Θέσεις & Προτάσεις
του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ)

για την αξιολόγηση του ισχύοντος
νομοθετημένου κατώτατου μισθού

Θεσσαλονίκη, Μάιος 2021

Εισαγωγή
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) καταθέτει σήμερα την πρότασή του για την
αξιολόγηση του ύψους του κατώτατου μισθού έτσι όπως αυτός έχει διαμορφωθεί μέχρι
σήμερα με βάση την κείμενη νομοθεσία.
Το συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο, που αφορά στον κατώτατο μισθό, θεσμοθετήθηκε με
γνώμονα και κριτήριο την ενσωμάτωση στην οικονομική πολιτική της χώρας της προστασίας
των αδύναμων κοινωνικά στρωμάτων, με προφανή στόχο την κατά το δυνατόν άμβλυνση των
κοινωνικών ανισοτήτων. Με τον τρόπο αυτό, δυνητικά, επιδιώκεται η εύρυθμη λειτουργία
της αγοράς εργασίας, γεγονός που ουσιαστικά συνεπάγεται την ενίσχυση της
διαπραγματευτικής ικανότητας των πλέον αδύναμων εργαζομένων, οι οποίοι στη χώρα μας
αποτελούν ένα σημαντικό μέρος του εργατικού δυναμικού.
Στο παρόν κείμενο θέσεων και προτάσεων του ΣΒΕ για το ύψος του κατώτατου μισθού
ελήφθη σοβαρά υπόψη η αναγνώριση από το θεσμικό πλαίσιο της ανάγκης το επίπεδο του
κατώτατου μισθού να διαμορφώνεται λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της οικονομίας
και τις προοπτικές ανάπτυξης των βασικών οικονομικών μεγεθών, όπως: η παραγωγικότητα,
οι τιμές, η ανταγωνιστικότητα, η απασχόληση και η ανεργία, το εισοδήματα και οι μισθοί.
Στο παρόν κείμενο παρουσιάζονται οι θέσεις και οι προτάσεις του Συνδέσμου Βιομηχανιών
Ελλάδος (ΣΒΕ) για το θέμα.

Αγορά εργασίας, ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα
Η επίδραση της πανδημίας COVID-19, που ακολούθησε την περίοδο της παγκόσμιας
οικονομικής κρίσης και ενός προγράμματος αυστηρής δημοσιονομικής προσαρμογής,
ανέκοψε βίαια τις θετικές προοπτικές της οικονομίας που είχαν αρχίσει να διαμορφώνονται
στα μέσα του 2019, όπως αποτυπώνεται στην εξέλιξη του ΑΕΠ και του Ρυθμού Ανάπτυξης
[Γράφημα 1]. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με έρευνα του ΣΒΕ1, ο κύκλος εργασιών της
περιφερειακής βιομηχανίας καταγράφει πτώση έως και 50% από το 2011 έως και ο 2020
αφενός λόγω της οικονομικής κρίσης που οδήγησε σε περαιτέρω αποβιομηχάνιση και
ακολούθως λόγω της πανδημίας εξαιτίας του COVID-19. Συνεπακόλουθα της πτώσης του
κύκλου εργασιών της βιομηχανίας, είναι και η πτώση των εξαγωγών διεθνώς εμπορεύσιμων
προϊόντων.
Γράφημα 1.
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α. Εξέλιξη του ΑΕΠ (χιλ. €) σε σταθερές τιμές 2010

ΣΒΕ (2020), Έρευνα ΣΒΕ για επιπτώσεις από την πανδημία COVID-19 στην Περιφερειακή Βιομηχανία
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β. Ρυθμός Ανάπτυξης (%)

Πηγή: EUROSTAT, Επεξεργασία: ΙΝΣΒΕ

Όμως, το μέγεθος που έχει υποστεί τη μεγαλύτερη πίεση λόγω των δύο κρίσεων είναι η
απασχόληση και τα μεγέθη που αναφέρονται στο εργατικό δυναμικό της χώρας. Ειδικότερα,
κατά την περίοδο 2010-2019 το εργατικό δυναμικό μειώθηκε κατά 290 χιλ. άτομα, το
ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε από το 12,7% σε 17,3% (σημειώνεται ότι κατά την περίοδο της
κρίσης είχε ξεπεράσει το 27%), ενώ ο αριθμός των απασχολούμενων περιορίστηκε κατά 390
χιλ. άτομα [Γράφημα 2].
Γράφημα 2. Εξέλιξη του εργατικού δυναμικού και της απασχόλησης 2010 2019 (εκατ. άτομα)
Εκτίμηση μεταβολής
της απασχόλησης (%)

Πηγή: World Competitiveness Centre – IMD (2020), WCY 2020, Επεξεργασία: ΙΝΣΒΕ
Σημείωση: η γραμμή τάσης εμφανίζει την τάση εξέλιξη της απασχόλησης.

Η μελέτη των στοιχείων του μακροοικονομικού περιβάλλοντος καταδεικνύει ότι η πανδημία
του COVID-19 υπήρξε καθοριστική για την ανάταξη της αγοράς εργασίας, καθώς επέδρασσε
τη χρονική στιγμή έναρξης αντιστροφής της αρνητικής πορείας των μεγεθών που
διαμορφώνουν την αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό όχι μόνο περιορίστηκαν εκ νέου τα
μεγέθη της απασχόλησης, αλλά και οι προοπτικές ανάπτυξης, καθώς και οι επιχειρηματικές
προσδοκίες στις οποίες στηρίχθηκε η σημαντική ανάκαμψη της αγοράς εργασίας. Είναι
χαρακτηριστικό ότι ο δείκτης της εκτίμησης της μεταβολής της απασχόλησης για τα επόμενα
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4 χρόνια2 για το 2020 καταγράφει για πρώτη φορά αρνητική τιμή (δηλ. εκτίμηση ότι η
απασχόληση ως ποσοστό του εργατικού δυναμικού κατά τα επόμενα 4 έτη θα μειωθεί), ενώ
και ο Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών της IHS Markit για τον τομέα μεταποίησης στην
Ελλάδα (PMI) καταγράφει σταθερή επιδείνωση των λειτουργικών συνθηκών για την εγχώρια
μεταποίηση. Βεβαίως, μέσω της ενεργοποίησης του «Ταμείου Ανάκαμψης» επιδιώκεται η
συγκράτηση του ποσοστού ανεργίας στα σημερινά επίπεδα, με τις προσδοκίες για την
ανάκαμψη της οικονομίας ούτως ώστε να αρθούν οι αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας και
να υπάρξει και την ισχυρή ώθηση για την επανεκκίνηση της οικονομίας.
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα ποσοστά ανεργίας της χώρας, παρά τις προσπάθειες
υλοποίησης ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, παραμένουν σε υψηλά επίπεδα σε σχέση
με τα στοιχεία αντίστοιχου μεγέθους οικονομιών [Γράφημα 3]. Η αδυναμία περιορισμού του
υψηλού ποσοστού της ανεργίας αποτελεί άλλο ένα αποτέλεσμα των δομικών αδυναμιών της
ελληνικής οικονομίας, με κυριότερη τη μεγάλη εξάρτηση από τον τομέα των υπηρεσιών.
Γράφημα 3. Ποσοστό ανεργίας (%) για επιλεγμένες ευρωπαϊκές οικονομίες

Πηγή: World Competitiveness Centre – IMD (2020), WCY 2020, Επεξεργασία: ΙΝΣΒΕ

Παραγωγικό υπόδειγμα και απασχόληση
Την τελευταία δεκαετία στο δημόσιο διάλογο για την αναπτυξιακή κατεύθυνση της ελληνικής
οικονομίας κυριαρχεί η απαίτηση για αλλαγή του «παραγωγικού μοντέλου» της οικονομίας
και ο γενικότερος προσανατολισμός της οικονομίας στην παραγωγή και διάθεση «διεθνώς
εμπορεύσιμων προϊόντων».
Η εμπειρία των τελευταίων δέκα ετών έχει αποδείξει ότι οικονομίες με εκτεταμένη
παραγωγική βάση έχουν επιδείξει καλύτερη προσαρμογή και ευχερέστερη αντιμετώπιση των
επιπτώσεων κρίσεων, από οπουδήποτε και αν πηγάζουν. Με αφορμή την πανδημία και την
κατακόρυφη πτώση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, αναδύεται, με εμφατικό μάλιστα
τρόπο, το πρόβλημα επιλογής αναπτυξιακών προτεραιοτήτων για τη χώρα την επόμενη
ημέρα και η τεράστια εξάρτηση της χώρας από τον τουρισμό. Ευτυχώς σιγά σιγά η παρούσα
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World Competitiveness Centre – Institute for Management Development (2020), World Competitiness Yearbook 2020
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κυβέρνηση έχει αρχίσει να αντιλαμβάνεται ότι η «αναπτυξιακή μονομέρεια» οδηγεί σε άνευ
προηγουμένου οικονομικές εξαρτήσεις και εν τέλει σε αδιέξοδα.
Η διεθνής εμπειρία, και ειδικά η εμπειρία της οικονομικής κρίσης της τελευταίας δεκαετίας,
αποδεικνύει ότι τέτοιου είδους αδιέξοδα αμβλύνονται σε περιπτώσεις κρίσεων όπως η
παγκόσμια οικονομική κρίση, η πανδημία, κλπ., όταν μια χώρα έχει ανεπτυγμένη
βιομηχανική βάση. Στο πλαίσιο ακριβώς αυτό, ας αναλογισθούμε την περίπτωση που η
μεταποίηση ήταν πραγματικά στην προτεραιότητα της αναπτυξιακής διαδικασίας, όπως
υποστηρίζει ο ΣΒΕ τουλάχιστον από το 2008.
Παρόλα αυτά, και εν μέσω των στενών δημοσιονομικών δυνατοτήτων για την υλοποίηση της
αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της ελληνικής οικονομίας, εξακολουθούν να υφίστανται
οι δομικές αδυναμίες στο εγχώριο παραγωγικό σύστημα. Αυτό αποτυπώνεται κυρίως και στη
συνεισφορά των τομέων της οικονομίας στο συνολικό μέγεθος της απασχόλησης.
Ειδικότερα, η συνεισφορά του δευτερογενούς τομέα περιορίστηκε από το 19,8% το 2010 σε
15,4% το 2018, τη στιγμή που αντίστοιχα την ίδια χρονική περίοδο ο τριτογενής τομέας
ενισχύεται από το 68,5% σε 73,0% [Γράφημα 4].
Γράφημα 4. Εξέλιξη της απασχόλησης (εκατ. άτομα) και της τομεακής σύνθεσης (%) 2010 - 2018

Πηγή: World Competitiveness Centre – IMD (2020), WCY 2020, Επεξεργασία: ΙΝΣΒΕ
Σημείωση: η συνεισφορά των τομέων αντιστοιχούν στον δευτερεύοντα άξονα

Σε κάθε περίπτωση, το μείγμα της συνεισφοράς των διαφόρων τομέων στη διαμόρφωση του
ΑΕΠ της οικονομίας έχει αυξημένη σημασία στη συζήτηση για τη διαμόρφωση του
κατώτατου μισθού, καθώς λόγω της τομεακής διάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας, ως
βασικός μοχλός ανάπτυξης χρησιμοποιείται η κατανάλωση. Ως εκ τούτου, η αύξηση του
κατώτατου μισθού χωρίς ενίσχυση της παραγωγικής βάσης, θα έχει ως συνέπεια μόνον την
αύξηση της κατανάλωσης, γεγονός που θα οδηγήσει στην αύξηση των εισαγωγών, άρα στην
περαιτέρω επιδείνωση του ισοζυγίου εμπορικών συναλλαγών.
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Μισθοί και παραγωγικότητα εργασίας
Ο ΣΒΕ έχει επισημάνει ότι κατά το παρελθόν δεν υπήρξε συνέπεια των αυξήσεων των μισθών,
κατ’ αρχήν με την παραγωγικότητα εργασίας, αλλά, και με το ευρύτερο περιβάλλον
δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων, και ειδικά με παράγοντες που το διαμορφώνουν,
όπως: η αβεβαιότητα στο μακροοικονομικό πεδίο, το γραφειοκρατικό ρυθμιστικό
περιβάλλον για τις επιχειρήσεις, η ικανότητα τεχνολογικής αναβάθμισης των επιχειρήσεων
που θα οδηγήσει στον μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου της οικονομίας, το
κόστος χρηματοδότησης των επενδύσεων, το κράτος δικαίου, κλπ.. Συμπληρωματικά με τα
παραπάνω, ακόμη και σήμερα υφίσταται υπερβολικό μη μισθολογικό κόστος, το οποίο
αποθαρρύνει τις επενδύσεις, αποτρέπει την παραγωγική επέκταση, δημιουργεί στρεβλώσεις
στην αγορά εργασίας, και, εν τέλει, δρα ως «φρένο» στην αναγκαία οικονομική ανάπτυξη της
χώρας.
Το σημαντικό αποτέλεσμα αυτής της «αλυσίδας» αρνητικών παραγόντων και στρεβλώσεων,
είναι η διαρκής απομείωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας μας, η οποία
αποτυπώνεται τόσο με τη βοήθεια δεικτών, όσο και με σημαντικά ποσοτικά στοιχεία όπως
για παράδειγμα το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, η αύξηση του ΑΕΠ, η παραγωγικότητα
της εργασίας κλπ..
Γράφημα 5. Εξέλιξη Κατώτατου Μισθού, Μέσου Μηνιαίου Μισθού και Παραγωγικότητας (σε €)

Πηγή: ILOStat, WCC-IMD, Επεξεργασία: ΙΝΣΒΕ
Σημείωση: Η παραγωγικότητα αντιστοιχεί στον δευτερεύοντα άξονα. Κατά το έτος 2014 δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για
τη διαμόρφωση του μέσου μηνιαίου μισθού

Επιπλέον, τα στοιχεία δείχνουν ότι η πανδημία του COVID-19 επέδρασσε περαιτέρω
καθοριστικά τόσο στις συνθήκες εργασίας, όσο και στο επίπεδο διαβίωσης του πληθυσμού.
Αποτέλεσμα του αντικτύπου που είχε η πανδημία στην οικονομική δραστηριότητα ήταν η
άμεση υλοποίηση μέτρων στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων (μέτρο αναστολής
συμβάσεων εργασίας με καταβολής αποζημίωσης, η εισαγωγή του Μηχανισμού
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ), καθώς και το άνευ προηγούμενου ψηφιακό άλμα στο πεδίο της ψηφιακής
διακυβέρνησης.
Επιπλέον, η Πρόταση της Οδηγίας της Ε.Ε. για επαρκείς κατώτατους μισθούς στην Ευρωπαϊκή
Ένωση αναγνωρίζει τον αντίκτυπο του κατώτατου μισθού στην παραγωγικότητα, την
ανταγωνιστικότητα και την πρόσβαση στην απασχόληση και τη δημιουργία θέσεων
5
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εργασίας. Στην Ελλάδα διαχρονικά δεν υπήρξε σύνδεση των τριών αυτών παραγόντων με τη
διαδικασία διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού. Αυτό αποδεικνύεται από τα στοιχεία του
Γραφήματος 5.
Οι ανωτέρω διαπιστώσεις επιβεβαιώνονται πλήρως σε επίπεδο δεικτών μέτρησης
ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας. Με βάση τα αποτελέσματα της Παγκόσμιας
Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας (World Competitiveness Yearbook – WCY) που εκδίδεται
κάθε χρόνο από το Ερευνητικό Κέντρο για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του
International Management Development (IMD) με έδρα τη Λοζάνη της Ελβετίας, ότι
σημαντικό μέρος των κριτηρίων που αξιολογούνται για την κατάταξη 63 χωρών παγκοσμίως
με όρους ανταγωνιστικότητας, καταλαμβάνουν οι λεγόμενες «κοινωνικοί παράμετροι».
Εστιάζοντας την προσοχή μας σε τρεις δείκτες με άμεση συνάφεια με τη μελέτη που αφορά
στη διαμόρφωση του επιπέδου του κατώτατου μισθού (την «Απασχόληση», την
«Παραγωγικότητα και Αποδοτικότητα» και την «Αγορά Εργασίας»), διαπιστώνουμε ότι η
εξέλιξή τους επιβεβαιώνει την άμεση συσχέτιση της διάρθρωσης και λειτουργίας της αγοράς
εργασίας με την ανταγωνιστικότητα της χώρας [Γράφημα 6].
Συγκεκριμένα, η εξέταση του δείκτη «Παραγωγικότητα & Αποδοτικότητα» παρουσιάζει
«σπασμωδική» εξέλιξη. Έτσι, από την 30η θέση το 2010, η Ελλάδα είχε υποχωρήσει στην 51
το 2017, ανακάμπτοντας στην 42η θέση το 2020. Η πορεία του εν λόγω δείκτη αντανακλά
ακριβώς την ευαισθησία της ελληνικής οικονομίας στις διεθνείς εξελίξεις και την
περιορισμένη ανθεκτικότητα (resiliency), χαρακτηριστικά που πηγάζουν από τα δομικά
χαρακτηριστικά που σημειώθηκαν προηγουμένως. Επιπλέον, υπαγορεύει την ανάγκη για την
ανάληψη πρωτοβουλιών εφαρμογής των κατάλληλων πολιτικών που θα οδηγήσουν σε
μετρήσιμη βελτίωση της «παραγωγικότητας» στο σύνολο της οικονομίας, η οποία με τη
σειρά της θα επιδράσει θετικά στη βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας
μας.
Γράφημα 6. Εξέλιξη τριών δεικτών παραγωγικότητας του IMD WCY2020
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Πηγή: World Competitiveness Centre – IMD (2020), WCY 2020, Επεξεργασία: ΙΝΣΒΕ

Η δεύτερη «κοινωνική παράμετρος ανταγωνιστικότητας» που εξετάζουμε είναι η «Αγορά
εργασίας», στην οποία το IMD έχει συμπεριλάβει πλήθος παραμέτρων αξιολόγησης που
αναφέρονται στα «κόστη», στις «εργασιακές σχέσεις» και στη «διαθεσιμότητα δεξιοτήτων».
Στην κατάταξη του συγκεκριμένου δείκτη η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά σε θέσεις
χαμηλότερες από την 50η μεταξύ των 63 χωρών που εξετάζει η Παγκόσμια Επετηρίδα για την
Ανταγωνιστικότητα.
Τέλος, σημαντική επιδείνωση εμφανίζει και ο Δείκτης της «Απασχόλησης», όπου από την 48η
θέση το 2010, η Ελλάδα είχε υποχωρήσει στην προτελευταία θέση το 2019 (62η μεταξύ 63
οικονομιών), ανακάμπτοντας στην 57η στο 2020. Η εξέλιξη του εν λόγω δείκτη είναι
εξαιρετικά σημαντική, καθώς αποτυπώνει το αποτέλεσμα των εφαρμοζόμενων πολιτικών
στα ποσοτικά μεγέθη της απασχόλησης και της ανεργίας.

Διαμόρφωση του κατώτατου μισθού: οι θέσεις του ΣΒΕ
Το γενικότερο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, ουσιαστικά υπαγορεύει την αδυναμία
του οικονομικού συστήματος να υποστηρίξει και να τροφοδοτήσει μία αύξηση του
κατώτατου μισθού, χωρίς να μειωθεί η διεθνής ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής
οικονομίας.
Στο σημείο αυτό, τονίζεται ότι κατά το 2019 ο ΣΒΕ είχε αξιολογήσει θετικά την αύξηση του
κατώτατου μισθού, καθώς οι προοπτικές ανάπτυξης ήταν ιδιαιτέρως θετικές και είχε αρχίσει
να διαφαίνεται η σημαντική επανάκαμψη της ελληνικής παραγωγής προτού καμφθεί από τις
επιπτώσεις της πανδημίας. Ωστόσο έκτοτε τα δεδομένα έχουν αλλάξει δραματικά λόγω της
πανδημίας COVID-19 και της στασιμότητας της ελληνικής οικονομίας, εξαιτία μερικής
παύσης της οικονομικής δρασητηριότητας.
Στην τρέχουσα κατάσταση, μετά από σχεδόν δύο έτη περιορισμένης οικονομικής
δραστηριότητας η αύξηση του κατώτατου μισθού, θεωρούμε ότι θα επηρεάσει αρνητικά την
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, απομειώνοντας περαιτέρω την ισχνή ρευστότητα του
ιδιωτικού τομέα. Επομένως, στην τρέχουσα συγκυρία θεωρούμε ότι πιθανές θετικές ή/και
ουδέτερες επιπτώσεις από μια αύξηση του κατώτατου μισθού υπερκαλύπτονται από τις
αρνητικές συνέπειες που θα έχουν για τις επιχειρήσεις και την οικονομία.
Στο πλαίσιο ακριβώς αυτό επαναφέρουμε την αξιολόγηση του ΣΒΕ για τα θετικά και τα
αρνητικά σημεία από την αύξηση του επιπέδου του κατώτατου μισθού από παλαιότερο
αντίστοιχο υπόμνημα.
Θετικά/Ουδέτερα σημεία
1. Το ύψος του κατώτατου μισθού δημιουργεί
αυξημένη κατανάλωση, αφού έχει
παρατηρηθεί ότι οι χαμηλόμισθοι
εργαζόμενοι έχουν ισχυρή ροπή προς την
κατανάλωση και ειδικά προς την κατανάλωση
αγαθών πρώτης ανάγκης.
2. Αυξήσεις του κατώτατου μισθού εντός
λογικών ορίων, δεν έχουν σημαντικές

1.

Αρνητικά σημεία
Το ύψος του κατώτατου μισθού μπορεί να
επιδράσει αρνητικά στην ανταγωνιστικότητα
διεθνοποιημένων επιχειρήσεων και κλάδων της
ελληνικής οικονομίας που είναι εντάσεως
εργασίας, μέσω της αύξησης του λειτουργικού
τους κόστους, το οποίο έχει αρνητική επίδραση
τόσο στην κερδοφορία, όσο και στη διεθνή
ανταγωνιστικότητα των συγκεκριμένων
επιχειρήσεων.
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επιπτώσεις στη συνολική απασχόληση. Είναι
όμως θετικά υποβοηθητικές οι επιπτώσεις
από την αύξησή του, για τις ονομαζόμενες
«ευάλωτες» κατηγορίες πληθυσμού, όπως οι
νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας,
ηλικίας 18 – 24 ετών.

2.

Το ύψος του κατώτατου μισθού, συνήθως,
συμπαρασύρει και τον μέσο μισθό, με σημείο
εκκίνησης του επηρεασμού προς τα πάνω, το
μέρος των εργαζομένων που βρίσκονται
μισθολογικά λίγο περισσότερο από τον κατώτατο
μισθό. Άρα, μη λελογισμένη αύξηση του
κατώτατου μισθού μπορεί να λειτουργήσει
επιβαρυντικά στο ήδη βεβαρυμμένο λειτουργικό
κόστος των επιχειρήσεων.

3.

Αύξηση του κατώτατου μισθού συνεπάγεται
αύξηση των τιμών των προϊόντων, λόγω της
αύξησης του μισθολογικού και του μη
μισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων.

4.

Λόγω της δομής της Ελληνικής οικονομίας, η
αύξηση του κατώτατου μισθού θα έχει ως
συνέπεια την αύξηση της κατανάλωσης, γεγονός
που θα οδηγήσει στην αύξηση των εισαγωγών,
άρα στην περαιτέρω επιδείνωση του ισοζυγίου
εμπορικών συναλλαγών.

Ως εκ των παραπάνω συνάγεται ότι η διαμόρφωση των επιπέδων του κατώτατου μισθού
είναι απαραίτητο να ειδωθεί μέσα από το πρίσμα της αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου
της οικονομίας, προκειμένου να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για βιώσιμη και
αυτοτροφοδοτούμενη διαδικασία ανάπτυξης. Μη λελογισμένη αύξηση και μη ρεαλιστική
χρονικά απόδοση της αύξησης, μπορεί να οδηγήσει αφενός στην υπονόμευση της
προσπάθειας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, αλλά, με βεβαιότητα,
θα πλήξει δυναμικούς και εξωστρεφείς κλάδους που παράγουν και διακινούν «διεθνώς
εμπορεύσιμα προϊόντα».
Επίσης ο ΣΒΕ υποστηρίζει ότι δεν θα πρέπει να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι κατά την
τρέχουσα περίοδο, βασικά ζητούμενα είναι η υποστήριξη της επανεκκίνησης της οικονομικής
δραστηριότητας, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω της αύξησης
της παραγωγικότητας της εργασίας και συνεπακόλουθα η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
συνολικά της οικονομίας της χώρας.
Προς αυτήν την κατεύθυνση δε νοείται αύξηση του κατώτατου μισθού, με παράλληλη
μείωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που θα κληθούν τελικά να επωμισθούν
αφενός την αύξηση που θα συμφωνηθεί και αφετέρου το μη μισθολογικό κόστος που θα
προκύψει από αυτήν την αύξηση.
Με βάση ακριβώς τη διαπίστωση της συσχέτισης της διάρθρωσης και λειτουργίας συνολικά
της αγοράς εργασίας με την συνολική ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και λαμβάνοντας
υπόψη τις θετικές και αρνητικές επιδράσεις στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων
από το επίπεδο διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού, ο ΣΒΕ προτείνει:

Ο κατώτατος μισθός να παραμείνει και την επόμενη χρονιά στο ύψος των 650
ευρώ, αλλά να συνοδεύεται απαραίτητα από φορολογικές ελαφρύνσεις των
χαμηλόμισθων και να εξεταστούν πιθανά άλλα μέτρα τα οποία θα βελτιώνουν το
εισόδημά τους.
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