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1. Εισαγωγή

Κύριος σκοπός αυτής της εργασίας είναι να παραθέσει τις σύγχρονες τάσεις 

εξέλιξης του χρόνου εργασίας παγκοσμίως και να μελετήσει θεωρητικά και εμπειρικά 

την ειδική περίπτωση της Ελληνικής Οικονομίας. Το θέμα του χρόνου εργασίας ενώ 

αποτελούσε επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης στις αρχές του 20ου αιώνα, στη 

συνέχεια το ενδιαφέρον περιορίστηκε.

Είναι γνωστές οι πιέσεις των εργατικών συνδικάτων διεθνώς για μειώσεις του 

πραγματικού χρόνου εργασίας και θέσπιση του 35ωρου. Βέβαια, οι 

εμπεριστατωμένες μελέτες για την περίπτωση της Αμερικής της Juliet Schor, καθώς 

και του Barry Bluestone δείχνουν καταφανώς ότι ο πραγματικός χρόνος εργασίας 

στην Αμερική όχι μόνο δε μειώθηκε, αλλά αυξήθηκε κιόλας. Στην Ευρώπη τα 

πράγματα παρουσιάζονται με ηπιότερο τρόπο (βλ. μελέτη του European Industrial 

Relations Observatory (EIRO, 1999-2000) αφού σε μερικές χώρες, όπως η Γαλλία 

για παράδειγμα, έχει επιτευχθεί σημαντική μείωση του χρόνου εργασίας, όμως οι 

περιπτώσεις αυτές είναι δυστυχώς μεμονωμένες και περιορισμένες.

Ο λόγος που το φαινόμενο απεικονίζεται διαφορετικά στις 2 ηπείρους οφείλεται 

στο ότι στη μεν Ευρώπη το πρόβλημα του χρόνου εργασίας συνδέεται με το 

φαινόμενο της ανεργίας και ως τέτοιο προκαλεί ποικίλες μακροοικονομικές 

επιπτώσεις, στη δε Αμερική, όπου δεν αντιμετωπίζεται πρόβλημα ανεργίας παίρνει 

την ιδιαίτερη μορφή της «υπέρεργασίας», (overworking) που εξαντλεί σωματικά και 

ψυχολογικά τον Αμερικανικό πληθυσμό και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις συντελεί 

στη δημιουργία νέων σωματικών «ασθενειών».

Είναι εύλογο, λοιπόν, ότι το φαινόμενο της αύξησης του πραγματικού χρόνου 

εργασίας έχει τεράστιες μακροοικονομικές επιπτώσεις και επηρεάζει διάφορους 

τομείς της καθημερινής ζωής, αλλά και της οικονομικής πολιτικής. Γι αυτό το λόγο 

κρίνουμε σκόπιμο να εξετάσουμε το φαινόμενο αυτό και για την περίπτωση της 

Ελλάδας και να συνάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα για τη δική μας οικονομία.

Η εργασία αποτελείται από τέσσερα κύρια τμήματα. Στο πρώτο τμήμα, θα 

μελετήσουμε τις απόψεις των βασικών θεωρητικών ρευμάτων της Νεοκλασικής και 

Μαρξιστικής σχολής πάνω στο ζήτημα του χρόνου εργασίας. Στο δεύτερο τμήμα, θα 

αναφέρουμε τους τρόπους μέτρησης του χρόνου εργασίας και τον τρόπο εμφάνισης 

του φαινομένου στην Ευρώπη και την Αμερική χωριστά. Στο τρίτο μέρος θα 

αναλύσουμε τους στατιστικούς δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν από τους διάφορους 

ερευνητές σε γενικές και ειδικές μελέτες τους που αφορούν το χρόνο εργασίας, θα
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τους συγκρίνουμε και θα δούμε την αποτελεσματικότητά τους σε σχέση με το 

εξεταζόμενο θέμα. Στο τέταρτο μέρος θα μελετήσουμε τις σύγχρονες εξελίξεις του 

χρόνου εργασίας στην Ελληνική Οικονομία, και θα ελέγξουμε στατιστικά για την 

ύπαρξη ανοδικής ή όχι τάσης του χρόνου εργασίας στην Ελλάδα. Το πέμπτο μέρος 

αποτελεί τον επίλογο της συγκεκριμένης εργασίας όπου θα δοθούν και τα κύρια 

συμπεράσματα της μελέτης μας.
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2. Ο χρόνος εργασίας και η Οικονομική Θεωρία

Η συζήτηση για το χρόνο εργασίας επανήρθε τα τελευταία χρόνια, τόσο στην 

Ευρώπη, όσο και στην Αμερική και αποτέλεσε ουσιαστικό ζήτημα οικονομικής 

πολιτικής με ποικίλες μακροοικονομικές επιπτώσεις. Για να αντιληφθούμε βαθύτερα 

τη σπουδαιότητα του ζητήματος αυτού, σκόπιμο είναι να ανατρέξουμε στο παρελθόν 

και να δούμε που έχει τις ρίζες της η προβληματική που επαναφέρει σήμερα στο 

επίκεντρο της συζήτησης το χρόνο εργασίας. Για το σκοπό αυτό, θα μελετήσουμε τον 

τρόπο με τον οποίο οι διάφορες οικονομικές σχολές ασχολήθηκαν με το χρόνο 

εργασίας και τον ενέταξαν στα οικονομικά τους υποδείγματα. Μιλάμε, λοιπόν, για το 

χρόνο εργασίας όπως αυτός αποκρυσταλλώνεται στην Οικονομική Θεωρία. Δύο είναι 

οι κυρίαρχες θεωρήσεις που θα αναπτύξουμε. Αυτή της Νεοκλασικής Σχολής και η 

Μαρξιστική προσέγγιση.

2.1 Η Νεοκλασική Προσέγγιση

Η κεντρική ιδέα της Νεοκλασικής προσέγγισης στηρίζεται στο 

μικροοικονομικό πλαίσιο γύρω από το οποίο, ο χρόνος εργασίας δεν είναι τίποτα άλλο 

παρά ο τρόπος έκφρασης των προτιμήσεων των ανθρώπων μεταξύ εργασίας και 

σχόλης. Έτσι, αυξήσεις του μεγέθους της εργάσιμης ημέρας συνδέονται με 

αντίστοιχες αυξήσεις στα ημερομίσθια, αντανακλώντας τις προτιμήσεις των 

εργαζομένων να δουλέψουν αντί να αναπαυθούν, προ κειμένου να απολαύσουν έναν 

αυξημένο μισθό.

Είναι ήδη εμφανές, ότι για τους Νεοκλασικούς οι ώρες εργασίας αντανακλούν 

τις προσωπικές προτιμήσεις των ατόμων, πράγμα που όπως θα δούμε στη συνέχεια 

έρχεται σε αντίθεση με την άποψη του Μαρξ σύμφωνα με την οποία ο χρόνος 

εργασίας καθορίζεται μέσα σε ένα κοινωνικό μακροοικονομικό πλαίσιο όπου το 

μήκος της εργάσιμης ημέρας είναι αποτέλεσμα της σύγκρουσης μεταξύ καπιταλιστών 

- εργοδοτών και εργαζομένων. Για τους Νεοκλασικούς το να στοχεύσουν οι 

εργαζόμενοι μέσω των συνδικάτων τους σε μείωση των ωρών εργασίας δεν θα είχε 

κανένα νόημα αφού οι ώρες αυτές είναι προκαθορισμένες και αντανακλούν τις 

προτιμήσεις των ανθρώπων. Το μόνο που θα μπορούσαν να επιτύχουν οι εργαζόμενοι 

είναι αυξήσεις των μισθών.

Απόρροια της φιλοσοφίας των Νεοκλασικών πάνω στο ζήτημα του χρόνου 

εργασίας είναι και το γεγονός ότι οι ώρες εργασίας μεταξύ των εργαζομένων θα
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ποικίλλουν, αφού οι προτιμήσεις τους για εργασία και ανάπαυση είναι διαφορετικές. 

Ο Μαρξ, αντίθετα, φτάνει στο συμπέρασμα ότι οι ώρες εργασίες θα πρέπει να είναι 

παντού οι ίδιες.

Βέβαια, αν και σε γενικές γραμμές οι Νεοκλασικοί τοποθετούνται με 

παρόμοιο τρόπο πάνω στο ζήτημα του χρόνου εργασίας, δεν παύουν να υπάρχουν και 

διαφορετικές απόψεις μέσα στο χώρο αυτό, απόψεις που θα μπορούσε να πει κανείς 

πως συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό με τις Μαρξιστικές προσεγγίσεις. Ας δούμε πιο 

συγκεκριμένα τις θέσεις εξεχουσών νεοκλασικών οικονομολόγων, σύμφωνα με τον 

τρόπο που τις αναλύει ο West (Βλ. West, 1983, ρρ.271 - 272) για το αν, και για ποιο 

λόγο, οι ώρες εργασίας είναι ενιαίες μεταξύ των εργαζομένων ή ποικίλλουν.

Ο Jevons, κύρια μορφή της Νεοκλασικής σχολής υποστηρίζει την άποψη που 

ήδη έχουμε αναφέρει ότι οι ώρες εργασίας μεταξύ των εργαζομένων και μεταξύ των 

διαφόρων επαγγελμάτων είναι διαφορετικές. Είναι γνωστή η θεωρία της αρνητικής 

χρησιμότητας του Jevons, σύμφωνα με την οποία ένα άτομο μπορεί να συναντήσει 

κάποια έλλειψη ικανοποίησης όταν εργάζεται ή όταν καταναλώνει ένα προϊόν.

Ακριβώς πάνω σε αυτή τη θεωρία του Jevons (Jevons, 1905) και την άποψη 

στην οποία αυτή οδηγεί, επιτίθεται ο Bohm - Bawerk ο οποιός καταλήγει ότι οι 

εργάτες δεν μπορούν να επιλέξουν τις ώρες που θα εργαστούν, αφού αυτές είναι 

προκαθορισμένες από τους καπιταλιστές (Stigler, 1968). Έτσι, ενώ για το Jevons 

προκύπτουν διαφορετικά σημεία ισορροπίας που αντανακλούν διαφορετικές ώρες 

εργασίας, για τον Bohm - Bowerk το σημείο ισορροπίας είναι ενιαίο αφού δε 

λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές προτιμήσεις των ανθρώπων.

Ο Edgeworth (Edgeworth, 1925) συμφωνεί με τη λογική του Jevons 

παρατηρώντας ότι αυτή έχει εφαρμογή στον πραγματικό κόσμο. Άλλωστε, 

υποστηρίζει, η ελαστικότητα των ωρών εργασίας θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω 

της εργασίας με το κομμάτι, της εθελοντικής υπερωρίας ή της επιλογής μεταξύ των 

διαφόρων ειδικοτήτων. Ο Marshall (Marshall, 1920) επίσης υποστηρίζει τις ιδέες του 

Jevons, ισχυριζόμενος ότι οι εργάτες μπορούν να μετακινούνται μεταξύ διαφόρων 

τοποθεσιών, ώστε να επιλέγουν τις επιθυμητές για αυτούς ώρες εργασίας. Παρόμοια 

σκεφτόταν και ο Stigler (1966) ο οποίος εύστοχα επισημαίνει ότι εάν κάποιοι εργάτες 

θέλουν να εργαστούν 8 ώρες και κάποιοι άλλοι 10 ώρες, οι επιχειρήσεις με την 

εισαγωγή του κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού μπορούν να προσαρμόσουν τις 

διαφορές αυτές. Η αιτία είναι η ύπαρξη ενός trade - off μεταξύ ωρών και μισθών, 

τόσο για τους εργάτες, όσο και για τους εργοδότες.
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2.2 Μαρξιστική Προσέγγιση

Όπως ήδη αναφέρθηκε και είναι ευρέως γνωστό, για το Μαρξ ο καθορισμός 

των κανονικών ωρών εργασίας είναι αποτέλεσμα των κοινωνικών σχέσεων μεταξύ 

καπιταλιστών και εργαζομένων. Το πλαίσιο ανάλυσης του Μαρξ είναι κατεξοχήν 

μακροοικονομικό.

Η αξιακή θεωρία του Μαρξ ξεκινά από το χρόνο εργασίας και συνδέεται με τη 

θεωρία εκμετάλλευσης. Ουσία της αξίας, κατά το Μαρξ, είναι η γενική, αφηρημένη 

εργασία και το μέτρο του μεγέθους της είναι ο χρόνος εργασίας. Για να αποδείξει την 

υπόθεσή του αυτή ο Μαρξ χρειάστηκε να υποθέσει ένα ενιαίο επίπεδο υπεραξίας 

(εκμετάλλευσης) μεταξύ των διαφόρων βιομηχανιών. Έτσι, συμπεραίνει ο Μαρξ, 

αφού τα επίπεδα υπεραξίας είναι ίδια, ίδιες πρέπει να είναι και οι ώρες εργασίας.

Στη συγκεκριμένη θεώρηση του ο Μαρξ ορίζει την υπεραξία ως εξής: Ο 

χρόνος που χρειάζεται ο μέσος εργάτης για να παράγει τα αναγκαία για την επιβίωσή 

του αγαθά ονομάζεται αναγκαίος χρόνος εργασίας. Κάθε επιπλέον χρόνος που 

δουλεύει ο εργάτης πέραν του αναγκαίου, αποτελεί υπεραξία για τον καπιταλιστή. 

Σύμφωνα με έναν άλλο ορισμό, υπεραξία είναι το κλάσμα της απλήρωτης προς την 

πληρωμένη εργασία. Είναι εμφανές ότι όσο μεγαλύτερο το κλάσμα, τόσο μεγαλύτερη 

η εκμετάλλευση που δέχεται ο εργαζόμενος.

Με βάση τη θεωρία του Μαρξ, όσο μεγαλύτερη η διαπραγματευτική δύναμη 

των καπιταλιστών σε σχέση με αυτή των εργατών, τόσο μεγαλύτερο θα είναι και το 

μέγεθος της εργάσιμης ημέρας. Οι καπιταλιστές επιθυμούν μια αύξηση του χρόνου 

εργασίας, όχι μόνο για το αποτέλεσμα που θα έχει αυτό στα κόστη τους, αλλά και 

επειδή η τάξη των εργατών αποτελεί σημαντική «αγορά» για τα προϊόντα τους. Όταν 

στην αγορά αυξάνεται η παραγωγικότητα, οι καπιταλιστές προτιμούν να αυξήσουν 

τους μισθούς παρά να μειώσουν την εργάσιμη ημέρα, μιας και αυτό θα σήμαινε, 

εκτός των άλλων και μείωση της ζήτησης των προϊόντων τους από τους εργάτες.

Ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη όταν 

αναφερόμαστε σε μαρξιστικές προσεγγίσεις του χρόνου εργασίας είναι αυτό της 

σύνδεσης της απόλυτης και σχετικής υπεραξίας στο Μαρξισμό. Είναι σκόπιμο να 

ξεκαθαρίσουμε τις δύο αυτές έννοιες για να αποκαλύψουμε και κάποιες άλλες 

πλευρές της μαρξιστικής φιλοσοφίας.

Η απόλυτη υπεραξία στην οποία αναφερόμαστε μέχρι στιγμής μπορεί να γίνει 

εύκολα κατανοητή με ένα απλό παράδειγμα. Εάν ο εργαζόμενος χρειάζεται 6 ώρες
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για να παράγει τα αναγκαία για την επιβίωσή του αγαθά και το μήκος της εργάσιμης 

ημέρας φτάνει τις 10 ώρες, οι 4 επιπλέον ώρες αποτελούν υπεραξία για τον 

καπιταλιστή. Αυτή είναι η λεγάμενη απόλυτη υπεραξία. Είναι ενδιαφέρον να 

παρατηρήσουμε ότι δεν μπορεί να αυξηθεί επ’ αόριστον η απόλυτη υπεραξία, 

εξαιτίας των φυσικών περιορισμών που θα έχουν σαν αποτέλεσμα τη μείωση της 

ζωής του εργάτη και άρα τη διάρκεια της εργασιακής του δύναμης για τον 

καπιταλιστή. Έτσι, μοιάζει ότι τείνει προς το συμφέρον των καπιταλιστών να 

διατηρήσουν μια «κανονική» εργάσιμη ημέρα (Βλ. Μαρξ, 1975, 1:266). Σύμφωνα με 

αυτή τη θεωρία, εάν οι καπιταλιστές αποφασίσουν να μειώσουν την εργάσιμη ημέρα 

για να μεγιστοποιήσουν την παραγωγικότητα των εργατών τους, αυτό πρέπει να γίνει 

ταυτόχρονα, από όλους τους καπιταλιστές που υπάρχουν στην οικονομία, γιατί 

αλλιώς παρατηρούνται φαινόμενα ανταγωνισμού από τους καπιταλιστές εκείνους που 

διατηρούν την εργάσιμη ημέρα σε υψηλότερα επίπεδα.

Η δεύτερη έννοια της σχετικής υπεραξίας, η οποία επίσης μπορεί να 

αποτελέσει εργαλείο στα χέρια των καπιταλιστών, συνίσταται στο εξής σκεπτικό. 

Αντί να αυξηθεί η εργάσιμη ημέρα, θα μπορούσαν να μειωθούν οι ώρες που 

απαιτούνται για να παράγει ο εργάτης τα αναγκαία για την επιβίωση του αγαθά. Έτσι, 

οι 6 ώρες του προηγούμενου παραδείγματος που ήταν απαραίτητες για να παράγει ο 

εργάτης τα αναγκαία για την επιβίωση του αγαθά μπορούν, με την εισαγωγή του 

κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού, να μειωθούν σε 4 ώρες. Σε αυτήν την 

περίπτωση, έχουμε αύξηση της σχετικής υπεραξίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι 

δυνατόν να συνδυαστούν οι δύο παραπάνω πολιτικές και να καταλήξουμε σε αύξηση 

τόσο της απόλυτης, όσο και της σχετικής υπεραξίας, τακτική που αποτελεί συνήθη 

επιλογή των καπιταλιστών.

Σε αυτό το σημείο, θα επαναλάβουμε την άποψη του Μαρξ που ήδη 

αναφέραμε πρωτύτερα, ότι δηλαδή επικρατεί ένας ενιαίος αριθμός εργάσιμων ημερών 

μεταξύ όλων των εργατών της οικονομίας και όλων των ειδικοτήτων. Αυτή η 

μηδενική διακύμανση των ωρών εργασίας κατά το Μαρξ, αποτελεί μια από τις πιο 

κρίσιμες επισημάνσεις της εργασιακής του θεωρίας της αξίας. Από τη στιγμή που ο 

μισθός ισορροπίας είναι ο ίδιος παντού, οι ώρες εργασίας πρέπει να είναι επίσης ίδιες, 

έτσι ώστε να αντανακλούν το ενιαίο επίπεδο υπεραξίας. Αυτό το ενιαίο επίπεδο 

υπεραξίας αποτέλεσε προϋπόθεση για το Μαρξ, επειδή έπρεπε να αποδείξει ότι η 

υπεραξία εξαρτάται μόνο από την εργασία που ξοδεύτηκε κατά την παραγωγή της.

Στην πραγματικότητα βέβαια, δεν ισχύει το ενιαίο ποσοστό υπεραξίας. Ο 

Μαρξ χρησιμοποίησε την υπόθεση αυτή, χρησιμοποιώντας ένα υψηλό επίπεδο
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αφαίρεσης, κάτι που είναι εμφανές σε ολόκληρη την εργασιακή του θεωρία. Με 

αυτόν τον τρόπο ο Μαρξ επιδιώκει να απομονώσει ορισμένες από τις συνέπειες του 

ανταγωνισμού που τελείται μέσα στα πλαίσια της καπιταλιστικής κοινωνίας 

(ενδοκαπιταλιστικός ανταγωνισμός) και να διατηρήσει μόνο αυτές που του είναι 

χρήσιμες για το θέμα που τον απασχολεί. Το θέμα αυτό που επιδιώκει να αναλύσει 

διεξοδικά είναι αυτό της εκμετάλλευσης, όπως ήδη αναφέραμε. Αν 

χρησιμοποιήσουμε ένα χαμηλότερο επίπεδο αφαίρεσης, η υπόθεση των ενιαίων 

ποσοστών υπεραξίας θα ισχύει και θα είναι νόμιμη. Με το ζήτημα του ενιαίου 

ποσοστού υπεραξίας, έτσι όπως αυτό αποκρυσταλλώνεται στην εργασιακή θεωρία 

της αξίας του Μαρξ, ασχολήθηκε και ο Blaug (Blaug, 1980, ρ. 10).

Πολλές προσπάθειες έχουν γίνει από τότε να διερευνηθούν εμπειρικά οι 

υποθέσεις του Μαρξ, αλλά και αυτές των Νεοκλασικών οικονομολόγων. Έρευνες σε 

διάφορες χώρες μοιάζουν να συμφωνούν με τα κύρια σημεία της προσέγγισης του 

Μαρξ. Οι ώρες εργασίας, όπως θα δούμε λεπτομερειακά παρακάτω μοιάζουν να 

αυξάνονται στις περισσότερες χώρες, αν και οι εργαζόμενοι θα επιθυμούσαν μια 

μείωσή τους.

Τους τρόπους με τους οποίους μετράμε το χρόνο εργασίας και το πώς αυτός 

αποκρυσταλλώνεται σήμερα στις διάφορες χώρες και αποτελεί εργαλείο οικονομικής 

πολιτικής, θα μελετήσουμε διεξοδικά ευθύς αμέσως.
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Β.ΜΠΑΛΟΥΤΣΟΥ

3. Ο χρόνος εργασίας και η Οικονομική Πολιτική: Δεδομένα από την

Αμερική και την Ευρώπη

Αυτό το κομμάτι της εργασίας, όπως ήδη αναφέραμε και στην Εισαγωγή, είναι 

αφιερωμένο στον τρόπο με τον οποίο οι ώρες εργασίας επηρεάζουν την οικονομική 

πολιτική, στον τρόπο μέτρησης του χρόνου εργασίας στις διάφορες μελέτες 

οικονομολόγων και άλλων επιστημόνων και στο πώς αυτός αποκρυσταλλώνεται σε 

δύο διαφορετικές από ποικίλες απόψεις ηπείρους, την Αμερική και την Ευρώπη. 

Αρχικά, όπως είπαμε, θα δούμε την ιδιαίτερη μορφή που παίρνει ο χρόνος εργασίας 

στις δύο προαναφερθείσες ηπείρους. Στην Αμερική το πρόβλημα εμφανίζεται, τόσο 

με τη μορφή της «υπερεργασίας», όσο και με αυτήν της «υποαπασχόλησης», στη δε 

Ευρώπη, το κύριο πρόβλημα συνδέεται με την ύπαρξη υψηλού επίπεδου ανεργίας. Θα 

μιλήσουμε ξεχωριστά για τις δύο αυτές περιπτώσεις, αφού πρώτα κάνουμε μια 

σύντομη αναφορά στους τρόπους μέτρησης του χρόνου εργασίας

Τρόποι μέτρησης του χρόνου εργασίας

Η διαδικασία σύμφωνα με την οποία οι άνθρωποι επιλέγουν και αποφασίζουν για 

το πώς θα μοιράσουν το χρόνο τους ανάμεσα σε «εργασία» και «σχόλη», έχει γίνει 

αντικείμενο μελέτης των δύο μεγάλων τομέων των οικονομικών της εργασίας, των 

οικονομικών της προσφοράς (labor supply economics) και των οικονομικών της 

ζήτησης (labor demand economics).

Υπάρχουν 2 ξεχωριστοί τρόποι να αναλύσουμε τη συμπεριφορά των ανθρώπων 

όσον αφορά τη διαχείριση του χρόνου τους. Σύμφωνα με τον πρώτο, εξετάζουμε το 

πώς οι άνθρωποι διαμοιράζουν το χρόνο τους σε διαφορετικές δραστηριότητες κατά 

τη διάρκεια μια μακράς χρονικής περιόδου. Έπειτα, προσθέτουμε κατά κάποιον 

τρόπο, τις δραστηριότητες τους αυτές στο πέραν του χρόνου (integrally). Σύμφωνα με 

τον δεύτερο, εξετάζουμε, σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, σε ποια ή ποιες από 

τις μυριάδες διαφορετικές δραστηριότητες αποφασίζουν να ξοδέψουν το χρόνο τους 

οι άνθρωποι {instantaneously).

Για να γίνει αυτός ο διαχωρισμός περισσότερο κατανοητός, θα μπορούσαμε να 

τον παραλληλίσουμε με τους δύο διαφορετικούς τρόπους οικονομετρικής ανάλυσης, 

αυτόν που βασίζεται σε δεδομένα χρονοσειρών (time - series), και αυτόν που
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βασίζεται σε διαστρωματικά στοιχεία (cross - section data). Οι χρονοσειρές 

χρησιμοποιούν δεδομένα για το ίδιο οικονομικό μέγεθος όπως αυτό μετράται σε 

διαφορετικές χρονικές περιόδους, π.χ. έτη. Από την άλλη μεριά, τα διαστρωματικά 

οικονομετρικά στοιχεία βασίζονται στην έρευνα διαφορετικών οικονομικών μεγεθών 

την ίδια χρονική στιγμή.

Για περίπου 50 χρόνια χρησιμοποιούνταν ο πρώτος τρόπος στην πληθώρα των 

περιπτώσεων, αφού αυτός ήταν και ο mo απλός. Για παράδειγμα, δεδομένα του CPS 

{American Current Population Survey), μας δίνουν πληροφορίες για τις 

δραστηριότητες των ανθρώπων κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας. Μέχρι 

στιγμής, οι περισσότερες έρευνες στηρίχτηκαν στον καθορισμό των δραστηριοτήτων 

κατά τη διάρκεια της συνολικής ζωής των ανθρώπων. Ελάχιστες έρευνες 

ασχολήθηκαν με την «ολοκλήρωση» κατά τη διάρκεια μια εβδομάδας (έτσι ώστε να 

καθοριστούν οι μέρες εργασίας/ εβδομάδα) ή με την «ολοκλήρωση» κατά τη διάρκεια 

μιας ημέρας (έτσι ώστε να καθοριστούν οι ώρες εργασίας / ημέρα).

Όσον αφορά το δεύτερο τρόπο μέτρησης του χρόνου εργασίας, ήταν πολύ 

δύσκολο να εφαρμοστεί, αφού είτε δεν υπήρχαν δεδομένα που να αφορούσαν τον 

τρόπο που επέλεγαν οι άνθρωποι να χρησιμοποιήσουν τον ελεύθερό τους χρόνο σε 

μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, είτε εκεί που υπήρχαν, αποτελούσε συνήθη 

τακτική των ερευνητών να τα ολοκληρώνουν στις διάφορες μελέτες τους (π.χ. 

Hammermesh - Biddle 1990). Ο Hamermesh στο άρθρο του «Workdays, Workhours 

and Work Schedules» (Βλ. D. Hamermesh, 1996, pp. 1 - 2), χρησιμοποιεί δύο 

διαφορετικούς τρόπους μέτρησης του χρόνου εργασίας πάνω στους οποίους 

βασίστηκαν και πολλές από τις μετέπειτα μελέτες διαφόρων οικονομολόγων που θα 

δούμε στη συνέχεια. Αυτοί ήταν οι εξής:

α) Ο διαχωρισμός του χρόνου εργασίας μέρες / εβδομάδα και ώρες / ημέρα. Η 

συνήθης πρακτική, όπως είπαμε, ήταν να αναλύεται ο χρόνος σε ώρες / εβδομάδα.

β) Προσπαθεί ο Hamermesh να κάνει χρήση της δεύτερης προσέγγισης των 

οικονομικών της εργασίας, να μελετήσει δηλαδή το χρόνο έτσι όπως αυτός 

αποκρυσταλλώνεται στις δραστηριότητες των ανθρώπων σε μια συγκεκριμένη 

χρονική στιγμή (instantaneously). Με αυτόν τον τρόπο προσπάθησε να δει πως 

μοιράζουν οι άνθρωποι το χρόνο τους και πως αυτός διαφέρει μεταξύ των διαφόρων 

κοινωνικών ομάδων. Επίσης, βοήθησε στο να αντιληφθούμε το ρόλο των σταθερών 

κοστών της εργασίας πράγμα που έχει ξεκάθαρο αντίκτυπο στη σχέση που υπάρχει 

ανάμεσα στον καθορισμό της απασχόλησης και το χρόνο εργασίας και που με τη 

σειρά της γεννά σημαντικές συνέπειες για πληθώρα κυβερνητικών πολιτικών.
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Β. ΜΠΑΛΟΥΤΣΟΥ

Θα αντιληφθούμε στη συνέχεια, ξεκινώντας από την περίπτωση της Αμερικής, 

πως οι τρόποι που ο καθένας χρησιμοποιεί για να μετρήσει το χρόνο εργασίας 

επηρεάζουν τα αποτελέσματα της έρευνάς του, αλλά κυρίως θα δούμε το πλαίσιο 

γύρω από το οποίο κινείται τα τελευταία χρόνια ο χρόνος εργασίας τόσο στην 

Αμερική, όσο και στην Ευρώπη και επηρεάζει την οικονομική πολιτική. Ως 

εισαγωγή, θα αναπτύξουμε ευθύς αμέσως τους λόγους για τους οποίους ο καθορισμός 

των ωρών εργασίας επηρεάζει την οικονομική πολιτική και έχει, όπως ήδη 

επισημάναμε, μακροοικονομικές επιπτώσεις.

Ο ρόλος του χρόνου εργασίας στη Μακροοικονομία

Οι μέσες ετήσιες και εβδομαδιαίες ώρες εργασίας ανά εργάτη, τόσο καθορίζουν 

όσο και καθορίζονται από τις δραστηριότητες της αγοράς (market activities), αλλά 

και από αυτές που συμβαίνουν έξω από το πλαίσιο της αγοράς (non - market 

activities).

Τόσο οι συνολικές, όσο και οι συγκεκριμένες χρήσεις του χρόνου που 

αφιερώνεται στη σχόλη επηρεάζουν το συνολικό προϊόν μέσω της επίδρασης τους 

στη συνολική ζήτηση και τη συνολική προσφορά.

Το συνολικό προϊόν μια οικονομίας είναι το άθροισμα της συνολικής 

παραγωγικής δραστηριότητας, τόσο αυτής που συμβαίνει στην αγορά, όσο και αυτής 

που τελείται έξω από το πλαίσιο της αγοράς. Στη συνέχεια, τα δύο παραπάνω είδη 

παραγωγικής δραστηριότητας μέσω μιας διαδικασίας επανατροφοδότησης (feedback) 

επηρεάζουν με τη σειρά τους το χρόνο εργασίας, αφού επηρεάζουν τις ώρες της 

πληρωμένης εργασίας που ζητείται από τους εργοδότες και επιθυμούν οι 

εργαζόμενοι.

Εάν οι μέσες ώρες της πληρωμένης εργασίας αυξηθούν, υποθέτοντας ότι ο 

πραγματικός μισθός παραμένει σταθερός, η συνολική ζήτηση κινείται ανοδικά, αφού 

το διαθέσιμο εισόδημα αυξάνεται και ως αποτέλεσμα θα έχουμε την αύξηση της 

συνολικής προσφοράς, μέσω της αύξησης του προϊόντος / εργάτη.

Βέβαια, από τη στιγμή που έχουμε αύξηση των ωρών της πληρωμένης εργασίας 

και δεν έχουμε αύξηση των ωρών της σχόλης, θα πρέπει λογικά να παρατηρήσουμε 

κάποιο αρνητικό αποτέλεσμα. Στην προκειμένη περίπτωση, αυτό έχει τη μορφή της 

μείωσης της ποιότητας της σχόλης. Αυτή η μείωση της ποιότητας της σχόλης μπορεί 

να συμβεί, είτε με μείωση του παραγωγικού χρόνου της σχόλης (π.χ. φροντίδα
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παιδιών, δια βίου εκπαίδευση), είτε με μείωση του μη- παραγωγικού χρόνου της 

σχόλης (π.χ φαγητό, ψώνια).

Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι να μειωθεί τόσο η ζήτηση, όσο και η προσφορά, 

πράγμα που θα επηρεάσει ολόκληρη την οικονομία. Μετά από την παραπάνω 

ανάλυση, ελπίζουμε να έχει γίνει πλέον εμφανές το γιατί λέμε πως είναι 

μακροοικονομικό φαινόμενο ο χρόνος εργασίας και με ποιον τρόπο μπορεί να 

επηρεάσει η αύξηση του τον τρόπο που λειτουργεί η οικονομία. Ας δούμε τώρα τις 

τάσεις που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια στην Αμερικανική οικονομία όσον 

αφορά το χρόνο εργασίας.
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3.1 Η Περίπτωση της Αμερικής

Όταν μελετά κανείς την Αμερικανική Οικονομία σε θέματα που αφορούν το 

χρόνο εργασίας, σταματά πρώτα από όλα και σχολιάζει το γεγονός της ταυτόχρονης 

ύπαρξης σήμερα στην Αμερική ενός πολύ χαμηλού επιπέδου ανεργίας και ενός 

επίσης χαμηλού επιπέδου πληθωρισμού. Αυτό, χαρακτηρίζεται από τους 

περισσότερους οικονομολόγους ως το «Αμερικανικό θαύμα».

Πιο συγκεκριμένα, τον Απρίλιο του 1998, με βάση στοιχεία του BLS (Bureau 

of Labor Statistics), το επίπεδο της ανεργίας στην Αμερική ήταν μόλις 4.3 %, ανεργία 

που έμεινε σε αυτό το επίπεδο για 13 συνεχόμενους μήνες. Το παράξενο της 

υπόθεσης αρχίζει να γίνεται αισθητό όταν μελετήσουμε τον Δείκτη Τιμών 

Καταναλωτή ο οποίος την τριετία 1995 - 1998 αυξήθηκε μόνο 2,6% ετησίως. Ο 

πληθωρισμός, λοιπόν στην Αμερική έμεινε σταθερός, αν και η ανεργία βρίσκεται σε 

υπερβολικά χαμηλά επίπεδα.

Ο λόγος που αυτό το φαινόμενο αποτελεί ένα μακροοικονομικό παράδοξο 

οφείλεται στο ότι αντιστρέφει τη, γνωστή από χρόνια στους οικονομολόγους, 

αρνητική σχέση που συνδέει την ανεργία με τον πληθωρισμό και η οποία 

απεικονίζεται μέσω της καμπύλης Phillips.

Παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον να εξετάσουμε τους παράγοντες στους 

οποίους μπορεί να οφείλεται ένα τόσο σημαντικό μακροοικονομικό παράδοξο. 

Σύμφωνα με μια εκτεταμένη έρευνα του Bluestone (Βλ. Bluestone, 1997), οι 

παράγοντες στους οποίους μπορεί να οφείλεται αυτό πιθανόν να είναι:

• Η αύξηση της παραγωγικότητας, κυρίως στη βιομηχανία που βοήθησε τις τιμές 

στο να μείνουν σταθερές και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και να πέσουν.

• Η μείωση στα κόστη συναλλαγής (transaction costs).

• Η εισαγωγή της τεχνολογίας των πληροφοριών σε διάφορους τομείς της 

οικονομικής δραστηριότητας π.χ. υγεία, εκπαίδευση, οδήγησε τα κόστη στους 

συγκεκριμένους τομείς να πέσουν.

Όλοι αυτοί οι παράγοντες μπορεί να έπαιξαν το ρόλο τους και να συντέλεσαν 

στην παρουσία ενός οικονομικού περιβάλλοντος χαμηλής ανεργίας - χαμηλού 

πληθωρισμού, αλλά σύμφωνα πάντα με τον Bluestone, δεν μπορεί να είναι οι μόνοι 

λόγοι στους οποίους οφείλεται αυτό. Η αιτία θα πρέπει να αναζητηθεί κάπου 

βαθύτερα, συγκεκριμένα στην επέκταση των παγκόσμιων αγορών, την αποδυνάμωση
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των εργατικών ινστιτούτων και τον επανακαθορισμό βιομηχανιών - κλειδιών. Όλοι 

αυτοί οι λόγοι οδήγησαν σε μια θεμελιώδη αλλαγή της δομής της προσφοράς 

εργασίας.

Αυτή η αλλαγή του καθεστώτος της προσφοράς εργασίας είναι και ο βασικός 

καθοριστικός παράγοντας κατά τον Bluestone. Ας δούμε γιατί. Ο κύριος λόγος είναι 

ότι όλοι αυτοί οι παράγοντες οδήγησαν σε μια σημαντική αύξηση της ανασφάλειας 

των εργατών (job insecurity). Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με έρευνα του 

Federal Reserve Board Chair Alan Greenspan (Greenspan, 1996), ενώ το 1986 μόλις 

στο 20% των ερωτηθέντων υπήρχε «άγχος της απόλυσης», το ποσοστό αυτό 

αυξήθηκε σε 44% το 1996. Εξαιτίας αυτής της ανασφάλειας που αισθάνονται οι 

εργάτες σήμερα, δεν υπάρχουν πιέσεις για αυξήσεις των τιμών, ακόμη και σε 

περιόδους μικρής ανεργίας.

Ο δεύτερος λόγος που οδήγησε σε αλλαγή του καθεστώτος προσφοράς 

εργασίας είναι η ύπαρξη σταθερότητας ή ακόμη και μείωσης του οικογενειακού 

εισοδήματος. Έτσι λοιπόν το καθεστώς της προσφοράς αλλάζει. Δηλαδή, ο 

πληθωρισμός μπορεί να μείνει υπό έλεγχο αφού μια αύξηση στη ζήτηση εργασίας 

καθώς μια οικονομία αναπτύσσεται, αντιμετωπίζεται με μια αύξηση της προσφοράς 

εργασίας των ήδη απασχολούμενων εργατών (incumbent workers). Το σημείο - 

κλειδί εδώ είναι η αντιστροφή του νόμου του Say. Αντί για: «Η πρόσφορα 

δημιουργεί τη δική της ζήτηση» ο νόμος μετατρέπεται σε «Η αυξημένη ζήτηση 

δημιουργεί τη δική της προσφορά». Οι εργάτες δουλεύουν όσο μπορούν περισσότερο 

για να αντισταθμίσουν το φόβο που αισθάνονται να χάσουν την εργασία τους (πάντα 

με δεδομένο το επίπεδο των μισθών).

Στην περίπτωση τώρα που πέσουν τα ημερομίσθια, τα νοικοκυριά πάλι 

αυξάνουν τις συνολικές ώρες εργασίας τους για να καταφέρουν να διατηρήσουν το 

παλιό τους ετήσιο εισόδημα. Οπότε η τακτική των εταιριών μοιάζει απλή. Δεν 

χρειάζεται να προσλάβουν νέους εργάτες, απλά αυξάνουν τις ώρες που δουλεύουν οι 

ήδη υπάρχοντες ή προσφέρουν δεύτερη δουλειά σε εργάτες που δουλεύουν και 

αλλού. Σύμφωνα με αυτή τη λογική, η μείωση του επιπέδου ανεργίας δε σημαίνει ότι 

«εξαντλήθηκαν» τα εργατικά χέρια, απλά σημαίνει ότι αυξήθηκε η προσφορά 

εργασίας από τους ήδη υπάρχοντες εργάτες.

Για να κατανοήσουμε καλύτερα την ύπαρξη της καμπύλης Phillips και του 

NAIRU (natural rate of unemployment) μέχρι τη δεκαετία του ’80 και τη μετέπειτα 

απουσία της καμπύλης Phillips, η οποία μοιάζει να μην ισχύει στις μέρες μας θα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
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μελετήσουμε συγκεκριμένα στοιχεία από την Αμερικανική οικονομία τα οποία θα 

δούμε και διαγραμματικά.

Η καμπύλη Phillips και το NAIRU

Η σημαντικότητα του νέου καθεστώτος προσφοράς εργασίας μπορεί να 

κατανοηθεί καλύτερα μέσα σε ένα ιστορικό πλαίσιο. Μέχρι πρότινος, η απαισιοδοξία 

των οικονομολόγων για την ύπαρξη ενός ταυτόχρονου χαμηλού επιπέδου ανεργίας 

και πληθωρισμού οφειλόταν σε ένα συγκεκριμένο μοντέλο συμπεριφοράς της αγοράς 

εργασίας.

Καθώς τα επίσημα ποσοστά ανεργίας ήταν χαμηλά, λιγότεροι εργάτες έψαχναν 

δουλειά, οπότε οι εργοδότες ήταν υποχρεωμένοι να αυξήσουν τους μισθούς για να 

πείσουν επιπλέον εργάτες να εγκαταλείψουν άλλες εταιρίες και να έρθουν στη δική 

τους. Καθώς οι μισθοί αυξάνονται, οι επιχειρήσεις αναγκάζονται να αυξήσουν τις 

τιμές, ώστε να ανταποκριθούν στα αυξημένα κόστη τους. Καθώς αυξάνονται οι τιμές, 

οι εργάτες κινητοποιούνται στο να ζητήσουν περαιτέρω αυξήσεις των μισθών τους 

για να διατηρήσουν την παλιά τους αγοραστική δύναμη. Ως αποτέλεσμα, ξεκινούν οι 

επενδύσεις να μειώνονται και η οικονομία πέφτει σε ύφεση. Αυτή η διαδικασία 

μισθών - τιμών ξεκινά όταν το επίπεδο ανεργίας πέφτει κάτω από το φυσικό του 

ποσοστό (NAIRU).

Η λύση που εφάρμοζε το Federal Reserve Board μέχρι πρότινος για να αποφύγει 

το δυσάρεστο αυτό φαινόμενο ήταν να αυξάνει τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια ώστε να 

επιστρέφουν τα επίπεδα ανεργίας σε φυσιολογικά ποσοστά. Το φυσικό επίπεδο 

ανεργίας για την Αμερική με δεδομένα βασισμένα σε εκτιμήτριες τα έτη 1960 - 1990 

ήταν 6%. Οι τελευταίες όμως εξελίξεις στην Αμερικανική οικονομία απέδειξαν ότι αν 

και η ανεργία έχει πέσει κάτω από το φυσικό της ποσοστό, ο πληθωρισμός δεν 

αυξάνεται. Αυτό μπορεί να γίνει εμφανές στο παρακάτω διάγραμμα:

14



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Unemployment Rate/Inflation Trade-Off
Selected Economic Recovery Periods

Παρατηρούμε ότι στη δεκαετία του 1970 ο πληθωρισμός κυμαινόταν σε 

επίπεδα άνω του 6%, με την ανεργία γύρω στο 7.5%. Καθώς η ανεργία άρχισε να 

πέφτει, ο πληθωρισμός ανέβηκε σημαντικά και η καμπύλη Phillips άρχισε να γίνεται 

εμφανής. Τη δεκαετία του 1980, το σκηνικό άρχισε να αλλάζει. Η σχέση μεταξύ 

ανεργίας και πληθωρισμού στο μεγαλύτερο μέρος της δεκαετίας παρέμεινε 

«επίπεδη». Τη δεκαετία του ’90, ακόμη κι όταν η ανεργία έπεσε κάτω από 6%, αυτό 

δεν είχε καμιά σχεδόν επίδραση στον πληθωρισμό και δεν φαίνεται στο διάγραμμα 

όπως βλέπουμε καμιάς μορφής καμπύλη Phillips.

Σύμφωνα με την άποψη του Bluestone, το ότι η καμπύλη Phillips δεν είναι 

πλέον αισθητή στις μέρες μας δεν σημαίνει ότι έπαψε να υπάρχει, απλά το επίσημο 

επίπεδο ανεργίας είναι μόνο μια προσέγγιση του πραγματικού και δυστυχώς είναι μια 

φτωχή προσέγγιση. Η σχέση μεταξύ της ανεργίας και του πληθωρισμού μπορεί 

ακόμη να ισχύει, αλλά πιθανότατα κάποιος να μην μπορεί να εμπιστευτεί τον επίσημο 

δείκτη ανεργίας ως αντικειμενικό μέτρο του μη - χρησιμοποιούμενου εργατικού 

δυναμικού. Δύο είναι οι κύριοι λόγοι στους οποίους οφείλεται αυτό κατά τον 

Bluestone:

i)To BLS παραδέχεται ότι πέραν του επίσημου επιπέδου ανεργίας υπάρχουν και 

διάφορα άλλα επίπεδα ανεργίας τα οποία υπολογίζονται κάθε μήνα και τα οποία 

περιλαμβάνουν τους εργάτες εκείνους που δουλεύουν part - time, αν και δεν το 

επιθυμούν, εκείνους που αισθάνονται «απογοητευμένοι» και σταμάτησαν πλέον να 

ψάχνουν εργασία και κάποιους που παλιότερα έψαχναν εργασία, αλλά για
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οικογενειακούς και άλλους λόγους σταμάτησαν πλέον να ψάχνουν. Προφανώς, οι 

συγκεκριμένοι εργαζόμενοι θα μπορούσαν να προστεθούν στο επίσημο ποσοστό 

ανεργίας, αφού είναι έτοιμοι να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας εάν εμφανιστεί 

κάποια συγκεκριμένη ευκαιρία.

Η)0 δεύτερος σημαντικός λόγος για τον οποίο μοιάζει το επίσημο ποσοστό ανεργίας 

να υποεκτιμά το πραγματικό είναι το ότι δεν λαμβάνει υπόψη του αλλαγές στις ώρες 

εργασίας των εργατών που ήδη εργάζονται (incumbent workers). Ήδη έχουμε πει ότι 

οι ώρες που δουλεύουν περισσότερο οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι αυξάνουν το 

επίπεδο της προσφοράς εργασίας κατά το ίδιο ποσοστό όπως θα συνέβαινε εάν 

εισαγάγαμε νέους εργάτες στην αγορά εργασίας. Ίσως μάλιστα η αυξημένη 

προσφορά εργασίας από τους ήδη απασχολούμενους εργάτες να οδηγεί σε 

μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη από ότι θα οδηγούσε η εισαγωγή νέων εργατών 

στην αγορά εργασίας.

Εάν οι μέσες ώρες εργασίας παρέμεναν σταθερές στο πέρας του χρόνου, το 

επίσημο επίπεδο της ανεργίας θα αποτελούσε καλή προσεγγιστική μεταβλητή της 

συνολικής προσφοράς εργασίας. Όπως όμως θα δούμε στη συνέχεια, τόσο από τη 

μελέτη του Bluestone, όσο και από αυτήν της Schor αυτό δεν συμβαίνει στην 

Αμερικανική οικονομία. Ένα ολοένα και μεγαλύτερο ποσοστό του εργατικού 

δυναμικού αποκλίνει από μια «κανονική εργασιακή εβδομάδα» και ένα «κανονικό 

εργασιακό έτος». Ο 1 στους 6 εργαζόμενους αναφέρει part - time προγράμματα 

εργασίας με 25% αυτών να το κάνει χωρίς να το επιθυμεί - ένα σημάδι 

«υποαπασχόλησης». Την ίδια στιγμή, πάνω από 6% των εργαζομένων αναφέρουν ότι 

δουλεύουν σε 2 ή και περισσότερες δουλειές, ενώ κάποιοι ψάχνουν όσο το δυνατόν 

περισσότερες υπερωρίες μπορούν να τους δοθούν.

Αυτό που πολύ εύστοχα επισημαίνει και η Juliet Schor και θα δούμε αργότερα, 

ότι οι Αμερικάνοι είναι τόσο «υποαπασχολούμενοι» (underemployed), όσο και 

«υπερεργαζόμενοι» (overworked) φαίνεται να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Η αυξανόμενη σημασία των ωρών εργασίας σαν παράγοντα της συνολικής 

προσφοράς εργασίας και οι πηγές των επιπλέον ωρών εργασίες φαίνονται στον 

παρακάτω πίνακα. Είναι εμφανές ότι το ποσοστό των αυξήσεων στις εβδομαδιαίες 

ώρες εργασίας κινείται ανοδικά τα τελευταία χρόνια, ενώ από την άλλη μεριά οι 

μεταβολές του πληθυσμού και οι αλλαγές στη συμμετοχή του εργατικού δυναμικού 

μειώνονται, ως ποσοστά επηρεασμού των επιπλέον ωρών εργασίας.
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The Sources of Additional Hours of Work 3 

Total Added Hours of Work due to:

Period Changes in 
Population

Changes in Labor 
Force
Participation Rate

Changes in the 
Unemployment 
Rate

Changes in 
Average Hours 
Worked per Week

Change in 
Total Hours 
Worked

1975-79 5 1.0% 27.2% 19.7% 2-2% 100%

1982-89 4 1 .4% 19.7% 24.6% 14.2% 100%

1992-95 46.7% 4.7% 32.0% 16.6% 100%

Source: Economic Report οΓ the President (1987; 1997); Special tabulations on hours from Current Population 
Sitnex data.

Εάν κάποιος θέλει να μιλήσει για τις τάσεις εξέλιξης του χρόνου εργασίας 

στην Αμερική, δεν μπορεί να μην αναφερθεί στην έρευνα της Juliet Schor, η οποία με 

το βιβλίο της «The Overworked American», (Βλ Schor, J, 1993) προσπάθησε να ρίξει 

φως και να ερευνήσει θεωρητικά και εμπειρικά τη μη - αναμενόμενη, κατά την 

άποψή της μείωση της σχόλης στην Αμερικανική ήπειρο.

Ίσως σε αυτό το σημείο θα είχε ενδιαφέρον να παραθέσουμε κάποια πιο 

συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία και να δείξουμε διαγραμματικά τι εννοεί ο κάθε 

συγγραφέας όταν αναφέρεται σε μείωση του ετήσιου χρόνου εργασίας, αλλά και των 

εβδομαδιαίων ωρών εργασίας σε ολόκληρο τον πληθυσμό, ή ειδικότερα ανά φύλο, 

εισοδηματική κατηγορία κλπ. Εντούτοις, κρίνουμε σκόπιμο να περιγράφουμε το 

κομμάτι αυτό στο τέταρτο κομμάτι της παρούσας εργασίας, όπου θα γίνει αισθητό για 

ποιο λόγο η χρησιμοποίηση διαφορετικών δεικτών και πηγών οδηγεί τους συγγραφείς 

σε διαφορετικά αποτελέσματα. Προς το παρόν, θα αρκεστούμε σε μια επισήμανση 

των σημείων - κλειδιών στην έρευνα της Juliet Schor, τα οποία αν και έχουν δεχτεί 

κριτική, παραμένουν σημείο αναφοράς σε άρθρα και έρευνες πληθώρας 

οικονομολόγων.

Ίσως το 7πο σημαντικό σημείο στην έρευνα της Schor είναι ο ε7ππλέον 

εργασιακός μηνάς που υπολογίζει ότι εργάζονται οι Αμερικάνοι το χρόνο το 1990 σε 

σχέση με το 1970. Συγκεκριμένα, υπολογίζει ότι εργάζονται επιπλέον 163 ώρες σε 

σχέση με το 1970. Οι άνδρες δουλεύουν 2,5 εβδομάδες επιπλέον το χρόνο, ενώ οι 

γυναίκες 7,5 περίπου εβδομάδες. Το τελευταίο νούμερο δεν πρέπει να προκαλεί 

κατάπληξη, αφού οι γυναίκες μπήκαν δυναμικά τα τελευταία χρόνια στην αγορά
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εργασίας, πράγμα που λογικά συνεπάγεται μεγάλη αύξηση των ωρών εργασίας σε 

σχέση με πρωτύτερα.

Στη συνέχεια θα αναλύσουμε συγκεκριμένα ερωτήματα που προσπαθεί να 

απαντήσει η Schor στο βιβλίο της.

ΐ) Τι είναι η καμπύλη προσφοράς με την αρνητική κλίση (backward bending 

supply curve) και πως αυτή συνδέεται με το ζήτημα του χρόνου εργασίας.

Η) Πότε ξεκίνησαν να αυξάνονται οι ώρες εργασίας στην Αμερική και πότε έληξε 

η μάχη για επίτευξη της εβδομάδας 30 ωρών.

iii) Ισχύει η Νεοκλασική άποψη κατά τη Schor ή μήπως θα πρέπει να 

αναζητήσουμε ένα διαφορετικό πλαίσιο αναφοράς του χρόνου εργασίας.

ΐν) Τι είναι το επονομαζόμενο «κλουβί του σκίουρου» και πώς μπορεί η 

Αμερικανική Οικονομία να βγει από αυτό.

ΐ) Το πρώτο στη σειρά ερώτημα επισημαίνεται κι από άλλους ερευνητές, όπως π.χ 

από τον Bluestone. Παραδοσιακά, οι οικονομολόγοι θεωρούν ότι η καμπύλη 

προσφοράς της εργασίας έχει θετική κλίση, όπως και η καμπύλη προσφοράς των 

αγαθών. Στην πραγματικότητα όμως, η καμπύλη προσφοράς της εργασίας μπορεί να 

έχει και αρνητική κλίση. Η προσφορά υψηλότερων μισθών μπορεί να οδηγήσει σε 

μείωση της προσφοράς εργασίας ενώ καθώς μειώνονται οι μισθοί, η προσφορά 

εργασίας μπορεί να αυξάνεται. Αυτό το φαινόμενο είναι γνωστό μεταξύ των 

οικονομικών κύκλων και έχει να κάνει με τη διαφορετική επίδραση του 

εισοδηματικού αποτελέσματος και του αποτελέσματος υποκατάστασης πάνω στην 

προσφορά εργασίας.

Αυξήσεις του εισοδήματος έχουν σαν αποτέλεσμα ένα εισοδηματικό 

αποτέλεσμα, που προέρχεται από το γεγονός ότι στις ίδιες ώρες εργασίας ο 

πραγματικός μισθός αυξάνεται και ένα αποτέλεσμα υποκατάστασης, εξαιτίας του 

γεγονότος ότι μια ώρα σχόλης είναι τώρα ακριβότερη. Ανάλογα με τη σχετική 

δύναμη των δύο αποτελεσμάτων, μπορεί μια αύξηση του επιπέδου των μισθών να 

αυξήσει, να μειώσει ή και να αφήσει σταθερή την προσφορά εργασίας.

Συνήθως θεωρούμε ότι το αποτέλεσμα υποκατάστασης κυριαρχεί, και γι αυτό 

λέμε ότι η καμπύλη προσφοράς έχει θετική κλίση. Υπάρχουν, όμως δύο περιπτώσεις 

τουλάχιστον που αυτό δεν ισχύει. Αυτό συμβαίνει όταν θέσουμε ένα «εισόδημα - 

στόχο» (target income) ή ένα «επίπεδο κατανάλωσης - στόχο» (target
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consumption), ή, δεύτερον, εξαιτίας της ανασφάλειας που πολλές φορές αισθάνονται 

οι εργαζόμενοι για τη θέση τους.

Η πρώτη περίπτωση υφίσταται όταν τα άτομα δουλεύουν για να πετύχουν ένα 

συγκεκριμένο επίπεδο κατανάλωσης ή εισοδήματος. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν 

οι εργαζόμενοι δέχονται έναν υψηλότερο μισθό, μειώνουν τις ώρες που δουλεύουν 

απολαμβάνοντας το κέρδος του αυξημένου μισθού με τη μορφή της αυξημένης 

σχόλης. Αυτό είναι ένα καθαρό εισοδηματικό αποτέλεσμα.

Η δεύτερη περίπτωση αφορά την περίπτωση που ήδη σχολιάσαμε, της 

εργασιακής ανασφάλειας (job insecurity) ή της προσδοκίας γιαυτήν. Όταν οι 

εργαζόμενοι φοβούνται πως θα χάσουν τη δουλειά τους, θα προσπαθήσουν να 

δουλέψουν περισσότερο για να αντισταθμίσουν τη μελλοντική απώλεια των 

εισοδημάτων τους, ακόμη κι όταν οι μισθοί τους μειώνονται.

Αν και η καμπύλη προσφοράς με την αρνητική κλίση υπήρχε πάντα στο 

μυαλό των οικονομολόγων, κατά την άποψη τόσο του Bluestone, όσο και της Schor, 

ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξή της στην Αμερική δημιουργήθηκαν από τα τέλη 

της δεκαετίας του ’80 και μετέπειτα. Είναι σαφές λοιπόν το πώς συνδέεται η 

αρνητική καμπύλη της καμπύλης προσφοράς εργασίας με το ζήτημα του χρόνου 

εργασίας που αναλύουμε εδώ.

Η) Το ότι γενικά η αγορά συνήθως ευνοεί τους επιχειρηματίες και όχι τους 

εργαζόμενους δε σημαίνει ότι είναι αδύνατο να επιτευχθεί μια οικονομία με “λίγες 

ώρες” εργασίας. Υπήρξε μια μεγάλη περίοδος, κατά τη διάρκεια της οποίας οι ώρες 

εργασίας στην Αμερική μειωνόταν. Αυτή η περίοδος ξεκινά μετά το 1850, οπότε και 

η εργασιακή εβδομάδα στην Αμερική διαρκώς μειωνόταν. Η μείωση αυτή 

επιτεύχθηκε εξαιτίας των επιτυχημένων πιέσεων των εργατικών συνδικάτων. Ο λόγος 

που πληθώρα εργατών έβγαινε κυριολεκτικά στους δρόμους και επιζητούσε μείωση 

των ωρών εργασίας στις 10 ημερησίως ήταν το γεγονός ότι η εξάντληση και η 

έλλειψη ελεύθερου χρόνου αποτελούσε συνηθισμένο φαινόμενο στις εργατικές τάξεις 

(Βλ Schor, J, 1993, ρρ. 72 - 82).

Βέβαια, η επίτευξη του δώρου ήταν ακόμη μακριά. Μετά τον παγκόσμιο πόλεμο 

ξεκίνησαν κάποιες προσπάθειες από μέρους των εργατών για επίτευξη του δώρου, 

όμως ακόμη και οι μαζικές διαμαρτυρίες του 1886 δεν έφτασαν για την καθιέρωση 

του δώρου, πράγμα που συνέβη 50 περίπου χρόνια μετά όταν ο Henry Ford ήταν 

πρόθυμος να εγγυηθεί στους εργάτες του 8 ώρες εργασίας και ο πρόεδρος Wilson 

πίεσε προς αυτή την κατεύθυνση.
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To 1930 αποτελεί ένα σημείο σταθμό. Αυτό επειδή εκείνη την περίοδο 

επικρατούσαν μεγάλα επίπεδα ανεργίας και η καθιέρωση του δώρου θα μπορούσε να 

αποτελέσει λύση για να απορροφηθεί μεγάλη μάζα εργατών στην αγορά εργασίας. 

Όμως αυτός ο στόχος τελικά δεν επετεύχθη για δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, επειδή 

κάτω από αυτό το πλαίσιο οι εργοδότες θα έχαναν το πάνω χέρι, αφού οι εργάτες θα 

ήξεραν ότι ανά πάσα στιγμή θα μπορούσαν να βρουν δουλειά. Αυτός είναι και ο 

λόγος που η ανεργία αποτελεί εγγενές στοιχείο του καπιταλιστικού συστήματος. 

Δεύτερον, επειδή το να προσλάβεις νέους, έμπειρούς εργάτες γίνεται ολοένα και πιο 

δύσκολο. Είναι πιο δύσκολο να τους βρεις, κοστίζουν περισσότερο και είναι λιγότερο 

εξειδικευμένοι.

Μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, υπήρξε ακόμη μικρότερη πρόοδος στο ζήτημα 

του χρόνου εργασίας. Αν και σε μερικές βιομηχανίες επιτεύχθηκε πρόοδος σε αυτό το 

θέμα, δυστυχώς αυτές οι περιπτώσεις ήταν μεμονωμένες. Η εργατική τάξη έχασε τη 

μάχη. Σταμάτησε τον πόλεμο γιατί έβλεπε ότι έχανε έδαφος. Μετά τον Β’ Παγκόσμιο 

Πόλεμο οι ώρες εργασίας στη βιομηχανία αυξήθηκαν. Τα συνδικάτα άρχισαν να 

πιστεύουν πως η μείωση των ωρών θα σήμαινε και μείωση της παραγωγικότητας του 

έθνους. Στο συνέδριο του 1956 κάποιος υποστήριξε ότι οι εργάτες ήταν πρόθυμοι να 

αυξήσουν το εισόδημά τους, αλλά όχι και να μειώσουν τις ώρες εργασίας τους. 

Μοιάζει ότι οι προτιμήσεις τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο τείνουν προς έναν 

αυξημένο μισθό, ώστε να μπορέσουν οι εργάτες να απολαύσουν τα αγαθά της 

νεοσύστατης καταναλωτικής καπιταλιστικής κοινωνίας κι όχι προς ένα μεγαλύτερο 

επίπεδο ελεύθερου χρόνου.

Τα πρώτα χρόνια μετά τον πόλεμο η διάθεση των εργοδοτών να αυξήσουν τις 

ώρες εργασίας συγκρατήθηκε εξαιτίας των ετών αυξημένης ευμάρειας που γνώριζε η 

Αμερικανική Οικονομία. Είναι τα λεγάμενα «χρυσά χρόνια» του Αμερικανικού 

καπιταλισμού. Γι αυτό το λόγο, οι ώρες μεταξύ 1948 και 1969 δεν αυξήθηκαν 

ιδιαίτερα.

Μετά το 1969, οι ώρες άρχισαν να αυξάνονται. Αυτό, σε ένα γενικό επίπεδο 

μπορεί να οφείλεται στα οικονομικά προβλήματα που ακολούθησαν τη «χρυσή 

περίοδο» του 1950 και 1960. Η αύξηση των τιμών του πετρελαίου και η συγκράτηση 

της αυξημένης παραγωγικότητας της Αμερικής ήταν κάποιοι από τους λόγους για 

τους οποίους η Αμερική δεν μπορούσε πια να συναγωνιστεί το διεθνή ανταγωνισμό 

με την ίδια επιτυχία και έπεσε σε μια περίοδο ύφεσης.

Δύο ήταν οι αφορμές για τις οποίες η οικονομική αυτή κατάσταση οδήγησε σε 

αύξηση των ωρών εργασίας. Η πρώτη ήταν εμφανής. Οι εργοδότες απλά ζητούσαν
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επιπλέον ώρες και επιπλέον εργασιακή προσπάθεια. Η δεκαετία του 1980 ήταν μια 

δεκαετία με αυξήσεις στις υπερωρίες, μειώσεις στις αργίες και στις κάθε είδους 

διακοπές.

Η δεύτερη αφορμή ήταν μια σταθερή μείωση των ημερομισθίων. Οι εργάτες που 

πληρώνονται με την ημέρα είναι η πλειοψηφία των εργατών στην Αμερική και 

έβλεπαν τους μισθούς τους να πέφτουν σταθερά μετά το 1973 που άγγιξαν το 

υψηλότερο τους επίπεδο. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι εργάτες αυτοί να δουλεύουν 

περισσότερες ώρες για να διατηρήσουν το παλιό βιοτικό τους επίπεδο. Σύμφωνα με 

υπολογισμούς της Schor, για να επιτύχουν το βιοτικό επίπεδο του 1973, οι εργάτες 

πρέπει να δουλεύουν 263 ώρες επιπλέον, ή αλλιώς 6 επιπλέον εβδομάδες το χρόνο.

Η Schor, από δω και πέρα, βλέποντας την τροπή που έχουν πάρει οι αυξημένες 

ώρες εργασίας στην Αμερική, προσπαθεί να κατασκευάσει δικούς της δείκτες, αλλά 

και μελετά δείκτες άλλων φορέων και ερευνητών για να καταλήξει σε χρήσιμα 

αριθμητικά συμπεράσματα για την Αμερικανική Οικονομία, τα οποία θα δούμε 

διεξοδικότερα στο επόμενο τμήμα της μελέτης μας.

Hi) Σύμφωνα με την Νεοκλασική άποψη, όπως είπαμε οι ώρες εργασίας είναι 

αποτέλεσμα των προτιμήσεων των εργατών και όχι των εργοδοτών. Σύμφωνα με την 

Schor στον πραγματικό κόσμο δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Έρευνες που έχει μελετήσει 

κατά καιρούς η Schor, την κάνουν να καταλήγει στο συμπέρασμα πως οι εργαζόμενοι 

στην πραγματικότητα προσαρμόζονται σε ένα ωράριο που κάποιοι άλλοι επιλέγουν 

για εκείνους, και που στην πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν είναι αυτό που 

πραγματικά επιθυμούν. Έρευνες σε παντρεμένους άντρες αποδεικνύουν ότι το 85% εξ 

αυτών αντιμετωπίζουν το δίλημμα μεταξύ ανεργίας ή απασχόλησης σε εργασιακή 

θέση της οποίας το ωράριο δεν τους ικανοποιεί. Τελικά, δουλεύουν πολύ 

περισσότερες ώρες από αυτές που θα επέλεγαν οι ίδιοι. Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι 

οι εργαζόμενοι δεν έχουν κανένα δικαίωμα επιλογής. Υπάρχει πάντα η δυνατότητα να 

μεταπηδήσουν σε έναν άλλο κλάδο που έχει λιγότερες ώρες εργασίας, ή να επιλέξουν 

να συνταξιοδοτηθούν κλπ. Όμως, αυτού του είδους η ελευθερία δεν είναι αρκετή για 

να λέμε πως ισχύει η Νεοκλασική άποψη της ελεύθερης επιλογής από τους 

εργαζόμενους των ωρών εργασίας. Όπως είχε πει κάποτε ο Samuelson «Σε αντίθεση 

με την ελευθερία που έχουμε στο πώς θα επιλέξουμε να ξοδέψουμε τα χρήματα που 

κερδίζουμε, το μοντέρνο βιομηχανικό καθεστώς μας αρνείται μια ανάλογη ελευθερία 

στην επιλογή του προγράμματος εργασίας βάση του οποίου θα κερδίζουμε αυτά τα 

δολάρια».

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

21



Β.ΜΠΑΛΟΥΤΣΟΥ

Το δεύτερο σημείο στο οποίο η Schor αντιτίθεται με τη Νεοκλασική άποψη, είναι 

αυτό που αφορά τη συμπεριφορά των εργαζομένων σαν τεκμήριο ότι είναι 

ευχαριστημένοι από το ωράριο που δουλεύουν αν και δεν το έχουν επιλέξει οι ίδιοι. 

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μιας έρευνας του 1985 στην οποία οι εργαζόμενοι 

ρωτήθηκαν αν επιθυμούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα ωρών/εισοδήματος, ή θέλουν 

να δουλεύουν λιγότερες ή περισσότερες ώρες με τις ανάλογες τροποποιήσεις του 

εισοδήματος, τα 2/3 εξ αυτών απάντησαν ότι είναι ικανοποιημένοι.

Η Schor προσπαθώντας να επιχειρηματολογήσε, αμφισβητεί τέτοιου είδους 

έρευνες βασιζόμενοι σε άποψεις της επιστήμης της Ψυχολογίας για την ανθρώπινη 

συμπεριφορά. Σύμφωνα με τους ψυχολόγους, όπως ο άνθρωπος έχει την ικανότητα 

να προσαρμόζεται στο περιβάλλον του, έτσι και οι προτιμήσεις προσαρμόζονται με 

το πέρας του χρόνου. Για να το αποδείξει αυτό αναφέρεται σε έρευνες του 1978 (Βλ 

Schor, J, 1993, ρρ. 128 - 129), όπου σε ερώτηση για το αν οι εργαζόμενοι διατίθενται 

να χάσουν μέρος του εισοδήματος τους για να κερδίσουν επιπλέον σχόλη απάντησαν 

θετικά με ποσοστό 84%.

Το σημείο - κλειδί στο παραπάνω συμπέρασμα που κατέληξε η Schor και το 

οποίο συμφωνεί με τα πορίσματα της επιστήμης της Ψυχολογίας είναι το αν οι 

εργαζόμενοι ρωτούνται για το αν είναι πρόθυμοι να απαρνηθούν το τωρινό ή το 

μελλοντικό τους εισόδημα. Έτσι, όταν η ερώτηση αναφέρεται στο τωρινό εισόδημα, 

οι απαντήσεις στην πλειοψηφία τους είναι αρνητικές (εξαιτίας της

προσαρμοστικότητας των ανθρώπων σε ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής), μόλις όμως η 

ερώτηση τίθεται με διαφορετικό τρόπο και αφορά το μελλοντικό εισόδημα, οι 

απαντήσεις είναι διαφορετικές. Γι αυτό το λόγο, η Schor καταλήγει πως η 

Νεοκλασική άποψη δεν ισχύει στις μέρες μας και τονίζει το ότι οι Νεοκλασικοί δεν 

αναφέρθηκαν στη θεωρία τους στο συγκεκριμένο τρόπο αντίδρασης της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς. Βέβαια, πέραν της Schor, που μοιάζει να συμφωνεί περισσότερο με 

τις Μαρξιστικές προσεγγίσεις του χρόνου εργασίας, υπάρχουν και άλλοι 

οικονομολόγοι που υπερασπίζονται την Νεοκλασική άποψη.

δ) Το τελευταίο σημείο της μελέτης της Schor, στο οποίο κρίνουμε σκόπιμο να 

αναφερθούμε είναι το επονομαζόμενο “κλουβί του σκίουρου” στο οποίο βρίσκεται 

κλεισμένη η Αμερικανική κοινωνία. Ας δούμε τι είναι, κατά τη Schor αυτό, και αν 

κατά τη γνώμη της μπορεί να υπάρξει μια λύση στα προβλήματα που δημιουργεί.

Όλα ξεκινούν από τα θλιβερά επακόλουθα της μοντέρνας καπιταλιστικής 

κοινωνίας για τους ανθρώπους. Θεωρείται από πολλούς ότι η καπιταλιστική 

οικονομία δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να αναπτυχθούν οι
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καταναλωτικές τάσεις των ανθρώπων, οι οποίες ούτως ή άλλως είναι εγγενείς στη 

ανθρώπινη φύση. Απλά, οι μοντέρνες κοινωνίες προσφέρουν πληθώρα αγαθών και 

έτσι υπάρχουν περισσότερες επιλογές για τους ανθρώπους για να καλύψουν τις 

εγγενείς επιθυμίες τους να ξοδεύουν και να αποκτούν αγαθά.

Αυτή η άποψη είναι εντελώς λανθασμένη, σύμφωνα με τη Schor (Βλ Schor, J, 

1993, ρρ. 117 - 127). Υπάρχουν πολλά παραδείγματα κοινωνιών στις οποίες τα 

αντικείμενα έπαιζαν πολύ μικρό ρόλο. Για παράδειγμα η Ευρώπη του Μεσαίωνα 

κυριαρχούνταν από αντιλήψεις των ανθρώπων υπέρ του ελεύθερου χρόνου και της 

σχόλης και κατά των χρημάτων. Καμιά έρευνα δεν αποδεικνύει ότι υπάρχει έμφυτη 

στην ανθρώπινη φύση η επιθυμία της κατανάλωσης αγαθών όσο το δυνατόν 

περισσότερων. Ο καταναλωτισμός είναι συγκεκριμένο επακόλουθο της 

καταναλωτικής κοινωνίας και είναι ένας από τους λόγους που οι άνθρωποι σήμερα 

έχουν ανάγκη να περιτριγυρίζονται από αγαθά, αν και δεν τους μένει πολύς 

ελεύθερος χρόνος για να τα απολαύσουν. Η διαφήμιση είναι το μεγαλύτερο όπλο της 

σημερινής κοινωνίας, είναι ο τρόπος να δημιουργούνται διαρκώς νέες, πλασματικές 

ανάγκες και να αποκτούν οι άνθρωποι προϊόντα που σε άλλη περίπτωση δεν θα 

αποκτούσαν.

Η καμπάνια της δημιουργίας ολοένα και περισσοτέρων αναγκών βρήκε αντίσταση 

από πληθώρα συνδικάτων που επισήμαναν τα αρνητικά αποτελέσματα του 

καταναλωτισμού για τις Αμερικανικές οικογένειες. Αυτό που πετυχαίνεται τελικά 

είναι να εγκλωβίζονται οι Αμερικάνοι στο «κλουβί του σκίουρου» που γεννά ο 

καπιταλισμός. Έτσι, οι πολυτέλειες του σήμερα γίνονται ανάγκες του αύριο και οι 

άνθρωποι επιθυμούν ολοένα και περισσότερα αγαθά. Η ανάγκη των ανθρώπων να 

έχουν τα ίδια αγαθά με τους διπλανούς τους, τους έχει κάνει να προτιμούν το 

μεγαλύτερο εισόδημα από τον ελεύθερο χρόνο. Τελικά, όταν και οι δυο αποκτούν 

αυτά τα αγαθά, κανείς δεν βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση σε σχετικούς όρους. 

Παγιδεύονται, έτσι, στο γνωστό παίγνιο από τη μικροοικονομική θεωρία «Δίλημμα 

του φυλακισμένου»: Και οι δύο θα ήταν καλύτερα με περισσότερο ελεύθερο χρόνο, 

αλλά χωρίς να επιλέξουν να συνεργαστούν θα ισορροπούσαν στην επιλογή περισσότερες 

ώρες εργασίας - μεγαλύτερη κατανάλωση (Βλ Schor, J, 1993, ρρ. 124). Όπως ήδη 

έχουμε καταλάβει, για τη Schor οι επιχειρήσεις επιλέγουν τις ώρες εργασίας και οι 

εργαζόμενοι απλά προσαρμόζονται σε αυτές και με τον καιρό γίνονται δέσμιοι του 

«κλουβιού» μέσα στο οποίο τους παγιδεύει ο καταναλωτισμός και η καπιταλιστική 

κοινωνία. Τελικά, μπορεί η Αμερική, πάντα κατά τη Schor να ξεφύγει από αυτή την
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κατάσταση; Και αν ναι, με ποιόν τρόπο; Σε αυτά τα ερωτήματα θα προσπαθήσουμε 

να απαντήσουμε ευθύς αμέσως.

Ξεφεύγοντας από το κλουβί του σκίουρου

Όλα δείχνουν ότι η Αμερικανική κοινωνία είναι εγκλωβισμένη σε ένα εντατικό 

πρόγραμμα εργασίας. Μπορεί να αλλάξει αυτή η κατάσταση; Τι μπορεί να γίνει για 

να δραπετεύσει η Αμερική από το «κλουβί του σκίουρου»; Ας δούμε σύντομα τις 

λύσεις που δίνει η Schor για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που ταλαιπωρεί τον 

Αμερικανικό πληθυσμό:

ΐ) Πιο ευλύγιστο πρόγραμμα εργασίας.

Θα μπορούσε να επικρατεί ένα συγκεκριμένο στάνταρ ωρών εργασίας διαφορετικό 

για την κάθε θέση και την κάθε ειδικότητα με προκαθορισμένες τις ημέρες των 

διακοπών και των αργιών. Αυτό βέβαια θα είχε ως αποτέλεσμα ο εργάτης να 

πληρώνεται τις τυχόν επιπλέον ώρες που θα δουλεύει ως υπερωρία.

Π) Οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν να πληρώνουν το «χρόνο» με «χρόνο».

Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος εργάτης δουλεύει περισσότερες ώρες τη μια ημέρα, θα 

έχει σαν αποτέλεσμα να δουλέψει λιγότερο την επόμενη κ.ο.κ, ώστε να διατηρείται 

πάντα το προκαθορισμένο πλαίσιο ωρών εργασίας.

iii) Εγκαταλείποντας το μελλοντικό εισόδημα εις χάρη του χρόνου εργασίας. Οι

επιχειρήσεις θα μπορούσαν να είναι υποχρεωμένες από το νόμο να δίνουν τη 

δυνατότητα στους εργάτες να ανταλλάσσουν το χρόνο εργασίας με εισόδημα. Αυτό 

θα τους επέτρεπε να δίνουν κάποιο από το μελλοντικό τους εισόδημα ως 

αντιστάθμισμα του λιγότερου χρόνου εργασίας που θα δουλεύουν στο παρόν.

ίν) Τα χαμηλά εισοδήματα πρέπει να αυξηθούν.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι σχεδόν το 1/3 του Αμερικανικού πληθυσμού έχουν 

εισόδημα που δεν τους αρκεί για να βρεθούν πάνω από το όριο φτώχιας (Βλ Schor, J, 

1993, ρρ. 150). Είτε αυξάνοντας το βασικό μισθό, είτε ισορροπώντας τις μεγάλες 

διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των μισθών στις μεγάλες εταιρίες, η Αμερικανική 

κυβέρνηση θα μπορούσε να βοηθήσει ώστε να εξομαλυνθούν οι τεράστιες 

εισοδηματικές ανισότητες μεταξύ των στρωμάτων του πληθυσμού.
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ν) Η αύξηση της παραγωγικότητας είναι μια λύση.

Το ότι η Αμερικανοί δουλεύουν πολλές ώρες πολλές φορές δικαιολογείται βάση του 

ότι οι κύριοι ανταγωνιστές της Αμερικανικής ηπείρου, π.χ. Ιαπωνία, Κορέα έχουν από 

τα πιο βαριά εργασιακά προγράμματα. Βλέπουν λοιπόν την Ιαπωνία σαν παράδειγμα 

επιτυχημένης στρατηγικής που οδηγεί σε ευημερία και ανάπτυξη της χώρας. Όμως, 

υπάρχουν και άλλα τόσα παραδείγματα χωρών π.χ Γερμανία που έχουν καταφέρει να 

διατηρήσουν ένα υψηλό βιοτικό επίπεδο δουλεύοντας αισθητά λιγότερες ώρες. Η 

λύση για να περικοπούν κάποιες ώρες εργασίας θα μπορούσε να είναι η αύξηση της 

παραγωγικότητας των εργατών. Εάν ένας εργάτης στην Αμερική καταφέρει να 

κατασκευάσει έναν υπολογιστή σε λιγότερες ώρες από ότι ένας Ιάπωνας, η ανάπτυξη 

των δύο χωρών θα βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο, ανεξάρτητα από τις ώρες που 

εργάζονται. Αν οι εργάτες διοικούνται καλύτερα και παράγουν περισσότερο, πολλά 

χρήματα μπορούν να εξοικονομηθούν.

νί) Ξεπερνώντας τον καταναλωτισμό.

Για να μπορέσουν οι άνθρωποι να αντιληφθούν ότι το να παραιτηθούν από ένα 

μεγαλύτερο εισόδημα και να αποκτήσουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο τους 

βελτιώνει την ψυχολογική τους κατάσταση, πρέπει να αλλάξουν τις προσδοκίες τους 

σχετικά με το κατά πόσο η πληθώρα καταναλωτικών αγαθών προκαλεί την ευτυχία. 

Εάν οι άνθρωποι γίνουν περισσότερο αυτάρκεις, και οι προτεραιότητες τους 

αλλάξουν, θα μπορούσαν να εργάζονται λιγότερες ώρες ακόμη κι αν αυτό σήμαινε ότι 

θα πληρώνονται λιγότερο.

νίί) Αναπροσδιορίζοντας τον ορισμό της «σχόλης».

Ίσως τη μεγαλύτερη σημασία από όλα στα οικονομικά της εργασίας έχει το πώς 

ορίζουμε τη σχόλη. Μέσα από αυτό τον ορισμό, θα μπορούσαν να συναχθούν πολύ 

χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με την περίπτωση της Αμερικανικής Οικονομίας. Το 

πρώτο σημείο στο οποίο αναφέρεται η Schor είναι ότι ο λόγος που πολλοί άντρες 

ψάχνουν δεύτερη δουλειά είναι επειδή επικρατούσε η άποψη στην κοινωνία ότι οι 

άντρες που δεν δουλεύουν πολύ είναι τεμπέληδες. Αυτό το καθεστώς τα τελευταία 

χρόνια με την εισαγωγή της γυναίκας στην αγορά εργασίας έχει αλλάξει. Το δεύτερο 

σημείο που επισημαίνει η Schor είναι ο τρόπος που θα χρησιμοποιήσει ο καθένας την 

επιπλέον σχόλη όταν αυτό γίνει εφικτό. Είναι πιθανό ότι μόλις κερδηθεί η μάχη για
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λιγότερες ώρες εργασίας, οι άνθρωποι θα αφιερώνουν περισσότερες ώρες στις 

δουλειές του σπιτιού και στη φροντίδα των παιδιών στον ελεύθερο τους χρόνο. Αυτό, 

όμως, δε συνιστά πραγματική σχόλη. Έτσι, πρέπει οι άνθρωποι να 

συνειδητοποιήσουν και να επαναπροσδιορίσουν την έννοια της σχόλης και να 

δώσουν πραγματική βαρύτητα σον τρόπο που επιλέγουν να χρησιμοποιούν τον 

ελεύθερο χρόνο τους για να έχει μεγαλύτερη αξία γι αυτούς και να τον εκτιμήσουν 

περισσότερο.
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3.2 Η περίπτωση της Ευρώπης

Στην Ευρώπη το ζήτημα του χρόνου εργασίας αποκρυσταλλώνεται με εντελώς 

διαφορετικό τρόπο από ότι στην Αμερική. Γι αυτό και η αντιμετώπιση του 

συγκεκριμένου ζητήματος θα είναι διαφορετική. Το κύριο πρόβλημα των 

περισσότερων Ευρωπαϊκών χωρών είναι αυτό της ανεργίας. Έτσι, η μείωση των 

ωρών εργασίας θα μπορούσε να αποτελέσει λύση για αυτό το πρόβλημα, αφού θα 

δημιουργούσε νέες θέσεις εργασίας. Σε πολλές χώρες της Ευρώπης υπάρχει μια τάση 

τα τελευταία χρόνια για μείωση των ωρών εργασίας ή τουλάχιστον επιθυμία προς 

αυτή την κατεύθυνση. Βέβαια, σε κάποιες χώρες, όπως π.χ η Γαλλία η επιθυμία αυτή 

αποκτά μια πιο οργανωμένη μορφή και καταλήγει στη θέσπιση της εργασιακής 

εβδομάδας των 35 ωρών. Στη συνέχεια, θα δούμε κάποια παραδείγματα Ευρωπαϊκών 

χωρών και τι κατάφεραν να πετύχουν, βασιζόμενοι κυρίως στη μελέτη του EIRO 

(2000 - 2001) για τα δεδομένα της Ευρώπης και θα δείξουμε και διαγραμματικά την 

πορεία των ωρών εργασίας στις μεγαλύτερες Ευρωπαϊκές χώρες σύμφωνα με την 

παραπάνω μελέτη. Θεωρούμε ότι τα επιμέρους ζητήματα που αναλύσαμε για την 

Αμερική και το χρόνο εργασίας έχουν παγκόσμια ισχύ και έτσι, οι ψυχολογικές 

συνέπειες της υπερεργασίας, αλλά και τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής, 

επηρεάζουν και τους κατοίκους της Ευρώπης. Αυτό που αλλάζει εδώ είναι η μορφή 

που παίρνει το φαινόμενο αυτό στην Ευρώπη, την οποία θα προσπαθήσουμε να 

αναλύσουμε ευθύς αμέσως.

Στην Ευρώπη γενικά παρατηρείται εδώ και αρκετά χρόνια ένα αρκετά έντονο 

ενδιαφέρον για το μήκος της εργάσιμης ημέρας και την εξέλιξη των μισθών σχετικά 

με αυτό σε κάθε μια από τις διαφορετικές χώρες της Ευρώπης (Βλ. Roche W., Fynes 

Β., Morissey Τ., (1996). Είναι γνωστό πως στη Χρυσή περίοδο της δεκαετίας του 

1950 και 1960 το ενδιαφέρον των εργαζομένων άρχισε να στρέφεται προς μια 

μικρότερη εργάσιμη ημέρα και μια μεγαλύτερη ευελιξία στο χρόνο εργασίας. Αυτό το 

αίτημα τα τελευταία χρόνια έγινε περισσότερο επιτακτικό, αν και παρουσιάζει 

σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάλογα με τη χώρα. Πιο συγκεκριμένα:
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Γερμανία

Η Γερμανία κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’50 - ’60 κατάφερε να εισάγει 

την εργασιακή εβδομάδα των 40 ωρών η οποία εφαρμόστηκε στο μεγαλύτερο 

ποσοστό των εργαζομένων. Τη δεκαετία του ’70 έφτασε σε μια εργασιακή εβδομάδα 

37 ωρών η οποία μάλιστα συνοδεύτηκε με σημαντική αντιστάθμιση στους μισθούς. 

Αυτή η εργασιακή εβδομάδα των 37 ωρών μοιάζει να ισχύει μέχρι σήμερα, βάση των 

επίσημων στοιχείων του EIRO για τη Γερμανία όπως θα δούμε και διαγραμματικά 

στη συνέχεια.

Αγγλία

Υποστηρίζεται ότι η αντίσταση των εργοδοτών για περικοπές στο χρόνο εργασίας 

ήταν μεγαλύτερη από την αντίσταση τους σε αυξήσεις των μισθών, προτιμώντας έτσι 

να δώσουν αυξήσεις στους μισθούς, παρά να μειώσουν το χρόνο εργασίας. Τη 

δεκαετία του ’70 στην Αγγλία με την ανάπτυξη του τομέα των υπηρεσιών και την 

αύξηση του ποσοστού της ανεργίας έγινε επιτακτικό το αίτημα για μείωση των ωρών 

εργασίας. Έτσι, το 1979 υπήρξε το αίτημα για μια εργασιακή εβδομάδα 39 ωρών και 

το 1989 - 1990 το αίτημα αυτό αναπροσαρμόστηκε στις 37 ώρες. Σήμερα, σύμφωνα 

πάντα με τα επίσημα στοιχεία του EIRO στην Αγγλία επικρατεί μια εργασιακή 

εβδομάδα 37,5 ωρών.

Σουηδία

Τα αιτήματα των Σουηδών τη δεκαετία του ’70 όσον αφορά το χρόνο εργασίας 

περιοριζόταν σε μια εργασιακή εβδομάδα 40 ωρών, ενώ το ’80 υπήρξαν σκέψεις για 

μια εργασιακή εβδομάδα 30 ωρών. Σήμερα, η εργασιακή εβδομάδα της Σουηδίας 

φτάνει τις 38,8 ώρες, πράγμα που δείχνει ότι τα αιτήματα των εργατών σε μικρό 

βαθμό ικανοποιήθηκαν. Αξίζει να αναφέρουμε ότι το ενδιαφέρον της Σουηδίας, σε 

αντίθεση με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες είναι μεγαλύτερο για θέματα ισότητας 

μεταξύ αντρών και γυναικών παρά για θέματα που σχετίζονται με το χρόνο εργασίας.
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Ολλανδία

Μια μεγάλη αύξηση της ανεργίας στην Ολλανδία το 1970 και μια σημαντική και 

γρήγορη αύξηση του εργατικού δυναμικού το 1980 συντελούν σε μια συμφωνία να 

μειωθεί η εργασιακή εβδομάδα της Ολλανδίας το 1982 στις 36 ώρες. Σήμερα βέβαια, 

η εργασιακή εβδομάδα φτάνει τις 37 ώρες, καθιστώντας την Ολλανδία στις χώρες με 

τη μικρότερη εργασιακή εβδομάδα.

Βέλγιο

Πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι πιέσεις των εργατικών συνδικάτων 

ήταν πιο έντονες για κοινωνικά ζητήματα του χρόνου εργασίας, όπως ο βελτιωμένος 

τρόπος ζωής που θα συνεπαγόταν η μείωση των ωρών εργασίας. Αργότερα, τη 

δεκαετία του ’70 - ’80 το ζήτημα της μείωσης των ωρών εργασίας έγινε πιο 

επιτακτικό και συνδέθηκε πλέον με οικονομικά δεδομένα. Βέβαια, η εργασιακή 

εβδομάδα στο Βέλγιο σήμερα φτάνει τις 39 ώρες, πράγμα που αποδεικνύει και σε 

αυτή την περίπτωση ότι σε μικρό βαθμό τα εργατικά συνδικάτα πέτυχαν τους στόχους 

τους.

Ιρλανδία

Το ζήτημα της διαπραγμάτευσης των ωρών εργασίας υπήρξε από τα κεντρικά 

ζητήματα στη χώρα της Ιρλανδίας. Το 1959, το ICTU (Irish Congress of Trade 

Unions) ζήτησε μια εργασιακή εβδομάδα 40 ωρών. Το 1989 το PNR (Programme for 

National Recovery) οδήγησε σε ένα Framework Agreement, βάση του οποίου η 

εργασιακή εβδομάδα της Ιρλανδίας μειώνεται στις 39 ώρες. Αυτή είναι και η 

εργασιακή εβδομάδα που επικρατεί σήμερα στην Ιρλανδία, βάση πάντα του EIRO.

Γαλλία

Η Γαλλία αποτελεί ιδιάζουσα περίπτωση σε σχέση με τις υπόλοιπες 

Ευρωπαϊκές χώρες, για αυτό και θα την εξετάσουμε περισσότερο αναλυτικά. Η 

μοντέρνα τακτική της Γαλλίας αναφορικά με το ζήτημα του χρόνου εργασίας ξεκινά 

από το 1936 με τη νομοθεσία να εισάγει μια εργασιακή εβδομάδα 40 ωρών με 2 

εβδομάδες διακοπές μετ’ αποδοχών. Το 1981, η νέα κυβέρνηση βάζει στόχο τη
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σταδιακή μείωση των ωρών εργασίας από 41 το 1981 σε 35 το 1985. Η αρχική 

μείωση αφορούσε τις 39 ώρες εργασίας χωρίς περαιτέρω μειώσεις στους μισθούς.

Στο τέλος του 1997, η Κυβέρνηση της Γαλλίας θα κατέθετε στο Κοινοβούλιο 

ένα νομοσχέδιο με «οδηγίες και κίνητρα», το οποίο στόχευε να συζητηθεί στις αρχές 

του 1998. Σαν αποτέλεσμα, θα εισαγόταν νέα νομοθεσία που θα μειώσει το χρόνο 

εργασίας από τις 39 στις 35 ώρες. Το μέτρο θα ίσχυε από την 1η Ιανουάριου του 2000 

σε όλες τις επιχειρήσεις με περισσότερους από 10 εργαζόμενους και από το 2002 στις 

μικρότερες επιχειρήσεις. Ο κύριος Jospin τόνισε ότι η μείωση του χρόνου εργασίας 

δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε μείωση των μισθών, ούτε να αποτελέσει χτύπημα στην 

ανταγωνιστικόητα (Βλ. Περιοδικό «Ενημέρωση», τεύχος 33).

Αργότερα, το 1998 αποφασίστηκε ότι η εφαρμογή του μέτρου θα ισχύσει από 

την 1/1/2000 σε επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 20 εργαζόμενους (αντί για 

10 που ήταν η αρχική βούληση της κυβέρνησης). Ο νόμος δεν προσδιορίζει τον 

τρόπο πληρωμής των 35 ωρών κάνοντας μόνο αναφορά σε συγκρατημένες αυξήσεις 

των μισθών και υπολογισμό του κατώτατου μισθού (SMIC) που διαμορφώνεται με 

νόμο στη βάση του ωρομίσθιου (Βλ. Περιοδικό «Ενημέρωση», τεύχος 45).

Όπως έχει προφανώς γίνει αντιληπτό η Γαλλία έχει επιτύχει την εργασιακή 

εβδομάδα των 35 ωρών, και έτσι έχει πλέον την μικρότερη εργασιακή εβδομάδα από 

όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες.

Ας δούμε όμως και γραφικά επιμέρους μετρήσεις του χρόνο εργασίας για τις 

περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, βάση της έρευνας του EIRO.
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Figure 1. Average collectively agreed normal weekly 
hours, 2000

□ 2000

Πηγή: EIRO, Annual Update 2000 - 2001

To παραπάνω Διάγραμμα μας δείχνει τις εργασιακές εβδομάδες των χωρών που ήδη 

έχουμε συζητήσει, καθώς και κάποιων επιπλέον περιπτώσεων. Αυτό που μπορούμε 

να παρατηρήσουμε είναι ότι, με εξαίρεση τη Γαλλία, οι εργασιακές εβδομάδες των 

άλλων χωρών κυμαίνονται ανάμεσα στις 37 και 39 ώρες. Αξίζει να σημειώσουμε ότι 

η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη εργασιακή εβδομάδα βάση του EIRO, προσεγγίζοντας
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τις 40 ώρες. Πάντα αναφερόμαστε στο χρόνο εργασίας που συμφωνήθηκε, ο οποίος 

στην πράξη διαφέρει σε αρκετές περιπτώσεις. Ακόμη, παρατηρούμε ότι:

• Δεν μπορεί να διαφανεί κάποια ξεκάθαρη τάση σχετικά με την γεωγραφική θέση 

των παραπάνω χωρών. Αν και είναι αλήθεια ότι οι χώρες που βρίσκονται νότια 

(π.χ Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία) έχουν εργασιακές εβδομάδες άνω του μέσου 

όρου, και οι χώρες που βρίσκονται βόρεια (π.χ Δανία, Γερμανία, Ολλανδία) 

βρίσκονται κάτω του μέσου όρου, ωστόσο όπως μπορεί κανείς εύκολα να 

παρατηρήσει από το διάγραμμα αυτό δεν συμβαίνει σε κάθε περίπτωση.

• Ο μακροχρόνιος στόχος της εβδομάδας των 35 ωρών επιτεύχθηκε μόνο στη 

Γαλλία, αν και ακόμη και σε αυτήν την περίπτωση έχει επιτευχθεί κάτω από την 

πίεση της νομοθεσίας. Στις υπόλοιπες χώρες δεν έχει γίνει ακόμη πράξη το 

35ωρο.

Ο επόμενος πίνακας αναφέρεται στις ετήσιες ώρες εργασίας κάποιων 

Ευρωπαϊκών χωρών. Το μέτρο αυτό μπορεί να είναι πιο ακριβές αφού έτσι παίρνουμε 

υπόψη μας παράγοντες όπως οι διακοπές και οι αργίες για να υπολογίσουμε τον 

πραγματικό χρόνο εργασίας. Παρατηρούμε ότι η Γερμανία έχει τις λιγότερες ώρες 

εργασίας σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες, ακολουθούμενη από τη Γαλλία, ενώ η 

Φινλανδία και η Ισπανία έχουν τις περισσότερες. Βέβαια, παρατηρούμε και το ότι, για 

παράδειγμα το Βέλγιο έχει μια από τις μεγαλύτερες εργασιακές εβδομάδες, βρίσκεται 

κάτω από τη μέση στην κατάταξη των ετήσιων ωρών εργασίας. Προφανώς, οι ημέρες 

των διακοπών και των αργιών είναι περισσότερες στην περίπτωση αυτή.

Table 1. Average 
collectively agreed 
annual working hours, 
1999 and 2000

Country ! 1999 2000
Belgium 1,714 nd
Denmark 1,717|1,695|
Finland 1,850 nd !
France 1,735 1,667
Germany 1,643! nd
Italy 1,739 pi ,739]
Netherlands! 1,744||l ,744
.Spain 1,765 1,763
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Αν δει κάποιος αριθμητικά την περίπτωση της Ευρώπης συγκριτικά με αυτή της 

Αμερικής, θα καταλάβει ότι το πρόβλημα της Ευρώπης δεν είναι οι πολλές ώρες 

εργασίας, τουλάχιστον όχι στο επίπεδο που αυτό αποτελεί πρόβλημα για την 

Αμερικανική ήπειρο. Μεγαλύτερο ζήτημα για την Ευρώπη είναι η ανεργία. Παρόλα 

αυτά, αυτό δε σημαίνει ότι και η Ευρώπη δεν αντιμετωπίζει σημαντικό πρόβλημα και 

δεν υπάρχει επιθυμία για μείωση των ωρών εργασίας. Πολλά θα μπορούσε κανείς να 

πει για επιμέρους ζητήματα του χρόνου εργασίας στην Ευρώπη, όπως για παράδειγμα 

για τις ώρες εργασίας ανά τομέα, ανά φύλλο κλπ. Βέβαια, η τόσο βαθιά μελέτη του 

ζητήματος ξεφεύγει από τα όρια αυτής της διπλωματικής εργασίας. Ένα πράγμα 

πάντως είναι σίγουρο. Ότι, αν και με διαφορετική μορφή, ο χρόνος εργασίας και οι 

επιδράσεις του τόσο στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων, όσο και στην οικονομική 

πολιτική, επηρεάζει και την Ευρώπη και θα μπορούσε να αποτελεί αντικείμενο 

κυβερνητικής πολιτικής.

Στη συνέχεια, θα δούμε πόσο οι διαφορετικοί δείκτες που χρησιμοποιούν οι 

διάφοροι μελετητές και οικονομολόγοι επηρεάζουν τα συμπεράσματα μας σχετικά με 

το χρόνο εργασίας και τους πραγματικούς αριθμούς που απεικονίζουν τα οικονομικά 

μεγέθη. Άλλωστε, είναι ποικίλες οι περιπτώσεις που κάποιος συνειδητοποιεί ότι τα 

Οικονομικά είναι μια επιστήμη στην οποία κανείς, χρησιμοποιώντας διαφορετικές 

πηγές και μεθόδους, μπορεί να καταλήξει σε διαφορετικά, ακόμη και αντιδιαμετρικά 

αντίθετα συμπεράσματα, κι όμως εξίσου σωστά. Ίσως αυτός είναι και ο λόγος που 

είναι συχνές οι διαμάχες μεταξύ των οικονομολόγων, χωρίς να καταλήγουν πάντα σε 

μια αντικειμενικά σωστή άποψη. Ένα παράδειγμα που αφορά το θέμα που 

εξετάζουμε θα δούμε στη συνέχεια.
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4. Εκτιμήσεις του Χρόνου Εργασίας

Ως τώρα έχουμε αναλύσει το ζήτημα του χρόνου εργασίας και έχουμε 

αναφέρει κάποια συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν οι ερευνητές σχετικά με αυτόν, 

χωρίς να αναφερθούμε ξεκάθαρα στις πηγές από τις οποίες πήραν τα στοιχεία που 

χρησιμοποίησαν και κατασκεύασαν συγκεκριμένους και διαφορετικούς σε κάθε 

περίπτωση δείκτες. Εδώ, θα διασαφηνίσουμε τους κύριους δείκτες του χρόνου 

εργασίας και θα δώσουμε μια σύντομη περίληψη των συμπερασμάτων που 

καταλήγουν οι οικονομολόγοι που χρησιμοποιούν τους εκάστοτε δείκτες.

Η πρώτη πηγή στην οποία θα αναφερθούμε είναι οι πίνακες καταγραφής των 

εργοδοτών (employers surveys) τους οποίους χρησιμοποιεί ευρέως το Bureau of 

Labor Statistics (BLS). Οι πίνακες αυτοί καταλήγουν στο ότι υπάρχει μείωση του 

χρόνου εργασίας σε όλους τους τομείς πλην της βιομηχανίας. Έτσι, ενώ το 1947 η 

μέση εργασιακή εβδομάδα ήταν 40 ώρες περίπου, το 1996 μειώνονται οι ώρες 

εργασίας στις 35 περίπου. Βέβαια, όπως έχουμε ήδη αναφέρει και αναλύσει 

λεπτομερειακά σε προηγούμενο τμήμα της εργασίας αυτής, το πρόβλημα με τους 

πίνακες του BLS είναι ότι υποεκτιμούν το πραγματικό ποσοστό της ανεργίας και έτσι 

δεν μπορεί να εμπιστεύεται κανείς τα αριθμητικά δεδομένα στα οποία καταλήγουν.

Η δεύτερη πηγή την οποία σχολιάζει η Schor είναι οι πίνακες καταγραφής των 

εργατών (employees surveys), οι οποίοι δείχνουν ότι οι μέσες ώρες εργασίας ανά 

εργάτη μοιάζει να έχουν αυξηθεί εξαιτίας της αύξησης των υπερωριών, των 

ανθρώπων που διατηρούν δεύτερη δουλειά και της μετακίνησης πολλών εργατών, 

κυρίως γυναικών σε δουλειές full - time, από εκεί που δούλευαν part - time.

Η τρίτη εκτιμήτρια που θα αναλύσουμε είναι αυτή των δεδομένων που 

προέρχονται από το Current Population Survey (CPS), το οποίο χρησιμοποιούν οι 

Larry Mishel και Jared Bernstein για να εκτιμήσουν τις ετήσιες ώρες εργασίας. 

Καταλήγουν ότι ο ετήσιος χρόνος εργασίας έχει αυξηθεί, αλλά το ποσοστό της 

αύξησης αυτής είναι σαφώς μικρότερο από αυτό που προτείνει η Schor. 

Συγκεκριμένα, υποστηρίζουν ότι οι μέσες ετήσιες ώρες εργασίας από 1,659 το έτος 

1973 αυξήθηκαν σε 1,759 το έτος 1992. Μιλάμε, λοιπόν για μια ετήσια αύξηση της 

τάξεως των 100 ωρών, 63 ώρες λιγότερες από αυτές που είχε προβλέψει η Schor.

Τα δεδομένα του CPS και κατά συνέπεια οι έρευνες που βασίστηκαν σε αυτά 

έχουν δεχτεί αρκετή κριτική. Μια πτώση στη μέση εργασιακή εβδομάδα ανά 

επάγγελμα ενώ οι μέσες ώρες ανά εργάτη αυξάνονται, συνεπάγεται ότι έχουμε ένα 

πολύ μεγαλύτερο ποσοστό εργατών που διατηρούν δύο δουλειές. Αυτό το ποσοστό
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μοιάζει εξωπραγματικό με βάση τους κριτικούς κι έτσι, τα δεδομένα στα οποία 

στηρίχτηκαν οι έρευνες της Schor καθώς και των Mishel και Bernstein κρίνουν πως 

δεν είναι αξιόπιστα. Δεύτερο σημείο κριτικής των δεδομένων του CPS αποτελεί το 

ότι οι ερωτηθέντες καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις όπως «Πόσες ώρες 

δουλέψατε την προηγούμενη εβδομάδα» και «Ποιες ήταν οι συνήθεις εβδομαδιαίες 

ώρες εργασίας σας τον προηγούμενο χρόνο». Τέτοιες ερωτήσεις είναι εύλογο να 

δέχονται υποκειμενικές απαντήσεις λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος για το 

οποίο καλούνται να απαντήσουν οι εργαζόμενοι.

Εξαιτίας, λοιπόν, των κριτικών που δέχτηκαν οι παραπάνω δείκτες και της 

ανάγκης για κάποιο εναλλακτικό μέτρο του χρόνου εργασίας δημιουργήθηκαν δύο 

εναλλακτικοί δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν ευρέως από κάποιους ερευνητές. Το 

πρώτο εναλλακτικό μέτρο είναι αυτό των ημερολογίων (diaries) τα οποία 

χρησιμοποιήθηκαν αρχικά από το Πανεπιστήμιο του Michigan το 1965 και το 1975 

και αργότερα από το Πανεπιστήμιο του Maryland (1985). Η μέθοδος των 

ημερολογίων ζητά από τους εργαζόμενους να διατηρούν κάποιας μορφής 24ωρο 

ημερολόγιο με ο,τι ακριβώς κάνουν για μια περίοδο 1-2 εβδομάδων. Είναι εύλογο ότι 

ο τρόπος αυτός είναι περισσότερο αξιόπιστος από τις έρευνες που βασίζονται σε 

δεδομένα του CPS αφού πάνω από όλα δεν απαιτεί να ανατρέξουν πίσω κάποιο 

μεγάλο χρονικό διάστημα στη μνήμη τους.

Στην πράξη, αν κανείς συγκρίνει τις εκτιμήτριες που δίνουν τα ημερολόγια με 

αυτές του CPS θα διαπιστώσει ότι το χάσμα μεταξύ των δύο πηγών είναι τόσο 

μεγαλύτερο, όσο περισσότερες είναι οι ώρες που δηλώνουν ότι εργάζονται οι 

ερωτώμενοι. Αυτό το αποτέλεσμα δείχνει ότι τελικά οι Αμερικάνοι δεν είναι τόσο 

overworked όσο ισχυρίζονται οι Schor, Mishel και Bernstein. Σε αυτό το συμπέρασμα 

της σχετικής σταθερότητας των ωρών εργασίας κατέληξαν οι Robinson και Bostrom 

στην προσπάθεια τους να συγκρίνουν τα αποτελέσματα των ημερολογίων με τους 

δείχτες του CPS. Έχει ενδιαφέρον να ψάξουμε τον πραγματικό λόγο για τον οποίο 

υπάρχει αυτή η απόκλιση μεταξύ των ερευνητών. Θα παρατηρήσουμε ότι η Schor, ο 

Mishel και η Bernstein υπολογίζουν τις ετήσιες ώρες εργασίας και η αύξηση των 

ωρών στην οποία καταλήγουν οφείλεται στην αύξηση των ετησίων εβδομάδων 

εργασίας κι όχι στην αύξηση των ωρών εργασίας ανά εβδομάδα, παράγοντα στον 

οποίο επικεντρώνουν τις έρευνες τους οι Robinson και Bostrom.

Ένας δεύτερος εναλλακτικός δείκτης μέτρησης των ωρών εργασίας είναι 

αυτός του Panel Study on Income Dynamics (PSID), ο οποίος χρησιμοποιήθηκε από 

το Πανεπιστήμιο του Mishigan το 1968 και έπειτα. Ο δείκτης αυτός χρησιμοποιεί ένα
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δείγμα των ίδιων οικογενειών και παιδιών τα οποία εξετάζει σε μια πορεία ετών. 

Όσον αφορά τα εργασιακά θέματα, αρχικά ζητά από τους ερωτώμενους να θυμηθούν 

τις ημέρες των διακοπών, των απεργιών και των αργιών που είχαν. Στη συνέχεια, 

θέτει ερωτήσεις για τις συνήθεις ώρες εργασίας την εβδομάδα και τις συνήθεις 

εβδομάδες εργασίας το χρόνο. Οι ερωτήσεις αυτές επαναλαμβάνονται και μπορεί να 

αφορούν μέχρι 3 διαφορετικές εργασίες ανά εργαζόμενο. Τέλος, όλες αυτές οι 

πληροφορίες συνδυάζονται για να μας δώσουν μια εκτιμήτρια των ετήσιων ωρών 

εργασίας. Είναι εμφανές ότι για τις συγκεκριμένες εκτιμήτριες μπορεί να αποτελεί 

ελάττωμα το ίδιο πρόβλημα της υποκειμενικότητας που αντιμετωπίζουν και οι 

εκτιμήτριες του CPS, αλλά τουλάχιστον εδώ υπάρχουν πολλές λεπτομερειακές 

ερωτήσεις που αφορούν το χρόνο εργασίας και που θα μπορούσαν να δώσουν πιο 

αντικειμενικά αποτελέσματα και πιο αξιόπιστες εκτιμήτριες.

Ας δούμε διαγραμματικά τις μέσες ώρες εργασίας με βάση εκτιμήτριες του 

PSID για τα έτη 1967 - 1989, για τους εργάτες ηλικίας 25 - 54 ετών.

Average Hours Worked
All Prime Age Workers

67 Ii8 69 70 71 72 73 74 75 76 77 73 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

ource: Author's analysis of PSID survey data

Παρατηρούμε ότι οι ώρες εργασίας μειώνονται μέχρι το 1981 περίπου και στη 

συνέχεια ξεκινούν μια ανοδική πορεία που φτάνει μέχρι το τέλος της περιόδου. Για 

να πάρουμε μια πιο αξιόπιστη εκτιμήτρια, τρέχουμε παλινδρομήσεις όπου έχει 

προστεθεί το ποσοστό ανεργίας και η τάση και έχουν υπολογισθεί σε σχέση με τις 

ετήσιες ώρες εργασίας και παρατηρούμε ότι υπάρχει μια ελαφρά ανοδική τάση στις 

ετήσιες ώρες εργασίας για το σύνολο των παραγωγικών εργατών, τάση που φτάνει τις

3,3 ώρες το χρόνο. Σε μια περίοδο 20 ετών λοιπόν έχουμε αύξηση των ωρών 

εργασίας κατά 66 ώρες το χρόνο. Αυτό το νούμερο βρίσκεται πολύ χαμηλότερα από
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το νούμερο που είχε υπολογίσει η Schor και έφτανε τις 163 ώρες επιπλέον το χρόνο 

και αρκετά χαμηλότερα από την εκτίμηση των Mishel και Bernstein η οποία έφτανε 

τις 100 ώρες επιπλέον το χρόνο. Βέβαια, όλοι οι παραπάνω ερευνητές συμφωνούν 

στο ότι η τάση που επικρατεί για τις ώρες εργασίας είναι ανοδική, σε αντίθεση με την 

επίπεδη γραμμή που βρίσκουν οι Robinson και Bostrom χρησιμοποιώντας τη μέθοδο 

των ημερολογίων.

Τα επόμενα σχήματα μας δείχνουν συγκριτικά τις δύο πηγές, CPS και PSID 

όπου είναι εμφανείς, σύμφωνά με τον Bluestone (Bluestone, 1997:38) οι όποιες 

διαφορές στα συμπεράσματα μας από τη μελέτη των δύο διαφορετικών εναλλακτικών 

δεικτών.

Το πρώτο σχήμα δείχνει, κατά τον Bluestone, ότι τα δεδομένα του CPS είναι 

πολύ κοντά με αυτά του PSID, οπότε μπορούμε κάλλιστα να χρησιμοποιούμε το CPS 

για τις διάφορες μελέτες μας. Στο δεύτερο σχήμα έγινε μια προσπάθεια να επεκταθεί 

το δείγμα μέχρι το έτος 1995. Επειδή τα δεδομένα του PSID υπήρχαν μόνο μέχρι το 

έτος 1989, συνδυάστηκαν οι δύο πηγές, έτσι ώστε μέχρι το έτος 1974 

χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα του PSID και για το υπόλοιπο του δείγματος ως το 1995 

δεδομένα του CPS. Παρατηρούμε επιπλέον ότι μετά την ύφεση του 1990 - 1991, οι 

ώρες εργασίας άρχισαν πάλι να αυξάνονται.
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Source: Authors’ calculations based on CPS and PSID data.
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Average Annual Hours
All Prime Age Workers (Age 25-54)

Μετά από όλα αυτά, μπορούμε να αντιληφθούμε την πληθώρα των 

διαφορετικών πηγών και μεθόδων που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να 

διερευνήσουμε το ζήτημα του χρόνου εργασίας. Μετά από την προσεχτική συλλογή 

των δεδομένων, έπεται η επιλογή της κατάλληλης οικονομετρικής τεχνικής που θα 

χρησιμοποιηθεί, καθώς και η μελέτη για το αν τα δεδομένα μας με τον τρόπο που 

είναι δοσμένα επιτελούν το στόχο για τον οποίο έχουν επιλεχθεί. Ο Hammermesh στο 

άρθρο του «The Art of Labormetrics» εξετάζει το πώς οι παραπάνω ενέργειες θα μας 

οδηγήσουν σε σωστά οικονομετρικά αποτελέσματα και αξιόπιστες εκτιμήτριες.

Ας δούμε στη συνέχεια με μερικά παραδείγματα τι ακριβώς πρέπει να 

προσέχουμε σύμφωνα με τον Hammermesh καθώς κατασκευάζουμε οικονομετρικούς 

δείκτες του χρόνου εργασίας.

Τι πρέπει να προσέχουμε όταν μελετούμε οικονομετρικά το χρόνο εργασίας

• Μελετώντας τη ζήτηση εργασίας, τα συνήθη επίπεδα μισθών που 

χρησιμοποιούνται είναι διαφορετικά από το πραγματικό οριακό κόστος της 

εργασίας. Αυτό δεν είναι ζήτημα κλασικού σφάλματος μέτρησης, αλλά 

πρόβλημα του κατά πόσο μπορούμε να συνδυάσουμε τις εμπειρικές μας 

εκτιμήτριες με τις θεωρητικές απαιτήσεις του συγκεκριμένου ζητήματος.

• Ένας ακόμη τρόπος με τον οποίο μειώνουμε τις πιθανότητες να καταλήξει η 

έρευνά μας σε αξιόπιστα συμπεράσματα είναι η ελάττωση των 

παρατηρήσεων του δείγματος, με τέτοιον τρόπο ώστε είναι αδύνατη η 

εξαγωγή σωστών αποτελεσμάτων. Για παράδειγμα, ένα έξυπνο άρθρο του 

Baker (1997) εξετάζει μια χρονοσειρά των αποδοχών των ανδρών, ένα
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σημαντικό βήμα, εφόσον θέλουμε να δούμε τη φύση των ανισοτήτων των 

αποδοχών αυτών. Στη συνέχεια, αφαιρεί από το δείγμα των 20 ετών που έχει, 

όλους τους άνδρες που δεν διευθύνουν κάποιο νοικοκυριό ή δεν έχουν 

εργαστεί με μορφή πληρωμένης εργασίας σε κάθε ένα από τα έτη στα οποία 

αναφέρεται το δείγμα του. Με αυτόν τον τρόπο όμως, δεν επιλέγει το δείγμα 

του με ένα τυχαίο τρόπο.

• Ένα τρίτο σημείο που πρέπει να προσέχουμε αφορά τη μέτρηση και την 

ερμηνεία των ωρών εργασίας. Η ιδέα που θέλουμε να εξετάσουμε είναι το 

ποσό κάποιου συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος (μέρα, εβδομάδα, έτος) 

που αφιερώνεται στην παραγωγή στην αγορά (market production). Σχεδόν σε 

όλες τις έρευνες, οι ερωτώμενοι καλούνται να αναλύσουν, όπως ήδη έχουμε 

επισημάνει τις δραστηριότητες τους κατά τη διάρκεια μιας περασμένης 

περιόδου. Συγκρίνοντας αυτά τα δεδομένα με δεδομένα παρμένα από 

ημερολόγια που αναφέρουν τις πραγματικές ώρες εργασίας, θα 

διαπιστώσουμε ότι συνήθως οι πρώτες μετρήσεις υπερεκτιμούν το χρόνο 

εργασίας.

• Ένα από τα πιο σημαντικά σημεία στη μέτρηση των ωρών εργασίας είναι 

αυτό του συνυπολογισμού του σφάλματος μέτρησης που εμπεριέχεται στα 

δεδομένα μας. Επειδή το να βρούμε δεδομένα που είναι απαλλαγμένα από 

σφάλματα μέτρησης είναι σχεδόν αδύνατο, αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε 

είναι η ύπαρξη του σφάλματος αυτού, ώστε να το συνυπολογίσουμε στην 

διεξαγωγή των συμπερασμάτων μας.

• Όταν στο οικονομετρικό υπόδειγμα που χρησιμοποιούμε θέλουμε να 

εισάγουμε ως ερμηνευτική μεταβλητή το επίπεδο της σχόλης, πρέπει να 

έχουμε υπόψη μας τη σχόλη εκείνη που προκύπτει όταν οι εργάτες βρίσκονται 

στο περιβάλλον εργασίας τους, αλλά δεν δουλεύουν στην πραγματικότητα. 

Αυτή η μορφή της σχόλης επισημαίνεται από τον Hammermesh στο άρθρο 

του « Shirking or Productive schmoozing: Wages and allocation of time at 

work», (βλ. Hammermesh, 1988).
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Μετά από την σύντομη αυτή ανάλυση πάνω στους διαφορετικούς δείκτες και 

μεθόδους που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας ερευνητής καθώς μελετά το χρόνο 

εργασίας, μπορεί κανείς να κατανοήσει πόσα διαφορετικά συμπεράσματα μπορεί να 

είναι εξίσου σωστά βασιζόμενα στο συγκεκριμένο σύστημα, πηγή ή μέθοδο που 

χρησιμοποιεί ο εκάστοτε οικονομολόγος.

Συγκεκριμένα, βέβαια, για το χρόνο εργασίας οι περισσότερες πηγές και μέθοδοι 

φαίνεται να καταλήγουν σε ένα κοινό συμπέρασμα. Άλλες με λιγότερη ένταση και 

ρυθμό αύξησης, άλλες με μεγαλύτερη, σχεδόν όλες πάντως καταλήγουν στο ότι τα 

τελευταία χρόνια διαφαίνεται μια αυξητική τάση όσον αφορά το χρόνο εργασίας σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Έτσι, λοιπόν το πρόβλημα του χρόνου εργασίας αποτελεί 

κομβικό χαρακτηριστικό της σύγχρονης καπιταλιστικής κοινωνίας και βρίσκεται στο 

επίκεντρο των διεθνών συζητήσεων αυτή την εποχή. Οι συνέπειες του 

μακροοικονομικού αυτού ζητήματος, είναι όπως είδαμε πολλές και επηρεάζουν 

πολυποίκιλα το σύγχρονο άνθρωπο. Θα προσπαθήσουμε στο επόμενο μέρος της 

εργασίας αυτής να διακρίνουμε τις ιδιομορφίες και τις ιδιαίτερες συνθήκες που 

επικρατούν στον ελληνικό χώρο σχετικά με το ζήτημα του εργάσιμου χρόνου.
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5. Η περίπτωση της Ελλάδας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Πριν διερευνήσουμε εμπειρικά την περίπτωση της Ελλάδας, θα είχε 

ενδιαφέρον να δούμε την κατάσταση που απεικονίζεται σε πίνακες της ΕΣΥΕ 

(Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία) για τα ελληνικά δεδομένα, αλλά και η άποψη της 

Γ.Σ.Ε.Ε. όσον αφορά το χρόνο εργασίας.

Όλα δείχνουν ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα στην οποία επικρατεί τα τελευταία 

χρόνια σημαντική αύξηση των ωρών εργασίας, με αποτέλεσμα να βρίσκεται σήμερα 

στις υψηλότερες θέσεις σε σχέση με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες. Έτσι, 

σύμφωνα με την ΕΣΥΕ, η νόμιμη μέγιστη εργασιακή εβδομάδα για την Ελλάδα 

φτάνει τις 48 ώρες (από τις μεγαλύτερες εργασιακές εβδομάδες) ενώ η μέση 

εργασιακή εβδομάδα που συμφωνήθηκε είναι 40 ώρες. Στην πράξη, ο πραγματικός 

εβδομαδιαίος χρόνος για τους εργαζόμενους πλήρης απασχόλησης στην Ελλάδα τα 

έτη 1999 και 2000 φτάνει τις 42,2 και 42,3 ώρες αντίστοιχα όπως φαίνεται και στον 

παρακάτω πίνακα, ο μεγαλύτερος μέσος όρος σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες 

εξεταζόμενες χώρες.

Average actual weekly working hours, full
time workers, 1999 and 2000

Country 1999 2000
Ausln;] 40.2 nd

Belgium 38.0 nd

Denmark 38.0 nd

Finland 41.0 nd

France 39.6 38.9

Greece 42.2 42.3
Luxembourg 39.7 nd

Netherlands 38.0 nd

Norway 40.1 39.9
Spain 38.4 37.3

Sweden 37.9 nd
UK 40.0 39.8

Πηγή: EIRO

Η ΓΣΕΕ σήμερα (Περιοδικό Ενημέρωση, Τεύχος 71, Μάιος 2001) θεωρεί τη 

δραστική μείωση του χρόνου εργασίας ως το πλέον αποτελεσματικό όπλο κατά της 

ανεργίας, χωρίς να παραβλέπονται οι ευεργετικές επιπτώσεις από την αύξηση του 

ελεύθερου χρόνου για την οικογένεια και τον πολιτισμό.
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Την Άνοιξη του ’99 η ΓΣΕΕ κίνησε τη διαδικασία των συλλογικών 

διαπραγματεύσεων με ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ ειδικά για το 35ωρο, το οποίο όπως 

γνωρίζουμε αποτελεί στόχο και για πολλές από τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες, 

χωρίς να υπάρχουν σημεία σύγκλισης των αντιτιθέμενων απόψεων.

Οι κύριοι άξονες της πρότασης της ΓΣΕΕ για την εφαρμογή του 35ωρου χωρίς 

μείωση των αποδοχών αφορούσαν αρχική εφαρμογή σε όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες, 

ΔΕΚΟ, Τράπεζες κλπ, αργότερα σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 

20 εργαζόμενους και τον Ιανουάριο του 2003 εφαρμογή σε όλο τον ιδιωτικό τομέα σε 

εθνικό επίπεδο.

Κάποιοι φορείς, βέβαια, αμφιβάλλουν για το αν μπορεί στην Ελλάδα να 

επιτευχθεί μείωση του χρόνου εργασίας, χωρίς αντίστοιχη μείωση των αποδοχών. 

Μια άποψη γι αυτό το θέμα εκφράζει ο Ηλίας Ιωακείμογλου στο σχετικό άρθρο του 

(Περιοδικό Ενημέρωση, Τεύχος 55).

Σύμφωνα με την άποψη του Ιωακείμογλου, η «παθητική» εφαρμογή του 

35ωρου' θα έχει τα εξής αποτελέσματα:

• Θα αυξήσει το ωριαίο κόστος της εργασίας, αλλά θα αυξήσει παράλληλα και 

την παραγωγικότητα της εργασίας (εξαιτίας των καλύτερων συνθηκών 

εργασίας).

• Θα αυξήσει τις τιμές των προϊόντων (αφού οι επιχειρήσεις θα μετακυλήσουν 

την αύξηση του κόστους εργασίας στις τιμές).

Αν τώρα έχουμε «ενεργητική» εφαρμογή του μέτρου, παρατηρούμε:

• Εντατικότερη χρήση του παγίου κεφαλαίου, άρα και αύξηση της παραγωγής, 

επιμερισμό του σταθερού κόστους σε μεγαλύτερο όγκο προϊόντων και 

βελτίωση του μοναδιαίου κόστους παραγωγής.

• Εμπλοκή του Κράτους (π.χ μεταφορά πόρων από το δημόσιο προς τις 

επιχειρήσεις ώστε η αύξηση του κόστους εργασίας να είναι μικρότερη). 1

1 Όπου «ενεργητική» εφαρμογή εννοούμε τη μείωση του χρόνου εργασίας χωρίς μείωση των 
αποδοχών, αλλά ταυτόχρονη λήψη συνοδευτικών μέτρων ώστε να μείνει ανεπηρέαστη η 
ανταγωνιστικότητα της εξεταζόμενης χώρας. Η «παθητική» εφαρμογή αφορά τη μείωση του χρόνου 
εργασίας, χωρίς όμως καμιά παρέμβαση του Κράτους ή λήψη άλλων μέτρων.
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Τελικά, αυτού του είδους η εφαρμογή του μέτρου (ενεργητική) μπορεί να 

εφαρμοστεί στην Ελληνική Οικονομία, κατά τον Ιωακείμογλου, χωρίς να βλάψει την 

ανταγωνιστικότητά της, υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Για την εξασφάλιση αυτών, θα 

πρέπει να υπάρξει μακροπρόθεσμη κοινωνική συμφωνία και των τριών μερών: των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων των μισθωτών, της εργοδοτικής πλευράς και του 

Κράτους.

Ανεξάρτητα από το αν συμφωνούν όλοι με αυτή την άποψη, είναι πάντως γενικά 

παραδεκτό ότι ο εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας στην Ελλάδα είναι σε υψηλά επίπεδα 

σε σχέση με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες. Θα προσπαθήσουμε τώρα να 

παρακολουθήσουμε την εξέλιξη του τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία του 

ILO ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας και ανά φύλλο.

Τα στοιχεία που εμφανίζονται στους παρακάτω πίνακες αντανακλούν τις 

πραγματικές εβδομαδιαίες ώρες εργασίας για τα έτη 1987 - 1999, ομαδοποιημένα και 

ανά φύλλο2

Π ραγματικιες Εβδομαδιαίες Ώρες Εργασίας
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Γ υναίκεςΓΑντρες 39 38,8 39,8 39,6 41 41,2 42 42 41 41 41 41
Άντρες 40,8 40,6 42 41,6 42 43 44 44 43 43 43 43

Γ υναίκες 36,2 36,6 36,8 36 38,2 38,8 39 38 38 38 37 37

Πραγματικές Εβδομαδιαίες Ώρες Εργασίας

50 ι-------

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

□ Γυναίκες/Άντρες □ Άντρες ■ Γυναίκες

Με βάση τους παραπάνω πίνακες, παρατηρούμε:
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• Οι πραγματικές εβδομαδιαίες ώρες εργασίας για όλες τις επιμέρους 

κατηγορίες έχουν αυξηθεί από το 1987 μέχρι το 1998, προσεγγίζοντας τις 41 

ώρες την εβδομάδα κατά μέσο όρο, έναν από τους μεγαλύτερους μέσους 

όρους της Ευρώπης.

• Οι γυναίκες δουλεύουν λιγότερο κατά μέσο όρο σε σχέση με τους άντρες, (37 

ώρες έναντι 43 ωρών των αντρών το 1998), όμως αν λάβουμε υπόψη μας ότι 

οι γυναίκες έχουν εισέλθει δυναμικά στην αγορά εργασίας τα τελευταία 

χρόνια, ενώ παλαιότερα όταν δούλευαν, εργάζονταν κυρίως part - time, 

καταλαβαίνουμε ότι το νούμερο αυτό δεν είναι χαμηλό.

• Εάν προσθέσουμε για το σύνολο των εργαζομένων και τα δύο τελευταία 

χρόνια (με βάση τη μελέτη του EIRO ) παρατηρούμε ξεκάθαρα την ανοδική 

τάση που επικρατεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, όσον αφορά τις 

εβδομαδιαίες ώρες εργασίας. Αυτό μπορεί να γίνει περισσότερο κατανοητό 

βάση του ακόλουθου διαγράμματος.

Στο διάγραμμα αυτό φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι ώρες εργασίας τις τελευταίες 

δεκαετίες έχουν αυξηθεί. Η μαύρη γραμμή αντικατοπτρίζει την γραμμική τάση 2

2 Στο Παράρτημα, παρουσιάζεται αναλυτικά η κατηγοριοποίηση και οι πηγές των δεδομένων των 
πινάκων
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που επικρατεί στις ώρες εργασίας και όπως βλέπουμε και ήταν αναμενόμενο είναι 

ανοδική.

Όλα αυτά αφορούν το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας και φυσικά 

δεν είναι ομαδοποιημένα ανά τομέα. Γι αυτό το λόγο, θα προσπαθήσουμε 

σύντομα να δούμε τι συμβαίνει σε κάποιους επιλεγμένους τομείς οικονομικής 

δραστηριότητας, τη Βιομηχανία, τον Τουρισμό (Ξενοδοχεία - Εστιατόρια) και 

την Εκπαίδευση. Τα δεδομένα για τα έτη 1987 - 1998 παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα .

Πραγματικές Ώρες Εργασίας Ανά Τομέα G 1 < ο ■C X ς Δραστηριότητας
1993 1994 1995 1996 1997 1998

Βιομηχανία 42 42 42 42 42 42
Ξενοδοχεία / Εστιατόρια 52 51 51 50 50 50

Εκπαίδευση 24 27 26 24 24 23

Οι λόγοι που επιλέχθηκαν οι συγκεκριμένοι τομείς ήταν οι ακόλουθοι:

α) Η Βιομηχανία είναι ο κατεξοχήν κλάδος οικονομικής δραστηριότητας για τις 

περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες και είναι αυτός ο τομέας για τον οποίο έχουν γίνει οι 

περισσότερες έρευνες ανά χώρα. Παρατηρούμε μια σταθερή πορεία τα τελευταία 

χρόνια για τον κλάδο αυτό με τις ώρες εργασίας να σταθεροποιούνται στις 42 ανά 

εβδομάδα, αν και υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στους επιμέρους τομείς του 

κλάδου της βιομηχανίας.

β) Ο Τουρισμός και η Εκπαίδευση επιλέχθηκαν διότι εμφανίζουν τις περισσότερες 

και τις λιγότερες εβδομαδιαίες ώρες εργασίας αντίστοιχα. Ας δούμε τον ίδιο Πίνακα 

και σε μορφή διαγράμματος.

Πραγματικές Ώρες Εργασίας
Ανά Τομέα Δραστηριότητας

55
50 " ■------------"---------—·------------·------------ ■
45
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—Βιομηχανία —Ξενοδοχεία / Εστιατόρια Εκπαίδευση
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Είναι λογικό να εμφανίζονται διαφοροποιήσεις από κλάδο σε κλάδο, εξαιτίας 

των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του συγκεκριμένου κλάδου δραστηριότητας και των 

συνθηκών της αγοράς. Βέβαια, αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία εδώ είναι κυρίως η 

γενική τάση της οικονομικής δραστηριότητας, κι όχι τα επιμέρους χαρακτηριστικά 

των κλάδων, οι οποίοι όταν μελετηθούν ξεχωριστά πιθανότατα να εμφανίσουν και 

κατά περιπτώσεις μείωση των ωρών εργασίας (π.χ. Εκπαίδευση).

Η Ελλάδα τελικά βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες της Ευρώπης με τις 

περισσότερες ώρες εργασίας ανά εβδομάδα. Έτσι, δικαιολογούνται οι προτάσεις της 

ΓΣΕΕ και η επιθυμία πολλών συνδικαλιστικών φορέων για μείωση των ωρών 

εργασίας και καλύτερες κατά συνέπεια συνθήκες εργασίας στη χώρα μας.
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6. Επίλογος

Κύριος σκοπός αυτής της εργασίας ήταν να επισημάνει την αυξητική τάση του 

χρόνου εργασίας τα τελευταία χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο, και να διασαφηνίσει τα 

αίτια και τις συνέπειες αυτής της αύξησης, προτείνοντας, όπου αυτό ήταν δυνατό, ένα 

πιθανό σχέδιο δράσης. Φαίνεται από την ανάλυση που προηγήθηκε, ότι αν και με 

διαφορετική μορφή σε κάθε χώρα και για διαφορετικούς λόγους, ο πραγματικός 

χρόνος εργασίας παρουσιάζει αυξητική τάση διαχρονικά με ποικίλες 

μακροοικονομικές επιπτώσεις για το σύνολο του εργατικού δυναμικού.

Η είσοδος της γυναίκας στην αγορά εργασίας, η αύξηση της μερικής 

απασχόλησης, η ραγδαία ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και η καθολική 

επικράτηση του καπιταλιστικού συστήματος με το καταναλωτικό πλαίσιο στο οποίο 

αναπόφευκτα οδηγεί τις σύγχρονες κοινωνίες, είναι κάποιοι μόνο από τους λόγους για 

τους οποίους αποτελεί κομβικό χαρακτηριστικό της σύγχρονης εποχής το πρόβλημα 

του χρόνου εργασίας.

Η Ελλάδα, ως μια από τις χώρες με τις περισσότερες εβδομαδιαίες ώρες 

εργασίας της Ευρώπης, αντιμετωπίζει με τη σειρά της τα θλιβερά επακόλουθα της 

υπερεργασίας. Στον ελληνικό χώρο υπάρχει σημαντική ανεπάρκεια στοιχείων, 

πράγμα που οδηγεί σε μια όχι και τόσο αντικειμενική μέτρηση των πραγματικών 

ωρών εργασίας, αφού για παράδειγμα πολλές από τις υπερωρίες του Ιδιωτικού τομέα 

μένουν αδήλωτες. Παρόλα αυτά, η τάση φαίνεται να είναι ανοδική, οδηγώντας 

πολλούς συνδικαλιστικούς φορείς και οικονομολόγους σε μια συζήτηση για τη 

μείωση των ωρών εργασίας και επικράτηση του 35ωρου.

Λέγεται συχνά ότι ένας οικονομολόγος είναι κάποιος που γνωρίζει την τιμή 

πολλών πραγμάτων και την πραγματική αξία κανενός. Στο ζήτημα του χρόνου 

εργασίας, γνωρίζουμε πολύ καλά την τιμή του χρόνου εργασίας - είναι το επιπλέον 

εισόδημα που κερδίζουμε από μια δεύτερη δουλειά, ή ο μισθός για κάθε επιπλέον 

ώρα υπερωρίας. Στην πράξη όμως, ίσως μας διαφεύγει η πραγματική αξία του χρόνου 

εργασίας. Όπως είπε και στο κλασικό πλέον άρθρο του ο Ε. Thomson (Βλ. Thomson, 

1967) προσπαθώντας να δείξει πως ο χρόνος εργασίας έχει γίνει σήμερα μέσο 

εκμετάλλευσης και αγοράζεται, «Ο χρόνος σήμερα έχει μετατραπεί σε εμπόρευμα. 

Δεν περνάμε το χρόνο μας, απλά τον ξοδεύουμε».

Τελικά, το ζήτημα του χρόνου εργασίας, με τις προβληματικές και τις 

αντιπαραθέσεις στις οποίες οδηγεί τη σύγχρονη επιστημονική κοινότητα, καθώς και
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εργατικούς και κρατικούς φορείς, βρίσκεται στο επίκεντρο των σύγχρονων εξελίξεων. 

Όλα δείχνουν πως η αύξηση του πραγματικού χρόνου εργασίας αποτελεί ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό της μοντέρνας καπιταλιστικής κοινωνίας και ως τέτοιο αναμένεται 

να απασχολεί τις διεθνείς συζητήσεις τα επόμενα χρόνια.
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ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ανάλυση που προηγήθηκε για τα δεδομένα της Ελληνικής Οικονομίας έχει 

γίνει σύμφωνα με μελέτη του ILO, τα στοιχεία έχουν δοθεί από τις έρευνες εργατικού 

δυναμικού (labor force surveys) της ΕΣΥΕ και αφορούν τον πραγματικό χρόνο 

εργασίας (hours actually worked). Από αυτόν τον πραγματικό χρόνο εργασίας 

πρέπει να σημειώσουμε ότι αφαιρούμε τα εξής:

α) Τις ώρες που έχουν πληρωθεί, αλλά δεν είναι δεδουλευμένες (π.χ άδεια διακοπών 

μετ’ αποδοχών, αναρρωτική άδεια μετ’αποδοχών κλπ.)

β) Διαλείμματα για φαγητό

γ) Χρόνος από και προς τον τόπο εργασίας.

Στην ουσία δηλαδή ο χρόνος εργασίας που αναλύσαμε αφορά τις κανονικές 

ώρες που δουλεύουν οι εργαζόμενοι και τις ώρες των υπερωριών που πληρώνονται. 

Υπάρχουν για πολλές χώρες αναλυτικά στοιχεία και για τις ώρες που έχουν πληρωθεί 

πραγματικά (hours paid for). Για την Ελλάδα τα στοιχεία αυτά είναι ελλιπή και 

αφορούν κυρίως υποδιαιρέσεις του κλάδου της βιομηχανίας, γι αυτό και δεν 

προηγήθηκε εκτενέστερη ανάλυση για τις ώρες αυτές.
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