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Έκθεση Αξιολόγησης του Ισχύοντος Νομοθετημένου Κατώτατου Μισθού

1. Εισαγωγή
1.1

Σκοπός της έκθεσης

Σκοπός της έκθεσης είναι να αποτυπωθεί το υφιστάμενο πλαίσιο αναφορικά με τον κατώτατο
μισθό στην Ελλάδα και να διερευνηθεί η σύνδεσή του με την απασχόληση, την
παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα, την ανεργία, τις τιμές, τα εισοδήματα και το
επίπεδο των μισθών.
Στο πλαίσιο της περιγραφικής ανάλυσης, αντιπαραβάλλονται στοιχεία από άλλες χώρες της
ΕΕ, σχετικά με τον κατώτατο μισθό και εξετάζεται η κατανομή των μισθών στην Ελλάδα,
ανάλογα με το μέγεθος των επιχειρήσεων, την ηλικία, τον κλάδο οικονομικής
δραστηριότητας καθώς και άλλα διαθρωτικά στοιχεία. Επίσης αναλύεται η σχέση του
κατώτατου μισθού με τον μέσο μισθό, με μεταβολές στην παραγωγικότητα της εργασίας, την
απασχόληση, το επίπεδο των τιμών, την ανταγωνιστικότητα, αλλά και το επίπεδο σχετικής
φτώχειας.
Η αλληλεπίδραση μεταξύ κατώτατου μισθού και μακροοικονομικών μεγεθών όπως η
απασχόληση και το επίπεδο των μέσων μισθών, αποτελεί πεδίο έντονου ερευνητικού
ενδιαφέροντος, ήδη από το 1980, με σημαντικές διαφοροποιήσεις στα συμπεράσματα.
Αφενός ο κατώτατος μισθός έχει ως σκοπό να διασφαλίσει ένα ελάχιστο επίπεδο διαθέσιμου
εισοδήματος για τον εργαζόμενο. Παράλληλα όμως, η διαμόρφωση ενός κατώτατου μισθού
υψηλότερα από τον μισθό ισορροπίας για εργασία με χαμηλή παραγωγικότητα, ενδέχεται να
δημιουργήσει υπερβάλλουσα προσφορά εργασίας, δηλαδή ανεργία.
Στην εισαγωγή της έκθεσης παρουσιάζονται συνοπτικά βασικά μακροοικονομικά μεγέθη της
Ελληνικής οικονομίας και οι βραχυχρόνιες μακροοικονομικές προβλέψεις του ΙΟΒΕ. Στη
δεύτερη ενότητα αποτυπώνεται το θεσμικό πλαίσιο διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού
στην Ελλάδα και τις χώρες της ΕΕ. Στην τρίτη ενότητα παρουσιάζονται στοιχεία για το τρέχον
ύψος του κατώτατου μισθού, σε αντιπαραβολή με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Στην τέταρτη
ενότητα, παρουσιάζονται περιγραφικά στοιχεία των ασφαλισμένων στον ΕΦΚΑ πριν και μετά
την αύξηση του κατώτατου μισθού το 2019. Στην πέμπτη ενότητα καταγράφονται ορισμένες
βασικές τάσεις στην ελληνική αγορά εργασίας κατά την περίοδο της πανδημίας. Στη
συνέχεια, περιγράφονται κανάλια μακροοικονομικών επιπτώσεων από μια μεταβολή του
κατώτατου μισθού, με βάση τη διεθνή και την ελληνική βιβλιογραφία. Τέλος, η έκθεση
αξιολόγησης συνοψίζει με συμπεράσματα και προτάσεις περαιτέρω διερεύνησης, τα οποία
θα απασχολήσουν τους ασκούντες πολιτική.

1.2

Μακροοικονομικό πλαίσιο και αγορά εργασίας

Οι ισχυρές παγκοσμίως επιπτώσεις της πανδημίας του νέου κορωνοϊού στην οικονομική
δραστηριότητα καταγράφηκαν και στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του 2020. Το εγχώριο
προϊόν συρρικνώθηκε κατά 8,2% σε ετήσια βάση, κύρια λόγω της μεγάλης πτώσης της
ιδιωτικής κατανάλωσης και των εξαγωγών υπηρεσιών, ενώ το 2019 είχε προηγηθεί
οικονομική ανάκαμψη κατά 1,6%. Η ελληνική οικονομία διανύει τη δεύτερη εξαιρετικά
μεγάλη σε μέγεθος ύφεση μέσα σε μια δεκαετία, έπειτα από την κρίση χρέους, κατά την
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οποία απωλέσθηκε περισσότερο από το ¼ του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) της
χώρας την περίοδο 2008-2016.
Ως αποτέλεσμα της πρώτης κρίσης, το ποσοστό απασχόλησης στο σύνολο του πληθυσμού
μειώθηκε έως και το 48,8% το 2013 από 61,4% το 2008, ενώ η ανεργία εκτοξεύθηκε σε
εξαιρετικά υψηλά ποσοστά, 27,5% το 2013, έναντι 7,8% το 2008 (Διάγραμμα 1.1). Την
περίοδο 2017-2019 καταγράφηκε οικονομική ανάκαμψη με μικρή, αλλά αυξανόμενη
δυναμική, η οποία ωστόσο διακόπηκε από την εξάπλωση της πανδημίας στις αρχές του 2020.
Ως αποτέλεσμα της δεύτερης και τρέχουσας κρίσης, η μείωση του ποσοστού ανεργίας
επιβραδύνθηκε, η ανάκαμψη του ποσοστού απασχόλησης ανακόπηκε ενώ η συμμετοχή στην
αγορά εργασίας επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια του 2020. Η πρόσφατη εξέλιξη των βασικών
δεικτών της αγοράς εργασίας δεν ήταν χειρότερη από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, καθώς τα
μέτρα πολιτικής που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας βασίστηκαν στη
στήριξη θέσεων εργασίας και αποθάρρυνση των απολύσεων.
Διάγραμμα 1.1: Τάσεις στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα, 2000-2020
Ενεργό Εργατικό Δυναμικό
(% του πληθυσμού)

Απασχόληση (%) του πληθυσμού
80

80

67,4

60

Νέοι έως 25 ετών

56,3

60

Σύνολο

40

40

21,2

20

Νέοι έως 25 ετών

Σύνολο

20

125

70

Νέοι έως 25 ετών

35,0

60

Σύνολο εργατικού δυναμικού

25,0

2020

2018

2016

2014

2012

2010

2008

40,0

30,0

100

2006

Ανεργία (% του εργατικού δυναμικού)

45,0

150

2004

2000

2020

2018

2016

2014

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

Μοναδιαίο κόστος εργασίας και
εξαγωγές

175

2002

0

0

50
40

35,0

30

10
2020

2018

2016

2014

2012

2010

2008

0
2006

10,0

2020

2018

2016

2014

2012

2010

2008

2006

2004

2000

2002

Εξαγωγές ως ποσοστό του ΑΕΠ (δεξιά άξονας)

50

16,3

20

2004

15,0

2002

Ονομαστικό Μ.Κ.Ε. ανά ώρα εργασίας, δείκτης
2010=100 (αριστερός άξονας)

2000

20,0
75

Πηγή: Eurostat, Επεξεργασία: ΙΟΒΕ

Στον τομέα της ελληνικής αγοράς εργασίας παρουσιάζονται διαχρονικά δομικές αδυναμίες,
οι οποίες αποτυπώνονταν συστηματικά και πριν την περίοδο της ελληνικής κρίσης σε μια
σειρά από μεταβλητές. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει διαχρονικά το υψηλότερο του ευρωπαϊκού
μέσου όρου ποσοστό ανεργίας σε περιόδους οικονομικής μεγέθυνσης που υποδηλώνει
υψηλή διαρθρωτική ανεργία. Ανάμεσα στις διαρθρωτικές προκλήσεις στην αγορά εργασίας,
αρκετές συνδέονται με το εκπαιδευτικό σύστημα, όπως για παράδειγμα η αναντιστοιχία
δεξιοτήτων και θέσεων καθώς και η ανεπαρκής επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.
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Διάγραμμα 1.2: Ενδεικτικές διαρθρωτικές προκλήσεις της ελληνικής αγοράς εργασίας, 2000-2018
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Σημ. Το ονομαστικό ΜΚΕ ορίζεται ως ο λόγος των μεικτών αποδοχών ανά μισθωτό προς το πραγματικό ΑΕΠ ανά
απασχολούμενο άτομο. Το ποσοστό συμμετοχής ορίζεται ως ο λόγος του εργατικού δυναμικού προς τον ηλικιακά
ενεργό πληθυσμό.
Πηγές: Ameco, Eurostat, ΟΟΣΑ, Επεξεργασία στοιχείων: ΙΟΒΕ

Ταυτόχρονα, το ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας ήταν και παραμένει συστηματικά
χαμηλότερο του ευρωπαϊκού μέσου όρου (Διάγραμμα 1.2). Η απόκλιση καταγράφεται
κυρίως στο γυναικείο και νέο πληθυσμό, καθώς επίσης στην ηλικιακή ομάδα άνω των 50
ετών. Η συμμετοχή στην επίσημη εργασία, πέρα από τα κίνητρα που εξαρτώνται από τις
αμοιβές, τη φορολογία της εργασίας και το επίπεδο παροχών σε καθεστώς ανεργίας,
συνδέεται με ένα ευρύτερο πλαίσιο πολιτικών, όπως η επάρκεια των δομών προσχολικής
αγωγής και περίθαλψης της τρίτης ηλικίας, καθώς και προγράμματα πρόωρης
συνταξιοδότησης.
Στην Ελλάδα, το μη μισθολογικό κόστος της μισθωτής εργασίας είναι διαχρονικά σημαντικά
υψηλότερο του ευρωπαϊκού μέσου όρου και ακόμα περισσότερο του μέσου όρου των χωρών
του ΟΟΣΑ. (Διάγραμμα 1.2). Τόσο η υψηλή φορολογία της εργασίας, όσο και το επίπεδο των
ασφαλιστικών εισφορών, επιβαρύνουν την ανταγωνιστικότητα κόστους της ελληνικής
παραγωγής, ενώ δρουν ως αντικίνητρο για επίσημη εργασία. Στον αντίποδα, το ποσοστό των
άτυπων εργασιακών σχέσεων ήταν και παραμένει υψηλό. Παράλληλα, η Ελλάδα
παρουσιάζει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά αυτοαπασχολούμενων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Επίσης, η χρήση ευέλικτων μορφών απασχόλησης ήταν συστηματικά χαμηλότερη του
μέσου ευρωπαϊκού όρου πριν από τη δημοσιονομική κρίση, ενώ μορφές της όπως η μερική
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απασχόληση, καταγράφεται πως χρησιμοποιούνται εκουσίως σε πολύ μεγαλύτερη
συχνότητα από ό,τι στις υπόλοιπες χώρες.
Το 2018 ολοκληρώθηκε ένας οκταετής κύκλος κατά τον οποίο η ελληνική οικονομία βρέθηκε
σε τρία διαδοχικά προγράμματα οικονομικής στήριξης και προσαρμογής. Επιτεύχθηκε
σημαντική εξισορρόπηση και προσαρμογή της ελληνικής οικονομίας, τόσο στο
δημοσιονομικό όσο και το εξωτερικό ισοζύγιο. Η συστηματικά βραδύτερη αύξηση της
παραγωγικότητας από την αύξηση των μισθών που καταγράφηκε πριν από την εγχώρια κρίση
εξυπηρέτησης χρέους μέσα από την αύξηση του Μοναδιαίου Κόστους Εργασίας (ΜΚΕ)
αντιστράφηκε την περίοδο 2010-2018. Παρά τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες
έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων, ποιοτικά χαρακτηριστικά της
προσαρμογής που πραγματοποιήθηκε δημιουργούν προβληματισμό και καθιστούν το
επόμενο χρονικό διάστημα κρίσιμο για την πορεία που θα έχει μεσοπρόθεσμα η οικονομία.
Δύο από τους βασικούς στόχους για την Ελληνική οικονομική ανάκαμψη είναι η μείωση της
ανεργίας και η άνοδος συνολικά των μισθών και κατ’επέκταση του διαθέσιμου εισοδήματος
και βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων. Η αύξηση των μισθών συνολικά όμως θα προκύψει
μέσα από τις επενδύσεις σε πάγιο αλλά και ανθρώπινο κεφάλαιο (εκπαίδευση,
επανακατάρτιση), οι οποίες και θα βελτιώσουν την επί σειράς ετών αδύναμη αύξηση της
παραγωγικότητας της εργασίας. Ο Πίνακας 1.1 παρουσιάζει τις πρόσφατες βραχυχρόνιες
προβλέψεις διεθνών οργανισμών, του Υπουργείου Οικονομικών και του ΙΟΒΕ για βασικά
μακροοικονομικά μεγέθη της Ελληνικής οικονομίας.
Πίνακας 1.1. Μακροοικονομικές προβλέψεις ελληνικής οικονομίας για το 2021
ΥΠΟΙΚ

ΕΕ

ΙΟΒΕ (βασικό
σενάριο)

ΙΟΒΕ
(δυσμενές
σενάριο)

ΔΝΤ

ΟΟΣΑ

ΑΕΠ

3,6

3,5

+3,5 έως +4,0

+1,5 έως +2,0

3,8

0,9

Ιδιωτική Κατανάλωση

2,6

4,0

+2,5 έως +3,5

+1 έως +1,5%

:

1,3

Δημόσια Κατανάλωση

1,5

2,2

-3,0 έως -4,0

-1,0 έως -2,0

:

0,5

Ακαθ. Επενδ. Παγίου
Κεφαλαίου

7,0

5,5

+12 έως +15

+7 έως +9

:

4,6

Εξαγωγές

10,4

10,7

+11 έως +13

+6 έως +8

:

-5,2

Εισαγωγές

6,9

6,7

+8 έως +11

+4 έως +6

:

-3,1

Εναρμονισμένος Δείκτης
Τιμών Καταναλωτή (%)

0,0

-0,1

0,1 έως +0,3

-0,3 έως -0,5

0,2

-0,2

Ανεργία (% εργατικού
δυναμικού)*

16,3

17,5

15,5 – 16,0

17,0-17,3

15,2

17,8

Ισοζύγιο Γενικής
Κυβέρνησης (% ΑΕΠ)

-6,7*

-6,3

:

:

-8,9

-7,0

Ισοζύγιο Τρεχουσών
Συναλλαγών (% ΑΕΠ)

:

-6,4

:

:

-3,5

-5,7

* Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού, Υπουργείο Οικονομικών, Νοέμβριος 2020
Πηγές: Αναθεωρημένοι στόχοι & εκτιμήσεις Υπουργείου Οικονομικών, Απρίλιος 2021 – European Economic
Forecast, autumn 2020 & winter 2021, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Νοέμβριος 2020 & Φεβρουάριος 2021 - Η Ελληνική
Οικονομία 01/21, IOBE, Απρίλιος 2021 – World Economic Outlook, ΔΝΤ, Απρίλιος 2021 - Fiscal Monitor, ΔΝΤ,
Απρίλιος 2021 - Economic Outlook 107, ΟΟΣΑ, Δεκέμβριος 2020
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2.

Θεσμικό πλαίσιο για τον κατώτατο μισθό

2.1

Ελλάδα

Ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα μέχρι το 2012 οριζόταν από την υπογραφή Εθνικής Γενικής
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) που προέκυπτε μέσα από συλλογικές
διαπραγματεύσεις μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών σε εθνικό επίπεδο. Το 2012 ο
κατώτατος μισθός ορίστηκε από το κράτος νομοθετικά και θεσπίστηκε νέος μηχανισμός
διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού, ο οποίος εφεξής θα προκύπτει από κυβερνητική
απόφαση έπειτα από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, και υποβολή
υπομνημάτων εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση του ύψους του στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων. Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ως προς τον κατώτατο μισθό των
εργαζομένων στην Ελλάδα περιγράφει το τρέχον ύψος, τη δομή αλλά και τον μηχανισμό
καθορισμού του. Συγκεκριμένα:




Ο νόμος 4093/2012 καθόρισε το ονομαστικό επίπεδο του κατώτατου μισθού σε
€586,08 (σε 14-μηνη βάση) για τους υπαλλήλους και €26,18 για τους εργατοτεχνίτες,
κατά 22% χαμηλότερα σε σχέση με το προηγούμενο επίπεδο. Επίσης, μέχρι το
ποσοστό ανεργίας να πέσει κάτω από 10%, «πάγωσε» τα κατώτατα επιδόματα
προϋπηρεσίας («τριετίες»)1 και τα μείωσε κατά 50% για τους μακροχρόνια ανέργους
άνω των 12 μηνών. Επίσης εισήγαγε έναν υπο-κατώτατο μισθό για νέους έως 25 ετών
ίσο με €510,95 για υπάλληλο και €22,83 για εργατοτεχνίτη, δηλαδή 13% χαμηλότερα
από τον κατώτατο μισθό για εργαζόμενους ηλικίας άνω των 25 ετών. Οι μισθολογικοί
όροι της ΕΓΣΣΕ δεσμεύουν πλέον μόνο τα μέλη των οργανώσεων που την
υπογράφουν, ενώ ο νομοθετημένος κατώτατος μισθός ορίζει το κατώτατο όριο για
όλους του εργαζόμενους.
Ο νόμος 4172/2013 (άρθρο 103) εισήγαγε ένα νέο μηχανισμό καθορισμού του
κατώτατου μισθού. Σύμφωνα με αυτόν, η κυβέρνηση ορίζει το επίπεδο του
κατώτατου μισθού έπειτα από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και
κατόπιν υποβολής υπομνημάτων αξιολόγησης από επιτροπή εμπειρογνωμόνων.
Σύμφωνα με το νόμο, «το ύψος του νομοθετημένου κατώτατου μισθού και
νομοθετημένου ημερομισθίου θα πρέπει να καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη την
κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και τις προοπτικές της για ανάπτυξη από την
άποψη της παραγωγικότητας, των τιμών, και της ανταγωνιστικότητας, της
απασχόλησης, του ποσοστού της ανεργίας, των εισοδημάτων και μισθών». Σύμφωνα
με την Αιτιολογική Έκθεση, «το ισχύον πλέον σύστηµα µισθών δοµείται ιεραρχικά µε
ελάχιστο όριο το νοµοθετηµένο κατώτατο µισθό και ηµεροµίσθιο και στη συνέχεια
οργανώνεται αποκεντρωµένα µε βάση τις λοιπές συλλογικές συµβάσεις εργασίας
(κλαδικές, οµοιεπαγγελµατικές) που εφαρµόζονται µόνο για τους εργοδότες και
εργαζόµενους των συµβαλλοµένων εργοδοτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων
εκπροσωπούµενους και τις επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις».

1

Οι «τριετίες» για υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες όριζαν αύξηση κατά 10% και 5% αντίστοιχα του
κατώτατου μισθού για κάθε 3 χρόνια προϋπηρεσίας ενός εργαζόμενου, με πλαφόν την συνολική
αύξηση κατά 30%, δηλαδή στα €761,9 μηνιαίο μισθό για προϋπηρεσία τουλάχιστον 9 ετών και €30
ημερομίσθιο για προϋπηρεσία τουλάχιστον 18 ετών αντίστοιχα.
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Ο νόμος 4254/2014 προσδιόρισε ότι ο νομοθετημένος κατώτατος μισθός ορίζεται ως
«μία μοναδική αξία (ποσό αναφοράς)». Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι «έπειτα από
διαβούλευση, […] ορίζεται ο νομοθετημένος κατώτατος μισθός και το νομοθετημένο
κατώτατο ημερομίσθιο, για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και
εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, των οποίων η αμοιβή δεν ρυθμίζεται από συλλογική
σύμβαση εργασίας και ως τέτοιος νοείται μία μοναδική αξία (ποσό) αναφοράς».
Έκτοτε, υπάρχει δημόσια διχογνωμία μεταξύ ενώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
ως προς την ερμηνεία της συγκεκριμένης διάταξης, για το κατά πόσο και εάν αφορά
την κατάργηση των «τριετιών» ή όχι.2 Για το θέμα αυτό εκκρεμεί δικαστική απόφαση,
ενώ στην πράξη η σχετική αβεβαιότητα ερμηνείας επισκιάζει την εφαρμογή των
σχετικών εργασιακών διατάξεων. Διεθνείς φορείς που ασχολούνται με την
παρακολούθηση εφαρμογής των εργασιακών νομοθεσιών ανά χώρα, όπως το
Eurofound, θεωρούν ότι οι «τριετίες» παραμένουν σε ισχύ.
Με το νόμο 4564/2018, άρθρο 2, προσδιορίστηκε χρονικά η πρώτη εφαρμογή του
νέου μηχανισμού ορισμού του νομοθετημένου κατώτατου μισθού. Κατόπιν σχετικής
διαβούλευσης και κατάθεσης υπομνημάτων μεταξύ επιστημονικών φορέων και
κοινωνικών εταίρων, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εξέδωσε
απόφαση (Αρ. 4241/127/30-1-2019) με βάση την οποία ο κατώτατος μισθός
αυξήθηκε κατά 11,1% ενώ καταργήθηκε ο υπο-κατώτατος μισθός για νέους έως 25
ετών, με εφαρμογή από 1/2/2019. Συγκεκριμένα, ο νέος κατώτατος μισθός για
υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης ορίστηκε στα €650, ενώ το κατώτατο
ημερομίσθιο για εργατοτεχνίτες ορίστηκε στα €29,04. Σε 12-μηνη βάση, ο ισχύον
μηνιαίος κατώτατος μισθός για υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης αντιστοιχεί
€758,3.

Ευρωπαϊκή Ένωση

Το ρυθμιστικό πλαίσιο σχετικά με την επιβολή κατώτατου μισθού στις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ποικίλει. Αναλύοντας τα στοιχεία από τις 27 χώρες προκύπτουν τα εξής
δεδομένα:
•

•

Σε 6 χώρες δεν υπάρχει θεσμοθετημένος κατώτατος μισθός (Δανία, Σουηδία,
Φινλανδία, Αυστρία, Ιταλία, Κύπρος). Στις χώρες αυτές ισχύουν κλαδικοί ή
ομοιοεπαγγελματικοί κατώτατοι μισθοί που προσδιορίζονται με συλλογικές
διαπραγματεύσεις.
Σε 21 χώρες ο κατώτατος μισθός καθορίζεται είτε από συλλογικές διαπραγματεύσεις,
είτε με κυβερνητική ρύθμιση. Η κυβερνητική ρύθμιση μπορεί να πηγάζει έπειτα από
διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους ή με σχετική εισήγηση από αρμόδια
επιτροπή κατόπιν διαβουλεύσεων των κοινωνικών εταίρων.

Στις χώρες που θεσπίζεται κατώτατος μισθός υφίστανται διαφορετικοί μηχανισμοί για τη
διαμόρφωσή του:
I.

Αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού (Indexation)

2

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την συνοδευτική έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής για
το νόμο 4524/2014, η διάταξη πρακτικά σήμανε ότι οι «τριετίες» καταργούνται και αντικαθίστανται
από ένα μοναδικό ποσό κατώτατου μισθού και ημερομισθίου για όλους, ανεξαρτήτως προϋπηρεσίας.
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II.

III.

IV.

Καθορισμός του κατώτατου μισθού με βάση την εξέλιξη των βασικών
οικονομικών μεγεθών (εισοδήματος, πληθωρισμού κ.ά.).
Συλλογικές διαπραγματεύσεις με κυβερνητική ρύθμιση (Bargaining)
Οι κοινωνικοί εταίροι (εργατικά σωματεία και εργοδότες) συμμετέχουν σε
διαπραγματεύσεις, ενώ η τελική ρύθμιση για τον μισθό θεσμοθετείται από την
κυβέρνηση.
Συλλογικές διαβουλεύσεις με τελική κυβερνητική απόφαση (Consultation)
Οι κοινωνικοί εταίροι και άλλες ομάδες, π.χ. ακαδημαϊκοί, εμπειρογνώμονες,
συμμετέχουν σε διαβουλεύσεις, ενώ η τελική ευθύνη για τη διαμόρφωση του
βασικού μισθού ανήκει στην κυβέρνηση.
Κυβερνητική ρύθμιση (Unilateral decision making)
Η απόφαση για τη διαμόρφωση του κατώτατου μισθού ανήκει στη κυβέρνηση.

Ο μηχανισμός που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2019 ανήκει στην τρίτη από
τις παραπάνω τέσσερεις κατηγορίες μηχανισμών. Ένα στοιχείο που διαφοροποιείται μεταξύ
των χωρών είναι και ο βαθμός του ενεργού ρόλου που έχουν οι κοινωνικοί εταίροι στη
διαμόρφωση του επιπέδου του κατώτατου μισθού σε κάθε χώρα. Στον παρακάτω πίνακα
παρουσιάζεται η κατανομή των 21 Ευρωπαϊκών χωρών με βάση το είδος συμμετοχής των
κοινωνικών εταίρων στους διαφορετικούς μηχανισμούς διαμόρφωσης των κατώτατων
μισθών, όπως αυτοί εφαρμόστηκαν το 2020.
Πίνακας 2.1: Ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων στη διαμόρφωση του κατώτατου μισθού σε χώρες
της ΕΕ, 2020
I. Άμεσος ρόλος,
συμμέτοχοι
στην απόφαση

1.
2.
3.
4.
5.

Βέλγιο
Εσθονία
Ισπανία
Λετονία
Ουγγαρία

II.

Έμμεσος
ρόλος,
συμμέτοχοι στη
διαβούλευση
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Γαλλία
Γερμανία
Ελλάδα
Κροατία
Ιρλανδία
Λουξεμβούργο
Μάλτα
Ολλανδία
Πορτογαλία
Ρουμανία

III. Μικρός
ρόλος,
μονομερής
κυβερνητική
απόφαση
1. Βουλγαρία
2. Λιθουανία
3. Πολωνία
4. Σλοβακία
5. Σλοβενία
6. Τσεχία

Πηγή: Eurofound, 2020

H Ελλάδα ανήκε στην κατηγορία Ι έως το 2012. Ο κοινωνικός διάλογος ήταν σε μεγάλο βαθμό
διμερής, δηλαδή η απόφαση για τον κατώτατο μισθό ήταν αποτέλεσμα συμφωνίας των
κοινωνικών εταίρων μέσα από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ). Με
τη νομοθεσία του 2012, το κράτος έθεσε ουσιαστικά μονομερώς τον κατώτατο μισθό
(κατηγορία ΙΙΙ), ενώ με το μηχανισμό διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού που εφαρμόστηκε
για πρώτη φορά το 2019 η Ελλάδα μετέβη στην κατηγορία ΙΙ, δηλαδή εισαγάγει τον τριμερή
κοινωνικό διάλογο, ο οποίος ακολουθείται στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες. Η
γνωμοδότηση επιτροπής εμπειρογνωμόνων αποτελεί γνώρισμα και άλλων Ευρωπαϊκών
χωρών, όπως της Γαλλίας, Γερμανίας, Ιρλανδίας και Κροατίας.
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Μια διαφορετική προσέγγιση στα σχήματα καθορισμού του κατώτατου μισθού στην Ευρώπη
είναι ο διαχωρισμός μεταξύ εθνικού και κλαδικού κατώτατου μισθού, ανάλογα με τον τρόπο
προσδιορισμού του, δηλαδή αν θεσμοθετείται από το κράτος ή από συλλογικές
διαπραγματεύσεις. Το πιο «ευέλικτο» σχήμα, δηλαδή κλαδικός κατώτατος μισθός με
συλλογικές διαπραγματεύσεις συναντάται σε Σκανδιναβικές χώρες και την Αυστρία, την
Ιταλία και την Κύπρο.
Το ύψος του κατώτατου μισθού δεν είναι μοναδικό σε όλες τις χώρες. Υπάρχουν
διαφοροποιήσεις ανάλογα με την ηλικία του εργαζόμενου, αλλά και το είδος της εργασίας.
Επομένως, προβλέπονται διαφοροποιήσεις στον κατώτατο μισθό, για παράδειγμα με τη
μορφή ενός χαμηλότερου κατώτατου μισθού για τους νέους ή τους μαθητευόμενους. Πιο
συγκεκριμένα, προβλέπεται χαμηλότερος κατώτατος μισθός για τους νέους, τους
εργαζόμενους με χαμηλή προϋπηρεσία ή/και μαθητευόμενους σε 8 κράτη-μέλη της ΕΕ
(Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία και Πορτογαλία), ενώ
το ηλικιακό όριο για πλήρη κάλυψη από τον κατώτατο μισθό κυμαίνεται συνήθως από τα 18
έως τα 24 έτη. Επιπλέον, προβλέπεται υψηλότερος κατώτατος μισθός ανάλογα με την
προϋπηρεσία, όπως οι Ελληνικές «τριετίες», σε άλλες τέσσερεις Ευρωπαϊκές χώρες (Βέλγιο,
Βουλγαρία, Μάλτα και Σλοβενία). Τέλος, σε ορισμένες χώρες προβλέπεται υψηλότερος
κατώτατος μισθός ανάλογα με συγκεκριμένα προσόντα όπως το επίπεδο εκπαίδευσης
(Ουγγαρία και Ρουμανία), ή άλλα προσόντα (Λουξεμβούργο).
Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων (European Pillar of Social
Rights, 2017), στόχος αποτελεί η διασφάλιση επάρκειας των μισθών των εργαζομένων. Αυτό
συνεπάγεται ένα ελάχιστο επίπεδο μισθών το οποίο θα επιτρέπει ένα αξιοπρεπές επίπεδο
διαβίωσης, δεν θα εμποδίζει τη δυνατότητα για εύρεση εργασίας σε ανειδίκευτο προσωπικό,
ενώ θα καθιστά την απασχόληση οικονομικά ελκυστική. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή από τα τέλη του 2019 έχει ξεκινήσει μια πρωτοβουλία με στόχο την εναρμόνιση
του κατώτατου μισθού σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Έτσι, τον Οκτώβριο του 2020, η Επιτροπή
δημοσίευσε ένα σχέδιο πρότασης για μια νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για επαρκείς κατώτατους
μισθούς. Ο στόχος είναι έως το 2024 όλοι οι εργαζόμενοι στην ΕΕ να απολαμβάνουν ένα
δίκαιο και επαρκή μισθό, ανεξάρτητα από τη χώρα όπου ζουν.
Σύμφωνα με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας (Οδηγία για Κατώτατο Μισθό αρ.135, άρθρο 3),
τα βασικά έξι κριτήρια που απαιτείται να λαμβάνονται υπόψιν, μεταξύ άλλων για τη
διαμόρφωση του επιπέδου του κατώτατου μισθού, είναι (α) οι ανάγκες των εργαζόμενων,
(β) το γενικό επίπεδο των μισθών σε μια χώρα, (γ) το κόστος ζωής και η εξέλιξή του (δ) οι
παροχές κοινωνικής πρόνοιας, (ε) το σχετικό επίπεδο διαβίωσης άλλων κοινωνικών ομάδων
και (στ) οικονομικοί παράγοντες όπως οι ρυθμοί ανάπτυξης, αύξησης της παραγωγικότητας
και της απασχόλησης.
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3. Ύψος κατώτατου μισθού στην Ελλάδα σε σχέση με χώρες της ΕΕ
Στο τμήμα αυτό παρουσιάζονται τα στοιχεία για τον κατώτατο μισθό στην Ελλάδα, σε
σύγκριση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Αρχικά, παρουσιάζονται τα στοιχεία για τον κατώτατο
μισθό σε χώρες της Ευρώπης, στις αρχές του 2021, σε δωδεκάμηνη βάση (Διάγραμμα 3.1).
Κατά τη διάρκεια του 2020 και έως τις αρχές του 2021, 18 χώρες της ΕΕ προέβησαν σε αύξηση
του κατώτατου μισθού, εκ των οποίων 6 χώρες με αυξήσεις μεγαλύτερες του 5%. Η πρώτη
ομάδα χωρών, με μηνιαίο μεικτό μισθό άνω των €1.500, αποτελείται από το Λουξεμβούργο,
την Ιρλανδία, την Ολλανδία, το Βέλγιο, τη Γερμανία και τη Γαλλία. Η δεύτερη ομάδα χωρών,
σε τάξη μεγέθους, αποτελείται από τις Ισπανία, Σλοβενία, Μάλτα, Πορτογαλία και Ελλάδα,
με τον κατώτατο μισθό να κυμαίνεται μεταξύ €700 και €1.200. Στην τρίτη ομάδα, με
κατώτατο μισθό κάτω των €700, ανήκουν οι βαλκανικές χώρες, πλην της Ελλάδας και της
Σλοβενίας, καθώς και οι χώρες της ανατολικής Ευρώπης. Η Ελλάδα σήμερα κατέχει τη 11η
υψηλότερη θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θεσμοθετημένο κατώτατο
μισθό σε εθνικό επίπεδο.
Η σύγκριση του απόλυτου ύψους των ονομαστικών κατώτατων μισθών μας δίνει
πληροφορίες για διαφορές στο εργατικό κόστος που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, και
κατά επέκταση για την επίδραση στην ανταγωνιστικότητά τους στις διεθνείς αγορές. Από την
άλλη πλευρά, όμως, αυτή η σύγκριση δεν αντανακλά το βαθμό στο οποίο ο κατώτατος μισθός
στηρίζει την πραγματική αγοραστική δύναμή των εργαζομένων. Για να ξεπεραστεί αυτός ο
περιορισμός, πραγματοποιείται και σύγκριση του κατώτατου μισθού μεταξύ χωρών σε
Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης (ΜΑΔ)3. Με τον τρόπο αυτό εξομαλύνονται οι διαφορές που
παρατηρούνται στο κόστος διαβίωσης μεταξύ χωρών.
Η αναγωγή των απόλυτων μισθών σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης δείχνει μια σχετικά πιο
εξομαλυμένη κατανομή μεταξύ των χωρών, (Διάγραμμα 3.2), γεγονός που υποδεικνύει ότι
χώρες με πολύ υψηλό κατώτατο μισθό, συνήθως έχουν και ακριβό καλάθι αγαθών, ενώ
αντίθετα χώρες με πολύ χαμηλό κατώτατο μισθό έχουν αρκετά χαμηλό επίπεδο τιμών.
Επισημαίνεται ότι και σε αυτήν την περίπτωση, τα στοιχεία μισθών είναι προσαρμοσμένα σε
12μηνη βάση. Στην Ελλάδα ο κατώτατος μισθός σε μονάδες αγοραστικής δύναμης ήταν €879
τον Ιανουάριο του 2021, ενώ σε απόλυτους όρους ήταν €758. Στη σχετική κατάταξη, μετά την
προσαρμογή για αγοραστική δύναμη, η Ελλάδα χάνει δύο θέσεις και κατέχει τη 13 η
υψηλότερη θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θεσμοθετημένο κατώτατο
μισθό σε εθνικό επίπεδο.

3

Για τη μετατροπή των απόλυτων μισθών σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης χρησιμοποιούνται
ειδικές ισοτιμίες μετατροπής (Ισοτιμίες Αγοραστικής Δύναμης). Οι ΙΑΔ για την τελική καταναλωτική
δαπάνη των νοικοκυριών σε κάθε χώρα χρησιμοποιούνται για τη μετατροπή των μηνιαίων κατώτατων
αποδοχών που εκφράζονται στα εθνικά νομίσματα (σειρές σταθερών τιμών € για τις χώρες της ζώνης
του €) σε μια τεχνητή κοινή μονάδα που ονομάζεται μονάδα αγοραστικής δύναμης (ΜΑΔ).
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Διάγραμμα 3.1: Κατώτατος μισθός σε χώρες της ΕΕ το 2021 (σε €, 12μηνη βάση)
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Πηγή: Eurostat, Επεξεργασία: ΙΟΒΕ
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Διάγραμμα 3.2: Ύψος κατώτατου μισθού σε χώρες της ΕΕ το 2018, σε μονάδες αγοραστικής
δύναμης (PPP)
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Στην Ελλάδα ο λόγος του κατώτατου μισθού προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι στο 58,7%, ο
υψηλότερος στην ΕΕ-27 (Διάγραμμα 3.3). Ως απόρροια της παρατεταμένης κρίσης, το τρέχον
ΑΕΠ της Ελλάδας υπολείπεται του δυνητικού της ΑΕΠ, περισσότερο από ότι σε άλλες χώρες,
η χώρα δηλαδή εξακολουθεί να εμφανίζει αρνητικό παραγωγικό κενό, το οποίο η Ευρωπαϊκή
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Επιτροπή εκτιμούσε περί το 10% του δυνητικού προϊόντος για το έτος 20204.
Προσαρμόζοντας τον παρονομαστή με το εκτιμώμενο δυνητικό, αντί του πραγματικού ΑΕΠ,
η Ελλάδα θα εξακολουθούσε να εμφανίζεται πάνω από την μέση της σχετικής κατάταξης.
Διάγραμμα 3.3: Ύψος κατώτατου μισθού προς κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε χώρες μέλη της ΕΕ, 2020
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Πηγή: Eurostat, Επεξεργασία: ΙΟΒΕ
Σημείωση: Για τον υπολογισμό, χρησιμοποιείται το κατά κεφαλήν ΑΕΠ του 2020 και ο πλέον
πρόσφατος κατώτατος μισθός σε κάθε χώρα, όπως ισχύει τον Ιανουάριο του 2021.

Ένας σημαντικός δείκτης για την αξιολόγηση του ύψους του κατώτατου μισθού είναι ο
βαθμός συγκέντρωσης της κατανομής των μισθών σε μια οικονομία. Ο βαθμός
συγκέντρωσης (ή συμπίεσης, «wage compression») των μισθών προσεγγίζεται από το λόγο
του κατώτατου προς το μέσο μισθό και του κατώτατου προς τον διάμεσο μισθό στο σύνολο
της οικονομίας, αλλά και σε κλαδικό επίπεδο. Στην Ελλάδα, ο λόγος του κατώτατου μισθού
προς τις μέσες ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές στον ιδιωτικό τομέα είναι στο 54,8%, στην
υψηλότερη θέση σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ στις οποίες υπάρχει κατώτατος
μισθός (Διάγραμμα 3.4). Ο αριθμητικός μέσος όρος στις χώρες που υφίσταται κατώτατος
μισθός είναι κοντά στο 45%. Αυτό αποτελεί ένδειξη ότι α βαθμός συμπίεσης των μισθών του
ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα υψηλός, γεγονός που συνεπάγεται ότι οι μέσες
αποδοχές είναι χαμηλές σε σχέση με τον κατώτατο μισθό, παρά το αντίθετο.

4

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, European Economic Forecast Spring 2020
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Διάγραμμα 3.4: Κατώτατος μισθός ως ποσοστό του μέσου μισθού πλήρους απασχόλησης στον
ιδιωτικό τομέα ανά χώρα της ΕΕ, 2019
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Σημείωση: *Τα δεδομένα για Ελλάδα αφορούν το Φεβρουάριο 2020, ** Τα δεδομένα για τις χώρες
αυτές αφορούν το 2020, ***Τα δεδομένα για τις χώρες αυτές αφορούν το 2018.

Η διαχρονική εξέλιξη του κατώτατου μισθού στις χώρες της ΕΕ, σε σχέση με τη μεταβολή της
παραγωγικότητας της εργασίας αποτελεί χρήσιμο μέτρο σύγκρισης. Στο Διάγραμμα 3.5
παρουσιάζονται ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής του κατώτατου μισθού και της
παραγωγικότητας της εργασίας από το 2000 έως το 2020. Η Ελλάδα κατέχει την τελευταία
θέση, με μέση ετήσια αύξηση του ονομαστικού κατώτατου μισθού κατά 1,7% κατά τη 20ετία.
Αντίστοιχα ωστόσο, η Ελλάδα κατέχει την τελευταία θέση και ως προς τον ρυθμό αύξησης
της παραγωγικότητας της εργασίας, με μέσο ετήσιο ρυθμό 1,2%. Είναι χαρακτηριστικό ότι
χώρες με υψηλό ρυθμό αύξησης της παραγωγικότητας επέδειξαν και υψηλότερο ρυθμό
αύξησης του κατώτατου μισθού. Μικρά ετήσια ποσοστά αύξησης του κατώτατου μισθού,
έως 2,5%, καταγράφηκαν σε Ολλανδία, Βέλγιο, Γαλλία και Μάλτα ενώ στον αντίποδα χώρες
με σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού, προέρχονται από την ανατολική Ευρώπη και
τα Βαλκάνια, υποδηλώνοντας μακροπρόθεσμη σύγκλιση, αν και ακόμα σε σαφώς
χαμηλότερα επίπεδα.
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Διάγραμμα 3.5: Μέση ετήσια ποσοστιαία μεταβολή Κατώτατου Μισθού και Παραγωγικότητας της
Εργασίας, σε χώρες της ΕΕ, την περίοδο 2000-2020
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Πηγές: Eurostat, Ameco, Επεξεργασία: ΙΟΒΕ
Σημείωση: Ως παραγωγικότητα εργασίας εδώ ορίζεται ο λόγος ΑΕΠ/ ώρες εργασίας, στο σύνολο της
απασχόλησης. Παρακάτω στην ενότητα 6, που αφορά την Ελλάδα, γίνεται ανάλυση της
παραγωγικότητας εργασίας για τους μισθωτούς και τον ιδιωτικό τομέα ξεχωριστά. Τα ακρωνύμια
χωρών αναφέρονται στο Παράρτημα.

Εστιάζοντας στην ελληνική οικονομία, η διαχρονική πορεία του ύψους του κατώτατου
μισθού στην Ελλάδα από το 1990 μέχρι και το 2020 παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 3.6. Η
μείωση που επήλθε στον κατώτατο μισθό κατά 22% το 2012, τον επανέφερε στο επίπεδο
περίπου του 2005-2006, ενώ την περίοδο 1990-2012 παρατηρήθηκε συνεχής αύξηση του
ονομαστικού κατώτατου μισθού με μέσο ετήσιο ρυθμό κοντά στο 6,5%. Η αύξηση του
κατώτατου μισθού κατά 11,1% το 2019 τον επανέφερε στο επίπεδο περίπου του 2007-2008.
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Διάγραμμα 3.6: Εξέλιξη ονομαστικού κατώτατου μισθού στην Ελλάδα 1990-2020 (σε €, 12-μηνη
βάση)
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Περιγραφικά στοιχεία ασφαλισμένων στον ΕΦΚΑ πριν και μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού το
2019

4. Περιγραφικά στοιχεία ασφαλισμένων στον ΕΦΚΑ πριν και μετά την αύξηση του
κατώτατου μισθού το 2019
Η κατανομή των αμοιβών των μισθωτών καθώς και η εξέλιξη απολαβών και απασχόλησης
ανά κλάδο, ηλικιακή ομάδα και μέγεθος επιχείρησης, καταγράφεται μέσα από τα μηνιαία
στοιχεία απασχόλησης που δημοσιεύει ο ΕΦΚΑ για την περίοδο Μάιος 2016- Φεβρουάριος
2020 για εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Αφενός,
παρατηρείται ότι η πτωτική τάση στις μέσες απολαβές των εργαζομένων την περίοδο 20172018 αντιστράφηκε σε συνέχεια της αύξησης του κατώτατου μισθού στις αρχές του 2019
(Διάγραμμα 4.1), από ετήσια μείωση μεταξύ 1% (ημερομίσθιο) και 1,6% (μηνιαίο μισθό) σε
ετήσια αύξηση κατά 3,1% και 3,6% αντίστοιχα. Αφετέρου, το 2019 παρατηρείται μια συνέχιση
της αυξητικής τάσης στον αριθμό των ασφαλισμένων, αν και με ελαφρά επιβραδυμένο
ρυθμό (Διάγραμμα 4.1).
Διάγραμμα 4.1. Μέσος μισθός και αριθμός ασφαλισμένων στον ΕΦΚΑ, 2016-2019
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Πηγή: e-ΕΦΚΑ, Επεξεργασία: ΙΟΒΕ
Σημείωση: Τα στοιχεία αφορούν το σύνολο των ασφαλισμένων πλήρους και μερικής απασχόλησης.

Σε συνέχεια της αύξησης του κατώτατου μισθού το Φεβρουάριο του 2019 παρατηρείται μια
αύξηση των μέσων αμοιβών η οποία είναι εντονότερη στα χαμηλά εισοδηματικά κλιμάκια
(Διάγραμμα 4.2). Αυτό εκφράζεται με μετατόπιση της αθροιστικής συνάρτησης κατανομής
των αμοιβών προς τα επάνω, τουλάχιστον για εύρος μηνιαίου μισθού έως περίπου €1200. Η
επίδραση είναι εντονότερη για εισοδηματικά κλιμάκια κοντά στο προηγούμενο ύψος του
κατώτατου μισθού, δηλαδή μεταξύ €550 και €650, αλλά φαίνεται ότι η αύξηση συμπαρέσυρε
τους μισθούς και όσων αμείβονταν με υψηλότερο του κατώτατου μισθό, και έως ένα όριο.
Για μηνιαίους μισθούς άνω των €1200, η κατανομή των ασφαλισμένων σε μεγάλο βαθμό
έμεινε ανεπηρέαστη.
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Διάγραμμα 4.2. Κατανομή ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ ανά εύρος μηνιαίου μισθού έως €2000, για τα
έτη 2018 και 2019
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Πηγή: e-ΕΦΚΑ, Επεξεργασία: ΙΟΒΕ
Σημείωση: Τα στοιχεία αφορούν το σύνολο των ασφαλισμένων πλήρους και μερικής απασχόλησης. Η
κατανομή καλύπτει όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό έως €2000, δηλαδή περί το 90% του συνόλου
των ασφαλισμένων.

Σε σχέση με την εξέλιξη του μέσου μισθού ανά ηλικιακή κατανομή, το 2019 καταγράφεται
μεγαλύτερη αύξηση των μέσων αποδοχών σε μικρότερες ηλικίες (Διάγραμμα 4.3). Αυτό
πιθανά σχετίζεται με την κατάργηση του υποκατώτατου μισθού καθώς και με το γεγονός ότι
μεγαλύτερο μερίδιο νέων είναι χαμηλόμισθοι που πιθανά επηρεάστηκαν άμεσα από την
αλλαγή του κατώτατου μισθού. Ταυτόχρονα ωστόσο, σε όρους απασχόλησης, παρατηρείται
επιβράδυνση της ετήσιας θετικής τάσης στις νεότερες ηλικίες, σε αντιδιαστολή με τις
μεγαλύτερες (Διάγραμμα 4.4).
Διάγραμμα 4.3. Ετήσια μεταβολή μέσου ημερομισθίου ασφαλισμένων στον ΕΦΚΑ ανά ηλικιακή
ομάδα, 2017-2019
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Πηγή: e-ΕΦΚΑ, Επεξεργασία: ΙΟΒΕ
Σημείωση: Τα στοιχεία αφορούν το σύνολο των ασφαλισμένων πλήρους και μερικής απασχόλησης.
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Περιγραφικά στοιχεία ασφαλισμένων στον ΕΦΚΑ πριν και μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού το
2019

Διάγραμμα 4.4. Ετήσια μεταβολή αριθμού ασφαλισμένων στον ΕΦΚΑ ανά ηλικιακή ομάδα, 20172019
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Πηγή: e-ΕΦΚΑ, Επεξεργασία: ΙΟΒΕ
Σημείωση: Τα στοιχεία αφορούν το σύνολο των ασφαλισμένων πλήρους και μερικής απασχόλησης τον
Ιούνιο κάθε έτους.

Όπως καταγράφηκε στην ενότητα 3, η Ελλάδα παρουσιάζει τον υψηλότερο δείκτη συμπίεσης
μισθών στον ιδιωτικό τομέα στην ΕΕ. Σε ορισμένους κλάδους της οικονομίας, ο δείκτης
συμπίεσης μισθών είναι ακόμα μεγαλύτερος από τον μέσο όρο της οικονομίας, με
αποτέλεσμα αυτοί οι κλάδοι να επηρεάζονται αμεσότερα από μεταβολές του κατώτατου
μισθού. Εν προκειμένω, το Διάγραμμα 4.5 ξεχωρίζει τους 10 διψήφιους κλάδους οικονομικής
δραστηριότητας με το χαμηλότερο μέσο μισθό (το 2019) και αναλύει τις τάσεις σε μισθούς
και απασχόληση σε αυτούς πριν και μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού το 2019.
Μεταξύ των κλάδων αυτών περιλαμβάνονται σημαντικοί εμπορεύσιμοι κλάδοι, όπως
βιομηχανία τροφίμων και ποτών, ξενοδοχεία, καθώς και κλάδοι με μεγάλο μερίδιο στην
συνολική απασχόληση όπως σίτιση και λιανικό εμπόριο. Αφενός, αναδεικνύεται ότι η ετήσια
μεταβολή των μισθών στους κλάδους αυτούς ενισχύεται σημαντικά μεταξύ του 2018 και του
2019, ενώ σε πολλούς από αυτούς μετατράπηκε από αρνητική σε θετική. Ταυτόχρονα
ωστόσο, σε όρους επίσημης απασχόλησης, καταγράφηκε επιβράδυνση της θετικής τάσης του
προηγούμενου έτους στους κλάδους αυτούς, ενώ σε δύο εξ αυτών μετατράπηκε από θετική
σε αρνητική.
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Διάγραμμα 4.5. Ετήσια μεταβολή μισθών και απασχόλησης σε 10 κλάδους με το χαμηλότερο μέσο
μισθό, 2018-2019
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Πηγή: e-ΕΦΚΑ, Επεξεργασία: ΙΟΒΕ
Σημείωση: Τα στοιχεία αφορούν το σύνολο των ασφαλισμένων πλήρους απασχόλησης.

Σε σχέση με την εξέλιξη του μέσου μισθού ανά μέγεθος επιχείρησης, το 2019 καταγράφεται
μεγαλύτερη αύξηση των μέσων αποδοχών σε μικρότερες επιχειρήσεις (Διάγραμμα 4.6).
Ταυτόχρονα ωστόσο, σε όρους επίσημης απασχόλησης, καταγράφηκε επιβράδυνση της
θετικής τάσης του προηγούμενου έτους στις μικρότερες επιχειρήσεις, σε αντιδιαστολή με τις
μεγαλύτερου μεγέθους εταιρείες.
Διάγραμμα 4.6. Ετήσια μεταβολή μέσου μισθού και απασχόλησης ανά μέγεθος επιχείρησης, 20172019
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Πηγή: e-ΕΦΚΑ, Επεξεργασία: ΙΟΒΕ
Σημείωση: Τα στοιχεία αφορούν το σύνολο των ασφαλισμένων πλήρους και μερικής απασχόλησης.
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5. Η αγορά εργασίας την περίοδο της πανδημίας
Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, η πανδημία επέφερε ισχυρό πλήγμα στην οικονομική
δραστηριότητα στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του 2020. Οι επιπτώσεις είχαν διαφορετική
ένταση και συνέπειες ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας. Πολλές επιχειρήσεις έθεσαν
σε προσωρινή αναστολή τη λειτουργία τους, ειδικά σε κλάδους όπως η εστίαση, το λιανικό
εμπόριο, ο τουρισμός και οι υπηρεσίες γενικότερα. Στο πλαίσιο αυτό, οι ασκούντες πολιτική
εφάρμοσαν μια σειρά από μέτρα με στόχο την επιδότηση της εργασίας, τη στήριξη θέσεων
εργασίας και την αποθάρρυνση των απολύσεων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η επίπτωση σε
βασικούς δείκτες της αγοράς εργασίας να μην ήταν χειρότερη από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.
Ωστόσο, κρίνεται σκόπιμο να επισημανθούν δύο σημεία. Πρώτον, η αγορά εργασίας στην
Ελλάδα βρισκόταν σε πολύ δυσμενέστερη θέση κατά την έναρξη της κρίσης πανδημίας με
ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας και χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής στην
εργασία. Δεύτερον, η θεμελιώδης πίεση στην ανεργία υποεκτιμάται από τα επίσημα
ποσοστά καθότι αυτά στηρίζονται σε ένα βαθμό στις πολιτικές επιδοματικής στήριξης5 οι
οποίες κάποια στιγμή μέσα στο τρέχον έτος πιθανά να φθίνουν λόγω δημοσιονομικών
περιορισμών. Επομένως, οποιαδήποτε απόφαση για τον κατώτατο μισθό απαιτείται να
συνυπολογίσει την πίεση στην απασχόληση η οποία μόνο εν μέρει αποτυπώνεται στα
επίσημα ποσοστά.
Σε σχέση με τα βασικά μεγέθη στην ελληνική αγορά εργασίας, το 2020 παρατηρήθηκε
συνέχιση της μείωσης του ποσοστού ανεργίας, αν και με επιβραδυμένο ρυθμό (Διάγραμμα
5.1). Ταυτόχρονα, καταγράφηκε οριακή μείωση του ποσοστού απασχόλησης σε σχέση με το
2019, αλλά και σημαντική μείωση του ήδη χαμηλού ποσοστού συμμετοχής στην αγορά
εργασίας, μέσα από την αύξηση του μη ενεργού δυναμικού σε παραγωγική ηλικία. Συνολικά,
ενώ φαίνεται ότι συγκρατήθηκε ο αριθμός των απολύσεων, καταγράφηκε μεγάλη ετήσια
μείωση του αριθμού των προσλήψεων, ως συνέπεια της υψηλής αβεβαιότητας και του
σημαντικού πλήγματος της οικονομικής δραστηριότητας (Διάγραμμα 5.2).

5

Σύμφωνα με τον κανόνα του Okun, κάθε 1 π.μ. επιπλέον κυκλικής ανεργίας αντιστοιχεί σε περίπου 2
π.μ. παραγωγικού κενού. Αν βασιστεί κάποιος σε πρόσφατες εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
που κάνουν λόγο για αύξηση του παραγωγικού κενού της Ελλάδας το 2020 κατά έως και 8 π.μ., τότε
μπορεί αντίστροφα να εκτιμήσει μια θεμελιώδη πίεση στην ανεργία κατά έως και περίπου 4 π.μ.
Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών
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Διάγραμμα 5.1. Βασικά μεγέθη της αγοράς εργασίας μετά το ξέσπασμα της πανδημίας το 2020
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Διάγραμμα 5.2. Τάσεις στις ροές μισθωτής εργασίας το πρώτο δωδεκάμηνο της πανδημίας
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Πηγή: ΕΡΓΑΝΗ για ροές μισθωτής απασχόλησης, ΕΛΣΤΑΤ για ανενεργό εργατικό δυναμικό και ποσοστό
ανεργίας

6. Επίδραση ύψους κατώτατου μισθού στην οικονομία
6.1

Ευρήματα από τη διεθνή βιβλιογραφία

Η μεταβολή του κατώτατου μισθού, είτε πραγματοποιείται μεταξύ των κοινωνικών εταίρων,
είτε από το κράτος, ενδέχεται να έχει σημαντική επίδραση στην απασχόληση. Στη
βιβλιογραφία εντοπίζονται τρεις βασικές προσεγγίσεις για τη σχέση κατώτατου μισθού και
απασχόλησης (Γαβρόγλου 2013). Σύμφωνα με τη Νεοκλασική προσέγγιση, γίνεται η υπόθεση
ότι οι αγορές λειτουργούν υπό συνθήκες τέλειο ανταγωνισμού. Έτσι, ο μισθός
διαμορφώνεται χωρίς στρεβλώσεις στο σημείο ισορροπίας της ζήτησης και της προσφοράς
εργασίας. Η επιβολή κατώτατου μισθού, πάνω από το μισθό ισορροπίας της αγοράς για
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άτομα με χαμηλή παραγωγικότητα, οδηγεί σε υπερπροσφορά εργασίας, καθώς ο αριθμός
εργαζομένων που θα ήταν πρόθυμοι να δουλέψουν, ακόμα και σε χαμηλότερους μισθούς,
υπερβαίνουν τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Αυτό δημιουργεί ανεργία, με αποτέλεσμα η
σχέση μεταξύ του κατώτατου μισθού και της απασχόλησης να είναι αρνητική.
Η δεύτερη θεωρητική προσέγγιση που αναφέρεται στη βιβλιογραφία υιοθετεί την υπόθεση
ότι η αγορά εργασίας δομείται σε ένα περιβάλλον μονοψωνίου, όπου οι εργαζόμενοι δεν
έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν εργοδότη. Σε αυτές τις συνθήκες, ο μισθός ισορροπίας και
το επίπεδο απασχόλησης βρίσκονται σε χαμηλότερο σημείο σε σχέση με το σημείο
ισορροπίας υπό συνθήκες τέλειου ανταγωνισμού. Μια αύξηση του κατώτατου μισθού
ενδέχεται να οδηγήσει σε αύξηση της απασχόλησης στο συγκεκριμένο θεωρητικό υπόδειγμα.
Τέλος, σύμφωνα με την Κεϋνσιανή προσέγγιση, ούτε η υπόθεση τέλειου ανταγωνισμού, ούτε
αυτή του μονοψωνίου περιγράφουν σωστά τις συνθήκες στην αγορά εργασίας. Είναι σχεδόν
βέβαιο ότι η αύξηση των κατώτατων μισθών θα πιέσει σε άνοδο τις τιμές των προϊόντων και
υπηρεσιών, ωστόσο η επίδραση στην απασχόληση εξαρτάται από τις βασικές συνθήκες στην
αγορά εργασίας και δεν μπορεί να προσδιοριστεί εκ των προτέρων (a priori).
Η θεωρητική διαφοροποίηση αναφορικά με τη σύνδεση κατώτατου μισθού και
απασχόλησης, προεκτείνεται και εμπειρικά, καθώς έρευνες έχουν καταλήξει σε διαφορετικά
συμπεράσματα, ανάλογα με τις υποθέσεις που έχουν στηριχτεί, αλλά και τον κλάδο, τις
ηλικιακές ομάδες και τη γεωγραφική περιοχή εξέτασης [Brown, Gilroy, and Kohen (1982),
Addison, Blackburn, and Cotti (2009), Card and Krueger (1994), Katz and Krueger (1992),
Dickens, Machin, and Manning (1994), Machin and Manning (1996), Neumark and Wascher
(1993), Neumark and Wascher (2000), Pereira (2003), J. Sabia (2009), J. J. Sabia, Burkhauser,
and Hansen (2012)]. Παράλληλα, μελέτες που χρησιμοποιούν δευτερογενή στοιχεία,
παρουσιάζουν διαφορετικά συμπεράσματα για τη σχέση μεταξύ του κατώτατου μισθού και
της απασχόλησης. Ενδεικτικά, οι Neumark and Wascher (2006) και Doucouliagos and Stanley
(2009), κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η σχέση μισθών και απασχόλησης είναι αρνητική. Ο
Schmitt (2013) επισημαίνει ότι μερικές επιχειρήσεις επιλέγουν να μειώσουν τις ώρες
εργασίας ή και να ελαχιστοποιήσουν τις μη μισθολογικές απολαβές προς τους εργαζόμενους.
Πρόσφατες εμπειρικές μελέτες αναδεικνύουν την ετερογένεια της επίδρασης του κατώτατου
μισθού στην απασχόληση, ανάλογα με κλαδικά, ηλικιακά χαρακτηριστικά, καθώς και μεταξύ
βραχυπρόθεσμου και μεσοπρόθεσμου ορίζοντα. Ενδεικτικά, οι de Linde Leonard, Stanley,
and Doucouliagos (2014) βρίσκουν ότι η αρνητική συσχέτιση μισθού και απασχόλησης
επικεντρώνεται σε ορισμένους κλάδους. Σε μελέτη των Meer and West (2013) παρουσιάζεται
η αρνητική μεσοπρόθεσμη επίπτωση του κατώτατου μισθού στην απασχόληση. Μια εξίσου
σημαντική πτυχή στην αγορά εργασίας, αναφορικά και με τον κατώτατο μισθό είναι η
απασχόληση και η ανεργία των νέων. Σύμφωνα με μελέτη του ΟΟΣΑ (OECD, 2012), από το
2007 στις περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης, σημαντική επιδείνωση στην απασχόληση των
νέων εντοπίστηκε σε αυτές με υψηλό κατώτατο μισθό. Αλλά και με βάση την εμπειρική
ανάλυση, μεταξύ άλλων πολύ σημαντικών συμπερασμάτων, προκύπτει ότι υψηλότερη
φορολογική επιβάρυνση ή/και υψηλότερος κατώτατος μισθός σε σχέση με τον διάμεσο,
συνδέονται με αυξημένα ποσοστά ανεργίας (νέων και άλλων ηλικιακών ομάδων).
Συγκεκριμένα, υψηλότερος κατώτατος μισθός σε σχέση με τον διάμεσο αυξάνει την ανεργία
των νέων κατά 0,4-1,2 ποσοστιαίες μονάδες, ανάλογα με τη χώρα αναφοράς. Αντίστοιχα
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αποτελέσματα προκύπτουν από την πλέον πρόσφατη μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(Επιτροπή, 2018), όπου 1% αύξηση του κατώτατου μισθού προκαλεί μείωση μεταξύ 0,15%
και 0,2% στην απασχόληση των νέων.

6.2

Ευρήματα από την Ελλάδα

Σύμφωνα με μελέτες, μια αύξηση στους κατώτατους μισθούς ωθεί στο να αυξηθούν και οι
υπόλοιποι μισθοί, είτε μέσω διαπραγματεύσεων σε κλαδικό και επιχειρησιακό επίπεδο, είτε
μέσω διαιτητικών αποφάσεων. Σε μια τέτοια μελέτη, εξετάστηκε η επίδραση των κατώτατων
μισθών στην ελληνική βιομηχανία και στην απασχόληση στην Ελλάδα για την περίοδο 19621987, μέσω της δυναμικής που δημιουργούν στους μέσους μισθούς (Koutsogeorgopoulou
1994). Ωστόσο, δεν εξάγεται σαφής συσχέτιση μεταξύ της αύξησης των κατώτατων μισθών
και της απασχόλησης. Αντίστοιχα σε έλλειψη σαφούς συσχέτισης καταλήγουν οι Karamanis
and Naxakis (2014), για την περίοδο 2000-2013, αν και δεν απομονώνεται η επίδραση του
οικονομικού κύκλου. Τον ρόλο της θεσμικής παρέμβασης στη διαμόρφωση του επιπέδου των
μισθών, η οποία ήταν έντονη στην Ελλάδα, αναλύουν οι Du Caju et al. (2008), υποστηρίζοντας
ότι αποτελεί πηγή δημιουργίας ακαμψίας στο επίπεδο των μισθών, με αποτέλεσμα να
μειώνεται ο ρυθμός προσαρμογής του μισθού σε μεταβολές της ζήτησης στην αγορά
προϊόντος. Σύμφωνα με τον Γαβρόγλου (2013), ο κατώτατος μισθός δεν φαίνεται να
επηρεάζει την απασχόληση, την ανεργία ή την ανταγωνιστικότητα, στον ίδιο βαθμό με άλλες
οικονομικές δυνάμεις και άλλες πολιτικές απασχόλησης. Οι Ιωάννου και Ιωάννου (2013)
επισημαίνουν ότι οι μισθολογικές μειώσεις συμβάλουν αλλά δεν αρκούν από μόνες τους για
την βελτίωση της Ελληνικής ανταγωνιστικότητας. Εκτιμήσεις του ΣΕΒ (2017) αναδεικνύουν
σημαντική αρνητική επίδραση του κατώτατου μισθού στην ανταγωνιστικότητα εξωστρεφών
Ελληνικών κλάδων όπως η μεταποίηση, καθώς και την αλληλεπίδραση μεταξύ του ύψους του
κατώτατου μισθού και της κατανομής του εργατικού δυναμικού τόσο στην επίσημη όσο και
την ανεπίσημη αγορά εργασίας (ΣΕΒ, 2018).
Χρησιμοποιώντας μια διαφορετική προσέγγιση (Yannelis 2014), με βάση το μοντέλο search
and matching, η περικοπή του βασικού μισθού δια νόμου το 2012 φαίνεται ότι ενίσχυσε την
απασχόληση, κυρίως μέσω της βελτίωσης των προσλήψεων με χαμηλότερο μισθό και της
κινητικότητας από θέση σε θέση. Ταυτόχρονα, δεν προέκυψε σημαντική επίπτωση στο ρυθμό
εκροής από την αγορά εργασίας (απολύσεις). Τα μοντέλα search and matching υποστηρίζουν,
ότι μια αύξηση του κατώτατου μισθού μειώνει την απασχόληση, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τα
κίνητρα αναζήτησης εργασίας. Τα αποτελέσματα δεν είναι προφανή, καθώς εξαρτώνται από
την δυναμική στη ζήτηση και στην προσφορά εργασίας. Για παράδειγμα μια σημαντική
βελτίωση της αναζήτησης εργασίας μπορεί να υπερκεράσει τις αρνητικές επιπτώσεις από τη
μειωμένη ζήτηση και έτσι η απασχόληση να αυξηθεί, ενώ αντίθετα, μια απότομη κάμψη της
ζήτησης εργασίας είναι πιθανό να μειώσει την απασχόληση. Ταυτόχρονα, τα διάφορα
εμπόδια στην αναζήτηση εργασίας ενδεχομένως να ευθύνονται για την αδυναμία να
αποτυπωθεί μια σαφής σχέση μεταξύ κατώτατων μισθών και απασχόλησης.

6.3

Κατώτατος μισθός και παραγωγικότητα της εργασίας

Σύμφωνα με την οικονομική θεωρία, οι μεταβολές στην αμοιβή της εργασίας αντανακλούν
μεταβολές στην παραγωγικότητα της εργασίας. Αντίστοιχα, μεταβολές στον κατώτατο μισθό
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είναι συνεπώς σκόπιμο να σχετίζονται με μεταβολές στην παραγωγικότητα έτσι ώστε να μην
δημιουργούν υπερβάλλουσα προσφορά εργασίας για άτομα με παραγωγικότητα οριακά
χαμηλότερη από αυτή που αντιστοιχεί στον κατώτατο μισθό. Δύο κρίσιμα ερωτήματα που
προκύπτουν είναι (α) ποια περίοδος είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί ως έτος βάσης πάνω
στο οποίο να συγκριθούν οι σωρευτική μεταβολή της παραγωγικότητας της εργασίας με την
σωρευτική μεταβολή στον κατώτατο μισθό, και (β) ποιος είναι ο πλέον δόκιμος ορισμός για
την παραγωγικότητα της εργασίας;
Στο πρώτο ερώτημα, επιλέγονται τέσσερα διαφορετικά έτη βάσης για τη σύγκριση. Το πρώτο
έτος είναι το 1993, καθώς τότε το πραγματικό ΑΕΠ της Ελληνικής οικονομίας ήταν ίσο με το
δυνητικό ΑΕΠ, σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής6. Αυτό
σημαίνει ότι εκείνο το έτος η παρατηρούμενη ανεργία της Ελληνικής οικονομίας ήταν ίση με
το φυσικό ποσοστό ανεργίας, το οποίο θεωρείται ως βιώσιμη και ευκταία ισορροπία στην
αγορά εργασίας και άρα το έτος 1993 μπορεί να αποτελέσει έτος βάσης από το οποίο
μακροχρόνια να αναμένεται η αύξηση της παραγωγικότητας να ισούται με την αύξηση του
κατώτατου μισθού. Το 1993 αποτελεί χρήσιμο έτος σύγκρισης και για τον επιπλέον λόγο ότι
αντιστοιχεί σε περίοδο όπου τόσο το δημοσιονομικό όσο και το εξωτερικό ισοζύγιο ήταν
σχετικά ισοσκελισμένα. Το δεύτερο έτος είναι το 2000, όπου με αφορμή την σύγκλιση για την
ένταξη στη νομισματική ένωση και την εισαγωγή του ευρώ από το 2001, μπορεί κάποιος να
υποθέσει ότι αποτελεί έτος βάσης έπειτα από το οποίο αναμένεται ευθυγράμμιση μεταξύ
αυξήσεων της παραγωγικότητας και του κατώτατου μισθού. Το τρίτο έτος βάσης που
επιλέγεται είναι το 2010, με αφορμή την έναρξη των προγραμμάτων στήριξης της Ελληνικής
οικονομίας, ενώ το τέταρτο έτος βάσης είναι το 2019 με κριτήριο την πλέον πρόσφατη
αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού.
Διάγραμμα 6.1: Σύγκριση σωρευτικής μεταβολής παραγωγικότητας εργασίας μείον σωρευτικής
μεταβολής στον κατώτατο μισθό, 4 περίοδοι
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Πηγή: Eurostat, ΕΓΣΣΕ 1990-1999, Επεξεργασία: ΙΟΒΕ
Σημείωση: Η παραγωγικότητα της εργασίας υπολογίζεται εδώ με βάση τον αριθμό ωρών εργασίας
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Βάση δεδομένων CIRCABC της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στοιχεία Μαρτίου 2018.
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Στο δεύτερο ερώτημα, επιλέγονται τρεις ορισμοί για την παραγωγικότητα της εργασίας με
βάση τις ώρες απασχόλησης έτσι ώστε διαχρονικά αυτή να μην επηρεάζεται από την
πρόσφατη αύξηση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης και την επακόλουθη μείωση του
μέσου αριθμού ωρών εργασίας ανά απασχολούμενο. Αρχικά υπολογίζεται ο λόγος του ΑΕΠ
προς τις ώρες απασχόλησης για το σύνολο των απασχολούμενων, στη συνέχεια ο λόγος του
ΑΕΠ προς τις ώρες απασχόλησης των μισθωτών και τέλος ο λόγος του ΑΕΠ προς τις ώρες
εργασίας των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα. Ο τελευταίος ορισμός θεωρείται ο πλέον
κατάλληλος για τη σύγκριση με την κατώτατη αμοιβή των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα.
Σύμφωνα με το Διάγραμμα 6.1 παρατηρείται ότι η σωρευτική μεταβολή της
παραγωγικότητας της εργασίας των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα υπολείπεται της
μεταβολής στον κατώτατο μισθό τις περιόδους 1993-2020 κατά 22,7%, 2000-2020 κατά
19,0% και 2010-2020 κατά 6,2%, ενώ υπερτερεί της μεταβολής στον κατώτατο μισθό για την
πλέον πρόσφατη διετία 2019-2020 κατά 6,0%. Συμπερασματικά, με βάση τις τρεις περιόδους
μεγαλύτερης διάρκειας, με έτη βάσης το 1993, το 2000 και το 2010, ο κατώτατος μισθός
σήμερα βρίσκεται σε επίπεδο υψηλότερο από αυτό που θα υπαγόρευε η σωρευτική αύξηση
της παραγωγικότητας. Αυτό αναδεικνύει τη σημασία του να αυξηθεί περαιτέρω η
παραγωγικότητα της εργασίας, μέσα από πολιτικές δομικών μεταρρυθμίσεων, και τόνωση
των επενδύσεων. Από την πλέον πρόσφατη αύξηση του κατώτατου μισθού στις αρχές του
2019, η παραγωγικότητα της εργασίας των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα έχει αυξηθεί κατά
6,0% υπό την επίδραση και της μεγάλης πτώσης στον αριθμό των ωρών απασχόλησης ένεκα
της πανδημίας το 2020 η οποία αντιστάθμισε την πτώση του ΑΕΠ το ίδιο έτος. Αντίθετα, η
παραγωγικότητα σε όρους αριθμού απασχολούμενων μειώθηκε την τελευταία διετία κατά
περίπου 8%.

6.4

Κατώτατος μισθός και ανταγωνιστικότητα, επίπεδο τιμών

Οι παρεμβάσεις στην αγορά εργασίας στα χρόνια των προγραμμάτων προσαρμογής,
άμβλυναν σημαντικά το Μοναδιαίο Κόστος Εργασίας (Μ.Κ.Ε.). Αντίθετα, οι τιμές παραγωγού
και καταναλωτή κινήθηκαν σε μικρότερο βαθμό και με καθυστέρηση, αναδεικνύοντας τα
διαθρωτικά προβλήματα στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών.
Κάνοντας χρήση στοιχείων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μετρούν το βαθμό
ανταγωνιστικότητας βάσει της Πραγματικής Σταθμισμένης Συναλλαγματικής Ισοτιμίας (ΠΣΣΙ
- REER)7, προκύπτει σημαντική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας την περίοδο των
προγραμμάτων στήριξης και ανάκτηση του επιπέδου του 2002 (Διάγραμμα 6.2). Καθώς μια
αύξηση του δείκτη ΠΣΣΙ δείχνει απώλεια ανταγωνιστικότητας, διαφαίνεται θετική σχέση
μεταξύ αυξήσεων στον κατώτατο μισθό και του επιπέδου του δείκτη ΠΣΣΙ, με τον συντελεστή
γραμμικής συσχέτισης να είναι ίσος με 0,91. Η Ελληνική οικονομία έχει μεν κάνει σημαντική
πρόοδο ως προς τον δείκτη ανταγωνιστικότητας τιμών, όμως υπολείπεται ακόμα σημαντικά

7

Η πραγματική σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία (ΠΣΣΙ) είναι ένα μέτρο της μεταβολής της
ανταγωνιστικότητας μιας χώρας, λαμβάνοντας υπόψη τη μεταβολή του κόστους ή των τιμών σε σχέση
με τους κύριους ανταγωνιστές της στις διεθνείς αγορές, με μια αύξηση του δείκτη να δείχνει απώλεια
της ανταγωνιστικότητας.
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σε δείκτες ανταγωνιστικότητας που σχετίζονται με θεσμούς, φιλικό επιχειρηματικό
περιβάλλον, διαφανές και αποτελεσματικό δικαστικό σύστημα, κ.α.
Διάγραμμα 6.2: Σύγκριση επιπέδου Πραγματικής Σταθμισμένης Συναλλαγματικής Ισοτιμίας (ΠΣΣΙ)
με ύψος κατώτατου μισθού, 1990-2020
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Πηγές: Eurostat, ΕΓΣΣΕ 1990-1999, Ameco Επεξεργασία: ΙΟΒΕ

Η επίδραση των μεταβολών του κατώτατου μισθού στο κόστος παραγωγής και το γενικό
επίπεδο των τιμών χωρίζεται σε άμεση και έμμεση. Η άμεση επίδραση στο μισθολογικό
κόστος αποτελείται τόσο από την μεταβολή του ύψους του μεικτού μισθού, όσο και από το
γινόμενο του νέου μεικτού μισθού με τις εργοδοτικές εισφορές 25,1%. Είναι δε μεγαλύτερη
στους κλάδους παραγωγής εκείνους οι οποίοι είναι έντασης εργασίας, και ειδικά εκείνους οι
οποίοι έχουν υψηλή συγκέντρωση σε χαμηλόμισθους εργαζομένους. Από την άλλη πλευρά,
η έμμεση επίπτωση σχετίζεται με τη σύνδεση του κατώτατου μισθού με το επίπεδο βάσης
και εκκίνησης διαπραγμάτευσης για μια σειρά από κλαδικές και ομοιοεπαγγελματικές
συλλογικές συμβάσεις εργασίας και διαιτητικές αποφάσεις.

6.5

Κατώτατος μισθός και απασχόληση, ανεργία, κίνδυνος φτώχειας

Η Ελλάδα εξακολουθεί να παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στην Ευρώπη και
ειδικά μεταξύ των νέων ηλικιακά ομάδων. Πρόσφατη εμπειρική μελέτη στην Ελληνική αγορά
εργασίας (Yannelis, 2014) καταλήγει ότι ένας σχετικά υψηλός κατώτατος μισθός σε σχέση με
τον μέσο μισθό έχει σημαντικές επιδράσεις στη μείωση της απασχόλησης. Αντίστοιχα
αποτελέσματα με έμφαση στις επιπτώσεις στην ανεργία των νέων προκύπτουν από
πρόσφατη μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπή (2018), όπου 1% αύξηση του κατώτατου μισθού
εκτιμάται ότι προκαλεί μείωση μεταξύ 0,15% και 0,2% στην απασχόληση των νέων.
Το ύψος του κατώτατου μισθού στην Ελλάδα το 2021 ανέρχεται σε άνω του 50% του μέσου
μισθού στον ιδιωτικό τομέα και είναι ο υψηλότερος λόγος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέρα από
την αρνητική επίδραση μιας μεγαλύτερης συμπίεσης της κλίμακας μισθών στη ζήτηση για
εργασία ατόμων με χαμηλή παραγωγικότητα, η επίδραση του κατώτατου μισθού στην
απασχόληση οφείλεται και σε μεταβολές της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, και της
ζήτησης στην οικονομία. Συνεπώς οποιαδήποτε μεταβολή του κατώτατου μισθού χρειάζεται
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να γίνεται με σύνεση και στη βάση αυξήσεων της παραγωγικότητας έτσι ώστε να
ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος αρνητικού αντίκτυπου στην απασχόληση.
Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της τρέχουσας ανεργίας είναι και το υψηλό ποσοστό των
μακροχρόνια ανέργων, στο 10,9% του εργατικού δυναμικού το 2020, το υψηλότερο στην ΕΕ.
Αυτό καθιστά επιτακτική την ανάγκη να επανενταχθεί στην αγορά εργασίας ανθρώπινο
δυναμικό που παραμένει μεγάλο διάστημα ανενεργό, σε διαφορετική περίπτωση υπόκειται
σε σημαντική υποβάθμιση των δυνατοτήτων του, και μειώνεται η «απασχολησιμότητά» του.
Οι απώλειες στο δυνητικό προϊόν μακροπρόθεσμα από την υποβάθμιση της ποιότητας στο
ανθρώπινο κεφάλαιο, είναι εξίσου ή και περισσότερο σημαντικές από μια πρόσκαιρη αύξηση
της ανεργίας βραχυπρόθεσμα, συνεπώς πολιτικές προτεραιότητες μεταξύ αύξησης των
μισθών ή αύξησης της απασχόλησης είναι αναγκαίο να τεθούν με βάση και τις μακροχρόνιες
επιπτώσεις στην οικονομία. Σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ (2018), ενώ παρατηρείται βελτίωση της
αποτελεσματικότητας της αγοράς εργασίας όσον αφορά τη σύνδεση βραχυχρόνια ανέργων
και νέων θέσεων εργασίας, κάτι τέτοιο ωστόσο δεν ισχύει στην περίπτωση των μακροχρόνια
ανέργων, «δημιουργώντας έτσι στοιχεία δυϊσμού στην αγορά εργασίας ανάμεσα στους
συμμετέχοντες και στους μη ή οριακά συμμετέχοντες σε αυτήν».
Στην διάρκεια της Ελληνικής κρίσης, το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των
απασχολούμενων μειώθηκε σημαντικά, γεγονός που εγείρει επιχειρήματα για αύξηση του
ελάχιστου επιπέδου αμοιβών προκειμένου να εξασφαλιστεί η αξιοπρεπής διαβίωση των
εργαζομένων και να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της φτώχειας-σε-εργασία (in-workpoverty). Ένας σχετικός, και ίσως σημαντικότερος παράγοντας που οφείλουν να εξετάσουν
οι λήπτες των πολιτικών αποφάσεων είναι το επίπεδο σχετικής φτώχειας μεταξύ ομάδων του
πληθυσμού. Ο Πίνακας 6.1 δείχνει ότι ο κίνδυνος φτώχειας για την πληθυσμιακή ομάδα των
ανέργων παραμένει σημαντικά υψηλότερος από τον κίνδυνο για ομάδες εργαζομένων όπως
οι μισθωτοί. Τέλος, προγράμματα όπως το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα είναι περισσότερο
στοχευμένα εργαλεία για την αντιμετώπιση της φτώχειας σε όλες τις ευάλωτες
πληθυσμιακές ομάδες.
Πίνακας 6.1: Ποσοστό πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας, 2009-2019
Ομάδα πληθυσμού

2009

2019

Ενεργός ηλικιακά πληθυσμός (16-65 ετών)

18,3%

19,0%

2019
EE27
16,2%

Απασχολούμενοι

13,7%

10,2%

9,2%

Μισθωτοί

8,1%

6,6%

7,5%

Άνεργοι

37,9%

44,9%

48,5%

Πηγή: Eurostat, Επεξεργασία: ΙΟΒΕ
Σημείωση: Ο κίνδυνος φτώχειας ορίζεται ως το ποσοστό της πληθυσμιακής ομάδας με διαθέσιμο
εισόδημα χαμηλότερο από το 60% του διάμεσου εισοδήματος, μετά από τις μεταβιβαστικές
πληρωμές.
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6.6

Κατώτατος μισθός και φορολογία της εργασίας

Στην ανάλυση των επιδράσεων του κατώτατου μισθού στην οικονομία, πέρα από τον
ονομαστικό κατώτατο μισθό, το μη μισθολογικό κόστος έχει εξίσου σημαντικό ρόλο, μιας και
επηρεάζει τη συνολική ζήτηση μέσα από την αναδιανομή των πόρων. Οι αγορές εργασίας
που χαρακτηρίζονται από μεγάλο μη μισθολογικό κόστος δεν λειτουργούν αποδοτικά αφού
το κόστος αυτό αποτελεί στην ουσία μία στρέβλωση στην ομαλή λειτουργία της αγοράς. Έτσι,
είναι δυνατόν ο κατώτατος μισθός μιας χώρας να είναι ίσος με αυτόν μιας άλλης χώρας,
αλλά το κόστος εργασίας της να είναι χαμηλότερο για τις χαμηλόμισθες θέσεις εργασίας,
ανάλογα με την ύπαρξη ή μη πολιτικής επιδότησης του μη μισθολογικού κόστους. Είναι
συνεπώς δυνατό να συνδυαστεί ο ίδιος κατώτατος μισθός με ένα σχετικά χαμηλότερο κόστος
εργασίας και υψηλότερες καθαρές απολαβές, ειδικά σε χώρες όπως η Ελλάδα που ξεκινούν
από μια ιδιαίτερα υψηλή φορολογία της εργασίας σε σχέση με άλλες χώρες.
Στο Διάγραμμα 6.3 παρουσιάζεται το ποσοστό των ασφαλιστικών εισφορών του εργαζόμενου
στην περίπτωση ενός χαμηλόμισθου μισθωτού στις χώρες της ΕΕ το 2019. Η Ελλάδα
εμφανιζόταν στην έκτη θέση με τον υψηλότερο συντελεστή, κατά 5,9 π.μ. υψηλότερο από τον
μέσο όρο των ανεπτυγμένων οικονομιών του ΟΟΣΑ. Αντίστοιχα, από το Διάγραμμα 6.4
φαίνεται ότι το 2019 η Ελλάδα είχε το έβδομο υψηλότερο ποσοστό εισφορών των εργοδοτών
στις χώρες της ΕΕ, κατά 14,1 π.μ. υψηλότερο από τον μέσο όρο των ανεπτυγμένων οικονομιών
του ΟΟΣΑ. Έτσι, προκύπτει ότι το άθροισμα εισφορών εργαζόμενου και εργοδότη είναι το
πέμπτο υψηλότερο στις χώρες της ΕΕ και κατά 14,2 π.μ. υψηλότερο από το μέσο όρο των
ανεπτυγμένων οικονομιών του ΟΟΣΑ (Διάγραμμα 6.5).
Διάγραμμα 6.3: Ασφαλιστικές εισφορές εργαζόμενου με αμοιβή στο 67% του μέσου μισθού, ανά
χώρα της ΕΕ, 2019
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Διάγραμμα 6.4: Ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη για εργαζόμενο με αμοιβή στο 67% του μέσου
μισθού, ανά χώρα της ΕΕ, 2019
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Πηγή: ΟΟΣΑ, Επεξεργασία: ΙΟΒΕ
Διάγραμμα 6.5: Σύνολο ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότη και εργαζόμενου) για εργαζόμενο με
αμοιβή στο 67% του μέσου μισθού, ανά χώρα της ΕΕ, 2019

50%
45%

40,8%

40%
35%
30%

26,6%

25%
20%
15%
10%
5%
0%

AT

CZ

SK

IT

EL

DE

BE

HU

SE

SL

FR

ES

EE

LV

PT

PL

FI

NL OECD LU

UK

IE

DK

Πηγή: ΟΟΣΑ, Επεξεργασία: ΙΟΒΕ

Είναι συνεπώς δόκιμο να γίνει επεξεργασία σε σενάρια πολιτικής που θα συνδυάζουν τον
καθορισμό του κατώτατου μισθού με δημοσιονομικές παρεμβάσεις στην πλευρά των
εισφορών. Συγκεκριμένα, ο Πίνακας 6.2 παρουσιάζει εναλλακτικά συνδυαστικά σενάρια
πολιτικής τα οποία περιλαμβάνουν συνδυασμούς κατώτατου μισθού (αμετάβλητο ή με μικρή
αύξηση) και εισφορών εργαζομένου (αμετάβλητες ή με μικρή μείωση) οι οποίοι μπορούν να
αποδώσουν έως και 7% αύξηση στις καθαρές αποδοχές των χαμηλόμισθων.
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Πίνακας 6.2: Σύγκριση καθαρών απολαβών υπαλλήλου πλήρους απασχόλησης αμειβόμενου με
τον κατώτατο μισθό, κάτω από διαφορετικά σενάρια πολιτικής
Ύψος νέου νομοθετημένου
κατώτατου μισθού

Σενάριο Αμετάβλητος

Συντελεστής εισφορών
εργαζόμενου

Καθαρός μισθός

Σύγκριση νέων
καθαρών απολαβών
με σημερινές

Σενάρια πολιτικής

650 ευρώ

16%

546

100%

650 ευρώ

15%

553

101%

650 ευρώ

14%

559

102%

650 ευρώ

13%

566

104%

650 ευρώ

12%

572

105%

663 ευρώ

16%

557

102%

663 ευρώ

15%

564

103%

663 ευρώ

14%

570

104%

663 ευρώ

13%

577

106%

663 ευρώ

12%

583

107%

Σενάριο Αύξησης 2,0%

Επεξεργασία: ΙΟΒΕ
Σημείωση: Έχει υποτεθεί ότι ο φόρος εισοδήματος μισθωτού είναι μηδενικός για ετήσιο εισόδημα που
αντιστοιχεί στον κατώτατο μισθό.

Δεδομένης της πίεσης για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, οποιαδήποτε
μείωση των εισφορών (εργαζόμενου ή/και εργοδότη) θα χρειαστεί να συνδυαστεί με
επιδότηση από το κράτος μέσα από προτεραιοποίηση της συγκεκριμένης δαπάνης σε
περίπτωση εύρεσης δημοσιονομικού χώρου. Στην ανάλυση των δημοσιονομικών
επιπτώσεων από μια μείωση των ασφαλιστικών εισφορών σε συνδυασμό με μια μεταβολή
του μεικτού κατώτατου μισθού, πρέπει να συνυπολογιστούν μια σειρά από δημόσιες
δαπάνες, το ύψος των οποίων συναρτάται με το επίπεδο του μεικτού κατώτατου μισθού,
όπως τα επιδόματα ανεργίας και μητρότητας.

6.7

Επιδράσεις σε αδήλωτη εργασία, κατανάλωση

Η αύξηση του μισθολογικού κόστους καθιστά τις αδήλωτες εργασιακές σχέσεις περισσότερο
ελκυστικές, ceteris paribus. Συνεπώς, η απόφαση για τον καθορισμό του νέου ύψους του
πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψιν τις πιθανές επιπτώσεις στην ανεπίσημη οικονομία.
Η αύξηση των χαμηλών μισθών θα τονώσει την κατανάλωση εκείνων που θα παραμείνουν
στην αγορά εργασίας, καθώς οι χαμηλόμισθοι έχουν υψηλή ροπή προς κατανάλωση. Παρόλα
αυτά, ταυτόχρονα θα μειωθεί δραστικά η κατανάλωση εκείνων των εργαζομένων με τη
χαμηλότερη παραγωγικότητα ή που απασχολούνταν στους κλάδους εκείνους με την
υψηλότερη συμπίεση μισθών, οι οποίοι θα υποχρεωθούν να βγουν από την αγορά εργασίας.
Συμπερασματικά, το τελικό αποτέλεσμα στην συνολική κατανάλωση είναι αβέβαιο.
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Τα ευρήματα από τρεις εμπειρικές μελέτες στις ΗΠΑ αναδεικνύουν τις ενδεχόμενες
διαφορετικές επιδράσεις στην κατανάλωση από μια αύξηση του κατώτατου μισθού. Οι Card
& Krueger (1994) και Neumark & Wascher (2000) ανέλυσαν τα στοιχεία απασχόλησης στον
κλάδο της εστίασης σε δύο πολιτείες, Νιου Τζέρσεϊ και Πενσυλβάνια. Στην πρώτη πολιτεία
αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός, ενώ στη δεύτερη δεν αυξήθηκε. Οι μεν πρώτοι,
χρησιμοποιώντας δείγμα μικρών επιχειρήσεων που απευθύνονταν κυρίως σε πελάτες
χαμηλότερων εισοδηματικών στρωμάτων, έδειξαν ότι η αύξηση του μισθού στο Νιου Τσέρσεϊ
δεν επηρεάσε αρνητικά την απασχόληση. Οι δεύτεροι χρησιμοποίησαν στοιχεία από μεγάλες
αλυσίδες ταχυφαγείων και έδειξαν ότι μειώθηκαν οι θέσεις εργασίας των ανειδίκευτων
εργατών στο Νιου Τζέρσεϊ. Μια νεότερη μελέτη (Ropponen 2011), υποστήριξε ότι τα
αποτελέσματα αυτών των δύο ερευνών δεν θεωρούνται ασυμβίβαστα, καθώς η διαφορά στα
συμπεράσματα προκύπτει λόγω αύξησης της κατανάλωσης σε ένα υποσύνολο του κλάδου,
με μείωση της κατανάλωσης σε ένα άλλο υποσύνολο του κλάδου. Συνεπώς, η αύξηση του
κατώτατου μισθού στην πολιτεία των ΗΠΑ οδήγησε σε ανακατανομή της κατανάλωσης,
χωρίς σημαντική μεταβολή στο συνολικό της επίπεδο.

7. Αξιολόγηση και συμπεράσματα
Σύμφωνα με την Συνθήκη 131 (1970) του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, για τον καθορισμό
του επιπέδου του κατώτατου μισθού, εξετάζονται τόσο κοινωνικοί όσο και οικονομικοί
παράγοντες. Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά (άρθρο 3) στο ότι λαμβάνονται υπόψη: «α) οι
ανάγκες των εργαζομένων και των οικογενειών τους, σε σχέση και με το γενικό επίπεδο των
μισθών στη χώρα, το κόστος διαβίωσης, τις παροχές κοινωνικής ασφάλισης, και τα σχετικά
επίπεδα διαβίωσης των λοιπών κοινωνικών ομάδων, και (β) οικονομικοί παράγοντες,
συμπεριλαμβανομένων των προϋποθέσεων για οικονομική ανάπτυξη, των επιπέδων
παραγωγικότητας και της σημασίας να επιτευχθεί και διατηρηθεί υψηλό επίπεδο
απασχόλησης.»
Ως προς το επίπεδο του ισχύοντος κατώτατου μισθού και ημερομισθίου, εξετάστηκαν
διαχρονικές τάσεις, αλλά και το ύψος του σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης. Έγιναν
διεθνείς συγκρίσεις του σημερινού κατώτατου επιπέδου προσαρμοσμένου σε σχέση με την
αγοραστική δύναμη, το δυνητικό κατά κεφαλήν προϊόν, τον κίνδυνο φτώχειας, αλλά και τη
σχέση κατώτατου προς μέσο μισθό. Επίσης, καταγράφηκαν περιγραφικές τάσεις της
απασχόλησης και των αμοιβών στην Ελλάδα πριν και κατά τη διάρκεια του 2019, ανά ηλικία,
μέγεθος επιχείρησης και ενδεικτικούς κλάδους, ενώ αποτυπώθηκαν οι ειδικές συνθήκες στην
αγορά εργασίας την περίοδο της πανδημίας.
Τα παραπάνω στοιχεία της ανάλυσης, σε συνδυασμό με την τρέχουσα συγκυρία εν μέσω
της κρίσης πανδημίας και της υψηλής αβεβαιότητας, συνάδουν στο συμπέρασμα ότι το
τρέχον επίπεδο του κατώτατου μισθού δεν είναι ούτε ιδιαίτερα χαμηλό ούτε ιδιαίτερα
υψηλό. Συνεπώς, τουλάχιστον για όσο διαρκούν οι άμεσες αρνητικές επιδράσεις της
πανδημίας, το 2021 δεν κρίνεται σκόπιμο να γίνουν αλλαγές στο επίπεδο του κατώτατου
μισθού, ειδικά μεγάλης κλίμακας.
Μεσοπρόθεσμα, κρίνεται σκόπιμο αυξήσεις του κατώτατου μισθού να συνυπολογίζουν το
ρυθμό αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας. Μία αύξηση του επιπέδου του
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κατώτατου μισθού ταχύτερη από αυτήν της παραγωγικότητας θα επιβράδυνε περαιτέρω την
αποκλιμάκωση της ακόμα πολύ υψηλής ανεργίας, θα ενέτεινε τη θεμελιώδη πίεση στην
αγορά εργασίας ένεκα της πανδημίας όταν τα τρέχοντα προσωρινά μέτρα στήριξής της
σταδιακά θα αποσύρονται, με αρνητικές συνέπειες στην «απασχολησιμότητα» του άνεργου
ανθρώπινου δυναμικού και στις προοπτικές μακροχρόνιας ανάπτυξης της χώρας. Δύο από
τους βασικούς στόχους για την Ελληνική οικονομική ανάκαμψη είναι η μείωση της ανεργίας
και η άνοδος συνολικά των μισθών και κατ’επέκταση του διαθέσιμου εισοδήματος των
εργαζομένων. Η άνοδος των μισθών στο σύνολο της οικονομίας όμως αναμένεται να
προκύψει μέσα από επενδύσεις σε πάγιο και ανθρώπινο κεφάλαιο, οι οποίες και θα
βελτιώσουν την επί σειράς ετών αδύναμη αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας. Στο
πλαίσιο της ταχύτερης οικονομικής ανάκαμψης που έχει ανάγκη σήμερα η Ελληνική
οικονομία, προτείνεται να δοθεί προτεραιότητα αξιοποίησης ενδεχόμενου
δημοσιονομικού χώρου στη μείωση του μη μισθολογικού κόστους, ειδικά σε σχέση με τη
φορολογία της εργασίας και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, με μέτρα μόνιμης
διάρκειας. Αυτό θα έχει άμεσα θετικές συνέπειες στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών,
βελτιώνοντας την σχετική αγοραστική δύναμη των χαμηλόμισθων εισοδηματικών κλιμακίων,
καθώς και τα κίνητρα των ατόμων για επίσημη απασχόληση, με ευεργετικές επιδράσεις για
την πραγματική οικονομία και την δημοσιονομική κατάσταση μεσο-μακροχρόνια.
Προκειμένου να ποσοτικοποιηθούν οι επιπτώσεις από συγκεκριμένα σενάρια πολιτικής, σε
συνδυασμό μάλιστα με ενδεχόμενες δημοσιονομικές παρεμβάσεις στη φορολογία της
εργασίας, κρίνεται χρήσιμο να γίνει διερεύνηση της οικονομετρικής σχέσης μεταξύ
κατώτατου μισθού και μακροοικονομικών μεταβλητών, όπως η απασχόληση, το μισθολογικό
κόστος, το γενικό επίπεδο των τιμών, τόσο στο σύνολο της οικονομίας όσο και με κλαδική
ανάλυση. Η εμπειρική διερεύνηση της επίδρασης μεταβολών του κατώτατου μισθού στην
απασχόληση, και το διαθέσιμο εισόδημα, λαμβάνοντας υπόψη και την επίδραση άλλων
παραγόντων που επηρεάζουν αυτή τη σχέση, είναι χρήσιμο να εξεταστεί σε μια περισσότερο
λεπτομερή μελέτη, η οποία θα έχει πρόσβαση σε περισσότερα στοιχεία.
Ως προς τη δομή του νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου, διαφαίνεται ότι
ο απλοποιημένος ορισμός του ως μία «μοναδική αξία» αποτελεί σημαντική σύγκλιση προς
τις διεθνείς καλές πρακτικές. Περαιτέρω προσαυξήσεις σε σχέση με την προϋπηρεσία και
λοιπές μισθολογικές και μη μισθολογικές ρήτρες δύνανται να συμφωνηθούν διμερώς μεταξύ
εργαζομένων και εργοδοτών σε συλλογικές συμβάσεις εργασίας σε εθνικό, κλαδικό ή
επιχειρησιακό επίπεδο.
Ως προς το μηχανισμό διαμόρφωσης του νομοθετημένου κατώτατου μισθού και
ημερομισθίου, η ανάλυση και σύγκριση με πρακτικές άλλων χωρών οδηγεί στο συμπέρασμα
ότι ο μηχανισμός που τίθεται σε ισχύ τώρα, βασιζόμενος σε τριμερή κοινωνικό διάλογο
μεταξύ εργαζομένων, εργοδοτών και κράτους, και τροφοδοτούμενο από πόρισμα επιτροπής
εμπειρογνωμόνων, είναι εναρμονισμένος με καλές πρακτικές της πλειονότητας των
Ευρωπαϊκών χωρών. Στον βαθμό στον οποίο θα είναι ουσιαστικός ο ρόλος και θα
ενδυναμωθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και της κυβέρνησης,
δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για εμπεριστατωμένη διαβούλευση η οποία θα οδηγεί σε
ισορροπημένες κυβερνητικές αποφάσεις ως προς το εκάστοτε ύψος του νομοθετημένου
κατώτατου μισθού.
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9. Παράρτημα
Πίνακας 9.1: Ακρωνύμια χωρών της ΕΕ-27
Χώρα
Αυστρία
Βέλγιο
Βουλγαρία
Γαλλία
Γερμανία
Δανία
Ελλάδα
Εσθονία
Ιρλανδία
Ισπανία
Ιταλία
Κροατία
Κύπρος
Λετονία
Λιθουανία
Λουξεμβούργο
Μάλτα
Ολλανδία
Ουγγαρία
Πολωνία
Πορτογαλία
Ρουμανία
Σλοβακία
Σλοβενία
Σουηδία
Τσεχία
Φινλανδία

Ακρωνύμιο
AT
BE
BG
FR
DE
DK
EL
EE
IE
ES
IT
HR
CY
LV
LT
LU
MT
NL
HU
PL
PT
RO
SK
SL
SE
CZ
FI
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