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Μια δεκαετία πτωτικής τάσης των µισθών:
Από το κακό στο χειρότερο
Του Fernando Rios-Avila
Έχει αναφερθεί ευρέως ότι οι πραγµατικοί µισθοί στις ΗΠΑ καταγράφουν πτωτική τάση
εδώ και δεκαετίες. Σε ένα πρόσφατο κείµενο πολιτικής που έφερε τον τίτλο «A Decade of
Flat Wages?»[1] εξετάσαµε την εξέλιξη των µισθών από το 1994. Βρήκαµε ότι ενώ οι
µισθοί αυξήθηκαν µεταξύ 1994 και 2002, ο µέσος πραγµατικός µισθός από το 2002-03
είτε παρέµεινε στάσιµος είτε µειώθηκε. Το συγκεκριµένο κείµενο ανέφερε ότι, µε
εξαίρεση µια αύξηση στο µερίδιο του ηλικιωµένου/ περισσότερο έµπειρου και καλύτερα
εκπαιδευµένου εργατικού δυναµικού, η δεκαετία των στάσιµων µισθών (2003-13) ήταν
στην πραγµατικότητα µια δεκαετία πτωτικής τάσης στο µέσο πραγµατικό µισθό. Η
παρούσα µελέτη παρέχει µια πιο λεπτοµερή ανάλυση της τάσης των µισθών,
επικεντρώνοντας την προσοχή στις περιόδους µετά τις υφέσεις του 2001 και του 200709.
Η ανάλυση που ακολουθεί δείχνει ότι, πριν από την περίοδο 2002-03, υπήρξε µια
συνεκτική ανάπτυξη των µισθών για τους µισθωτούς πλήρους απασχόλησης ανάµεσα
σε όλες τις δηµογραφικές οµάδες (επίπεδο µισθών, ηλικία, εµπειρία και εκπαίδευση).
Ωστόσο, µετά το 2002-03 υπάρχει σαφής απόκλιση στις τάσεις των µισθών ανάµεσα
στις διαφορετικές δηµογραφικές οµάδες. Μεταξύ 2003-2013, παρατηρούµε έντονη
υποχώρηση του µέσου πραγµατικού µισθού για την πλειοψηφία των αµερικανών
µισθωτών πλήρους απασχόλησης. Οι µισθωτοί µε εισοδήµατα χαµηλότερα από το 75%
της κατανοµής του εισοδήµατος, οι σχετικά νεότεροι εργαζόµενοι (έως και 44 ετών) και
______________________________________________________________________
O Fernando Rios-Avila είναι ερευνητής στο Levy Economics Institute. 2015 Levy
Economics Institute of Bard College

	
  

2	
  

εκείνοι µε επίπεδο εκπαίδευσης χωρίς πτυχίο βίωσαν µείωση των πραγµατικών µισθών
κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Αντίθετα, µια πολύ µικρότερη οµάδα που
αντιπροσωπεύει το υψηλόµισθο, µεγαλύτερης ηλικίας και καλύτερα µορφωµένο εργατικό
δυναµικό βίωσε αναλογικά µικρότερη πτώση των µισθών. ενώ σε ορισµένες
περιπτώσεις υπήρξε αύξηση στους πραγµατικούς της µισθούς.
Όπως και στο κείµενο πολιτικής 2014/4, η ανάλυση της τάσης των µισθών λαµβάνει
υπόψη τους δηµογραφικούς παράγοντες που επηρεάζουν τους µισθούς ενός ατόµου
(π.χ., ηλικία, εκπαίδευση, φύλο και φυλή). Αυτό µας επιτρέπει να παρέχουµε µια συνεπή
και συγκρίσιµη εικόνα στις µεταβολές που προκύπτουν µε την πάροδο του χρόνου στο
µέσο όρο των πραγµατικών µισθών µε τη χρήση αντιπαραδειγµάτων όσον αφορά το
µέσο µισθό.[2] Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι η ανάλυση επικεντρώνεται µόνο στους
µισθωτούς σε µη αγροτικές βιοµηχανίες που εργάζονται µε πλήρη απασχόληση (35 ή
περισσότερες ώρες ανά εβδοµάδα). Έτσι, η τάση των µισθών που αναλύεται
περιορίζεται σε άτοµα µε πλήρες ωράριο µισθωτής απασχόλησης—άτοµα που κατέχουν
«καλές» θέσεις εργασίας—µεταξύ 1994 και 2013. [3] Επίσης, η ανάλυσή µας
περιορίζεται στους µισθωτούς ηλικίας µεταξύ 25 και 64 ετών, καθώς αντιπροσωπεύουν
τον πυρήνα του εργατικού δυναµικού.
Αν και δεν θέσαµε ως στόχο να επιβεβαιώσουµε τα ευρήµατα πρόσφατων µελετών
σχετικά µε την ανάκαµψη της οικονοµίας των ΗΠΑ, θα ήταν παράλειψη αν δεν
σηµειώναµε ότι τα ευρήµατά µας σχετικά µε την τάση των µισθών συµπίπτουν µε άλλες
αναλύσεις του Ινστιτούτου Levy. Η αύξηση της εισοδηµατικής ανισότητας (βλ Tcherneva
2014) είναι εµφανής στην εξέλιξη των µισθών. Η µείωση των πραγµατικών µισθών
µεταξύ 2002-2013 ενισχύει τα πορίσµατα του Ινστιτούτου για το χρέος ως στρατηγική για
τη διατήρηση του επιπέδου της κατανάλωσης των νοικοκυριών ενόψει της πτώσης των
εισοδηµάτων των νοικοκυριών (Cynamon και Fazzari 2013). Η παρούσα µελέτη
υπογραµµίζει, επίσης, τα ευρήµατα µιας πρόσφατης στρατηγικής ανάλυσης για τις
Ηνωµένες Πολιτείες (Papadimitriou et al. 2014), όπου η αυξανόµενη εισοδηµατική
ανισότητα περιγράφεται ως µια «µη-βιώσιµη διαδικασία» που υπονοµεύει τη δυνητική
οικονοµική ανάπτυξη των ΗΠΑ.
Η µελέτη µας παρέχει µια βαθύτερη κατανόηση της αύξησης της µισθολογικής
ανισότητας και των οµάδων που πλήττονται περισσότερο πριν, κατά τη διάρκεια και µετά
την τελευταία χρηµατοπιστωτική κρίση, που οδήγησε στη Μεγάλη Ύφεση (Great
Recession). Θα ξεκινήσουµε µε µια σύντοµη περιγραφή των πληθυσµιακών τάσεων στις
Ηνωµένες Πολιτείες µεταξύ 1994-2013 και θα συνεχίσουµε µε την εξέταση των τάσεων
των πραγµατικών µισθών σε µισθολογικό επίπεδο και ανά ηλικία, εµπειρία και
εκπαίδευση.

Ηλικία και εκπαίδευση: Πληθυσµιακές τάσεις στις Ηνωµένες Πολιτείες, 1994-2013
Ο πληθυσµός των ΗΠΑ το 2013 ήταν, κατά µέσο όρο, γηραιότερος, πιο έµπειρος και
καλύτερα εκπαιδευµένος σε σχέση µε το 1994. Μεταξύ 1994 και 2013, το µερίδιο των
µεγαλύτερων σε ηλικία εργαζοµένων (ηλικίας 45-64 ετών) αυξήθηκε κατά 10% (σχήµα
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1). Κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου, το µερίδιο των µισθωτών πλήρους
απασχόλησης µε δευτεροβάθµια εκπαίδευση (ή και λιγότερο) µειώθηκε κατά 5%, ενώ το
µερίδιο του πληθυσµού µε τριτοβάθµια εκπαίδευση αυξήθηκε κατά περίπου το ίδιο
ποσοστό.
Figure 1 Population Trends: 1994, 2003, 2013
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Μεταξύ 1994-2013, υπήρξε σηµαντική αύξηση του ποσοστού των ηλικιωµένων
µισθωτών πλήρους απασχόλησης. [4] Το 1994, η οµάδα αυτή αντιπροσώπευε το 15,5%
του πληθυσµού και το 9% των εργαζοµένων πλήρους απασχόλησης. Το 2013,
αντιπροσώπευε το 23,8% του πληθυσµού και το 17,6% των εργαζοµένων µε πλήρη
απασχόληση. Τα µεγάλα ποσοστά αυτής της οµάδας εργαζοµένων ώθησαν τους
µισθούς προς τα πάνω και µείωσαν τον δείκτη κίνησης προσωπικού, που µε τη σειρά
του περιόριζε τις ευκαιρίες απασχόλησης για τους νεότερους εργαζόµενους.
Η ηλικιακή σύνθεση του απασχολούµενου και άνεργου πληθυσµού µεταξύ 1994 και
2013, µε εξαίρεση τους νεότερους εργαζόµενους, παρουσιάζει χαρακτηριστικά παρόµοια
µε εκείνα του συνολικού πληθυσµού. Όλες οι ηλικιακές οµάδες είχαν υψηλότερα
ποσοστά συνολικής ανεργίας το 2013 σε σύγκριση µε το 1994, µε τους νεότερους
εργαζόµενους (25-29 ετών) να εµφανίζουν την πιο σηµαντική αύξηση σε σχέση µε άλλες
ηλικιακές οµάδες (σχήµα 2).
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Figure 2 Employment Trends: 1994, 2003, 2013
Workforce (Employed) Structure by Age
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Η σύνθεση των µισθωτών πλήρους απασχόλησης αλλάζει δραµατικά µεταξύ 1994-2013.
Το 1994, οι νεότεροι εργαζόµενοι (ηλικίας 25-34 ετών) αντιπροσώπευαν το 36,2% του
συνόλου των εργαζοµένων πλήρους απασχόλησης, αλλά το ποσοστό αυτό θα µειωθεί
στο 28,9% το 2003. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη µείωση του µεριδίου τους στο σύνολο
του πληθυσµού, από το 31% στο 25%, ως συνέπεια της έλλειψης της ανάπτυξής τους
(41,4 εκατοµµύρια το 1994 και 41,5 εκατοµµύρια το 2013). Οι εργαζόµενοι πλήρους
απασχόλησης µεταξύ 35-44 ετών αντιµετώπισαν παρόµοιες, αν και όχι εξίσου
δραµατικές µειώσεις όσον αφορά την αύξηση του πληθυσµού και το σχετικό µερίδιο τους
στην πλήρη απασχόληση.
Το µερίδιο των εργαζοµένων µε πλήρες ωράριο (δηλαδή, τους εργαζόµενους που είχαν
θέσεις εργασίας το 2013) µετατοπίζεται προς τους εργαζόµενους ηλικίας 45 ετών και
άνω, µε τις πιο σηµαντικές αυξήσεις να σηµειώνονται ανάµεσα στους εργαζόµενους
ηλικίας 55 έως 64 ετών. Η τελευταία οµάδα βίωσε µια αύξηση της τάξης του 253% στον
αριθµό των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης µεταξύ 1994 και 2013, ενώ το
µερίδιό της στις θέσεις πλήρους απασχόλησης αυξήθηκε από 9% σε 17,6% κατά την ίδια
περίοδο. Αυτό εξηγείται εν µέρει από την αύξηση της τάξης του 82% ανάµεσα στα µέλη
του πληθυσµού ηλικίας 55 έως 64 ετών, αλλά δεν εξηγεί τον τριπλασιασµό του αριθµού
της ανάµεσα στους εργαζόµενους µε πλήρη απασχόληση.

Μισθοί, εκπαίδευση, ηλικία, εµπειρία
Με βάση αυτή τη γενική εικόνα στην εξέλιξη της σύνθεσης του πληθυσµού και των
µισθωτών πλήρους απασχόλησης, είµαστε τώρα σε θέση να δούµε πως τα πήγαν οι
διαφορετικές οµάδες τις τελευταίες δεκαετίες, και συγκεκριµένα από την αρχή της
ανάκαµψης το 2009. Αρχικά, παρουσιάζουµε µια βελτιωµένη εκδοχή µιας γραφικής
παράστασης από το κείµενο πολιτικής 2014/4, που δείχνει ότι, αν δεν υπήρχε η
αυξηµένη εµπειρία (όπως µετράται από την ηλικία) και η εκπαίδευση των εργαζοµένων,
οι πραγµατικοί µισθοί δεν θα είχαν µείνει στάσιµοι αλλά θα είχαν µειωθεί µεταξύ 20032013 (σχήµα 3).
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Figure 3 Average Wages and Wages Adjusted for Education
and Age/Experience, 1994−2013
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Ο µέσος µισθός (προσαρµοσµένος για τον πληθωρισµό) παρέµεινε στάσιµος µετά το
2002-03. Ωστόσο, αν λάβουµε υπόψη τα επίπεδα της εµπειρίας και της εκπαίδευσης
των εργαζοµένων, οι πραγµατικοί µισθοί σηµείωσαν πτώση µετά το 2002-03. Ένας
µεγαλύτερος αριθµός ηλικιωµένων (πιο έµπειρων) εργαζοµένων και ένας µεγαλύτερος
αριθµός καλύτερα εκπαιδευµένου προσωπικού ώθησαν τους µισθούς προς τα πάνω,
αλλά αυτό δεν οδήγησε σε µέση πραγµατική αύξηση των µισθών από το 2002-03. Η
εξέλιξη αυτή θέτει δύο ερωτήµατα: βίωσαν όλοι οι εργαζόµενοι τις ίδιες µισθολογικές
αλλαγές; Και, αν υπήρχαν διαφορές, ποιοί ήταν οι νικητές και ποιοί οι χαµένοι από την
άποψη της αύξησης των µισθών; Για να απαντήσουµε στα ερωτήµατα αυτά αναλύσαµε
τη σωρευτική αύξηση των µισθών για τις διαφορετικές οµάδες (επίπεδο µισθών, ηλικία,
εµπειρία και εκπαίδευση) κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών,
χρησιµοποιώντας την ίδια µεθοδολογία σταθερών µισθών που χρησιµοποιήθηκε για την
ανάλυση στις µεταβολές των πραγµατικών µισθών.

Αλλαγές στην κατανοµή των µισθών
Μέχρι περίπου το 2002-03, οι µισθοί ακολουθούσαν παρόµοια πορεία σε όλο το φάσµα
της µισθολογικής κατανοµής όσον αφορά τη σωρευτική αύξηση και την πτώση των
µισθών, σηµειώνοντας αύξηση µεταξύ 7% και 11% τα χρόνια πριν από την ύφεση του
2001 (σχήµα 4). Αυτή η συνοχή στην αύξηση των µισθών άρχισε να ξετυλίγει την
περίοδο της άνθησης της οικονοµίας (2002-07). Η πλειοψηφία των µισθωτών πλήρους
απασχόλησης βίωσε µείωση των µισθών παρά την βελτίωση της οικονοµίας. Ωστόσο, οι
µισθοί δεν µειώθηκαν εξίσου για όλες τις οµάδες.
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Figure 4 Cumulative Wage Growth: Selected Percentiles,
1994−2013
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Η συντριπτική πλειοψηφία των µισθωτών είδε τους µισθών της να αυξάνονται την
περίοδο 2002-03 και στη συνέχεια να µειώνονται µεταξύ 2% και 6% µέχρι το 2013. Μόνο
οι µισθοί για το ανώτερο 10% του πληθυσµού συνέχισαν να αυξάνονται µετά την ύφεση
του 2001. Όσον αφορά την ανισότητα των µισθών, οι µισθοί για το ανώτερο 10% (οι
ετήσιοι µισθοί ξεκινούν από 81,300 δολάρια και ο µέσος µισθός είναι 100 χιλιάδες
δολάρια το 2013 [5]) εµφάνισαν ασθενή αλλά θετική αύξηση (της τάξης του 2%) µετά την
ύφεση του 2001. Σε όλη την υπόλοιπη κλίµακα της µισθολογικής κατανοµής, οι µισθοί
εµφανίζουν πτώση µετά το 2002, ιδίως οι µισθοί για τους εργαζοµένους µε πλήρη
απασχόληση κάτω του 25ου εκατοστηµόριου της κατανοµής των µισθών. Λαµβάνοντας
υπόψη τις αλλαγές στην ηλικία, την εκπαίδευση, το φύλο και τη φυλετική σύνθεση µεταξύ
1994-2013, πάνω από το 50% του πληθυσµού βίωσε µείωση στις πραγµατικές ωριαίες
αποδοχές.

Μισθοί ανά ηλικιακή οµάδα
Όσον αφορά τη σωρευτική αύξηση των µισθών, οι νεότεροι εργαζόµενοι (ηλικίας 25-34
ετών), οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 37% των µισθωτών πλήρους απασχόλησης ή
σχεδόν 20 εκατοµµύρια εργαζόµενους το 2013, βίωσαν τη µεγαλύτερη µεταβολή
πραγµατικών µισθών µεταξύ 2002-2013, χάνοντας σχεδόν το σύνολο της αύξησης των

	
  

7	
  

µισθών που έλαβαν τις δύο προηγούµενες δεκαετίες (σχήµα 5). Μέχρι το 2013, η
συνολική αύξηση των πραγµατικών µισθών τους µετά από σχεδόν 20 χρόνια ήταν
περίπου της τάξης του 1%. Αξίζει να σηµειωθεί ότι, αυτή η οµάδα γνώρισε επίσης τα
υψηλότερα ποσοστά ανεργίας τόσο κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης όσο και µετά.
Figure 5 Cumulative Real Wages by Age Group, 1994−2013
12
10

Percent Change

8
6
4
2
0
-2

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

-4

25−34
35−44
45−54
55−64
Total
Source: Author’s calculations based on the US Bureau of Labor Statistics,
Current Population Survey, Outgoing Rotation Groups

Οι εργαζόµενοι ηλικίας έως και 44 ετών βίωσαν σηµαντική µείωση των µισθών µετά το
2002, µε τη µεγαλύτερη πτώση να σηµειώνεται ανάµεσα στους εργαζόµενους ηλικίας 25
έως 34 ετών. Αυτή η ηλικιακή οµάδα αντιπροσωπεύει λίγο περισσότερο από 38
εκατοµµύρια µισθωτές πλήρους απασχόληση, το 71,4% του συνόλου των µισθωτών
πλήρους απασχόλησης στις Ηνωµένες Πολιτείες το 2013. Όπως σηµειώνεται σε µια
πρόσφατη µελέτη της JPMorgan Chase (Roy 2014), αυτή είναι η οµάδα που ξοδεύει το
µεγαλύτερο µέρος του εισοδήµατός της προς την κατανάλωση. Έτσι, η αύξηση της
εισοδηµατικής ανισότητας και η µείωση των πραγµατικών µισθών θα µπορούσαν να
έχουν άµεση σχέση µε τα επίπεδα κατανάλωσης στις ΗΠΑ και, ως εκ τούτου, µε τη
δυναµική (ή την έλλειψη της δυναµικής) της ανάκαµψης από το 2009.
Η µόνη οµάδα που καταγράφει ξεκάθαρη αύξηση των µισθών µετά την περίοδο της
ανάκαµψης του 2009 αποτελείται από τους παλαιότερους εργαζόµενους (ηλικίας 55-64
ετών). Οι µισθωτοί ηλικίας 55 έως 64 ετών, περίπου 12 εκατοµµύρια εργαζόµενοι το
2013, αντιπροσωπεύουν το 17,65% του εργατικού δυναµικού, αλλά το 19.03% των
συνολικών αποδοχών το 2013 (σε σύγκριση µε 8,97% και 9,31%, αντίστοιχα, το 1994).
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Figure 6 Cumulative Wage Growth and Education,
1994−2013
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Μισθοί και εκπαίδευση
Λαµβάνοντας υπόψη τις διαρθρωτικές αλλαγές στην αγορά εργασίας, οι εργαζόµενοι
ανεξαρτήτως επιπέδου εκπαίδευσης είδαν τους πραγµατικούς τους µισθούς να
αυξάνονται την περίοδο 2002-03. Μετά το 2003, οι µισθοί παρουσίασαν πτώση για όλα
τα εκπαιδευτικά επίπεδα. Σε αντίθεση µε τις τάσεις αύξησης των µισθών που
παρατηρήθηκαν ανά ηλικία και µισθολογική κατανοµή, η αύξηση των µισθών για τους
εργαζοµένους ανά επίπεδο εκπαίδευσης δείχνει αξιοσηµείωτη απόκλιση για όλη την
περίοδο (σχήµα 6). Οι εργαζόµενοι µε πτυχίο ή µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
παρουσίασαν τη µεγαλύτερη αύξηση σε µισθούς πριν από την ύφεση του 2001
(καταγράφοντας αύξηση της τάξης περίπου του 12% σε σύγκριση µε τα επίπεδα του
1994). Μετά την ύφεση, οι µισθοί των εργαζοµένων µε πλήρη απασχόληση µε
τουλάχιστον ένα πτυχίο (περίπου 25 εκατοµµύρια εργαζόµενοι το 2013) µειώθηκαν
µεταξύ 2% και 3% µέχρι το 2013. Οι εργαζόµενοι µε πλήρη απασχόληση χωρίς πτυχίο
(το 64% του εργαζοµένων µε πλήρη απασχόληση το 2013) βίωσαν µείωση των µισθών
της τάξης του 6%, µε αποτέλεσµα οι µισθοί να κατρακυλήσουν σε χαµηλότερα επίπεδα
από αυτούς του 1994. Για να το θέσουµε διαφορετικά, αν ένας απόφοιτος κολεγίου είχε
εισόδηµα 1 δολάριο από µισθούς το 1994, ο πραγµατικός του µισθός ήταν περίπου 1,09
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δολάρια το 2013. Σε σύγκριση, ένας εργαζόµενος ο οποίος δεν ήταν απόφοιτος
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και είχε εισόδηµα 1 δολάριο από µισθούς το 1994, ο
πραγµατικό του µισθός το 2013 ήταν 0,95 δολάρια ή 5% λιγότερο.[6]
Οι µισθοί των εργαζοµένων µε εκπαιδευτικό επίπεδο χαµηλότερο τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης ήταν το 2013 χαµηλότεροι από εκείνους της αντίστοιχης οµάδας το 1994.
Το 2013, η οµάδα αυτή αντιπροσώπευε το 63,9% του συνόλου των µισθωτών πλήρους
απασχόλησης ή σχεδόν 44 εκατοµµύρια άτοµα. Οι µισθοί µειώθηκαν µετά το 2002-3 για
τους µισθωτούς πλήρους απασχόλησης µε χαµηλά επίπεδα εκπαίδευσης και συνέχισαν
να µειώνονται κατά τη διάρκεια της ανάκαµψης (2009-13), σε επίπεδα χαµηλότερα από
αυτά του 1994.
Οι εργαζόµενοι µε πτυχίο είδαν επίσης να µειώνονται οι µισθοί τους σε σύγκριση µε την
περίοδο 2002-03, αλλά όχι τόσο έντονα όσο οι λιγότερο µορφωµένοι συνοµήλικοί τους.
Οι εργαζόµενο πλήρους απασχόλησης µε πτυχίο ή µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
αντιπροσώπευαν το 36,2% του συνόλου των µισθωτών πλήρους απασχόλησης το 2013.
Το καλύτερο που µπορεί να ειπωθεί για τους εργαζόµενους που είναι κάτοχοι πτυχίου ή
µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών είναι ότι η ανάκαµψη δεν µείωσε τους µισθούς τους µε
τον ίδιο ρυθµό όπως αυτόν των λιγότερο µορφωµένων εργαζόµενων, αλλά δεν έχει
οδηγήσει σε σταθερούς ή αυξανόµενους µισθούς.

Συµπεράσµατα
Μέχρι και την περίοδο 2002-03 υπήρξε µια σχετικά συνεκτική εξέλιξη στους µισθούς
ανάµεσα στις διάφορες οµάδες. Ωστόσο, οι µισθοί ξεκινούν µια έντονη τάση απόκλισης
στα χρόνια που ακολουθούν για τους µισθωτούς διαφορετικής ηλικίας, εκπαιδευτικού
επιπέδου καθώς και µισθολογικού επιπέδου, µε την πλειοψηφία των εργαζοµένων να
βιώνουν πραγµατικές µειώσεις στους µισθούς τους. Αυτό δεν αποτελεί µια
βραχυπρόθεσµη πτώση των µισθών µεταξύ λίγων µεµονωµένων ή αριθµητικά
ασήµαντων οµάδων. Σχεδόν τα δύο τρίτα του συνόλου των µισθωτών πλήρους
απασχόλησης διαθέτουν µορφωτικό επίπεδο χαµηλότερο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και
είδαν τους µισθούς τους να µειώνονται σε σύγκριση µε τους µισθούς του ανώτερου
επιπέδου το 2002. Οι εργαζόµενοι ηλικίας έως και 44 ετών, που αντιπροσωπεύουν
πάνω από 38 εκατοµµύρια µισθωτούς πλήρους απασχόλησης ή το 71,4% του συνόλου
των µισθωτών πλήρους απασχόλησης στις Ηνωµένες Πολιτείες το 2013, βίωσαν επίσης
µεγάλη πτώση στην αθροιστική αύξηση των µισθών µετά το 2002. Όσον αφορά τις
µισθολογικές οµάδες, αυτοί που ανήκουν στο χαµηλότερο 75% της µισθολογικής
κατανοµής βίωσαν πτώση των πραγµατικών µισθών ενώ εκείνοι που βρίσκονται στην
κορυφή της µισθολογικής κατανοµής είδαν τους µισθούς τους να αυξάνονται, που είναι
σαφές στοιχείο της αύξησης των µισθολογικών ανισοτήτων. Αντίθετα, οι πιο ηλικιωµένοι,
πιο έµπειροι, υψηλόµισθοι και καλύτερα µορφωµένοι εργαζόµενοι κατέγραψαν, αντί
πτώσης, µια πιο αργή αύξηση των µισθών. Μερικές από αυτές τις οµάδες δεν έχουν
επανέλθει µισθολογικά στα επίπεδα των µισθών του 2002. Ωστόσο, µια µειοψηφία των
µισθωτών πλήρους απασχόλησης από αυτές τις οµάδες διατήρησαν ή αύξησαν τους
πραγµατικούς τους µισθούς µετά από το 2002.
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Δεδοµένης της πτωτικής τάσης των πραγµατικών µισθών για την πλειοψηφία των
µισθωτών πλήρους απασχόλησης από το 2009, δεν θα πρέπει να αποτελεί καµία
έκπληξη το γεγονός ότι η οικονοµική ανάκαµψη υπήρξε αδύναµη. Εν απουσία µιας
πολιτικής του εργοδότη έσχατης καταφυγής, η οµοσπονδιακή και πολιτειακή πολιτική
πρέπει να επικεντρώσει τις προσπάθειές της για την αύξηση των µισθών µέσω µέτρων
όπως η προοδευτική φορολογική πολιτική, η αύξηση του κατώτατου µισθού, η
εξασφάλιση της εφαρµογής των νόµων περί υπερωριακής αµοιβής και η δηµιουργία
ευκαιριών για τους πιο ευάλωτους εργαζόµενους.

Σηµειώσεις
1. Βλ., Rios-Avila και Hotchkiss (2014).
2. Ο «αντιπαραδειγµατικός» (counterfactual) µέσος πραγµατικός µισθός υπολογίστηκε
µε τη διατήρηση των χαρακτηριστικών της εκπαίδευσης, της ηλικίας, του φύλου και της
φυλής στα επίπεδα που υπήρχαν το 1994. Οι «αντιπαραδειγµατικοί» µισθοί
διαµορφώθηκαν από τη στάθµιση του µέσου όρου των µισθών βάσει ηλικίας,
εκπαιδευτικού επιπέδου, φύλου και φυλής για κάθε έτος µε την κατανοµή των
χαρακτηριστικών που παρατηρήθηκαν το 1994. Αυτό µας επέτρεψε να προβούµε σε µια
σύγκριση των τάσεων στους µισθούς που έχει υπό έλεγχο τις διαρθρωτικές αλλαγές
στην αγορά εργασίας (π.χ., την εκπαίδευση, την ηλικία και την εµπειρία), παρέχοντας
µια πιο συνεπή µέτρηση στις τάσεις των πραγµατικών µισθών µε την πάροδο του
χρόνου.
3. Είναι πέρα από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας εργασίας να εξετάσουµε τις τάσεις
συµµετοχής στο εργατικό δυναµικό, τα επίπεδα µερικής απασχόλησης, τα επίπεδα
δεξιοτήτων, την παγκόσµια ανταγωνιστικότητα των αµερικανών εργαζοµένων, την
κινητικότητα των εργαζοµένων ή τις διαφορές σε επιδόµατα απασχόλησης.
4. Η µερική απασχόληση αντιπροσωπεύει µεγαλύτερο µερίδιο της απασχόλησης σε
σχέση µε το 1994, κυρίως για τους εργαζόµενους κάτω των 40 ετών, και ιδίως για τους
εργαζόµενους ηλικίας 25 έως 30 ετών. Σε αντίθεση, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου
οι εργαζόµενοι µεγαλύτερης ηλικίας παρουσιάζουν τάση µετατόπισης από την µερική
απασχόληση προς την πλήρη απασχόληση. Αυτό µπορεί να αποτελεί έναν από τους
µηχανισµούς µε τους οποίους µεταβάλλεται η σύνθεση του εργατικού δυναµικού (και ως
εκ τούτου ο µέσος µισθός): οι εργαζόµενοι µεγαλύτερης ηλικίας µετακινήθηκαν ή
παρέµειναν σε θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, οι οποίες αύξησαν κατά µέσο
όρο τους µισθούς.
5. Οι ετήσιοι µισθοί υπολογίστηκαν χρησιµοποιώντας ως µέσο όρο 40 ώρες
απασχόλησης την εβδοµάδα, 50 εβδοµάδες το χρόνο.
6. Ο συγκεκριµένος υπολογισµός είναι απλά µια σύγκριση των σταθερών µισθών στην
παρούσα ανάλυση και εµφανίζεται για ενδεικτικούς και µόνο λόγους. Ο ακριβής
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υπολογισµός της ακριβούς αξίας του δολαρίου των πραγµατικών µισθών ανά
δηµογραφική οµάδα είναι πέρα από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας ανάλυσης.
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