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Στα πλοία που µας πάνε στα νησιά η τιµή του µικρού εµφιαλωµένου νερού 
ελέγχεται από το κράτος και περιορίζεται στα πενήντα λεπτά. Πριν αρχίσει αυτή η 
«διατίµηση», όπως θα θυµάστε, οι καντίνες των πλοίων πουλούσαν το 
µπουκαλάκι νερού µέχρι και δύο ευρώ, εκµετελλευόµενοι την µονοπωλιακή τους 
θέση στη µέση του πελάγου.  
 

• Ερώτηµα: Όταν το κράτος παρενέβη,  θεσπίζοντας ελάχιστη τιµή τα 
πενήντα λεπτά, τι συνέβη στην ποσότητα των µπουκαλιών που 
προσέφεραν προς πώληση οι καντίνες των πλοίων;  

• Απάντηση: Υπερδιπλασιάστηκε! 
 
Αυτό καλό είναι να το θυµούνται όσοι θεωρούν δεδοµένο ότι η επιβολή 
κατώτατου µισθού µειώνει αναγκαστικά και «φυσιολογικά» τις θέσεις εργασίας – 
την ποσότητα της απασχολούµενης εργασίας. Ας δούµε πως σχετίζεται ο 
κατώτατος µισθός µε την τιµή των πενήντα λεπτών για το εµφιαλωµένο νερό.  
 
Όταν δεν υπάρχει ανώτατο πλαφόν τιµής του εµφιαλωµένου νερού, η καντίνα του 
πλοίου, γνωρίζοντας ότι δεν έχει ανταγωνιστή, και προσπαθώντας να 
µεγιστοποιήσει το κέρδος της, έχει κάθε λόγο να µειώσει την προσφορά 
µπουκαλιών µερού – να πουλάει λιγότερα από αυτά που θα πούλαγε στην τιµή 
των πενήντα λεπτών. Γιατί να δηµιουργήσει αυτή την τεχνητή έλλειψη 
πρσοφερόµενων µπουκαλιών; Επειδή αυτή η τεχνητή έλλειψη αυτοµάτως 
δηµιουργεί συνθήκες που θυµίζουν πλειστηριασµό µεταξύ των αγοραστών, µε 
αποτέλεσµα κάποιοι επιβάτες να είναι διατεθειµένοι να πληρώσουν δύο και τρία 
ευρώ το µπουκάλι. Πόση τεχνητή έλλειψη συµφέρει την καντίνα να δηµιουργήσει; 
Η απάντηση είναι: Όση απαιτείται ώστε η τιµή να πάει σε εκείνο το επίπεδο που 
µεγιστοποιεί την διαφορά µεταξύ της τιµής αυτής που χρεώνει η καντίνα και της 
τιµής που πληρώνει στον προµηθευτή της για να αγοράσει το κάθε µπουκάλι 
πριν σαλπάρει το πλοίο.  
 
Όταν λοιπόν επικρατούν µονοπωλιακές συνθήκες σε ένα πλοίο, ή σε µια αγορά, 
τότε η επιβολή πλαφόν «απελευθερώνει» την καντίνα από το «πρότζεκτ» της 
δηµιουργίας τεχνητής έλλειψης καθώς η τιµή δεν µπορεί να ανέβει, νόµιµα, πάνω 
από τα πενήντα λεπτά όση τεχνητή έλλειψη και να δηµιουργηθεί. Αποτέλεσµα 
είναι να πουλιέται πολύ εµφιαλωµένο νερό – για την ακρίβεια, όσα µπουκάλια 
θέλουν οι καταναλωτές προς πενήντα λεπτά το ένα.  
 
Προσέξτε ότι το πλαφόν όχι µόνο προστατεύει τους καταναλωτές από την 
εκµετάλλευση της καντίνας αλλά και επαναφέρει την αποτελεσµατικότητα που 
χάθηκε λόγω µονοπωλιακής θέσης της καντίνας: αύξησε δηλαδή την ποσότητα 
του εν λόγω αγαθού που διακινείται, αυξάνοντας έτσι την συνολική «ωφέλεια» 
τόσο των καταναλωτών όσο και των παραγωγών εις βάρος της φιλοδοξίας της 



καντίνας να βγάλει µονοπωλιακά υπερκέρδη (τα οποία, έτσι κι αλλιώς, 
υπολείπονται της συνολικής «κοινωνικής» ωφέλειας που επέφερε το πλαφόν). 
 
Κάτι αντίστοιχο ισχύει και στην αγορά εργασίας όταν ο εργοδότης έχει 
µονοψωνιακή ισχύ επί των εργαζόµενων. Έστω µια επιχείρηση αντίστοιχη της 
καντίνας του πλοίου, π.χ. εταιρείας που δραστηριοποιείται σε κλάδο ή κωµόπολη 
όπου άλλος εργοδότης δεν υπάρχει είτε λόγω της κρίσης είτε λόγω της 
εξειδίκευσης των εργαζόµενων.  
 
Αν δεν υπάρχει πλαφόν για τον µισθό, ο εργοδότης έχει κάθε λόγο να κάνει ό,τι 
έκανε και η καντίνα του πλοίου µε τον µισθό: να µειώσει την ποσότητα 
(απασχολούµενης εργασίας αυτή την φορά, αντί εµφιαλωµένου νερού) για να 
οδηγήσει την «τιµή» (τον µισθό, αντί για την τιµή του νερού) στο επίπεδο που 
συνάδει µε το µέγιστο κέρδος της εταιρείας.  
 
Με απλά λόγια, οι εργοδότες µε δεσπόζουσα θέση στον κλάδο ή στην τοπική 
κοινωνία (π.χ. αλυσίδες φαστ φουντ, τράπεζες, µεγάλες αλλά και µεσαίες 
επιχειρήσεις των οποίων οι υπάλληλοι θα έχουν µεγαλύτερο πρόβληµα να βρουν 
δουλειά, αν απολυθούν, απ’ ότι η εταιρεία τους θα έχει να τους αντικαταστήσει) 
έχουν κάθε κίνητρο να συµπιέζουν τις θέσεις εργασίας τους ώστε να συµπιέζεται 
παράλληλα και ο µισθός, σε επίπεδα που µεγιστοποιούν τα κέρδη τους. Ένας 
κατώτατος µισθός, σωστά επιλεγµένος, «απελευθερώνει» τις επιχειρήσεις από 
αυτό το «πρότζεκτ» (συµπίεσης των µισθών) και τους επιτρέπει να 
δηµιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.  
 
Εν συντοµία, 
 

• Όπως ακριβώς η µονοπωλιακή καντίνα τείνει να δηµιουργεί τεχνητή 
έλλειψη εµφιαλωµένου νερού (ώστε να ανεβάσει την τιµή του στο επίπεδο 
όπου µεγιστοποιούνται τα κέρδη της), έτσι και ο µονοψωνιακός εργοδότης 
δηµιουργεί τεχνητή έλλειψη θέσεων εργασίας (για να ρίξει τον µισθό στο 
επίπεδο όπου µεγιστοποιούνται τα κέρδη του).  

• Όπως ακριβώς το πλαφόν στην τιµή του νερού βελτιώνει την 
αποτελεσµατικότητα της αγοράς νερού, αυξάνοντας την ποσότητα 
εµφιαλωµένου νερού που διακινείται, έτσι και ο κατώτατος µισθός αυξάνει 
τις θέσεις εργασίας και βελτιώνει την αποτελεσµατικότητα του µέρους της 
αγοράς εργασίας όπου οι εργοδότες διαθέτουν µονοψωνιακή ισχύ, σε 
κάποιο βαθµό, απέναντι στους εργαζόµενους.  

 
Και πως µπορούµε να επιλέξουµε τον κατώτατο µισθό έτσι που να 
µεγιστοποιηθεί η απασχόληση στην πιο πάνω περίπτωση; Το ερώτηµα είναι 
ακριβώς το ίδιο µε εκείνο που αντιµετώπισε η πολιτεία όταν αποφάσισε για την 
τιµή διατίµησης του εµφιαλωµένου µερού στα πλοία. Αν έθετε τιµή κάτω του 
κόστους του κάθε µπουκαλιού (π.χ. πέντα, αντί για πενήντα, λεπτά), τότε η 
«αγορά» θα κατέρρεε. Τα πενήντα λεπτά, αντίθετα, αφήνουν ένα σεβαστό 
ποσοστό κέρδους στην καντίνα (η οποία τα προµηθεύεται το πολύ προς τριάντα 



λεπτά το µπουκάλι) και φαίνεται να επαναφέρουν την αποτελεσµατικότητα στην 
αγορά. Κάτι αντίστοιχο απαιτείται και στην αγορά εργασίας όπου οι εργοδότες 
διαθέτουν µονοψωνιακή ισχύ απέναντι στους εργαζόµενους: ώστε να αυξήσει ο 
κατώτατος ωριαίος µισθός την απασχόληση θα πρέπει να µην ξεπερνά την αξία 
που παράγει ο µέσος εργαζόµενος ανά ώρα και ίσως να υπολείπεται λίγο αυτής. 
Τότε, η επιβολή του κατώτατου µισθού όχι µόνο δεν θα βλάψει την απασχόληση 
και την αποτελεσµατικότητα αλλά, όπως και στην καντίνα του πλοίου, θα την 
ενισχύσει.  
 
Πέραν του ότι ένας κατώτατος µισθός αυξάνει την απασχόληση εντός ισχυρών 
επιχειρήσεων (που διαθέτουν την ικανότητα να επιρρεάζουν τους µισθούς 
µειώνοντας τις θέσεις εργασίας που προσφέρουν), έχει κι άλλα αποτελέσµατα 
στο σύνολο της οικονοµίας: Όταν, π.χ., ένας ξένος επενδυτής, µε σχετική 
οικονοµική άνεση, αναρωτιέται τι µισθό να προσφέρει στην ρεσεψιονίστ ή στον 
επιστάτη της επιχείρησης, ρωτά να του πουν ποιος είναι ο κατώτατος µισθός 
στην χώρα – και προσδιορίζει ανάλογα και τον µισθό που προσφέρει (ακόµα κι 
αν προσφέρει περισσότερα από τον κατώτατο µισθό). Η αύξηση του κατώτατου 
µισθού, λοιπόν, έχει ως αποτέλεσµα την δυσανάλογη αύξηση των συνολικών 
εισοδηµάτων των µισθωτών, κάτι που αυξάνει την συνολική ζήτηση στην 
οικονοµία έτσι που να ωφελούνται όλοι οι επιχειρηµατίες – µεγάλοι και µικροί, 
ακόµα κι εκείνοι που είναι πολέµιοι του κατώτατου µισθού. 
 
Να γιατί ένας αξιοπρεπής κατώτατος µισθός δεν αιτιολογείται µόνο στην βάση 
της κοινωνικής δικαιοσύνης και του αγώνα εναντίον του εργασιακού µεσαίωνα 
αλλά αποτελεί προαπαιτούµενο για την αποτελεσµατικότητα, την απασχόληση 
και την ευρωστία της κοινωνικής οικονοµίας στο σύνολό της. 
 
Κάποιοι θα πουν, σωστά και εύλογα, ότι στον καιρό της κρίσης, και σε µια 
οικονοµία χιλιάδων µικρών επιχειρήσεων που δεν «βγαίνουν» και που 
αδυνατούν να καταβάλουν τον κατώτατο µισθό, το ΙΚΑ κλπ, όλα τα πιο πάνω 
είναι άνευ σηµασίας, καθώς αφορούν τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις οι οποίες 
δύνανται να πληρώνουν τον «βέλτιστο» κατώτατο µισθό – αυτό αν δεν κάνω 
λάθος είναι το επιχείρηµα εκείνων, όπως ο κ. Θάνος Τζήµερος (βλ. πρόσφατο 
άρθρο του στο protagon), που ζητούν την κατάργηση του κατώτατου µισθού.   
 
Το µέγα ερώτηµα, που προκύπτει από τα πιο πάνω, είναι το εξής: Μπορεί να 
επιβληθεί, αποτελεσµατικά, ο ίδιος κατώτατος µισθός σε µια δυϊδική αγορά 
εργασίας, όπου οι µικρές επιχειρήσεις ζουν σε άλλο σύµπαν από τις 
µεγαλύτερες; Προφανώς όχι, καθώς οι «µικροί» (που δεν έχουν καµία 
µονοπωλιακή ή µονοψωνιακή ισχύ) είτε θα αναγκαστούν να κλείσουν είτε να 
πληρώνουν µαύρη εργασία, καταστρατηγώντας τον κατώτατο µισθό που αυξάνει 
την απασχόληση των «µεγαλύτερων».  
 
Δύο είναι οι εν δυνάµει λύσεις σε αυτό το πραγµατικό, καυτό πρόβληµα – καθώς 
οι απώλειες θέσεων εργασίας από τους «µικρούς» πολύ δύσκολα θα 



αναπληρωθούν στην Ελλάδα από τις νέες θέσεις εργασίας που θα 
δηµιουργήσουν οι «µεγάλοι» λόγω του κατώτατου µισθού:  
 
Πρώτη λύση είναι να ισχύει διαφορετικός κατώτατος µισθός ανάλογα µε το 
µέγεθος της επιχείρησης. 
 
Δεύτερη λύση, την οποία προκρίνω, είναι να µην υπάρχει καθόλου µισθός στις 
µικρές επιχειρήσεις που δεν µπορούν να καταβάλουν τον ένα και µοναδικό 
κατώτατο µισθό. Και τι να υπάρχει στην θέση του; Ισότιµη διανοµή των κερδών 
µεταξύ όλων όσων εργάζονται στην επιχείρηση. Π.χ. εάν ο κ. Μήτσος, που έχει 
ένα συνεργείο, δεν µπορεί να πληρώνει τον τεχνίτη του τον κατώτατο µισθό, τότε  
να µην του δίνει µισθό αλλά να µοιράζονται πενήντα-πενήντα ό,τι χρήµατα 
µείνουν στο ταµείο στο τέλος του µήνα αφού πληρωθούν όλα τα κόστη και οι 
φόροι.  


