Αθήνα, 29 Απριλίου 2021

Αξιολόγηση του ισχύοντος νομοθετημένου κατώτατου
μισθού και ημερομισθίου

Σύνοψη των βασικών ευρημάτων
Προκειμένου να συμβάλει στη δημόσια διαβούλευση για τον κατώτατο μισθό, η
Τράπεζα της Ελλάδος καταθέτει έκθεση για την αξιολόγηση του ισχύοντος
νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου στην Ελλάδα, κατόπιν
προσκλήσεως της Επιτροπής Συντονισμού της Διαβούλευσης (26.3.2021) με βάση την
υποπερ. Αα΄ της περ. β΄ της παρ. 5 του άρθρου 103 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167).
Στην έκθεση καταγράφονται οι εξελίξεις στην ελληνική αγορά εργασίας το 2020.
Συγκεκριμένα, η σταδιακή ανάκαμψη που σημειώθηκε στην αγορά εργασίας την
τελευταία πενταετία, με την απασχόληση να αυξάνεται με ρυθμούς γύρω στο 2%
ετησίως και το ποσοστό ανεργίας να υποχωρεί σταθερά, ανακόπηκε από την πανδημία
COVID-19 και την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των επιχειρήσεων. Για τη στήριξη
των επιχειρήσεων και των εργαζομένων ελήφθησαν και παραμένουν σε ισχύ πολλαπλά
δημοσιονομικά μέτρα, τα οποία περιόρισαν σημαντικά τις επιπτώσεις στην αγορά
εργασίας.
Παράλληλα, η πανδημία επέδρασε στην αγορά εργασίας προσδίδοντάς της
χαρακτηριστικά διαφορετικά σε σχέση με το προηγούμενο έτος, όπως περιορισμό της
κινητικότητας στην αγορά εργασίας, μείωση του ποσοστού μερικής απασχόλησης,
αύξηση του ποσοστού ανεργίας των ηλικιακά νεότερων, αύξηση του αριθμού των
οικονομικά μη ενεργών και αύξηση των εργαζομένων που είναι διαθέσιμοι αλλά δεν
αναζητούν εργασία. Επιπλέον, η σημαντική ύφεση που σημειώθηκε στην ελληνική
οικονομία, σε συνδυασμό με τα μέτρα στήριξης της απασχόλησης, που είχαν ως
αποτέλεσμα την ηπιότερη υποχώρηση της απασχόλησης σε σχέση με το προϊόν, είχε ως
συνέπεια τη σημαντική επιδείνωση της παραγωγικότητας το 2020. Σε συνδυασμό με τη
σχεδόν μηδενική μεταβολή των αμοιβών ανά μισθωτό, το μοναδιαίο κόστος εργασίας
αυξήθηκε σημαντικά, οδηγώντας σε επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας κόστους.
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Η οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να ανακάμψει στη διάρκεια του 2021.
Ωστόσο, η πρόβλεψη αυτή εξαρτάται από την πορεία των εμβολιασμών, τη διατήρηση,
μέχρι τη λήξη της πανδημίας και μέχρι να εδραιωθεί η ανάκαμψη, των δημοσιονομικών
παρεμβάσεων και των έκτακτων μέτρων από το τραπεζικό σύστημα, καθώς και από την
ταχύτητα ενεργοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την
απορρόφηση των κεφαλαιακών πόρων που δικαιούται η Ελλάδα από το ευρωπαϊκό
Ταμείο Ανάκαμψης.
Η απόσυρση των μέτρων στήριξης με την επιστροφή στην κανονικότητα ενδέχεται να
έχει αρνητική επίδραση τόσο στην αγορά εργασίας όσο και στην επιχειρηματικότητα.
Πιο συγκεκριμένα, είναι πιθανό να αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των επιχειρήσεων με
χαρακτηριστικά που τις καθιστούν μη βιώσιμες. Δεδομένου ότι η συντριπτική
πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα είναι πολύ μικρές
επιχειρήσεις που απασχολούν περίπου τους μισούς εργαζομένους στον επιχειρηματικό
τομέα, ένα κύμα πτωχεύσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα οδηγήσει σε αύξηση της
ανεργίας εργαζομένων που επί του παρόντος είναι σε καθεστώς αναστολής εργασίας.
Το συμπέρασμα αυτό υποστηρίζεται από την εμπειρική ανάλυση στοιχείων από το
πληροφοριακό σύστημα (Π/Σ) ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων. Η οικονομετρική ανάλυση δείχνει ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού και
ημερομισθίου το 2019 είχε αρνητική επίδραση στο ρυθμό μεταβολής της απασχόλησης
(θέσεις εργασίας), ειδικότερα εκεί όπου υπάρχουν μεγάλες μισθολογικές πιέσεις από
τον κατώτατο μισθό. Επίσης, από την ανάλυση προκύπτει ότι το ποσοστό των θέσεων
εργασίας που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό είναι μεγαλύτερο για τις μικρές
επιχειρήσεις, τους νεότερους εργαζομένους και τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης.
Επιπλέον, το ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο για τους εργάτες και τους εργαζομένους
χαμηλής εξειδίκευσης και είναι επίσης σημαντικό σε κλάδους όπως η εστίαση, το
εμπόριο και η βιομηχανία τροφίμων.
Από την ανάλυση λοιπόν προκύπτει ότι μια αύξηση του κατώτατου μισθού που οδηγεί
σε αύξηση της πίεσης στο μισθολογικό κόστος δύναται, ceteris paribus, να έχει
αρνητικές επιδράσεις στην απασχόληση. Επίσης, από τη χαρτογράφηση των αναστολών
των συμβάσεων εργασίας μέσω του Π/Σ ΕΡΓΑΝΗ αποτυπώνεται ότι οι θέσεις εργασίας
σε αναστολή είναι συγκριτικά περισσότερες σε κλάδους και επιχειρήσεις όπου το
ποσοστό των αμειβομένων με κατώτατο μισθό είναι επίσης υψηλό. Συνεπώς, στην
παρούσα συγκυρία μια αύξηση του κατώτατου μισθού θα αύξανε την πίεση σε κλάδους
που ήδη πλήττονται από την πανδημία, με πιθανές σημαντικές επιπτώσεις στην
απασχόληση.
Σε αυτό το δυσμενές πλαίσιο και δεδομένης της μεγάλης αβεβαιότητας ως προς την
εξέλιξη της πανδημίας, κρίνεται ότι δεν υπάρχει περιθώριο για μια αύξηση των
κατώτατων μισθών και ημερομισθίων το 2021. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα συνιστούσε
μία πρόσθετη αρνητική διαταραχή στο κόστος ενός μεγάλου εύρους επιχειρήσεων, και
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ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων στην παρούσα συγκυρία (όπως μικρές επιχειρήσεις,
επιχειρήσεις στο εμπόριο, στα καταλύματα και στην εστίαση), επιτείνοντας τον κίνδυνο
απώλειας θέσεων εργασίας ή μετατροπής θέσεων πλήρους απασχόλησης σε ευέλικτες
μορφές απασχόλησης. Ο κίνδυνος απώλειας θέσεων εργασίας αυξάνεται περαιτέρω
από το ενδεχόμενο να μην επιβιώσουν οι πιο ευάλωτες επιχειρήσεις στους κλάδους
που πλήττονται περισσότερο από την πανδημία. Σε ένα περιβάλλον με ιδιαίτερα υψηλή
ανεργία, η απώλεια θέσεων εργασίας συνιστά μια δυσμενή εξέλιξη με δυνητικά
επίμονες αρνητικές επιδράσεις, ιδιαίτερα για τις πιο ευάλωτες κατηγορίες εργαζομένων
όπως οι νέοι και οι εργαζόμενοι χαμηλής εξειδίκευσης.
Συνεπώς, στην παρούσα συγκυρία καθίσταται πιο επιτακτική η ανάγκη να συνεχιστούν
και να διευρυνθούν κατά το δυνατόν για όσο ισχύουν τα μέτρα περιορισμού εξάπλωσης
της πανδημίας οι παρεμβάσεις για τη διασφάλιση όσο το δυνατόν περισσότερων
θέσεων εργασίας και τη στήριξη του εισοδήματος από εξαρτημένη εργασία,
συμπεριλαμβανομένων ενεργειών για τον περιορισμό της παραοικονομίας και την
τήρηση του εργατικού δικαίου. Παράλληλα, θα πρέπει να σχεδιαστεί η στρατηγική και
το χρονοδιάγραμμα της σταδιακής και προσεκτικής απόσυρσης των μέτρων με σκοπό
να περιοριστούν σημαντικά οι αρνητικές επιπτώσεις στην αγορά εργασίας και στο
διαθέσιμο εισόδημα. Τέλος, είναι σημαντικό να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις
ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, οι οποίες θα πρέπει να στοχεύουν, μεταξύ άλλων,
σε εκείνους τους κλάδους που έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία, έτσι ώστε
να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος μιας μόνιμης αύξησης της ανεργίας όταν αρθούν τα
μέτρα προστασίας της απασχόλησης.

3

Εισαγωγή
Κατά τη διάρκεια του 2020 οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) με
νομοθετικά κατοχυρωμένο κατώτατο μισθό (18 στις 22 χώρες) προχώρησαν σε αύξηση
του κατώτατου μισθού, με τις αυξήσεις σε ονομαστικούς όρους να κυμαίνονται από
1,2% στη Γαλλία έως 11,6% στην Πολωνία (Eurostat). Μία χώρα προχώρησε σε μείωση
του κατώτατου μισθού (Ουγγαρία), ενώ σε δύο κράτη-μέλη (Ελλάδα και Λεττονία1) ο
κατώτατος μισθός παρέμεινε στα ίδια επίπεδα.
Στην Ελλάδα η διαδικασία διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού προβλέπεται από τις
διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167/23.7.2013), όπου
περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα μέχρι την τελική
εισήγηση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προς το Υπουργικό
Συμβούλιο, η οποία λαμβάνει χώρα εντός του τελευταίου δεκαπενθημέρου του μηνός
Ιουνίου κάθε έτους. Για πρώτη φορά η διαδικασία ξεκίνησε το δεύτερο εξάμηνο του
2018 και ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2019 με την υπουργική απόφαση
4241/127/2019 (ΦΕΚ Β΄ 173/30.1.2019) της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπου θεσπίστηκε αύξηση του κατώτατου μισθού χωρίς
ηλικιακή διάκριση, με ισχύ από 1ης Φεβρουαρίου 2019. Ο κατώτατος μισθός ορίστηκε
στα 650 ευρώ μικτά από τα 586,06 ευρώ (αύξηση 10,9%), ενώ ο υποκατώτατος μισθός
καταργήθηκε και επομένως ο κατώτατος μισθός για τους νέους έως 25 ετών αυξήθηκε
στα 650 ευρώ μικτά από τα 510,95 ευρώ (αύξηση 27,2%).2 Η αύξηση αυτή ήταν η τρίτη
μεγαλύτερη σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (PPS) μεταξύ των χωρών της ΕΕ, μετά τη
Λιθουανία και την Ισπανία.3
Για το 2020, η διαδικασία διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού δεν πραγματοποιήθηκε,
εξαιτίας της πανδημίας COVID-19 και των σημαντικών επιδράσεων που επέφερε στην
αγορά εργασίας. Αρχικά, με το άρθρο 14 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της
1.5.2020 (ΦΕΚ Α΄ 90/01-05-2020), η ολοκλήρωση της διαδικασίας μετατέθηκε για το
τελευταίο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου 2021. Στη συνέχεια, με το άρθρο 24 του ν.
4722/2020 (ΦΕΚ Α΄ 77/15-9-2020), η ολοκλήρωση της διαδικασίας μετατέθηκε για το
τελευταίο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου 2021. Τέλος, με το άρθρο 110 του ν. 4764/2020
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Εντούτοις στις αρχές το 2021 η Λεττονία προχώρησε σε σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού κατά
16,3%, ύστερα από τρία έτη παγώματος του κατώτατου μισθού.
2
Επίσης, εκδόθηκε εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας (18.2.2019) με οδηγίες για τον τρόπο εφαρμογής
της αύξησης του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου. Ειδικότερα, αναφέρεται ότι ο κατώτατος μισθός
προσαρμόζεται κατά 10% για κάθε διαμορφωθείσα έως και 14.2.2012 τριετία προϋπηρεσίας έως και
τρεις τριετίες. Το κατώτατο ημερομίσθιο προσαρμόζεται κατά 5% για κάθε διαμορφωθείσα έως και
14.2.2012 τριετία προϋπηρεσίας έως και έξι τριετίες.
3
Βλ. Διαγράμματα Α1-Α2 στο Παράρτημα Α.
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(ΦΕΚ Α΄ 256/23.12.2020), μετατίθεται εκ νέου η προθεσμία για την ολοκλήρωση της
διαδικασίας για το τελευταίο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου 2021.
Σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι η αξιολόγηση του ισχύοντος νομοθετημένου
κατώτατου μισθού και ημερομισθίου στην Ελλάδα με εκτιμήσεις για την προσαρμογή
τους στις επίκαιρες οικονομικές συνθήκες, κατόπιν προσκλήσεως της Επιτροπής
Συντονισμού της Διαβούλευσης (26.3.2021) με βάση την υποπερ. αα΄ της περ. β΄ της
παρ. 5 του άρθρου 103 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167). Για το σκοπό αυτό,
αξιοποιούνται τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία ώστε να αξιολογηθεί η προσαρμογή της
αγοράς εργασίας στην αύξηση του κατώτατου μισθού το Φεβρουάριο του 2019 υπό το
πρίσμα των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην ελληνική οικονομία και στην
αγορά εργασίας.
Ειδικότερα, στην Ενότητα II παρατίθενται οι εξελίξεις στις αμοιβές ανά μισθωτό, την
παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας κατά τη διάρκεια
του 2020 και αναλύονται η τρέχουσα οικονομική συγκυρία και οι προοπτικές της
ελληνικής οικονομίας για το 2021. Στην Ενότητα ΙΙΙ αξιοποιούνται απογραφικά στοιχεία
από τις ετήσιες εγγραφές στο πληροφοριακό σύστημα (Π/Σ) ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που καλύπτουν το σύνολο των θέσεων εργασίας
στον ιδιωτικό τομέα, για να γίνει αναλυτική χαρτογράφηση των θέσεων εργασίας που
αμείβονται με τον κατώτατο μισθό και εκτίμηση των επιδράσεων της αύξησης του
κατώτατου μισθού το Φεβρουάριο του 2019 στον αριθμό των νέων θέσεων εργασίας
και στο κόστος εργασίας το 2020. Τέλος, στην Ενότητα IV παρουσιάζονται τα
συμπεράσματα και οι προτάσεις πολιτικής.

Πρόσφατες εξελίξεις στην αγορά εργασίας, η τρέχουσα
οικονομική συγκυρία και οι προοπτικές της ελληνικής
οικονομίας4
Το 2020 η οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα παρουσίασε μεγάλη και απότομη
μείωση εξαιτίας της πανδημίας COVID-19 και των απαγορεύσεων και περιορισμών που
επιβλήθηκαν για την αντιμετώπισή της. Το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 8,2% σε σταθερές τιμές
2015, καθώς τόσο η εγχώρια όσο και η εξωτερική ζήτηση συρρικνώθηκαν. Η τουριστική
δραστηριότητα υποχώρησε κατακόρυφα λόγω των περιοριστικών μέτρων που έλαβαν
οι περισσότερες κυβερνήσεις. Παράλληλα, η αναστολή δραστηριότητας ή
υπολειτουργία επιχειρήσεων λόγω των περιοριστικών μέτρων, ιδιαίτερα το β΄ και το δ΄
τρίμηνο του έτους, επηρέασε αρνητικά το προϊόν, κυρίως των υπηρεσιών. Για τη
στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων ελήφθησαν και παραμένουν σε ισχύ
4

Για τη διαχρονική εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας και της αγοράς εργασίας, βλ. την Έκθεση της
Τράπεζας της Ελλάδος (2018) για τον κατώτατο μισθό και τις εκδόσεις της Τράπεζας της Ελλάδος.
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πολλαπλά δημοσιονομικά μέτρα, τα οποία, σε συνδυασμό με τις δράσεις πολιτικής των
ευρωπαϊκών θεσμών ―οι οποίες περιλαμβάνουν δημοσιονομικές, νομισματικές και
διαρθρωτικές παρεμβάσεις― περιόρισαν σημαντικά τις επιπτώσεις στην αγορά
εργασίας (βλ. Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεση του Διοικητή για το 2020 και Νομισματική
Πολιτική 2019-2020).

Αγορά εργασίας και ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας το
2020
Η σταδιακή ανάκαμψη που σημειώθηκε στην αγορά εργασίας την τελευταία πενταετία,
με την απασχόληση να αυξάνεται με ρυθμούς γύρω στο 2% ετησίως και το ποσοστό
ανεργίας να υποχωρεί σταθερά, ανακόπηκε από την πανδημία COVID-19 και την
προσωρινή αναστολή λειτουργίας των επιχειρήσεων (βλ. Έκθεση του Διοικητή για το
2020, Απρίλιος 2021).
Η απασχόληση μειώθηκε το 2020, με τον αριθμό των απασχολούμενων να καταγράφει
ετήσιο ρυθμό μεταβολής -0,9%, έναντι αύξησης 2,2% το 20195. Η μισθωτή απασχόληση
το 2020 υποχώρησε σε ετήσια βάση (-0,9%, έναντι αύξησης 4,6% το 2019), ενώ ο
αριθμός των λοιπών απασχολουμένων υποχώρησε κατά 1,0% (έναντι -2,7% το 2019),
αντανακλώντας τη μείωση των αυτοαπασχολουμένων χωρίς προσωπικό και των
βοηθών στην οικογενειακή επιχείρηση. Αντίθετα, οι αυτοαπασχολούμενοι με
προσωπικό αυξήθηκαν (ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού).
Η μείωση της απασχόλησης την ίδια περίοδο προήλθε από τη σημαντική μείωση του
αριθμού των απασχολουμένων στις σχετικές με τον τουρισμό δραστηριότητες (-10,0%,
έναντι 5,6% το 2019), αποτυπώνοντας τις σημαντικές αρνητικές συνέπειες της
πανδημίας στο συγκεκριμένο κλάδο, στις κατασκευές (-4,6%, έναντι -2,6%) και στη
μεταποίηση (-1,6%, έναντι 5,4%). Αντίθετα, αύξηση των απασχολουμένων
παρατηρήθηκε στους κλάδους του χονδρικού και λιανικού εμπορίου (3,2%, έναντι
0,5%), στις δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής μέριμνας (8,3%, έναντι
2,4%), στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες και στη δημόσια
διοίκηση και άμυνα (5,2% και 2,7% αντίστοιχα).
Το ποσοστό μερικής απασχόλησης παρουσίασε υποχώρηση στο 8,7% του συνόλου των
απασχολουμένων το 2020 (από 9,2% το 2019), με τις υψηλότερες μειώσεις να
σημειώνονται το γ΄ και δ΄ τρίμηνο του 2020 (8,2% και 7,8% αντίστοιχα), γεγονός που
αποτυπώνει τη συμβολή των μέτρων στήριξης, καθώς πολλές από τις δράσεις
στοχεύουν στη διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης. Η
5

Ωστόσο, η επίδραση της πανδημίας στη συνολική απασχόληση σε όρους ωρών εργασίας ήταν ιδιαίτερα
αρνητική, καθώς παρατηρήθηκε μείωση κατά 11,2% για το σύνολο της οικονομίας, έναντι μείωσης κατά
1,1% το 2019. Εξετάζοντας την εξέλιξη των ωρών εργασίας ανά κλάδο, η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε
στους κλάδους εμπορίου, τουρισμού, μεταφορών όπου κατέγραψαν μείωση 16,7%, έναντι αύξησης 0,8%
το 2019 (Eurostat/ΕΛΣΤΑΤ, Εθνικοί Λογαριασμοί).
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εξέλιξη αυτή αποτυπώνεται και στα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ,
καθώς η πλειοψηφία των νέων θέσεων εργασίας ήταν πλήρους απασχόλησης (51,5%,
έναντι 45,1% το 2019).
Το ποσοστό ανεργίας το 2020 αποκλιμακώθηκε σε 16,3% (από 17,3% το 2019),
αντανακλώντας τη σημαντική μείωση του ποσοστού συμμετοχής τόσο των ανδρών
(75,5% από 76,7% το 2019) όσο και των γυναικών (59,4% από 60,4% το 2019) στο
εργατικό δυναμικό. Υποχώρηση σημειώθηκε και στο ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας
(10,8%, έναντι 12,1% το 2019). Ωστόσο, το ποσοστό ανεργίας των νέων ηλικίας 20-29
ετών αυξήθηκε σε 29,5% (από 28,4% το 2019), καθώς το β΄, γ΄ και κυρίως το δ΄ τρίμηνο
του 2020 αυξήθηκε σημαντικά σε ετήσια βάση.
Συμπερασματικά, η πανδημία επέδρασε στην αγορά εργασίας προσδίδοντάς της
χαρακτηριστικά διαφορετικά σε σχέση με το προηγούμενο έτος, όπως τη μείωση του
ποσοστού μερικής απασχόλησης, την αύξηση του ποσοστού ανεργίας των ηλικιακά
νεότερων, την αύξηση του αριθμού των οικονομικά μη ενεργών και την αύξηση των
εργαζομένων που είναι διαθέσιμοι αλλά δεν αναζητούν εργασία. Επιπλέον, η περίοδος
της πανδημίας επέδρασε στην κινητικότητα της αγοράς εργασίας. Τα στοιχεία του
πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ αποτυπώνουν τη χαμηλή κινητικότητα στην
αγορά εργασίας, αλλά και την επίδραση των μέτρων προστασίας της απασχόλησης.
Συγκεκριμένα, το ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα το 2020
παρέμεινε σε θετικό έδαφος, αν και σε χαμηλότερα επίπεδα (93 χιλ. νέες θέσεις
εργασίας, έναντι 127,6 χιλ. το 2019) τόσο λόγω των μειωμένων προσλήψεων (-29,8%)
όσο και των μειωμένων αποχωρήσεων (-30,0%).
Η μείωση των αμοιβών εργασίας το 2020 κατά 0,9%6 και η σχεδόν ισόποση μείωση της
μισθωτής απασχόλησης (-1,0%) οδήγησαν σε σταθεροποίηση των αμοιβών
εξαρτημένης εργασίας ανά μισθωτό έναντι του προηγούμενου έτους (Εθνικοί
Λογαριασμοί, Eurostat/ΕΛΣΤΑΤ)7. Αναλύοντας όμως τις αμοιβές ανά κλάδο,
παρατηρείται μια διαφοροποιημένη εικόνα, καθώς η πανδημία επηρέασε σε
διαφορετικό βαθμό τους διαφόρους κλάδους της οικονομίας. Συγκεκριμένα, κλάδοι
όπως η μεταποίηση, ο τουρισμός, το εμπόριο και οι μεταφορές σημείωσαν μείωση της
μισθωτής απασχόλησης με παράλληλη μείωση των αμοιβών ανά μισθωτό, ενώ
αντίθετα οι κατασκευές, η διαχείριση ακίνητης περιουσίας, η ενημέρωση και
επικοινωνία κατέγραψαν αύξηση των αμοιβών ανά εργαζόμενο παρά την
6

Βάσει του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, στη διάρκεια του 2020 στον επιχειρηματικό τομέα
υπογράφηκαν 147 νέες επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, που αφορούσαν 85.463
μισθωτούς. Από αυτές, 35 συμβάσεις προέβλεπαν αυξήσεις μισθών, 7 προέβλεπαν μείωση, ενώ
σύμφωνα με τις υπόλοιπες οι αποδοχές παρέμειναν αμετάβλητες. Επίσης, συγκρατημένες αυξήσεις
προβλέπουν και ορισμένες κλαδικές συλλογικές συμβάσεις που αφορούσαν το 2020 (Βλ. Έκθεση του
Διοικητή για το έτος 2020, Απρίλιος 2021).
7
Οι αμοιβές ανά ώρα εργασίας αυξήθηκαν κατά 10,9% το 2020, έναντι 2,6% το 2019, καθώς οι ώρες
εργασίας ανά μισθωτό μειώθηκαν κατά 10,6%, έναντι αύξησης 0,6% το 2019 (Εθνικοί Λογαριασμοί,
ΕΛΣΤΑΤ).
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παρατηρούμενη μείωση της μισθωτής απασχόλησης. Η αύξηση στους κλάδους αυτούς
συνοδεύθηκε από παράλληλη αύξηση της παραγωγικότητάς τους, ειδικά στον κλάδο
των κατασκευών, όπου σε όλη τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων δεν υπήρχε
αναστολή δραστηριότητας και παράλληλα σημειώθηκε και αύξηση της οικοδομικής
δραστηριότητας.
Πίνακας 1
Αμοιβές ανά μισθωτό, παραγωγικότητα ανά εργαζόμενο και αριθμός μισθωτών κατά
τομέα NACE
(ετήσιες μεταβολές, σε %)
Αμοιβές ανά μισθωτό
Τομέας

2018

2019

Σύνολο τομέων

1,8

Αγροτικός τομέας

4,2

Βιομηχανία

Παραγωγικότητα

Μισθωτοί

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

1,0

0,0

-0,3

0,1

-6,9

1,7

2,2

-1,0

6,6

-1,0

-2,1

7,1

9,8

3,0

3,1

-5,0

4,9

1,5

-0,8

-0,2

-2,0

-2,0

1,1

2,9

-2,5

3,7

3,3

-1,0

0,6

1,1

0,1

1,4

2,2

-2,0

Κατασκευές

-5,9

-8,4

4,9

-0,5

2,0

14,3

0,8

2,3

-7,1

Εμπόριο, μεταφορές, τουρισμός

2,3

2,1

-1,8

2,2

1,0

-21,4

1,1

3,1

-2,6

Ενημέρωση και επικοινωνία

3,4

5,5

3,5

-2,5

-2,2

2,4

5,4

3,5

-1,7

Χρηματοπιστωτικός τομέας

4,9

1,6

-0,1

-6,1

3.5

-7,9

-1,1

-1,8

-0,1

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

3,7

8,4

4,2

1,9

-6,1

3,2

7,2

7,0

-1,8

Επαγγελματικές υπηρεσίες

2,5

6,8

1,5

0,4

-0,9

-10,6

2,3

1,3

0,9

Δημ. διοίκηση, εκπαίδευση, υγεία

-0,1

-0,5

0,3

-1,9

-1,7

-0,8

2,1

1,3

2,7

Τέχνες και λοιπές υπηρεσίες

2,4

-1,6

-6,3

5,8

5,0

-24,8

1,5

0,6

-2,0

Μεταποίηση

Πηγή: Eurostat/ΕΛΣΤΑΤ, Εθνικοί Λογαριασμοί 5.3.2021.
Σημείωση: Η παραγωγικότητα για το σύνολο της οικονομίας είναι ο λόγος της συνολικής ακαθάριστης
προστιθέμενης αξίας σε σταθερές τιμές 2015 προς το σύνολο των απασχολουμένων.

Παράλληλα, κλάδοι που επηρεάστηκαν σημαντικά από την πανδημία λόγω πλήρους ή
και σημαντικού περιορισμού των δραστηριοτήτων τους, όπως ο τουρισμός, το εμπόριο,
οι μεταφορές και οι τέχνες και λοιπές υπηρεσίες, κατέγραψαν έντονη πτώση της
παραγωγικότητάς τους έναντι των προηγούμενων ετών, ωστόσο η μείωση αυτή δεν
αντικατοπτρίστηκε στη μείωση των αμοιβών εργασίας, λόγω των μέτρων στήριξης των
επιχειρήσεων και των εισοδημάτων των εργαζομένων (βλ. Πίνακα 1).
Εντούτοις, η σημαντική ύφεση που σημειώθηκε στην ελληνική οικονομία, σε
συνδυασμό με τα μέτρα στήριξης της απασχόλησης, που είχαν ως αποτέλεσμα την
ηπιότερη επιδείνωση της απασχόλησης σε σχέση με το προϊόν (υποχώρηση της
συνολικής απασχόλησης (ESA 2010) κατά 1,3%, έναντι μείωσης της συνολικής
ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας κατά 8,1% σε σταθερές τιμές 2015), είχε ως συνέπεια
τη σημαντική επιδείνωση της παραγωγικότητας κατά 6,9% το 2020, που αποτελεί και τη
χειρότερη επίδοση των τελευταίων 25 ετών. Η μείωση της παραγωγικότητας σε
συνδυασμό με τη σχεδόν μηδενική μεταβολή των αμοιβών ανά μισθωτό οδήγησαν σε
σημαντική άνοδο του μοναδιαίου κόστους εργασίας κατά 7,6%, που αποτελεί τη
μεγαλύτερη αύξηση από το 2006 (βλ. Διάγραμμα 1). Η σημαντική αυτή άνοδος που
συντελέστηκε το 2020 σε συνδυασμό με τις ηπιότερες αυξήσεις τα δύο προηγούμενα
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έτη οδήγησαν σε επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας κόστους και αναίρεσαν τη
βελτίωση που είχε σημειωθεί τα προηγούμενα έτη. Αντίθετα, άλλες χώρες της ζώνης
του ευρώ, παρά το γεγονός ότι επηρεάστηκαν αρνητικά από την πανδημία, κατάφεραν
να μετριάσουν τις επιπτώσεις της ύφεσης στο μοναδιαίο κόστος εργασίας και να
βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους (βλ. Διάγραμμα 2).
Διάγραμμα 1
Μοναδιαίο κόστος εργασίας της ελληνικής οικονομίας
(ετήσια μεταβολή και συμβολές, %)

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Εθνικοί Λογαριασμοί και επεξεργασία από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Σημείωση: Το μοναδιαίο κόστος εργασίας είναι σε ονομαστικούς όρους. Αύξηση (μείωση) της
παραγωγικότητας της εργασίας μειώνει (αυξάνει) το μοναδιαίο κόστος εργασίας.

Αν όμως υπολογίσουμε την παραγωγικότητα με βάση το συνολικό αριθμό των ωρών
εργασίας, η παραγωγικότητα παρουσιάζει αύξηση, καθώς οι ώρες εργασίας μειώθηκαν
κατά 11,2% στο σύνολο της οικονομίας, έναντι μείωσης κατά 1,3% στον αριθμό των
εργαζομένων. Η σημαντική αυτή διαφορά οφείλεται στη μεθοδολογία της ΕΛΣΤΑΤ,
καθώς με βάση τις κατευθύνσεις της Eurostat, τα άτομα που τίθενται σε αναστολή
σύμβασης εξακολουθούν να θεωρούνται απασχολούμενοι, εφόσον η διάρκεια της
αναστολής είναι μικρότερη από 3 μήνες ή αν λαμβάνουν περισσότερο από το 50% των
αποδοχών τους.
Συμπερασματικά, το 2020 ήταν ένα έτος που σημαδεύτηκε από την πανδημία και
επηρέασε δυσμενώς την οικονομική δραστηριότητα και την αγορά εργασίας. Η
αναστολή δραστηριότητας ή υπολειτουργία επιχειρήσεων λόγω των περιοριστικών
μέτρων, ιδιαίτερα το β΄ και το δ΄ τρίμηνο του έτους, επηρέασε αρνητικά το προϊόν
κυρίως των υπηρεσιών. Η αγορά εργασίας επηρεάστηκε αρνητικά, και ιδιαίτερα οι
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δραστηριότητες που σχετίζονται με τον τουρισμό, εντούτοις η αρνητική επίδραση ήταν
ηπιότερη σε σχέση με την πτώση της οικονομικής δραστηριότητας, εξαιτίας των
δημοσιονομικών μέτρων στήριξης.
Διάγραμμα 2
Εναρμονισμένος δείκτης ανταγωνιστικότητας με βάση το κόστος εργασίας ανά μονάδα
προϊόντος, Ελλάδα και επιλεγμένες οικονομίες
(δείκτης: 2000=100)

Πηγή: ΕΚΤ, Statistical Data Warehouse.
Σημείωση: Αύξηση (μείωση) του δείκτη υποδηλώνει χειροτέρευση (βελτίωση) της ανταγωνιστικότητας.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της στήριξης των επιχειρήσεων, των εργαζομένων και
των ανέργων που πλήττονται από τις επιπτώσεις της πανδημίας, το 2020 ελήφθησαν
μέτρα όπως:
•
•
•

παράταση των αναστολών των συμβάσεων εργασίας με παράλληλη αποζημίωση
ειδικού σκοπού και ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας,
παράταση της δυνατότητας τηλεργασίας και επέκταση των επιδομάτων
ανεργίας που έληγαν,
μείωση του μη μισθολογικού κόστους μέσω μείωσης των ασφαλιστικών
εισφορών και ενίσχυση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης μέσω
στοχευμένων επιδοτούμενων προγραμμάτων χιλιάδων θέσεων του ΟΑΕΔ.

Αναλυτικότερα, τα μέτρα στήριξης των εργαζομένων (αναστολές συμβάσεων, μέτρα για
συγκεκριμένες
κατηγορίες
τουρισμού,
πολιτισμού,
αυτοαπασχολούμενους
επιστήμονες, πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ) ανήλθαν έως το τέλος Φεβρουαρίου 2021 σε
2,9 δισεκ. ευρώ και αφορούσαν 1,56 εκατ. μοναδικούς ωφελούμενους, ενώ η
επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών ανήλθε σε 1,5 δισεκ. ευρώ. Τα μέτρα στήριξης των
ανέργων από τον ΟΑΕΔ ανήλθαν σε 1,5 δισεκ. ευρώ και αφορούσαν 750 χιλ. ανέργους
και 52 χιλ. εργαζόμενες μητέρες. Επιπρόσθετα, έχουν διατεθεί 238 εκατ. ευρώ σε
47.000 περίπου ωφελούμενους μέσω διαφόρων προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Αν προστεθούν
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και τα μέτρα για την ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης, το συνολικό ποσό ανέρχεται
στα 6,4 δισεκ. ευρώ σε περίπου 3 εκατ. δικαιούχους.8 Ειδικότερα, σε καθεστώς
προστασίας έως το τέλος Μαρτίου 2021 ήταν οι εργαζόμενοι στο πλαίσιο του 4ου
κύκλου του προγράμματος, ενώ έως τον Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο παρατείνεται το
καθεστώς προστασίας στο πλαίσιο του 5ου, 6ου και 7ου κύκλου του προγράμματος
αντίστοιχα. Επίσης, για την προστασία των εργαζομένων ισχύει ρήτρα απαγόρευσης
απολύσεων για όσες επιχειρήσεις συμμετέχουν στο πρόγραμμα της επιστρεπτέας
προκαταβολής. Παράλληλα, η αξιοποίηση του προγράμματος SURE (Support to mitigate
Unemployment Risks in an Emergency) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κονδυλίων
του μηχανισμού NGEU θα ενισχύσει την ανάπτυξη και τις επενδύσεις και θα βοηθήσει
στη διατήρηση και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Η παραγωγικότητα της εργασίας, όπως ήδη αναφέρθηκε, υποχώρησε σε μεγάλο βαθμό
το 2020. Η υποχώρηση δεν δείχνει απαραίτητα μία μόνιμη επιδείνωση της
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, καθώς υπήρχε έντονη προσπάθεια το
2020 να προστατευθεί η απασχόληση και το εισόδημα για κοινωνικούς λόγους.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, η ανάκαμψη το 2021 δεν
αναμένεται να συνοδευθεί από ανάλογη βελτίωση στην αγορά εργασίας, με
αποτέλεσμα μέρος των απωλειών της ανταγωνιστικότητας να ανακτηθεί τα επόμενα
χρόνια. Ωστόσο, η διαχρονική επιβράδυνση του μέσου ρυθμού αύξησης της
παραγωγικότητας των προηγούμενων ετών αντανακλά τις επιπτώσεις διαρθρωτικών
μεταβολών, όπως η αύξηση του μεριδίου των υπηρεσιών, και συνάδει με την εξέλιξη
της παραγωγικότητας σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες. Εντούτοις, αν συνεχιστεί
μεσοπρόθεσμα η απόκλιση μεταξύ παραγωγικότητας και κόστους εργασίας, εφόσον
αντανακλά στρεβλώσεις στο μηχανισμό προσδιορισμού των μισθών, θα δημιουργήσει
κινδύνους για τις προοπτικές υψηλής και διατηρήσιμης ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας, καθώς θα υπονομεύσει την ανταγωνιστικότητά της (βλ. Τράπεζα της
Ελλάδος, 2018).
Οι έντονες συνθήκες αποπληθωρισμού που επικράτησαν το 2020 στην ελληνική
οικονομία, από τις εντονότερες στην ευρωζώνη, και αναμένεται έως ένα βαθμό να
επικρατήσουν και κατά το τρέχον έτος συντείνουν από μόνες τους στην ενίσχυση της
αγοραστικής δύναμης του διαθέσιμου εισοδήματος από εξαρτημένη εργασία.
Επιπρόσθετα, ο απoπληθωρισμός που σημειώθηκε το 2020 και αναμένεται να
συνεχιστεί το 2021 θα συρρικνώσει τα περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα
σε κλάδους υπηρεσιών που πλήττονται από την πανδημία, επιδεινώνοντας την
ανταγωνιστικότητά τους. Παράλληλα, η ανατίμηση του ευρώ κατά 3,4% σε
σταθμισμένους όρους το 2020 (μέσα επίπεδα έτους) κυρίως ως προς το δολάριο, αλλά
και ως προς νομίσματα μεγάλων αναδυόμενων οικονομιών (Βραζιλία, Ρωσία, Τουρκία),
επιβάρυνε σημαντικά την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.
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Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι επιδράσεις της αύξησης του κατώτατου μισθού το
2019 εμφανίζονται περιορισμένες στο σύνολο της οικονομίας με βάση τα διαθέσιμα
στοιχεία, συμπέρασμα το οποίο συνάδει με τα αποτελέσματα στη σχετική βιβλιογραφία
(βλ. Τράπεζα της Ελλάδος, 2018), αλλά δεν αποκλείει την ύπαρξη σημαντικών
επιδράσεων σε επίπεδο διαφορετικών κατηγοριών επιχειρήσεων και εργαζομένων. Η
ανάλυση στην Ενότητα ΙΙΙ επιχειρεί να καλύψει αυτό το κενό.

Η τρέχουσα οικονομική συγκυρία και οι προοπτικές ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας
Οι αβεβαιότητες που προκαλεί η πανδημία και κληρονομήθηκαν από το 2020
εξακολούθησαν να υπάρχουν και το α΄ τρίμηνο του 2021. Παρά την έναρξη των
εμβολιασμών στις αρχές του έτους, με αποτέλεσμα να έχει εμβολιαστεί ένα μεγάλο
μέρος των πιο ευάλωτων ηλικιακά ομάδων, και την παράταση των περιοριστικών
μέτρων, τόσο τα κρούσματα όσο και οι διασωληνωμένοι κινούνται σε υψηλά επίπεδα
μέχρι και τον Απρίλιο του 2021. Εντούτοις, όσο προχωράει η διαδικασία των
εμβολιασμών και ειδικότερα όταν αρχίσει και ο εμβολιασμός του γενικού πληθυσμού
στα τέλη Μαΐου 2021, προβλέπεται να ομαλοποιηθεί περαιτέρω η κατάσταση και να
υποχωρήσει η αβεβαιότητα κοντά στα προ της πανδημικής κρίσης επίπεδα.
Η οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να ανακάμψει στη διάρκεια του 2021.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Τράπεζας της Ελλάδος, ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ θα
είναι 4,2% το 2021, καθώς εκτιμάται ότι τόσο η εξωτερική όσο και η εγχώρια ζήτηση θα
καταγράψουν θετικούς ρυθμούς μεταβολής, ιδιαίτερα το δεύτερο εξάμηνο, με τη
συμβολή και των πόρων του ευρωπαϊκού μέσου ανάκαμψης Next Generation EU
(NGEU). Ωστόσο, η πρόβλεψη αυτή εξαρτάται από τρεις κυρίως παράγοντες:
•

•

•

την πορεία των εμβολιασμών, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο,
καθώς θα μειωθεί η αβεβαιότητα και θα αρθούν οι ισχύοντες ταξιδιωτικοί και
μεταφορικοί περιορισμοί, συμβάλλοντας έτσι στην ανάκαμψη της εξωτερικής
ζήτησης, κυρίως υπηρεσιών όπως ο τουρισμός και τα ταξίδια.
τη διατήρηση, μέχρι τη λήξη της πανδημίας και μέχρι να εδραιωθεί η ανάκαμψη,
των δημοσιονομικών παρεμβάσεων και των έκτακτων μέτρων από το τραπεζικό
σύστημα, προσεκτικά όμως στοχευμένων σε κατηγορίες εργαζομένων, καθώς
και σε παραγωγικούς κλάδους που επλήγησαν βαρύτερα αλλά παραμένουν
οικονομικά υγιείς. Για το σκοπό αυτό, καθοριστικής σημασίας είναι η στρατηγική
της σταδιακής και προσεκτικής απόσυρσης των μέτρων.
την ταχύτητα ενεργοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας για την απορρόφηση των κεφαλαιακών πόρων που δικαιούται η
Ελλάδα από το ευρωπαϊκό μέσο NGEU.
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Όπως αναλύθηκε, τα μέτρα στήριξης της αγοράς εργασίας και του εισοδήματος των
εργαζομένων το 2020 είχαν σημαντικό δημοσιονομικό κόστος. Ωστόσο, η σταδιακή
άρση τους με την επιστροφή στην κανονικότητα ενδέχεται να έχει αρνητική επίδραση
τόσο στην αγορά εργασίας όσο και στην επιχειρηματικότητα. Πιο συγκεκριμένα,
εκτιμάται ότι θα αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των επιχειρήσεων με χαρακτηριστικά
που τις καθιστούν μη βιώσιμες. Δεδομένου ότι η συντριπτική πλειοψηφία των
ελληνικών επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις (0-9
άτομα) που απασχολούν περίπου τους μισούς εργαζομένους στον επιχειρηματικό
τομέα, ένα κύμα πτωχεύσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα οδηγήσει σε αύξηση της
ανεργίας εργαζομένων που επί του παρόντος είναι σε καθεστώς αναστολής εργασίας.
Οι πτωχεύσεις τείνουν να ενισχύουν την επίπτωση των υφέσεων στην αγορά εργασίας,
ιδίως εάν είναι συγκεντρωμένες σε συγκεκριμένους τομείς, καθώς η ανακατανομή του
εργατικού δυναμικού είναι μια αργή διαδικασία. Η συνέχιση των μέτρων στήριξης,
όπως τα προγράμματα ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης του ΟΑΕΔ και του
προγράμματος των 100.000 επιδοτούμενων θέσεων εργασίας, καθώς και η αξιοποίηση
των 2,7 δισεκ. ευρώ του προγράμματος SURE (Support to mitigate Unemployment Risks
in an Emergency) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κονδυλίων του μηχανισμού NGEU,
θα ενισχύσουν την ανάπτυξη και τις επενδύσεις και θα βοηθήσουν στη διατήρηση και
στη δημιουργία θέσεων εργασίας.
Παράλληλα, μία ακόμα συνέπεια της πανδημίας είναι η αύξηση του αριθμού των μη
οικονομικά ενεργών το 2020 κατά 1,7% ή περίπου 75 χιλιάδων ατόμων λόγω της εξόδου
εργαζομένων από το εργατικό δυναμικό. Οι λόγοι για την αύξηση αυτή ήταν είτε
υγειονομικοί φόβοι, είτε η ανάγκη φύλαξης των ανήλικων τέκνων λόγω των κλειστών
σχολείων, είτε η μειωμένη ζήτηση εργασίας ειδικά στον τουριστικό κλάδο, καθώς πολλά
ξενοδοχεία δεν άνοιξαν φέτος. Με τη σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα, οι
παραπάνω λόγοι ενδέχεται να πάψουν να υφίστανται και είναι πολύ πιθανή η
επιστροφή ενός μεγάλου μέρους αυτών των ατόμων στο εργατικό δυναμικό, γεγονός
που θα οδηγήσει σε αύξηση του αριθμού των ανέργων, εφόσον δεν υπάρξει η ανάλογη
ζήτηση από την πλευρά των επιχειρήσεων για να τους απορροφήσει.
Για το 2021, το σύνολο των αμοιβών εξαρτημένης εργασίας αναμένεται να αυξηθεί
συγκρατημένα, αντανακλώντας τη μικρή άνοδο τόσο της μισθωτής απασχόλησης όσο
και των αμοιβών ανά μισθωτό. Καθώς η οικονομική δραστηριότητα προβλέπεται να
ανακάμψει ταχύτερα από την απασχόληση, αναμένεται ότι η παραγωγικότητα θα
εμφανίσει άνοδο, η οποία θα συντελέσει και σε υποχώρηση του κόστους εργασίας ανά
μονάδα προϊόντος, χωρίς πάντως να επέρχεται εξάλειψη της σημαντικής επιδείνωσης
που παρατηρήθηκε κατά το προηγούμενο έτος.
Σε αυτό το δυσμενές πλαίσιο και δεδομένης της μεγάλης αβεβαιότητας ως προς την
εξέλιξη της πανδημίας, κρίνεται ότι δεν υπάρχει περιθώριο για μια αύξηση των
κατώτατων μισθών και ημερομισθίων το 2021. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο συνιστά μία
πρόσθετη αρνητική διαταραχή στο κόστος ενός μεγάλου εύρους επιχειρήσεων, και
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ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων στην παρούσα συγκυρία (όπως μικρές επιχειρήσεις,
επιχειρήσεις στο εμπόριο, στα καταλύματα και στην εστίαση), επιτείνοντας τον κίνδυνο
απώλειας θέσεων εργασίας ή μετατροπής θέσεων πλήρους απασχόλησης σε ευέλικτες
μορφές απασχόλησης, ως αποτέλεσμα της προσωρινής παύσης λειτουργίας των
επιχειρήσεων και της γενικευμένης υποχώρησης της οικονομικής δραστηριότητας.9 Ο
κίνδυνος απώλειας θέσεων εργασίας αυξάνεται περαιτέρω από το ενδεχόμενο να μην
επιβιώσουν οι πιο ευάλωτες επιχειρήσεις στους κλάδους που πλήττονται περισσότερο
από τις επιπτώσεις της εξάπλωσης του κορωνοϊού. Σε ένα περιβάλλον με ιδιαίτερα
υψηλή ανεργία, η απώλεια θέσεων εργασίας συνιστά μια δυσμενή εξέλιξη με δυνητικά
επίμονες αρνητικές επιδράσεις, ιδιαίτερα για τις πιο ευάλωτες κατηγορίες εργαζομένων
όπως οι νέοι και οι εργαζόμενοι χαμηλής εξειδίκευσης.
Συνεπώς, στην παρούσα συγκυρία καθίσταται πιο επιτακτική η ανάγκη να συνεχιστούν
και να διευρυνθούν κατά το δυνατόν για όσο ισχύουν τα μέτρα περιορισμού εξάπλωσης
της πανδημίας οι παρεμβάσεις για τη διασφάλιση όσο το δυνατόν περισσότερων
θέσεων εργασίας και τη στήριξη του εισοδήματος από εξαρτημένη εργασία,
συμπεριλαμβανομένων ενεργειών για τον περιορισμό της παραοικονομίας και την
τήρηση του εργατικού δικαίου.10 Παράλληλα, θα πρέπει να σχεδιαστεί η στρατηγική και
το χρονοδιάγραμμα της σταδιακής και προσεκτικής απόσυρσης των μέτρων, με σκοπό
να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στην αγορά εργασίας και στο διαθέσιμο
εισόδημα. Τέλος, είναι σημαντικό να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις ενεργητικές πολιτικές
απασχόλησης, οι οποίες θα πρέπει να στοχεύουν, μεταξύ άλλων, σε εκείνους τους
κλάδους που έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία, όπως οι κλάδοι των
δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης και του λιανικού
εμπορίου, όπου υπάρχει ο κίνδυνος μόνιμης αύξησης της ανεργίας όταν αρθούν τα
μέτρα προστασίας της απασχόλησης.

9

Επίσης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα από την τρίτη έρευνα πεδίου του Ευρωπαϊκού Συστήματος
Κεντρικών Τραπεζών, η οικονομική αβεβαιότητα είναι το σημαντικότερο εμπόδιο για τις ελληνικές
επιχειρήσεις όσον αφορά την πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις αορίστου χρόνου (βλ. Κοσμά κ.ά.
2017), συνεπώς αυξάνοντας την επισφάλεια στις όποιες νέες θέσεις εργασίας.
10
Σημειώνεται ότι οι άνεργοι αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο φτώχειας. Σχεδόν οι μισοί από τους
ανέργους στην Ελλάδα και την ΕΕ ηλικίας 16-64 ετών ήταν αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της φτώχειας μετά
τις κοινωνικές μεταβιβάσεις το 2016 (βλ. Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/web/ productseurostat-news/-/DDN-20180226-1). Ωστόσο, η απασχόληση δεν είναι ικανή συνθήκη για την αποφυγή της
φτώχειας. H φτώχεια των εργαζομένων (in-work poverty) συνδέεται μεταξύ άλλων με ευέλικτες μορφές
απασχόλησης (βλ. π.χ. OECD, 2009, McKnight et al, 2016).
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Η χαρτογράφηση του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα
από στοιχεία του Π/Σ ΕΡΓΑΝΗ και εκτίμηση των επιδράσεων
της αύξησης του κατώτατου μισθού
Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση των επιδράσεων της αύξησης του
κατώτατου μισθού το Φεβρουάριο του 2019 προέρχονται από τις ετήσιες απογραφές
του Π/Σ ΕΡΓΑΝΗ11 για τους μισθωτούς με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού
δικαίου. Συγκεκριμένα, τα στοιχεία προέρχονται από τη σύνθεση μικροδεδομένων
(micro-aggregated data) που αναφέρονται σε θέσεις εργασίας και το μέσο μισθό αυτών
ανά ηλικία, επάγγελμα, φύλο, τύπο απασχόλησης, τύπο συμβολαίου, γεωγραφική
περιοχή, κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και μέγεθος επιχειρήσεων. Στο ίδιο
επίπεδο ανάλυσης υπάρχουν δεδομένα για τον αριθμό των θέσεων εργασίας στις
οποίες οι εργαζόμενοι αμείβονται με τον κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο, καθώς και
για το μέσο μισθό αυτών των θέσεων εργασίας. 12
Για την καλύτερη κατανόηση των στοιχείων που χρησιμοποιούνται στην παρούσα
ανάλυση παρατίθενται τα παρακάτω υποθετικά παραδείγματα. Για το έτος 2020:
1. Στην ηλικιακή κατηγορία 25-34 ετών, σε επιχειρήσεις με 1-10 εργαζομένους, με
ΚΑΔ 47 (Λιανικό εμπόριο) στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με
ειδικότητα/στατιστική ταξινόμηση επαγγελμάτων 41 (Υπάλληλοι γραφείου), που
είναι γυναίκες, με καθεστώς μερικής απασχόλησης, με σχέση απασχόλησης
αορίστου χρόνου, υπάρχουν 30 θέσεις εργασίας. Ο μέσος μισθός αυτών είναι
530,16 ευρώ. Ο αριθμός αυτών που αμείβονται με βάση τον κατώτατο μισθό
είναι 12 και ο μέσος μισθός τους είναι 310,26 ευρώ.
2. Στην ηλικιακή κατηγορία 45-54 ετών, σε επιχειρήσεις με αριθμό εργαζομένων
251-500, με ΚΑΔ 24 (Παραγωγή βασικών μετάλλων) στην περιφέρεια Αττικής, με
ειδικότητα/στατιστική ταξινόμηση επαγγελμάτων 88 (Οδηγοί μέσων μεταφοράς
και χειριστές κινητού εξοπλισμού), που είναι άνδρες, με καθεστώς πλήρους
απασχόλησης και σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, υπάρχουν 13 θέσεις
εργασίας. Ο μέσος μισθός τους είναι 1.268 ευρώ. Ο αριθμός των θέσεων
εργασίας που αμείβονται με κατώτατο μισθό είναι 0.»
Κατ’ επέκταση, για κάθε έτος υπάρχουν πάνω από διακόσιες χιλιάδες παρατηρήσεις
που αφορούν τον αριθμό θέσεων εργασίας και το μέσο μισθό αυτών. Θα πρέπει να
επισημανθεί ότι η φύση των στοιχείων που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανάλυση
είναι διαφορετική από τα στοιχεία που δημοσιεύονται στις ετήσιες απογραφικές
11

Τα στοιχεία από το Π/Σ ΕΡΓΑΝΗ, όπως και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΦΚΑ, λόγω της απογραφικής τους φύσης,
διαφέρουν από τα στοιχεία των Εθνικών Λογαριασμών σε επίπεδο συνόλου οικονομίας ή κλάδου, τα
οποία είναι το αποτέλεσμα της συνεκτίμησης δειγματοληπτικών ερευνών σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά.
12
Στο Παράρτημα Β παρουσιάζονται οι άξονες των στοιχείων που χρησιμοποιούνται στην παρούσα
ανάλυση.
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εκθέσεις του Π/Σ ΕΡΓΑΝΗ και συνεπώς τα στοιχεία δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα.
Επιπλέον, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει επεξεργαστεί περαιτέρω τα στοιχεία αυτά.13 Η
τελική επεξεργασμένη μορφή των στοιχείων αυτών συνιστά μια ιδιαίτερα λεπτομερή
χαρτογράφηση του συνόλου των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και αποτελεί τη
βάση για την εκτίμηση των επιδράσεων της αύξησης του κατώτατου μισθού το 2019.

Περιγραφική στατιστική
Το ποσοστό των θέσεων εργασίας στις οποίες οι εργαζόμενοι που αμείβονται με τον
κατώτατο μισθό στο σύνολο των μισθωτών στον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκε διαχρονικά
από 19,7% το 2016 σε 27,7 το 2020 (βλ. Διάγραμμα 3).14 Αξίζει να σημειωθεί ότι η
αύξηση του ποσοστού αυτού τα τρία τελευταία έτη (μεταξύ 2018 και 2020) ανέρχεται
σε 6 ποσοστιαίες μονάδες και αντιστοιχεί σε περίπου 155,4 χιλ. επιπλέον θέσεις
εργασίας που αμείβονται με βάση τον κατώτατο μισθό. Μόνο τη διετία 2018-2019 ο
αριθμός των θέσεων εργασίας που αμείβονταν με τον κατώτατο μισθό αυξήθηκε κατά
περίπου 121,4 χιλιάδες. Συνεπώς, η σημαντική αυτή αύξηση την τελευταία τριετία
οφείλεται έως ένα βαθμό και στο γεγονός ότι στην κατηγορία των θέσεων εργασίας που
μέχρι τον Ιανουάριο του 2019 αμείβονταν με βάση τον κατώτατο μισθό/ημερομίσθιο
προστέθηκε και η κατηγορία των θέσεων εργασίας που μέχρι τότε είχε μηνιαίες
αποδοχές έως το νέο κατώτατο όριο. Επίσης, στις κατηγορίες αυτές θα πρέπει να
προστεθούν και όλες οι νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν από το Φεβρουάριο
του 2019 και μέχρι την απογραφή του Π/Σ ΕΡΓΑΝΗ το 2020, οι οποίες αμείβονται με το
νέο κατώτατο μισθό. Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αύξηση του ποσοστού των
θέσεων εργασίας με κατώτατο μισθό την τελευταία τριετία καταγράφεται σε όλες τις
επιμέρους κατηγορίες επιχειρήσεων, ηλικιακές ομάδες εργαζομένων και κατηγορίες
ανά επάγγελμα, τύπο απασχόλησης και τύπο συμβολαίου (βλ. Πίνακες Α1-Α7 στο
Παράρτημα Α).

13

Τα στοιχεία έχουν ‘καθαριστεί’ ώστε να μη λαμβάνονται υπόψη στην ανάλυση οι κλάδοι των οποίων η
απασχόληση, σε όρους θέσεων εργασίας, είναι μικρότερη από 500, καθώς και οι παρατηρήσεις με
ακραίες τιμές για τους μέσους μισθούς.
14
Ο κατώτατος μισθός έχει οριστεί ως το κατώτατο νόμιμο ημερομίσθιο για υπαλλήλους και εργάτες,
όπως και για τις νόμιμες μηνιαίες αποδοχές. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για πιθανές τριετίες
που μπορεί να αυξάνουν το νόμιμο κατώτατο μισθό. Έτσι, τα ποσοστά των θέσεων εργασίας που
αμείβονται με τον κατώτατο μισθό τα οποία αναφέρονται στην παρούσα ανάλυση μπορούν να
θεωρηθούν ως ένα κάτω όριο.
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Διάγραμμα 3 : Ποσοστό θέσεων εργασίας με κατώτατο μισθό, 2016-2020 (σε %)

Πηγή: Π/Σ Εργάνη και επεξεργασία από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Επίσης, από τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των στοιχείων από το Π/Σ ΕΡΓΑΝΗ
μπορούν να εξαχθούν τα ακόλουθα συμπεράσματα:15
•

•

•

•
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Το ποσοστό των θέσεων εργασίας που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό είναι
μεγαλύτερο στις μικρές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από την ηλικιακή ομάδα όπου
ανήκει ο μισθωτός και τον κλάδο όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση.
Μάλιστα, την τριετία 2018-2020 το ποσοστό των θέσεων εργασίας που
αμείβονται με τον κατώτατο μισθό αυξήθηκε ιδιαίτερα σε μικρές επιχειρήσεις
με 1-50 εργαζομένους.
Το ποσοστό των θέσεων εργασίας που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό είναι
μεγαλύτερο σε ομάδες νεότερων ηλικιακά εργαζομένων, ανεξάρτητα από το
μέγεθος της επιχείρησης.
Η πλήρης απασχόληση συνδέεται με ένα πολύ χαμηλότερο ποσοστό θέσεων
εργασίας που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, ιδιαίτερα για τις μεγαλύτερες
επιχειρήσεις. Την τριετία 2018-2020 αυξήθηκε ιδιαίτερα το ποσοστό των θέσεων
εργασίας ευέλικτων μορφών απασχόλησης που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό.
Μεγαλύτερο ποσοστό των θέσεων εργασίας στις οποίες απασχολούνται εργάτες
αμείβεται με τον κατώτατο μισθό, έναντι αυτών στις οποίες απασχολούνται
υπάλληλοι. Επίσης, μεγαλύτερο ποσοστό των θέσεων εργασίας που αφορούν
εργαζομένους σε επαγγέλματα χαμηλής εξειδίκευσης αμείβεται με τον κατώτατο

Βλ. επίσης Τράπεζα της Ελλάδος, 2020α για πιο εκτεταμένη περιγραφική στατιστική.
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•

μισθό, έναντι αυτών που αφορούν εργαζομένους σε επαγγέλματα υψηλής
εξειδίκευσης.16
Η αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στο μέγεθος των επιχειρήσεων και το ποσοστό των
θέσεων εργασίας που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό επιβεβαιώνεται για όλες
τις επιμέρους κατηγορίες επαγγελμάτων. Όσον αφορά την ένταση χρήσης του
κατώτατου μισθού κατά κλάδο, δηλαδή το ποσοστό των θέσεων εργασίας που
αμείβονται με τον κατώτατο μισθό στο σύνολο των θέσεων εργασίας του κλάδου
(within sector intensity of minimum wage earners): Οι κλάδοι (α) παροχής
προστασίας, (β) υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, (γ) εστίασης, (δ)
άλλων δραστηριοτήτων παροχής προσωπικών υπηρεσιών και (ε) αθλητικών
δραστηριοτήτων, διασκέδασης και ψυχαγωγίας (ΚΑΔ 80, 81, 56, 96 και 93
αντιστοίχως) κάνουν χρήση του κατώτατου μισθού σε ποσοστό παραπάνω από το
50% του συνόλου των θέσεων εργασίας τους. Το λιανικό εμπόριο και η βιομηχανία
τροφίμων (ΚΑΔ 47 και 10 αντίστοιχα) κάνουν επίσης χρήση του κατώτατου μισθού
σε ποσοστό 30% περίπου (βλ. Διάγραμμα 4).
Η κλαδική κατανομή των θέσεων εργασίας που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό
δείχνει μεγάλη συγκέντρωση (βλ. Διάγραμμα 5).17 Συγκεκριμένα, το 55% των
θέσεων εργασίας που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό εντοπίζονται σε τέσσερις
κλάδους: (α) στην εστίαση (27%), (β) στο λιανικό εμπόριο (15%), (γ) στο χονδρικό
εμπόριο (7%), και στη βιομηχανία τροφίμων (5%), (ΚΑΔ 56, 47, 46 και 10
αντιστοίχως). Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει διαχρονικά αλλαγή όσον αφορά την
κλαδική σύνθεση των θέσεων εργασίας που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό.

16

Η εξειδίκευση ορίζεται με βάση το επάγγελμα -STEP/ISCO.
Τα ποσοστά υπολογίζονται ως ο λόγος των θέσεων εργασίας που αμείβονται με κατώτατο μισθό στον
κλάδο προς το σύνολο των θέσεων εργασίας με κατώτατο μισθό στην οικονομία.
17
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Διάγραμμα 4: Ποσοστό θέσεων εργασίας με κατώτατο μισθό ανά κλάδο, 2020 (σε %)18

Πηγή: Π/Σ Εργάνη και επεξεργασία από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Σημείωση: Το διάγραμμα παρουσιάζει το ποσοστό θέσεων εργασίας με κατώτατο μισθό σε έναν κλάδο
στο σύνολο των θέσεων εργασίας του κλάδου αυτού (within sector intensity).

Διάγραμμα 5: Κλαδική κατανομή του συνόλου θέσεων εργασίας με κατώτατο μισθό, 2020 (σε %)

18

Για λόγους παρουσίασης, από τα Διαγράμματα 4 και 5 εξαιρούνται οι κλάδοι στους οποίους τα σχετικά
ποσοστά είναι κάτω του 1% και 0,5% αντίστοιχα.
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Πηγή: Π/Σ Εργάνη και επεξεργασία από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Σημείωση: Το διάγραμμα παρουσιάζει το ποσοστό θέσεων εργασίας με κατώτατο μισθό σε έναν κλάδο στο σύνολο
των θέσεων εργασίας με κατώτατο μισθό (across sector intensity).

Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι το ποσοστό των θέσεων εργασίας που
αμείβεται με τον κατώτατο μισθό είναι μεγαλύτερο για τις μικρές επιχειρήσεις, τους
νεότερους εργαζομένους και τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης. Προκύπτει ακόμα ότι
το ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο για τους εργάτες και τους εργαζομένους χαμηλής
εξειδίκευσης και είναι επίσης σημαντικό σε κλάδους όπως η εστίαση, το εμπόριο και η
βιομηχανία τροφίμων (βλ. επίσης Τράπεζα της Ελλάδος, 2018 και 2020β).19

Οικονομετρική ανάλυση
Στην ενότητα αυτή θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα από το Π/Σ ΕΡΓΑΝΗ με σκοπό
μια πιο ενδελεχή διερεύνηση των πιθανών επιδράσεων της αύξησης του κατώτατου
μισθού στην απασχόληση.20
Συγκεκριμένα, εξετάζεται η εξέλιξη του ρυθμού μεταβολής της απασχόλησης και πώς
αυτή σχετίζεται με ένα δείκτη που μετρά την πίεση την οποία ασκεί μια αύξηση των
κατώτατων ορίων αμοιβών. Αυτός είναι ο δείκτης Kaitz (1970), δηλαδή ο λόγος του
κατώτατου προς το μέσο μισθό ανά παρατήρηση.21 Όσο πιο κοντά στο 1 είναι ο δείκτης
αυτός, τόσο μεγαλύτερη αναμένεται να είναι η επίδραση μιας αύξησης του κατώτατου
μισθού στο μισθολογικό κόστος και κατ’ επέκταση η όποια αρνητική επίδραση στην
απασχόληση (βλ. Τράπεζα της Ελλάδος, 2020). Για τους σκοπούς της ανάλυσης, η
εμπειρική διερεύνηση διενεργείται σε επίπεδο κλάδου, μεγέθους επιχείρησης, ηλικίας
εργαζομένων, επίπεδο εξειδίκευσης, τύπου απασχόλησης και τύπου συμβολαίου.22 Για
κάθε παρατήρηση που ορίζεται από τους άξονες αυτούς υπολογίζεται ο δείκτης Kaitz,
ως ο μέσος μισθός αυτών που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό σε σχέση με το μέσο
μισθό της συγκεκριμένης παρατήρησης.23
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Τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων και των εργαζομένων αποτελούν σημαντικό προσδιοριστικό
παράγοντα των παρατηρούμενων μισθολογικών διαφορών (βλ. Kosma et al., 2020, για μια πρόσφατη
ανάλυση για την Ελλάδα). Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει επίσης ότι και το ποσοστό των θέσεων
εργασίας που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό σχετίζεται με τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων,
αλλά και των εργαζομένων σε αυτές.
20
Για μία εκτενή επισκόπηση της βιβλιογραφίας που αφορά τις επιδράσεις του κατώτατου μισθού βλ.
Έκθεση για την αξιολόγηση του ισχύοντος νομοθετημένου κατώτατου μισθού, Τράπεζα της Ελλάδος,
2018.
21
Συγκεκριμένα για την Ελλάδα, βλ. Κανελλόπουλος (2015).
22
Δηλ. οι αρχικές παρατηρήσεις ανάγονται σε επίπεδο συνόλου περιφερειών και συνόλου φύλων.
23
Για παράδειγμα, εάν μία παρατήρηση έχει δύο θέσεις εργασίας όπου και οι δύο αμείβονται με τον
κατώτατο μισθό, ο δείκτης Kaitz θα είναι 1. Εάν έχει δύο θέσεις εργασίας όπου η μία αμείβεται με τον
κατώτατο μισθό και η άλλη με το διπλάσιο του κατώτατου μισθού, ο δείκτης Kaitz θα είναι 2/3. Για τις
παρατηρήσεις που δεν έχουν θέσεις εργασίας αμειβόμενες με τον κατώτατο μισθό ο δείκτης έντασης
πίεσης λαμβάνει την τιμή 0,01, δηλαδή σχεδόν μηδενική ένταση πίεσης στο μισθολογικό κόστος από μια

20

(1)
όπου AMW είναι ο μέσος κατώτατος μισθός (average minimum wage) και AW είναι ο
μέσος μισθός (average wage). Προς αποφυγή ενδογένειας, ο ρυθμός μεταβολής της
απασχόλησης συσχετίζεται με το δείκτη Kaitz του προηγούμενου έτους, t-1. Δηλαδή η
μεταβολή της απασχόλησης το 2020 θα εξαρτηθεί από το δείκτη έντασης πίεσης
κόστους κατώτατου μισθού το 2019. Για την ανάλυση εκτιμάται αρχικά η παρακάτω
παλινδρόμηση:
(2)
όπου Χ είναι ένας πίνακας με j ψευδομεταβλητές για το μέγεθος επιχείρησης, τον τύπο
συμβολαίου, τον τύπο απασχόλησης, το επίπεδο εξειδίκευσης, την ηλικιακή ομάδα και
το διψήφιο κλάδο δραστηριότητας. Οι συντελεστές στις ψευδομεταβλητές αντανακλούν
τη μέση επίδραση των χαρακτηριστικών αυτών και μειώνουν το περιθώριο μεροληψίας
λόγω της παράλειψης κάποιας μεταβλητής (omitted variables problem).
Οι εκτιμήσεις γίνονται με βάση τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων (OLS), όπου η
κάθε παρατήρηση σταθμίζεται με βάση τη βαρύτητά της στο σύνολο των θέσεων
εργασίας του δείγματος (population-weighted regressions).
Τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων στον Πίνακα 2 δείχνουν ότι υπάρχει μία στατιστικά
σημαντική αρνητική σχέση μεταξύ του ρυθμού αύξησης της απασχόλησης και της
πίεσης που ασκείται από τον κατώτατο μισθό (στήλη 1). Συγκεκριμένα, μια αύξηση του
δείκτη Kaitz κατά μία τυπική απόκλιση (0,39) σχετίζεται με μια μείωση του ρυθμού
αύξησης της απασχόλησης κατά 2,3%.
Επιβεβαιώνεται συνεπώς η αρνητική σχέση που αναμένεται να υπάρχει ανάμεσα στο
δείκτη Kaitz και στο ρυθμό μεταβολής της απασχόλησης. Δηλαδή μια αύξηση του
κατώτατου μισθού που οδηγεί σε αύξηση της πίεσης στο μισθολογικό κόστος δύναται,
ceteris paribus, να έχει αρνητικές επιδράσεις στην απασχόληση.
Στη συνέχεια, αξιοποιούμε περαιτέρω τα λεπτομερή στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή
μας από το Π/Σ ΕΡΓΑΝΗ για να εξετάσουμε σε ποιο βαθμό το παραπάνω εύρημα
επιβεβαιώνεται για την αύξηση του κατώτατου μισθού το Φεβρουάριο του 2019. Όπως
και η βιβλιογραφία που αναλύει τις επιδράσεις παρεμβάσεων πολιτικής,
χρησιμοποιούμε τη μεθοδολογία Difference-in-Difference. Συγκεκριμένα, ορίζουμε στο
δείγμα μας δύο ομάδες παρατηρήσεων, μια ομάδα που αναμένουμε να επηρεαστεί
από την αλλαγή του κατώτατου μισθού (ομάδα εφαρμογής, treatment group) και μια
ομάδα που αναμένουμε να παραμείνει συγκριτικά ανεπηρέαστη (ομάδα ελέγχου,
control group). Κατόπιν εξετάζουμε το βαθμό στον οποίο ο ρυθμός μεταβολής της
μεταβολή του κατώτατου μισθού. Βλ. επίσης τα Διαγράμματα Α2 και Α3 στο Παράρτημα 1 για την
κατανομή του δείκτη Kaitz στο δείγμα μας.
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απασχόλησης εξελίσσεται διαφορετικά στις δύο ομάδες, μετά την παρέμβαση πολιτικής
που σχετίζεται με την αύξηση του κατώτατου μισθού το 2019.
Οι δύο ομάδες ορίζονται με βάση το δείκτη Kaitz, που, όπως προαναφέρθηκε, μετρά
την πίεση την οποία ασκεί στο μισθολογικό κόστος μια μεταβολή του κατώτατου
μισθού. Συγκεκριμένα, υπολογίζεται, ανά παρατήρηση, ο μέσος όρος του δείκτη Kaitz
για την περίοδο πριν από την παρέμβαση πολιτικής, δηλαδή την περίοδο 2016-2018. Η
ομάδα εφαρμογής (treatment group) ορίζεται ως το σύνολο των παρατηρήσεων για τις
οποίες η τιμή του δείκτη Kaitz είναι σχετικά υψηλή, για την περίπτωσή μας μια τιμή του
δείκτη Kaitz πάνω από 0,55. Δηλαδή λίγο πιο κάτω από την τιμή του δείκτη Kaitz για το
λιανικό εμπόριο – ενός σημαντικού κλάδου της ελληνικής οικονομίας με ένα σχετικά
υψηλό ποσοστό θέσεων εργασίας που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό. Η ομάδα
ελέγχου (control group) ορίζεται έτσι ώστε να απέχει σημαντικά από την ομάδα
εφαρμογής (treatment group) όσον αφορά το δείκτη πίεσης του κατώτατου μισθού
(Kaitz) και ορίζεται ως το σύνολο των παρατηρήσεων με δείκτη Kaitz μικρότερο του
0,4.24
Κατά συνέπεια, εκτιμάται μια παλινδρόμηση της παρακάτω μορφής:
(3)
Όπως και παραπάνω, Χ είναι ένας πίνακας με j ψευδομεταβλητές για το μέγεθος
επιχείρησης, τον τύπο συμβολαίου, τον τύπο απασχόλησης, το επίπεδο εξειδίκευσης,
την ηλικιακή ομάδα και το διψήφιο κλάδο δραστηριότητας. Η ψευδομεταβλητή
(Difference-in-Difference) ορίζεται:
1) για την ομάδα εφαρμογής (treatment group) ως 0 για την περίοδο πριν από την
αύξηση του κατώτατου μισθού και 1 για την περίοδο μετά την αύξηση του
κατώτατου μισθού,
2) για την ομάδα ελέγχου (control group) ως 0 για όλες τις περιόδους.
Στην παλινδρόμηση (3) η ψευδομεταβλητή αυτή μας δείχνει αν η συμπεριφορά του
ρυθμού μεταβολής της απασχόλησης διαφέρει μεταξύ της ομάδας εφαρμογής και της
ομάδας ελέγχου για την περίοδο μετά την παρέμβαση πολιτικής – στην περίπτωσή μας
την αύξηση του κατώτατου μισθού το Φεβρουάριο του 2019.
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Αξίζει να αναφέρουμε ότι τα αποτελέσματα δεν επηρεάζονται από εναλλακτικές επιλογές αναφορικά
με τον ορισμό της ομάδας εφαρμογής και της ομάδας ελέγχου.
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Πίνακας 2: Ρυθμός αύξησης της απασχόλησης
(1)

(2)

(3)
εξαιρώντας το 2020

Kaitzmw, (t-1)

-0,06***
(-3,92)

DiD

R2
Αριθμός
παρατηρήσεων

-0,02*
(-1,92)

-0,01
(-0,67)

0,01

0,01

0,01

73.754

64.765

49.154

Σημείωση: t-statistics στις παρενθέσεις, *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. Η
εκτίμηση γίνεται με τη μέθοδο των σταθμισμένων ελαχίστων τετραγώνων
(population weights). Δεν παρουσιάζονται οι εκτιμώμενοι συντελεστές των
ψευδομεταβλητών.

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 2, στήλη (2), ο συντελεστής της ψευδομεταβλητής
είναι αρνητικός, δηλαδή η αύξηση του κατώτατου μισθού είχε ως αποτέλεσμα ο ρυθμός
μεταβολής της απασχόλησης της ομάδας εφαρμογής να είναι χαμηλότερος σε σχέση με
την ομάδα ελέγχου κατά 2% περίπου. Επειδή στο δείγμα μας περιλαμβάνεται και το
2020, μια χρονιά στην οποία ξέσπασε η πανδημία του κορωνοϊού, εξετάζουμε αν τα
αποτελέσματά μας επηρεάζονται. Συγκεκριμένα, στη στήλη (3) επαναλαμβάνουμε την
εκτίμηση χωρίς το 2020. Παρατηρούμε ότι ο συντελεστής της ψευδομεταβλητής
δεν είναι πλέον στατιστικά σημαντικός, δηλαδή δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική
διαφορά στην εξέλιξη του ρυθμού μεταβολής της απασχόλησης μεταξύ των δύο
ομάδων την περίοδο μετά την παρέμβαση πολιτικής.
Εξαιρώντας το 2020, τα αποτελέσματα συνάδουν με ευρήματα άλλων μελετών για την
Ελλάδα, οι οποίες, αναλύοντας παλαιότερες μεταβολές στον κατώτατο μισθό, δεν
φαίνεται να βρίσκουν ότι οι μεταβολές του κατώτατου μισθού έχουν στατιστικά
σημαντικές επιπτώσεις στην απασχόληση.25 Τα αποτελέσματα των μελετών αυτών
ενδεχομένως σχετίζονται με το γεγονός ότι οι προηγούμενες αυξήσεις (μειώσεις) του
κατώτατου μισθού έγιναν όταν η οικονομία ήταν ήδη σε τροχιά μεγέθυνσης
(συρρίκνωσης) και πιθανόν οι όποιες επιπτώσεις απορροφήθηκαν από την υπάρχουσα
τάση (μεγέθυνσης ή συρρίκνωσης) στην αγορά εργασίας. Αντιθέτως, το 2020 είναι ένα
έτος κατά το οποίο η ελληνική οικονομία εισήλθε ξαφνικά σε μία τροχιά απότομης
25

Βλ. π.χ. Georgiadis et al.(2018) και Kakoulidou et al. (2018, 2020) για την Ελλάδα, αλλά και Dustmann et
al. (2020) για τη Γερμανία.
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ύφεσης λόγω της πανδημίας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των παλινδρομήσεων της
παρούσας ανάλυσης, το 2020, κατά το οποίο υπάρχει ανατροπή της πορείας
ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, η αύξηση του κατώτατου μισθού το Φεβρουάριο
του 2019 φαίνεται να επιδρά αρνητικά στο ρυθμό μεταβολής της απασχόλησης εκεί
όπου υπάρχουν μεγάλες μισθολογικές πιέσεις από τον κατώτατο μισθό.
Στη συνέχεια εξετάζουμε αν κάποια χαρακτηριστικά επιχειρήσεων ή θέσεων εργασίας
έχουν μία πέραν του μέσου όρου επίδραση στη μείωση του ρυθμού μεταβολής της
απασχόλησης στην ομάδα εφαρμογής. Αυτό γίνεται με την εκτίμηση της ακόλουθης
παραλλαγής της παλινδρόμησης (3):
(4)
Όπου Ζ είναι ένας πίνακας με j ψευδομεταβλητές για το μέγεθος επιχείρησης, τον τύπο
συμβολαίου, το επίπεδο εξειδίκευσης και την ηλικιακή ομάδα. Τα αποτελέσματα
δείχνουν ότι στην ομάδα εφαρμογής οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις και οι θέσεις
εργασίας με καθεστώς ορισμένου χρόνου είναι αυτές για τις οποίες ο ρυθμός
μεταβολής της απασχόλησης είναι συγκριτικά χαμηλότερος σε σχέση με τις αντίστοιχες
κατηγορίες της ομάδας ελέγχου (βλ. Παράρτημα Α, Διάγραμμα A4-A8).26
Εκ πρώτης όψεως, το αποτέλεσμα αυτό δεν φαίνεται να συνδέεται άμεσα με τις
επιπτώσεις των μέτρων περιορισμούς της πανδημίας. Επίσης, δεν φαίνεται να έχουν
πληγεί σχετικά περισσότερο την περίοδο του κορωνοϊού ομάδες/κατηγορίες όπως οι
μικρές επιχειρήσεις και οι νέοι εργαζόμενοι, όπου η πίεση κόστους του κατώτατου
μισθού είναι μεγαλύτερη. Ενδεχομένως τα μέτρα στήριξης για τον περιορισμό των
επιπτώσεων της πανδημίας κατάφεραν να προσφέρουν προστασία στις πιο ευάλωτες
ομάδες, μικρές επιχειρήσεις και ανειδίκευτους και νέους εργαζομένους. Μια ερμηνεία
αυτού του ευρήματος μπορεί να δοθεί στο πλαίσιο της αυξημένης αβεβαιότητας που
επηρεάζει όλες τις δραστηριότητες και όχι μόνο αυτές που βρίσκονται σε καθεστώς
υποχρεωτικού lockdown.27 Προηγούμενες έρευνες δείχνουν ότι σε περιόδους
αβεβαιότητας αναφορικά με την πορεία της οικονομίας, όπως αυτή της πανδημίας, οι
επιχειρήσεις δεν προχωρούν σε προσλήψεις ή σε ανανέωση συμβάσεων.28 Συνεπώς, τα
ευρήματα της παρούσας ανάλυσης και ιδιαίτερα αυτά που αφορούν τις συμβάσεις
αορίστου χρόνου μπορεί να ερμηνευθούν σε αυτό το πλαίσιο. Φαίνεται επίσης και από
τα ευρήματα άλλων μελετών ότι τα μέτρα πολιτικής που ελήφθησαν το 2020
26

Υπάρχουν ενδείξεις στα αποτελέσματά μας ότι οι θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης ορισμένου
χρόνου πλήττονται επίσης σχετικά περισσότερο.
27
Τα μέτρα στήριξης δεν μπορούν να επηρεάσουν μία τέτοιου τύπου αβεβαιότητα, η οποία εξαρτάται
από την εξέλιξη ενός υγειονομικού φαινομένου που δεν επηρεάζεται άμεσα από την οικονομική
πολιτική.
28
Το γεγονός ότι η αβεβαιότητα σχετίζεται με χαμηλότερες προσλήψεις επιβεβαιώνεται και από τα
αποτελέσματα άλλων μελετών (βλ. π.χ. Izquierdo et al., 2017).
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συγκράτησαν μεν την ανεργία, αλλά οι επιπτώσεις της πανδημίας στην αγορά εργασίας
εκδηλώθηκαν μέσω άλλων διαύλων. Ένας τέτοιος δίαυλος είναι και η μειωμένη
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (job creation) – βλ. για παράδειγμα Betcherman and
Testaverde (2020).
Η επόμενη ενότητα εξετάζει το μέτρο των αναστολών, καθώς οι θέσεις εργασίας σε
αναστολή συνδέονται και με αυξημένη αβεβαιότητα αναφορικά με την εξέλιξη της
απασχόλησης όταν θα αρθεί αυτό το μέτρο στήριξης. Η ανάλυση θα εστιάσει στο κατά
πόσον το μέτρο των αναστολών συσχετίζεται με τον κατώτατο μισθό και την επιπλέον
πίεση την οποία μπορεί να προκαλέσει μία αύξησή του.

Πρόσθετα αποτελέσματα από την ανάλυση των στοιχείων από το Π/Σ
ΕΡΓΑΝΗ – Μια χαρτογράφηση των αναστολών
Όπως αναφέρθηκε, το 2020 ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά λόγω του ξεσπάσματος της
πανδημίας του κορωνοϊού. Προκειμένου να περιοριστούν οι επιπτώσεις της πανδημίας
στην αγορά εργασίας, ελήφθησαν από την πολιτεία μια σειρά από μέτρα. Ένα ευρέως
διαδεδομένο μέτρο ήταν το μέτρο της αναστολής συμβάσεων εργασίας, το οποίο
χρησιμοποιήθηκε αρκετά από τους κλάδους και δραστηριότητες που επλήγησαν από τα
μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης. Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις στους
πληττόμενους κλάδους είχαν την επιλογή να θέσουν τους εργαζομένους τους σε
καθεστώς αναστολής εργασίας – σε αυτή την περίπτωση διατηρούν την εργασιακή
σχέση με τον εργαζόμενο και το κράτος αναλαμβάνει το κόστος χρηματοδότησης των
εργαζομένων σε αναστολή. Χωρίς αυτή την παρέμβαση πολιτικής, αρκετές επιχειρήσεις,
προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη ξαφνική μείωση των εσόδων τους, ενδέχεται να
προέβαιναν σε μείωση της απασχόλησης.29
Από το Π/Σ ΕΡΓΑΝΗ έχουμε στη διάθεσή μας μηνιαία στοιχεία για τις αναστολές
συμβάσεων εργασίας. Όπως και στην προηγούμενη ενότητα, τα στοιχεία προέρχονται
από τη σύνθεση μικροδεδομένων (micro-aggregated data) και αναφέρονται σε ώρες
καθώς και αριθμό θέσεων εργασίας σε αναστολή ανά ηλικία, επάγγελμα, φύλο, τύπο
απασχόλησης, τύπο συμβολαίου, γεωγραφική περιοχή, κλάδο οικονομικής
δραστηριότητας και μέγεθος επιχείρησης.30

29

Για μια περιγραφή των μέτρων, βλ. Τράπεζα της Ελλάδος, Νομισματική Πολιτική 2019-2020, Ιούνιος
2020.
30
Τα στοιχεία των αξόνων “περιφέρεια” και “δραστηριότητα” προέρχονται από την τρέχουσα κατάσταση
του παραρτήματος τελευταίας απασχόλησης για τον εργαζόμενο/εργοδότη, ενώ η ειδικότητα, το
καθεστώς απασχόλησης, τύπος συμβολαίου και μικτές αποδοχές προέρχονται από την τρέχουσα
κατάσταση τελευταίας απασχόλησης για τον εργαζόμενο/εργοδότη. Τέλος, το μέγεθος επιχείρησης
προέρχεται από την ετήσια απογραφή του 2020.
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Για την καλύτερη κατανόηση των στοιχείων παρατίθεται το παρακάτω υποθετικό
παράδειγμα «Για το μήνα Μάρτιο του 2020, στην ηλικιακή κατηγορία 25-34 ετών, σε
επιχειρήσεις με 1-10 εργαζομένους, με ΚΑΔ 47 (Λιανικό εμπόριο) στην περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας, με ειδικότητα/στατιστική ταξινόμηση επαγγελμάτων 41
(Υπάλληλοι γραφείου), που είναι γυναίκες, με καθεστώς μερικής απασχόλησης, με
σχέση απασχόλησης αορίστου χρόνου, υπάρχουν 30 θέσεις εργασίας σε αναστολή με
σύνολο ημερών αναστολής 600. Ο μέσος μισθός αυτών είναι 420 ευρώ.
Η χαρτογράφηση των αναστολών θα μας δώσει μια πρώτη εικόνα για την έκταση της
πίεσης που δέχθηκαν οι διάφοροι κλάδοι και θα επιτρέψει να εξετάσουμε αν υπάρχει
κάποια συσχέτιση ανάμεσα στο ποσοστό των ατόμων που αμείβονται με τον κατώτατο
μισθό και το ποσοστό των ατόμων σε αναστολή.
Τα παρακάτω διαγράμματα παρουσιάζουν ορισμένα συνολικά μεγέθη, ανά μήνα για το
2020, για τον αριθμό των ωρών αλλά και των θέσεων εργασίας σε αναστολή για το
σύνολο της οικονομίας.
Διάγραμμα 6: Θέσεις εργασίας σε αναστολή για τους μήνες Μάρτιο-Δεκέμβριο 2020

Πηγή: Π/Σ Εργάνη και επεξεργασία από την Τράπεζα της Ελλάδος

Όπως φαίνεται από το Διάγραμμα 6, οι θέσεις σε αναστολή κατά τη διάρκεια του
lockdown (Μάρτιος-Μάιος 2020 και Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2020) κυμαίνονταν μεταξύ
των 650 και 850 χιλιάδων θέσεων εργασίας περίπου. Σε γενικές γραμμές, οι θέσεις
εργασίας σε αναστολή κατά τη διάρκεια του πρώτου και δεύτερου lockdown
κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα, παρά το γεγονός ότι το δεύτερο lockdown ήταν λιγότερο
αυστηρό.
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Το Διάγραμμα 7 παρουσιάζει τις ημέρες αναστολής ανά μήνα – συνολικές και ανά θέση
εργασίας – και επιβεβαιώνει τα ευρήματα του Διαγράμματος 6. Τους μήνες του
lockdown οι ημέρες σε αναστολή ανά θέση εργασίας είναι περίπου 22-28 ανά μήνα, με
εξαίρεση του μήνες που το lockdown δεν ήταν σε ισχύ όλο το μήνα (δηλ. Μάρτιο και
Νοέμβριο του 2020, πρώτο μήνα του πρώτου και δεύτερου lockdown αντίστοιχα). Αυτό
πιθανόν να σημαίνει ότι, αν τεθεί κάποια θέση εργασίας σε αναστολή, αυτό κατά πάσα
πιθανότητα θα είναι για όλο το μήνα.
Βλέπουμε σε γενικές γραμμές ότι, παρά το γεγονός ότι υπήρχε διαφορά στην
αυστηρότητα μεταξύ πρώτου και δεύτερου lockdown, οι θέσεις και ημέρες σε αναστολή
κυμάνθηκαν σε γενικές γραμμές στα ίδια επίπεδα ανά μήνα. Στη συνέχεια θα
εξετάσουμε κατά πόσον οι θέσεις σε αναστολή συγκεντρώνονται κυρίως στους κλάδους
που πλήττονται περισσότερο από την κοινωνική αποστασιοποίηση, καθώς αυτοί είναι
οι κλάδοι για τους οποίους η αυστηρότητα των μέτρων ήταν ίδια και στα δύο lockdown.

Διάγραμμα 7: Ημέρες εργασίας σε αναστολή για τους μήνες Μάρτιο-Δεκέμβριο 2020

Πηγή: Π/Σ Εργάνη και επεξεργασία από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Όπως φαίνεται από το Διάγραμμα 8, οι κλάδοι με το μεγαλύτερο αριθμό θέσεων σε
αναστολή είναι οι κλάδοι της εστίασης, του λιανικού εμπορίου, των καταλυμάτων, του
χονδρικού εμπορίου και της εκπαίδευσης (ΚΑΔ 56, 47, 55, 46 και 85 αντίστοιχα).
Πράγματι, αυτοί είναι οι κλάδοι για τους οποίους ίσχυσαν τα περισσότερα περιοριστικά
μέτρα και στα δύο lockdown. Ενδιαφέρον έχει ότι οι κλάδοι της εστίασης και του
εμπορίου είναι ανάμεσα στους κλάδους με τα υψηλότερα ποσοστά θέσεων εργασίας
που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό.
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Διάγραμμα 8: Μέσος όρος θέσεων εργασίας σε αναστολή (χιλιάδες) ανά κλάδο31

Πηγή: Π/Σ Εργάνη και επεξεργασία από την Τράπεζα της Ελλάδος

Στη συνέχεια εξετάζουμε κατά πόσον η παρατήρηση αυτή επιβεβαιώνεται και από τη
στατιστική ανάλυση. Το Διάγραμμα 9 – διάγραμμα διασποράς (scatter plot) – συσχετίζει
το ποσοστό των εργαζομένων σε αναστολή ανά κλάδο με το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό. Το μέγεθος κάθε κύκλου στο
διάγραμμα δείχνει τη σημασία του κλάδου σε όρους απασχόλησης. Σύμφωνα με το
Διάγραμμα 10, φαίνεται να υπάρχει μια θετική και στατιστικά σημαντική σχέση
ανάμεσα στα δύο ποσοστά.32

31

Το διάγραμμα παρουσιάζει τον αριθμό θέσεων εργασίας ανά μήνα (απλός μέσος όρος για το έτος
2020). Κλάδοι με λιγότερο από 1.000 θέσεις εξαιρούνται από το διάγραμμα για λόγους παρουσίασης.
32
Το διάγραμμα διασποράς (A9) στο Παράρτημα Α δείχνει τη συσχέτιση ανάμεσα στην
υπερεκπροσώπηση (overrepresentation) αμειβομένων με κατώτατο μισθό και στην υπερεκπροσώπηση
θέσεων εργασίας σε αναστολή ανά ηλικία, επάγγελμα, τύπο συμβολαίου, τύπο απασχόλησης και μέγεθος
επιχείρησης. Για όλους τους άξονες επιβεβαιώνεται η θετική σχέση ανάμεσα στο ποσοστό
υπερεκπροσώπησης αμειβομένων με κατώτατο μισθό και στο ποσοστό υπερεκπροσώπησης θέσεων
εργασίας σε αναστολή. Η υπερεκπροσώπηση μετρείται σε ποσοστιαίες μονάδες και αναφέρεται στη
διαφορά του ποσοστού των αμειβομένων με κατώτατο μισθό και των θέσεων σε αναστολή ανά άξονα σε
σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό της απασχόλησης του άξονα στο σύνολο της οικονομίας.
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Διάγραμμα 9: Ποσοστό αμειβομένων με κατώτατο μισθό και ποσοστό αναστολών ανά κλάδο

Στάθμιση βαρύτητας κλάδου με βάση τις θέσεις εργασίας.

Πηγή: Π/Σ Εργάνη και επεξεργασία από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνεται περαιτέρω και από τα αποτελέσματα μιας
παλινδρόμησης ανάμεσα στο ποσοστό των αμειβομένων με κατώτατο μισθό ανά κλάδο
και στο ποσοστό των θέσεων εργασίας σε αναστολή ανά κλάδο (Πίνακας 3).

Πίνακας 3: Ποσοστό αμειβομένων με κατώτατο μισθό ανά κλάδο
Ποσοστό εργαζομένων σε αναστολή ανά κλάδο
Αριθμός παρατηρήσεων
R2

0,52***
(5,88)
80
0,307

Σημείωση: t-statistics στις παρενθέσεις, *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. Η εκτίμηση γίνεται με τη μέθοδο των
σταθμισμένων ελαχίστων τετραγώνων (population weights). Δεν παρουσιάζονται οι εκτιμώμενοι συντελεστές των
ψευδομεταβλητών.

Η θετική σχέση ανάμεσα στα δύο αυτά ποσοστά επιβεβαιώνεται και από μια
παλινδρόμηση σε χαμηλότερο επίπεδο σύνθεσης των δεδομένων (Πίνακας 4).
Συγκεκριμένα, εκτιμάται η σχέση ανάμεσα στο ποσοστό των θέσεων που αμείβονται με
κατώτατο μισθό και το ποσοστό των θέσεων σε αναστολή σύμβασης εργασίας, ανά
ηλικία, επάγγελμα, τύπο απασχόλησης, τύπο συμβολαίου, κλάδο οικονομικής
δραστηριότητας και μέγεθος των επιχειρήσεων.

29

Πίνακας 4: Ποσοστό αμειβομένων με κατώτατο μισθό
Ποσοστό εργαζομένων σε αναστολή
Αριθμός παρατηρήσεων
R2

0,64***
(84,76)
21787
0,248

Σημείωση: t-statistics στις παρενθέσεις, *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. Η εκτίμηση γίνεται με τη μέθοδο των
σταθμισμένων ελαχίστων τετραγώνων (population weights). Δεν παρουσιάζονται οι εκτιμώμενοι συντελεστές των
ψευδομεταβλητών

Το γεγονός ότι υπάρχει θετική συσχέτιση ανάμεσα στο ποσοστό των αμειβομένων με
κατώτατο μισθό και στο ποσοστό των θέσεων σε αναστολή σημαίνει ότι στη παρούσα
συγκυρία μια αύξηση του κατώτατου μισθού θα αύξανε την πίεση σε κλάδους που ήδη
πλήττονται από την πανδημία με πιθανές σημαντικές επιπτώσεις στην απασχόληση.
Στην παρούσα συγκυρία τα μειωμένα έσοδα των επιχειρήσεων που πλήττονται από την
πανδημία και η αυξημένη αβεβαιότητα για το μέλλον δεν παρέχουν ένα περιβάλλον
οικονομικής ευρωστίας που θα απορροφούσε μια επιπλέον αύξηση του κατώτατου
μισθού.

Συμπεράσματα
Στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης του ισχύοντος νομοθετημένου κατώτατου
μισθού και ημερομισθίου, η παρούσα έκθεση παρουσίασε τις εξελίξεις στην ελληνική
οικονομία και την αγορά εργασίας για το έτος 2020. Επίσης, με χρήση στοιχείων από τη
σύνθεση μικροδεδομένων (micro-aggregated data) από το Π/Σ ΕΡΓΑΝΗ, έγινε
χαρτογράφηση των θέσεων εργασίας που αμείβονται με βάση τον κατώτατο μισθό στον
ιδιωτικό τομέα και μια οικονομετρική εκτίμηση των επιδράσεων στην απασχόληση από
την αύξηση του κατώτατου μισθού το Φεβρουάριο του 2019.
Η οικονομετρική ανάλυση δείχνει ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού και
ημερομισθίου το 2019 είχε αρνητική επίδραση στο ρυθμό μεταβολής της απασχόλησης
(θέσεις εργασίας), ειδικότερα εκεί όπου υπάρχουν μεγάλες μισθολογικές πιέσεις από
τον κατώτατο μισθό. Τα αποτελέσματα δείχνουν επιπλέον ότι οι μεγαλύτερες
επιχειρήσεις και οι θέσεις εργασίας με καθεστώς ορισμένου χρόνου είναι αυτές για τις
οποίες ο ρυθμός μεταβολής της απασχόλησης είναι συγκριτικά χαμηλότερος.
Μια πρώτη εκτίμηση είναι ότι τα μέτρα στήριξης για τον περιορισμό των επιπτώσεων
της πανδημίας προσέφεραν προστασία στις πιο ευάλωτες ομάδες, μικρές επιχειρήσεις
και ανειδίκευτους και νέους εργαζομένους. Η πανδημία φαίνεται όμως να επηρέασε
την αγορά εργασίας μέσω άλλων διαύλων, όπως π.χ. η μειωμένη δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας (βλ. επίσης Betcherman and Testaverde, 2020).
30

Ένα ευρέως διαδεδομένο μέτρο πολιτικής ήταν το μέτρο της αναστολής συμβάσεων
εργασίας, το οποίο χρησιμοποιήθηκε αρκετά από τους κλάδους και τις δραστηριότητες
που επλήγησαν από τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης. Από το Π/Σ ΕΡΓΑΝΗ
έχουμε στη διάθεσή μας λεπτομερή μηνιαία στοιχεία για τις αναστολές. Μια
χαρτογράφηση των αναστολών δείχνει ότι οι θέσεις εργασίας σε αναστολή είναι
συγκριτικά περισσότερες σε κλάδους και επιχειρήσεις όπου το ποσοστό των
αμειβομένων με κατώτατο μισθό είναι επίσης υψηλό. Επιβεβαιώνεται και από τη
στατιστική ανάλυση αυτή η θετική συσχέτιση ανάμεσα στο ποσοστό των αμειβομένων
με κατώτατο μισθό και στο ποσοστό των θέσεων εργασίας σε αναστολή. Συνεπώς, στην
παρούσα συγκυρία μια αύξηση του κατώτατου μισθού θα αύξανε την πίεση σε κλάδους
που ήδη πλήττονται από την πανδημία, με πιθανές σημαντικές επιπτώσεις στην
απασχόληση.
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Παράρτημα Α: Πρόσθετοι πίνακες και διαγράμματα

Πίνακας Α1: Ποσοστό θέσεων εργασίας με κατώτατο μισθό κατά μέγεθος επιχείρησης (%)
0-10 απασχολούμενοι
11-50
51-250
251-1000
>1.000

2016

2017

2018

2019

2020

29,8
23,8
13,2
10,2
6,4

32,3
25,9
14,1
10,5
7,3

34,0
27,4
13,8
10,7
7,4

41,0
33,0
17,3
12,5
8,7

43,1
34,2
17,7
11,7
8,4

Πηγή: Π/Σ Εργάνη και επεξεργασία από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Πίνακας Α2: Ποσοστό θέσεων εργασίας με κατώτατο μισθό κατά επάγγελμα/εξειδίκευση (%)
2016
2017
2018
2019
2020
Υ/E υπάλληλος
X/E υπάλληλος
Υ/E εργάτης
Χ/E εργάτης

9,0
22,8
14,6
23,1

9,3
24,8
16,1
25,3

9,9
25,7
17,5
26,3

12,0
31,1
23,1
32,2

11,9
32,2
23,9
33,4

Πηγή: Π/Σ Εργάνη και επεξεργασία από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Σημείωση: Υ/Ε και Χ/Ε αναφέρεται σε επαγγέλματα υψηλής και χαμηλής εξειδίκευσης αντίστοιχα.

Πίνακας Α3: Ποσοστό θέσεων εργασίας με κατώτατο μισθό κατά τύπο απασχόλησης (%)
Πλήρης
Μερική
Εκ περιτροπής

2016

2017

2018

2019

2020

12,9
34,6
29,6

14,1
37,0
33,8

14,6
39,2
35,3

18,3
46,1
45,2

19,1
47,5
47,4

Πηγή: Π/Σ Εργάνη και επεξεργασία από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Πίνακας Α4: Ποσοστό θέσεων εργασίας με κατώτατο μισθό κατά τύπο συμβολαίου (%)
Αορίστου χρόνου
Ορισμένου χρόνου

2016

2017

2018

2019

2020

19,8
19,0

21,7
19,1

22,6
19,4

27,4
23,8

28,4
24,1

Πηγή: Π/Σ Εργάνη και επεξεργασία από την Τράπεζα της Ελλάδος.
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Πίνακας Α5: Ποσοστό μισθωτών με κατώτατο μισθό κατά ηλικιακή κατηγορία (%)

15-24 ετών
25-34
35-44
45-54
55-64
65+

2016

2017

2018

2019

2020

53,7
29,1
12,8
9,8
9,2
9,4

56,1
31,6
14,2
11,0
10,3
10,8

56,3
33,2
14,9
12,1
10,9
11,8

67,9
38,8
19,3
15,6
14,8
16,3

67,7
39,8
20,8
16,5
15,8
18,0

Πηγή: Π/Σ Εργάνη και επεξεργασία από την Τράπεζα της Ελλάδος.
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Διάγραμμα Α1: Κατώτατοι μισθοί σε χώρες της ΕΕ-27, Ιούλιος 2019 και 2020
(σε μονάδες αγοραστικής δύναμης,
PPS)

Πηγή: Eurostat, Minimum wage statistics.
Σημείωση: Ο μηνιαίος κατώτατος μισθός υπολογίζεται βάσει των συνολικών ετήσιων ακαθάριστων
αποδοχών.

Διάγραμμα Α2: Συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας (probability density function) του δείκτη
Kaitz
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Διάγραμμα Α3: Σωρευτική συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας
(cumulative probability density function) του δείκτη Kaitz

37

Διάγραμμα Α4-Α8: Αποτελέσματα παλινδρομήσεων των ομάδων εφαρμογής και ελέγχου ανά
χαρακτηριστικό (marginal effects), διαστήματα εμπιστοσύνης 95%

Α4 Ηλικιακή κατηγορία

Α5 Μέγεθος επιχείρησης (αριθμός
απασχολουμένων)

Α6 Τύπος συμβολαίου

Α7 Τύπος απασχόλησης

[έχει φύγει στην άλλη σελίδα, διορθώστε το
αν δεν διορθωθεί μόνο του] Α8
Επάγγελμα/Βαθμός εξειδίκευσης

38

Διάγραμμα Α9: Συσχέτιση υπερεκπροσώπησης των θέσεων εργασίας με κατώτατο μισθό και
των θέσεων εργασίας σε αναστολή (ποσοστιαίες μονάδες) ανά χαρακτηριστικό

Πηγή: Π/Σ Εργάνη και επεξεργασία από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Σημείωση: Τα χαρακτηριστικά είναι: τάξη μεγέθους επιχείρησης (5),, ηλικία (6) , τύπος συμβολαίου (2),
τύπος απασχόλησης (3) και βαθμός εξειδίκευσης (4).
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Παράρτημα Β: Στοιχεία από το Π/Σ ΕΡΓΑΝΗ
Στοιχεία που έγιναν διαθέσιμα από το Π/Σ ΕΡΓΑΝΗ
•

Το σύνολο των θέσεων εργασίας και ο μέσος μισθός, ανάλογα με τη σχέση εργασίας/τύπο
απασχόλησης, το είδος σύμβασης εργασίας ανά περιφέρεια, διψήφιο Κλάδο Οικονομικής
Δραστηριότητας, διψήφια Στατιστική Ταξινόμηση Επαγγελμάτων, μέγεθος της επιχείρησης,
φύλο και ηλικιακή ομάδα των εργαζομένων.

•

Το σύνολο των θέσεων εργασίας που αμείβονται με βάση τον κατώτατο μισθό και ο μέσος
μισθός αυτών, ανάλογα με τη σχέση εργασίας/τύπο απασχόλησης, το είδος σύμβασης
εργασίας, ανά περιφέρεια, διψήφιο Κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας, διψήφια
Στατιστική Ταξινόμηση Επαγγελμάτων, μέγεθος της επιχείρησης, φύλο και ηλικιακή ομάδα
των εργαζομένων.

Όπως ορίζονται παρακάτω:
Ηλικιακή κατηγορία
<15
15-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65+
Αριθμός εργαζομένων επιχείρησης
0-10
11-50
51-250
251-500
501-1000
1.001-1.500
1.501-2.000
2.001-2.500
2.501-3.000
3.001-3.500
3.501-4.000
>4.000
Περιφέρεια
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
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ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ
Δραστηριότητα/ΚΑΔ
00

Έλλειψη δραστηριότητας

01

Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες

02

Δασοκομία και υλοτομία

03

Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια

05

Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη

06

Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου

07

Εξόρυξη μεταλλευμάτων

08
09
10
11
12
13
14
15

Λοιπά ορυχεία και λατομεία

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
36

Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης
Βιομηχανία τροφίμων
Ποτοποιία
Παραγωγή προϊόντων καπνού
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών
Κατασκευή ειδών ένδυσης
Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας
και σπαρτοπλεκτικής
Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων
Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων
Παραγωγή βασικών μετάλλων
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.
Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών
Κατασκευή επίπλων
Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες
Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού
Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού
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37
38
39
41
42
43
45
46
47
49
50
51
52
53
55
56
58

Επεξεργασία λυμάτων
Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών
Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων
Κατασκευές κτιρίων
Έργα πολιτικού μηχανικού
Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών
Πλωτές μεταφορές
Αεροπορικές μεταφορές
Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες
Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες
Καταλύματα
Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης
Εκδοτικές δραστηριότητες

59 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις
60 Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών
61 Τηλεπικοινωνίες
62 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες
63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας
Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά

64 ταμεία

65 Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση
66
68
69
70

Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες

71
72
73
74
75
77
78

Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας
Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες
Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη
Διαφήμιση και έρευνα αγοράς
Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες
Κτηνιατρικές δραστηριότητες
Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης
Δραστηριότητες απασχόλησης
Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και

79 συναφείς δραστηριότητες
80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας
81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους

Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης

82 προς τις επιχειρήσεις
84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση

42

85
86
87
88
90

Εκπαίδευση

91
92
93
94
95
96
97

Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες

Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος
Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος
Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση

Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα
Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
Δραστηριότητες οργανώσεων
Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης
Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών
Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού
Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών -και υπηρεσιών- για ίδια

98 χρήση
99 Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων
Ειδικότητα/Στατιστική Ταξινόμηση Επαγγελμάτων

01 ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ

11 ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΜΕ

12 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 10 ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΠΑΝΩ)
13
21
22
23
24
25
26
27

ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΜΙΚΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΧΡΙ 9 ΠΡΟΣΩΠΑ)
ΦΥΣΙΚΟΙ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ, ΙΑΤΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΝΟΜΙΚΟΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ
ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΣΚΟΥΝΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Μ.Α.Κ.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ

31 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
32 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
33 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
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ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΕΣ, ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΕΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΜΟΝΤΕΛΑ, ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
ΓΕΩΡΓΟΙ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΓΕΩΡΓΟΙ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΦΙΔΑΜΠΕΛΩΝ
ΓΕΩΡΓΟΙ ΠΟΛΥΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ, ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ Κ.Π.Α.Ε.
ΔΑΣΟΚΟΜΟΙ, ΥΛΟΤΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
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ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΑΛΙΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
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ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΧΥΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ, ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΟΙ , ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΙ

73 ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

74 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
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ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ, ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΑ

83 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΟΥ: ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ

84 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
85
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ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΓΟΥΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΤΕΣ (ΜΟΝΤΑΔΟΡΟΙ) ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Μ.Α.Κ.
ΟΔΗΓΟΙ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΠΛΑΝΟΔΙΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ, ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ Κ.Π.Α.Ε.
ΑΝΙΔΕΙΚΕΥΤΟΥ ΑΓΡΕΡΓΑΤΕΣ, ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥ ΕΡΓΑΤΕΣ ΟΡΥΧΕΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Φύλο
Άνδρες
Γυναίκες
Καθεστώς απασχόλησης
Πλήρης
Μερική
Εκ περιτροπής
Σχέση απασχόλησης
Αορίστου
Ορισμένου
Σύνολο παρατηρήσεων

2016
205.493

2017
218.650

2018
228.013

2019
238.421

2020
244.439
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