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Περίληψη

Το άρθρο «Αγορά εργασίας και επιχειρήσεις: κρίση και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις» εξετάζει την επίδραση 
της προστασίας της απασχόλησης των εργαζομένων στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων με δανεισμό, 
πράγμα το οποίο έχει πιθανές επιπτώσεις στην πραγματική τους δραστηριότητα και συνεπώς και στην ανάπτυξη 
γενικότερα. Η μελέτη αυτή είναι σημαντική για την Ελλάδα σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία η ακαμψία 
της αγοράς εργασίας έχει συζητηθεί ως πιθανό αίτιο της κρίσης που πλήττει τη χώρα και διαρθρωτικές μεταρ-
ρυθμίσεις στην εργατική νομοθεσία προωθούνται ως αναγκαίες για την αντιμετώπισή της. 

Χρησιμοποιούμε δεδομένα από 21 χώρες του ΟΟΣΑ, περιλαμβανομένης της Ελλάδας, και με την τεχνική 
difference-in-differences, αξιοποιούμε διαστρωματικές και διαχρονικές μεταβολές στις νομοθεσίες προστα-
σίας της απασχόλησης. Βρίσκουμε ότι, μετά από μεταβολές που αυξάνουν την προστασία των εργαζομένων 
οι επιχειρήσεις μειώνουν τη χρηματοδότησή τους με δανεισμό. Η διαπραγματευτική δύναμη των εργαζομέ-
νων, εξαιτίας της μεγάλης προστασίας τους από τη νομοθεσία, μετατρέπει τα συμβόλαια εργασίας σε «de 
facto» συμβόλαια χρέους, με αποτέλεσμα η λειτουργική μόχλευση να αντικαθιστά τη χρηματοοικονομική 
μόχλευση. Όμως τα χαμηλότερα επίπεδα δανεισμού για τις επιχειρήσεις συνδέονται και με μικρότερη βιο-
μηχανική παραγωγή ανά εργαζόμενο και μικρότερη ανάπτυξη (κατά κεφαλήν ΑΕΠ). 

   

Η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της ανάλυσης σε πάνελ χωρών που παρουσιάζουμε στην παρούσα μελέτη,  
βασίζονται στο επιστημονικό άρθρο: «Labor and Capital: Is Debt a Bargaining Tool?» των Simintzi, Vig, Volpin (2010). 
Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου στην κα Δάφνη Νικολίτσα για τα πολύτιμα σχόλιά της για το πα - 
ρόν άρθρο.
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1. Εισαγωγή

Η αγορά εργασίας και οι εργαζόμενοι ως συντελεστές παραγωγής αποτελούν σημαντικό παράγοντα που 
επηρεάζει τις οικονομικές αποφάσεις και δραστηριότητες των επιχειρήσεων. Στο παρόν άρθρο εξετάζουμε 
την επίδραση της δύναμης που διαθέτουν οι εργαζόμενοι, όπως αποτυπώνεται από την εργατική νομοθεσία, 
στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων με δανεισμό, καθώς και τις πιθανές επιδράσεις στην πραγματική τους 
δραστηριότητα και, συνεπώς, και στην ανάπτυξη γενικότερα.

Η μελέτη των συνεπειών της προστασίας της απασχόλησης των εργαζομένων για τις επιχειρήσεις είναι ιδιαί-
τερα επίκαιρη για την Ελλάδα, σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία η χώρα καλείται να αντιμετωπίσει μια βα-
θιά οικονομική κρίση, να κατανοήσει τα αίτια που οδήγησαν σε αυτή, να λάβει άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα 
και να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να εισέλθει ξανά σε τροχιά ανάπτυξης.

το Διεθνές Νομισματικό ταμείο (ΔΝτ) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρούν το καθεστώς προστασίας της 
απασχόλησης και την ακαμψία της αγοράς εργασίας ως βασικές αιτίες της κρίσης, ως διαρθρωτικές αδυνα-
μίες της ελληνικής οικονομίας που πρέπει να επιλυθούν άμεσα. 

Η συζήτηση γύρω από την αγορά εργασίας ήταν πρόσφατα ιδιαίτερα έντονη και στην Αμερική. Πολλοί 
οικονομολόγοι κρίνουν ότι η στάση της κυβέρνησης obama υπέρ των συνδικάτων των εργαζομένων και η 
ροπή για ενίσχυση της δύναμής τους έχει λειτουργήσει αποθαρρυντικά για τις επιχειρήσεις. Σε άρθρο του 
ο Gary Becker αναφέρεται, για παράδειγμα, στη γενναιόδωρη, όπως τη χαρακτηρίζει, διάσωση των αυτοκι-
νητοβιομηχανιών από την κυβέρνηση, εξαιτίας της δύναμης των συνδικάτων. Συμπληρώνει ότι η χρεοκoπία 
των εταιρειών αυτών θα μείωνε τα οφέλη των εργαζομένων αλλά θα τόνωνε τις υπόλοιπες εταιρείες στον 
κλάδο, με αποτέλεσμα ίσως πιο υγιή μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και τόνωση της απασχόλησης στο μέλλον. 

Αν και η συζήτηση εκεί είναι πολύ διαφορετική από τη συζήτηση στην Ελλάδα, ως προς το ότι αφορά 
στην αντιμετώπιση και όχι στα αίτια της κρίσης, καταδεικνύει ότι η κατανόηση της δυναμικής της σχέσης της 
αγοράς εργασίας και της δραστηριότητας των επιχειρήσεων και της οικονομικής ζωής είναι θεμελιώδους 
σημασίας, προκειμένου να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε σωστότερα τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην 
αγορά εργασίας που κρίνονται επιτακτικές, ιδιαίτερα, εν μέσω κρίσης.

Στη μελέτη αυτή επικεντρωνόμαστε κυρίως στη σχέση της αγοράς εργασίας με τις επιχειρήσεις και, πιο 
συγκεκριμένα, εξετάζουμε την επίδραση της εργατικής νομοθεσίας στη χρηματοδοτική μόχλευση των επι-
χειρήσεων. Η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα που παρουσιάζουμε και αναλύουμε στην παρούσα μελέτη 
βασίζονται στο επιστημονικό άρθρο: “Labor and Capital: Is Debt a Bargaining Tool?“ των Simintzi, Vig και 
Volpin (2010). το βασικό συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι αυστηρή εργατική νομοθεσία, δηλαδή νομοθεσία 
λιγότερο φιλική προς τις επιχειρήσεις, σχετίζεται αρνητικά με το χρέος των επιχειρήσεων. 

Η εξήγησή μας για την αρνητική αυτή σχέση είναι συνεπής με το θεωρητικό υπόδειγμα των hart and 
Moore (1994): οι εργαζόμενοι αποτελούν απαραίτητο συντελεστή παραγωγής και μπορούν να παρεμποδίσουν 
την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης με το να απειλούν, για παράδειγμα, με απεργιακές κινητοποιήσεις. οι 
εργαζόμενοι έχουν έτσι μεγαλύτερη δύναμη στις διαπραγματεύσεις με την επιχείρηση, η οποία αυξάνεται 
ακόμα περισσότερο, όταν σε αυτές συμμετέχουν και οι δανειστές της επιχείρησης, οι οποίοι έχουν συμφέ-
ρον να αποφύγουν τη χρεοκοπία της. Η διαπραγματευτική δύναμη των εργαζομένων εξαιτίας της μεγάλης 
προστασίας τους από τη νομοθεσία, μετατρέπει τα συμβόλαια εργασίας σε “de facto“ συμβόλαια χρέους, με 
αποτέλεσμα η λειτουργική μόχλευση να αντικαθιστά τη χρηματοοικονομική μόχλευση. 

το συμπέρασμα της αρνητικής επίδρασης της αυστηρής προστασίας των εργαζομένων από τη νομοθε-
σία στη χρηματοοικονομική μόχλευση των επιχειρήσεων, προκύπτει από οικονομετρική ανάλυση σε δείγμα 
ανεπτυγμένων χωρών. Αρχικά, χρησιμοποιούμε τον δείκτη των Botero, Djankov, La Porta, Lopez-de-Silanes, 
Shleifer (2004) σε δείγμα 41 ανεπτυγμένων οικονομιών, για να χαρακτηρίσουμε πόσο αυστηρή ή φιλική προς 
τους εργαζομένους είναι η εργατική νομοθεσία. Στο δείγμα συμπεριλαμβάνονται πολλές ευρωπαϊκές χώρες 
ανάμεσα στις οποίες και η Ελλάδα. ο δείκτης αυτός παίρνει μια σταθερή στο χρόνο τιμή για κάθε χώρα και 
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λαμβάνει υπόψη του διάφορες πλευρές της εργασιακής νομοθεσίας. Εξετάζει, για παράδειγμα, τη δυνατότη-
τα των εργαζομένων να οργανώνονται σε συνδικάτα και σωματεία, το δικαίωμα στην απεργία, τη δυνατότη-
τα των επιχειρήσεων να προσφέρουν εργασία με μερική απασχόληση ή το κόστος που συνεπάγεται για τις 
επιχειρήσεις η αναίτια απόλυση εργαζομένων. Βρίσκουμε ότι η αύξηση του δείκτη κατά μια τυπική απόκλιση 
επιφέρει μείωση του χρέους των επιχειρήσεων κατά 7,5%. 

Η παραπάνω ανάλυση, αν και είναι ενδεικτική της αρνητικής συσχέτισης μεταξύ της φιλικής προς τους 
εργαζομένους νομοθεσίας και του δανεισμού των επιχειρήσεων, δεν επαρκεί για την απόδειξη της αιτιώδους 
σχέσης μεταξύ των δύο μεγεθών. Η κριτική αυτή, όμως, δεν αφορά και στην κυρίως ανάλυση της μελέτης, η 
οποία εξετάζει την επίδραση στο χρέος των επιχειρήσεων αλλαγών σε συγκεκριμένες εργασιακές νομοθε-
σίες. οι αλλαγές αυτές αναφέρονται στη νομοθεσία προστασίας της απασχόλησης (employment Protection 
Legislation, ePL) και όχι μόνον διαφέρουν ανάμεσα σε χώρες, αλλά μεταβάλλονται και με τον χρόνο. 

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε την τεχνική difference-in-differences, η οποία αξιοποιεί μεταβολές (δια-
χρονικά και διαστρωματικά) στη νομοθεσία προστασίας της απασχόλησης. Η νομοθεσία αυτή αναφέρεται 
στην ευχέρεια και το οικονομικό κόστος της απόλυσης για τις ατομικές αλλά και τις συλλογικές απολύσεις, 
καθώς και στη δυνατότητα που δίνεται στις επιχειρήσεις από τον νόμο να χρησιμοποιούν μερική απασχόληση 
(απασχόληση part-time) ως υποκατάστατο της κανονικής απασχόλησης. Η ανάλυση αυτή διεξάγεται σε δείγμα 
21 χωρών μελών του οοΣΑ περιλαμβανομένης και της Ελλάδας.

Η ανάλυση αυτή αποκαλύπτει την ίδια αρνητική συσχέτιση: η αύξηση του δείκτη ePL κατά 1 μονάδα έχει 
ως αποτέλεσμα μείωση της μόχλευσης των επιχειρήσεων κατά 12% (σε σχέση με τον μέσο όρο). Ή, διαφο-
ρετικά, συγκρίνοντας το Ηνωμένο Βασίλειο με την Ελλάδα (αύξηση του δείκτη ePL κατά 2 μονάδες), το δα-
νειακό χρέος των επιχειρήσεων πρέπει να μειώνεται κατά 25% (σε σχέση με τον μέσο όρο) στη χώρα μας. 
Επομένως, ceteris paribus, διαφορές στην προστασία της απασχόλησης επιδρούν σημαντικά στις χρηματο-
δοτικές αποφάσεις των επιχειρήσεων για δανεισμό.

Η κύρια ανάλυση της μελέτης αυτής παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην παρούσα συγκυρία για την 
Ελλάδα, καθώς, όπως ήδη τονίσαμε, οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα της προστασίας της απασχόλησης, που 
μετράει ο δείκτης αυτός, έχουν αποτελέσει επίκεντρο των αλλαγών που προωθεί η κυβέρνηση. μια απλή 
παρατήρηση του δείκτη και σύγκρισή του με τις υπόλοιπες χώρες φανερώνει ότι ο ePL παραμένει στη χώρα 
μας διαχρονικά σε πολύ υψηλά επίπεδα. Συγκεκριμένα, η χώρα μας χαρακτηρίζεται κατά μέσο όρο από την 
αυστηρότερη προστασία της απασχόλησης σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες του δείγματος. ο ePL για την 
Ελλάδα ισούται με περίπου 3,8 μονάδες έναντι 1,5 μονάδων κατά μέσο όρο για όλες τις χώρες, ενώ ακο-
λουθεί η Πορτογαλία (3,7 μονάδες) και η ιταλία (3,3 μονάδες).

Όπως ήδη αναφέραμε, μεγαλύτερη τιμή του δείκτη συνεπάγεται χαμηλότερη μόχλευση των επιχειρήσεων. 
Αυτό, από μόνο του, δεν είναι κατ’ ανάγκη αρνητικό. Όμως τα χαμηλότερα επίπεδα δανεισμού των επιχειρήσε-
ων, εξαιτίας της αυστηρής εργατικής νομοθεσίας, συνδέονται με λιγότερες επενδύσεις για τις επιχειρήσεις 
και συνεπώς με χαμηλότερη οικονομική ανάπτυξη. Σύμφωνα με την ανάλυσή μας, η αύξηση του δείκτη ePL 
συνδέεται με μείωση της βιομηχανικής παραγωγής ανά εργαζόμενο και χαμηλότερη ανάπτυξη (κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ). Η αρνητική αυτή σχέση μεταξύ προστασίας της απασχόλησης και ανάπτυξης είναι συνεπής με την υπάρ-
χουσα βιβλιογραφία: οι Saint-Paul (1997) και Griffith, Macartney (2010) υποστηρίζουν ότι υψηλή προστασία των 
εργαζομένων οδηγεί σε λιγότερα κίνητρα για επενδύσεις σε τεχνολογία ή σε νέες επενδύσεις. Σε ανάλογα 
συμπεράσματα καταλήγουν και οι Besley και Burgess (2004), οι οποίοι διατείνονται ότι φιλική προς τους εργα-
ζομένους εργατική νομοθεσία συνδέεται με λιγότερες επενδύσεις των επιχειρήσεων, χαμηλότερη απασχόλη-
ση, μικρότερη παραγωγικότητα και βιομηχανική παραγωγή. Επομένως, οι μεταρρυθμίσεις προς την κατεύθυνση 
μιας πιο ευέλικτης αγοράς εργασίας μπορούν να συντελέσουν μακροπρόθεσμα σε αύξηση των επενδύσεων, 
τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και της ανάπτυξης, επομένως σε μεγαλύτερα επίπεδα απασχόλησης 1. 

1  Σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία, υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ ακαμψίας της αγοράς εργασίας και υψηλής ανεργίας. Όμως σύμ-
φωνα με τους nickell (1997), και nickell, nunziata, ochel (2005), δε φαίνεται ο δείκτης ePL να έχει σοβαρές επιπτώσεις για την ανεργία.
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το υπόλοιπο άρθρο διαμορφώνεται ως εξής: στην ενότητα 2 περιγράφουμε το δείγμα και ορίζουμε τις 
μεταβλητές, στην ενότητα 3 παρουσιάζουμε τη μεθοδολογία και τα αποτελέσματα. τέλος, στην ενότητα 4 κα-
ταλήγουμε στο συμπέρασμα.

2. Περιγραφή δείγματος 

το δείγμα μας περιλαμβάνει 3 τύπους μεταβλητών: (α) δείκτες που χαρακτηρίζουν την εργατική νομοθεσία 
ανάλογα με τον βαθμό προστασίας των εργαζομένων έναντι των επιχειρήσεων, (β) μεταβλητές που περι-
γράφουν τις επιχειρήσεις, και (γ) μεταβλητές που περιγράφουν χαρακτηριστικά των χωρών του δείγματος. 

2.1 Εργατική νομοθεσία

χρησιμοποιούμε δύο διαφορετικούς δείκτες για τον χαρακτηρισμό της εργατικής νομοθεσίας. ο πρώτος δεί-
κτης, που χρησιμοποιούμε στη διαστρωματική ανάλυση, κατασκευάστηκε από τους Botero, Djankov, La Porta, 
Lopez-de-Silanes, Shleifer (2004) και παίρνει μια τιμή από 0-3 για κάθε χώρα (δείκτης BDLLS). Περιλαμβάνει 
δύο υποδείκτες: τον υποδείκτη ΕρΓΑΣιΑ (ή employment Laws), ο οποίος χαρακτηρίζει τη νομοθεσία αναφορι-
κά με τα συμβόλαια εργασίας (συμβόλαια εργασίας μερικής απασχόλησης, συνθήκες εργασίας και ασφάλεια 
της εργασίας) και τον υποδείκτη ΣυΛΛοΓικΗ ΔρΑΣΗ (ή Collective Relations), ο οποίος εξετάζει τις συλλογι-
κές διαπραγματεύσεις και σχέσεις, το δικαίωμα των εργαζομένων στην απεργία, τη δυνατότητα οργάνωσής 
τους σε σωματεία και τη συμμετοχή τους στη διοίκηση. υψηλότερη τιμή του δείκτη για μια χώρα σημαίνει και 
μεγαλύτερη προστασία των εργαζομένων από τη νομοθεσία στη χώρα αυτή. ο δείκτης αυτός είναι διαθέσι-
μος για 41 χώρες ανάμεσα στις οποίες και η Ελλάδα.

ο δεύτερος δείκτης, που αποτελεί αντικείμενο της κύριας ανάλυσής μας, αρχικά κατασκευάστηκε από 
τον οοΣΑ για να χαρακτηρίσει την προστασία της απασχόλησης των εργαζομένων (δείκτης ePL). ο δείκτης 
αυτός εξετάζει τους κανόνες που διέπουν τα συμβόλαια εργασίας μεταξύ των εργοδοτών και των εργαζο-
μένων και περιλαμβάνει: 

(α)  ΑτομικΑ ΣυμΒοΛΑιΑ ΕρΓΑΣιΑΣ (ή Regular Contracts), που αφορούν στον ορισμό της μη υπαίτιας από-
λυσης, στον χρόνο προειδοποίησης και στις διαδικασίες που απαιτούνται πριν την απόλυση, καθώς και 
στο κόστος που αυτή συνεπάγεται, 

(β)  μΕρικΗ ΑΠΑΣχοΛΗΣΗ (ή Temporary employment), που αξιολογεί τη δυνατότητα προσφοράς συμβολαί-
ων μερικής απασχόλησης, και ορίζει τον μέγιστο δυνατό αριθμό διαδοχικών ανανεώσεών τους, καθώς 
και τη μέγιστη διάρκεια αυτών, και 

(γ)  ΣυΛΛοΓικΕΣ ΑΠοΛυΣΕιΣ (ή Collective Dismissals), που αφορούν στον ορισμό των συλλογικών απολύσε-
ων, στον χρόνο προειδοποίησης, στις διαδικασίες και στο κόστος που αυτές συνεπάγονται. 

ο δείκτης ePL έχει το πλεονέκτημα ότι μεταβάλλεται διαστρωματικά (διαφορετικές τιμές για διαφορετικές 
χώρες) αλλά και χρονικά (διαφορετικές τιμές για την ίδια χώρα). ο δείκτης παίρνει τιμές από 0-6, είναι διαθέ-
σιμος για 21 ανεπτυγμένες χώρες και η πηγή αναφοράς είναι η Allard (2005)2. μεγαλύτερη τιμή του δείκτη ση-
μαίνει μεγαλύτερα κόστη απόλυσης για τις επιχειρήσεις και επομένως μεγαλύτερη προστασία της απασχόλησης. 

Η Εικόνα 1 παρουσιάζει τα Διαγράμματα του ePL για κάθε μία από τις 21 χώρες του δείγματός μας. Στις 
χώρες αυτές περιλαμβάνεται και η Ελλάδα. Παρατηρούμε ότι, ενώ ο μέσος όρος του δείκτη στο δείγμα μας 

2  ο δείκτης ePL της Allard (2005) χρησιμοποιεί τη μεθοδολογία του οοΣΑ και το δείκτη του οοΣΑ ως πρότυπο, αλλά είναι διαθέσιμος για 
μεγαλύτερη χρονική περίοδο και ενσωματώνει περισσότερη πληροφόρηση σε σχέση με τον αρχικό δείκτη του οοΣΑ.
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είναι περίπου 1,5 μονάδα, η τιμή του δείκτη για την Ελλάδα είναι κατά μέσο όρο 3,8 μονάδες· η τιμή του 
δείκτη στη χώρα μας είναι δηλαδή κατά περίπου 2,5 φορές μεγαλύτερη από τον μέσο όρο του δείγματος. 
Όπως φαίνεται επίσης από το σχετικό Διάγραμμα, ο δείκτης παραμένει για την Ελλάδα σχετικά σταθερός 
στον χρόνο: έχει τυπική απόκλιση ίση με 0,03 έναντι της τυπικής απόκλισης 0,91 μονάδων για το σύνολο των 
χωρών. Εξετάζοντας επίσης τους επιμέρους υποδείκτες, οι τιμές και των 3 δεικτών είναι αρκετά υψηλοί στη 
χώρα μας (κατά μέσο όρο 3,01 για τα ατομικά συμβόλαια εργασίας, 4,75 για τη μερική απασχόληση και 3,25 
για τις συλλογικές απολύσεις). 

2.2 Λοιπές ανεξάρτητες μεταβλητές

Η πηγή για τις μεταβλητές που περιγράφουν τις επιχειρήσεις στην ανάλυσή μας είναι η βάση δεδομένων 
Worldscope. το δείγμα μας καλύπτει την περίοδο 1985-2004 και αποτελείται από εταιρείες του μεταποιητικού 
κλάδου. ορίζουμε τη χρηματοοικονομική μόχλευση για τις επιχειρήσεις ως το λόγο του συνόλου του δανει-
σμού (βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου) προς το σύνολο του ενεργητικού. Στην οικονομετρική ανάλυση 
συμπεριλαμβάνονται επίσης ως ανεξάρτητες μεταβλητές: ο λόγος της καθαρής αξίας ακινήτων, εξοπλισμού 
και λοιπών υλικών περιουσιακών στοιχείων προς το σύνολο του ενεργητικού (δηλώνει τι μπορεί να προσφέ-
ρει η εταιρεία ως ενέχυρο στους δανειστές της), η λογαριθμική αξία των πωλήσεων της επιχείρησης (ως 
προσέγγιση του βαθμού διαφοροποίησης και επομένως του κινδύνου χρεοκοπίας της επιχείρησης), ο λόγος 
των κερδών προ τόκων και φόρων προς το συνολικό ενεργητικό (φανερώνει τη δυνατότητα της επιχείρησης 
να χρηματοδοτείται με δικά της κεφάλαια) και ο λόγος της χρηματιστηριακής αξίας της επιχείρησης προς τη 
λογιστική της αξία (τobin’s Q) (προσεγγίζει τις επενδυτικές ευκαιρίες της επιχείρησης).

Επίσης, στην οικονομετρική μας ανάλυση λαμβάνουμε υπόψη μας το μακροοικονομικό περιβάλλον (συ-
μπεριλαμβάνουμε το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και το ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ ως ανεξάρτητες μεταβλητές για 
κάθε χώρα), το βαθμό προστασίας των δανειστών των επιχειρήσεων στις διάφορες χώρες [ο σχετικός δεί-
κτης κατασκευάστηκε από τους Djankov, McLiesh and Shleifer (2007)], το φορολογικό καθεστώς των χωρών 
[χρησιμοποιούμε τη σχετική μεταβλητή όπως ορίζεται από τους Fan, Titman and Twite (2006)], το νομικό τους 
καθεστώς (κατηγοριοποιώντας τις χώρες όπως στους La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer and Vishny (1997), 
καθώς και αν οι οικονομίες τους είναι περισσότερο προσανατολισμένες στις τράπεζες ή στις χρηματαγορές 
[Demirguc-Kunt and Levine (1999)]. 
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3. μεθοδολογία και αποτελέσματα

Στο άρθρο αυτό εξετάζουμε τη σχέση μεταξύ εργασιακής νομοθεσίας και μόχλευσης των επιχειρήσεων 
χρησιμοποιώντας δύο οικονομετρικά υποδείγματα. Αρχικά πραγματοποιούμε μια διαστρωματική ανάλυση 
(cross-sectional analysis) αξιοποιώντας διαφοροποίηση της εργατικής νομοθεσίας ανάμεσα σε 41 χώρες. 
Η διαστρωματική ανάλυση είναι ενδεικτική της συσχέτισης μεταξύ εργατικής νομοθεσίας και δανεισμού 
των επιχειρήσεων, αλλά δεν επαρκεί για τη θεμελίωση αιτιώδους σχέσης μεταξύ των μεταβλητών. h αιτιώ-
δης σχέση εξετάζεται στην κυρίως ανάλυση του άρθρου, όπου χρησιμοποιούμε την τεχνική difference-in-
differences και αξιοποιούμε διαστρωματικές και χρονολογικές μεταβολές της νομοθεσίας προστασίας της 
απασχόλησης σε δείγμα 21 χωρών. Στα πλαίσια της ανάλυσης αυτής εξετάζουμε επίσης την επίδραση των 
μεταβολών στη νομοθεσία προστασίας της απασχόλησης σε επιχειρήσεις που διαφέρουν ως προς την έντα-
σή τους σε κεφάλαιο και εργασία και ως προς τη ρευστοποιήσιμη αξία τους. 

3.1 Διαστρωματική ανάλυση

Στην ενότητα αυτή εξετάζουμε την επίδραση της εργασιακής νομοθεσίας, όπως αποτυπώνεται από τον δείκτη 
BDLLS, στον δανεισμό των επιχειρήσεων. Έτσι, εκτιμούμε το ακόλουθο υπόδειγμα:

yit = αj + γt + δ .BDLLSk + β . Χit + εit (1)

όπου ο δείκτης i αναφέρεται στις επιχειρήσεις, ο j αναφέρεται σε διαφορετικούς τομείς της οικονομικής 
δραστηριότητας 3, ο t στα έτη, και ο δείκτης k στις χώρες του δείγματός μας· yit είναι η εξαρτημένη μεταβλητή 
(Δάνεια Επιχειρήσεων/Συνολικό Ενεργητικό), αj και γt είναι fixed effects (σταθερές επιδράσεις) για τους 
διαφορετικούς κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας και τα έτη αντίστοιχα, Χit είναι η μήτρα των λοιπών 
ανεξάρτητων μεταβλητών που περιλαμβάνονται στην παλινδρόμηση (πλην του δείκτη BDLLS) και εit είναι τα 
κατάλοιπα (residuals) της παλινδρόμησης. με συσταδοποίηση (clustering), ομαδοποιούμε τα τυπικά σφάλματα 
της παλινδρόμησης ανά χώρα, αφού η κύρια ανεξάρτητη μεταβλητή μεταβάλλεται σε επίπεδο χωρών 4.

ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τα αποτελέσματα της εκτίμησης του υποδείγματος (1) σε δείγμα 41 χωρών. 
Η στήλη 1 συμπεριλαμβάνει fixed effects για τα έτη και για τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας και 
η στήλη 2 για τον συνδυασμό αυτών, ελέγχοντας για επενδυτικές ευκαιρίες που τυχόν επηρεάζουν τομείς 
επενδυτικής δραστηριότητας σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές. ο δείκτης BDLLS είναι η κύρια ανεξάρτητη 
μεταβλητή. ο συντελεστής παλινδρόμησης δ είναι αρνητικός και στατιστικά σημαντικός. τα αποτελέσματα του 
Πίνακα δείχνουν ότι στις χώρες όπου ο δείκτης BDLLS είναι υψηλότερος κατά μια τυπική απόκλιση, το χρέος 
των επιχειρήσεων είναι χαμηλότερο κατά 1,8 ποσοστιαίες μονάδες. Αυτό αντιστοιχεί σε κατά μέσο όρο 7,5% 
χαμηλότερη μόχλευση σε χώρες με αυστηρότερη εργατική νομοθεσία. 

Στη συνέχεια εκτιμούμε το υπόδειγμα (1) περιλαμβάνοντας τους δύο επιμέρους υποδείκτες του δείκτη 
BDLLS. ο πρώτος υποδείκτης αναφέρεται στη σχετική νομοθεσία με τα συμβόλαια εργασίας (ΕρΓΑΣιΑ ή 
employment Laws), ενώ ο δεύτερος υποδείκτης αναφέρεται στους νόμους που θεσμοθετούν τα συνδικάτα 
των εργαζομένων και την προστασία τους (ΣυΛΛοΓικΗ ΔρΑΣΗ ή Collective Relations). Όπως είναι φανερό 
από τις στήλες 3-6, η αρνητική επίδραση της αυστηρής εργασιακής νομοθεσίας προέρχεται κυρίως από τον 
δείκτη που αναφέρεται στη νομοθεσία συλλογικών εργασιακών σχέσεων. 

Η διαστρωματική ανάλυση, αν και ενδεικτική της σχέσης μεταξύ εργατικής νομοθεσίας και μόχλευσης, 
χαρακτηρίζεται από το πρόβλημα της ενδογένειας. Λαμβάνοντας υπόψη μας τις μεταβλητές που μπορούμε να 

3  οι τομείς της οικονομικής δραστηριότητας χαρακτηρίζονται με βάση το διψήφιο σύστημα ταξινόμησης SIC. 
4  Είναι σημαντικό εδώ να σημειωθεί ότι η συσταδοποίηση ανά χώρα μάς δίνει και τα πιο συντηρητικά αποτελέσματα: τα τυπικά σφάλματα 

είναι αρκετά μικρότερα όταν εκτιμούμε το οικονομετρικό υπόδειγμα ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας ή ανά εταιρεία.
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παρατηρήσουμε, η αιτιώδης ερμηνεία των αποτελεσμάτων προϋποθέτει ότι η αντιστοίχιση της εργατικής νο-
μοθεσίας στις διάφορες χώρες γίνεται με τυχαίο τρόπο. Προφανώς οι χώρες διαφέρουν όχι μόνο ως προς 
την εργασιακή νομοθεσία και ως προς άλλες παραμέτρους, παρατηρήσιμες και μη. Η παράλειψη ή μη παρατή-
ρηση τέτοιων μεταβλητών δημιουργεί αβεβαιότητα για το κατά πόσο οι συντελεστές της παλινδρόμησης είναι 
αμερόληπτοι (unbiased). Στην παρακάτω ανάλυση, που είναι η κύρια ανάλυση του άρθρου, αντιμετωπίζουμε 
το πρόβλημα αυτό, αξιοποιώντας μεταβολές (shocks) στην εργατική νομοθεσία.

ΠΙΝΑΚΑς 1   Διαστρωματική Ανάλυση

Δάνεια/ςύνολο ενεργητικού

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

BDLLS
 -0.049 
 (0.030)*

 -0.048 
 (0.029)*

Συλλογική  
Δράση

 -0.027 
 (0.015)*

 -0.027 
 (0.015)*

 -0.028 
 (0.015)*

 -0.028 
 (0.015)*

Εργασία
 -0.017 
 (0.032)

 -0.016  
 (0.032)

Λοιπές Ανεξάρτητες 
μεταβλητές

χ χ χ χ χ χ

Σταθερές Επιδράσεις (fixed effects):

Έτη √ √ √

κλάδοι οικονομικής 
Δραστηριότητας

√ √ √

Έτη* κλάδοι 
οικονομικής 
Δραστηριότητας

√ √ √

R2  0.15  0.15  0.15  0.14  0.16  0.15

Αριθμός Παρατηρήσεων  84,210  84,210  84,210  84,210  84,210  84,210

Σημείωση: Αυτός ο Πίνακας παρουσιάζει τα αποτελέσματα στατιστικών υποδειγμάτων με το συνολικό Δανεισμό/Σύνολο Ενεργητικού 
ως εξαρτημένη μεταβλητή και το δείκτη BDLLS των Botero, Djankov, La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer (2004) ως την κύρια 
ανεξάρτητη μεταβλητή. το δείγμα αποτελείται από εταιρείες του μεταποιητικού κλάδου σε 41 χώρες και καλύπτει την περίοδο 
1985-2004. Σε παρένθεση παρουσιάζονται τα τυπικά σφάλματα των παλινδρομήσεων. τα τυπικά σφάλματα της παλινδρόμησης 
ομαδοποιούνται ανά χώρα με συσταδοποίηση (clustering). *, **, *** χαρακτηρίζουν τη στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο 10%, 
5% και 1% αντίστοιχα.

ΠΗΓΗ: Simintzi, Vig, Volpin (2010)
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3.2 μεθοδολογία Difference-in-Differences

Σε αυτή την ενότητα χρησιμοποιούμε την τεχνική difference-in-differences, για να εκτιμήσουμε την αιτιώδη 
σχέση μεταξύ της προστασίας της απασχόλησης των εργαζομένων και της χρηματοοικονομικής μόχλευσης 
των επιχειρήσεων. Η ανάλυση πραγματοποιείται σε δείγμα 21 χωρών. ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τον αριθμό 
των επιχειρήσεων που συμπεριλαμβάνονται στο δείγμα ανά χώρα, το μέσο λόγο των δανείων προς το σύ-
νολο του ενεργητικού και τον μέσο όρο του δείκτη προστασίας απασχόλησης των εργαζομένων (EPL) για 
κάθε χώρα5. Εκτιμούμε λοιπόν, το ακόλουθο υπόδειγμα: 

yit = λi + γt + δ .EPLk,t-1 + β . Χit + εit (2)

όπου ο δείκτης i αναφέρεται στις επιχειρήσεις, ο j αναφέρεται σε διαφορετικούς τομείς της οικονομικής 
δραστηριότητας, ο t στα έτη, και ο δείκτης k στις χώρες του δείγματός μας· yit είναι η εξαρτημένη μεταβλη-
τή (Δάνεια Επιχειρήσεων/Συνολικό Ενεργητικό), λi και γt είναι fixed effects (σταθερές επιδράσεις) για τις 
επιχειρήσεις και τα έτη αντίστοιχα, Χit είναι η μήτρα με τις λοιπές ανεξάρτητες μεταβλητές (πλην του δείκτη 
EPL) που περιλαμβάνονται στην παλινδρόμηση και εit είναι τα κατάλοιπα (residuals) της παλινδρόμησης. με 
συσταδοποίηση (clustering), ομαδοποιούμε τα τυπικά σφάλματα της παλινδρόμησης ανά χώρα.

Η κύρια ανεξάρτητη μεταβλητή είναι ο δείκτης EPL και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.  
ο συντελεστής δ είναι αρνητικός και στατιστικά σημαντικός στις περισσότερες στήλες, όπου περιλαμβά-
νονται διαφορετικοί συνδυασμοί fixed effects. Η παρούσα ανάλυση μας επιτρέπει να λάβουμε υπόψη μας 
χαρακτηριστικά των χωρών (στήλη 2) και των επιχειρήσεων (στήλη 3) που δε μεταβάλλονται με τον χρόνο. 
Η αύξηση του EPL φαίνεται ότι έχει και μεγάλη οικονομική σημασία: η αύξηση του δείκτη κατά μία μονάδα 
οδηγεί σε, κατά μέσο όρο, μείωση της μόχλευσης των επιχειρήσεων κατά 12%. 

Στις στήλες 3-9, παρατηρούμε την επίδραση των επιμέρους συστατικών του δείκτη EPL στα δάνεια των 
επιχειρήσεων (δείκτης ΑτομικΑ ΣυμΒοΛΑιΑ ΕρΓΑΣιΑΣ ή Regular Contracts, δείκτης ΣυΛΛοΓικΕΣ ΑΠοΛυ-
ΣΕιΣ ή Collective Dismissals και δείκτης μΕρικΗ ΑΠΑΣχοΛΗΣΗ ή Temporary employment). Αν και όλοι οι 
υποδείκτες έχουν αρνητικό πρόσημο, το αποτέλεσμα οφείλεται κυρίως στο δείκτη που αναφέρεται στις συλ-
λογικές απολύσεις. Η μεγάλη σημασία της νομοθεσίας για τις συλλογικές απολύσεις είναι συνεπής με την 
υπόθεσή μας ότι η νομοθεσία επηρεάζει τη δύναμη των εργαζομένων στις διαπραγματεύσεις. το κόστος που 
συνεπάγονται οι συλλογικές απολύσεις είναι πιθανό να έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στις διαπραγματεύσεις, 
οι οποίες συνήθως διεξάγονται σε συλλογικό επίπεδο. 

Σε ανάλυση που παραλείπεται από το παρόν άρθρο για λόγους συντομίας, πραγματοποιούμε ελέγχους 
αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων. Πρώτον, επαναλαμβάνουμε τις εκτιμήσεις μας για διαφορετικούς ορισμούς 
της μόχλευσης: η αρνητική σχέση παραμένει, όταν η μόχλευση ορίζεται ως Δάνεια μείον μετρητά προς Σύ-
νολο Ενεργητικού αλλά και ως Δάνεια προς Συνολική χρηματιστηριακή Αξία της επιχείρησης (η τελευταία 
ισούται με το άθροισμα της Λογιστικής Αξίας Δανείων και τη χρηματιστηριακή Αξία μετοχών). Δεύτερον, με 
σχετική ανάλυση εξετάζουμε αν συμπτώματα μείωσης του δανεισμού των επιχειρήσεων εμφανίζονται πριν 
τις μεταβολές της εργατικής νομοθεσίας. τα αποτελέσματα της ανάλυσης αποκλείουν το ενδεχόμενο αυτό, 
το οποίο αποτελεί ικανοποιητική απάντηση σε κριτικές ενδογένειας της ανάλυσής μας. 

5  το δείγμα μας δεν είναι ισοκατανεμημένο μεταξύ των χωρών. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα παραμένουν και όταν εκτι-
μούμε το οικονομετρικό μας υπόδειγμα μη συμπεριλαμβάνοντας στο δείγμα χώρες που αντιπροσωπεύονται με μεγάλο αριθμό εταιρειών, 
όπως οι ΗΠΑ και η ιαπωνία.  
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ΠΙΝΑΚΑς 2   Περιγραφή Δείγματος

Αριθμός  
επιχειρήσεων

Δάνεια/ςύνολο  
ενεργητικού

EPL

Αυστραλία  335  22%  1.36

Αυστρία  87  26%  2.31

Βέλγιο  102  25%  2.34

Γαλλία  589  24%  3.02

Γερμανία  580  21%  2.86

Δανία  122  27%  1.89

Ελβετία  164  26%  1.18

Ελλάδα  149  22%  3.78

Ηνωμένο Βασίλειο  1.097  19%  1.66

ΗΠΑ  2.009  24%  0.52

ιαπωνία  1.954  27%  1.48

ιρλανδία  34  28%  1.35

ισπανία  102  23%  2.79

ιταλία  217  26%  3.27

καναδάς  507  26%  1.17

Νέα Ζηλανδία  49  27%  0.54

Νορβηγία  111  27%  2.74

ολλανδία  145  25%  2.54

Πορτογαλία  53  30%  3.68

Σουηδία  208  24%  3.1

φινλανδία  112  33%  2.23

Σημείωση: ο Πίνακας αυτός παρουσιάζει τον αριθμό των επιχειρήσεων που συμπεριλαμβάνονται στο δείγμα για τις 21 χώρες του 
δείγματος, το μέσο λόγο των δανείων προς το σύνολο του ενεργητικού και το μέσο όρο του δείκτη προστασίας απασχόλησης 
των εργαζομένων (ePL) για κάθε χώρα.

ΠΗΓΗ: Simintzi, Vig, Volpin (2010)



ΑΓορΑ ΕρΓΑΣιΑΣ κΑι ΕΠιχΕιρΗΣΕιΣ: KριΣΗ κΑι ΔιΑρΘρωτικΕΣ μΕτΑρρυΘμιΣΕιΣΕΛΕΝΑ ΣιμιnτΖΗ

423

ΠΙΝΑΚΑς 3   Ανάλυση Difference-in-Differences

Δάνεια/ςύνολο ενεργητικού

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

ePL
 -0.029 
 (0.007)***

 -0.034 
 (0.011)***

 -0.027 
 (0.017)

Συλλογικές  
Απολύσεις

 -0.013 
 (0.003)***

 -0.009 
 (0.004)*

 -0.011 
 (0.005)**

 -0.015 
 (0.003)***

 -0.010 
 (0.004)**

 -0.011 
 (0.005)**

Ατομικά Συμβόλαια 
Εργασίας

 -0.005 
 (0.005)

 -0.012 
 (0.008)

 -0.003 
 (0.012)

μερική Απασχόληση
 -0.007 
 (0.005)

 -0.009 
 (0.004)*

 -0.002 
 (0.007)

Λοιπές Ανεξάρτητες 
μεταβλητές

χ χ χ χ χ χ χ χ χ

Σταθερές Επιδράσεις (fixed effects):

Εταιρείες √ √ √

χώρες √ √ √

Έτη* κλάδοι 
οικονομικής 
Δραστηριότητας

√ √ √ √ √ √ √ √ √

R2  0.13  0.14  0.71  0.14  0.14  0.71  0.13  0.14  0.71

Αριθμός 
Παρατηρήσεων

 61,654  61,654  61,654  61,654  61,654  61,654  61,654  61,654  61,654

Σημείωση: Αυτός ο Πίνακας παρουσιάζει τα αποτελέσματα στατιστικών υποδειγμάτων με το συνολικό Δανεισμό/Σύνολο Ενερ-
γητικού ως εξαρτημένη μεταβλητή και το δείκτη ePL ως την κύρια ανεξάρτητη μεταβλητή. ο δείκτης ePL χαρακτηρίζεται από 
χρονική υστέρηση μιας περιόδου. το δείγμα αποτελείται από εταιρείες του μεταποιητικού κλάδου σε 21 χώρες και καλύπτει 
την περίοδο 1985-2004. Σε παρένθεση παρουσιάζονται τα τυπικά σφάλματα των παλινδρομήσεων. τα τυπικά σφάλματα της 
παλινδρόμησης ομαδοποιούνται ανά χώρα με συσταδοποίηση (clustering). *, **, *** χαρακτηρίζουν τη στατιστική σημαντικότητα 
σε επίπεδο 10%, 5% και 1% αντίστοιχα.

ΠΗΓΗ: Simintzi, Vig, Volpin (2010)
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3.2.1 Επιχειρήσεις έντασης εργασίας

Στην ενότητα αυτή εξετάζουμε την επίδραση της αυστηρής εργατικής νομοθεσίας στο δανεισμό των επιχει-
ρήσεων εντάσεως εργασίας έναντι των επιχειρήσεων εντάσεως κεφαλαίου. ο χαρακτηρισμός των επιχειρή-
σεων ως εντάσεως εργασίας έναντι εντάσεως κεφαλαίου γίνεται με βάση το διάμεσο αριθμό εργαζομένων 
προς την καθαρή αξία ακινήτων, εξοπλισμού και λοιπών υλικών περιουσιακών στοιχείων για κάθε κλάδο οι-
κονομικής δραστηριότητας στο δείγμα μας. Έτσι, εκτιμούμε την παρακάτω παλινδρόμηση:

yit = λi + γt + δ .EPLk,t-1 + ζ . Εjt + θ . (EPLk,t-1 . Εjt)  + β . Χit + εit (3)

όπου όλες οι μεταβλητές και οι δείκτες ορίζονται όπως προηγουμένως. Ε είναι η μεταβλητή που χαρακτηρίζει 
την ένταση εργασίας και θ είναι ο συντελεστής του ενδιαφέροντός μας. Αυτή η παλινδρόμηση έχει το πλε-
ονέκτημα ότι μας επιτρέπει να ελέγξουμε για μεταβολές που μπορεί να επηρεάζουν συγκεκριμένες χώρες 
σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές (αk * γt). με αυτό τον τρόπο εξετάζουμε αν τυχόν αλλαγές που έλαβαν 
χώρα ταυτόχρονα με τις μεταβολές στην εργατική νομοθεσία, χωρίς όμως να σχετίζονται με αυτές, (π.χ. αλ-
λαγές στο φορολογικό καθεστώς) μπορεί να ευθύνονται για το αποτέλεσμα. 

ο Πίνακας 4 παρουσιάζει τα αποτελέσματα: οι στήλες 1-3 τα δείχνουν με το δείκτη EPL ως την κύ-
ρια ανεξάρτητη μεταβλητή και οι στήλες 4-6 τα παρουσιάζουν με ανεξάρτητη μεταβλητή τον υποδείκτη που 
αναφέρεται στις συλλογικές απολύσεις. Σύμφωνα με τον Πίνακα, αύξηση της προστασίας της απασχόλησης 
οδηγεί σε μεγαλύτερη μείωση της μόχλευσης σε επιχειρήσεις όπου η εργασία είναι σημαντικότερος συντε-
λεστής παραγωγής. 

3.2.2 Ρευστοποιήσιμες αξίες

μεγαλύτερη ρευστοποιήσιμη αξία μιας επιχείρησης σημαίνει συνήθως ότι περισσότερα περιουσιακά της στοι-
χεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ενέχυρο για τους πιστωτές της. Έτσι, σε περίπτωση χρεοκοπίας και 
ρευστοποίησής της οι πιστωτές της είναι πιθανότερο να μπορέσουν να αποσπάσουν και μεγαλύτερο μέρος 
της αξίας των οφειλών τους. χαρακτηρίζουμε τις επιχειρήσεις με βάση τη ρευστοποιήσιμη αξία τους, χρησι-
μοποιώντας τη διάμεσο καθαρή αξία ακινήτων, εξοπλισμού και λοιπών υλικών περιουσιακών στοιχείων ως 
ποσοστό του συνολικού ενεργητικού για κάθε κλάδο οικονομικής δραστηριότητας στο δείγμα μας. 

Εξετάζουμε την επίδραση των μεταβολών της προστασίας της απασχόλησης στη μόχλευση επιχειρήσεων 
που διαφέρουν ανάλογα με τη ρευστοποιήσιμη αξία τους, εκτιμώντας την παρακάτω παλινδρόμηση:

yit = λi + γt + δ .EPLk,t-1 + ζ . ΡΑjt + θ . (EPLk,t-1 . ΡΑjt)  + β . Χit + εit (4)

όπου όλες οι μεταβλητές και οι δείκτες ορίζονται όπως προηγουμένως. ρΑ είναι η μεταβλητή που χαρακτη-
ρίζει τη ρευστοποιήσιμη αξία και θ είναι ο συντελεστής που μας ενδιαφέρει. Όπως και προηγουμένως, αυτή 
η παλινδρόμηση έχει το επιπλέον πλεονέκτημα ότι μας επιτρέπει να ελέγξουμε για τυχόν μεταβολές που 
μπορεί να επηρεάζουν συγκεκριμένες χώρες σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές, δηλαδή μας επιτρέπει να 
συμπεριλάβουμε τις σταθερές επιδράσεις (fixed effects) (α

k
* γ

t
). 

ο Πίνακας 5 παρουσιάζει τα αποτελέσματα: οι στήλες 1-3 δείχνουν τα αποτελέσματα με τον δείκτη EPL 
ως την κύρια ανεξάρτητη μεταβλητή και οι στήλες 4-6 παρουσιάζουν τα αποτελέσματα με ανεξάρτητη μετα-
βλητή τον υποδείκτη που αναφέρεται στις συλλογικές απολύσεις. Η αρνητική επίδραση της αυστηρότερης 
προστασίας της απασχόλησης είναι μεγαλύτερη στις επιχειρήσεις με μικρότερη ρευστοποιήσιμη αξία, όπως 
δείχνει το θετικό πρόσημο του συντελεστή θ που παρατηρούμε στον Πίνακα 5. 
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ΠΙΝΑΚΑς 4   Ανάλυση Difference-in-Differences - Επιχειρήσεις Έντασης Εργασίας

Δάνεια/ςύνολο ενεργητικού

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ePL  -0.009 
 (0.016)

ePL*Ε  -0.064 
 (0.027)**

 -0.079 
 (0.037)**

 -0.061 
 (0.033)*

Συλλογικές  
Απολύσεις

 -0.001 
 (0.005)

Συλλογικές  
Απολύσεις*Ε

 -0.034 
 (0.010)***

 -0.042 
 (0.012)***

 -0.038 
 (0.011)***

Λοιπές Ανεξάρτητες 
μεταβλητές χ χ χ χ χ χ

Σταθερές Επιδράσεις (fixed effects):

Εταιρείες √ √ √ √ √ √

χώρες* Έτη √ √ √ √

Έτη* κλάδοι  
οικονομικής  
Δραστηριότητας

√ √ √ √

R2  0.72  0.71  0.72  0.72  0.71  0.72

Αριθμός  
Παρατηρήσεων  61,654  61,654  61,654  61,654  61,654  61,654

Σημείωση: Αυτός ο Πίνακας παρουσιάζει τα αποτελέσματα στατιστικών υποδειγμάτων με το συνολικό Δανεισμό/Σύνολο 
Ενεργητικού ως εξαρτημένη μεταβλητή και το δείκτη ePL (στήλες 1-3) και τον υποδείκτη Συλλογικές Απολύσεις (στή-
λες 4-6) ως την κύρια ανεξάρτητη μεταβλητή. οι δείκτες ePL και Συλλογικές Απολύσεις χαρακτηρίζονται από χρονική 
υστέρηση μιας περιόδου. Ε είναι η μεταβλητή που χαρακτηρίζει την ένταση εργασίας και ορίζεται με βάση τον διάμεσο 
αριθμό εργαζομένων προς την καθαρή αξία ακινήτων, εξοπλισμού και λοιπών υλικών περιουσιακών στοιχείων για κάθε 
κλάδο οικονομικής δραστηριότητας στο δείγμα μας. το δείγμα αποτελείται από εταιρείες του μεταποιητικού κλάδου σε 
21 χώρες και καλύπτει την περίοδο 1985-2004. Σε παρένθεση παρουσιάζονται τα τυπικά σφάλματα των παλινδρομήσε-
ων. τα τυπικά σφάλματα ομαδοποιούνται ανά χώρα με συσταδοποίηση (clustering). *, **, *** χαρακτηρίζουν τη στατιστική 
σημαντικότητα σε επίπεδο 10%, 5% και 1% αντίστοιχα.

ΠΗΓΗ: Simintzi, Vig, Volpin (2010)
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ΠΙΝΑΚΑς 5   Ανάλυση Difference-in-Differences - ρευστοποιήσιμες Αξίες

Δάνεια/ςύνολο ενεργητικού

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ePL  -0.063 
 (0.026)

ePL*ρΑ  0.075 
 (0.035)*

 0.117 
 (0.060)*

 0.054 
 (0.045)

Συλλογικές  
Απολύσεις

 -0.024 
 (0.006)***

Συλλογικές  
Απολύσεις*ρΑ

 0.036 
 (0.009)***

 0.043 
 (0.013)***

 0.027 
 (0.010)***

Λοιπές Ανεξάρτητες 
μεταβλητές χ χ χ χ χ χ

Σταθερές Επιδράσεις (fixed effects):

Εταιρείες √ √ √ √ √ √

χώρες* Έτη √ √ √ √

Έτη* κλάδοι  
οικονομικής  
Δραστηριότητας

√ √ √ √

R2  0.72  0.71  0.72  0.72  0.71  0.72

Αριθμός  
Παρατηρήσεων  61,654 61,654  61,654  61,654  61,654  61,654

Σημείωση: Αυτός ο Πίνακας παρουσιάζει τα αποτελέσματα στατιστικών υποδειγμάτων με το συνολικό Δανεισμό/Σύνολο 
Ενεργητικού ως εξαρτημένη μεταβλητή και το δείκτη ePL (στήλες 1-3) και τον υποδείκτη Συλλογικές Απολύσεις (στή-
λες 4-6) ως την κύρια ανεξάρτητη μεταβλητή. οι δείκτες ePL και Συλλογικές Απολύσεις χαρακτηρίζονται από χρονική 
υστέρηση μιας περιόδου. ρΑ είναι η μεταβλητή που χαρακτηρίζει τις επιχειρήσεις με βάση τη ρευστοποιήσιμή τους αξία 
και ορίζεται με βάση τη διάμεσο καθαρή αξία ακινήτων, εξοπλισμού και λοιπών υλικών περιουσιακών στοιχείων προς 
το σύνολο του ενεργητικού για κάθε τομέα οικονομικής δραστηριότητας στο δείγμα μας. το δείγμα αποτελείται από 
εταιρείες του μεταποιητικού κλάδου σε 21 χώρες και καλύπτει την περίοδο 1985-2004. Σε παρένθεση παρουσιάζονται 
τα τυπικά σφάλματα των παλινδρομήσεων. τα τυπικά σφάλματα της παλινδρόμησης ομαδοποιούνται ανά χώρα με συ-
σταδοποίηση (clustering). *, **, *** χαρακτηρίζουν τη στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο 10%, 5% και 1% αντίστοιχα.

ΠΗΓΗ: Simintzi, Vig, Volpin (2010)
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3.3 Εργατική νομοθεσία και ανάπτυξη

Η μείωση του δανεισμού των επιχειρήσεων που προκαλεί η μεγαλύτερη προστασία της απασχόλησης των 
εργαζομένων συνδέεται, όμως, και με την πραγματική δραστηριότητα των επιχειρήσεων. Η μείωση του δα-
νεισμού των επιχειρήσεων συνεπάγεται ότι αυτές διαθέτουν λιγότερα πλέον κεφάλαια για επενδύσεις με 
αρνητικές συνέπειες για την ανάπτυξη και την οικονομική δραστηριότητα γενικότερα. Η αρνητική αυτή συ-
σχέτιση μεταξύ της προστασίας της απασχόλησης των εργαζομένων και της οικονομικής ανάπτυξης παρου-
σιάζεται στον Πίνακα 6.

οι στήλες 1-2 του Πίνακα 6 δείχνουν ότι αύξηση του δείκτη EPL και των συλλογικών απολύσεων οδηγεί 
σε μείωση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, η οποία είναι στατιστικά σημαντική. το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι διαθέσιμο 
για τις 21 χώρες του δείγματός μας για την περίοδο 1980-2005. την ίδια αρνητική επίδραση της μεγαλύ-
τερης προστασίας της απασχόλησης δείχνουν και οι στήλες 3-6, όπου εξετάζεται η βιομηχανική παραγωγή 
ανά εργαζόμενο ως εξαρτημένη μεταβλητή. Η βιομηχανική παραγωγή είναι διαθέσιμη για διαφορετικούς 
κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας για τις 21 χώρες του δείγματος. Η πηγή της μεταβλητής αυτής εί-
ναι η βάση δεδομένων unIDo. Στις παλινδρομήσεις αυτές περιλαμβάνουμε επίσης τον ρυθμό μεταβολής του 
ΑΕΠ ως ανεξάρτητη μεταβλητή, καθώς και fixed effects για τις χώρες, τα έτη, καθώς και για το συνδυασμό 
έτη*κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας. Για να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο ότι το αποτέλεσμα αυτό οφεί-
λεται στην επίδραση των μεταβολών του EPL στον αριθμό των εργαζομένων (δηλαδή στον παρονομαστή 
της εξαρτημένης μεταβλητής μας), επαναλαμβάνουμε τις παλινδρομήσεις των στηλών 3-6 του Πίνακα χρησι-
μοποιώντας το λογάριθμο του αριθμού των εργαζομένων ως την εξαρτημένη μεταβλητή. ο συντελεστής του 
EPL στις παλινδρομήσεις αυτές (οι οποίες δεν παρουσιάζονται εδώ αλλά είναι διαθέσιμες εφόσον ζητη-
θούν) δεν είναι στατιστικά σημαντικός και επομένως μεταβολές του EPL δεν φαίνεται να είναι σημαντικές 
για την απασχόληση. 

τέλος, σε εκτιμήσεις που δεν παρουσιάζονται αναλυτικά για λόγους συντομίας, εξετάσαμε την επίδραση 
του EPL στην κερδοφορία των επιχειρήσεων και βρήκαμε ότι αύξηση του δείκτη EPL οδηγεί σε μείωση 
της κερδοφορίας τους. Σε ανάλογο συμπέρασμα καταλήγουν και οι Ruback και Zimmerman (1984), Abowd 
(1989) και hirsch (1991), οι οποίοι συνδέουν την ύπαρξη των εργατικών συνδικάτων με χαμηλότερη κερδο-
φορία και χρηματιστηριακή αξία των επιχειρήσεων. Στο ίδιο πλαίσιο, οι Chen, Kacperczyk and ortiz-Molina 
(2008) καταδεικνύουν ότι το κόστος μετοχικών κεφαλαίων είναι μεγαλύτερο για τις αμερικανικές επιχειρή-
σεις, όπου οι εργαζόμενοι είναι οργανωμένοι σε συνδικάτα, ενώ αυτές οι επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται και 
από μικρότερη λειτουργική ευελιξία.
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ΠΙΝΑΚΑς 6   Ανάλυση Difference-in-Differences - Εργατική Νομοθεσία και Ανάπτυξη

Log 
(Κατά Κεφαλήν ΑεΠ)

Log  
(Βιομηχανική Παραγωγή/Αριθμός εργαζομένων)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ePL
 -0.089 
 (0.041)**

 -0.062 
 (0.032)*

 -0.067 
 (0.033)**

Συλλογικές  
Απολύσεις

 -0.056 
 (0.022)**

 -0.028 
 (0.014)**

 -0.035 
 (0.015)**

Λοιπές Ανεξάρτητες 
μεταβλητές

χ χ χ χ χ χ

Σταθερές Επιδράσεις (fixed effects):

χώρες √ √ √ √ √ √

Έτη √ √ √ √

Έτη* κλάδοι 
οικονομικής 
Δραστηριότητας

√ √

R2  0.40  0.40  0.40  0.87  0.40  0.87

Αριθμός  
Παρατηρήσεων  9,678  9,678  9,678  9,678  9,678  9,678

Σημείωση: Αυτός ο Πίνακας παρουσιάζει τα αποτελέσματα στατιστικών υποδειγμάτων με τη λογαριθμική αξία του κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ (στήλες 1-2) και τη λογαριθμική αξία του λόγου της βιομηχανικής παραγωγής προς τον αριθμό των εργα-
ζομένων (στήλες 3-6) ως εξαρτημένες μεταβλητές και το δείκτη ePL (στήλες 1, 3-4) και τον υποδείκτη Συλλογικές Απο-
λύσεις (στήλες 2, 5-6) ως την κύρια ανεξάρτητη μεταβλητή. οι δείκτες ePL και Συλλογικές Απολύσεις χαρακτηρίζονται 
από χρονική υστέρηση μιας περιόδου. το δείγμα αποτελείται από εταιρείες του μεταποιητικού κλάδου σε 21 χώρες και 
καλύπτει την περίοδο 1980-2005 (στήλες 1-2) και την περίοδο 1963-2006 (στήλες 3-6). Πηγή για τη μεταβλητή βιομη-
χανική παραγωγή προς αριθμό εργαζομένων είναι η βάση δεδομένων unIDo. Σε παρένθεση παρουσιάζονται τα τυπικά 
σφάλματα των παλινδρομήσεων. τα τυπικά σφάλματα της παλινδρόμησης ομαδοποιούνται ανά χώρα με συσταδοποίηση 
(clustering). *, **, *** χαρακτηρίζουν τη στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο 10%, 5% και 1% αντίστοιχα.

ΠΗΓΗ: Simintzi, Vig, Volpin (2010)
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4. Συμπεράσματα

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στη μελέτη αυτή, αυστηρή εργατική νομοθεσία οδηγεί σε 
μικρότερα επίπεδα δανεισμού για τις επιχειρήσεις. το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από την εξέταση της επί-
δρασης μεταβολών στη νομοθεσία προστασίας της απασχόλησης των εργαζομένων στον δανεισμό των επι-
χειρήσεων, χρησιμοποιώντας την τεχνική difference-in-differences σε δείγμα 21 χωρών του οοΣΑ. Επίσης, 
η μείωση αυτή του δανεισμού για μεγαλύτερα επίπεδα προστασίας της απασχόλησης είναι πιο έντονη για 
επιχειρήσεις στις οποίες η εργασία αποτελεί σημαντικότερο συντελεστή παραγωγής και για τις επιχειρήσεις 
με μικρότερη ρευστοποιήσιμη αξία.

Η αρνητική αυτή συσχέτιση μεταξύ εργατικής νομοθεσίας και χρέους εξηγείται από το γεγονός ότι με-
γαλύτερη προστασία των εργαζομένων από τη νομοθεσία αυξάνει τη διαπραγματευτική τους δύναμη. οι ερ-
γαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να διακόπτουν την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων με απεργιακές, για 
παράδειγμα, κινητοποιήσεις, διεκδικώντας μισθολογικές αυξήσεις. Έτσι, τα συμβόλαια εργασίας μετατρέπο-
νται σε “de facto“ συμβόλαια χρέους, με αποτέλεσμα η λειτουργική μόχλευση να αντικαθιστά τη χρηματοοι-
κονομική μόχλευση. 

Η μείωση του δανεισμού των επιχειρήσεων, που ακολουθεί την επιβολή πιο αυστηρής εργατικής νομο-
θεσίας, έχει όμως προεκτάσεις και στην πραγματική οικονομία. ο μικρότερος δανεισμός των επιχειρήσεων 
ίσως να συνεπάγεται και μικρότερη διαθεσιμότητα κεφαλαίων για επενδύσεις, πτώση της παραγωγικότητας 
και επομένως και χαμηλότερη ανάπτυξη. Πράγματι, σύμφωνα με την ανάλυσή μας, μεγαλύτερη προστασία των 
εργαζομένων από τη νομοθεσία συνδέεται με μικρότερα επίπεδα βιομηχανικής παραγωγής ανά εργαζόμενο, 
μικρότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ και χαμηλότερη κερδοφορία των επιχειρήσεων.

οι διαπιστώσεις αυτές, σχετικά με το πώς η προστασία της απασχόλησης συνδέεται με οικονομικά με-
γέθη, αναδεικνύει τη σημασία πραγματοποίησης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων όσον αφορά στην εργατική 
νομοθεσία στη χώρα μας. Η Ελλάδα είναι η χώρα που χαρακτηρίζεται από την αυστηρότερη προστασία της 
απασχόλησης σε σύνολο 21 χωρών μελών του οοΣΑ. Η πρόσφατη κρίση που ταλανίζει τη χώρα μας τόνισε 
την αναγκαιότητα για μια πιο ευέλικτη αγορά εργασίας, η οποία θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αναπτυ-
χθούν και θα συντελέσει σε ένα περισσότερο βιώσιμο για αυτές περιβάλλον. οι μεταρρυθμίσεις αυτές, αν 
και βραχυπρόθεσμα συνεπάγονται θυσίες, μακροπρόθεσμα προωθούν την ανάπτυξη και επομένως και την 
ίδια την απασχόληση.
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