiglitz και Romer η ίδια διαδικασία 

για έναν άνεργο μας δίνει:

pVu=w+a(VE-Vu) (4.1.12),

όπου w είναι το επίδομα ανεργίας που πληρώνει η κυβέρνηση.

Η επιχείρηση πρέπει να επιλέξει έναν τέτοιο μισθό ώστε να αποτρέπει την φυγοπονία 

σε μαθηματικούς όρους αυτό μπορεί να γραφεί ως εξής: VE>VS. Και από τη στιγμή που η
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προσπάθεια δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από e αρκεί στην επιχείρηση να θέσει τους μι

σθούς σε τέτοιο ύψος ώστε :

VE = VS (4.1.13),

Άρα από τις εξισώσεις (4.1.9), (4.1.11) και (4.1.13), προκύπτει:

r*-vu=- (4.1.14),
q

Η εξίσωση (4.1.14) σημαίνει πως οι επιχειρήσεις θέτουν τους μισθούς τόσο υψηλά ώστε οι 

εργαζόμενοι να προτιμούν αυστηρά την απασχόληση από την ανεργία. Το επόμενο βήμα εί

ναι να βρούμε τον μισθό που ισούται με το την αύξηση που υπονοείτε από την (4.1.14). Από 

την εξίσωση (4.1.9) έχουμε :

pVE =(w-e-WT)-b(VE-Vu) => w-wr = e + pVE +b(VE-Vu)=

=e+pVE- pVv + pVv + b(VE - Vu) => w(l - r) = e + pVu +(p+ti)(VE -Va) (4.1.15), 

και η (4.1.15) λόγο της (4.1.12) μας δίνει:

w(l -r) = e + w+(a + p + b)(VE -Vv) (4.1.16),

και αυτή με την σειρά της λόγο της (4.1.14) μας δίνει:

1 _ _
w---------- [e + w + (a + p + b) — ] (4.1.17),

(1 - r) q

Αυτή η συνθήκη για τους μισθούς μας λέει πως ο μισθός είναι αύξουσα συνάρτηση προς την 

προσπάθειας e, αύξουσα συνάρτηση των επιδομάτων ανεργίας w, αύξουσα συνάρτηση 

προς την ευκολία με την οποία μπορούν οι εργαζόμενοι να βρουν νέα απασχόληση a, αύ

ξουσα συνάρτηση προς το ποσοστό προεξόφλησης ρ, αύξουσα συνάρτηση του εξωγενούς 

ρυθμού κατά τον οποίο παύουν οι συμβάσεις εργασίας b , φθίνουσα συνάρτηση προς την 

πιθανότητα που η επιχείρηση μπορεί να εντοπίσει αυτούς που δεν καταβάλλουν την απαι- 

τούμενη προσπάθεια. Τέλος στο νέο κομμάτι που οφείλεται στην ανάλυσή μας προκύπτει ότι

αυτός ο μισθός είναι και συνάρτηση του όρου --------- , που σημαίνει πως όταν ο φορολογικός
(1-γ)

συντελεστής τ αυξάνει, όταν όλα τα άλλα παραμένουν σταθερά, ο όρος —-— αυξάνει και
(1-γ)

αυτός, άρα αυξάνει και ο αποτελεσματικός μισθός που πρέπει αν πληρώσει η επιχείρηση.

Ακολουθώντας τους Shapiro και Stiglitz και Romer θα εκφράσουμε την σχέση 

(4.17.1) σε όρους απασχόλησης ανά επιχείρηση, L (παρά σε σχέση με το ποσοστό με το ο

ποίο οι άνεργοι εισέρχονται στην απασχόληση a). Για να αντικαταστήσουμε το a, χρησι

μοποιούμε το γεγονός ότι από τη στιγμή που η οικονομία είναι σε κατάσταση σταθερής ι

σορροπίας η εισροή στην απασχόληση πρέπει να ισούται με την εκροή από την απασχόληση. 

Ο αριθμός των εργαζομένων που βγαίνουν από την απασχόληση αν μονάδα χρόνου είναι Ν
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(ο αριθμός των επιχειρήσεων) επί L (ο αριθμός των εργαζομένων ανά επιχείρηση) επί b (το 

εξωγενής ποσοστό στο οποίο παύουν οι συμβάσεις εργασίας). Ο αριθμός των ανέργων που 

βρίσκουν εργασία στην μονάδα του χρόνου είναι L - NL επί a. Εξισώνοντας αυτές τις δύο 

ποσότητες έχουμε:

NLb
a = —--------

L-NL
(4.1.18),

Η οποία μπορεί να γραφεί:

NLb , NLb , , NLb + Lb -NLb
a = —-------- => a + b = —--------- + b => a + b =--------=---------------

L-NL L-NL L-NL

, Lb
=> a + b = —--------

L-NL
(4.1.19),

και με αντικατάστασή της (4.1.19) στην (4.1.17) προκύπτει:

w = —-—\e +w + (p + b=-^-—)—1 
(1-r) L-NL q

(4.1.20),

Η εξίσωση (4.1.20) είναι η συνθήκη μη παράβλεψης καθήκοντος (no-shirking condi

tion). Η NSC είναι συνάρτηση του επιπέδου ανεργίας, του επιπέδου των οφελών ανεργίας 

και του φορολογικού συντελεστή τον μισθό που θα πρέπει να πληρώνει η επιχείρηση για να 

υποκινήσει προσπάθεια από τους εργαζομένους της.

Από την πλευρά των επιχειρήσεων δεν διαφοροποιούμαστε, αυτήν την πρώτη προ

σέγγιση, σε σχέση με τους Shapiro και Stiglitz και Romer. Οι επιχειρήσεις προσλαμβάνουν 

εργαζόμενους μέχρι του σημείου όπου το οριακό προϊόν της εργασίας ισούται με τον μισθό. 

Η συνθήκη αυτή προκύπτει από την μεγιστοποιητική συμπεριφορά των επιχειρήσεων και 

από την εξίσωση (4.1.4) προκύπτει:

eF'(eL)-w με F'>0, F"<0, (4.1.21),

η οποία είναι στην ουσία καμπύλη ζήτησης εργατικού δυναμικού.

Τέλος η κυβέρνηση θέλει να χρηματοδοτήσει τα οφέλη ανεργίας με τον φόρο που 

θεωρήσαμε ότι συλλέγει από τους εργαζόμενους. Ακόμα κάθε χρονική στιγμή η κυβέρνηση 

θέλει να ισοσκελίζει το κομμάτι αυτό του προϋπολογισμού. Οπότε το έσοδο της κυβέρνησης 

είναι Ν (ο αριθμός των επιχειρήσεων) επί L (ο αριθμός των εργαζομένων σε κάθε επιχεί

ρηση) επί w (ο μισθός που λαμβάνει ο κάθε εργαζόμενος) επί τ (ο φορολογικός συντελε

στής). Το έσοδο αυτό κάθε στιγμή πρέπει να ισούται με το έξοδο το οποίο είναι w (το επί

δομα ανεργίας που λαμβάνει ο κάθε εργαζόμενος) επί (L - NL) (ο αριθμός των ανέργων). 

Άρα καταλήγουμε στην συνθήκη :

NLwr = w(L - NL) (4.1.22),

Το υπόδειγμά μας καταλήγει στο παρακάτω σύστημα εξισώσεων :
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< eF'ieL) = w F’>0, F" <0, (Σ4.1),

NLwt = w(L - NL)

Οι άγνωστοι στο σύστημα μας είναι τα L ,w ,τ w ενώ τα Ν ,L ,Έ,ρ ,b ,q, είναι παράμε

τροι. Η ιδέα πίσω από τις εξισώσεις είναι ότι η επιχείρηση θέτει έναν αποτελεσματικό μισθό 

που δεν προτίθεται να μειώσει διότι γνωρίζει ότι με μικρότερο μισθό οι εργαζόμενοι δεν θα 

καταβάλουν την απαιτούμενη προσπάθεια. Όταν όμως το κάνουν αυτό στην ισορροπία προ

κύπτει ακούσια ανεργία. Η κυβέρνηση στα πλαίσια της κοινωνικής της πολιτικής θέλει να 

δώσει στους ανέργους μία διέξοδο από τα οικονομικά τους προβλήματα, μέχρι να εισέλθουν 

ξανά στην απασχόληση, με την μορφή επιδομάτων ανεργίας. Το επίδομα αυτό μειώνει την 

διάθεση των εργαζομένων να παρέχουν την απαιτούμενη προσπάθεια και αρχίζουν να φυγο

πονούν, γνωρίζοντας πως στην περίπτωση που συλληφθούν και απολυθούν θα λαμβάνουν 

επίδομα ανεργία από την κυβέρνηση. Η επιχείρηση το αντιλαμβάνεται αυτό και αυξάνει ακό

μα περισσότερο τους μισθούς ώστε να αυξήσει το κόστος του εργαζόμενου από την απώλεια 

της εργασίας του καθώς ο μισθός είναι πολύ μεγαλύτερος από το επίδομα ανεργίας. Έτσι η 

ισορροπία συμβαίνει σε μεγαλύτερο επίπεδο μισθών+ με μεγαλύτερη ανεργία. Η ίδια όμως 

ανεργία όπως είναι φανερό από την (4.1.20) θα τείνει να μειώσει τους μισθούς προς τα κάτω. 

Η κυβέρνηση όμως φορολογώντας τους εργαζόμενους για να πληρώσει τα επιδόματα ανεργί

ας πάλι μειώνει το κόστος του εργαζόμενου να χάσει την εργασία του καθώς ο πραγματικός 

μισθός που λαμβάνει είναι μειωμένος κατά (1 — γ) . Αυτό αναγκάζει την επιχείρηση να αυξή

σει περισσότερο τους μισθούς, το οποίο θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ανεργία, που θα οδηγή

σει σε μείωση του μισθού. Το σύστημα στο οποίο καταλήξαμε είναι ένα 3x3 μη γραμμικό 

σύστημα. Για την απλοποίησή του θα υποθέσουμε ότι η συνάρτηση παραγωγής είναι τύπου 

Cobb-Douglas στην απλούστερη μορφή του

όπου 0 < a < 1, η ελαστικότητα και βλέπουμε πως οι συνθήκες F' >0, F" <0, ικανοποιού

νται, έτσι το σύστημα μπορεί να γραφεί ως εξής:

F(eL) = (eL)a (4.1.23),

ea(eL)a 1 = w 

_ w(L-NL) 

T~ NLw

(Σ 4.1.1),
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και αντικαθιστώντας τον φορολογικό συντελεστή στην πρώτη εξίσωση και επιλύνοντας προς 

τον μισθό θα μας δώσει μια έκφραση της NSC (συνθήκη μη παράβλεψης καθήκοντος) όπου 

σε συνδυασμό με την δεύτερη που είναι συνάρτηση ζήτησης εργατικού δυναμικού θα καθο

ρίζουν την ισορροπία. Το σύστημα λοιπόν ξαναγράφετε στη μορφή:

_ _ , , L .e w(L-NL)
w = e + w+(p+b—--------)—i------------------

L-NL q NL

<ea(eL)a~'=w (Σ 4.1.2),

_ w(L-NL)

Γ~ NLw

Όπως είναι φανερό η νέα NSC είναι ίδια με την αντίστοιχη των Shapiro και Stiglitz, 

εκτός από τον τελευταίο όρο που είναι γνήσια θετικός. Οπότε διαισθητικά αναμένουμε μια 

μετατόπιση της καμπύλης NSC προς τα πάνω. Παρατηρούμε όμως ότι ο σταθερός αυτός όρος 

είναι συνάρτηση του εργατικού δυναμικού που απασχολείτε κάθε χρονική στιγμή και άρα η 

τιμή του είναι μεταβλητή.

Έτσι θα διερευνήσουμε τις ιδιότητες της για μπορέσουμε να αντιληφθούμε την μορ

φή της. Η πρώτη παράγωγος της NSC είναι: 

dw beLN w (L - LN)w
dL (.L-LNfq L L2N 1 ' ' ’

Η δεύτερη παράγωγος είναι:

d2w 2beLN2 2w 2(L-LN)w 
~dF~ (ί-LNfq IF ϋΝ

(4.1.25),

η οποία είναι φανερό ότι είναι πάντα θετική και άρα η NSC είναι κοίλη. Η πρώτη παράγωγος 

μηδενίζεται για μία θετική τιμή του L και άρα το σημείο αυτό είναι ελάχιστο. To L είναι:

L = (4.1.26),

Ακόμα αν πάρουμε το όρια της NSC για NL —> L και NL —> 0, γίνεται άπειρη, δηλαδή εμ

φανίζει ασύμπτωτες.

Για την καμπύλη ζήτησης εργασίας έχουμε:

— - e2a(a -1 ){eL)a~2 < 0 και ^ = e2a(a - 1)(α - 2){eL)a~2 >0 (4.1.27),
dL dL

άρα η καμπύλη είναι φθίνουσα προς L και κοίλη.

Έτσι βάση των παραπάνω αναμένουμε μία συμπεριφορά του συστήματος όπως φαίνεται από 

το παρακάτω διάγραμμα 6.36

36 Βλέπε παράρτημα

47



Βλέπουμε δηλαδή την συμπεριφορά της NSC από γνήσια αύξουσα να εμφανίζεται αρχικά

φθίνουσα μέχρι το σημείο L =
Lyjqw

N(s[be + y[qw)
και στην συνέχεια αύξουσα μέχρι να προ

σεγγίσει ασύμπτωτα την κάθετο L . Η προς τα πάνω μετακίνηση της δημιουργεί μια νέα ι

σορροπία από το Ε στο Ε' που συμβαίνει αριστερά και υψηλότερα από το Ε. Αυτό σημαί

νει ότι η νέα ισορροπία μεταφράζεται σε υψηλότερους μισθούς και μικρότερη απασχόληση.

Αυτό που αντιλαμβανόμαστε διαισθητικά είναι πως η φορολόγηση του μισθού του 

εργαζομένου, μειώνει τον πραγματικό μισθό σε χαμηλότερα όρια από τον αποτελεσματικό 

μισθό, οπότε δεν έχει κίνητρο να καταβάλει την απαιτούμενη προσπάθεια. Οι επιχειρήσεις το 

αντιλαμβάνονται αυτό και έτσι δημιουργούν ένα νέο όριο αποτελεσματικού μισθού υψηλότε

ρα από το προηγούμενο ώστε να δώσει το κίνητρο για αποτελεσματική εργασία. Έτσι με υ

ψηλότερους μισθούς μειώνεται και η ζήτηση εργατικού δυναμικού και αυξάνεται η ακούσια 

ανεργία. Το υπόδειγμα όμως λειτουργώντας και σαν «μηχανισμός πειθαρχίας των εργαζομέ

νων» θα δώσει το στίγμα της αυξημένης ανεργίας στους εργαζόμενους και στις επιχειρήσεις 

οπότε η NSC θα μετακινηθεί λίγο χαμηλότερα και θα ισορροπήσει με τρόπο που φαίνεται 

περίπου στο διάγραμμα 6.37.

Για να επιβεβαιώσουμε τα παραπάνω, σχετικά με την συμπεριφορά των καμπύλών 

μας, αλλά και για να αντιληφθούμε καλύτερα την συμπεριφορά του υποδείγματος αυτού θα 

τρέξουμε λίγες προσομοιώσεις. Σύμφωνα με τον Pissarides θα θεωρήσουμε ότι ο σταθερός 

λόγος μισθών και επιδομάτων ανεργίας είναι 0.6, άρα

ΐν = 0,6ιν (4.1.28),

και θα χρησιμοποιήσουμε αντίστοιχα νούμερα για κάποιες κοινές παραμέτρους που έχουν τα 

υποδείγματά μας. Πιο συγκεκριμένα : 

ρ = 0,1,6 = 0,2, q - 0,723 ,

εμείς την προσπάθεια την θεωρούμε μονάδα θεωρούμε όπως είπαμε και στην αρχή έναν με

γάλο αριθμό εργαζομένων και επιχειρήσεων και για την ελαστικότητα στην συνάρτηση πα

ραγωγής επιλέγουμε μια τυπική τιμή, έτσι 

e =1, fl = 0,7, Γ = 107, TV = 104 

Το σύστημά μας με την εξίσωση (4.1.28) γίνεται:

37 Βλέπε παράρτημα
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w - ■

(1-
-------=---------- [e+0,6 w+(p + b=^—)-]
0,6(L-NL\l L-NL q

NL
ea(eL)a 1 = w 

0,6 (L-NL)τ = ■
NL

(Σ 4.1.3),

Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης φαίνονται στον πίνακα 738. Αυτό που παρατηρούμε 

στον πίνακα είναι ότι τα αποτελέσματα είναι σε συμφωνία με τα όσα έχουμε πει παραπάνω. 

Συγκεκριμένα βλέπουμε σε υψηλά επίπεδα απασχόλησης υψηλούς μισθούς οι οποίοι φθίνουν 

όσο μειώνεται η απασχόληση μέχρι ένα ελάχιστο επίπεδο και σε μικρότερα επίπεδα απασχό

λησης αυξάνεται. Αυτό φαίνεται και στο διάγραμμα 739

Ο φορολογικός συντελεστής βλέπουμε στο διάγραμμα S40 πως αυξάνεται με την μεί

ωση της απασχόλησης και αυτό για να διατηρηθεί ο ισοσκελισμένος προϋπολογισμός της 

κυβέρνησης.

Από το διάγραμμα 7 41 και τον πίνακα 142 επιβεβαιώνεται η συμπεριφορά της καμπύ

λης NSC και πράγματι είναι της μορφής του σκαριφήματος που δώσαμε προηγούμενος με 

την NSC των Shapiro και Stiglitz να κείται χαμηλότερα από την νέα. Και όντας η καμπύλη 

ζήτησης εργατικού δυναμικού αμετακίνητη πράγματι η ισορροπία συμβαίνει σε επίπεδο υψη

λότερων μισθών και μικρότερης απασχόλησης, αλλά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τις τιμές 

της νέας ισορροπίας λόγο της πολυπλοκότητας του συστήματος που πρέπει να επιλύσουμε 

και την ευαισθησία του στις παραμέτρους.

Από τον πίνακα 1 γίνεται αντιληπτή και η ακαμψία των μισθών η οποία γίνεται ιδιαί

τερα αισθητή στην περιοχή από 10% έως 26% ανεργία όπου η μεταβολή του είναι πολύ μι

κρή.

Με αυτά τα αποτελέσματα γίνεται πιο κατανοητά τα αντικρουόμενα αποτελέσματα 

που έχουν στους μισθούς το επίπεδο ανεργία και η φορολογία. Σε υψηλά επίπεδα απασχόλη

σης όπου μαζί με την ανεργία είναι χαμηλά και ο φορολογικός συντελεστής, ο αποτελεσματι

κός παίρνει τις μεγαλύτερες τιμές του. Και είναι προφανές καθώς η μικρή ανεργία δεν δίνει 

κάποιο κίνητρο στους εργαζομένους να καταβάλουν προσπάθεια, γιατί γνωρίζουν πως και να 

απολυθούν δεν θα δυσκολευτούν να βρουν εργασία. Η χαμηλή ανεργία συνεπάγεται και μι

κρότερη φορολόγηση για την συγκέντρωση των επιδομάτων ανεργίας. Αυτό σημαίνει ότι ο

38 Βλέπε παράρτημα
39 Βλέπε παράρτημα
40 Βλέπε παράρτημα
41 Βλέπε παράρτημα
42 Βλέπε παράρτημα
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πραγματικός μισθός που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι δεν μειώνεται πολύ, ειδικά με 4% ανερ

γία το τ είναι μόλις 0,025.

Γνωρίζουμε από τη θεωρία ότι καθώς αυξάνει η ανεργία το μισθολογικό κίνητρο 

μειώνεται, εφόσον το κίνητρο το υποκαθιστά η ίδια η ανεργία. Με την αύξηση της ανεργίας 

αυξάνει και ο φορολογικός συντελεστής, με αποτέλεσμα αυτή η υποκατάσταση κινήτρου από 

την ανεργία να αποδυναμώνεται από το εντονότερο αποτέλεσμα που έχει η φορολογία στους 

μισθούς. Έτσι αποδεικνύεται ότι σε υψηλά επίπεδα ανεργίας όχι μόνο δεν μειώνεται ο μισθός 

αλλά μπορεί σε υψηλές τιμές της να αυξηθεί. Αυτά τα αποτελέσματα λοιπόν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σαν επιχειρηματολογία τόσο για την σταθερότητα η ακαμψία των μισθών 

όσο και για την ύπαρξη ακούσιας ανεργίας. Βεβαίως θα πρέπει να τονίζουμε ότι τα αποτελέ

σματα αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή καθώς είναι ευαίσθητα στις παραμε- 

τρικές αλλαγές και μία ανάλυση ευαισθησίας το αποδεικνύει αυτό.
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4.2) Περίπτωση φορολόγησης πωλήσεων

Σε αυτήν την περίπτωση πολιτική της κυβέρνησης είναι η χρηματοδότηση των επι

δομάτων ανεργίας από έναν απευθείας φόρο στις πωλήσεις των επιχειρήσεων (θεωρούμε πως 

η αύξηση που συνεπάγεται στις τιμές περικλείεται στην μονάδα που υποθέσαμε ως τιμή 

προϊόντος στην συνάρτηση κέρδους της αντιπροσωπευτικής επιχείρησης).

Η ανάλυση είναι όμοια με την προηγούμενη και διαφοροποιείται μόνο στην εξίσωση 

(4.2) όπου έχουμε:

u(t) = < w(t)
0

(4.2.1),

όπου τώρα δεν φορολογούνται οι εργαζόμενοι και αυτό συνεπάγεται πως οι με την ίδια μεθο

δολογία και σε συνέπεια με τους Shapiro και Stiglitz και Romer οι εξισώσεις (4.1.9),

(4.1.11), (4.1.12), γράφονται αντίστοιχα ως εξής:

pVΕ =(w-e)~b(VE -Vfj) (4.2.2),

pV5 = w-(b + qWs~Vu) (4-2.3),

pVv = w + a^-V^ (4.2.4),

Ακολουθώντας την άλγεβρα που αναπτύξαμε στην προηγούμενη παράγραφο για τις αντί

στοιχες εξισώσεις καταλήγουμε στην εξίσωση μισθών:

_ _ ~Q
w = e + w + (a + p + b)— (4.2.5),

q

η οποία όπως και πριν είναι αύξουσα συνάρτηση προς την προσπάθειας e , αύξουσα συνάρ

τηση των επιδομάτων ανεργίας w, αύξουσα συνάρτηση προς την ευκολία με την οποία μπο

ρούν οι εργαζόμενοι να βρουν νέα απασχόληση α, αύξουσα συνάρτηση προς το ποσοστό 

προεξόφλησης ρ, αύξουσα συνάρτηση του εξωγενούς ρυθμού κατά τον οποίο παύουν οι 

συμβάσεις εργασίας b , φθίνουσα συνάρτηση προς την πιθανότητα που η επιχείρηση μπορεί 

να εντοπίσει αυτούς που δεν καταβάλλουν την απαιτούμενη προσπάθεια. Η (4.2.5) εκφρα

σμένη σε όρους απασχόλησης γίνεται:

_ _ L e
w = e+w+{p + b—-------- )— (4.2.6),

L-NL q

Η εξίσωση (4.2.6) είναι η συνθήκη μη παράβλεψης καθήκοντος (no-shirking condition) των 

Shapiro και Stiglitz. Μας δίνει σαν συνάρτηση του επιπέδου ανεργίας, του επιπέδου των ο

φελών ανεργίας τον μισθό που θα πρέπει να πληρώνει η επιχείρηση για να υποκινήσει προ

σπάθεια από τους εργαζομένους της.
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Οι επιχειρήσεις έχουν πάλι την ίδια συνάρτηση κερδών με την διαφορά ότι φορολο

γούνται άμεσα οι πωλήσεις, έτσι η εξίσωση (4.1.4) της προηγούμενης παραγράφου γίνεται: 

π(ί) = F{eL{t)){\ - τ) - , F'>0, F" <0, (4.2.7),

Η μεγιστοποίηση των κερδών μας δίνει την συνάρτηση ζήτησης εργατικού δυναμικού : 

eF\eL)(\ -τ) = \ν με F’>0, F" <0, (4.2.8),

Παρατηρούμε ότι υπάρχει μία μετατόπιση προς τα κάτω σε σχέση με την καμπύλη ζήτησης 

εργατικού δυναμικού, δηλαδή μειωμένη ζήτηση προσωπικού από τις επιχειρήσεις.

Η κυβέρνηση κάθε στιγμή επιθυμεί τα έσοδα από αυτή τη φορολόγηση να είναι ίσα 

με το κόστος που έχει από τα επιδόματα ανεργίας που πληρώνει. Το έσοδο της κυβέρνησης 

είναι Ν (ο αριθμός των επιχειρήσεων) επί Ρ= 1 (την τιμή του προϊόντος) επί F(eL) (το 

προϊόν που παράγει η κάθε επιχείρηση) επί τ (ο φορολογικός συντελεστής). Το έσοδο αυτό 

κάθε στιγμή πρέπει να ισούται με το έξοδο το οποίο είναι w (το επίδομα ανεργίας που λαμ

βάνει ο κάθε εργαζόμενος) επί (L - NL) (ο αριθμός των ανέργων). Άρα καταλήγουμε στην 

συνθήκη :

NF(eL)r- w(L-NL) (4.2.9),

Το υπόδειγμά μας καταλήγει στο παρακάτω σύστημα εξισώσεων :

_ _ , , L .e
w-e + w + (p + b—--------) —

L-NL q
• eF'(eL)( 1 - r)-w F'>0, F" <0, (Σ 4.2),

NF(eL)r = w(L - NL)

Οι άγνωστοι στο σύστημα μας είναι τα L ,w ,τ, ϊν ενώ τα Ν ,L ,~e , ρ ,b ,q είναι παράμε

τροι. Εδώ ο φορολογικός συντελεστής επηρεάζει άμεσα την ζήτηση εργατικού δυναμικού. 

Έτσι η εισαγωγή φορολογίας επί των πωλήσεων μειώνει την ζήτηση εργατικού δυναμικού 

άρα αυξάνεται η ανεργία. Η αυξανόμενη ανεργία μειώνει τους μισθούς και αυξάνει τον φο

ρολογικό συντελεστή που συνεπάγεται περαιτέρω μείωση της ζήτησης εργατικού δυναμικού. 

Η μείωση όμως των μισθών κατεβάζει προς τα κάτω την συνθήκη αποφυγής φυγοπονίας ο

πότε η ισορροπία οδηγεί σε αύξηση της απασχόλησης και αύξησης των μισθών. Αυτό συνε

πάγεται μείωση του κόστους της κυβέρνησης από τα επιδόματα ανεργίας και άρα μείωση του 

φορολογικού συντελεστή. Με την σειρά του προκύπτει αύξηση στη ζήτηση του εργατικού 

δυναμικού και συνεχίζονται οι διαδικασίες μέχρι να ισορροπήσει το σύστημα.

Για την απλούστευση του συστήματος θα υποθέσουμε ότι η συνάρτηση παραγωγής 

είναι τύπου Cobb-Douglas στην απλούστερη μορφή του

F(eL) = (eL)a (4.2.10),

έτσι το σύστημα (Σ 4.2) μετασχηματίζεται στο εξής:
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< (Σ 4.2.1),

- - / , L .ew= e + w + ( p + b—--------) —
L-NL q

ea(eL)a~'( 1- r)-w

N(eL)a τ - w(L - NL)

Παρατηρούμε ότι η πρώτη εξίσωση του συστήματος είναι η ίδια με τον καμπύλη 

NSC των Shapiro και Stiglitz και διαφοροποίηση είναι στην δεύτερη εξίσωση, την συνάρτη

ση ζήτησης εργατικού δυναμικού, η οποία είναι η αντίστοιχη πολλαπλασιασμένη με τον όρο 

(1 — γ) . Ο όρος (1 — τ) είναι αυστηρά μικρότερος της μονάδος οπότε αναμένουμε μια μετα

κίνηση της καμπύλης ζήτησης προς τα κάτω, και εφόσον η συνθήκη NSC παραμένει αμετά

βλητη αναμένουμε την νέα ισορροπία να λάβει χώρα αριστερά και χαμηλότερα από την ι

σορροπία του υποδείγματος των Shapiro και Stiglitz. Δηλαδή η νέα ισορροπία θα συμβεί σε 

μικρότερο επίπεδο απασχόλησης και μικρότερο επίπεδο μισθών.

Επιλύνοντας την τρίτη εξίσωση του συστήματος (Σ 4.2.1) προς τον φορολογικό συ

ντελεστή έχουμε:

w(L - NL) 
N{eL)a

(4.2.11),

την οποία όταν την αντικαταστήσουμε στην συνάρτηση ζήτησης εργατικού δυναμικού προ

κύπτει:

ea(eL)°-'( 1-
w(L - NL).
---------------- ) = w

N(eL)a
(4.2.12),

τώρα αν πάρουμε την πρώτη παράγωγο της (4.2.12) έχουμε:

5dw _ 2 aw a(L-NL)w— = e°(a-l)L 
oL

-i------------+ -

L NL
(4.2.13),

η οποία μηδενίζεται στο σημείο

Σ = (-
e~aLw

■γ(α - \)Ν

η δεύτερη παράγωγος της (4.2.12) είναι:

d νν
.• = e“(«-l)(a-2)Zfl-3- ,

3L2 L1
law la{L-NL)w

NL

(4.2.14),

(4.2.15),

Αν λάβουμε υπόψη μας τις τιμές που χρησιμοποιήσαμε στην προηγούμενη παράγραφο για τις 

παραμέτρους προκύπτει ότι η δεύτερη παράγωγος της συνάρτησης ζήτησης είναι αρνητική 

στο σημείο (4.2.14), όπου μηδενίζεται η πρώτη παράγωγος, που σημαίνει ότι στο σημείο αυ

τό παρουσιάζεται ελάχιστο. Με την χρήση των ίδιων παραμέτρων προκύπτει ότι το σημείο 

(4.2.14) είναι πολύ μικρό της τάξης του ΙΟ'14 και προφανώς βρίσκεται πολύ κοντά στον άξο

να των μισθών. Με βάση αυτά τα στοιχεία χαράξαμε το διάγραμμα 9(βλέπε παράρτημα) ώστε
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να μπορέσουμε να απεικονίσουμε τις καμπύλες που δημιουργούνται από το σύστημα σε σχέ

ση με τις αντίστοιχες του αρχικού υποδείγματος των Shapiro και Stiglitz.

Σε συνέχεια των υποθέσεων της προηγούμενης παραγράφου τρέξαμε κάποιες προσο

μοιώσεις για την καμπύλη ζήτησης εργασίας, τα αποτελέσματα των οποίων παραθέτουμε 

στον πίνακα 2 (βλέπε παράρτημα)και γραφικά στο διάγραμμα 7ά(βλέπε παράρτημα).

Όπως είναι φανερό από τον πίνακα η νέα καμπύλη ζήτησης εργατικού δυναμικού 

είναι χαμηλότερα από την αντίστοιχη των Shapiro και Stiglitz. Αυτό είναι φανερό και από το 

παρακάτω διάγραμμα, όπου με μπλε χρώμα είναι η νέα καμπύλη ζήτησης εργατικού δυναμι

κού και με κόκκινο η αντίστοιχη των Shapiro και Stiglitz. Βλέπουμε ακόμα ότι είναι αύξουσα 

με την απασχόληση σε αντίθεση με την κόκκινη. Εδώ θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι τα 

αποτελέσματα είναι ευαίσθητα σε παραμετρικές αλλαγές.

Οπότε γίνεται αντιληπτό ότι μία άμεση φορολόγηση των πωλήσεων των επιχειρήσε

ων μειώνει άμεσα την ζήτηση εργατικού δυναμικού. Αυτή η μείωση ζήτησης αυξάνει την 

ανεργία η οποία με την σειρά της αυξάνει την φορολογία των επιχειρήσεων σπρώχνοντας 

προς τα κάτω την ζήτηση εργασίας αλλά και η μείωση των μισθών σπρώχνει την ζήτηση 

προς τα πάνω και το σύστημα ισορροπεί. Το νέο σημείο ισορροπίας βρίσκεται σε χαμηλότερο 

επίπεδο απασχόλησης και μικρότερο επίπεδο τιμών. Όπως αναφέραμε η ισορροπία είναι ευ

αίσθητη σε παραμετρικές αλλαγές. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή γιατί είναι δυνατόν για 

κάποιες παραμέτρους να υπάρξουν περισσότερες από μια λύσεις καθώς από την κλήση των 

παραγώγων των καμπύλών και από την κοιλότητα-κυρτότητα τους μπορούν να τέμνονται σε 

περισσότερα από ένα σημεία. Όμως σε κάθε περίπτωση η νέα καμπύλη ζήτησης εργατικού 

δυναμικού θα είναι πάντα χαμηλότερη από την αρχική και κατά συνέπεια το ποιοτικό αποτέ

λεσμα ότι η νέα ισορροπία θα συμβαίνει σε μικρότερες τιμές απασχόλησης και μισθών δεν 

αλλάζει.
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4.3) Περίπτωση φορολόγησης των κερδών των επιχειρήσεων

Σε αυτή την περίπτωση η πολιτική της κυβέρνησης είναι να φορολογήσει τα κέρδη 

των επιχειρήσεων για να δημιουργήσει το έσοδο που θα χρησιμοποιήσει για την πληρωμή 

των επιδομάτων ανεργίας.

Η συνθήκη αποφυγής φυγοπονίας παραμένει αμετάβλητη:

w = e + w+(p + b ■=-------- )-
L-NL q

(4.3.1),

σε όρους απασχόλησης.

Τα κέρδη της επιχείρησης είναι:

π(ί) = F(eL(t))-w(t)L(t), F’>0, F" <0, (4.3.2),

και η συνθήκη μεγιστοποίησης των κερδών είναι:

eF'{eL)-w με F'>0, F"<0, (4.3.3),

Η οποία είναι και η συνάρτηση ζήτησης εργατικού δυναμικού. Αντικαθιστώντας την (4.3.3) 

στην (4.3.2) βρίσκουμε τα κέρδη της αντιπροσωπευτικής επιχείρησης ανά μονάδα χρόνου και 

είναι:

π = F(eL)-eF'(eL)L με F'>0, F" <0, (4.3.4),

Αυτά τα κέρδη είναι που φορολογεί η κυβέρνηση. Έτσι το έσοδο της κυβέρνησης την κάθε 

χρονική στιγμή είναι Ν (ο αριθμός των επιχειρήσεων) επί (F(eL) - ~eF'(eL)L) (τα στιγ

μιαία κέρδη της αντιπροσωπευτικής επιχείρησης) επί τ (ο φορολογικός συντελεστής). Το 

έσοδο αυτό κάθε στιγμή πρέπει να ισούται με το έξοδο το οποίο είναι w (το επίδομα ανεργί

ας που λαμβάνει ο κάθε εργαζόμενος) επί (L - NL) (ο αριθμός των ανέργων). Άρα καταλή

γουμε στην συνθήκη :

N(F(eL)-'eF'(eL)L)T - w(L - NL) με F'>0, F" <0, (4.3.4),

To υπόδειγμά μας καταλήγει στο παρακάτω σύστημα εξισώσεων :

- - / ι ~L , Fw = e +w+(p + b—--------) —
L-NL q

<~eF'(eL) = w F'>0,F"<0, (Σ 4.3),

N(F(eL)-eF'(eL)L)r = w(L-NL)

Οι άγνωστοι στο σύστημα μας είναι τα L ,w,τ ,w ενώ τα Ν ,L ,e , ρ,b ,q είναι παράμε

τροι. Εδώ η εισαγωγή φορολόγησης δεν φαίνεται άμεσα να επηρεάζει την ζήτηση εργατικού 

δυναμικού ή τους μισθούς και μόνο η επίλυση του συστήματος θα μας δώσει την αλληλεπί

δραση των ελεύθερων μεταβλητών.
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Στο τρίτο υπόδειγμα παρατηρούμε μια ταύτιση των εξισώσεων με αυτές του υπο

δείγματος των Shapiro και Stiglitz, εκτός από την συνθήκη ισοσκελισμένου προϋπολογι

σμού. Έτσι εξασφαλίζεται η επίλυση του συστήματος για κάθε τιμή των παραμέτρων.

Το ενδιαφέρον σε αυτό το υπόδειγμα είναι ότι η επιλογή της επιχείρησης, σχετικά με 

εργατικό δυναμικό που επιθυμεί να απασχολήσει προκειμένου να μεγιστοποιήσει τα κέρδη 

της, δεν φαίνεται να επηρεάζεται από την πολιτική χρηματοδότησης των επιδομάτων ανεργί

ας. Προφανώς δεν επηρεάζεται και η ισορροπία που αποδεικνύεται ότι υπάρχει από τους 

Shapiro και Stiglitz και κατά συνέπεια αυτό το σημείο να αντιπροσωπεύει την μεγαλύτερη 

ισορροπία σε όρους απασχόλησης. Το υπόδειγμα υπονοεί δηλαδή, πως είτε φορολογηθούν τα 

κέρδη είτε όχι ακριβώς στο ίδιο σημείο μεγιστοποιεί η επιχείρηση, βέβαια κάτω από τις υπο

θέσεις του υποδείγματος.

Αντιλαμβανόμαστε βεβαίως πώς μια μείωση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων, λό

γο φορολογίας θα είχε μία σειρά επιπτώσεων σε ολόκληρη την οικονομία. Αν θεωρήσουμε 

ότι τα νοικοκυριά διακρατούν πλούτο με την μορφή μετοχών τότε μείωση των καθαρών κερ

δών θα σήμαινε μείωση στο εισόδημα με επιπτώσεις στην κατανάλωση και άρα και στις τι

μές. Δηλαδή η τιμή των προϊόντων που εμείς θεωρήσαμε μονάδα θα ήταν συνάρτηση και του 

φορολογικού συντελεστή και άρα από εκεί θα εμφανιζόταν και η πραγματική επίδραση της 

πολιτικής αυτής στην μεγιστοποιητική συμπεριφορά των επιχειρήσεων. Αλλά όπως αναφέ

ραμε δεν είναι δυνατό στο υπόδειγμά μας να συλληφθούν όλες οι συμπεριφορές μέσα στην 

οικονομία.

Το συμπέρασμα για το υπόδειγμα αυτό είναι ότι είναι το σταθερότερο και οδηγεί σε 

ισορροπία για όλες τις τιμές των παραμέτρων. Είναι δηλαδή η άριστη από τις παραπάνω πο

λιτικές με την επιφύλαξη για την έμμεση επίδραση που μπορεί να έχει στην ισορροπία από 

τον μηχανισμό που παρουσιάστηκε παραπάνω.
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5) Συμπεράσματα

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να μελετηθούν οι ποιοτικές επι

δράσεις που μπορεί να έχουν διάφορα φορολογικά σχήματα στην απασχόληση και στους μι

σθούς. Ειδικότερα μελετάμε τρεις διαφορετικές πολιτικές φορολόγησης με στόχο τα φορολο

γικά έσοδα της κυβέρνησης να εξισώνονται κάθε στιγμή με τις δαπάνες που αφορούν την 

πληρωμή των επιδομάτων ανεργίας (ισοσκελισμένο ισοζύγιο). Η πρώτη πολιτική έχει να κά

νει με την φορολόγηση των μισθών των εργαζομένων. Η δεύτερη αφορά την φορολόγηση 

των πωλήσεων του προϊόντος των επιχειρήσεων και η τρίτη με την φορολόγηση των κερδών 

των επιχειρήσεων.

Ο Romer υποστηρίζει το υπόδειγμα των Shapiro και Stiglitz έχει τέτοιο ύφος ώστε 

είναι δύσκολο να καθορίσει το επίπεδο ανεργίας που προβλέπει ή να χρησιμοποιηθεί για την 

εξαγωγή συμπερασμάτων για την ανεργία σε σχέση με τον χρόνο, όπως επίσης δεν μπορεί να 

δώσει ακριβές μετρήσεις για τα ποσοτικά του συμπεράσματα. Τα υποδείγματα που αναπτύ

ξαμε μπορούν να υποπέσουν επακριβώς κάτω από την ίδια κριτική καθώς είναι απλή προέ

κταση των υποθέσεων και των αποτελεσμάτων του υποδείγματος των Shapiro και Stiglitz και 

τονίζουμε πως δεν προσφέρονται για ποιοτικές προβλέψεις.

Τα αποτελέσματα μας συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 4

Αποτελέσματα
Πολιτική φορολό

γησης εργαζομένων

Πολιτική φορολόγη

σης πωλήσεων

Πολιτική φορο

λόγησης κερδών

Μετατόπιση κα

μπύλών

Μετατόπιση της 

NSC προς τα πάνω

Μετατόπιση της ζήτη

σης εργατικού δυναμι

κού προς τα κάτω

Καμία μετατόπιση

Νέα ισορροπία
Αύξηση ανεργίας, 

αύξηση μισθών

Αύξηση ανεργίας, μεί

ωση μισθών

Ίδια ισορροπία με 

το υπόδειγμα των 

Shapiro και Stiglitz

Στην πρώτη πολιτική η εισαγωγή φορολόγησης στους μισθούς των εργαζομένων 

μειώνει την χρησιμότητά των απασχολούμενων οπότε οι επιχειρήσεις θέτουν ώστε η χρησι

μότητα τους (από την αύξηση των μισθών) να είναι τέτοια ώστε να μην φυγοπονούν. Κατά 

συνέπεια μετατοπίζεται η NSC προς τα πάνω τέμνοντας την καμπύλη ζήτησης εργατικού δυ

ναμικού με νέο σημείο ισορροπίας σε υψηλότερο επίπεδο ανεργίας και υψηλότερους μι

σθούς,

Στην δεύτερη πολιτική η εισαγωγή φορολόγησης στις πωλήσεις των επιχειρήσεων 

επιδρά άμεσα στην απόφαση των επιχειρήσεων για το ύψος του εργατικού δυναμικού που θα
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επιλέξουν και πιο συγκεκριμένα μειώνεται η ζήτηση του. Έτσι η καμπύλη ζήτησης τέμνει την 

συνθήκη NSC σε σημείο χαμηλότερων μισθών και υψηλότερης ανεργίας.

Στην τελευταία περίπτωση το φορολογικό σχήμα που εισάγουμε δεν φαίνεται να έχει 

καμία άμεση επίδραση υπό τις παραδοχές του υποδείγματος μας και δεν μετατοπίζει την ι

σορροπία. Άρα φαίνεται να είναι η πολιτική με το μικρότερο κόστος καθώς δεν παρουσιάζε

ται μείωση της απασχόλησης ούτε κάποια μεταβολή στους μισθού. Βέβαια όπως προαναφέ- 

ραμε στην ανάπτυξη του υποδείγματος αυτού υπάρχουν έμμεσοι μηχανισμοί που μπορούν να 

μεταβάλλουν την απασχόληση και τους μισθούς, οι οποίοι ενδεχομένως να μπορούν να συλ- 

ληφθούν από ένα γενικότερο υπόδειγμα.

Θα πρέπει στο σημείο αυτό να τονιστεί ξανά πως τα αποτελέσματα μας θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν με ιδιαίτερο σκεπτικισμό καθώς είναι ευαίσθητα σε παραμετρικές αλλαγές 

αλλά και μπορούν να διαφοροποιηθούν αν τεθούν σε δυναμική μορφή.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον και στόχο για μελλοντική μελέτη θα παρουσίαζε να θέσουμε τα 

υποδείγματα αυτά σε συνεχή χρόνο και υπό το πρίσμα του Barro για το αν θα πρέπει η κυ

βέρνηση να τρέχει ισοσκελισμένο προϋπολογισμό.
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