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1 Εισαγωγή
1.1 Αντικείμενο και σκοπός της έκθεσης
Ο κατώτατος μισθός αποτελεί βασικό αντικείμενο συζήτησης της δημόσιας πολιτικής για
περισσότερο από έναν αιώνα σε διεθνές επίπεδο. Στην Ελλάδα η ενασχόληση για το ύψος
και τις επιπτώσεις του κατώτατου μισθού υπήρξε διαχρονικά περιορισμένη, τόσο λόγω
έλλειψης αξιόπιστων διαθέσιμων στοιχείων, αλλά και επειδή θεωρείται ένα κοινωνικά
ευαίσθητο θέμα με ιδεολογικές προκαταλήψεις. Από την αρχή της οικονομικής κρίσης η
υστέρηση ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και πώς αυτή μπορεί να βελτιωθεί
αναδείχθηκε σταδιακά ως βασικό ζητούμενο. Μεταξύ των μεταρρυθμίσεων που έλαβαν
χώρα διαμορφώθηκε ένα καινούργιο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον καθορισμό των μισθών
στην ελληνική οικονομία. Με βάση αυτό το πλαίσιο έγινε στροφή από τις κλαδικές και
ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας προς τις επιχειρησιακές και,
παράλληλα, ο καθορισμός του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου γίνεται πλέον από το
Υπουργικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Υπουργού Εργασίας, ο οποίος σύμφωνα με τα
ισχύοντα λαμβάνει υπόψη του το αποτέλεσμα της καθορισμένης διαδικασίας διαβούλευσης
μεταξύ επιστημονικών φορέων και κοινωνικών εταίρων.
Με την ολοκλήρωση της προηγούμενης διαδικασίας καθορισμού του κατώτατου μισθού τον
Φεβρουάριο του 2019, καταργήθηκε ο χαμηλότερος κατώτατος μισθός, που ίσχυε για τους
νέους μέχρι 25 ετών, και πλέον ο νόμιμος κατώτατος μισθός, για πλήρη απασχόληση, για
τους υπαλλήλους καθορίζεται στα εξακόσια πενήντα ευρώ (650,00 €) και, αντίστοιχα, το
κατώτατο ημερομίσθιο για τους εργατοτεχνίτες ανέρχεται στα είκοσι εννέα ευρώ και
τέσσερα λεπτά (29,04 €). Αυτή η αξιόλογη αύξηση κατά περίπου 11% για τους άνω των 25
ετών και περίπου 20% για τους μέχρι 25 ετών έγινε επτά έτη μετά τη δραστική μείωση των
κατώτατων μισθών, ύστερα από μια συνεχιζόμενη αποκλιμάκωση της ανεργίας για είκοσι
τρίμηνα (από το Β’ τρίμηνο του 2014) συνοδευόμενη με αντίστοιχη σταδιακή αύξηση της
απασχόλησης, καθώς και μετά από αξιοσημείωτη διετή αύξηση του ΑΕΠ.
Η τρέχουσα διαδικασία καθορισμού νέου κατώτατου μισθού, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία, ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2020 με την αποστολή πρόσκληση του ΟΜΕΔ προς τους
αρμόδιους φορείς και ιδρύματα για την υποβολή συναφούς έκθεσης – αξιολόγησης του
παραπάνω ισχύοντος κατώτατου μισθού. Δυστυχώς, ταυτόχρονα με την έναρξη αυτής της
διαδικασίας εμφανίστηκε ένα πολύ σοβαρό εξωγενές σοκ, το παγκόσμιο ξέσπασμα του
Κορωνοϊού COVID-19, μιας άγνωστης μεταδοτικής λοίμωξης που συγκλόνισε τη δημόσια
υγεία και τις κοινωνίες σε κάθε επίπεδο. Ο έλεγχος της πανδημίας επιδιώχθηκε κυρίως με
την εφαρμογή της κοινωνικής αποστασιοποίησης παντού, που αναπόφευκτα συνδέεται με
το κλείσιμο συγκεκριμένων χώρων εργασίας, την απαγόρευση μετακινήσεων, κοινωνικών
συναθροίσεων και εκδηλώσεων λατρείας. Έτσι στις 23 Μαρτίου 2020 επιβλήθηκε το πρώτο
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καθολικό απαγορευτικό, που σύντομα έφερε εντυπωσιακά αποτελέσματα στον έλεγχο της
πανδημίας οπότε από τις 4 Μαΐου ξεκίνησε η σταδιακή του άρση. Με το δεύτερο κύμα του
κορωνοϊού το φθινόπωρο επεβλήθη στις 7 Νοεμβρίου εκ νέου απαγορευτικό το οποίο από
τις 5 Απριλίου 2021 αίρεται σταδιακά έχοντας ωστόσο επιφέρει ασφυκτική πίεση στο εθνικό
σύστημα υγείας, ανθρώπινες και υλικές απώλειες, αλλά και πλήγματα στην οικονομική
δραστηριότητα και την αγορά εργασίας, ωστόσο τα τελευταία ηπιότερα από αυτά του
πρώτου κύματος. Παρά τα εκτεταμένα μέτρα ανακούφισης των πληττόμενων από την
πολιτική κατά του κορωνοϊού εργαζόμενων και επιχειρήσεων, τα οποία συνδυάστηκαν με τη
ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας, το 2020 το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 8,2%, η απασχόληση
κατά 0,9%, οι ώρες εργασίας κατά 11% και το προϊόν ανά απασχολούμενο κατά 7%.
Υπό το βάρος των επερχόμενων δυσμενών εξωγενών και αχαρτογράφητων εξελίξεων το
Υπουργείο Εργασίας με διαδοχικές νομοθετικές πρωτοβουλίες ανέβαλε τρεις φορές την
έναρξη της διαδικασίας αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού (Μάρτιος, Σεπτέμβριος και
Νοέμβριος 2020). Ήδη ο αρμόδιος Υπουργός έχει εκφράσει τη βούληση να προχωρήσει η
προβλεπόμενη διαδικασία επανακαθορισμού του κατώτατου μισθού και σε αυτό το πλαίσιο
συντάχθηκε η παρούσα έκθεση. Η σημερινή συγκυρία την άνοιξη του 2021, ωστόσο, αν και
διαφέρει σημαντικά από την περσινή, παραμένει εύθραυστη και οι προοπτικές αβέβαιες. Ο
μαζικός εμβολιασμός, που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2020, ελπίζεται καθώς προχωράει να
σηματοδοτήσει την εξασθένηση της πανδημίας και την ενίσχυση της πορείας προς την
ανάκαμψη. Η σύντομη έναρξη, επίσης, των δρομολογημένων ευρωπαϊκών προγραμμάτων
δημοσιονομικής στήριξης και σχεδίων ανάκαμψης, καθώς και τα προγράμματα ενίσχυσης
της απασχόλησης του ΟΑΕΔ αναμένεται να ευνοήσουν την ανάκαμψη. Ωστόσο, ενδεχόμενες
μεταλλάξεις του κορωνοϊού, οι όποιες καθυστερήσεις στον εμβολιασμό του πληθυσμού,
καθώς και δυσκολίες προσαρμογής στην μετά κορωνοϊό ψηφιακή και πράσινη εποχή μπορεί
να δράσουν αρνητικά στις οικονομικές και εργασιακές προοπτικές.
Η πρόκληση της πολιτικής στην αγορά εργασίας στην παρούσα συγκυρία δεν μπορεί παρά
να είναι η προσπάθεια διατήρησης των θέσεων εργασίας, οι οποίες μέχρι σήμερα τελούν
υπό την απαγόρευση των απολύσεων. Οι πολλές επιχειρήσεις που στηρίζονται λόγω
πανδημίας από το κράτος με επιδοτήσεις, ρευστότητα και αναβολή πληρωμών τελούν υπό
τη ρήτρα της διατήρησης των θέσεων εργασίας. Καθώς οι περιορισμοί λειτουργίας των
επιχειρήσεων σύντομα θα αρθούν, προφανώς σταδιακά, το πρωταρχικό στοίχημα είναι να
μην παρατηρηθούν αθρόες απολύσεις ούτε και οριστικό κλείσιμο βιώσιμων επιχειρήσεων.
Σε γενικές γραμμές οι στόχοι που συνδέονται με την ύπαρξη του κατώτατου μισθού είναι
ευρέως αποδεκτοί ως ορθοί και κοινωνικά επιθυμητοί, όμως υπάρχει διαφωνία κατά πόσο ο
κατώτατος μισθός είναι το καταλληλότερο εργαλείο για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Οι
υπέρμαχοι του κατώτατου μισθού εκτιμούν ότι αύξησή του θα οδηγήσει σε αύξηση του
διαθέσιμου οικογενειακού εισοδήματος και, συνεπώς, σε αύξηση της κατανάλωσης, ενώ
συγχρόνως θα έχει και θετικές επιπτώσεις στην ευημερία των νοικοκυριών, αφού θα μειώσει
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τη φτώχεια και την ανισότητα. Αυτά, υπό προϋποθέσεις, ενδέχεται να οδηγήσουν σε αύξηση
του ΑΕΠ μέσω της αύξησης της ζήτησης και, επομένως, να επιταχύνουν την οικονομική
μεγέθυνση. Στον αντίποδα υπάρχουν και εκείνοι που τονίζουν, ότι εφόσον ο κατώτατος
μισθός υπερβαίνει τον μισθό τον οποίο αντέχει να πληρώνει η αγορά εργασίας ή
συγκεκριμένα τμήματά της, τότε οδηγούμαστε σε απώλεια θέσεων εργασίας και, κατά
συνέπεια, σε αύξηση της ανεργίας,. Αν και αμφότερες οι απόψεις στηρίζονται σε γενικώς
αποδεκτά θεωρητικά οικονομικά υποδείγματα, είναι σκόπιμο κάθε φορά να ελέγχεται η
εφαρμογή τους στις εκάστοτε τρέχουσες συνθήκες της ελληνικής οικονομίας.
Οι επιπτώσεις από την όποια μεταβολή του κατώτατου μισθού είναι χρήσιμο να
διερευνώνται εκ των προτέρων και να συνεκτιμώνται από τους ασκούντες οικονομική
πολιτική, ειδικά κατά την τρέχουσα συγκυρία, η οποία αφενός δεν απέχει πολύ ούτε χρονικά
ούτε συγκυριακά από τη δεκαετία της οικονομικής κρίσης και το σύνολο των πολιτικών
λιτότητας που τη συνόδευσαν, αφετέρου βρίσκει τη χώρα ακόμη στη δίνη της πανδημίας του
κορωνοϊού, που έχει ήδη επιφέρει για το 2020 μείωση του ΑΕΠ κατά 8,2%. Σε αυτό το πλαίσιο
οι όποιες επιβαρύνσεις του κόστους εργασίας μπορεί να βλάψουν τις αναπτυξιακές
προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Επίσης, η άσκηση πολιτικής κατώτατων μισθών, αν και
ευρέως χαρακτηρίζεται ως κοινωνική πολιτική, επί της ουσίας αφορά ιδιωτικά χρήματα με
τα οποία σε κάποιο βαθμό καλύπτεται και η αδυναμία του κράτους να παράσχει ένα
ελάχιστο καθολικό δίκτυ οικονομικής προστασίας, παρόλο που τα τελευταία χρόνια με την
εφαρμογή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος έχουν γίνει σημαντικά βήματα προς τη
σωστή κατεύθυνση.
Σκοπός της παρούσας Έκθεσης είναι η αξιολόγηση του ισχύοντος νομοθετημένου κατώτατου
μισθού και ημερομισθίου στην Ελλάδα, ύστερα από πρόσκληση της Επιτροπής Συντονισμού
της Διαβούλευσης (5/3/2021) με βάση την υποπερ. Αα’ της περ. β’ της παρ. 5 του άρθρου
103 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).
Από την ανάγνωση του εγγράφου του ΟΜΕΔ, αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει η Έκθεση να
πραγματεύεται δύο κυρίως θέματα. Αρχικά την αξιολόγηση του σημερινού κατώτατου
μισθού και ημερομισθίου, η οποία προφανώς απαιτεί την εξέταση της σχέσης του κατώτατου
μισθού με βασικές μεταβλητές της αγοράς εργασίας (όπως οι μέσοι μισθοί, η συνολική και
επιμέρους απασχόληση, οι ροές στην αγορά εργασίας, καθώς και οι διαφορές των μισθών),
καθώς και με γενικότερες μεταβλητές, όπως η ανταγωνιστικότητα, η παραγωγικότητα, οι
τιμές και τα εισοδήματα. Στην εξέταση αυτών των σχέσεων οι καταγεγραμμένες εξελίξεις
στην ελληνική αγορά εργασίας και οικονομία μετά την τελευταία αναπροσαρμογή των
κατώτατων μισθών και ημερομισθίων στις αρχές του Φεβρουαρίου του 2019 απαιτούν ειδική
(ανα)θεώρηση λαμβάνοντας υπόψη τις θεσμικές και άλλες αλλαγές που έλαβαν χώρα στη
λειτουργία των αγορών εργασίας από την έναρξη της πρόσφατης μεγάλης κρίσης. Με άλλα
λόγια, οι όποιες σχέσεις των κατώτατων μισθών με βασικές μεταβλητές των αγορών
εργασίας που είχαν τεκμηριωθεί παλαιότερα πολύ πιθανόν να μην συναντώνται την
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τελευταία περίοδο, επειδή το θεσμικό πλαίσιο και η λειτουργία των αγορών έχει αλλάξει
δραστικά.
Επίσης, στην Έκθεση ζητούνται εκτιμήσεις για την (ανα)προσαρμογή του κατώτατου μισθού
στις επίκαιρες οικονομικές συνθήκες λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά δεδομένα και τις
βραχυχρόνιες αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Εκτιμήσεις οι οποίες
προφανώς προϋποθέτουν αξιόπιστες προβλέψεις για τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές της
ελληνικής οικονομίας. Οι πρόσφατες κατακλυσμιαίες, ωστόσο, οικονομικές, και όχι μόνο,
εξελίξεις λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού καθιστούν τις όποιες τέτοιες προβλέψεις
αρκετά αβέβαιες. Η γενική εκτίμηση διεθνών οργανισμών είναι ότι οι αναπτυγμένες
οικονομίες έχουν περάσει τα δύσκολα και ήδη εισέρχονται σε φάση ανάκαμψης που θα
δρομολογηθεί το 2ο εξάμηνο του 2021 και επιταχυνθεί το 2022. Παρόμοιες προοπτικές
εκτιμώνται και για την Ελλάδα. Ωστόσο, επειδή οι μεταβλητές που συνηγορούν στην αύξηση
του κατώτατου μισθού στη χώρα μας (ανάπτυξη, παραγωγικότητα, ανεργία) έχουν εξελιχθεί
την πρόσφατη περίοδο δυσμενώς, η όποια σύντομη και σημαντική αύξηση του κατώτατου
μισθού μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά δύσκολη άσκηση. Όπως φαίνεται και στη συνέχεια,
οι δυσκολίες από μια αξιόλογη αύξηση των κατώτατων μισθών συγκεντρώνονται κυρίως σε
μικρές οριακές επιχειρήσεις που αμείβουν το προσωπικό τους με τον κατώτατο ή λίγο πάνω
από αυτόν.
Η διάρθρωση της Έκθεσης αρχικά, στο τμήμα 2, περιλαμβάνει μία σύντομη και επιλεκτική
επισκόπηση της διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας, αναφορικά με τις οικονομικές
επιπτώσεις του κατώτατου μισθού. Ακολούθως στο τμήμα 3 καταγράφονται οι θεσμικές
αλλαγές που προηγήθηκαν και το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τον καθορισμό
του κατώτατου μισθού, ενώ το τμήμα 4 περιγράφει την τρέχουσα οικονομική συγκυρία
δίδοντας έμφαση στην περιγραφή της κατάστασης που επικρατεί στην αγορά εργασίας. Στο
τμήμα 5 καταγράφεται η θέση της Ελλάδας σε σχέση με άλλες χώρες αναφορικά με το ύψος
και την αγοραστική δύναμη του κατώτατου μισθού, ενώ το τμήμα 6 διερευνά την
αλληλεξάρτηση μεταξύ μέσων και κατώτατων αμοιβών, καθώς και μέσων αμοιβών και
απασχόλησης, ενώ εξετάζει τη σχέση μεταξύ παραγωγικότητας, ανταγωνιστικότητας και
αμοιβών, καθώς και ποιοι ενδέχεται να επηρεαστούν από αλλαγές στον κατώτατο μισθό. Τα
τελικά συμπεράσματα και οι προτάσεις πολιτικής παρουσιάζονται στο τμήμα 7.
Η ποσοτική τεκμηρίωση της παρούσας εργασίας στηρίζεται κυρίως σε δημοσιευμένα
διοικητικά απογραφικά στοιχεία του ΕΦΚΑ (Μηνιαία Στοιχεία Απασχόλησης ΙΚΑ), που
επιτρέπουν την εξέταση της εξέλιξης των μισθών και της απασχόλησης του ιδιωτικού τομέα
της οικονομίας σε συνδυασμό με την εξέλιξη των κατώτατων μισθών και ημερομισθίων για
το σύνολο της αγοράς και επιμέρους κλάδους και τομείς του. Επίσης, επεξεργασμένα
στοιχεία της δειγματοληπτικής Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, που περιέχει
χρήσιμη πληροφόρηση για τα χαρακτηριστικά του εργατικού δυναμικού, καθώς και της
δειγματοληπτικής Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης της ΕΛΣΤΑΤ, που παρέχει
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πληροφόρηση για τις μικτές αποδοχές από την εργασία, αξιοποιούνται για τον ίδιο σκοπό.
Τέλος, χρησιμοποιούνται δεδομένα από τους Εθνικούς Λογαριασμούς και από Διεθνείς
Οργανισμούς (Eurostat, OECD, ILO).

1.2 Αλλαγές και περιεχόμενο του κατώτατου μισθού
Με απόφαση της Υπουργού Εργασία της 30ης Ιανουαρίου 2019, που εκδόθηκε ακολουθώντας
την ισχύουσα διαδικασία που προβλέπει νομοθεσία του 2013 (ν 4172/2013), ορίστηκαν και
ισχύουν από 1ης Φεβρουαρίου 2019 ο νέος κατώτατος μηνιαίος μισθός για τους υπαλλήλους
στα 650 ευρώ, καθώς και το ημερομίσθιο για εργατοτεχνίτες στα 29,04 ευρώ, ενώ
καταργήθηκε ο χαμηλότερος κατώτατος που εφαρμόζονταν στους κάτω των 25 ετών
εργαζόμενους. Αυτό ισοδυναμεί με αύξηση σχεδόν 11% για τους άνω των 25 ετών και
περίπου 27% για τους κάτω των 25 ετών. Ωστόσο, επειδή με υπουργική απόφαση των
αρμοδίων υπουργών της 14ης Φεβρουαρίου 2019 οι εργοδότες εργαζομένων κάτω των 25
ετών απαλλάσσονται από το 50% της εργοδοτικής εισφοράς για την κύρια σύνταξη τέτοιων
εργαζόμενων, η αύξηση του κατώτατου μισθού στους κάτω των 25 περιορίζεται περίπου στο
20%. Επίσης, με Εγκύκλιο της Υπουργού Εργασίας στις 18 Φεβρουαρίου 2019 με οδηγίες για
την εφαρμογή των κατώτατων αμοιβών παρατίθεται ο ακόλουθος πίνακας που πέραν από
τον κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο καθορίζονται και οι κατώτατες αμοιβές μέχρι τρεις
τριετίες από 10% προσαύξηση εκάστη για τους μισθωτούς και έξι τριετίες από 5%
προσαύξηση εκάστη για τους εργατοτεχνίτες. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι οι έγγαμοι
εργαζόμενοι δικαιούνται ένα επιπλέον 10% επί του ελάχιστου μισθού ή ημερομισθίου, όπως
προβλέπεται από την ΕΓΣΣΕ. Με αυτά δεδομένα, καθίσταται σαφές ότι στη χώρα μας δεν
υπάρχει ένας κατώτατος μισθός, όπως σε πολλές άλλες χώρες, αλλά ένα συγκεκριμένο
πλήθος ελάχιστων μισθών και ημερομισθίων ανάλογα με την προϋπηρεσία και την
οικογενειακή κατάσταση κάθε εργαζόμενου.1
Κρίσιμο ερώτημα που ανακύπτει, όπως θα δούμε στη συνέχεια, είναι εάν και κατά πόσο
αυτές οι αυξήσεις στις κατώτατες αμοιβές, οι οποίες χορηγήθηκαν μετά την επιτυχή
ολοκλήρωση τον Αύγουστο του 2018 του λεγόμενου τρίτου Μνημονίου της ελληνικής
Κυβέρνησης με τους δανειστές της χώρας, επηρέασαν τις μετέπειτα εξελίξεις των
καταβαλλόμενων (μέσων) μισθών, οι οποίες διαφαίνεται να μην είναι εντυπωσιακές, καθώς
και της απασχόλησης και της ανεργίας, οι οποίες με μια πρώτη ματιά φαίνεται ότι τους
επόμενους μήνες συνέχισαν την μέχρι τότε επιθυμητή τάση τους. Η όποια απάντηση σε αυτό

1

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα παραπάνω εξεταζόμενα κατώτατα ημερομίσθια και ο κατώτατος
μηνιαίος μισθός αυξάνονται (μετά τα μνημόνια μόνο στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, παλαιότερα
παντού) λόγω των δώρων Χριστουγέννων (ένας μισθός) και Πάσχα (μισός μισθός) και του επιδόματος
αδείας (μισός μισθός), που πρέπει να καταβάλλονται στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.
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το ερώτημα δυσχεραίνεται από την ξαφνική και οξεία επίδραση της πανδημίας στην
κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας.

Πίνακας 1: Κατώτατοι μισθοί από 1η Φεβρουαρίου 2019
Έτη Προϋπηρεσίας
0 -3
3-6
6-9
9+

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Βασικός Μισθός
Προσαύξηση Προϋπηρεσίας
650
0
650
65
650
130
650
195

Σύνολο
650
715
780
845

Έτη Προϋπηρεσίας
0 -3
3-6
6-9
9 - 12
12 - 15
15 - 18
18 +

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
Βασικό ημερομίσθιο Προσαύξηση Προϋπηρεσίας
29,04
0
29,04
1,45
29,04
2,90
29,04
4,36
29,04
5,81
29,04
7,26
29,04
8,71

Σύνολο
29,04
30,49
31,94
33,40
34,85
36,30
37,75

Πηγή: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Εγκύκλιος
7613/395-18-02-2019

Πριν από την τελευταία μεταβολή των κατώτατων μισθών είχε επέλθει στα μέσα του
Φεβρουαρίου του 2012 δραστική μείωση των κατώτατων μισθών που ίσχυσε από την
1/2/2012 κατά 22% και ο μηνιαίος κατώτατος μισθός των υπαλλήλων από 751,4 ευρώ
κατήλθε στα 561,1 ευρώ, ενώ το κατώτατο ημερομίσθιο εργατών από 33,57 ευρώ κατήλθε
στα 26,18 ευρώ. Προκειμένου περί εργαζομένων κάτω των 25 ετών η ποσοστιαία μείωση των
κατώτατων αμοιβών ανήλθε σε 32%, οπότε και ο ελάχιστος μηνιαίος μισθός υπαλλήλου έγινε
510,95 ευρώ και το ημερομίσθιο του εργάτη 22,83 ευρώ. Αυτές οι δραστικές μειώσεις έγιναν
αφού η ανεργία από 10,5% το τέταρτο τρίμηνο του 2009 εκτινάχθηκε στο 20,9% το τέταρτο
τρίμηνο του 2011, ενώ την ίδια διετία χάθηκαν 622 χιλ θέσεις εργασίας (μείωση της
απασχόλησης σχεδόν 14%). Η δε χώρα, λόγω του τότε δημοσιονομικού εκτροχιασμού και της
κρίσης δημοσίου χρέους, τον Μάιο του 2010 εντάχθηκε σε πρόγραμμα δημοσιονομικής
προσαρμογής μέσω κοινής συμφωνίας της ελληνικής Κυβέρνησης με το ΔΝΤ, την ΕΚΤ και την
ΕΕ, το οποίο επέβαλε άμεσες δραστικές μειώσεις των μισθών στο Δημόσιο και των
συντάξεων με αποτέλεσμα να μειωθούν οι μέσες αποδοχές το 2010 στο μεν Δημόσιο κατά 7,7%, στον δε ιδιωτικό τομέα κατά -2,9%. Τις παραπάνω μειώσεις των κατώτατων μισθών
καθώς και τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, που έγιναν στα πλαίσια
νεότερης συμφωνίας της χώρας με τους δανειστές (δεύτερο μνημόνιο) ακολούθησε
σημαντική πτώση των μέσων μισθών. Η ανεργία συνέχισε να αυξάνει και κορυφώθηκε στο
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27% το 2013 για να εμφανίσει κάμψη από το δεύτερο τρίμηνο του 2014, η δε απασχόληση
ακολούθησε αντίστροφη πορεία και από τα μέσα του 2014, ιδιαίτερα στους μισθωτούς,
εμφανίζει συστηματική ανάκαμψη.
Για μια πληρέστερη εικόνα της εξέλιξης των κατώτατων μισθών σημειώνουμε ότι την περίοδο
πριν το 2012 παρατηρήθηκε αξιόλογη αύξηση, όπως αυτή καθορίζονταν από τις εκάστοτε
ισχύουσες ΕΓΣΣΕ που υπογράφονταν από τους εκπροσώπους εργοδοτών και εργαζομένων
του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. Ειδικότερα, το κατώτατο ημερομίσθιο ανειδίκευτου
εργάτη χωρίς προϋπηρεσία από 24,22 ευρώ στις αρχές του 2004 με συχνές αυξήσεις ανήλθε
στα 33,04 ευρώ τον Μάιο του 2009 όπου παρέμεινε μέχρι τον Ιούνιο του 2011 για να αυξηθεί
εν μέσω κρίσης, έστω οριακά, στα 33,57 μέχρι τα μέσα του Φεβρουαρίου του 2012, οπότε με
νόμο μειώθηκε στο επίπεδο των 26,18 ευρώ. Φαίνεται, έτσι, ότι η άνοδος του κατώτατου
ημερομισθίου συγκεντρώνεται από τις αρχές 2004 μέχρι το καλοκαίρι 2009 και ανέρχεται σε
36,4% και σε σταθερές τιμές σχεδόν στο 17% ή ισοδύναμα κατά 3,7% ετησίως (παρόμοιες
εξελίξεις είχε και ο μηνιαίος μισθός των υπαλλήλων). Και εδώ είναι χρήσιμη η εξέταση της
εξέλιξης των κατώτατων μισθών με την αντίστοιχη κρίσιμων μεταβλητών, που πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη κατά την αναπροσαρμογή των κατώτατων μισθών, όπως η
παραγωγικότητα, το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος, η ανταγωνιστικότητα της
οικονομίας και τα ελλείμματα (δημοσίου και ισοζυγίου πληρωμών).
Ο ρόλος των κατώτατων μισθών από την πλευρά των επιχειρήσεων καθίσταται πιο σαφής,
εάν λάβουμε υπόψη και το μη μισθολογικό κόστος εργασίας. Έτσι πρέπει να
συνυπολογισθούν οι υποχρεωτικές εργοδοτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και
οι όποιες άλλες μη υποχρεωτικές από τον νόμο δαπάνες εργασίας. Ταυτόχρονα, υπάρχει και
η φορολογία των κατώτατων μισθών των εργαζομένων με τη μορφή υποχρεωτικών
εισφορών στην κοινωνική ασφάλιση και στο Ταμείο Προνοίας Ιδιωτικού Τομέα (4%), η οποία
ελαττώνει τα κίνητρα για συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό και διευρύνει περαιτέρω την
απόσταση μεταξύ κόστους απασχολούμενων με κατώτατο μισθό και καθαρό κατώτατο μισθό
(μικτές αποδοχές έναντι καθαρών). Έτσι, τα διαθέσιμα χρήματα του εργαζόμενου με τις
κατώτατες νόμιμες αμοιβές εξαρτώνται από το ύψος αυτών, από τις εισφορές στα
ασφαλιστικά ταμεία, καθώς και από το ύψος του αφορολόγητου εισοδήματος και τις όποιες
φοροαπαλλαγές δικαιούται. Συνεπώς, ο καθορισμός του κατώτατου μισθού καθίσταται
σύνθετη άσκηση.
Η σημερινή κυβέρνηση αυξάνοντας το αφορολόγητο όριο ήδη αύξησε κάπως τον (καθαρό)
κατώτατο μισθό. Επίσης από την 1 Ιουνίου του 2020 ισχύει μείωση του μη μισθολογικού
κόστους, η οποία για τους μισθωτούς πλήρους απασχόλησης ανέρχεται σε 0,42 πμ. Από τον
Ιανουάριο του 2021 εφαρμόζεται η δεύτερη μείωση ασφαλιστικών εισφορών των
εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας κατά 1,21 πμ. Έτσι συνολικά ο καθαρός
μισθός των χαμηλόμισθων αυξήθηκε κατά 1,63 πμ, ενώ οι υποχρεωτικές εισφορές τους
πλέον ανέρχονται στο 14,12%. Από την άλλη πλευρά ο εργοδότης καταβάλλει μη μισθολογικό
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κόστος που ανέρχεται στο 22,54%, οπότε το συνολικό μη μισθολογικό κόστος στον ιδιωτικό
τομέα είναι 36,66% (από 40,56% ).
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2 Σύντομη βιβλιογραφική επισκόπηση
Βάσει εμπειρικών μελετών που στηρίζονταν στο ανταγωνιστικό υπόδειγμα ισορροπίας (Egge
et al. (1970), Goldfarb (1975) και Brown et al. (1982)), ήδη από τη δεκαετία 1970, εδραιώθηκε
η άποψη ότι υπάρχει αρνητική σχέση μεταξύ κατώτατου μισθού και απασχόλησης. Ωστόσο,
η δημοσίευση μελετών στις ΗΠΑ (Card (1992), Card and Krueger (1994, 1995)), αποτέλεσε το
εφαλτήριο για τη «νέα έρευνα για τον κατώτατο μισθό» (‘new minimum wage research’),
προσφέροντας ερμηνείες που αμφισβητούσαν την κρατούσα άποψη. Η διαφοροποιημένη
προσέγγισή τους (μέθοδος διαφοράς των διαφορών) ήταν περισσότερο συμβατή με το
υπόδειγμα του μονοψωνίου. Η διάσταση των απόψεων αναφορικά με την επίδραση του
κατώτατου μισθού στην απασχόληση έχει απασχολήσει αρκετούς σύγχρονους ερευνητές,
όπως τους Neumark and Wascher (2007 και 2008), οι οποίοι εξετάζοντας σημαντικό αριθμό
μελετών στις ΗΠΑ, επιβεβαιώνουν την έλλειψη συναινετικής προσέγγισης επί των
επιδράσεων της κατώτατης αμοιβής, αν και οι συγγραφείς ρέπουν περισσότερο στην άποψη
των αρνητικών συνεπειών της εν λόγω πολιτικής.
Η τάση που αναδεικνύεται στην πιο πρόσφατη βιβλιογραφία αφορά στη μελέτη
συγκεκριμένων ομάδων συμμετοχής (treatment groups) μισθωτών που επηρεάζονται πιο
άμεσα από τις μεταβολές του κατώτατου (minimum wage bite), σε σύγκριση με άλλες
κατηγορίες –ηλικιακές ή εισοδηματικές– εργαζομένων που μένουν σχεδόν ανεπηρέαστες
από τις μεταβολές του (ομάδες ελέγχου – control groups). Στη συνέχεια, οι έρευνες που
παρουσιάζονται διακρίνονται σε αυτές που εστιάζουν στις επιδράσεις της θεσμοθετημένης
κατώτατης αμοιβής στην απασχόληση σε ευρωπαϊκές χώρες, σε τρίτες χώρες, στις ΗΠΑ και,
τέλος, στην Ελλάδα. Στην τελευταία ενότητα γίνεται σύντομη αναφορά στις συνέπειες του
κατώτατου μισθού σε άλλα οικονομικά μεγέθη. Σε κάθε περίπτωση, ο στόχος είναι η
παρουσίαση των πλέον ενδεδειγμένων και αναγνωρισμένων συνεισφορών στη συζήτηση,
που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ή να καθοδηγήσουν στη λήψη αποφάσεων κατά την
άσκηση πολιτικής.

Ευρωπαϊκές χώρες
Η Pereira (2003) χρησιμοποιεί δεδομένα από τις εθνικές έρευνες εργοδοτών και ορίζει τις
ηλικιακές ομάδες 20-25 και 30-35 ετών ως ομάδες ελέγχου. Στόχος είναι να εξεταστεί η
επίδραση της αύξησης του κατώτατου μισθού στο επίπεδο απασχόλησης της ηλικιακής
ομάδας 18-19 ετών (της οποίας ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε κατά σχεδόν 36% σε
πραγματικούς όρους). Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η αύξηση των αποδοχών της
νεαρότερης ομάδας οδήγησε σε μείωση της απασχόλησης. Επιπλέον, η έρευνα κατέγραψε
και σημαντικό βαθμό υποκατάστασης μεταξύ των εργαζόμενων αυτής και της γηραιότερης
κατηγορίας.
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Σε αντίθετα αποτελέσματα κατέληξαν οι Portugal and Cardoso (2006). Οι συγγραφείς
τεκμηριώνουν ένα θετικό αποτέλεσμα της αύξησης του κατώτατου μισθού στη μείωση του
ρυθμού αποχώρησης, ως απότοκο της μεταβαλλόμενης συμπεριφοράς των πολύ νέων
ηλικιών. Υποστηρίζουν δηλαδή, ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού τους έκανε να
διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους και μείωσε την τάση που χαρακτηρίζει τους νέους να
μετακινούνται συχνά, βελτιώνοντας έτσι τον βαθμό προσκόλλησης (attachment) στην αγορά
εργασίας.
Περαιτέρω, οι έρευνες των Machin et al. (2003), Stewart (2004) και Dickens et al. (2015),
εστιάζουν στην εισαγωγή του κατώτατου ημερομισθίου στο Ην. Βασίλειο (1999). Η πρώτη
εντοπίζει μια αρνητική επίδραση στην απασχόληση που προέρχεται, όμως, από εξωγενή,
συμπεριφορικό παράγοντα. Επιπλέον, αναφέρει ότι η μείωση των μισθολογικών διαφορών
είχε θετικό αποτέλεσμα στην άμβλυνση της εισοδηματικής ανισότητας. Οι υπόλοιπες δύο
μελέτες είτε δεν εντοπίζουν κάποια αξιοσημείωτη επίδραση, είτε συμπεραίνουν ότι υπάρχει
κάποια μικρή, αλλά ορατή, επίδραση στην απασχόληση των γυναικών εργαζόμενων μερικής
απασχόλησης.

Μελέτες σε τρίτες χώρες και συλλογικές μελέτες
Οι Hyslop and Stillman (2007) εξετάζουν τις επιπτώσεις από την επέκταση εφαρμογής του
κατώτατου μισθού σε νέους ηλικίας 18-19 ετών στη Νέα Ζηλανδία το 2001, χρησιμοποιώντας
τη μέθοδο της διαφοράς των διαφορών. Η μεταρρύθμιση είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση
των αποδοχών της συγκεκριμένης ομάδας κατά 69%! Επιλέγοντας ως ομάδα ελέγχου τα
άτομα ηλικίας 20-25 ετών κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει μια θετική, αλλά
στατιστικά μη σημαντική, επίδραση στην απασχόληση και των δύο ομάδων. Από την άλλη
μεριά, οι Alaniz et al. (2011) επικεντρώνονται στην περίπτωση της Νικαράγουα, όπου δεν
επιβεβαιώνονται αρνητικές επιπτώσεις στην απασχόληση από την αύξηση του κατώτατου
μισθού. Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι αυτό πιθανόν οφείλεται στο χαμηλότερο του
οριακού προϊόντος μισθό στο πλαίσιο μιας μονοψωνιακής αγοράς.
Οι Neumark and Wascher (2004α), εξετάζουν τις επιπτώσεις των μεταβολών του κατώτατου
μισθού στην απασχόληση σε 17 χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ την περίοδο 1975-2000. Τα
αποτελέσματα δείχνουν μείωση της απασχόλησης των νέων, ειδικά σε χώρες που δεν έχουν
διαφορετικό -χαμηλότερο του κατώτατου- μισθό για τους νέους. Συνολικά, προκύπτει ότι οι
επιπτώσεις είναι ισχυρότερες στις χώρες με τις πιο απελευθερωμένες αγορές εργασίας.
Επιπρόσθετα, η μελέτη των Dolton et al. (2012) διερευνά τις επιπτώσεις των μεταβολών του
κατώτατου μισθού σε 33 ευρωπαϊκές χώρες-μέλη και μη-μέλη του ΟΟΣΑ την περίοδο 19712009. Τα αποτελέσματα συνηγορούν στην άποψη ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού
προκαλεί μείωση του επιπέδου απασχόλησης, η οποία είναι εντονότερη μεταξύ των νέων,
απόδειξη ότι είναι πιο ευάλωτοι σε αυξήσεις του κόστους εργασίας. Μάλιστα, η
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συγκεκριμένη μελέτη πρωτοτυπεί επικεντρώνοντας τη συζήτηση σε χώρες που βίωσαν
εντονότερα την οικονομική ύφεση του 2008/9 και συμπεραίνει ότι -ceteris paribus- οι
επιπτώσεις στην απασχόληση είναι ισχυρότερες σε περιόδους κρίσης.

ΗΠΑ
Για την οικονομία των ΗΠΑ, οι Neumark and Wascher (2004β) εντοπίζουν τις εντονότερες
επιδράσεις του κατώτατου μισθού σε άτομα που αμείβονται είτε με το συγκεκριμένο
επίπεδο αποδοχών, είτε πολύ κοντά σε αυτό. Στην απασχόληση των συγκεκριμένων ομάδων
υπάρχει αρνητική και στατιστικά σημαντική σχέση. Μάλιστα, οι Neumark et al. (2000)
υποστηρίζουν ότι η προς τα κάτω προσαρμογή της απασχόλησης των εργαζομένων που
αμείβονται με τον κατώτατο μισθό σε όρους ωρών και ημερών εργασίας είναι τέτοια, ώστε
υπέρ-αντισταθμίζει την αύξηση των αποδοχών τους προκαλώντας εισοδηματικές απώλειες
για την ομάδα συνολικά. Στην ίδια μελέτη υποστηρίζουν ότι η στήριξη των εργατικών
σωματείων στην αύξηση του κατώτατου μισθού οφείλεται στα οφέλη που αποκομίζουν τα
χαμηλόμισθα μέλη τους σε βάρος των χαμηλόμισθων μη-μελών.
Οι Colla et al. (2017) μελετούν τις συνέπειες που προκαλούνται από την αύξηση του
κατώτατου ωρομίσθιου στο San Francisco και συμπεραίνουν ότι τόσο οι επιπτώσεις στην
απασχόληση όσο και στις ώρες εργασίας δεν είναι σημαντικές, παρά την αύξηση των
αποδοχών και τη μείωση της ανισότητας που επέφεραν. Επίσης, καμία επίπτωση στην
απασχόληση στον κλάδο στης εστίασης από την αύξηση του κατώτατου μισθού στο Seattle
των ΗΠΑ τα έτη 2015 και 2016 δεν εντοπίζει η μελέτη των Reich et al. (2017), σε αντίθεση με
τις αποδοχές που αυξήθηκαν για τους χαμηλόμισθους. Το επιπρόσθετο ενδιαφέρον στοιχείο
του εγχειρήματος είναι ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού δεν ήταν ενιαία, αλλά εξαρτιόταν
από το μέγεθος της επιχείρησης.
Περαιτέρω, έμφαση στις διαφορετικές επιπτώσεις του κατώτατου μισθού στην απασχόληση
ανάλογα με το σημείο εκκίνησης δίνει και ο Manning (2016). Τα αποτελέσματα της έρευνας,
που καλύπτουν την περίοδο 1979-2014, συνηγορούν στην άποψη ότι υπάρχει στατιστικά
σημαντική θετική επίδραση της αύξησης του κατώτατου μισθού στις αποδοχές, αλλά δεν
υπάρχει σημαντική επίδραση στην απασχόληση των εφήβων, ενώ στους νέους 20-29 ετών οι
επιδράσεις είναι μικρές και θετικές. Ο συγγραφέας καταλήγει ότι το βασικό ερώτημα που
πρέπει να απαντηθεί αφορά στο ύψος του κατώτατου μισθού που δεν βλάπτει την
απασχόληση, ένα ερώτημα που συνάδει με τις προβλέψεις του μονοψωνιακού
υποδείγματος της αγοράς. Προς τούτο εξετάζει τις περιπτώσεις χωρών με υψηλότερο
κατώτατο μισθό σε σύγκριση με εκείνον που ισχύει στις ΗΠΑ (όπως προκύπτει από το λόγο
κατώτατος/διάμεσο μισθό, γνωστό και ως Kaitz index), όπως το ΗΒ, η Γαλλία και η Αυστραλία.
Σε καμία χώρα δεν προκύπτει στατιστικά σημαντική αρνητική επίδραση του κατώτατου
μισθού στην απασχόληση.
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Οι Jardin et al. (2017) επιβεβαιώνουν τα γενικά αποτελέσματα των Reich et al. (2017)
προχωρώντας την ανάλυση ένα βήμα παραπέρα. Ειδικότερα, υποστηρίζουν ότι οι επιπτώσεις
στην απασχόληση είναι ισχυρότερες, όταν η ανάλυση εστιάζεται στις θέσεις εργασίας με τις
χαμηλότερες αποδοχές ή όταν λαμβάνονται υπόψη οι συνολικές ώρες εργασίας αντί του
αριθμού των απασχολούμενων. Αυτό σημαίνει ότι οι συνέπειες των μεταβολών του
κατώτατου μισθού εξαρτώνται από το αρχικό, σχετικό ύψος του, καθώς φαίνεται ότι πέρα
από ένα όριο, η αύξηση του κατώτατου μισθού έχει σημαντικές επιπτώσεις στην
απασχόληση (βλ. επίσης Manning (2016)). Στο ίδιο μήκος κύματος οι Clemens and Strain
(2018) εξετάζουν τις επιπτώσεις στην απασχόληση των εφήβων (τυπικά 13-19 ετών), των
νέων ενηλίκων (16-21 ετών) και των ατόμων ηλικίας 16-25 ετών που δεν έχουν ολοκληρώσει
τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Συμπερασματικά, προκύπτει ότι οι μετριασμένες αυξήσεις
έχουν θετική επίδραση ενώ, όταν τα σχετικά όρια υπερβαίνονται, τότε η επίδραση είναι
αρνητική.

Ελλάδα
Οι σχετικές μελέτες στην Ελλάδα είναι περιορισμένες στον αριθμό και σχετικά πρόσφατες. Η
παλαιότερη είναι της Koutsogeorgopoulou (1994) και αφορά στον κλάδο της μεταποίησης.
Εντοπίζει δε θετική επίδραση του κατώτατου μισθού στις αποδοχές και αρνητική επίδραση
στην απασχόληση ανεξαρτήτως φύλου. Η ελαστικότητα της απασχόλησης στην αύξηση του
κατώτατου μισθού διαφέρει μεταξύ των φύλων και κυμαίνεται από -0,059 έως -0,109 για
τους άνδρες και από -0,060 έως -0,111 για τις γυναίκες. Αντίστοιχα, η ελαστικότητα των
μέσων μισθών στον κατώτατο υπολογίστηκε σε 0,317 για τους άνδρες και 0,321 για τις
γυναίκες. Ο Karageorgiou (2004) χρησιμοποιεί χρονολογικές σειρές της περιόδου 1974-2001
και καταλήγει σε αρνητικές, αλλά στατιστικά μη σημαντικές, επιπτώσεις των μεταβολών του
κατώτατου μισθού στην απασχόληση των νέων άνω των 18 ετών. Αντίθετα, εκτιμά θετικές
και στατιστικά σημαντικές επιπτώσεις στην απασχόληση των ανήλικων νέων (<18). Η
ερμηνεία που προτείνεται είναι ότι οι επιχειρήσεις υποκαθιστούν τους υφιστάμενους
εργαζόμενους με ανήλικους, λόγω του χαμηλότερου κόστους των τελευταίων.
Η μεγάλη μείωση του κατώτατου μισθού το Φεβρουάριο του 2012 (32% για άτομα κάτω των
25 ετών και 22% για τους υπόλοιπους) αποτέλεσε ευκαιρία να διερευνηθούν οι επιπτώσεις
στην απασχόληση, η οποία την περίοδο εκείνη έσπαγε το ένα αρνητικό ρεκόρ μετά το άλλο.
Ο Yannelis (2014) διερευνά τις επιπτώσεις της μείωσης τόσο στην απασχόληση ως απόλυτο
μέγεθος όσο και στις ροές από και προς αυτήν με τη βοήθεια της Έρευνας Εργατικού
Δυναμικού (ΕΕΔ). Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι μετά τη μεταρρύθμιση
αυξήθηκε ο ρυθμός πρόσληψης των νέων κάτω των 25 ετών ξεπερνώντας τον αντίστοιχο των
ατόμων άνω των 25 ετών, ενώ οι επιπτώσεις ήταν εντονότερες για τα άτομα με χαμηλές
αμοιβές. Επιπλέον, εξαιτίας της μείωσης του κατώτατου μισθού μειώθηκε αντίστοιχα η
πιθανότητα των νέων κάτω των 25 ετών να απολυθούν. Για τους νέους κάτω των 25 ετών η
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ελαστικότητα της απασχόλησης υπολογίστηκε ότι κυμαίνεται από -0,280 έως -0,460, αρκετά
υψηλότερη από τα αντίστοιχα μεγέθη που υπολόγισε η Koutsogeorgopoulou (1994). Πέρα
από τις διαφορές στα δεδομένα και τη μεθοδολογία των δύο μελετών, πρέπει να σημειωθεί
ότι η αγορά εργασίας το 2012 ήταν σαφώς περισσότερο ευέλικτη λόγω των μεταρρυθμίσεων,
στοιχείο που διευκόλυνε σε ένα βαθμό την προσαρμογή της απασχόλησης.
Μια ακόμη σχετικά πρόσφατη προσπάθεια διερεύνησης των επιπτώσεων του κατώτατου
μισθού στην απασχόληση και στις αποδοχές έγινε από τον Κανελλόπουλο (2015)
αξιοποιώντας διοικητικά στοιχεία. Η ελαστικότητα της απασχόλησης στη μεταβολή του
κατώτατου μισθού (ως μερίδιο του μέσου μισθού, ήτοι στον Kaitz Index) υπολογίστηκε από
-0,176 έως -0,297 για τους άνδρες και από -0,147 έως -0,169 για τις γυναίκες. Τα νούμερα
αυτά είναι επίσης αρκετά υψηλότερα από εκείνα που υπολόγισε η Koutsogeorgopoulou
(1994), αλλά μικρότερα από εκείνα στα οποία κατέληξε ο Yannelis (2014). Επίσης, σε
αντίθεση με τα ευρήματα της πρώτης, τα αποτελέσματα του Κανελλόπουλου (2015) δείχνουν
σημαντικά μεγαλύτερη ελαστικότητα στην περίπτωση των ανδρών, κάτι που δεν συνάδει με
την πεποίθηση ότι οι γυναίκες είναι κυρίως αυτές που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό,
άρα οι όποιες αλλαγές αναμένεται να τις επηρεάζουν περισσότερο. Οι διαφορές με
προηγούμενες μελέτες δεν είναι τόσο μεγάλες στην περίπτωση της ελαστικότητας του μέσου
μισθού στη μεταβολή του κατώτατου, η οποία είναι 0,380 για τους άνδρες και 0,404 για τις
γυναίκες, όμως φαίνεται να επιβεβαιώνεται η μεγαλύτερη ελαστικότητα των μισθών των
γυναικών.
Οι Georgiadis, Kaplanis, and Monastiriotis (2018) χρησιμοποιώντας αδημοσίευτα στοιχεία
του ΕΦΚΑ σε επίπεδο επιχείρησης και μια τροποποιημένη μέθοδο της διαφοράς των
διαφορών στις εκάστοτε μεταβολές των κατώτατων μισθών συμπεραίνουν ότι οι κατώτατοι
μισθοί έχουν μία στατιστικά σημαντική και θετική επίδραση στους μισθούς, τόσο σε ατομικό
όσο και σε επίπεδο επιχείρησης. Επίσης, βρίσκουν ότι η επίδραση στους μισθούς εκτείνεται
σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και πιο πάνω από τον διάμεσο μισθό. Ωστόσο, αναφορικά
με την απασχόληση δεν βρίσκουν κάποια συστηματική σχέση μεταξύ κατώτατων
ημερομισθίων και απασχόλησης.
Τα ερευνητικά αποτελέσματα της συζήτησης για την επίδραση του χαμηλότερου κατώτατου
μισθού για τους νέους έως 25 ετών είναι αντικρουόμενα, με την έννοια ότι δεν
διαμορφώνουν κάποιο επαρκές επίπεδο συναίνεσης. Ο Karakitsios (2016) αναπτύσσει την
προσέγγισή του σε δύο επίπεδα. Η περιγραφική απεικόνιση εστιάζει στους εργαζόμενους
πλήρους απασχόλησης δύο ηλικιακών ομάδων εργαζόμενων, η πρώτη 20-24 ετών και η
δεύτερη 25-29 ετών, υποθέτοντας την μεταξύ τους πλήρη υποκαταστασιμότητα. Επιπλέον, η
εργασία υποθέτει ότι ο κατώτατος μισθός για τους νέους δύναται σχεδόν να εξαντλήσει την
επίδρασή του στο εύρος των εν λόγω ηλικιακών ομάδων. Το αποτέλεσμα της πρώτης
μεθόδου δείχνει ότι ο ρυθμός απασχόλησης των νέων εργαζόμενων επιβράδυνε την
αρνητική του τάση, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο της μεγαλύτερης ηλικιακής ομάδας.
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Επίσης, η έρευνα επισημαίνει ότι οι εργασιακές επιδόσεις των νεότερου σε ηλικία
δυναμικού, βελτιώνονται σχετικά άμεσα.
Σε ένα δεύτερο επίπεδο ο ίδιος συγγραφέας χρησιμοποιεί μια αναλυτική μέθοδο εκτιμώντας
ότι η επίδραση του χαμηλότερου κατώτατου μισθού στην απασχόληση των νέων είναι από
ασήμαντη έως αρνητική. Χωρίζοντας περαιτέρω το δείγμα σε τρεις εκπαιδευτικές βαθμίδες
και εκκινώντας από όσους έχουν ολοκληρώσει τη χαμηλότερη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, συμπεραίνει ότι η πιθανότητα εύρεσης εργασίας μειώθηκε περισσότερο για
τους νέους σε σύγκριση με τους γηραιότερους εργαζόμενους με αντίστοιχη εκπαίδευση. Για
την υψηλότερη εκπαιδευτική βαθμίδα όμως, τα αποτελέσματα αντιστρέφονται.
Συμπερασματικά, ο ερευνητής αποφαίνεται ότι η επίδραση στην απασχόληση των νέων
εργαζόμενων από την εφαρμογή του χαμηλότερου κατώτατου μισθού για τους νέους είναι
θετική.
Οι Kakoulidou et al. (2018) χρησιμοποιούν τριμηνιαία δεδομένα από την Έρευνα Εργατικού
Δυναμικού της περιόδου 2008Q1-2016Q1, για τη διερεύνηση των επιδράσεων του
χαμηλότερου κατώτατου μισθού για τους νέους ως 25 ετών. Στην ανάλυσή τους δεν
εντοπίζουν κάποια στοιχεία που να στηρίζουν την υπόθεση της υποκαταστασιμότητας
μεταξύ των ηλικιακών ομάδων. Επιπλέον, καταλήγουν ότι η πιθανότητα συμμετοχής των
μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων, σε σχέση με τους νεότερους, μεγαλώνει. Κάτι τέτοιο,
υποστηρίζουν, δείχνει ότι η περαιτέρω μείωση του διαφορετικού, χαμηλότερου, κατώτατου
μισθού για τους νέους θα επέφερε σχετική μείωση της προσφοράς εργασίας τους. Πέραν
τούτου, σύμφωνα με τους συγγραφείς, η αύξηση της συμμετοχής των ηλικιών 25-27 – για
τους οποίους ισχύει ο κατώτατος άνω των 25 ετών – στο εργατικό δυναμικό του μηαγροτικού ιδιωτικού τομέα, βελτιώνεται σημαντικά.

Επιπτώσεις των μεταβολών του κατώτατου μισθού σε άλλα μεγέθη
Αρκετές έρευνες έχουν διαπιστώσει σύνδεση μεταξύ κατώτατου μισθού και ΑΕΠ, μέσω του
μηχανισμού ενίσχυσης των καταναλωτικών δαπανών. Η κατάσταση περιπλέκεται όταν η
οικονομία είναι μικρή και ανοικτή στο διεθνές εμπόριο, οπότε η επιπλέον ζήτηση δεν
αποκλείεται να κατευθυνθεί σε εισαγόμενα προϊόντα επιβαρύνοντας το εμπορικό ισοζύγιο.
Αυτός ο προβληματισμός προσομοιάζει στη συζήτηση περί οικονομιών που επωφελούνται
σε όρους μεγέθυνσης από την αύξηση των μισθών (wage-led growth) έναντι οικονομιών που
επωφελούνται σε όρους μεγέθυνσης από την αύξηση των κερδών (profit-led growth). Οι
Onaran and Galanis (2012) διακρίνουν μεταξύ οικονομιών με διαφορετικό πρότυπο
μεγέθυνσης και καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει περιθώριο συντονισμένων
μακροοικονομικών και μισθολογικών πολιτικών, στις οποίες η εγχώρια ζήτηση διαδραματίζει
σημαντικό ρόλο.
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Στη μελέτη του ο Sabia (2015) υποστηρίζει ότι η μεγέθυνση του ΑΕΠ εξαρτάται από πλήθος
παραγόντων. Σε αυτό περιλαμβάνονται η ζήτηση ανειδίκευτης εργασίας (low-skilled
workers), το επίπεδο μισθών ανειδίκευτων απασχολούμενων, η διαθεσιμότητα
υποκατάστατων αγαθών που παράγονται από εργαζόμενους με τον κατώτατο μισθό, η
προσπάθεια που καταβάλλουν οι απασχολούμενοι και η παροχή εκπαίδευσης στην εργασία.
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική επίδραση του κατώτατου
μισθού στο ΑΕΠ. Όμως, η αύξηση του πρώτου προκαλεί ανακατανομή της απασχόλησης προς
όφελος των επιχειρήσεων που απασχολούν ειδικευμένους εργαζόμενους, καθώς μειώνεται
η παραγωγικότητα στις επιχειρήσεις με σημαντικό μερίδιο απασχολούμενων που αμείβονται
με τον κατώτατο μισθό.
Παράλληλα, ο Askenazy (2003) μελετά τις επιπτώσεις του κατώτατου μισθού στη μεγέθυνση
χωρών του ΟΟΣΑ. Σύμφωνα με το υπόδειγμα ενδογενούς μεγέθυνσης που χρησιμοποιεί,
μακροχρονίως, η αύξηση του κατώτατου μισθού συμβάλλει θετικά στο ΑΕΠ στις ανοικτές
οικονομίες (πάνω από 0,2% ετησίως), καθώς προάγει τις δραστηριότητες Έρευνας και
Ανάπτυξης (R&D). Τα αποτελέσματα αντιτίθενται στην κλασσική αντίληψη περί αρνητικής
επίδρασης του κατώτατου μισθού στην ανταγωνιστικότητα. Από την άλλη μεριά, οι Bassanini
and Venn (2008) εντοπίζουν θετική επίδραση του ύψους του κατώτατου μισθού στην
παραγωγικότητα σε έντεκα χώρες. Ωστόσο, είναι επιφυλακτικοί στα συμπεράσματά τους,
διότι δεν είναι ξεκάθαρο εάν η συσχέτιση οφείλεται στη βελτίωση των κινήτρων για
επένδυση σε εκπαίδευση και κατάρτιση ή στην υποκατάσταση απασχολούμενων χαμηλών
δεξιοτήτων από άλλους υψηλών δεξιοτήτων.
Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας φαίνεται να προκύπτει το συμπέρασμα ότι η
επίπτωση του κατώτατου μισθού στην απασχόληση2 και σε άλλα οικονομικά μεγέθη πρέπει
να προσδιοριστεί κατά περίπτωση. Αναφορικά με την Ελλάδα πρέπει να διαπιστωθεί στην
πράξη το αποτέλεσμα των αλλαγών στον κατώτατο μισθό χρησιμοποιώντας όλες τις
διαθέσιμες μεθόδους. Ωστόσο, διαπιστώνονται σημαντικές ελλείψεις σε επίπεδο
δεδομένων. Στην παρούσα συγκυρία της πανδημίας του κορωνοϊού είναι αδύνατον να
προσδιορίσει κανείς ακόμη και τον ακριβή αριθμό των απασχολούμενων που αμείβονται με
τον κατώτατο μισθό. Το θεσμικό πλαίσιο είναι τέτοιο που, ενώ κάποιος μπορεί τυπικά να

2

Εναλλακτικοί τρόποι για να εξασφαλιστεί ένα ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο διαβίωσης του πληθυσμού
συνολικά, όχι μόνο των απασχολούμενων, χωρίς παράλληλη αύξηση του κόστους εργασίας για τις
επιχειρήσεις είναι η μείωση της φορολογίας του εισοδήματος από εργασία, π.χ. μέσω της μείωσης
του φορολογικού συντελεστή, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που επιβαρύνονται οι
απασχολούμενοι και όχι οι εργοδότες, η εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος (βλέπε
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα που ήδη εφαρμόζεται), ο φόρος αποδοχών (earned income tax credit),
ο οποίος ισοδυναμεί με επιδότηση των απασχολούμενων που λαμβάνουν μισθό χαμηλότερο από ένα
δεδομένο όριο, όπως π.χ. συμβαίνει στις ΗΠΑ και το ΗΒ. Το τελευταίο μέτρο αναμένεται να
λειτουργήσει ως κίνητρο για τις επιχειρήσεις να κάνουν προσλήψεις, ενώ αυξάνει παράλληλα το
κίνητρο για εργασία, άρα και την προσφορά εργασίας. Η διαφορά των εναλλακτικών επιλογών
έγκειται στο ποιος σηκώνει/πληρώνει το βάρος/κόστος της πολιτικής: οι επιχειρήσεις ή η πολιτεία. Και
πάλι πρόκειται για μια πολιτική απόφαση.
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αποζημιώνεται με τον κατώτατο μισθό, στην πράξη ενδέχεται να εισπράττει υψηλότερες
αποδοχές λόγω επικίνδυνης εργασίας, εργασίας την Κυριακή ή τη νύχτα, κ.ά. Ακόμη και τα
διοικητικά στοιχεία του ΕΦΚΑ δεν διακρίνουν μεταξύ διαφορετικών τύπων αποδοχών. Ένα
επιπρόσθετο σημαντικό πρόβλημα είναι η εκτεταμένη αδήλωτη εργασία στην Ελλάδα, η
οποία εκτός του ότι «μολύνει» την παραγωγικότητα, θέτει και ένα ακόμη εμπόδιο στην
αύξηση του κατώτατου μισθού, διότι ενισχύει το κίνητρο των επιχειρήσεων να
εισφοροδιαφύγουν.
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3 Θεσμικό πλαίσιο καθορισμού του κατώτατου μισθού
Ο καθορισμός ενός κατώτατου επιπέδου αμοιβής εξαρτημένης εργασίας δρομολογείται
μέσα σε ένα ευρύτατο φάσμα στοχεύσεων οικονομικής πολιτικής που εκτείνεται μεταξύ
πράξεων τυπικής νομοθέτησης

από

την

εκάστοτε κυβέρνηση και συλλογικών

διαπραγματεύσεων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το τελικό αποτέλεσμα του κατώτατου
επιπέδου των μισθών αποτελεί συνδυαστική συνέπεια των παραπάνω διιστάμενων
επιλογών, σε βαθμό που να αποκλίνει από τον αμιγή χαρακτήρα των διαδικασιών, όπως
αυτές ακολουθούνται κατά χώρα. Πέραν της ειδικής μεθόδου που εφαρμόζεται, σημαίνοντα
ρόλο διαδραματίζουν οι πρωτοβουλίες σύναψης σχέσεων εμπιστοσύνης και κοινού
συμφέροντος που εκπορεύονται από τη θεσμική διασφάλιση, κατοχύρωση, ποιότητα και
ακεραιότητα του δημοσίου διαλόγου.
Σύμφωνα με τον ILO (2014) ο προσδιορισμός του κατώτατου μισθού μέσω ευθείας
παρέμβασης δημόσιου φορέα (π.χ. κυβέρνηση) και ύστερα από τεκμηριωμένη γνωμοδότηση
αρμόδιων εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων, αποτελεί με διαφορά την πιο διαδεδομένη
προσέγγιση διεθνώς. Πιο συγκεκριμένα, σε χώρες όπως η Αυστραλία και το Ην. Βασίλειο, στη
διαδικασία προσδιορισμού των μισθών εμπλέκεται ενεργά κι ένα ειδικά εξουσιοδοτημένο
όργανο/συμβούλιο, με ενεργό ρόλο και αυξημένες αρμοδιότητες. Στη Γερμανία, ο κατώτατος
μισθός θεσμοθετήθηκε διά νόμου το 2015 και έκτοτε έχει σωρευτικά αυξηθεί κατά 10%,
ακολουθώντας μια αντίστοιχη γνωμοδοτική λειτουργία της «Επιτροπής μισθών»
(Mindestlohn-kommission). Περαιτέρω, ένα επαρκώς διαφορετικό πρότυπο καθορισμού του
κατώτατου μισθού είναι εκείνο το οποίο ακολουθείται από σημαντικό αριθμό χωρών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου το σύνολο της διαβούλευσης συντονίζεται και διεξάγεται
εσωτερικά, από ένα τριμερές συμβουλευτικό σώμα, ενώ, τέλος, μια περισσότερο πολύπλοκη
δομή προσδιορίζεται από ειδικές επιτροπές/συμβούλια, επιβαρυμένα με το έργο του
καθορισμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Η μορφή της θεσμικής οντότητας που
εφαρμόζεται σε κάθε χώρα απηχεί τις κατά περίπτωση ιδιαίτερες ιστορικές εκφράσεις
εκπόνησης πολιτικού διαλόγου και τον εθιμικό τρόπο λήψης συλλογικών αποφάσεων. Ως εκ
τούτου, η έρευνα για την καταλληλόλητα και την μεταξύ τους σύγκριση οφείλει να λαμβάνει
υπόψη τα ειδικά ζητήματα που ανακύπτουν από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της
χώρας/οικονομίας στην οποία αφορά.
Είναι άλλωστε ενδεικτικό ότι το ύψος του κατώτατου μισθού μέσω συλλογικών
διαπραγματεύσεων μπορεί να προωθείται με πολλαπλές διαφοροποιήσεις. Για παράδειγμα,
στη Φινλανδία, οι διαφορετικοί –κλαδικοί– κατώτατοι μισθοί καθορίζονται από ειδικές
κλαδικές συμβάσεις, ενώ παράλληλα τίθεται σε λειτουργία ειδική επιτροπή που επικυρώνει
την εθνική εφαρμογή των συμβάσεων. Από την άλλη μεριά, στη Σουηδία, ο κατώτατος μισθός
δεν υφίσταται de jure. Τα de facto κατώτατα όρια αμοιβής στην αγορά εργασίας καθορίζονται
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από πολλαπλές και επιμέρους συλλογικές διαπραγματεύσεις. Σε κάθε περίπτωση,
ακολουθώντας βασικές αρχές του ILO που προωθούνται στην πλειονότητα των χωρών
υψηλού εισοδήματος (high-income) και αναβαθμισμένων συνθηκών διαβίωσης, η
διαδικασία του κοινωνικού διαλόγου δρομολογείται στη βάση κάλυψης όλων των ευάλωτων
εργαζόμενων (ILO Convention 131), δηλαδή κυρίως όσων ανήκουν στα χαμηλότερα κλιμάκια
της μισθολογικής κατανομής.
Όπως σχολιάστηκε και προηγουμένως, κατά την περίοδο της πρώτης φάσης της οικονομικής
ύφεσης στην Ελλάδα, η συγκρότηση του νέου πλαισίου καθορισμού του κατώτατου
ημερομισθίου διήλθε ουσιαστικής αναδιαμόρφωσης και τροποποίησης. Η υιοθέτηση νέων
κριτηρίων άσκησης πολιτικής και ο επαναπροσδιορισμός των ρόλων συμβολής των
κοινωνικών εταίρων, μετέθεσαν τη δημόσια συζήτηση σε μια επαρκώς διαφοροποιημένη
βάση, αλλάζοντας το πρότυπο λειτουργίας, στοχοθεσίας και διεκπεραίωσης, καθώς και τους
κανόνες διευθέτησης των ζητημάτων που σχετίζονται με τα χαμηλότερα μισθολογικά
κλιμάκια της ελληνικής οικονομίας.
Το ευρύ πλαίσιο εργασιακών σχέσεων αποτελεί αντικείμενο τακτικής διαπραγμάτευσης και
οργανωμένης συζήτησης μεταξύ των αρμοδίων οργάνων εκπροσώπησης εργαζομένων,
εργοδοτών και κράτους/κυβέρνησης. Ως αναγνωρισμένοι θεσμικοί φορείς, επιβαρυμένοι με
τη διαχείριση και χρήση των νέων εργαλείων καθορισμού των μισθών, η ενεργή συμμετοχή
των κοινωνικών εταίρων κρίνεται εμμέσως απαραίτητη για την επίτευξη κλίματος
συναίνεσης και αποδοχής των συμπερασμάτων της καθορισμένης συζήτησης, αναφορικά με
τους τρόπους εξέτασης και προσέγγισης των επιδράσεων του κατώτατου μισθού στο σύνολο
της οικονομίας. Οι προωθούμενες μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες, όπως ήταν
αναμενόμενο, επεκτάθηκαν και στους θεσμικούς όρους λειτουργίας της αγοράς εργασίας,
δίνοντας έμφαση στις πιθανές συνέπειες προσαρμογής του κατώτατου μισθού «στην
κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και στις προοπτικές της για ανάπτυξη από την άποψη
της παραγωγικότητας, των τιμών, και της ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης, του
ποσοστού της ανεργίας, των εισοδημάτων και μισθών» (ν. 4172, αρ. 103, παρ. 3).
Για περισσότερο από δύο δεκαετίες, το οριοθετημένο περιβάλλον συλλογικής
διαπραγμάτευσης αναφορικά με το ύψος του κατώτατου μισθού στην Ελλάδα ακολουθούσε
τις διατάξεις του νόμου 1876/90 κι εφαρμοζόταν στη μεγαλύτερη δυνατή κλίμακα, προς
«όλους όσους εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου» και έχουν
ανάγκη μισθολογικής προστασίας. Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η παλαιά νομοθεσία
καθόριζε τα ιδιαίτερα περιεχόμενα, τις ιδιότυπες εκφάνσεις και τα πολλαπλά είδη των
συλλογικών

συμβάσεων

εργασίας

(εθνική-γενική,

κλαδική,

επιχειρησιακή,

ομοιεπαγγελματική, κτλ.), ως απόρροια των διεθνών ιστορικών συνθηκών και ως απότοκο
της επανόρθωσης ενός πολιτικού πολιτισμού ανοικτής και συμμετοχικής διαβούλευσης.
Επιπλέον, με ειδικό άρθρο καθοριζόταν η υποχρεωτική και δικαιωματική διαδικασία
διαπραγμάτευσης μεταξύ των εκπροσώπων των εργαζομένων και των εργοδοτών, με
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καθορισμένο χρονοδιάγραμμα ως προς την επίλυση διαφορών, τη διάρκεια και το
δεσμευτικό χαρακτήρα των αποτελεσμάτων της διευρυμένης συζήτησης. Πέραν τούτων, η
ίδια νομοθεσία κάλυπτε το γενικό ζήτημα περιπτώσεων κατά τις οποίες παρίστατο ανάγκη
διαμεσολάβησης και διαιτησίας. Κατ’ αυτό τον τρόπο οι εταίροι συμμετείχαν σε μια
αποκεντρωμένη διαδικασία συλλογικής διαπραγμάτευσης ετεροβαρούς ισχύος, με στόχο τη
θεμελίωση όρων κοινής αποδοχής.
Οι αλλαγές του παραπάνω πλαισίου προωθήθηκαν στη βάση των επιτακτικών αναγκών που
ανέκυψαν από τη νέα διεθνή και εγχώρια συγκυρία, εστιάζοντας στη μεταβολή ορισμένων
κρίσιμων παραμέτρων, όπως ο τρόπος παρέμβασης και διεξαγωγής της συζήτησης,
διαβούλευσης και διαπραγμάτευσης, αλλά και καθορισμού του νέου επιπέδου του
κατώτατου μισθού. Ο νέος νόμος 4172/13 αντικατέστησε την παρελθούσα λογική διμερών
συζητήσεων αναθέτοντας την τελική απόφαση στη νομοθετική πρωτοβουλία της
κυβέρνησης, δηλαδή του φορέα που κατά την προηγούμενη φάση καθορισμού, είχε μια
λιγότερο ενεργή ή/και αποστασιοποιημένη θέση στη διαδικασία. Ο νέος, νομοθετημένος
κατώτατος μισθός προσδιορίζεται από υπουργική απόφαση –ύστερα από σύμφωνη γνώμη
του υπουργικού συμβουλίου– σε συνέχεια μιας συντονισμένης διαδικασίας γνωμοδότησης
από τους κοινωνικούς εταίρους. Ο συμβουλευτικός χαρακτήρας των εξειδικευμένων
γνωμοδοτήσεων εκτυλίσσεται μέσω ανταλλαγής ερευνητικών αποτελεσμάτων που
προέρχονται από εμπειρογνώμονες «σε θέματα οικονομίας και ιδίως οικονομίας της
εργασίας, κοινωνικής πολιτικής, καθώς και εργασιακών σχέσεων». Η διαβούλευση
συντονίζεται από επιτροπή (αρ. 5, ν. 4172/13) με απώτερο στόχο τη συλλογή και αποστολή
των επιμέρους πορισμάτων, καθώς και του Σχεδίου Πορίσματος Διαβούλευσης στους
αρμόδιους υπουργούς (Οικονομικών και Εργασίας).
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4 Τρέχουσα οικονομική συγκυρία
4.1 Αγορά εργασίας
Η εικόνα τόσο της ευρωπαϊκής όσο και της ελληνικής οικονομίας διαμορφώθηκε κατά το
2020 και συνεχίζει σε μεγάλο βαθμό να διαμορφώνεται ακόμη από την πανδημία και τις
κρατικές παρεμβάσεις για την αποτελεσματική διαχείριση των συνεπειών της.
Αντιλαμβανόμενη τη σφοδρότητα των συνεπειών που επεφύλασσε για τη δημόσια υγεία η
πανδημία του COVID-19, η ελληνική κυβέρνηση προχώρησε έγκαιρα την άνοιξη του 2020
στον περιορισμό των κοινωνικών επαφών, η οποία σύντομα μετατράπηκε σε αναστολή
λειτουργίας ολόκληρων κλάδων της ελληνικής οικονομίας. Στην προσπάθεια να
συγκρατηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στην αγορά εργασίας και την απασχόληση, μια σειρά
μέτρων στήριξης της τελευταίας τέθηκαν σε εφαρμογή. Κάποια από αυτά στόχευαν στη
στήριξη της απασχόλησης άμεσα και κάποια άλλα έμμεσα, ενώ όλα βρίσκονται ακόμη σε
ισχύ είτε όπως εισήχθησαν είτε με αλλαγές.
Από τα πρώτα μέτρα στήριξης της απασχόλησης που τέθηκαν σε εφαρμογή ήδη από το τέλος
Μαρτίου του 2020 είναι αυτό της αναστολής εργασίας. Αφορά στις επιχειρήσεις που
ανέστειλαν τη λειτουργία τους με κρατική εντολή ή τις επιχειρήσεις των οποίων η
δραστηριότητα πλήττεται σημαντικά βάσει της λίστας που συντάσσει το Υπουργείο
Οικονομικών σε τακτικά χρονικά διαστήματα. Το μέτρο προβλέπει μηδενική μισθολογική
υποχρέωση από πλευράς επιχειρήσεων. Προς στήριξη των απασχολούμενων σε αναστολή
προβλέπεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό ύψους 800 ευρώ
(αποζημίωση ειδικού σκοπού) για κάθε 45 ημέρες και πλήρης ασφαλιστική κάλυψη. Η
αποζημίωση αυτή προβλέπεται επίσης για ελεύθερους επαγγελματίες, ιδιοκτήτες
επιχειρήσεων που απασχολούν ως πέντε άτομα και αυτοαπασχολούμενους.
Εναλλακτικά με την αναστολή εργασίας ένα δεύτερο μέτρο στήριξης της απασχόλησης είναι
το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, που τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιούνιο του 2020. Το πρόγραμμα
δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να μειώσει ως και 50% τις ώρες απασχόλησης αυτών
που εργάζονται με πλήρες ωράριο. Δικαίωμα ένταξης έχουν όλες οι επιχειρήσεις με μείωση
τζίρου πάνω από 20% και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν για πρώτη φορά. Η μείωση των
καθαρών αποδοχών του εργαζόμενου αναπληρώνεται κατά 60% από το κράτος. Σε
περίπτωση που, παρά την αναπλήρωση, οι αποδοχές του εργαζόμενου είναι χαμηλότερες
από τον κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο, τότε το ποσό που υπολείπεται καταβάλλεται επίσης
από το κράτος. Τα παραπάνω σχήματα τελούν υπό τη ρήτρα της μη μείωσης του αριθμού
των εργαζόμενων στις βοηθούμενες επιχειρήσεις, γεγονός που προφανώς συγκράτησε τις
απολύσεις και την αύξηση της ανεργίας.
Ένα τρίτο μέτρο στήριξης της απασχόληση είναι η δυνατότητα τηλεργασίας ή εργασίας από
το σπίτι, ώστε να επιτευχθεί κοινωνική αποστασιοποίηση και να προστατευτεί η δημόσια
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υγεία παράλληλα με τη συνέχιση της οικονομικής δραστηριότητας. Αν και η τηλεργασία
προβλέπεται με νόμο ήδη από το 2010, αυτή επεκτάθηκε και στο Δημόσιο και δόθηκε
ιδιαίτερη βαρύτητα τα τελευταία δύο έτη λόγω των έκτακτων συνθηκών.
Στα έμμεσα μέτρα στήριξης της απασχόλησης περιλαμβάνονται μέτρα που απευθύνονται
στις επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή και στις επιχειρήσεις που είδαν σοβαρή
μείωση της οικονομικής τους δραστηριότητας. Σε αυτά περιλαμβάνεται η αναστολή
πληρωμής του ΦΠΑ (υπό προϋποθέσεις), η αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών (και
ρυθμίσεων), η παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, η αναστολή
προθεσμίας λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων αξιόγραφων κατά 75 ημέρες και
η μείωση κατά 40% του μισθώματος που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις για τη μίσθωση του
χώρου λειτουργίας τους, η οποία αυξήθηκε ως και 100% το 2021 κατά περίπτωση. Επιπλέον,
η Επιστρεπτέα Προκαταβολή συνίσταται στην άμεση κρατική χρηματοδοτική ενίσχυση
επιχειρήσεων, η οποία είναι, συνολικώς ή μερικώς, επιστρεπτέα προς το κράτος ανάλογα με
την πορεία της επιχείρησης. Τα κριτήρια ένταξης γίνονται όλο και πιο αυστηρά σε μια
προσπάθεια βελτίωσης της στόχευσης και της αποτελεσματικότητας του μέτρου, ενώ
ποικίλλει και το ποσοστό μη επιστροφής.
Στο πλαίσιο της προστασίας των ανέργων, τέθηκαν σε εφαρμογή προγράμματα
επιδοτούμενης απασχόλησης εξάμηνης διάρκειας με κόστος 583 ευρώ ανά απασχολούμενο
συν 200 ευρώ επιπλέον επιδότηση σε περίπτωση πρόσληψης μακροχρόνια ανέργου.
Επιπλέον, παρατάθηκαν μέχρι νεωτέρας όλα τα επιδόματα ανεργίας, ενώ δόθηκε και έκτακτο
επίδομα 400 ευρώ στους μακροχρόνια ανέργους. Όσον αφορά τους εποχικά
απασχολούμενους μειώθηκε ο αριθμός των αναγκαίων ενσήμων από 100 σε 50 προκειμένου
να δικαιούνται επίδομα ανεργίας.
Τέλος, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,9 εκατοστιαίες μονάδες από τον Ιούνιο
του 2020, καθώς και η περαιτέρω μείωση κατά 3 εκατοστιαίες μονάδες από τον Ιανουάριο
του 2021 εντάσσονται στη δέσμη μέτρων ενίσχυσης της απασχόλησης μέσω της μείωσης του
μη μισθολογικού κόστους με μόνιμα αποτελέσματα. Αναμφίβολα, οι κρατικές παρεμβάσεις
και τα μέτρα στήριξης της απασχόλησης επηρέασαν την εικόνα στην αγορά εργασίας και
αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη στην ανάλυση που ακολουθεί.
Ειδικότερα, ξεκινώντας λίγο παλαιότερα χρονικά, ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε την
περίοδο 2008-2014 και, στη συνέχεια, μειώθηκε σταδιακά ως το 2020 (Διάγραμμα 1). Το
τελευταίο τρίμηνο του 2020 τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν μείωση του αριθμού των
ανέργων (750,1 χιλιάδες) σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίτο τρίμηνο (756,4
χιλιάδες) σε πείσμα της καθιερωμένης εποχικής αύξησης που προκαλεί το τέλος εποχικών
οικονομικών δραστηριοτήτων, όπως ο τουρισμός. Επιπλέον, ο αριθμός των ανέργων το
τελευταίο τρίμηνο του έτους είναι χαμηλότερος και από την αντίστοιχη περίοδο του 2019.
Αυτό το φαινόμενο πιθανόν οφείλεται στα μέτρα στήριξης της απασχόλησης εν μέσω της
πανδημίας, όπως η ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και η αναστολή εργασίας, τα οποία φαίνεται να πετυχαίνουν
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περισσότερα από όσα στόχευαν στο πεδίο της ανεργίας. Σε κάθε περίπτωση, η ανεργία
συνεχίζει να επιβαρύνει περισσότερο τις γυναίκες (19,9%) και ακόμη περισσότερο τους νέους
15-24 ετών (35,3%) έναντι των ανδρών (13,3%) και των ατόμων ηλικίας 25+ (15,3%).
Σε αντιδιαστολή με την πορεία των ανέργων, η πορεία των απασχολούμενων δεν απέφυγε
την εποχική διακύμανση και τις δυσμενείς επιπτώσεις της πανδημίας. Έτσι, όπως φαίνεται
στο Διάγραμμα 1, ο αριθμός των απασχολούμενων μειώθηκε το δεύτερο τρίμηνο του 2020
έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2019 σταματώντας την αυξητική τάση των
προηγούμενων ετών. Επιπλέον, το τελευταίο τρίμηνο του έτους οι απασχολούμενοι
μειώθηκαν σε σύγκριση με το τελευταίο τρίμηνο του 2019 (-0,6%) και το τρίτο τρίμηνο του
2020 (-1,2%) για δύο λόγους. Ο ένας είναι η εποχική κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας
και ο δεύτερος οι αρνητικές επιπτώσεις από τη διακοπής της λειτουργίας πολλών
επιχειρήσεων μετά από κρατική εντολή για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Πρέπει
πάντως να τονιστεί, ότι η μείωση των απασχολούμενων το τελευταίο τρίμηνο του 2020 έναντι
του αμέσως προηγούμενου τριμήνου είναι μικρότερη από τις αντίστοιχες των προηγούμενων
ετών (2017: -2,3%, 2018: -1,6%, 2019: -1,8%). Αυτή η παρατήρηση φαίνεται να συνηγορεί ότι
τα μέτρα προστασίας της απασχόλησης συγκράτησαν σε ένα βαθμό τη μείωση των
απασχολούμενων και επηρέασαν την εικόνα της αγοράς εργασίας.
Ενδεχομένως, απόρροια της πανδημίας είναι και η αύξηση των οικονομικά μη ενεργών.
Εξετάζοντας τους εκτός αγοράς εργασίας στα άτομα ηλικίας 15+ η μέση ετήσια αύξηση το
2020 φτάνει τα 74,9 χιλιάδες άτομα. Σε αυτούς περιλαμβάνονται και τα άτομα που
αποφάσισαν να συνεχίσουν τις σπουδές τους ή να συνταξιοδοτηθούν. Περιορίζοντας την
ανάλυση στα άτομα 25-64 ετών, δηλαδή στα άτομα που εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά
συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό, προκύπτει ότι επίσης κατά μέσο όρο το 2020 αυξήθηκαν
οι ανενεργοί κατά 43,2 χιλιάδες άτομα. Πρόκειται για μικρότερη μεν, αλλά αύξηση σε κάθε
περίπτωση. Δεδομένων των χαμηλών ποσοστών συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό που
χαρακτηρίζουν τη χώρα, αυτή η εξέλιξη κάθε άλλο παρά θετική μπορεί να χαρακτηριστεί.
Ωστόσο, μια πιο λεπτομερής εξέταση φανερώνει ότι η αύξηση των ανενεργών προήλθε
κυρίως από τους άνδρες, επομένως ενδέχεται να αναστραφεί σχετικά εύκολα με την
ομαλοποίηση της οικονομικής δραστηριότητας.
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Διάγραμμα 1: Άνεργοι, απασχολούμενοι και ανενεργοί ηλικίας 15+
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Πηγή: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργασία ΚΕΠΕ.

Το μεγαλύτερο τμήμα των απασχολούμενων είναι παραδοσιακά μισθωτοί και εν δυνάμει
αμειβόμενοι με τον κατώτατο μισθό. Την τελευταία 15ετία το ποσοστό μισθωτής
απασχόλησης στο σύνολο των απασχολούμενων κυμαίνεται από 62,6% το 2013Q1 έως 69%
το 2019Q3. Η αυξητική τάση που καταγράφεται από το 2013 σταματά το 2020, οπότε οι
μισθωτοί μειώνονται σε περίπου 68% του συνόλου των απασχολούμενων. Εύλογα, το
μεγαλύτερο τμήμα των μεταβολών οφείλεται στις αυξομειώσεις του αριθμού των μισθωτών
που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, οι οποίοι είναι περίπου έξι στους δέκα,
και περισσότερο ευάλωτοι στο κόστος εργασίας. Ενώ η αύξηση του κατώτατου μισθού το
2019 φαίνεται ότι δεν επιβράδυνε την αύξηση της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, η
οποία αυξήθηκε κατά 4,9% (ή 84 χιλιάδες άτομα), τα μέτρα κατά της πανδημίας είχαν
αρνητικές επιπτώσεις. Από το δεύτερο τρίμηνο του έτους, οπότε άρχισαν οι περιορισμοί της
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οικονομικής δραστηριότητας για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, ο αριθμός των
μισθωτών στον ιδιωτικό τομέα μειώνεται σε ετήσια βάση (Διάγραμμα 2). Το αποτέλεσμα
είναι το 2020 να εργάζονται 1,4% λιγότεροι μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα σε σύγκριση με το
2019 ή περίπου 26,6 χιλιάδες λιγότερα άτομα.3

Διάγραμμα 2: Ετήσια μεταβολή μισθωτών στον ιδιωτικό τομέα (%)
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Πηγή: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργασία ΚΕΠΕ.
Σημείωση: η μεταβολή αφορά στο ίδιο τρίμηνο δύο διαδοχικών ετών.

Οι περισσότεροι μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα είναι άνδρες. Το μερίδιό τους είναι σχετικά
σταθερό στο 55% την τελευταία 15ετία. Σε αντιδιαστολή με τις αυξήσεις που καταγράφηκαν
στον αριθμό των μισθωτών στον ιδιωτικό τομέα το 2019 με τις γυναίκες να πρωτοστατούν
(6,1% αύξηση έναντι 3,9% των ανδρών) και παρά την αξιόλογη αύξηση του κατώτατου
μισθού, η εικόνα το 2020 είναι διαφορετική. Η μείωση στο σύνολο των μισθωτών ιδιωτικού
τομέα προήλθε λιγότερο από τις γυναίκες, οι οποίες μειώθηκαν κατά 8,8 χιλιάδες (ή -1%),
και περισσότερο από τους άνδρες μισθωτούς (17,8 χιλιάδων ή -1,7%).
Οι δύο μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες των μισθωτών ιδιωτικού τομέα είναι τα άτομα 25-39
και 40-54 ετών (Διάγραμμα 3). Η πρώτη ομάδα συρρικνώνεται διαχρονικά και η δεύτερη
διευρύνεται, εν μέρει αντανακλώντας τη γήρανση του πληθυσμού και τις δυσκολίες εισόδου
στην απασχόληση των νεότερων ηλικιακών ομάδων. Το 2019 η απασχόληση αυξήθηκε
αναλογικά ταχύτερα για την ομάδα 55+ και ακολούθησε η ομάδα 40-54. Αντίθετα, η μείωση

3

Σε αντιδιαστολή, το 2019 δημιουργήθηκαν 84,1 χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα.
Η εικόνα είναι διαφορετική σύμφωνα με το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, το οποίο δείχνει 93.003 νέες θέσεις εργασίας
το 2020 και 127.644 το 2019.
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το 2020 προέρχεται πρωτίστως από τους νέους 15-24 ετών (-6,4%) και ακολουθεί η ομάδα
25-39 ετών (-5,8%), ενώ οι άλλες δύο ομάδες αυξήθηκαν. Συνολικά, μέσα στο 2020, περίπου
48,8 χιλιάδες θέσεις μισθωτής απασχόλησης χάθηκαν στον ιδιωτικό τομέα για τα άτομα 2529 ετών και άλλες 7,6 χιλιάδες για τα άτομα 15-24 ετών.

Διάγραμμα 3: Ηλικιακή σύνθεση των μισθωτών στον ιδιωτικό τομέα
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Πηγή: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργασία ΚΕΠΕ.

Οι ώρες εργασίας διαχωρίζουν τους μισθωτούς στον ιδιωτικό τομέα σε μερικής και πλήρους
απασχόλησης. Η Έρευνα Εργατικού Δυναμικού ζητά από τα ίδια τα άτομα να δηλώσουν αν
εργάζονται με πλήρες ωράριο ή όχι. Το ποσοστό ξεκινά από περίπου 6% το 2005 και
αυξάνεται από το 2008 και έπειτα. Με τις μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούσαν στην αύξηση
της ευελιξίας στην αγορά εργασίας ξεπερνά το 10% το 2012 και αγγίζει το 16% το 2017. Έκτοτε
μειώνεται με αποκορύφωμα το 2020 οπότε το ποσοστό μισθωτών με μερική απασχόληση
στον ιδιωτικό τομέα περιορίζεται στο τέλος του έτους στο 12%, καθώς μειώνεται απότομα
από το δεύτερο στο τρίτο τρίμηνο του έτους.
Η μερική απασχόληση εμφανίζει μεγαλύτερη μεταβλητότητα από την πλήρη απασχόληση
(Διάγραμμα 4). Επομένως, μια αύξηση του κόστους εργασίας ενδέχεται να την επηρεάσει
περισσότερο, ακριβώς διότι είναι λιγότερες οι δεσμεύσεις που συνεπάγεται για τους
εργοδότες. Σημαντική παρατήρηση είναι η αντίθετη εξέλιξη των δύο μορφών απασχόλησης
σε συγκεκριμένες περιόδους. Για παράδειγμα, από το 2008 ως το 2013 η μερική απασχόληση
αυξάνεται, ενώ η πλήρης απασχόληση μειώνεται. Ενδεχομένως, αυτές τις περιόδους οι δύο
μορφές λειτουργούν ως υποκατάστατα. Το 2019 η αύξηση του κατώτατου μισθού δεν
φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά την εξέλιξη καμίας εκ των δύο μορφών απασχόλησης.
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Αντιθέτως, ενισχύει τον ρυθμό αύξησης της μερικής απασχόλησης, αφήνοντας περιθώριο να
υποψιαστεί κανείς ενδεχόμενη υποκατάσταση πλήρους απασχόλησης με μερική λόγω της
αύξησης του κόστους εργασίας. Διαμετρικά αντίθετη είναι η εικόνα το 2020. Ο περιορισμός
της οικονομικής δραστηριότητας είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση της μερικής
απασχόλησης όταν η πλήρης απασχόληση παρέμεινε σχεδόν σταθερή (2020Q3: -15% έναντι
-0,7%, 2020Q4: -20,9% έναντι -0,4%). Αυτό πιθανόν οφείλεται στη στόχευση των μέτρων
στήριξης της απασχόλησης, καθώς και στη μεγαλύτερη μείωση κλάδων, στους οποίους
συναντάται κατά κόρον η μερική απασχόληση, όπως είναι για παράδειγμα ο τουρισμός.

Διάγραμμα 4: Ετήσιος ρυθμός μεταβολής μισθωτών στον ιδιωτικό τομέα μερικής και
πλήρους απασχόλησης (%)
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Πηγή: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργασία ΚΕΠΕ.
Σημείωση: η μεταβολή αφορά στο ίδιο τρίμηνο δύο διαδοχικών ετών.

Ακόμη ένα σημαντικό στοιχείο που αφορά στη μερική απασχόληση είναι ότι αφορά
συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες συχνότερα από άλλες (Διάγραμμα 5). Έτσι, το 2005 το
ποσοστό των γυναικών μισθωτών με μερική απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα ήταν πάνω
από 10%, ενώ των ανδρών κάτω από 3%. Έκτοτε, η ενίσχυση της μερικής απασχόλησης την
κατέστησε τακτικότερη για άνδρες και γυναίκες. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μετά τη
πρόσκαιρη μείωση του 2018, η μερική απασχόληση αυξήθηκε ταχύτερα για τις γυναίκες,
οπότε στο τέλος του 2019 το μερίδιο των γυναικών μισθωτών στον ιδιωτικό τομέα με μερική
απασχόληση φτάνει το 20,8% και των ανδρών το 9,8%. Αυτό σημαίνει ότι μια γυναίκα έχει
διπλάσια πιθανότητα να απασχολείται μερικώς από έναν άνδρα όταν το 2005 είχε τριπλάσια
πιθανότητα. Τέλος, το 2020 η μείωση των μερικώς απασχολούμενων έπληξε πολύ
περισσότερο τους άνδρες. Για παράδειγμα, το 2020Q3 η μείωση των μερικώς
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απασχολούμενων ανδρών αγγίζει το 23%, ενώ των γυναικών μόλις ξεπερνά το 10%. Το
αποτέλεσμα είναι στο τέλος του 2020 η μερική απασχόληση να αφορά το 8% των ανδρών και
το 17% των γυναικών μισθωτών στον ιδιωτικό τομέα.

Διάγραμμα 5: Μερίδια μισθωτών μερικής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα (%)
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Πηγή: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργασία ΚΕΠΕ.

Η πληθυσμιακή ομάδα που φαίνεται να αφορά περισσότερο η μερική απασχόληση είναι οι
νέοι 15-24 ετών (Διάγραμμα 5). Από το 2005Q1, οπότε περίπου ένας στους δέκα νέους
απασχολείται ως μισθωτός με μερική απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα, ως το 2020Q1 ο
αριθμός των μερικώς απασχολούμενων νέων αυξάνεται σχεδόν 52%. Το αποτέλεσμα είναι
ότι μόλις έξι στους δέκα νέους απασχολούνται με πλήρες ωράριο στις αρχές του έτους, όταν
το αντίστοιχο μερίδιο των ώριμων απασχολούμενων δεν ξεπερνά το 13% τα τελευταία
χρόνια. Η αύξηση του κατώτατου μισθού τον Φεβρουάριο του 2019, η οποία συνέπεσε με
την κατάργηση του υπο-κατώτατου για τους νέους, οδήγησε σε αύξηση των μερικώς
απασχολούμενων νέων τριπλάσια από εκείνη των μεγαλύτερων ηλικιακά απασχολούμενων
(18,7% έναντι 6%), ενδεχομένως λόγω υποκατάστασης των μεγαλύτερων από νέους και παρά
την αύξηση του κόστους των τελευταίων. Σε αντιδιαστολή, η μείωση της οικονομικής
δραστηριότητας το 2020 είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των μερικώς απασχολούμενων,
όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αλλά η μείωση αυτή μοιράστηκε μεταξύ νέων και ώριμων
μερικώς απασχολούμενων (-14,3% και -13,7% αντίστοιχα). Σε κάθε περίπτωση, η μεγαλύτερη
μείωση στα μερίδια των μερικώς απασχολούμενων καταγράφεται στους νέους και ισούται
με -10,3/-7,6 εκατοστιαίες μονάδες την περίοδο 2020Q1-2020Q4/2019Q4-2020Q4.
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Η μερική απασχόληση φαίνεται να σχετίζεται επίσης με την εκπαίδευση του ατόμου
(Διάγραμμα 6). Οι δύο βαθμίδες που φαίνεται να ξεχωρίζουν με συστηματικά χαμηλότερα
μερίδια μερικώς απασχολούμενων μισθωτών στον ιδιωτικό τομέα είναι οι απόφοιτοι
μεταπτυχιακών σπουδών (1ου και 2ου επιπέδου) και οι απόφοιτοι των πρώην ΤΕΙ. Οι
απόφοιτοι ΑΕΙ, αν και θεωρητικά είναι καλά προετοιμασμένοι και με πολλά προσόντα για
την αγορά εργασίας, φαίνεται ότι συχνά προσφεύγουν στη μερική απασχόληση. Η αύξηση
του κατώτατου μισθού το 2019 συνοδεύτηκε από αύξηση του αριθμού των μερικώς
απασχολούμενων την περίοδο 2019Q2-2019Q4 με τους απόφοιτους μεταπτυχιακών
σπουδών και υποχρεωτικής εκπαίδευσης να πρωτοστατούν (49% και 18,5% αντίστοιχα). Από
την άλλη μεριά, το 2020 η πανδημία οδήγησε σε μείωση του αριθμού των μερικώς
απασχολούμενων από το δεύτερο τρίμηνο και μετά σε ετήσια βάση ανεξάρτητα
εκπαιδευτικών προσόντων με εξαίρεση τους απόφοιτους ΑΕΙ και μεταλυκειακών σπουδών
όπου καταγράφεται αύξηση 27,6% και 4,9% αντίστοιχα την περίοδο 2020Q2-2020Q4.
Λαμβάνοντας υπόψη τα μερίδια, οπότε έμμεσα και τις εξελίξεις στην πλήρη απασχόληση, η
μοναδική ομάδα που αύξησε το μερίδιό της στη μερική απασχόληση είναι οι απόφοιτοι
ανώτερης δευτεροβάθμιας τεχνικής εκπαίδευσης.4

Διάγραμμα 6: Μερίδια μισθωτών μερικής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα κατά
ολοκληρωμένη εκπαιδευτική βαθμίδα (%)
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Πηγή: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργασία ΚΕΠΕ.
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Αυτό σημαίνει ότι οι απασχολούμενοι πλήρους απασχόλησης μειώθηκαν ταχύτερα από εκείνους
μερικής απασχόλησης στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική ομάδα.
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Συμπερασματικά, η μερική απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα συναντάται στις γυναίκες και
τους νέους 15-24 ετών πολύ συχνότερα από άλλες πληθυσμιακές ομάδες και λιγότερο συχνά
μεταξύ αυτών που έχουν ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές ή είναι απόφοιτοι πρώην ΤΕΙ.
Οι μεταρρυθμίσεις στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας επέκτειναν τη μερική
απασχόληση και στις υπόλοιπες ομάδες, όμως σε καμία περίπτωση δεν εξίσωσαν τα μερίδια.
Η αύξηση του κατώτατου μισθού το 2019 ενίσχυσε τη μερική απασχόληση, η οποία
μειωνόταν το 2017 και το μεγαλύτερο μέρος του 2018. Το 2020 όμως φαίνεται ότι η μερική
απασχόληση διευκόλυνε τη μείωση της απασχόλησης, αφού ουσιαστικά σχεδόν όλη η
προσαρμογή προήλθε από αυτήν. Το γεγονός ότι ενδεχομένως αυτή να ήταν μια παράπλευρη
απώλεια των μέτρων στήριξης δεν μειώνει στο ελάχιστο τη σπουδαιότητα της παρατήρησης.
Οι ώρες εργασίας δίνουν μια καθαρή εικόνα της εξέλιξης της απασχόλησης, καθώς η αύξηση
των απασχολούμενων μπορεί να μειώνει τις ώρες απασχόλησης, άρα τη συνολική
απασχόληση, αν πρόκειται για υποκατάσταση των πλήρως απασχολούμενων με μερικώς
απασχολούμενους. Η διαχρονική εξέλιξη των ωρών απασχόλησης δείχνει ότι την περίοδο
2009Q1-2013Q3 οι ώρες απασχόλησης μειώνονταν συνεχώς (Διάγραμμα 7). Από εκεί και
έπειτα, καταγράφονται αυξήσεις και μειώσεις. Το 2019 η αύξηση του κατώτατου μισθού
συνοδεύτηκε από αξιόλογη μείωση των ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης το 2019Q3 κατά
ένα τέταρτο. Αντίστοιχα, το 2020 μείωση των εβδομαδιαίων ωρών απασχόλησης
σημειώνεται στο δεύτερο τρίμηνο κατά περίπου 13 λεπτά, αλλά τα δύο επόμενα τρίμηνα η
μείωση υπεραντισταθμίζεται, καθώς μόνο το 2020Q4 η αύξηση αγγίζει τα 22 λεπτά.

Διάγραμμα 7: Ετήσια μεταβολή των μέσων εβδομαδιαίων ωρών απασχόλησης των
μισθωτών στον ιδιωτικό τομέα (λεπτά)
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Πηγή: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργασία ΚΕΠΕ.
Σημείωση: η μεταβολή αφορά στο ίδιο τρίμηνο δύο διαδοχικών ετών.
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Η μεταβολή των μεριδίων μερικής απασχόλησης που περιγράφηκε παραπάνω προκύπτει και
από την ανάλυση των προσλήψεων μισθωτής απασχόλησης, όπως αυτές δημοσιεύονται στις
μηνιαίες εκθέσεις του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ 5 και παρουσιάζονται στο
Διάγραμμα 8. Το μερίδιο των προσλήψεων πλήρους απασχόλησης παρουσιάζει έντονη
μεταβλητότητα ως το 2015, η οποία στη συνέχεια περιορίζεται, καθώς και εποχικότητα. Για
παράδειγμα, οι προσλήψεις πλήρους απασχόλησης είναι συχνά λιγότερες από τις μισές, ενώ
συνήθως το δεύτερο τρίμηνο το σχετικό μερίδιο λαμβάνει τη μέγιστη τιμή του και το τέταρτο
τρίμηνο την ελάχιστη που πλησιάζει το 40%. Το 2019 αυξάνονται οι προσλήψεις, αλλά
ταχύτερα εκείνες της μερικής απασχόλησης. Σε κάθε περίπτωση, η αύξηση των προσλήψεων
είναι μικρότερη από εκείνη του 2018, ειδικά της πλήρους απασχόλησης. Η παρατήρηση αυτή
συμφωνεί με το επιχείρημα της υποκατάστασης των προσλήψεων πλήρους με προσλήψεις
ευέλικτων μορφών απασχόλησης. Αντίστοιχα, το 2020 το μερίδιο προσλήψεων πλήρους
απασχόλησης αυξάνεται, μόνο διότι μειώνονται οι προσλήψεις μερικής και εκ περιτροπής
απασχόλησης ταχύτερα από εκείνες της πλήρους απασχόλησης. Αυτό οφείλεται στα μέτρα
στήριξης της απασχόλησης που προστάτεψαν τους ήδη απασχολούμενους και αυτούς που
λάμβαναν επίδομα ανεργίας, αλλά δεν στάθηκε δυνατό να ενισχύσουν τις προσλήψεις σε
μια οικονομία που υπέφερε από μειωμένη ζήτηση και κλειστές επιχειρήσεις. Με την
ομαλοποίηση της οικονομικής συγκυρίας τους προσεχείς μήνες οι προσλήψεις αναμένεται
να επανέλθουν στην κανονική τους σύνθεση.
Διάγραμμα 8: Προσλήψεις μισθωτών με συμβάσεις διαφόρων τύπων
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Πηγή: ΕΡΓΑΝΗ, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, επεξεργασία ΚΕΠΕ.

5

Το ΕΡΓΑΝΗ συγκεντρώνει δεδομένα για μισθωτούς που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα και ένα
κομμάτι των μισθωτών στον δημόσιο τομέα. Για παράδειγμα, οι προσλήψεις με σύμβαση ορισμένης
διάρκειας στο δημόσιο τομέα περιλαμβάνονται στο ΕΡΓΑΝΗ.
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Συνοψίζοντας τα συμπεράσματα αυτής της ενότητας πρέπει να σταθεί κανείς στα εξής.
Πρώτον, ο αριθμός των ανέργων ενδεχομένως δεν απεικονίζει την κατάσταση της οικονομίας
εξαιτίας των μέτρων στήριξης. Δεύτερον, ο αριθμός των απασχολούμενων δεν απέφυγε την
καθιερωμένη εποχική διακύμανση, αν και μικρότερη σε σύγκριση με το παρελθόν, ενώ ζημία
προκάλεσε και η πανδημία αντιστρέφοντας την ανοδική πορεία της απασχόλησης των
τελευταίων ετών. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τα μέτρα στήριξης της απασχόλησης ήταν
αποτελεσματικά, ίσως μάλιστα περισσότερο από το αναμενόμενο. Αυτό σημαίνει ότι, όταν
τα μέτρα εκλείψουν, ενδέχεται να επέλθουν σημαντικές μεταβολές στα μεγέθη της αγοράς
εργασίας. Τρίτον, η προσαρμογή της απασχόλησης προέρχεται κατά κανόνα από τον ιδιωτικό
τομέα της οικονομίας. Η αύξηση του κατώτατου μισθού το 2019 δεν φαίνεται να επηρέασε
τις εξελίξεις, εκτός ίσως από κάποια σημάδια υποκατάστασης μεταξύ των διαφορετικών
μορφών μισθωτής απασχόλησης για τα οποία, όμως, απαιτείται ανάλυση σε μεγαλύτερο
βάθος για να βγουν ασφαλή συμπεράσματα. Αντίθετα, τα μέτρα για την προστασία της
δημόσιας υγείας είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα κατά
26,6 χιλιάδες άτομα ως το τέλος του 2020.
Τέταρτον, η πιο ευάλωτη ομάδα απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα είναι οι μερικώς
απασχολούμενοι. Η ανάλυση που προηγήθηκε δείχνει ότι η προσαρμογή της απασχόλησης
έγινε σχεδόν εξ ολοκλήρου μέσω της μερικής το 2020. Ως εκ τούτου, οι πληθυσμιακές ομάδες
που απασχολούνται συχνότερα με μερική απασχόληση διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να
χάσουν τη δουλειά τους και να μειωθεί ο μισθός τους, όπως φαίνεται να προκύπτει από τα
δεδομένα της ΕΕΔ που δείχνουν τριπλάσια μείωση του μέσου μισθού για τους μερικώς
απασχολούμενους σε σύγκριση με τους πλήρως απασχολούμενους το 2020. Πέμπτον,
συχνότερα στην ομάδα των μερικώς απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα συναντώνται οι
γυναίκες, ακόμη περισσότερο οι νέοι 15-24 ετών. Ως προς τις εκπαιδευτικές ομάδες υπάρχει
ποικιλία, με εξαίρεση τους κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων και τους απόφοιτους πρώην ΤΕΙ,
οι οποίοι εργάζονται σπανιότερα με μερική απασχόληση. Δυσάρεστη έκπληξη οι απόφοιτοι
ΑΕΙ, οι οποίοι δεν διαχωρίζουν τη θέση τους ως προς την πιθανότητα μερικής απασχόλησης
από τους απόφοιτους χαμηλότερων βαθμίδων. Έκτον, η αύξηση του μεριδίου των
προσλήψεων πλήρους απασχόλησης δεν πρέπει να συγχέεται με βελτίωση των προοπτικών
της ελληνικής οικονομίας, καθώς οφείλεται στη μεγάλη κάμψη των προσλήψεων με
συμβάσεις ευέλικτων μορφών απασχόλησης.

4.2 Ευρωπαϊκό περιβάλλον
Η ενότητα αυτή στοχεύει στη διερεύνηση της σχετικής θέσης της Ελλάδας στο ευρύτερο
οικονομικό περιβάλλον με γνώμονα μια σειρά οικονομικών παραμέτρων. Με αυτόν τον
τρόπο μπορεί να διαμορφώσει κάποιος επιχειρήματα υπέρ ή κατά της ανάγκης μεταβολής
του κατώτατου μισθού. Για τον σκοπό αυτό επιλέχθηκαν επτά χώρες εκτός της Ελλάδας. Η
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επιλογή τους έγινε με βάση τη γεωγραφική εγγύτητα με τη χώρα μας (Βουλγαρία, Ρουμανία,
Κροατία, Σλοβενία) και τη δυσμενή θέση που βρέθηκαν οι χώρες εξαιτίας της οικονομικής
κρίσης στο τέλος της δεκαετίας του 2000 και στις αρχές της δεκαετίας του 2010, καθώς και
του είδους των πολιτικών που εφαρμόστηκαν για να ανακάμψουν (Ιρλανδία, Ισπανία,
Πορτογαλία).
Η πρώτη παράμετρος που εξετάζεται είναι το εισόδημα της εργασίας ως μερίδιο του ΑΕΠ.
Αυτό αποτελεί έναν δείκτη της κατανομής του εισοδήματος που παράγεται σε μια οικονομία
μεταξύ των παραγωγικών συντελεστών της εργασίας και του κεφαλαίου. Με άλλα λόγια,
αποτελεί την αμοιβή των απασχολούμενων σε μια οικονομία. Όταν η αμοιβή της εργασίας
μειώνεται -ceteris paribus- αυξάνεται το μερίδιο του ΑΕΠ με το οποίο αμείβεται το κεφάλαιο.
Δεδομένου ότι η κατανομή του εισοδήματος του κεφαλαίου είναι πολύ πιο άνιση από την
κατανομή του εισοδήματος από εργασία, μιας και η ιδιοκτησία του κεφαλαίου είναι
συγκεντρωμένη σε λιγότερα άτομα, μικρό μερίδιο της αμοιβής της εργασίας στο ΑΕΠ
σημαίνει μεγαλύτερη οικονομική ανισότητα. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα
ανακατανομής του ΑΕΠ μεταξύ των δύο συντελεστών μέσω της αύξησης των μισθών.
Εύλογα, το μερίδιο της εργασίας διαφέρει μεταξύ των χωρών ανάλογα με τη διάρθρωση της
παραγωγής, αλλά και τη σχετική διαπραγματευτική δύναμη των δύο πλευρών, δηλαδή των
εργαζομένων και των εργοδοτών. Ενδεικτικό των διαφορών αυτών είναι το Διάγραμμα 9,
όπου παρουσιάζεται η αμοιβή της εργασίας ως ποσοστό του ΑΕΠ στο σύνολο της οικονομίας.
Το πρώτο στοιχείο που ξεχωρίζει στο Διάγραμμα 9 είναι η έντονη ανομοιογένεια ακόμη και
μεταξύ των επτά επιλεγμένων χωρών, η οποία μάλιστα φαίνεται να αυξάνεται διαχρονικά.
Ειδικότερα, στο ένα άκρο βρίσκεται η Ιρλανδία με μερίδιο εργασίας στο ΑΕΠ κάτω από 35%
τα τελευταία χρόνια και στο άλλο η Σλοβενία με αντίστοιχο μερίδιο σταθερά πάνω από 60%
και τελευταία οριακά πάνω από 65%. Σημειώνεται ότι η περίπτωση της Ιρλανδίας είναι
ιδιαίτερη, καθώς πολλές πολυεθνικές την έχουν επιλέξει ως βάση τους, ενώ έχει στενές
σχέσεις με το ΗΒ. Το δεύτερο στοιχείο είναι η διαχρονική μεταβλητότητα που εμφανίζει εντός
των χωρών. Στη Βουλγαρία, για παράδειγμα, το μερίδιο της εργασίας ξεκινά από το 45%
περίπου το 2005 και ξεπερνά το 60% το 2020.
Το μερίδιο της εργασίας στην Ελλάδα βρίσκεται κάτω από το αντίστοιχο της Ευρωζώνης, αλλά
φαίνεται να συγκλίνει σε αυτό την τελευταία πενταετία.

6

Διαχρονικά κινείται λίγο

χαμηλότερα από το 55% όταν στην Ευρωζώνη είναι σταθερά πάνω από αυτό το νούμερο. Στο
ερώτημα πού βρίσκεται η χώρα μας σε σύγκριση με αντίστοιχες χώρες, η απάντηση είναι ότι
εκτός από την Ιρλανδία, η οποία εμφανίζει γρήγορη μείωση του μεριδίου της εργασίας από
το 2009 (όταν η κατανομή του ΑΕΠ ήταν αντίστοιχη με αυτήν στη χώρα μας), και τη Ρουμανία,
που βρίσκεται λίγο χαμηλότερα αλλά συγκλίνει προς την Ελλάδα, σε όλες τις υπόλοιπες
6

Αν και η Eurostat λαμβάνει υπόψη το μερίδιο των αυτοαπασχολούμενων στην αγορά εργασίας,
ενδεχομένως επειδή αυτό στην Ελλάδα είναι το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το αποτέλεσμα
πρέπει να ερμηνεύεται με προσοχή.
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χώρες το μερίδιο της εργασίας είναι υψηλότερο από το 2013 και έπειτα. Ωστόσο, το 2020
μόνο τρεις χώρες, η Σλοβενία, η Βουλγαρία και η Κροατία, έχουν σημαντικά μεγαλύτερο (>5
εκατοστιαίες μονάδες) ποσοστό του ΑΕΠ να κατευθύνεται στην αμοιβή της εργασίας.

Διάγραμμα 9: Αμοιβή εργασίας ως μερίδιο του ΑΕΠ στο σύνολο της οικονομίας (%)
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Πηγή: AMECO, European Commission, επεξεργασία ΚΕΠΕ.

Η αμοιβή της εργασίας ως ποσοστό της προστιθέμενης αξίας στη μεταποίηση (Διάγραμμα
10) είναι ένας ειδικός δείκτης με μεγάλο ενδιαφέρον δεδομένου ότι η μεταποίηση συχνά
αποτελεί έναν εξαγωγικό τομέα αιχμής που υπόκειται σε έντονο διεθνή ανταγωνισμό. Η
μείωση του δείκτη διαχρονικά, εκτός από μείωση της σημασίας της μεταποίησης ως πηγή
εισοδήματος για την εργασία σημαίνει πιθανόν και υποκατάσταση της εργασίας με
κεφάλαιο, άρα πιο παραγωγική εργασία.7 Σε γενικές γραμμές, φαίνεται ότι το μερίδιο του
εισοδήματος που παράγει η μεταποίηση κατευθύνεται ως αμοιβή της εργασίας δεν
συμφωνεί με αυτό που συμβαίνει στο σύνολο της οικονομίας. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα
το σχετικό μερίδιο είναι πέντε εκατοστιαίες μονάδες υψηλότερο, ενώ στην Κροατία
περισσότερες από επτά. Ωστόσο, δεν ισχύει το ίδιο σε όλες τις χώρες. Στην Ιρλανδία και την
Ρουμανία, λόγου χάρη, το μερίδιο του εισοδήματος που αμείβει την εργασία στη μεταποίηση
είναι μικρότερο από το μερίδιο του ΑΕΠ που κατευθύνεται ως αμοιβή της εργασίας στο
σύνολο της οικονομίας, πιθανόν ως αποτέλεσμα της παραγωγικής διάρθρωσης.

7

Οι επενδύσεις έχουν ως στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, οπότε δεν αυξάνουν
το απόθεμα του κεφαλαίου, αλλά βελτιώνουν την αποδοτικότητά του, άρα και το μερίδιο του
εισοδήματος που καρπώνεται.
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Αξιολόγηση του ισχύοντος νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου
Οι διαφορές μεταξύ των χωρών υπάρχουν και εδώ. Στην Ιρλανδία περίπου το 12% του
παραγόμενου εισοδήματος στη μεταποίηση κατευθύνεται στην εργασία, ενώ το αντίστοιχο
μερίδιο στην Κροατία είναι περίπου 67% και στην Ελλάδα 60%. Μια χώρα με υψηλό μερίδιο
αμοιβής της εργασίας στη μεταποίηση είναι θεωρητικά πιο ευάλωτη στις μεταβολές του
κόστους εργασίας που μπορεί να προέρχονται από τις μεταβολές στον κατώτατο μισθό. Στην
δική μας περίπτωση, η Ελλάδα είναι πιο ευάλωτη σε σύγκριση με την Ιρλανδία. Ωστόσο, από
τη μια μεριά, η χώρα μας βρίσκεται κοντά στον μέσο όρο της Ευρωζώνης, όπως ισχύει για το
μερίδιο της εργασίας στο σύνολο της οικονομίας (Διάγραμμα 9), ενώ παράλληλα το μερίδιο
του εισοδήματος της εργασίας στη μεταποίηση ανακάμπτει από το 2017, και από την άλλη,
συζητήσαμε ήδη παραπάνω ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού το 2019 δεν συνοδεύτηκε
από αύξηση του μέσου μισθού.

Διάγραμμα 10: Αμοιβή εργασίας ως μερίδιο της προστιθέμενης αξίας στη μεταποίηση (%)
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Πηγή: AMECO, European Commission, επεξεργασία ΚΕΠΕ.

Ακόμη και αν το μερίδιο της αμοιβής εργασίας στο ΑΕΠ παραμένει σταθερό, η αύξηση του
ΑΕΠ που προκύπτει από τη μεγέθυνση της οικονομίας αυξάνει το εισόδημα της εργασίας σε
απόλυτη τιμή. Στο Διάγραμμα 11 παρουσιάζεται η εξέλιξη του ΑΕΠ τα τελευταία πέντε έτη
στην Ελλάδα, την Ευρωζώνη και επτά ακόμη χώρες-μέλη της ΕΕ. Το 2017 ήταν χρονιά μείωσης
του ρυθμού μεγέθυνσης του ΑΕΠ για όλες τις χώρες εκτός από την Ελλάδα, η οποία εμφανίζει
θετικό και αυξανόμενο ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ από το 2017 ως και το 2019. Είναι
ενδιαφέρον, πάντως, ότι η καλύτερη επίδοση των τελευταίων ετών, το 2019, συμβαδίζει με
την γενναιόδωρη αύξηση του κατώτατου μισθού τον Φεβρουάριο του ίδιου έτους. Από την
άλλη πλευρά, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που σημειώνει αρνητικό μέσο ρυθμό μεγέθυνσης
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Αξιολόγηση του ισχύοντος νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου
του ΑΕΠ την περίοδο 2010-2019 ίσο με -2,1%, λόγω των αρνητικών ρυθμών μεγέθυνσης που
κυριάρχησαν ως και το 2016.
Το 2020 η πανδημία οδήγησε το σύνολο των χωρών σε αρνητικά πρόσημα και συρρίκνωση
του ΑΕΠ. Σε αυτήν την κατάταξη η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση με ρυθμό ανάπτυξης (8,2)%, πίσω από την Ισπανία (-11%) και την Κροατία (-8,4%). Επομένως, φαίνεται ότι η χώρα
είχε μπει σε τροχιά ανάκαμψης από το 2017, αλλά με ρυθμό μεγέθυνσης χαμηλότερο από
τις άλλες χώρες (βλέπε Διάγραμμα 11) και μετά από μια περίοδο έντονης συρρίκνωσης της
οικονομίας της.8 Επιπλέον, η επίδοσή της το 2020 δύσκολα αφήνει περιθώρια εφησυχασμού,
εφόσον άλλες χώρες τα κατάφεραν καλύτερα στον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων
της πανδημίας στο ΑΕΠ. Ο μέσος όρος του ΑΕΠ των χωρών της Ευρωζώνης, για παράδειγμα,
συρρικνώθηκε κατά 1,6 εκατοστιαίες μονάδες λιγότερο σε σύγκριση με την Ελλάδα.

Διάγραμμα 11: Ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ (%)
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Πηγή: Eurostat, επεξεργασία ΚΕΠΕ.

Η εξέλιξη του κατά κεφαλήν ΑΕΠ παρουσιάζει το δικό της ενδιαφέρουν, διότι λαμβάνει
υπόψη τον πληθυσμό μιας χώρας και τις μεταβολές που εμφανίζει από έτος σε έτος. Ωστόσο,
η γενική εικόνα που σχηματίστηκε από την ανάλυση του ρυθμού μεταβολής του ΑΕΠ δεν
αλλάζει. Η Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια σημείωσε αρνητικούς ρυθμούς μεγέθυνσης και
του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, όταν οι άλλες χώρες αναπτύσσονταν. Λαμβάνοντας υπόψη τη μη
κανονικότητα που αντιπροσωπεύει το έτος 2020, η περίοδος 2010-2019 είχε αρνητικό μέσο

8

Η συρρίκνωση του ΑΕΠ έφτασε το -10,1% το 2011, ενώ ολόκληρη την περίοδο 2010-2016 μόνο το
2014 σημείωσε αναιμική αύξηση 0,7% για να γυρίσει σε αρνητικό πρόσημο ξανά το 2015.
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Αξιολόγηση του ισχύοντος νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου
ρυθμό ανάπτυξης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα κατά -1,7% ετησίως, διότι τα θετικά
πρόσημα (έτη 2014, 2015, 2017, 2018 και 2019) δεν στάθηκαν ικανά να αντισταθμίσουν τις
μεγάλες απώλειες των προηγουμένων ετών. Αν και οριακά, η Ελλάδα έχει τη δεύτερη θέση
στη μείωση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ το 2020 πίσω μόνο από την Ισπανία.
Συνοψίζοντας, η εξέλιξη του ΑΕΠ της Ελλάδας ήταν προβληματική τα τελευταία χρόνια, παρά
την ανάκαμψη που ξεκίνησε το 2016, η οποία όμως έδωσε ρυθμούς μεγέθυνσης
χαμηλότερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Οι φτωχές επιδόσεις φαίνονται στη διαχρονική
εξέλιξη τόσο του συνολικού όσο και του κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Οι αρνητικές επιπτώσεις της
πανδημίας επιδείνωσαν την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας το 2020 σε μεγαλύτερο
βαθμό σε σύγκριση με τις περισσότερες άλλες χώρες-μέλη της ΕΕ27. Είναι ενδεικτικό ότι η
συνεισφορά της Ελλάδας στο ΑΕΠ της ΕΕ27 σε ισοδύναμα αγοραστικής δύναμης μειώνεται
διαχρονικά από περίπου 2,5% στα μέσα της δεκαετίας του 2000 σε περίπου 1,6% από το 2016
και έπειτα. Η Πορτογαλία και η Τσεχία, με παρόμοιο πληθυσμό, συνεισφέρουν το 1,8% και
2,2% του ΑΕΠ της ΕΕ27 το 2019.

Διάγραμμα 12: Ρυθμός μεγέθυνσης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ (%)
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
-12
-14

Ευρωζώνη

Ελλάδα
Βουλγαρία
Ιρλανδία
Ισπανία
Κροατία
Πορτογαλία
Ρουμανία
Σλοβενία
2016

2017

2018

2019

2020

Πηγή: Eurostat, επεξεργασία ΚΕΠΕ.

Κύρια πηγή αύξησης του εισοδήματος της εργασίας είναι η αύξηση της παραγωγικότητας.
Όσο μεγαλύτερη αξία έχει το προϊόν που παράγει ένας εργαζόμενος, τόσο μεγαλύτερη
πρέπει να είναι και η αμοιβή του, εφόσον σε ανταγωνιστικές αγορές (όπως τείνουν να είναι
οι διεθνείς αγορές) η αμοιβή της εργασίας σχετίζεται με την αξία του οριακού προϊόντος της.
Η εξέλιξη της πραγματικής παραγωγικότητας στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη (δηλαδή της
παραγωγικότητας που απαλείφει τις μεταβολές των τιμών), τόσο ανά εργαζόμενο άτομο, όσο
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Αξιολόγηση του ισχύοντος νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου
και ανά ώρα εργασίας, παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 13. Μιας και πρόκειται για δείκτη με
σημείο βάσης την παραγωγικότητα το 2015 στην ίδια χώρα, δεν είναι δυνατή η σύγκριση
μεταξύ χωρών. Ωστόσο, προκύπτουν μερικά χρήσιμα συμπεράσματα.
Με μια πρώτη ματιά φαίνεται η μείωση της πραγματικής παραγωγικότητας της εργασίας
στην Ελλάδα από το 2007 ως και το τέλος του 2014, τόσο ανά άτομο όσο και ανά ώρα
εργασίας. Από εκεί και έπειτα παρουσιάζει μικρές διακυμάνσεις. Αντίστοιχη μεταβολή δεν
καταγράφεται στην Ευρωζώνη, όπου η παραγωγικότητα, όπως και αν μετριέται, εμφανίζει
ομαλή αυξητική πορεία από το 2008, αν και με χαμηλό ρυθμό. Ένα δεύτερο σημείο
ενδιαφέροντος είναι η απόκλιση που εμφανίζουν τα δύο μέτρα παραγωγικότητας στην
Ελλάδα το 2020. Η παραγωγικότητα κατά άτομο μειώνεται, ενώ την ίδια περίοδο η
παραγωγικότητα ανά ώρα εργασίας αυξάνεται. Επιπλέον, στο δεύτερο εξάμηνο του έτους
αυξάνουν και οι δύο. Αυτή η εξέλιξη είναι πολύ πιθανό να οφείλεται στις ιδιαίτερες συνθήκες
του 2020.

Διάγραμμα 13: Πραγματική παραγωγικότητα της εργασίας, ανά άτομο και ανά ώρα
απασχόλησης (δείκτης, 2015=100)
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Πηγή: Eurostat, επεξεργασία ΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα, ενώ ο αριθμός των απασχολούμενων μειώθηκε λόγω της μείωσης της
οικονομικής δραστηριότητας, τόσο ο αριθμός των ωρών απασχόλησης όσο και το
παραγόμενο προϊόν μειώθηκε ταχύτερα. Το αποτέλεσμα είναι η απόκλιση της
παραγωγικότητας κατά άτομο και ανά ώρα εργασίας. Επιπλέον, οι εξελίξεις αυτές
αμφισβητούν την πρακτική αξία του δείκτη της παραγωγικότητας και πιθανόν την
χρησιμότητά του. Αυτό διότι τα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και απασχόλησης απαιτούσαν
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Αξιολόγηση του ισχύοντος νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου
τη ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας από τις επιχειρήσεις, οπότε ο αριθμός των
απασχολούμενων μειώθηκε λιγότερο από όσο πιθανόν θα έπρεπε με βάση την πτώση του
παραγόμενου προϊόντος. Αντίθετα οι ώρες απασχόλησης προσαρμόστηκαν στις νέες
συνθήκες και μειώθηκαν σημαντικά. Επομένως, δεν είναι ξεκάθαρο τι ακριβώς μετρά η
παραγωγικότητα το 2020. Προφανώς, αυτό δεν είναι ελληνική ιδιαιτερότητα, αλλά
χαρακτηρίζει όλες τις χώρες που έλαβαν μέτρα στήριξης της απασχόλησης εν μέσω μείωσης
της οικονομικής δραστηριότητας.
Επίσης, έχει σημασία να εξεταστεί πού βρίσκεται η χώρα σε όρους παραγωγικότητας της
εργασίας σε σύγκριση με άλλες χώρες. Αν η παραγωγικότητα αυξάνει ταχύτερα στη χώρα
μας, τότε υπάρχουν περιθώρια αύξησης του κόστους εργασίας, δηλαδή των μισθών. Προς
διευκόλυνση των αναγκαίων συγκρίσεων χρησιμοποιείται η ονομαστική παραγωγικότητα
της εργασίας ως ποσοστό της αντίστοιχης στην ΕΕ27 (Διάγραμμα 14). Η Ισπανία (κοντά στον
μέσο όρο της ΕΕ27), η Κροατία (περίπου 63%), η Πορτογαλία (κοντά στο 69%) και η Σλοβενία
(περίπου 82%) εμφανίζουν σχετική σταθερότητα κατά τη διάρκεια της περιόδου που
εξετάζεται και, επομένως, παραλείπονται από το σχετικό διάγραμμα. Η Ευρωζώνη
παρουσιάζει μικρή μείωση της παραγωγικότητας της εργασίας, ενώ στις υπόλοιπες χώρες
καταγράφεται αύξηση. Η Ιρλανδία καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση με αποτέλεσμα η
παραγωγικότητα της εργασίας το 2019 να είναι σχεδόν διπλάσια (180%) από εκείνη στην
ΕΕ27. Στην Ελλάδα, αντίθετα, η παραγωγικότητα της εργασίας ακολουθεί πτωτική πορεία ως
ποσοστό εκείνης στην ΕΕ27, η οποία είναι μεγαλύτερη από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.
Αυτό σημαίνει ότι χειροτερεύει η θέση της χώρας στο διεθνή στίβο. Ενδεικτικά αναφέρεται
ότι η σχετική παραγωγικότητα στην Ελλάδα πλησιάζει το 60% το 2019, όταν πριν από μια
δεκαετία ήταν στο 80% εκείνης της ΕΕ27, ενώ δεν φαίνονται σημάδια ανάκαμψης,
τουλάχιστον ως το 2019. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η παραγωγικότητα της εργασίας στην
Ελλάδα είναι υψηλότερη μόνον από εκείνη στην Βουλγαρία, η οποία όμως βελτιώνεται.
Βέβαια, πρέπει να διερευνήσει κανείς τους παράγοντες που συμβάλλουν στην υστέρηση της
παραγωγικότητας της εργασίας στη χώρα μας έναντι άλλων χωρών και να μην προβεί σε
πρόχειρα συμπεράσματα. Σε αυτό το πλαίσιο, η υστέρηση των επενδύσεων, δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα, τα τελευταία χρόνια ενδέχεται να έχει σημαντικό ρόλο.
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Αξιολόγηση του ισχύοντος νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου
Διάγραμμα 14: Ονομαστική παραγωγικότητα της εργασίας ανά ώρα απασχόλησης ως
ποσοστό της παραγωγικότητας της εργασίας στην ΕΕ27 (%)
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Πηγή: Eurostat, επεξεργασία ΚΕΠΕ.

Η οικονομική θεωρία δείχνει ότι η αύξηση του επιπέδου των τιμών ενδέχεται να πυροδοτήσει
πιέσεις για μισθολογικές αυξήσεις, καθώς διαβρώνει την πραγματική αξία των μισθών.
Επιπλέον, όταν σε μια χώρα οι τιμές αυξάνονται ταχύτερα από εκείνες στις ανταγωνίστριες
χώρες, τότε –ceteris paribus- τα προϊόντα της στη διεθνή αγορά γίνονται ακριβότερα, άρα
λιγότερο ανταγωνιστικά. Όσον αφορά στον κατώτατο μισθό, εφόσον ένας από τους λόγους
ύπαρξής του είναι η διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου διαβίωσης, αύξηση των τιμών
σημαίνει αύξηση του κόστους ζωής, άρα πίεση για αύξηση του κατώτατου μισθού. 9
Επομένως, πρόκειται για μία ακόμη παράμετρο που πρέπει να εξεταστεί. Αυτός είναι ο
σκοπός του επόμενου διαγράμματος (Διάγραμμα 15). Για λόγους ευκολίας παρουσιάζεται η
ετήσια μεταβολή του εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή για τα έτη 2005, 2010 και
την περίοδο 2015-2020.
Τα πρώτα δύο έτη η ελληνική οικονομία έχει πληθωρισμό μεγαλύτερο από την Ευρωζώνη και
τις περισσότερες επιλεγμένες χώρες. Η εικόνα, όμως, αλλάζει άρδην το 2015. Έκτοτε, οι τιμές
στην Ελλάδα είτε μειώνονται με ρυθμούς πάνω από 1% (2015 και 2020), είτε είναι σχεδόν
σταθερές (2016), είτε αυξάνονται αλλά με ρυθμό χαμηλότερο από τις περισσότερες άλλες
χώρες (2017, 2018 και 2019). Ακόμη και το 2019, οπότε υπήρχαν φόβοι αύξησης των τιμών
λόγω σημαντικής αύξησης του κατώτατου μισθού, οι τιμές αυξήθηκαν μόλις κατά 0,5%,
αύξηση μεγαλύτερη μόνον σε σύγκριση με την Πορτογαλία. Επομένως, λόγω της κάμψης της
9

Προφανώς στο σημείο αυτό το κείμενο υποθέτει ότι ο υπάρχων κατώτατος μισθός πληροί αυτό το
κριτήριο, δηλαδή εξασφαλίζει ένα ελάχιστον επίπεδο διαβίωσης. Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί που θα
διαφωνήσουν με αυτή την υπόθεση.
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οικονομικής δραστηριότητας ως συνέπεια της πανδημίας, οι τιμές μειώθηκαν το 2020 στην
Ελλάδα, άρα οι πραγματικοί μισθοί αυξήθηκαν. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, ενδεχομένως
την ίδια περίοδο να αυξήθηκαν και διάφορα έξοδα που σχετίζονται με την εργασία στο σπίτι,
όπως π.χ. προμήθεια Η/Υ, ή με τη μετακίνηση από και προς την εργασία, π.χ. αύξηση της
χρήσης προσωπικού μέσου μεταφοράς για λόγους υγιεινής, ή με κανόνες προστασίας της
υγείας, π.χ. χρήση μάσκας και αντισηπτικών, κ.ά.

Διάγραμμα 15: Ετήσια μεταβολή του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (%)
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Πηγή: Eurostat, επεξεργασία ΚΕΠΕ.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον ερώτημα αφορά στην εξέλιξη του κόστους εργασίας, το οποίο
ενδεχομένως να επηρεάζει την τιμή σε ένα βαθμό. Όσο πιο μεγάλο είναι το μερίδιο της
εργασίας στην παραγωγή του προϊόντος, τόσο μεγαλύτερη αναμένεται η επίδραση της
μεταβολής του κόστους εργασίας στην τιμή. 10 Το κόστος εργασίας στην επιχειρηματική
οικονομία 11 στην Ελλάδα, δηλαδή το συνολικό κόστος απασχόλησης ενός εργαζόμενου
συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και άλλων επιβαρύνσεων μείoν τις
επιδοτήσεις, μειώθηκε την περίοδο 2008-2016, οπότε διαμορφώθηκε στα 15,3 ευρώ/ώρα το
2016, ενώ έκτοτε ανέκαμψε φτάνοντας τα 16,6 ευρώ/ώρα το 2019 φτάνοντας στο επίπεδο
10

Η δομή της αγοράς έχει επίσης σημασία, αφού λιγότερο ανταγωνιστικές αγορές μπορούν να
μετακυλίσουν ευκολότερα την αύξηση του κόστους παραγωγής, που συνιστά η αύξηση του κόστους
της εργασίας, στην τιμή του προϊόντος.
11
Σύμφωνα με τον ορισμό της Eurostat, η επιχειρηματική οικονομία περιλαμβάνει το σύνολο των
κλάδων οικονομικής δραστηριότητας εκτός από τον αγροτικό τομέα (γεωργία, αλιεία, δασοκομία), τον
δημόσιο τομέα (δημόσια διοίκηση και άμυνα, κοινωνική ασφάλιση, εκπαίδευση, υπηρεσίες υγείας και
κοινωνική εργασία) και δραστηριότητες εκτός αγοράς (τέχνες και διασκέδαση, υπηρεσίες που
προσφέρονται στα νοικοκυριά, εξωχώριες δραστηριότητες).
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του 2008 (Διάγραμμα 16). Ανάλογη ήταν και η διακύμανση μισθών και ημερομισθίων. Το
2016 ήταν 11,8 ευρώ/ώρα και το 2019 ανέβηκε στα 12,4 ευρώ/ώρα. Και τα δύο μεγέθη
υπολείπονται σημαντικά του μέσου όρου στην Ευρωζώνη σε απόλυτα μεγέθη. Ωστόσο, εκτός
του ότι ο λόγος μισθών και ημερομισθίων προς το κόστος εργασίας είναι παρόμοιος,
εμφανίζει και σταθερότητα διαχρονικά κυμαινόμενος γύρω από το 75%.
Από την άλλη μεριά, το μη μισθολογικό κόστος το 2019 ήταν περίπου 0,6 εκατοστιαίες
μονάδες υψηλότερο στην Ελλάδα από ότι στην Ευρωζώνη, ήτοι 25,6% έναντι 25,0% του
κόστους εργασίας αντίστοιχα. Διαχρονικά, όμως, φαίνεται ότι το μη μισθολογικό κόστος
εμφανίζει αύξηση στην Ελλάδα, τόσο σε σύγκριση με το 2016 όσο και σε σύγκριση με το 2008,
ενώ μειώνεται στην Ευρωζώνη. Η παρατήρηση αυτή είναι σημαντική, διότι σημαίνει ότι η
αύξηση του κόστους εργασίας δεν προκαλείται μόνο από την αύξηση των μισθών και
ημερομισθίων στην Ελλάδα, επομένως προσπάθειες μείωσης του κόστους εργασίας πρέπει
να εστιάσουν στο μη μισθολογικό κόστος.12

Διάγραμμα 16: Κόστος εργασίας, μισθοί και ημερομίσθια στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη
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Πηγή: Eurostat, επεξεργασία ΚΕΠΕ.

Αυτό που πρέπει να κρατήσει κανείς από την ανάλυση ως τώρα είναι ότι η αύξηση του
κατώτατου μισθού το 2019 δεν φαίνεται να είχε αρνητικές επιπτώσεις στην απασχόληση, στο

12

Πρέπει να επισημανθεί ότι οι πρόσφατες κυβερνητικές παρεμβάσεις που μείωσαν τις ασφαλιστικές
εισφορές κατά 0,9% από 1/6/2020 (βλ. Ν. 4670/2020) αναμένεται να φανούν στα στοιχεία του 2020
που δεν είναι διαθέσιμα τη στιγμή συγγραφής του παρόντος. Περαιτέρω μείωση του μη μισθολογικού
κόστους αναμένεται το τρέχον έτος με τη μείωση κατά 3% των συνεισπραττόμενων εισφορών από
1/1/2021 (βλ. Ν. 4756/2020).
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ΑΕΠ ή στο ρυθμό μεταβολής των τιμών. Από την άλλη μεριά, οι αρνητικές επιπτώσεις της
πανδημίας το 2020, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στις επιλεγμένες χώρες είναι εμφανείς.
Ωστόσο, κάποια στοιχεία δημιουργούν μεγαλύτερο προβληματισμό στην περίπτωση της
Ελλάδας. Το πρώτο είναι η συγκριτικά μεγάλη συρρίκνωση του ΑΕΠ το 2020 σε συνδυασμό
με τη μείωση των τιμών και το δεύτερο είναι η συνεχής μείωση της ονομαστικής
παραγωγικότητας της εργασίας ως προς την αντίστοιχη της ΕΕ27. Το εύλογο ερώτημα είναι
πώς αυτά επηρεάζουν τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της χώρας. Η απάντηση δίνεται με τη
βοήθεια των δύο δεικτών που ακολουθούν.
Ο πρώτος δείκτης είναι το μοναδιαίο κόστος εργασίας που ισούται με τον λόγο του κόστους
εργασίας προς την παραγωγικότητα της εργασίας. Συνήθως χρησιμοποιείται ως δείκτης
ανταγωνιστικότητας μιας οικονομίας, καθώς -υπό προϋποθέσεις- ένα ταχύτερα αυξανόμενο
μοναδιαίο κόστος εργασίας οδηγεί σε ταχύτερα αυξανόμενο επίπεδο τιμών, άρα μειώνει την
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Επομένως, μια χώρα με υψηλότερο μοναδιαίο κόστος
εργασίας συγκριτικά με μια άλλη αναμένεται να έχει υψηλότερες τιμές, άρα να είναι
λιγότερο ανταγωνιστική. Το μοναδιαίο κόστος εργασίας της Ελλάδας και επιλεγμένων χωρών
ως προς το μοναδιαίο κόστος εργασίας της ΕΕ27 παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 17. Αρνητικές
τιμές ισοδυναμούν με βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της εθνικής οικονομίας σε σύγκριση
με τον μέσο όρο της ΕΕ27 και θετικές τιμές με χειροτέρευση της ανταγωνιστικότητας της
εθνικής οικονομίας. Το μοναδιαίο κόστος εργασίας δεν μπορεί να δώσει πληροφορίες για
την πηγή των μεταβολών του, μιας και πρόκειται για σύνθετο δείκτη, επομένως επηρεάζεται
από πολλές παραμέτρους.
Το 2008 και το 2020 είναι οι μοναδικές δύο χρονιές που η ελληνική οικονομία παρουσιάζει
θετικό ρυθμό μεταβολής του μοναδιαίου κόστους εργασίας σε σύγκριση με την ΕΕ27, άρα
χειροτερεύει η ανταγωνιστικότητά της. Αυτό δεν είναι πρωτόγνωρο. Η Βουλγαρία, για
παράδειγμα, εμφανίζει χειροτέρευση της ανταγωνιστικότητάς της όλα τα έτη υπό εξέταση.
Συχνότερα αύξηση του μοναδιαίου κόστους έχει και η Ρουμανία. Από την άλλη πλευρά, το
μοναδιαίο κόστος μειώνεται στην Ελλάδα από το 2012 ως και το 2019, επομένως υπάρχει
ένα συσσωρευμένο όφελος. Μάλιστα, το 2019 η εικόνα δεν ανατρέπεται, παρά την αύξηση
του κατώτατου μισθού. Η χειροτέρευση του μοναδιαίου κόστους εργασίας το 2020 δεν
συνιστά θετική εξέλιξη, όμως δεδομένης της αντίστοιχης επίδοσης των υπολοίπων
επιλεγμένων χωρών μάλλον δεν πρέπει να αποτελέσει πεδίο προβληματισμού.
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Διάγραμμα 17: Ετήσια μεταβολή του μοναδιαίου κόστους εργασίας (ULC) ως ποσοστό του
αντίστοιχου της ΕΕ27 (%)
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Πηγή: Eurostat, επεξεργασία ΚΕΠΕ.

Ένας δεύτερος δείκτης για τη μέτρηση της ανταγωνιστικότητας μιας οικονομίας είναι η
πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία (REER-real effective exchange rate) και παρουσιάζεται
στο Διάγραμμα 18. Ως δείκτης είναι πληρέστερος από το μοναδιαίο κόστος εργασίας, διότι
λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τις κινήσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας, αλλά και τις επιδόσεις
42 χωρών εμπορικών εταίρων στους τομείς της ανταγωνιστικότητας κόστους και τιμής.
Ξεκινώντας από το 2010, οι χώρες δεν συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο. Ο δείκτης δεν
επιτρέπει συγκρίσεις μεταξύ χωρών, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν προκύπτουν ορισμένα
χρήσιμα συμπεράσματα. Ίσως το σημαντικότερο είναι ότι η Ελλάδα, μαζί με την Ιρλανδία,
ξεχωρίζουν από τις υπόλοιπες χώρες εξαιτίας της μεγάλης βελτίωσης που εμφανίζουν μέχρι
το 2015. Η μεν Ιρλανδία κατά περίπου 11 εκατοστιαίες μονάδες και η δε Ελλάδα κατά
περίπου 9 εκατοστιαίες μονάδες. Η πορεία της Ελλάδας φαίνεται να αναστρέφεται
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κυριολεκτικά το 2012, όταν ξεκινούν τα προγράμματα προσαρμογή για τη διαχείριση της
κρίσης χρέους στη χώρα, τα οποία φαίνεται να είναι αποτελεσματικά όσον αφορά στη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας. Η πορεία βελτίωσης σταματά το 2015 και
σημειώνει οριακή άνοδο έκτοτε, δηλαδή χάνει σε ανταγωνιστικότητα. Την περίοδο 20182019 καταγράφεται ακόμη μια βελτίωση, ενώ η εικόνα αλλάζει ακόμη μια φορά το 2020. Η
σταθερότητα του δείκτη το 2020 ή η μείωσή του συναντάται και στις υπόλοιπες χώρες υπό
εξέταση με εξαίρεση την Κροατία. Επομένως, είναι πολύ πιθανόν να αποτελεί συνέπεια της
πανδημίας και των μέτρων που ελήφθησαν.

Διάγραμμα 18: Πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία (REER) με βάση τον δείκτη τιμών
καταναλωτή (δείκτης, 2010=100)
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Πηγή: Eurostat, επεξεργασία ΚΕΠΕ.

Η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία μπορεί να υπολογιστεί είτε με βάση τον
εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή είτε με βάση το μοναδιαίο κόστος εργασίας
(Διάγραμμα 19). Η σύγκριση των δύο φωτίζει την πηγή από την οποία προήλθε η βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας της χώρας την περίοδο 2012-2015. Η ταχύτερη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας όταν χρησιμοποιείται το μοναδιαίο κόστος εργασίας σημαίνει ότι οι
όποιες μεταβολές της προήλθαν από τη μείωση του κόστους της εργασίας κυρίως και
λιγότερο από τη μείωση του επιπέδου των τιμών, το οποίο δείχνει ότι ακόμα στις αγορές
προϊόντος συνεχίζουν να υπάρχουν στρεβλώσεις και αγκυλώσεις.
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Διάγραμμα 19: Πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία (REER) με βάση τον δείκτη τιμών
καταναλωτή και το μοναδιαίο κόστος εργασίας για την Ελλάδα (δείκτης, 2010=100)
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Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή13, Price and cost competitiveness.

13

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/indicators-statistics/economic-databases/priceand-cost-competitiveness/price-and-cost-competitiveness-data-section_en
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5 Ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα και την Ευρώπη
Η ενότητα αυτή επιχειρεί να συγκρίνει το ύψος και την εξέλιξη του κατώτατου μισθού στην
Ελλάδα με επτά ακόμη επιλεγμένες χώρες-μέλη της ΕΕ27. Αν οι επιλεγμένες χώρες
προχώρησαν σε αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, ενδεχομένως μπορεί να το κάνει και η
Ελλάδα. Σύμφωνα με το Διάγραμμα 20 ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα διαμορφώνεται στα
758€/μήνα περίπου σε 12μηνη βάση το πρώτο εξάμηνο του 2021, ελάχιστα χαμηλότερα από
αυτόν στην Πορτογαλία (776€). Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα βρίσκεται περίπου στη μέση της
κατανομής των επιλεγμένων χωρών για τις οποίες ο κατώτατος μισθός κυμαίνεται από 332€
στη Βουλγαρία ως 1.723€ στην Ιρλανδία. Είναι προφανές ότι ο κατώτατος μισθός εμφανίζει
σημαντική απόκλιση μεταξύ των χωρών, η οποία δικαιολογείται σε ένα βαθμό στη βάση της
διαφορετικής παραγωγικότητας και του διαφορετικού κόστους ζωής.

Διάγραμμα 20: Μηνιαίος κατώτατος μισθός σε ευρώ (€)
1800
1600
Ελλάδα

1200

Βουλγαρία

1000

Ιρλανδία

800

Ισπανία

600

Κροατία

400

Πορτογαλία

200

Ρουμανία

0

Σλοβενία

2005S1
2006S1
2007S1
2008S1
2009S1
2010S1
2011S1
2012S1
2013S1
2014S1
2015S1
2016S1
2017S1
2018S1
2019S1
2020S1
2021S1

1400

Πηγή: Eurostat, επεξεργασία ΚΕΠΕ.

Αυτό που είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσει κανείς, όμως, είναι ότι ο κατώτατος μισθός στην
Ελλάδα εμφανίζει μια αξιοσημείωτη σταθερότητα η οποία δεν συναντάται σε καμία άλλη
χώρα. Ειδικότερα, ο κατώτατος μισθός διατηρήθηκε σταθερός από το δεύτερο εξάμηνο του
2012 ως το πρώτο εξάμηνο του 2019 και, στη συνέχεια, από το δεύτερο εξάμηνο του 2019
ως το πρώτο εξάμηνο του 2021. 14 Σε όλες τις υπόλοιπες χώρες, ο κατώτατος μισθός
14

Σημειώνεται ότι τα μεγέθη αφορούν στην 1η Ιανουαρίου και 1η Ιουλίου του έτους. Επομένως,
αυξήσεις που έγιναν στις 10 Φεβρουαρίου καταγράφονται στο δεύτερο εξάμηνο του έτους.
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αυξάνεται, αν και όχι με τον ίδιο ρυθμό. Τουλάχιστον αυτό φαίνεται να προκύπτει από τον
πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 2) στον οποίο παρουσιάζονται οι ποσοστιαίες μεταβολές του
κατώτατου μισθού στις επιλεγμένες χώρες. Μάλιστα, σε κάποιες από αυτές, όπως τη
Βουλγαρία και τη Ρουμανία, οι αυξήσεις την πρώτη περίοδο είναι πολύ υψηλές ενδεχομένως
λόγω μιας ταχείας διαδικασίας σύγκλισης, καθώς φαίνεται να εξομαλύνονται τη δεύτερη
περίοδο. Αξίζει να σημειωθεί πάντως, ότι τα τελευταία δύο έτη ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε
κατά 16,1% στη Βουλγαρία και 15,5% στη Σλοβενία. Παρά τις αυξήσεις αυτές, όπως φαίνεται
στο προηγούμενο διάγραμμα (Διάγραμμα 20) ο κατώτατος μισθός στη Βουλγαρία παραμένει
εξαιρετικά χαμηλός. Όμως, στη Σλοβενία ο κατώτατος μισθός είναι υψηλότερος από εκείνον
στη χώρα μας ήδη από το 2012.

Πίνακας 2: Μεταβολή κατώτατου μισθού
Ελλάδα
Βουλγαρία
Ιρλανδία
Ισπανία
Κροατία
Πορτογαλία
Ρουμανία
Σλοβενία

2012S2-2019S1
0,0
93,1
13,3
40,3
35,2
23,7
183,6
16,2

2019S2-2021S1
0,0
16,1
4,1
5,6
11,0
10,8
4,3
15,5

Πηγή: Eurostat, επεξεργασία ΚΕΠΕ.

Οι διαφοροποιήσεις που προκαλεί το διαφορετικό κόστος ζωής λαμβάνονται υπόψη όταν ο
κατώτατος μισθός εκφράζεται σε ισοδύναμα αγοραστικής δύναμης ή pps (βλ. Διάγραμμα 21),
οπότε αντανακλά ένα συγκεκριμένο καλάθι αγαθών που μπορεί να αποκτήσει κανείς με τον
κατώτατο μισθό. Λόγω των διαφορών στην εξέλιξη των τιμών σε κάθε χώρα, δηλαδή στον
πληθωρισμό, οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών αμβλύνονται αρκετά. Αυτό προκύπτει
από τη χαμηλότερη τυποποιημένη για τον μέσο τυπική απόκλιση της κατανομής του
κατώτατου μισθού σε ευρώ σε σύγκριση με αυτήν σε ισοδύναμα αγοραστικής δύναμης.15
Έτσι, ο κατώτατος μισθός κυμαίνεται από 623 pps στη Βουλγαρία ως 1.273 pps περίπου στην
Ιρλανδία. Στη νέα κατανομή η Ελλάδα (876 pps) βρίσκεται πολύ κοντά με την Πορτογαλία
(886 pps) και τη Ρουμανία (851 pps), ενώ πλησιάζει γρήγορα και η Κροατία (805 pps).
Αναφορικά με τις μεταβολές στον κατώτατο μισθό, αυτές είναι κατά κανόνα μικρότερες από
εκείνες που καταγράφηκαν την πρώτη περίοδο για τον κατώτατο μισθό εκφρασμένο σε
ευρώ, με κάποιες εξαιρέσεις. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, ο κατώτατος μισθός σε όρους
ισοδύναμων αγοραστικής δύναμης αυξήθηκε κατά 11,4%, σε ένα βαθμό εξαιτίας της μείωσης

15

Η πρώτη είναι 0,53 και η δεύτερη 0,23.
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των τιμών το 2020.16 Αντίστοιχα, τη δεύτερη περίοδο δεν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα
δύο μέτρα του κατώτατου μισθού, με εξαίρεση τη Ρουμανία και την Κροατία. Μια πιθανή
στοχοθέτηση θα ήταν να φτάσει ο ελληνικός κατώτατος μισθός σε ισοδύναμα αγοραστικής
δύναμης στο ύψος εκείνων που επικρατούν στην Ισπανία και τη Σλοβενία.

Διάγραμμα 21: Μηνιαίος κατώτατος μισθός σε ισοδύναμα αγοραστικής δύναμης (PPS)
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Πηγή: Eurostat, επεξεργασία ΚΕΠΕ.

Ένα ενδιαφέρον όσο και χρήσιμο ερώτημα που προκύπτει είναι πώς αντέδρασαν οι
υπόλοιπες χώρες μέλη της ΕΕ27 τα τελευταία δύο έτη και αν αύξησαν ή όχι τον ονομαστικό
κατώτατο μισθό. Όπως προκύπτει από τον σχετικό πίνακα (Πίνακας 3), δεκαεπτά χώρες
αύξησαν τον κατώτατο μισθό την περίοδο Ιούλιος 2019-Ιανουάριος 2020,όταν υπήρχαν τα
πρώτα σημάδια του κορωνοϊού, αλλά καμία υποψία για το μέγεθος του προβλήματος που
θα ακολουθούσε. Οι υπόλοιπες τέσσερις χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα,
διατήρησαν τον κατώτατο μισθό σταθερό, επομένως δεν διόρθωσαν ούτε για τη μεταβολή
των τιμών αφήνοντας την αγοραστική δύναμη του κατώτατου μισθού να μειωθεί. Την
περίοδο Ιανουάριος 2020-Ιούλιος 2020, τέσσερις χώρες προχώρησαν σε μείωση του
κατώτατου μισθού και τρεις χώρες τον αύξησαν. Οι υπόλοιπες δεκατέσσερις χώρες κράτησαν
τον κατώτατο μισθό σταθερό. Αυτό ενδέχεται να σχετίζεται με τη θεσμική λειτουργία της
κάθε χώρας, όπως για παράδειγμα η αύξηση του κατώτατου να γίνεται μία φορά τον χρόνο.
Την τελευταία περίοδο, δηλαδή την περίοδο Ιούλιος 2020-Ιανουάριος 2021 η πλειονότητα
16

Στην Ελλάδα ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή μειώθηκε κατά 1,3% το 2020 και
αυξήθηκε μόλις 0,5% το 2019. Μόνο αυτή και η Κύπρος έχουν αρνητική σωρευτική εξέλιξη τιμών τη
διετία 2019-2020 από το σύνολο των χωρών-μελών της ΕΕ27.
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των χωρών (15) αύξησαν τον κατώτατο μισθό, ενώ μόλις δύο τον μείωσαν και οι υπόλοιπες
τέσσερις τον κράτησαν σταθερό. Η παρατήρηση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς είναι το
εξάμηνο της έξαρσης της πανδημίας και των μέτρων περιορισμού της οικονομικής
δραστηριότητας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Επίσης, είναι ενδιαφέρον ότι η Ελλάδα είναι η
μοναδική χώρα που κράτησε τον κατώτατο μισθό σταθερό και τις τρεις περιόδους,
ακολουθώντας, όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, την πρακτική του σταθερού
κατώτατου μισθού που επικράτησε την περίοδο 2012-2019.

Πίνακας 3: Ετήσια μεταβολή κατώτατου μισθού σε ευρώ
Βέλγιο
Βουλγαρία
Τσεχία
Γερμανία
Εσθονία
Ιρλανδία
Ελλάδα
Ισπανία
Γαλλία
Κροατία
Λετονία
Λιθουανία
Λουξεμβούργο
Ουγγαρία
Μάλτα
Ολλανδία
Πολωνία
Πορτογαλία
Ρουμανία
Σλοβενία
Σλοβακία

2019S2-2020S1
0.00
25.56
50.00
27.00
44.00
0.00
0.00
58.33
18.20
39.13
0.00
52.00
52.24
26.36
15.13
18.00
81.33
40.83
26.88
53.95
60.00

2020S1-2020S2
31.91
0.00
-28.62
0.00
0.00
50.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-35.59
0.00
26.40
-27.31
0.00
-5.46
0.00
0.00

2020S2-2021S1
0.00
20.45
33.22
30.00
0.00
16.90
0.00
0.00
15.16
16.70
70.00
35.00
59.94
-9.07
7.58
4.80
30.60
35.00
-2.70
83.66
43.00

Πηγή: Eurostat, επεξεργασία ΚΕΠΕ.
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Αξιολόγηση του ισχύοντος νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου

6 Ο ρόλος του κατώτατου μισθού στην Ελλάδα
Όπως ήδη θα έχει γίνει σαφές από τη βιβλιογραφική επισκόπηση, η αλληλεπίδραση μεταξύ
του κατώτατου μισθού και των κυριότερων (μακρο)οικονομικών μεγεθών αποτελεί πεδίο
ακαδημαϊκής μελέτης και έρευνας εδώ και σχεδόν μισό αιώνα. Αν και τα αποτελέσματα
διαφοροποιούνται ουσιωδώς, βασικό συμπέρασμα είναι ότι ο κατώτατος μισθός επηρεάζει
το ύψος του μέσου μισθού και μέσω αυτού μπορεί να επιδρά σε μεγέθη όπως η απασχόληση,
η παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα, το ύψος των τιμών και της μισθολογικής
ανισότητας. Συνεπώς, ως πρώτο βήμα στην ανάλυση που ακολουθεί παρουσιάζεται η
διαχρονική σχέση του κατώτατου μισθού με τις μέσες αμοιβές του ιδιωτικού τομέα και
ακολούθως αναλύεται ο ρόλος του κατώτατου μισθού σε άλλα βασικά μεγέθη της ελληνικής
οικονομίας.

6.1 Μέσες αμοιβές ιδιωτικού τομέα
6.1.1 Διαχρονική εξέλιξη μέσων και κατώτατων μισθών
Ο κατώτατος μισθός, εφόσον οι επιχειρήσεις συμμορφώνονται και τηρούν το θεσμικό
πλαίσιο, επηρεάζει το μέσο μισθό αρχικά μέσω των απασχολούμενων που αμείβονται με
αυτόν. Όταν ο κατώτατος μισθός αυξηθεί, τότε και το μισθολογικό κόστος για όσους
αμείβονται με αυτόν θα αυξηθεί. Το μέγεθος και οι επιδράσεις της αύξησης είναι στενή
συνάρτηση του αριθμού των απασχολούμενων που εργάζονται με τον κατώτατο μισθό, αλλά
και των δυνατοτήτων μιας επιχείρησης να μετακυλήσει το αυξημένο μισθολογικό κόστος
(αύξηση τιμών) ή να το απορροφήσει (αύξηση της παραγωγικότητας ή μείωση κερδοφορίας).
Φυσικά, αυτές οι αντιδράσεις διαφέρουν ανάλογα με τον κλάδο που δραστηριοποιείται κάθε
επιχείρηση, αφού διαφορετικοί κλάδοι διέπονται από διαφορετικό ρυθμιστικό πλαίσιο και
αντιμετωπίζουν διαφορετικό βαθμό εσωτερικού ή/και εξωτερικού ανταγωνισμού.
Ουσιαστική σημασία έχει, επίσης, και η δομή της κάθε επιχείρησης, μιας και οι μεγαλύτερες
σε μέγεθος επιχειρήσεις, λόγω οικονομιών κλίμακας καθώς και γενικότερα μεγαλύτερης
τάσης για συμμόρφωση με το νόμο, είναι πιο πιθανό να απορροφήσουν μια ενδεχόμενη
αύξηση με μικρότερο κόστος/μεγαλύτερη ευκολία.
Επιπλέον, μία αύξηση του κατώτατου μισθού είναι πιθανόν να επηρεάσει και τους μισθούς
εργαζομένων που δεν αμείβονται με τον κατώτατο μισθό. Η δευτερογενής αυτή επίδραση
(spillover effect) εξαρτάται από τη φάση του οικονομικού κύκλου, τις ρυθμίσεις στην αγορά
εργασίας - με ιδιαίτερη έμφαση στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας - αλλά και τη
δυνατότητα των επιχειρήσεων να αντλούν εύκολα και με μικρό κόστος εργαζόμενους από το
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διαθέσιμο εργατικό δυναμικό17. Για παράδειγμα, όταν το ποσοστό ανεργίας είναι υψηλό,
είναι πιο εύκολο για τις επιχειρήσεις να αντλήσουν εργαζόμενους χωρίς να χρειαστεί να
αυξήσουν τους μισθούς. Δεν ισχύει το ίδιο για μια οικονομία που αναπτύσσεται και το
ποσοστό ανεργίας βαίνει μειούμενο. Επίσης, σημασία έχει πόσο «κοντά» στον κατώτατο
μισθό βρίσκονται οι υπόλοιποι εργαζόμενοι.
Αξίζει πάντως να επισημάνουμε ότι, εφόσον η όποια αύξηση του κατώτατου μισθού
οδηγήσει σε αύξηση του μέσου μισθού, τότε η μεταβολή στη συνολική ζήτηση, η οποία
καθορίζει και το ύψος της παραγωγής και της απασχόλησης, είναι αποτέλεσμα δύο
αντίρροπων αποτελεσμάτων. Από τη μία οι αυξήσεις στους μέσους μισθούς θα αυξήσουν το
διαθέσιμο οικογενειακό εισόδημα και, επίσης, θα αυξήσουν την κατανάλωση (κατά
προτίμηση των εγχωρίως παραγομένων), υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν θα υπάρξει
σημαντική μείωση στην απασχόληση. Από την άλλη, αν οι αυξήσεις στους μέσους μισθούς
οδηγήσουν σε πληθωριστικές πιέσεις, θα μειώσουν τη σχετική ανταγωνιστικότητα κόστους
των εξαγωγών. Πάντως, στο βαθμό που αυξήσεις των μέσων μισθών έπονται μιας
αντίστοιχης ή/και μεγαλύτερης αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας, τότε τα
αναμενόμενα αποτελέσματα εκτιμάται ότι δεν θα αποτελέσουν τροχοπέδη για την
αναπτυξιακή πορεία της χώρας.
Το μέσο ημερομίσθιο στην αγορά του ιδιωτικού τομέα της Ελλάδος για την περίοδο από το
2004 έως και το 2010 αύξανε συνεχώς και αρκετά (αθροιστικά κατά 36,6% και κατά 4,6%
ετησίως), ενώ μέχρι τις αρχές του 2012 παρέμενε σχετικά σταθερό με κάποιες οριακές
μειώσεις τους χειμερινούς μήνες το 2011 (βλ. Διάγραμμα 22). Από τον Φεβρουάριο του 2012
μετά τη δραστική νομοθετική μείωση των κατώτατων μισθών κατά 22% (32% για τους κάτω
των 25 ετών), ο μέσος μισθός ακολούθησε μια συνεχή καθοδική πορεία. Ειδικότερα, από τον
Ιανουάριο του 2012, οπότε και εμφανίζει την υψηλότερη τιμή του (55,75 ευρώ), το μέσο
ημερομίσθιο σταδιακά μειώθηκε στα 44,05 ευρώ τον Ιανουάριο του 2019, που ισοδυναμεί
με μείωση κατά 20,75%, σχεδόν όση και η μείωση των κατώτατων μισθών του Φεβρουαρίου
του 2012. Οι μεγάλες μειώσεις του μέσου μισθού, όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα 22,
εντοπίζονται την τριετία 2012 – 2014, ενώ τα επόμενα έτη ήταν περιορισμένες.
Η καθοδική τάση του μέσου ημερομισθίου αντιστράφηκε με την αναπροσαρμογή του
κατώτατου μισθού τον Φεβρουάριο του 2019 (βλ. Διάγραμμα 22). Ειδικότερα, το μέσο
ημερομίσθιο στις επιχειρήσεις που έχουν ασφαλισμένους στο ΙΚΑ από 44,05 ευρώ τον
Ιανουάριο του 2019 τον επόμενο μήνα, που συμπίπτει με την έναρξη της καταβολής των
αυξημένων κατώτατων ημερομισθίων, ανήλθε στα 45,13 ευρώ εμφανίζοντας αύξηση κατά
2,5% έναντι της κατά 11% αύξησης των κατώτατων μισθών τον ίδιο μήνα. Ο μέσος μισθός τον
Φεβρουάριο του 2019 εμφανίζει ετήσια αύξηση 1,7% έναντι του Φεβρουαρίου του 2018, η
οποία τους επόμενους μήνες αυξήθηκε φθάνοντας στο 4,4% τον Ιούνιο του 2019. Έκτοτε
17

Όπως θα δούμε και στην ενότητα 6.1.2 το αποτέλεσμα διάχυσης από μεταβολές του κατώτατου
μισθού είναι πλέον μικρότερο και περιορίζεται σε μισθούς κοντά στον κατώτατο μισθό.
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μάλλον σταθεροποιείται περίπου στο 3,5% μέχρι και τον Ιανουάριο του 2020. Τον
Φεβρουάριο του 2020 το μέσο ημερομίσθιο διαμορφώνεται σε 45,64€, που συνεπάγεται
αύξηση 1,1% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2019 και 2,8% σε σχέση με το 2018. Προκύπτει
ότι την αύξηση του κατώτατου μισθού τον Φεβρουάριο του 2019 ακολούθησε αύξηση των
μέσων μισθών το 2019 κατά 3,1%, ενώ μέχρι τότε σε ετήσια βάση οι μέσοι μισθοί μειώνονταν,
αν και με φθίνοντα ρυθμό (2017: -1,8%, 2018: -1,1%).
Αξίζει να αναφέρουμε ότι η αύξηση των μέσων ημερομισθίων τον Φεβρουάριο του 2019,
μετά την αύξηση των κατώτατων, έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2018 ήταν 0,75€, ενώ τους
επόμενους μήνες μέχρι τον Φεβρουάριο του 2020 ήταν πάντοτε πάνω από ένα ευρώ
(φτάνοντας τον Ιούνιο του 2020 τα 1,9€), δείχνοντας μια μικρή υστέρηση στην υιοθέτηση της
αύξησης από τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, η αύξηση των μέσων μισθών ένα χρόνο μετά την
αύξηση του κατώτατου μισθού, δηλαδή το 2020, αν και συνεχίζει να είναι θετική, είναι
σαφώς πιο περιορισμένη φτάνοντας το 1,1% τον Φεβρουάριο του 2020 (βλ. κόκκινη γραμμή
στο Διάγραμμα 22)18.

Διάγραμμα 22: Διαχρονική εξέλιξη μέσου ημερομισθίου και ετήσια μεταβολή

Πηγή: Μηνιαία δελτία απασχόλησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΦΚΑ.

18

Αν και τα στοιχεία από τους Εθνικούς Λογαριασμούς καταγράφουν αύξηση των μέσων μισθών
μεταξύ 2018 και 2019, δείχνουν ότι αυτή η αύξηση είχε αρχίσει νωρίτερα. Δεδομένου πάντως ότι οι
Εθνικοί Λογαριασμοί μετρούν το σύνολο των μισθωτών και των αμοιβών τους στην οικονομία δεν
μπορούν να θεωρηθούν άμεσα συγκρίσιμοι με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, τα οποία αφορούν τους
μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

56

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΕΡΕΥΝΩΝ – ΚΕΠΕ
Αξιολόγηση του ισχύοντος νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου
Διαφαίνεται από τα στοιχεία του ΕΦΚΑ ότι η αύξηση του μέσου μισθού ύστερα από την
τελευταία αύξηση του κατώτατου μισθού ήταν τους πρώτους μήνες μετά την αλλαγή του
κατώτατου μισθού σχετικά αξιόλογη, τηρουμένων των συνθηκών στην ελληνική οικονομία,
και έκτοτε καταγράφει σχετική σταθερότητα19. Συγκρίνοντας τι ακολούθησε τη μείωση του
2012 και την αύξηση του 2019 βλέπουμε ότι τις πρωτοφανείς και βίαιες μειώσεις των
κατώτατων ημερομισθίων του 2012 ακολούθησαν μεσοπρόθεσμα δραστικές μειώσεις των
μέσων ημερομισθίων. Αντίθετα, τη σημαντική αύξηση του κατώτατου ημερομισθίου το 2019
φαίνεται ότι ακολούθησε μια ηπιότερη και πιθανόν βραχυχρόνια αύξηση των μέσων, η οποία
πιθανόν, στη συνέχεια, να ανακόπηκε λόγω και της πανδημίας. Οι μειώσεις των μέσων
μισθών μετά τις μειώσεις του κατώτατου το 2012, σε συνδυασμό με τις θεσμικές αλλαγές,
ήταν μάλλον αναμενόμενες καθώς οι μέσοι μισθοί κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση με
τους κατώτατους, έστω και με μεγαλύτερη δυσκολία, όταν πρόκειται για μειώσεις, λόγω της
συνήθους ακαμψίας των μισθών προς τα κάτω. Αντίθετα, οι περιορισμένες αυξήσεις των
μέσων ημερομισθίων σε απόλυτα μεγέθη μετά τις τελευταίες αυξήσεις των κατώτατων τον
Φεβρουάριο του 2019 δείχνουν ότι ο κατώτατος μισθός δεν αποτέλεσε σημείο αναφοράς
ανακαθορισμού των μισθών, όπως παλαιότερα. Αυτό είναι συνεπές με το γεγονός ότι οι
όποιες αυξήσεις περιλαμβάνονται σε πρόσφατες επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις
εργασίας υπολείπονται σημαντικά της αύξησης του κατώτατου μισθού. Ειδικότερα,
σύμφωνα με στοιχεία από το ΠΣ Εργάνη το 2019 από τις 183 ΕΣΣΕ που υπεγράφησαν οι 35
προβλέπουν αυξήσεις μισθών που ανέρχονται κατά μέσο όρο σε 4,25%, ενώ το 2020 από τις
157 ΕΣΣΕ οι 36 προβλέπουν αυξήσεις μισθών με παρόμοιo μέσο όρο 4,1%.
Η πορεία του μέσου ημερομισθίου είναι παρόμοια και για τα δύο φύλα, αν και είναι σαφές
ότι το μέσο ημερομίσθιο για τις γυναίκες είναι διαχρονικά σημαντικά χαμηλότερο από το
αντίστοιχο των ανδρών (βλ. Διάγραμμα 23). Από το διάγραμμα προκύπτει ακόμα ένα πολύ
ενδιαφέρον συμπέρασμα. Κάθε αύξηση του κατώτατου ημερομισθίου (πράσινες γραμμές)
συνοδευόταν από αύξηση των μέσων ημερομισθίων, ειδικά σε περιόδους χαμηλής ανεργίας.
Από τη μείωση του κατώτατου μισθού του 2012 και μέχρι την αύξησή του το 2019 οι μέσοι
μισθοί ακολουθούν μία συνεχή καθοδική πορεία πιο έντονη τα πρώτα έτη, η οποία
αντιστρέφεται από την αύξηση του κατώτατου ημερομισθίου τον Φεβρουάριο του 2019.
Φαίνεται, λοιπόν, ότι οι μέσοι μισθοί συσχετίζονται με τις μεταβολές του κατώτατου
ημερομισθίου.

19

Κατά τη διάρκεια συγγραφής αυτής της έκθεσης τα στοιχεία του ΕΦΚΑ ήταν διαθέσιμα μέχρι και τον
Φεβρουάριο του 2020, διάστημα που καλύπτει μόνο ένα έτος από την αύξηση του κατώτατου μισθού
τον Φεβρουάριο του 2019, μην επιτρέποντας να έχουμε πλήρη εικόνα από την επίπτωσή του. Επειδή
το σύνολο των ασφαλιστικών υποχρεώσεων έχει λάβει αναστολή μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021 στο
πλαίσιο των μέτρων στήριξης από την πανδημία του Covid-19, ο ΕΦΚΑ δεν δημοσιεύει μηνιαία δελτία
απασχόλησης μέχρι το περιεχόμενο των υποβαλλόμενων σε αυτόν ΑΠΔ οριστικοποιηθεί και καταστεί
εισπρακτέο.
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Αξιολόγηση του ισχύοντος νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου
Διάγραμμα 23: Διαχρονική εξέλιξη μέσου ημερομισθίου ανά φύλο

Πηγή: Μηνιαία δελτία απασχόλησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΦΚΑ.

Προκειμένου να προσεγγίσουμε τη σχέση μεταξύ κατώτατου και μέσου μισθού στην Ελλάδα,
θα χρησιμοποιήσουμε τον δείκτη Kaitz, δηλαδή το λόγο του κατώτατου προς το μέσο
ημερομίσθιο (βλ. Διάγραμμα 24). Παρατηρούμε ότι ο δείκτης Kaitz για την περίοδο μέχρι το
2012, οπότε και ο κατώτατος μισθός περιοδικά αύξανε, παραμένει σχετικά σταθερός κοντά
στο 0,6. Η μικρή διακύμανση του δείκτη καταδεικνύει ότι η σχέση μεταξύ κατώτατου και
μέσου ημερομισθίου είναι πολύ στενή. Επιπλέον, η υψηλή τιμή του δείκτη δείχνει ότι μεγάλη
μερίδα των εργαζομένων αμείβονται είτε με τον κατώτατο μισθό, είτε με μισθό κοντά στον
κατώτατο. Μετά τη μείωση του κατώτατου μισθού το 2012, ο δείκτης μειώθηκε. Το πάγωμα
του κατώτατου μισθού μέχρι το 2019 και η σταδιακή μείωση των μέσων μισθών (βλ.
Διάγραμμα 22 και Διάγραμμα 23) οδήγησαν στη σταδιακή αύξηση του δείκτη σε παρόμοιο
ύψος με την περίοδο πριν το 2012. Η εφάπαξ αύξηση του κατώτατου μισθού τον Φεβρουάριο
του 2019 σε συνδυασμό με τη μικρότερη αύξηση του μέσου μισθού οδήγησαν σε περαιτέρω
αύξηση του δείκτη Kaitz κρατώντας τον δείκτη περίπου στο 0,63.
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ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΕΡΕΥΝΩΝ – ΚΕΠΕ
Αξιολόγηση του ισχύοντος νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου
Διάγραμμα 24: Κατώτατο ημερομίσθιο και κατώτατο προς μέσο ημερομίσθιο στον
ιδιωτικό τομέα

Πηγή: Μηνιαία δελτία απασχόλησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΦΚΑ.

Ο δείκτης Kaitz σε κλαδικό επίπεδο είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για να εντοπίσουμε τους
κλάδους στους οποίους οι μέσοι μισθοί είναι πιο κοντά στον κατώτατο μισθό, και άρα θα
αναμένουμε να επηρεαστούν περισσότερο από μια μεταβολή του. Εντούτοις, το μέγεθος και
η διαχρονική εξέλιξη του δείκτη Kaitz δεν είναι παρόμοια μεταξύ των διαφορετικών κλάδων
της οικονομίας, αλλά και μεταξύ μεγάλων (με περισσότερους από 10 απασχολούμενους) και
μικρών (με λιγότερους από 10 απασχολούμενους) επιχειρήσεων.
Αναφορικά με τις επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 10 εργαζόμενους
παρατηρούμε ότι διαχρονικά οι κλάδοι που σχετίζονται με τον τουρισμό καταγράφουν τους
υψηλότερους δείκτες Kaitz, άρα έχουν χαμηλότερο μέσο ημερομίσθιο. Επίσης υψηλούς
δείκτες Kaitz, και άρα χαμηλούς μέσους μισθούς, εντοπίζουμε σε εργαζόμενους με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου στη δημόσια διοίκηση, στις λοιπές υπηρεσίες, στην υγεία και στο
εμπόριο. Στον αντίποδα, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, ενέργεια και μεταφορές φαίνεται
να καταγράφουν σχετικά υψηλότερο ημερομίσθιο (βλ. Διάγραμμα 25).
Όσον αφορά στις μικρές επιχειρήσεις, με λιγότερους από 10 εργαζόμενους, παρατηρούμε
ότι για το σύνολο των κλάδων ο δείκτης Kaitz είναι αισθητά υψηλότερος από τον αντίστοιχο
των μεγάλων επιχειρήσεων, καταδεικνύοντας ότι μεγάλη μερίδα των εργαζομένων εκεί
αμείβονται με μισθούς πολύ κοντά στον κατώτατο μισθό (βλ. Διάγραμμα 26). Αν και η σχετική
κατάταξη αλλάζει ελαφρώς, παρατηρούμε ότι οι πέντε κλάδοι με τους χαμηλότερους
μισθούς παραμένουν οι ίδιοι, ενώ έχει προστεθεί και η εκπαίδευση. Μοναδική
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Αξιολόγηση του ισχύοντος νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου
διαφοροποίηση σε σχέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις αποτελεί ο κλάδος της δημόσιας
διοίκησης, που φαίνεται ότι στην περίπτωση των μικρών επιχειρήσεων είναι πλέον ο κλάδος
με τον υψηλότερο μέσο μισθό.
Επειδή η μεταποίηση αποτελείται από πολλούς ετερογενείς κλάδους και από πολλούς
θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει καλύτερα την πραγματική οικονομία, ο δείκτης Kaitz
παρουσιάζεται αναλυτικά για τους υπο-κλάδους της μεταποίησης στις μεγάλες επιχειρήσεις
(βλ. Διάγραμμα 27). Είναι εμφανές ότι μεταξύ των μεταποιητικών κλάδων υπάρχουν
αισθητές διαφορές, αφού για παράδειγμα στον κλάδο διύλισης ο δείκτης είναι 0,26 για το
2019, ενώ στον κλάδο παραγωγής ξύλου υπολογίζεται σε 0,73. Γενικά φαίνεται ότι κλάδοι
εντάσεως κεφαλαίου, με εξωστρεφή δραστηριότητα, όπως η διύλιση, τα προϊόντα καπνού,
τα χημικά και τα βασικά μέταλλα απασχολούν εργαζόμενους με υψηλότερες αμοιβές σε
σχέση με τους υπόλοιπους κλάδους της μεταποίησης. Στον αντίποδα, κλάδοι εντάσεως
εργασίας, όπως η παραγωγή ξύλου, τα δέρματα, η ένδυση και τα έπιπλα, καταβάλλουν
χαμηλότερους μισθούς, κοντά στον κατώτατο.
Αναφέραμε προηγουμένως ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού τον Φεβρουάριο του 2019
αύξησε το μέσο ημερομίσθιο των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για εκείνο το έτος και έκτοτε
ο μέσος μισθός εμφανίζει διακριτή σταθεροποίηση

20

. Αυτό επιβεβαιώνεται και αν

εξετάσουμε την εξέλιξη του δείκτη Kaitz για το μήνα που έγινε η αύξηση του κατώτατου και
τον αντίστοιχο μήνα ένα έτος πριν και μετά (βλ. Διάγραμμα 28 και Διάγραμμα 29). Ο δείκτης,
μεταξύ 2018 και 2019, αυξήθηκε σε όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας,
ανεξάρτητα από το αν αφορούσε μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις, αν και στις μεγάλες η
αύξηση είναι πιο αισθητή. Αυτό συνέβη γιατί ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε περισσότερο
από το μέσο μισθό. Το 2020, στους περισσότερους κλάδους των μεγάλων επιχειρήσεων, ο
δείκτης μειώθηκε, ως αποτέλεσμα της αύξησης του μέσου μισθού με σταθερό τον κατώτατο,
ενώ στις μικρές παρέμεινε σχετικά αμετάβλητος και σε μερικούς κλάδους αυξήθηκε, πιθανόν
επειδή αυτές μείωσαν το χρόνο εργασίας τους.

20

Τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας φτάνουν μέχρι τον Φεβρουάριο του 2020 και δεν μας
επιτρέπουν να έχουμε μια πλήρη εικόνα της εξέλιξης του μέσου μισθού για το 2020.
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Αξιολόγηση του ισχύοντος νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου
Διάγραμμα 25: Δείκτης Kaitz ανά κλάδο, σε επιχειρήσεις με περισσότερους από 10
εργαζόμενους

Πηγή: Μηνιαία δελτία απασχόλησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΦΚΑ.

Διάγραμμα 26: Δείκτης Kaitz ανά κλάδο, σε επιχειρήσεις με λιγότερους από 10
εργαζόμενους

Πηγή: Μηνιαία δελτία απασχόλησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΦΚΑ.
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ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΕΡΕΥΝΩΝ – ΚΕΠΕ
Αξιολόγηση του ισχύοντος νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου
Διάγραμμα 27: Δείκτης Kaitz ανά κλάδο στη μεταποίηση, σε επιχειρήσεις με
περισσότερους από 10 εργαζόμενους

Πηγή: Μηνιαία δελτία απασχόλησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΦΚΑ.

Διάγραμμα 28: Δείκτης Kaitz ανά κλάδο, σε επιχειρήσεις με περισσότερους από 10
εργαζόμενους 2019

Πηγή: Μηνιαία δελτία απασχόλησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΦΚΑ.
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ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΕΡΕΥΝΩΝ – ΚΕΠΕ
Αξιολόγηση του ισχύοντος νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου
Διάγραμμα 29: Δείκτης Kaitz ανά κλάδο, σε επιχειρήσεις με λιγότερους από 10
εργαζόμενους, 2019

Πηγή: Μηνιαία δελτία απασχόλησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΦΚΑ.

Μια ενδιαφέρουσα διάσταση των μέσων μισθών είναι το ύψος και η εξέλιξή τους ανά
ηλικιακή ομάδα, ειδικά μετά και την αύξηση του κατώτατου μισθού τον Φεβρουάριο του
2019. Τα δεδομένα επιβεβαιώνουν την οικονομική θεωρία που θέλει τους (μέσους) μισθούς
να αυξάνονται όσο αυξάνεται η ηλικία και αυξάνεται το ανθρώπινο κεφάλαιο των
εργαζομένων, μέσω της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (βλ. Διάγραμμα 30). Το μέσο
ημερομίσθιο πριν την κρίση φαίνεται να κατέγραφε ένα σημείο καμπής στην ηλικία 55-59
και για τους πιο ηλικιωμένους ήταν οριακά χαμηλότερο. Από την κρίση και μετά το μέσο
ημερομίσθιο αυξάνει μονοτονικά σε σχέση με την ηλικία και, μάλιστα, για ηλικίες άνω των
65 λαμβάνει και τη μέγιστη τιμή του21.
Ενδιαφέρον είναι επίσης, το γεγονός ότι, ενώ οι μέσοι μισθοί μειώθηκαν για όλες τις
ηλικιακές κατηγορίες μεταξύ 2009 και 2018, μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού τον
Φεβρουάριο του 2019, η αύξηση δεν ήταν της ίδιας έντασης για όλους. Οι νέοι, όπως ήταν
και αναμενόμενο λόγω της κατάργησης του διαφορετικού κατώτατου μισθού, κατέγραψαν
μια σημαντική αύξηση. Εντούτοις, στις ηλικίες από 30 και πάνω η αύξηση στους μέσους

21

Σε αυτό παίζουν ρόλο τόσο η μείωση των συντάξεων όσο και το θεσμικό πλαίσιο για την εργασία
των συνταξιούχων, αφού πλέον οι συνταξιούχοι που εργάζονται χάνουν μέρος της σύνταξής τους.
Συνεπώς, για να συμφέρει κάποιον συνταξιούχο να εργάζεται θα πρέπει να υπερκαλύπτει τις απώλειες
από τη σύνταξη και άρα αναμένεται ο μισθός του να είναι σχετικά υψηλότερος.
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ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΕΡΕΥΝΩΝ – ΚΕΠΕ
Αξιολόγηση του ισχύοντος νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου
μισθούς είναι πολύ μικρότερη22. Προκύπτει, λοιπόν, ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού είχε
εντονότερη επίδραση στους πιο νέους, που μεγάλη μερίδα τους αμειβόταν με τον
υποκατώτατο μισθό και πιο περιορισμένη σε μεγαλύτερες ηλικίες, όπου ο κατώτατος μισθός
συναντάται πιο σπάνια. Φαίνεται, λοιπόν, ότι, ακόμα και με άξονα αναφοράς την ηλικία, η
συσχέτιση μεταξύ μέσων και κατώτατων ημερομισθίων είναι θετική, αν και στην τελευταία
μεταβολή του κατώτατου η επίδρασή της εντοπίζεται κυρίως στους πιο νέους.

Διάγραμμα 30: Μέσοι μισθοί ανά ηλικία

Πηγή: Μηνιαία δελτία απασχόλησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΦΚΑ. Οι μισθοί αφορούν το σύνολο των
ασφαλισμένων, εκτός από οικοδομικά έργα, για τον Δεκέμβριο κάθε έτους.

6.1.2 Κατανομή μισθών
Η εξέλιξη του μέσου μισθού, αλλά και αυτή του δείκτη Kaitz, δεικνύουν τη στενή σχέση
μεταξύ κατώτατου και μέσου ημερομισθίου. Ο υψηλός δείκτης Kaitz δείχνει συγκέντρωση
των εργαζομένων σε αμοιβές κοντά στον κατώτατο μισθό. Αυτό γίνεται πιο εμφανές αν
εξετάσουμε διαχρονικά την κατανομή των μηνιαίων αποδοχών (βλ. Διάγραμμα 31).
Είναι ενδεικτικό ότι μεταξύ 2009 και 2019, το αριστερό μέρος της κατανομής έχει μεγαλώσει,
ενώ αντίστοιχα το δεξιό μέρος έχει μειωθεί. Αυτό αντικατοπτρίζεται στη μείωση του μέσου
ημερομισθίου. Επίσης, από το διάγραμμα φαίνεται ότι όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι

22

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι μισθοί στην κατηγορία 15-19 αυξήθηκαν κατά 3,0€, στην κατηγορία 2024 κατά 2,6€ και στη κατηγορία 25-29 κατά 2,0€. Από την άλλη στις κατηγορίες 35-39 και 40-44, που
αποτελούν και τις πιο πολυπληθείς κατηγορίες, η αύξηση ήταν 0,74€ και 0,63€ αντίστοιχα.
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ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΕΡΕΥΝΩΝ – ΚΕΠΕ
Αξιολόγηση του ισχύοντος νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου
αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, ο οποίος για το 2018 και το 2019 αποτελεί και την
επικρατούσα τιμή, ενώ το 2009 η αντίστοιχη επικρατούσα τιμή ήταν σαφώς υψηλότερη από
τον τότε κατώτατο μισθό. Το φαινόμενο της συγκέντρωσης κοντά στον κατώτατο μισθό είναι
πιο έντονο για τις γυναίκες από ότι για τους άνδρες, καταδεικνύοντας ότι αυτές είναι μάλλον
πιο ευαίσθητες σε μεταβολές του κατώτατου (βλ. Διάγραμμα Π 1 και Διάγραμμα Π 2).
Φαίνεται, επίσης, ότι μεταξύ 2018 και 2019 οι αξιόλογες μεταβολές στην κατανομή των
μισθών παρατηρήθηκαν κοντά στους ελάχιστους μισθούς που σημαίνει ότι μάλλον δεν
παρατηρούνται τουλάχιστον ακόμη δευτερογενείς αυξήσεις (spillover effects).
Ένα δεύτερο σημείο που αξίζει να αναφέρουμε αναφορικά με την κατανομή των μηνιαίων
μισθών έχει να κάνει με τα άτομα που αμείβονται με μισθό χαμηλότερο από τον κατώτατο.
Ενώ το 2009 το ποσοστό των μισθωτών με μισθό χαμηλότερο από τον κατώτατο ήταν 19,4%,
το 2018 εκτοξεύτηκε σε 34,2% και το 2019 παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο σε 33,9%.
Προκύπτει, λοιπόν, ότι πλέον σχεδόν το ένα τρίτο των αμειβομένων λαμβάνει μισθό λιγότερο
από τον κατώτατο, κυρίως ως αποτέλεσμα της ευρείας εξάπλωσης των ευέλικτων μορφών
απασχόλησης, που συνεπάγονται μερική απασχόληση.

Διάγραμμα 31: Κατανομή μηναίων αποδοχών στον ιδιωτικό τομέα

Πηγή: Μηνιαία δελτία απασχόλησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΦΚΑ. Οι μισθοί αφορούν το σύνολο των
ασφαλισμένων για τον Ιούνιο κάθε έτους.

Ενδεικτικό της συγκέντρωσης των αμοιβών στον κατώτατο μισθό και πέριξ αυτού είναι και οι
μεταβολές στην κατανομή των μισθών μεταξύ του Δεκέμβρη του 2018 (πριν από την αύξηση

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

65

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΕΡΕΥΝΩΝ – ΚΕΠΕ
Αξιολόγηση του ισχύοντος νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου
του κατώτατου μισθού) με τους Ιούνιο και Δεκέμβριο του 2019 (μετά την τελευταία αύξηση
του κατώτατου μισθού) (βλ. Διάγραμμα 32). Είναι εμφανές, ότι τόσο στους άνδρες όσο και
για στις γυναίκες, καταγράφεται μια εντυπωσιακή μείωση για όσους αμείβονταν με τον
προηγούμενο κατώτατο μισθό και, αντίστοιχα, μια αξιοσημείωτη αύξηση στο ύψος του
καινούργιου κατώτατου μισθού. Επίσης, μικρή αύξηση καταγράφεται και για όσους
αμείβονταν με μισθό λίγο υψηλότερο από τον νέο κατώτατο. Πάντως είναι εντυπωσιακό ότι
σε αμφότερα τα φύλα οι μεταβολές στις κατηγορίες άνω των 1.000€ είναι σχεδόν μηδενικές
και στις γυναίκες για μισθούς άνω των 1.500€ καθίστανται και αρνητικές.

Διάγραμμα 32: Μεταβολή στην κατανομή μηναίων αποδοχών στον ιδιωτικό τομέα

Πηγή: Μηνιαία δελτία απασχόλησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΦΚΑ. Οι μισθοί αφορούν το σύνολο των
ασφαλισμένων.

6.1.3 Κατώτατοι και μέσοι μισθοί
Από την μέχρι τώρα περιγραφική ανάλυση προκύπτει ότι υπάρχει μια συστηματική και θετική
σχέση μεταξύ του μέσου και του κατώτατου μισθού. Η σχέση αυτή φαίνεται να
διαφοροποιείται ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, το φύλο του απασχολούμενου, το
είδος απασχόλησης, τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η κάθε επιχείρηση, αλλά και
συνδυαστικά με τα παραπάνω. Προκειμένου να αξιολογήσουμε το μέγεθος της σχέσης μέσου
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Αξιολόγηση του ισχύοντος νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου
και κατώτατου μισθού, χρησιμοποιώντας δεδομένα από τα μηνιαία στοιχεία απασχόλησης
του ΕΦΚΑ, εκτιμάμε την ελαστικότητα του μέσου ως προς τον κατώτατο. 23
Η ελαστικότητα του μέσου μισθού ως προς τον ελάχιστο εκτιμάται σε 0,407 για το σύνολο
των απασχολουμένων και είναι λίγο υψηλότερη για τις γυναίκες σε σχέση με την αντίστοιχη
των ανδρών, μάλλον ως αποτέλεσμα των χαμηλότερων μισθών που λαμβάνουν και του
υψηλότερου αριθμού γυναικών που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό (βλ. Πίνακας 4).
Επίσης, διαφαίνεται ότι οι απασχολούμενοι με καθεστώς πλήρης απασχόλησης είναι
λιγότερο ευαίσθητοι σε μεταβολές του κατώτατου μισθού σε σχέση με όσους εργάζονται με
μερική απασχόληση. Κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς όλο και μεγαλύτερο
μερίδιο των θέσεων εργασίας αφορά θέσεις με ευέλικτο ωράριο. Ενδιαφέρον είναι επίσης
το γεγονός ότι οι μέσοι μισθοί στις μικρές επιχειρήσεις (μέχρι 10 ασφαλισμένους) είναι πιο
ευαίσθητοι σε μεταβολές του κατώτατου μισθού σε σχέση με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις,
κάτι το οποίο ισχύει ανεξάρτητα από το καθεστώς απασχόλησης. Αυτό εξηγείται από το
γεγονός ότι οι αμοιβές στις μικρές επιχειρήσεις είναι κατά κανόνα χαμηλότερες.
Ενδιαφέρουσα είναι και η κλαδική σχέση μέσου και κατώτατου μισθού και πώς αυτή
διαφοροποιείται ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης (βλ. Πίνακας 5). Είναι
χαρακτηριστικό ότι στις μικρές επιχειρήσεις πολυπληθείς κλάδοι που σχετίζονται με τον
Τουρισμό και το Εμπόριο εμφανίζονται ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε μεταβολές του κατώτατου
μισθού με ελαστικότητα περίπου στο 0,4. Ο κλάδος της Μεταποίησης βρίσκεται σε μια
ομάδα κλάδων με ελαστικότητα κοντά στο 0,35, περίπου στη μέση αναφορικά με την
επίδραση του κατώτατου. Κλάδοι όπως η Ενέργεια και η Δημόσια Διοίκηση χαρακτηρίζονται
από χαμηλή ελαστικότητα.
Αναφορικά με τις μεγάλες επιχειρήσεις παρατηρούμε ότι η ελαστικότητα στις μεγάλες
επιχειρήσεις είναι μικρότερη από τις αντίστοιχες μικρές. Εξαίρεση αποτελούν οι κλάδοι της
Ενέργειας, της Δημόσιας Διοίκησης, των Ετερόδικων Οργανισμών και των Λοιπών Υπηρεσιών.
Οι κλάδοι που σχετίζονται με τον Τουρισμό, ακόμα και όσον αφορά στις μεγάλες
επιχειρήσεις, συνεχίζουν να καταγράφουν σχετικά υψηλότερη ελαστικότητα. Από την άλλη,
οι μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται τόσο στη Μεταποίηση όσο και στο Εμπόριο
φαίνονται λιγότερο ευαίσθητες σε σχέση με τις αντίστοιχες μικρές.

23

Παρόμοια θετική συσχέτιση μεταξύ κατώτατου και του μέσου μισθού στην Ελλάδα τα πρόσφατα
έτη έχουν βρει ο Kanellopoulos (2015) και οι Georgiadis et al. (2018).
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ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΕΡΕΥΝΩΝ – ΚΕΠΕ
Αξιολόγηση του ισχύοντος νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου
Πίνακας 4: Ελαστικότητα μέσου προς κατώτατο μισθό ανά φύλο, είδος απασχόλησης και μέγεθος επιχειρήσεων
Σύνολο Επιχειρήσεων

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

Μικρές Επιχειρήσεις

Μεγάλες Επιχειρήσεις

Σύνολο

Πλήρης

Μερική

Σύνολο

Πλήρης

Μερική

Σύνολο

Πλήρης

Μερική

0,407***

0,250***

0,403***

0,343***

0,290***

0,377***

0,272***

0,268***

0,408***

(0,04)

(0,04)

(0,07)

(0,08)

(0,07)

(0,08)

(0,04)

(0,03)

(0,07)

0,410***

0,258***

0,429***

0,362***

0,310***

0,380***

0,266***

0,269***

0,409***

(0,04)

(0,04)

(0,08)

(0,08)

(0,07)

(0,07)

(0,04)

(0,03)

(0,08)

0,436***

0,240***

0,382***

0,331***

0,271***

0,378***

0,277***

0,265***

0,389***

(0,04)

(0,04)

(0,07)

(0,08)

(0,07)

(0,08)

(0,04)

(0,03)

(0,06)

Σημειώσεις: Περίοδος εκτιμήσεων 2009m2 – 2020m2. Ως μικρές ορίζονται οι επιχειρήσεις με έως 10 ασφαλισμένους, ως μεγάλες ορίζονται οι επιχειρήσεις με
περισσότερους από 10 ασφαλισμένους. Ως ασφαλισμένοι με ''πλήρη απασχόληση'' έχει ληφθεί ο αριθμός των ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ που εργάζονται με πλήρες ωράριο
ανεξάρτητα από τον αριθμό των ημερών εβδομαδιαίως, άλλως θεωρούνται ως εργαζόμενοι με ''μερική απασχόληση''.
Πηγή: Μηνιαία δελτία απασχόλησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΦΚΑ.
* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01
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ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΕΡΕΥΝΩΝ – ΚΕΠΕ
Αξιολόγηση του ισχύοντος νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου
Πίνακας 5: Ελαστικότητα μέσου προς κατώτατο μισθό ανά κλάδο και μέγεθος επιχείρησης

Γεωργία, κτηνοτροφία
Αλιεία
Ορυχεία, λατομεία
Μεταποίηση
Ενέργεια
Κατασκευές
Εμπόριο
Καταλύματα, εστίαση
Μεταφορές, αποθήκευση
Χρηματοπιστωτικοί οργ.
Διαχείριση ακιν. περιουσίας
Δημ. διοίκηση
Εκπαίδευση
Υγεία
Λοιπές υπηρεσίες κοιν.
Ετερόδικοι οργ.

Μικρές επιχειρήσεις

Μεγάλες επιχειρήσεις

0,540***
(0,08)
0,335***
(0,06)
0,263***
(0,08)
0,349***
(0,07)
0,187***
(0,05)
0,364***
(0,07)
0,386***
(0,07)
0,422***
(0,10)
0,254***
(0,08)
0,380***
(0,06)
0,422***
(0,06)
0,188***
(0,06)
0,350***
(0,10)
0,339***
(0,06)
0,273***
(0,06)
0,145***
(0,03)

1,386***
(0,31)
0,200***
(0,04)
0,193***
(0,04)
0,240***
(0,03)
0,581***
(0,16)
0,237***
(0,04)
0,243***
(0,03)
0,323***
(0,06)
0,145***
(0,03)
0,177***
(0,03)
0,303***
(0,04)
0,257***
(0,07)
0,276***
(0,04)
0,308***
(0,05)
0,465***
(0,08)
0,294**
(0,14)

Σημειώσεις: Περίοδος εκτιμήσεων 2009m2 – 2020m2. Ως μικρές ορίζονται οι επιχειρήσεις με έως 10
ασφαλισμένους, ως μεγάλες ορίζονται οι επιχειρήσεις με περισσότερους από 10 ασφαλισμένους.
Πηγή: Μηνιαία δελτία απασχόλησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΦΚΑ.
* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01

6.1.4

Συμπεράσματα

Συνοψίζοντας όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως παρατηρούμε ότι τόσο η μακροχρόνια όσο
και η μεσοχρόνια σχέση μεταξύ κατώτατου και μέσου ημερομίσθιου είναι θετική. Αυτό
προκύπτει τόσο από την οικονομετρική προσέγγιση όσο και από τις εξελίξεις μετά από την
τελευταίας αύξηση του κατώτατου μισθού τον Φεβρουάριο του 2019, οπότε, παρόλες τις
εποχιακές διακυμάνσεις, καταγράφεται μια αύξηση του μέσου μισθού, η οποία φαίνεται
ωστόσο να έχει ανακοπεί λόγω της πανδημίας.
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ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΕΡΕΥΝΩΝ – ΚΕΠΕ
Αξιολόγηση του ισχύοντος νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου
Οι πρόσφατες μεταβολές του κατώτατου μισθού δεν φαίνεται να έχουν μεγάλη διάχυση στην
κατανομή των μισθών.Φαίνεται ότι ενώ παλαιότερα οι αυξήσεις στον κατώτατο μισθό
αποτελούσαν σημείο αναφοράς για την υπογραφή κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών
συμβάσεων, η στροφή προς τις επιχειρησιακές συμβάσεις έχει πλέον περιορίσει το
αποτέλεσμα διάχυσης (spillover effect) από την αύξησή τους. Γενικά το υφιστάμενο θεσμικό
πλαίσιο της αγοράς εργασίας, το οποίο είναι σαφώς πιο απελευθερωμένο σε σύγκριση με τα
χρόνια πριν την οικονομική κρίση, τόσο στη σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας, όσο
και στη διευκόλυνση της χρήσης ευέλικτων μορφών εργασίας, οι οποίες πλέον αποτελούν
σχεδόν το 50% των νέων θέσεων εργασίας, φαίνεται ότι αποδυναμώνει την ευρεία και άμεση
επίδραση του κατώτατου μισθού σε υψηλότερα σημεία της μισθολογικής κατανομής.
Επιπλέον, και λόγω της υψηλής και παρατεταμένης ανεργίας, ο βαθμός πίεσης των
εργατικών συνδικάτων είναι πιο περιορισμένος, αλλά και λόγω του διεθνούς ανταγωνισμού
τα περιθώρια αντίδρασης των επιχειρήσεων είναι πλέον περιορισμένα.
Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα στη μισθολογική κατανομή οι παρατηρούμενες αυξήσεις να
περιορίζονται στα χαμηλά μισθολογικά κλιμάκια, τα οποία όμως τον τελευταίο καιρό έχουν
καταστεί πολυπληθή. Είναι εντυπωσιακό ότι πλέον μεγάλη μερίδα των μισθωτών αμείβεται
με μισθό πολύ κοντά στον κατώτατο. Συνεπώς, οι αλλαγές στον κατώτατο μισθό επηρεάζουν
τον μέσο μισθό κυρίως λόγω του υψηλού αριθμού που αυτός αφορά, είτε άμεσα
(αμειβόμενοι με τον κατώτατο μισθό) είτε έμμεσα (αμειβόμενοι με μισθό υψηλότερο από
τον παλιό κατώτατο, αλλά χαμηλότερο από το νέο κατώτατο).
Αξίζει, επίσης, να αναφέρουμε ότι η μισθολογική επίδραση ήταν πιο περιορισμένη στις
μεγάλες επιχειρήσεις, στις οποίες οι απασχολούμενοι είχαν κατά κανόνα καλύτερες αμοιβές,
όπως αυτό προκύπτει από το χαμηλότερο δείκτη Kaitz και τη σχετική σταθερότητά του πριν
και μετά την αύξηση του κατώτατου, αλλά και από τις εκεί εκτιμημένες ελαστικότητες.
Φαίνεται, λοιπόν, ότι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, στις οποίες ο μέσος μισθός είναι πολύ
κοντά στον κατώτατο, δηλαδή έχουν περισσότερους μισθωτούς που αμείβονται με τον
κατώτατο, επηρεάστηκαν περισσότερο από την αύξηση του Φεβρουαρίου. Αυτό οφείλεται
σε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι αμείβουν περισσότερους εργαζόμενους με τον
κατώτατο μισθό και το δεύτερο ότι το περιθώριο αντίδρασής τους με αλλαγή του μείγματος
απασχόλησης είναι πιο περιορισμένο σε σύγκριση με τις μεγάλες επιχειρήσεις.
Το συμπέρασμα ότι το αποτέλεσμα διάχυσης της αύξησης του κατώτατου μισθού είναι
περιορισμένο, ενισχύεται και από το γεγονός ότι οι μισθολογικές αυξήσεις περιορίστηκαν
στους νεότερους εργαζομένους, οι οποίοι σε μεγαλύτερο βαθμό εργάζονταν με τον
χαμηλότερο κατώτατο για τους νέους ή τον κατώτατο μισθό. Αντιθέτως, οι μισθολογικές
αυξήσεις που έλαβαν οι εργαζόμενοι ηλικίας 35-44, που αποτελούν την πιο πολυπληθή
ομάδα, ήταν λιγότερο από το ένα τρίτο σε σχέση με τους κάτω από 25.
Είναι, λοιπόν, γεγονός ότι η αγορά εργασίας στην Ελλάδα, κυρίως λόγω των μεταρρυθμίσεων
που έλαβαν χώρα από το 2012 στο πλαίσιο του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής,
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είναι πλέον πιο απελευθερωμένη και φαίνεται ότι η επίδραση της αύξησης του κατώτατου
μισθού στο μέσο είναι πιο περιορισμένη και όχι συστηματική όπως παλαιότερα.
Τα δεδομένα από τον ΕΦΚΑ που έχουμε στη διάθεσή μας φτάνουν μέχρι τον Φεβρουάριο
του 2020 και δεν μας επιτρέπουν να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της εξέλιξης του
μέσου μισθού για το 2020. Η πορεία βέβαια της πανδημίας το 2020, όταν πολλές
επιχειρήσεις με απόφαση του κράτους ανέστειλαν τη δραστηριότητά τους ή την
προσάρμοσαν αναλόγως, δεν επιτρέπει τη διεξαγωγή εύκολων συμπερασμάτων για την
πορεία των μισθών το 2020. Οι εθνικοί λογαριασμοί δείχνουν μια σταθερότητα αναφορικά
με το σύνολο των μισθωτών, εντούτοις εκτιμούμε, εφόσον σημαντική μερίδα των
εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα είτε βρίσκεται σε καθεστώς αναστολής είτε δεν
προσλήφθηκε το 2020 (εποχικά επαγγέλματα), είναι εξαιρετικά απίθανο να καταγραφεί
αύξηση των μέσων μισθών το 2020 και αρκετά πιθανό να υπάρξει αξιοσημείωτη μείωση. Σε
αυτό συνηγορούν και δεδομένα της Eurostat, τα οποία δείχνουν ότι αν και στην Ελλάδα η
πιθανότητα κάποιος εργαζόμενος να χάσει τη θέση του λόγω του κορωνοϊού είναι από τις
χαμηλότερες στην ΕΕ, η μείωση του διάμεσου εισοδήματος προσεγγίζει το 8% και είναι η
τέταρτη υψηλότερη στην ΕΕ. Χαρακτηριστικό είναι ότι η απώλεια εισοδήματος οφείλεται στο
μεγαλύτερο ποσοστό σε απουσία από την εργασία (αναστολή) και σε μικρότερο ποσοστό σε
μειωμένες ώρες εργασίας ή απώλεια της θέσης εργασίας. Εντούτοις, αξίζει να αναφέρουμε
ότι η μέση απώλεια εισοδήματος των μισθωτών είναι περίπου 4%, ενώ αν δεν υπήρχαν τα
μέτρα στήριξης αυτή θα έφτανε στο 7%. Τέλος, αξίζει να επισημανθεί ότι οι παροχές
αποζημίωσης μισθού ακολουθούν μια προοδευτική κατανομή κατά μήκος των ομάδων
εισοδήματος.

6.2 Μισθολογική ανισότητα και φτώχεια
6.2.1 Μισθολογική ανισότητα μισθωτών ιδιωτικού τομέα
Η περιγραφή της κατανομής των μισθών που παρουσιάστηκε στην ενότητα 6.1.2 συνδέεται
στενά και με το θέμα της ανισότητας και, ειδικότερα, της μισθολογικής ανισότητας. Τόσο η
διαγραμματική ανάλυση όσο και η υψηλή τιμή που λαμβάνει ο δείκτης Kaitz, δείχνουν ότι
όλο και περισσότεροι μισθωτοί αμείβονται κοντά στον κατώτατο μισθό. Είναι, μάλιστα,
ενδεικτική η κορυφή της μισθολογικής κατανομής που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια
στο ύψος του κατώτατου μισθού. Η προς αριστερά μετακίνηση της καμπύλης της κατανομής
των μισθών, που δείχνει ότι όλο και περισσότεροι αμείβονται κάτω ή γύρω από τον κατώτατο
μισθό, οδηγεί σε αύξηση της ανισότητας των μισθών. Αντίθετα, με δεδομένο και το γεγονός
ότι η επίδραση από την τελευταία αύξηση του κατώτατου μισθού επικεντρώνεται στους
αμειβόμενους με τον κατώτατο, ενώ δεν είχε ουσιαστική επίδραση στους μισθούς των
υψηλότερων μισθολογικών κλιμακίων, αναμένουμε τη μισθολογική ανισότητα να μειώνεται.
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Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα από τα μηνιαία δελτία του ΕΦΚΑ εκτιμούμε ορισμένα βασικά
μέτρα διασποράς της μισθολογικής κατανομής για το σύνολο των μισθωτών και ξεχωριστά
ανά φύλο (βλ. Πίνακας 6), ενώ με τα στοιχεία από την Εργάνη για το σύνολο των μισθωτών
(βλ. Πίνακας 7). Τόσο τα δεδομένα από τον ΕΦΚΑ όσο και από την Εργάνη δείχνουν ότι το
2019 ο μέσος μισθός και ο διάμεσος αυξήθηκαν αξιοσημείωτα μάλλον ως αποτέλεσμα της
αύξησης του κατώτατου μισθού. Φαίνεται, λοιπόν, ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού σε
κάποιο βαθμό επηρέασε το σχήμα της μισθολογικής κατανομής.
Παρατηρούμε ότι οι δείκτες που μετρούν τη μισθολογική ανισότητα, τόσο για το σύνολο των
απασχολούμενων όσο και ανά φύλο, αυξήθηκαν μεταξύ 2009 και 2018, κυρίως ως
αποτέλεσμα της μετατόπισης της μισθολογικής κατανομής προς τα αριστερά, ενώ
κατέγραψαν μια ισχνή μείωση το 2019, κυρίως ως αποτέλεσμα της αύξησης του κατώτατου
μισθού και της συγκέντρωση των αποδοχών γύρω από αυτόν. Ειδικότερα, ο συντελεστής Gini
από 0,336 το 2009, αυξήθηκε σε 0,411 το 2018, καταγράφοντας μια αρκετά σημαντική
αύξηση, και μειώθηκε σε 0,393 το 2019, μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού. Τα στοιχεία
από την Εργάνη δείχνουν και αυτά μείωση της μισθολογικής ανισότητας μεταξύ 2018 και
2019, ενώ το 2020 οι δείκτες ανισότητας καταγράφουν μια σχετική σταθεροποίηση.
Αξίζει να επισημάνουμε ότι ο δείκτης Gini για τις γυναίκες είναι συστηματικά χαμηλότερος
από τον αντίστοιχο των ανδρών, κυρίως ως αποτέλεσμα της πολύ μεγάλης συγκέντρωσης
των γυναικών σε χαμηλές αμοιβές κοντά στον κατώτατο μισθό. Συνεπώς, οποιαδήποτε
αλλαγή στον κατώτατο θα επηρεάσει τις γυναίκες περισσότερο σε σχέση με τους άνδρες.
Παρόμοια πορεία ακολουθούν και τα υπόλοιπα μέτρα που χρησιμοποιήθηκαν για τη
μέτρηση της ανισότητας. Φαίνεται, λοιπόν, ότι στο βαθμό που ο κατώτατος μισθός δεν
επηρεάζει τα υψηλότερα μισθολογικά κλιμάκια και «κόβει» από αριστερά την κατανομή, οι
όποιες αυξήσεις του θα μειώνουν την ανισότητα. Προκύπτει, επίσης, ότι στην αρχή της
οικονομικής κρίσης, οπότε η διάχυση του κατώτατου μισθού έφτανε πιο ψηλά στην
κατανομή, κυρίως λόγω του θεσμικού πλαισίου που ίσχυε για τον καθορισμό των μισθών με
τις συλλογικές συμβάσεις, οι αυξήσεις του κατώτατου δεν είχαν τόσο σημαντική επίδραση
στην ανισότητα.

Πίνακας 6: Μισθολογική ανισότητα ανά φύλο

Σύνολο
2009
2018
2019
Άνδρες
2009
2018
2019

Μέσος

Διάμεσος

Τυπική
διακύμανση

Gini

Theil

Mean Log
Deviation

1.281,6
932,0
968,5

1.125,0
825,0
875,0

2.315,4
1.896,5
1.899,0

0,336
0,411
0,393

0,202
0,303
0,280

0,216
0,343
0,314

1.443,0
1.011,0
1.049,7

1.225,0
875,0
925,0

2.089,5
1.852,0
1.875,6

0,336
0,421
0,404

0,201
0,317
0,294

0,211
0,358
0,330
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Γυναίκες
2009
2018
2019

1.105,6
842,0
875,4

1.075,0
775,0
825,0

3.147,2
2.337,9
2.311,6

0,322
0,393
0,372

0,185
0,274
0,249

0,204
0,317
0,286

Πηγή: Μηνιαία δελτία απασχόλησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΦΚΑ. Οι μισθοί αφορούν το σύνολο των
ασφαλισμένων για το Δεκέμβριο κάθε έτους.

Πίνακας 7: Μισθολογική ανισότητα

2017
2018
2019
2020

Μέσος

Διάμεσος

994,9
996,5
1.027,1
1.030,3

750,5
750,5
850,5
850,5

Τυπική
διακύμανση
849,0
849,9
840,7
843,5

Gini

Theil

0,398
0,397
0,379
0,377

0,279
0,278
0,258
0,257

Mean Log
Deviation
0,281
0,279
0,260
0,258

Πηγή: Εργάνη, Ειδικό Ετήσιο Τεύχος 2020.

6.2.2 Μεταβολή της ανισότητας των μισθωτών στην Ελλάδα μεταξύ 2018 και 2019
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται ορισμένα βασικά αποτελέσματα από την
επεξεργασία των δεδομένων των Ερευνών Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης (SILC) 2018
και 2019 για την Ελλάδα. 24 Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια αναδρομική διερεύνηση των
μεταβολών της εισοδηματικής ανισότητας ύστερα από την αύξηση του κατώτατου μισθού
που νομοθετήθηκε τον Φεβρουάριο του 2019 και τη μεταβολή της κατανομής εισοδήματος
των μισθωτών.25 Οι δειγματοληπτικές έρευνες της SILC είναι ετήσιες, εκπονούνται από την
ΕΛΣΤΑΤ και καταγράφουν μια ευρεία γκάμα μεταβλητών που αφορούν στο διαθέσιμο
εισόδημα των νοικοκυριών, καθώς και στην επίδραση του συστήματος κοινωνικής
προστασίας στην ανισότητα. Ενώ τα δεδομένα των ερευνών της SILC αντανακλούν το επίπεδο
εισοδήματος της προηγούμενης χρονιάς (δηλαδή η έρευνα του 2019 αφορά στα εισοδήματα
του 2018), υπάρχουν ορισμένες μεταβλητές, οι οποίες αποτυπώνουν την τρέχουσα
κατάσταση των ατόμων, όπως αυτές ισχύουν κατά την περίοδο που εκπονείται η έρευνα.
Μία εξ αυτών είναι και τα «ακαθάριστα έσοδα από εργασία» τα οποία αναφέρονται στο
εισόδημα από εργασία που λαμβάνουν οι ερωτηθέντες κατά τον μήνα πραγματοποίησης της
συνέντευξης από την ΕΛΣΤΑΤ. Κατ’ αυτό τον τρόπο, παρέχεται η δυνατότητα σύγκρισης του

24

Για την μεθοδολογία της έρευνας SILC βλ. Μισσός Β. (2019) Βασικοί δείκτες ανισότητας εισοδήματος
στην ΕΕ15, Οικονομικές Εξελίξεις (ΚΕΠΕ), τεύχος 39 (Ιούνιος), 41-44.
25
Επειδή η SILC είναι δειγματοληπτική έρευνα και το δείγμα των μισθωτών σχετικά μικρό, διατηρούμε
το σύνολο των μισθωτών στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Δεδομένου ότι στον δημόσιο τομέα κατά
το 2019 δεν έλαβαν χώρα αλλαγές στο μισθολογικό πλαίσιο, εκτιμάμε ότι όποιες αλλαγές
παρατηρούμε προέρχονται κατά βάση από αλλαγές στους μισθούς των ιδιωτικών υπαλλήλων.
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δείγματος των εισοδημάτων μεταξύ των ετών 2018 και 2019, δηλαδή πριν και μετά την
νομοθέτηση του νέου κατώτατου μισθού.26
Στο σημείο αυτό, πρέπει να επισημανθεί ότι στην παρουσίαση που ακολουθεί, δεν
ποσοτικοποιείται το μέγεθος της επίδρασης του κατώτατου μισθού στην ανισότητα των
μισθωτών. Κάτι τέτοιο θα απαιτούσε τη συμπερίληψη επιπλέον μεγεθών, όπως του επιπέδου
απασχόλησης ή/και του ΑΕΠ, καθώς και μια διαφορετικού τύπου διαχείριση. Η αύξηση του
κατώτατου μισθού κατά 11% η οποία πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2019,
λαμβάνεται μόνο ως ιστορική συγκυρία, η οποία όμως, σύμφωνα με τα ευρήματα των
ερευνών SILC, φαίνεται ότι δεν συνέβαλλε στην επιδείνωση της ανισότητας μεταξύ μισθωτών
στην Ελλάδα.

Παρουσίαση δεδομένων
Εξετάζοντας τα αποτελέσματα των αναλύσεων των δεδομένων του δείγματος των μισθωτών,
παρουσιάζονται οι μεταβολές μιας σειράς εύληπτων δεικτών ανισότητας. Αρχικά, ο δείκτης
p90/p10 εξετάζει την ανώτερη τιμή (upper bound) του 9ου δεκατημόριου (δηλαδή του 10%
των μισθωτών που λαμβάνουν το υψηλότερο εισόδημα από εργασία) προς την αντίστοιχη
τιμή του 1ου (δηλαδή του 10% των μισθωτών που λαμβάνουν το χαμηλότερο εισόδημα από
εργασία). Με άλλα λόγια, το απλό μέτρο ανισότητας εξετάζει την εισοδηματική απόσταση
μεταξύ των δύο απομακρυσμένων ομάδων. Αντίστοιχα, ορίζονται και οι υπόλοιποι δείκτες
p90/p50 καθώς και p50/p10, συγκρίνοντας τιμές από αντίστοιχα σημεία (εκατοστημόρια) της
κατανομής.
O Πίνακας 8 παρουσιάζει την εξέλιξη της ανισότητας των ακαθάριστων μηνιαίων αμοιβών
των μισθωτών.27 Μεταξύ των ετών 2018 και 2019, ο δείκτης p90/p10 εμφανίζεται μειωμένος
κατά 4,2%, ενώ ο p90/p50 παραμένει σταθερός. Η απόσταση μεταξύ των απομακρυσμένων
τιμών υπολογίζεται ότι μειώθηκε ύστερα από την αύξηση του κατώτατου μισθού, ενώ, η
αναπροσαρμογή του Φεβρουαρίου 2019 δεν επέφερε κάποια σημαντική μεταβολή στη
σχετική θέση μεταξύ της ανώτατης τιμής και εκείνης που υπολογίζεται από το 5 ο
δεκατημόριο. Από την άλλη μεριά, η διαφορά μεταξύ 50ου και 10ου εισοδηματικού
εκατοστημορίου (p50/p10) εμφανίζεται επίσης μειωμένη κατά 4,2%. Στο ίδιο μήκος κύματος
υπολογίζεται ότι κυμάνθηκαν και οι τιμές του ευρέως διαδεδομένου δείκτη ανισότητας Gini,
που ήταν πτωτική κατά 1,6%. Παράλληλα, η τυπική απόκλιση (std. dev.) βαίνει επίσης
μειωμένη, γεγονός που σημαίνει ότι το 2019, το σύνολο των αποστάσεων των τιμών της

26

Σύμφωνα με τα μικροδεδομένα της Έρευνας Εισοδήματος Συνθηκών Διαβίωσης 2019, οι
συνεντεύξεις των νοικοκυριών πραγματοποιήθηκαν κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο, δηλαδή τρεις
τουλάχιστον μήνες μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού. Κατά συνέπεια, τα δεδομένα
περιλαμβάνουν τις επιδράσεις του νέου κατώτατου μισθολογικού ορίου.
27
Πρόκειται για τη μεταβλητή PY200G – gross monthly earnings for employees – των Ερευνών
Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

74

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΕΡΕΥΝΩΝ – ΚΕΠΕ
Αξιολόγηση του ισχύοντος νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου
εισοδηματικής κατανομής από τον εκάστοτε μέσο όρο ήταν μικρότερο από το αντίστοιχο του
2018 – δηλαδή πριν την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Πίνακας 8: Δείκτες ανισότητας του συνόλου των μισθωτών, 2018 και 2019, Ελλάδα
p90/p10
p90/p50
p50/p10
Gini
Std. Dev.
Μέσος ακαθάριστος μισθός
Πλήθος παρατηρήσεων

2018

2019

% διαφορά

3,40
1,80
1,89
27,71
694,03
1123,66
11.791

3,26
1,80
1,81
27,25
676,38
1123,77
7.901

-4,2%
0,0%
-4,2%
-1,6%
-2,5%
0,0%
-

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργασία μικροδεδομένων SILC

Επιπλέον, στο Διάγραμμα 33 απεικονίζεται το ποσοστιαίο μερίδιο εισοδήματος από μισθωτή
εργασία, διαχωρίζοντας τον πληθυσμό σε πέντε ισοπληθή εισοδηματικά κλιμάκια. Όπως
είναι εμφανές, το πρώτο πενθημόριο – δηλαδή το εισοδηματικά χαμηλότερο 20% των
μισθωτών – υπολογίζεται ότι αύξησε το μερίδιό του κατά 0,8 ποσοστιαίες μονάδες. Η εν λόγω
μεταβολή των ποσοστιαίων μεριδίων των ακαθάριστων μισθών, κατανέμεται μεταξύ τρίτου
και τέταρτου πενθημορίου. Κατά συνέπεια, η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού
καταγράφει μια σχετικά ευεργετική επίδραση στην ποσοστιαία κατανομή του εισοδήματος
των χαμηλόμισθων. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι μεταξύ του 2018 και 2019, ο μέσος μισθός
του πρώτου πενθημορίου αυξήθηκε κατά 5,4%, ενώ στα υπόλοιπα οι αντίστοιχες
ποσοστιαίες μεταβολές είναι πολύ μικρές.
Η παραπάνω ανάλυση αφορά στο σύνολο των μισθωτών που περιλαμβάνονται στις
δειγματοληπτικές έρευνες της SILC του 2018 και του 2019 αντίστοιχα. Ως εκ τούτου, η μελέτη
της ανισότητας πριν και μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού τον Φεβρουάριο του 2019
επιβάλλει τον διαχωρισμό του εν λόγω δείγματος μεταξύ εργαζόμενων πλήρους και μερικής
απασχόλησης. Αναφορικά με τους εργαζόμενους μισθωτούς πλήρους απασχόλησης τα
δεδομένα αποτυπώνουν μια σχετικά αντίστοιχη εικόνα με εκείνη που καταγράφηκε για το
σύνολο των εργαζομένων (βλ. Πίνακας 9). Συγκεκριμένα, για πριν και μετά την αύξηση του
κατώτατου μισθού, ο δείκτης p90/p10 υπολογίζεται μειωμένος κατά 3,6%, ο p90/p50
εμφανίζεται επίσης μειωμένος κατά 0,9% και ο p50/p10 μειώνεται κατά 2,7%. Τα δεδομένα
συντείνουν στο ότι η απόσταση μεταξύ των ακραίων δεκατημορίων αμβλύνθηκε – αν και
λιγότερο απ’ ότι στην περίπτωση του γενικού συνόλου των μισθωτών. Συμπληρωματικά, ο
δείκτης Gini καταγράφει επίσης μείωση κατά 1,2% και το σύνολο των αποστάσεων των
παρατηρούμενων τιμών από τον μέσο όρο της κατανομής, όπως αυτό εκφράζεται από την
τυπική απόκλιση, περιορίζεται επίσης κατά 2,6%. Κατά συνέπεια, η αύξηση του κατώτατου
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μισθού στους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης φαίνεται ότι έχει επιδράσει με τέτοιο
τρόπο ώστε η ανισότητα μεταξύ τους να καταγράφεται αισθητά μειωμένη στα άκρα και
ελαφρά μειωμένη μεταξύ του άνω άκρου και των σημείων που βρίσκονται στο μέσο της
κατανομής.

Διάγραμμα 33: Ποσοστιαία μερίδια εισοδήματος από εργασία ανά πενθημόριο, 2018 και
2019, Ελλάδα
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργασία μικροδεδομένων της SILC

Περαιτέρω, σε αντιστοιχία με το Διάγραμμα 33, στο Διάγραμμα 34 αποτυπώνονται τα
ποσοστιαία μερίδια εισοδήματος των μισθωτών πλήρους απασχόλησης, έχοντας χωρίσει τον
πληθυσμό τους σε πενθημόρια. Όπως παρατηρείται, μεταξύ των ετών 2018 και 2019, οι
εργαζόμενοι του χαμηλότερου, πρώτου πενθημορίου βελτίωσαν τη σχετική τους θέση κατά
ένα μικρό ποσοστό – από 10,8% σε 11% του συνολικού εισοδήματος. Επιπλέον, η σχετική
θέση των εργαζόμενων του δεύτερου πενθημορίου μειώθηκε κατά 1,1 ποσοστιαίες μονάδες
ενώ, η αύξηση των εργαζομένων του τρίτου πενθημορίου είναι περισσότερο αισθητή, καθώς
καταγράφεται αυξημένη κατά 1,5 ποσοστιαίες μονάδες. Από την άλλη μεριά, η σχετική θέση
των μισθωτών που ανήκουν στο τέταρτο πενθημόριο παρέμεινε σταθερή και εκείνη του
πέμπτου μειώθηκε ελαφρά – από 33,3% σε 32,7%. Πέραν της ονομαστικής αύξησης του
μέσου μισθού του πρώτου πενθημορίου κατά 2,5% και της μείωσης του δεύτερου
πενθημορίου κατά 1,7% όπως καταγράφονται στις έρευνες, στα υπόλοιπα πενθημόρια οι
μεταβολές είναι οριακά προς τα κάτω.
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Πίνακας 9: Δείκτες ανισότητας των μισθωτών πλήρους απασχόλησης, 2018 και 2019,
Ελλάδα
p90/p10
p90/p50
p50/p10
Gini
Std. Dev.
Μέσος ακαθάριστος μισθός*
Πλήθος παρατηρήσεων

2018

2019

% διαφορά

2,87
1,74
1,66
25,17
691,00
1193,45
10.736

2,77
1,72
1,61
24,87
673,31
1190,86
7.204

-3,6%
-0,9%
-2,7%
-1,2%
-2,6%
-0,2%
-

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργασία μικροδεδομένων SILC

Όσον αφορά τους μισθωτούς μερικής απασχόλησης, η εικόνα που παρουσιάζουν είναι
αρκετά διαφορετική. Για την πληρέστερη κατανόηση των αποτελεσμάτων θα πρέπει να
τονιστεί ότι η συγκεκριμένη ομάδα εργαζομένων αποτελεί ένα σχετικά μικρό τμήμα του
συνολικού δείγματος των μισθωτών της SILC. Αντίστοιχα, αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα
και με την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού του 2019, ο πληθυσμός των μισθωτών μερικής
απασχόλησης ανερχόταν στο 9,2% του συνόλου των εργαζομένων. Κατά συνέπεια, η
επίδραση της μισθολογικής τους διαφοροποίησης στο σύνολο των μισθωτών αναμένεται
περιορισμένη.

Διάγραμμα 34: Ποσοστιαία μερίδια εισοδήματος από εργασία μισθωτών πλήρους
απασχόλησης, ανά πενθημόριο, 2018 και 2019, Ελλάδα
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργασία μικροδεδομένων της SILC
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Στον σχετικό πίνακα (Πίνακας 10) παρουσιάζονται οι δείκτες ανισότητας των μισθωτών
μερικής απασχόλησης για τα έτη 2018 και 2019. Όπως είναι προφανές, η ετήσια μεταβολή
της απόστασης μεταξύ των ακραίων δεκατημορίων, όπως αποτυπώνεται από τον δείκτη
p90/p10, είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς περιορίζεται κατά 8,8%, ενώ ο p50/p10 κινείται
σε αντίστοιχα επίπεδα. Η μεταβολή των αποστάσεων μεταξύ των υψηλότερων σημείων της
κατανομής που αποτυπώνεται στον δείκτη p90/p50 είναι σχεδόν αμελητέα. Ο δείκτης Gini
υπολογίζεται επίσης αρκετά μειωμένος κατά 3%, ενώ η τυπική απόκλιση αυξάνεται. Το εν
λόγω αποτέλεσμα δείχνει ότι οι αποστάσεις μεταξύ των μισθωτών μερικής απασχόλησης από
τον μέσο όρο αυξάνονται.
Πίνακας 10: Δείκτες ανισότητας των μισθωτών μερικής απασχόλησης, 2018 και 2019,
Ελλάδα
p90/p10
p90/p50
p50/p10
Gini
Std. Dev.
Μέσος ακαθάριστος μισθός*
Πλήθος παρατηρήσεων

2,76

2,52

-8,8%

1,53
1,80
21,42
185,12
459,52
1.055

1,52
1,65
20,79
194,65
478,63
697

-0,7%
-8,1%
-3,0%
5,1%
4,2%
-

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργασία μικροδεδομένων της SILC

Τέλος, ο Πίνακας 11 καταγράφει το ποσοστό φτώχειας των παραπάνω κατηγοριών των
μισθωτών, για τα έτη 2018 και 2019. Επί της ουσίας, το εν λόγω μέτρο αποτυπώνει το
ποσοστό των μισθωτών που διαβιούν σε νοικοκυριά τα οποία – σύμφωνα με τα επίσημα
εισοδηματικά κριτήρια της Eurostat – λογίζονται ως «φτωχά». Με άλλα λόγια, το ποσοστό
δεν απευθύνεται στο ατομικό εισόδημα των εργαζομένων από τη μισθωτή εργασία, αλλά
χαρακτηρίζει το εισόδημα του νοικοκυριού στο οποίο αυτοί ανήκουν. Έτσι, στα υπό εξέταση
έτη, αναφορικά με το σύνολο των μισθωτών, το ποσοστό φτώχειας μειώθηκε από 8,92% σε
8,58%. Αντίστοιχα, τα ποσοστά φτώχειας των μισθωτών ανά κατηγορία πλήρους και μερικής
απασχόλησης, εμφανίζονται μειωμένα.
Πίνακας 11: Ποσοστό φτώχειας των μισθωτών, 2018 και 2019, Ελλάδα
2018

2019

Ποσοστό φτώχειας μισθωτών

8,92%

8,58%

Ποσοστό φτώχειας μισθωτών πλήρους
απασχόλησης
Ποσοστό φτώχειας μισθωτών μερικής
απασχόλησης

7,20%

7,07%

25,27%

23,95%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργασία μικροδεδομένων της SILC
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6.3 Παραγωγικότητα, ανταγωνιστικότητα και τιμές
Η παραγωγικότητα, που
απασχολούμενους

προσεγγίζεται ως το

συντελεστές

παραγωγής,

παραγόμενο προϊόν από

αναπόφευκτα

αποτελεί

τον

τους

βασικό

προσδιοριστικό παράγοντα τόσο των πραγματικών μισθών, όσο και των λοιπών
εισοδημάτων. Όταν αυξάνει η παραγωγικότητα, το κατά εργαζόμενο αυξημένο προϊόν
επιτρέπει την κατά εργαζόμενο αύξηση των μισθών. Χωρίς αυξήσεις της παραγωγικότητας
το διαθέσιμο προς διανομή στους απασχολούμενους συντελεστές παραγωγής προϊόν
παραμένει αμετάβλητο, όπως αμετάβλητα παραμένουν και τα διαθέσιμα στις αγορές αγαθά
και υπηρεσίες. Σε τέτοιες συνθήκες βελτίωση της θέσης κάποιων αποβαίνει σε βάρος
κάποιων άλλων, πράγμα το οποίο από κάποιο σημείο και πέρα δημιουργεί ποικίλες
παρενέργειες στην οικονομική επίδοση της όποιας χώρας. Μόνον συστηματικές βελτιώσεις
της παραγωγικότητας αυξάνουν το διαθέσιμο προς διανομή προϊόν για κάθε επίπεδο
απασχόλησης, επιτρέποντας έτσι ανάλογη αύξηση των (μέσων και κατώτατων) μισθών χωρίς
πληθωρισμό και κίνδυνο απωλειών θέσεων εργασίας.
Επίσης, όταν οι μισθοί και το κόστος παραγωγής στην Ελλάδα αυξάνουν ταχύτερα από ότι
στις χώρες με τις οποίες η Ελλάδα συναλλάσσεται, οι ελληνικές εξαγωγές καθίστανται
λιγότερο ανταγωνιστικές (εκτοπίζονται από τις διεθνείς αγορές), ενώ οι εισαγωγές εξαιτίας
της μείωσης των σχετικών τους τιμών ενθαρρύνονται, με τελικό αποτέλεσμα τη διεύρυνση
των ελλειμμάτων στο ισοζύγιο πληρωμών. Αντίθετα, σε περίπτωση που η βελτίωση της
παραγωγικότητας υπερβαίνει τις αυξήσεις των μισθών, αναμένεται να ενισχυθούν οι
εξαγωγές, με τις εισπράξεις των οποίων μπορούν να χρηματοδοτηθούν οι αναγκαίες για την
ανάπτυξη εισαγωγές. Έτσι, οι αποφάσεις για αυξήσεις μισθών στην Ελλάδα πρέπει να
λαμβάνουν υπόψη τους τι κάνουν αντίστοιχα οι χώρες με τις οποίες έχουμε συναλλαγές για
να ενθαρρυνθούν οι εδώ ευκαιρίες απασχόλησης και να μην χειροτερεύσει η διεθνής
ανταγωνιστικότητα κόστους της χώρας.
Εξετάζοντας τη διαχρονική εξέλιξη της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας (ΑΠΑ) σε σταθερές
τιμές παρατηρούμε ότι τα έτη της βαθιάς κρίσης (2011 -2012) υπέστη σημαντική μείωση, το
2014 εμφάνισε μικρή αύξηση για να επιστρέψει σε μείωση τη διετία 2015-2016 και έκτοτε
κινείται σε θετικούς ρυθμούς μέχρι το 2020, οπότε και μειώθηκε κατά -8,13% (βλ. Πίνακας
12).
Η εξέλιξη της συνολικής απασχόλησης σε γενικές γραμμές ταιριάζει με την εξέλιξη της ΑΠΑ.
Την περίοδο 2010-2013 η συνολική απασχόληση μειώθηκε κατά περίπου 400 χιλ άτομα (556
χιλ. άτομα για την περίοδο 2008-13), καταρρίπτοντας τη θέση ότι η ελληνική οικονομία έχει
σταθερό αριθμό θέσεων εργασίας. Αντίθετα, την περίοδο 2013-2019 η απασχόληση
αυξήθηκε κατά 265 χιλ θέσεις εργασίας, παραμένοντας πολύ χαμηλότερα από προηγούμενες
επιδόσεις. Το 2020, παρά την δυσμενή εξέλιξη λόγω της πανδημίας, καταγράφεται μια μικρή
μείωση της απασχόλησης κατά περίπου 60 χιλ. θέσεις εργασίας, εκ των οποίων οι μισές
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αφορούσαν

μισθωτούς

απασχολούμενους.

Οι

περιορισμένες

σχετικά

απώλειες

απασχόλησης το 2020 είναι αποτέλεσμα των μέτρων στήριξης της απασχόλησης που
συνέδεσαν τη βοήθεια προς τις επιχειρήσεις με απαγόρευση των απολύσεων. Παρόμοια
είναι και η εικόνα για τη μισθωτή απασχόληση, η οποία τα τελευταία χρόνια φαίνεται να
αυξάνεται γρηγορότερα σε σχέση με τη συνολική απασχόληση. Οι συνολικές ώρες εργασίας,
σε σύγκριση με την απασχόληση, εμφανίζουν κάπως υψηλότερη μείωση την περίοδο της
καθόδου, και αντίστοιχα υψηλότερη αύξηση την περίοδο της ανόδου, υπονοώντας ότι οι
επιχειρήσεις αρχικά προσαρμόζουν τις ώρες εργασίας του προσωπικού τους και μετά τον
αριθμό τους. Είναι πάντως ενδιαφέρον ότι οι ώρες εργασίας δείχνουν μείωση κατά περίπου
1,1% το 2019, περίοδο αύξησης του κατώτατου μισθού, ενώ το 2020 με την πανδημία
καταποντίστηκαν κατά 11,2%.

Πίνακας 12: Παραγωγικότητα, απασχόληση, μισθοί (ετήσιες μεταβολές, %)
Έτος

ΑΠΑ

Συνολική
απασχόληση

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

3.41
3.88
6.15
5.83
0.39
4.37
2.70
-0.19
-3.38
-5.69
-9.16
-5.84
-2.32
0.08
-0.17
-0.83
1.96
1.14
1.39
-8.13

0.36
2.45
1.38
2.41
0.93
1.82
1.35
1.28
-0.56
-2.54
-4.28
-3.98
-0.58
3.56
-2.94
3.40
-0.51
1.41
1.25
-1.33

Συνολικές Παραγωγικότητα
Αμοιβές ανά
Μοναδιαίο
ώρες
ανά μισθωτό
απασχολούμενο
Κόστος
εργασίας
(τρέχουσες)
εργασίας
μισθωτών
0.05
1.27
3.98
2.67
2.06
-0.21
10.67
10.90
1.30
3.85
6.40
2.46
1.97
2.40
5.55
3.08
3.53
2.33
7.39
4.94
1.30
0.53
3.97
3.43
0.66
0.05
3.42
3.37
1.05
-2.16
2.66
4.93
-1.75
-2.65
5.14
8.00
-4.60
-4.11
-5.16
-1.09
-3.33
-5.04
-3.66
1.45
-2.02
-0.83
-5.59
-4.80
-0.25
-2.41
-8.47
-6.22
1.11
-4.79
-3.24
1.63
-3.66
0.49
-0.44
-0.92
3.81
-6.34
-3.19
3.36
-0.30
2.12
1.06
-1.03
2.37
-0.51
1.36
1.89
-1.08
-0.77
1.39
2.18
-11.23
-7.24
0.10
7.90

Πηγή: Eurostat

Αξιοσημείωτο είναι ότι στην πρόσφατη ανάκαμψη η συνολική αύξηση της ΑΠΑ (κατά 3,7%)
είναι σαφώς μικρότερη από αυτή της απασχόλησης (5,6% και 9,8% για τη μισθωτή
απασχόληση) και της αντίστοιχης των ωρών εργασίας (κατά 4,8%). Είναι σαφές, λοιπόν, ότι
η ασθενής οικονομική ανάκαμψη της χώρας συνοδεύτηκε από αξιοσημείωτη αύξηση της
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απασχόλησης, διαψεύδοντας τους φόβους ότι θα είχαμε αύξηση της παραγωγής χωρίς
αύξηση της απασχόλησης (jobless growth). Τα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας, που
συγκεντρώνεται σε υπηρεσίες και κλάδους εντάσεως εργασίας (ξενοδοχεία, εστίαση,
εμπόριο), είναι συμβατά με τις παρατηρούμενες εξελίξεις. Η αύξηση, επίσης, της
απασχόλησης περισσότερο από την παραγωγή συνεπάγεται μάλλον μείωση της
παραγωγικότητας. Ήτοι το παραγόμενο κατά απασχολούμενο προϊόν μειώθηκε, ως εκ
τούτου δύσκολα δικαιολογείται αξιόλογη αύξηση των μισθών, ακόμη και αν το συνολικό
ακαθάριστο προϊόν (ΑΕΠ) (αλλά όχι και το κατά κεφαλή) αυξάνει.
Ο λόγος της ΑΠΑ με τους απασχολούμενους μισθωτούς προσεγγίζει την παραγωγικότητα της
εργασίας για το σύνολο της οικονομίας και μετράει τη σχέση μεταξύ της ποσότητας των
παραγομένων αγαθών και υπηρεσιών προς την ποσότητα της εργασίας που χρησιμοποιείται
για να δημιουργηθούν αυτά τα αγαθά και υπηρεσίες.
Το επίπεδο της παραγωγικότητας της εργασίας, με βάση δημοσιευμένα στοιχεία της
EUROSTAT εκτιμάται για το 2010 σε 59.394,88 ευρώ για να ακολουθήσει καθοδική πορεία
και να κατέλθει το 2016 σε 48.914,88 ευρώ σε μονάδες σταθερής αγοραστικής δυνάμεως του
2015, εμφανίζοντας έτσι αυτή την περίοδο μείωση κατά 17,6%. Ακολούθησε μικρή αύξηση
το επόμενο έτος, η οποία ωστόσο μετριάστηκε από την 1,3% μείωση μεταξύ 2017 και 2019.
Το 2020 η μείωση της παραγωγικότητας εκτιμάται σε -7,24%.
Εάν αντί της απασχόλησης σε άτομα χρησιμοποιηθεί το σύνολο των ωρών εργασίας οι
διαπιστώσεις μέχρι το 2018 δεν αλλάζουν ουσιωδώς. Έκτοτε καταγράφεται μια απόκλιση των
δύο μεγεθών, αφού για το 2019 και 2020 η παραγωγικότητα ανά ώρα εργασίας εμφανίζει
αξιόλογη αύξηση (2019: 2,5% και 2020: 3,49%). Αυτό συμβαίνει γιατί ενώ ο αριθμός των
απασχολούμενων το 2020 παρόλη τη δυσμενή συγκυρία λόγω της πρακτικής απαγόρευσης
των απολύσεων συγκρατήθηκε, έστω και με μερική επιδότηση των αμοιβών από το κράτος,
οι συνολικές ώρες εργασίας από την άλλη μειώθηκαν πολύ περισσότερο, κατά 11,2% το
2020, από τη μείωση της προστιθέμενης αξίας. Συνεπώς, τουλάχιστον για το 2020, η αύξηση
της παραγωγικότητας ανά ώρα εργασίας είναι, απλός στατιστικός υπολογισμός χωρίς κάποια
σημαντική αλλαγή που να υποστηρίζει την εμφανιζόμενη αύξηση.
Την περίοδο 2010 – 2016 παρατηρείται σημαντική μείωση των μέσων ονομαστικών (-22,4%)
και πραγματικών μισθών (-22,3%), η οποία αντιστράφηκε οριακά την περίοδο 2017–2019:
2,8% και 1,9% αντίστοιχα. Αυτές οι εκτεταμένες μειώσεις των μισθών συνέβαλαν στη
δραστική μείωση και του κόστους εργασίας ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος, καθώς και
στη βελτίωση του δείκτη της παραγωγικότητας. Τα υψηλά ποσοστά μείωσης των μισθών
αντανακλούν τη λεγόμενη εσωτερική υποτίμηση, η οποία ποσοτικά είναι σημαντική και
συνέβαλε στην αποκατάσταση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας κόστους εργασίας της
ελληνικής οικονομίας. Η εφαρμογή της εσωτερικής υποτίμησης, που λόγω του ευρώ
προϋπόθετε μείωση των ονομαστικών μισθών, αποδείχτηκε στην πράξη εξαιρετικά δυσχερής
και επιπλέον, επειδή έγινε σε περίοδο επίμονου αποπληθωρισμού.
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Ως γενική διαπίστωση μπορεί να υποστηριχθεί ότι οι εξελίξεις των πραγματικών μισθών είναι
στενά και αναπόφευκτα συνδεδεμένες με την εξέλιξη της παραγωγικότητας εργασίας. Όταν
η παραγωγικότητα μειώνεται το ίδιο συμβαίνει και με τους μισθούς. Αυτή η σχέση, βέβαια,
δεν ισχύει για μεταβολές από έτος σε έτος, αλλά περιγράφει τη γενική τάση. Καθίσταται,
ωστόσο, σαφές ότι χωρίς αυξήσεις της παραγωγικότητας, πρακτικά του κατά κεφαλήν
παραγόμενου προϊόντος, που θα προέλθουν από την αύξηση των επενδύσεων και την
υιοθέτηση νέων τεχνολογιών στις μεθόδους παραγωγής και διοίκησης, αυξήσεις των
πραγματικών μισθών δεν είναι βιώσιμες, ενώ καθίστανται και επικίνδυνες για τους
εργαζόμενους, επειδή υπονομεύουν τις θέσεις εργασίας τους, μιας και οι δουλειές
μετακινούνται σε άλλους οικονομικότερους εργαζόμενους (ακόμη και στο εξωτερικό).
Ενδιαφέρον έχει επίσης η εξέλιξη των μέσων μισθών και της παραγωγικότητας να
συνδυαστεί και με την εξέλιξη των κατώτατων αμοιβών (βλ. Διάγραμμα 35). Προκύπτει ότι η
αύξηση των μισθών, είτε ως το κατώτατο ημερομίσθιο σε σταθερές τιμές, είτε ως το μέσο
ημερομίσθιο σε σταθερές τιμές, υπερβαίνει την εξέλιξη της παραγωγικότητας, ανεξάρτητα
πώς αυτή ορίζεται, την περίοδο 2005 έως 2011. Προκειμένου περί μέσων μισθών η υπέρβασή
τους έναντι της παραγωγικότητας εμφανίστηκε από το 2004. Από το 2012 - 2013 φαίνεται ότι
με την δραστική μείωση των μισθών (κατώτατων και μέσων) η εξέλιξη της μάλλον φθίνουσας
παραγωγικότητας υπερβαίνει αυτή των μισθών. Από τα στοιχεία της Eurostat φαίνεται ότι
για το 2019 ο πραγματικός μέσος μισθός αυξήθηκε κατά 1,14%, και το 2020 κατά 1,36%.
Σημειωτέον ότι αύξηση στους μισθούς εμφανίστηκε μετά από χρόνια το 2018 κατά 0,73%.
Βέβαια μέρος της αύξησης του 2020 οφείλεται και στον αποπληθωρισμό που καταγράφηκε
τότε, αφού ο μέσος μισθός σε τρέχουσες αξίες αυξήθηκε 0,10%.
Διάγραμμα 35: Μισθοί και παραγωγικότητα ανά ώρα εργασίας

Πηγή: Eurostat, ΕΛΣΤΑΤ, Εθνικοί Λογαριασμοί
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Κλαδική ανάλυση
Ο Πίνακας 13 καταγράφει τις μεταβολές της ΑΠΑ κατά κλάδο για τις περιόδους 2000- 2008
(περίοδος ανόδου της οικονομίας), 2008 – 2013 (περίοδος καθόδου και κρίσης) 2013-2019
(περίοδος σταδιακής ανάκαμψης) καθώς και 2019-2020 28 . Φαίνεται ότι σημειώθηκαν
σημαντικές αποκλίσεις ως προς την εξέλιξη της παραγωγής μεταξύ των κλάδων. Έναντι του
3,3% που είναι ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας συνολικά την περίοδο πριν την κρίση
(2000-2008), ο δευτερογενής τομέας εμφανίζει ρυθμό αύξησης του προϊόντος μόνο κατά
1,4% και η γεωργία αρνητικό κατά –3,1%, ενώ από την άλλη πλευρά οι υπηρεσίες αγοράς
(εμπόριο, μεταφορές, εστίαση & ξενοδοχεία) είχαν ρυθμό ανάπτυξης 4,23% και οι τράπεζες
2,93%. Είναι αξιοσημείωτο ότι την υψηλότερη ανάπτυξη 6,91% εμφανίζει ο κλάδος
ενημέρωση και επικοινωνία που πρέπει να συνδέεται με τις θεσμικές αλλαγές και επενδύσεις
που έγιναν εκεί. Στη φάση της ανάπτυξης κλάδοι που παράγουν διεθνώς εμπορεύσιμα
προϊόντα και υπόκεινται σε έντονο ανταγωνισμό από το εξωτερικό (μεταποίηση) εμφανίζουν
σχετικά χαμηλότερη αύξηση της παραγωγής σε σχέση με κλάδους που παράγουν εγχωρίως
ανταλλασσόμενα προϊόντα, όπως το εμπόριο και οι τράπεζες.
Την περίοδο της κρίσης 2008 – 2013 που μειώθηκε η ΑΠΑ κατά 5,3% ετησίως οι κατασκευές
υπέστησαν δραματική πτώση κατά 10,7%, ενώ και στον πολυπληθή κλάδο του εμπορίου, των
μεταφορών και του τουρισμού μειώθηκαν δραστικά κατά 8,0%. Είναι αξιοσημείωτο ότι την
περίοδο της κρίσης ο ευρύς δευτερογενής τομέας εμφανίζει συρρίκνωση κατά 7,4% ετησίως
που είναι αρκετά υψηλότερα από το μέσο όρο, ενώ ο δημόσιος τομέας σαφώς μικρότερη (3,9%) από τη μέση.
Την περίοδο 2013 – 2019 παρατηρούνται εξίσου εντυπωσιακές διαφορές. Η γεωργία (με
1,8% ετήσια αύξηση) και οι υπηρεσίες της αγοράς (1,33%) και ο χρηματοπιστωτικός τομέας
(4,13%) εμφανίζουν ανάκαμψη πάνω από τη μέση. Αντίθετα, οι κατασκευές (-7,32%) και ο
τομέας της ενημέρωσης (-1,79%) συνεχίζουν την πτωτική τους πορεία.
Στην τελευταία στήλη του Πίνακα εμφανίζεται η ποσοστιαία διάρθρωση της παραγωγής κατά
κλάδο την περίοδο της ανάκαμψης, η οποία καθιστά σαφές το διαρθρωτικό πρόβλημα της
ελληνικής οικονομίας, με την έννοια ότι έχει καταστεί οικονομία υπηρεσιών, ενώ ο τομέας
παραγωγής προϊόντων διεθνώς εμπορεύσιμων (γεωργία και δευτερογενής) έχει συρρικνωθεί
δραστικά.

28

Επειδή το 2020 λόγω της πανδημίας είναι εξαιρετική περίπτωση το εξετάζουμε ξεχωριστά σε σχέση
με το 2019.
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Πίνακας 13: Προστιθέμενη αξία σε σταθερές τιμές ανά κλάδο (Μέσοι ετήσιοι ρυθμοί
μεταβολής, %)

Πρωτογενής τομέας
Βιομηχανία
Κατασκευές
Εμπόριο, μεταφορές, τουρισμός
Ενημέρωση και επικοινωνία
Χρηματοπιστωτικές και
ασφαλιστικές δραστηριότητες
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας
Επαγγελματικές δραστηριότητες
Δημόσια διοίκηση, εκπαίδευση,
υγεία
Τέχνες και λοιπές υπηρεσίες
Σύνολο

2000-08

2008-13

2013-19

2019-20

-3.10
1.43
1.33
4.23
6.91

2.16
-7.40
-10.65
-8.03
-6.71

1.80
0.06
-7.32
1.33
-1.79

-0.31
-3.91
10.41
-22.79
0.08

% διάρθρωση
2013-2019
4.40
14.49
2.11
25.23
2.95

2.93
4.39
5.56

-7.78
1.81
-11.34

4.13
0.82
-0.65

-7.63
-0.62
-10.72

5.15
17.61
5.00

3.19
3.38
3.30

-3.89
-5.92
-5.31

-0.12
2.18
0.59

2.47
-25.35
-8.13

19.80
3.25
100

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Εθνικοί Λογαριασμοί

Σε παρόμοιες διαπιστώσεις καταλήγουμε εξετάζοντας την εξέλιξη της απασχόλησης κατά
κλάδο, όπως προκύπτει από τους Εθνικούς Λογαριασμούς (βλ. Πίνακας 14). Το εμπόριο και
οι υπηρεσίες αγοράς, το Δημόσιο, οι κατασκευές, καθώς και οι επαγγελματικές και
υποστηρικτικές δραστηριότητες πρωταγωνίστησαν στην αύξηση της απασχόλησης κατά την
άνοδο, σε αντίθεση με τον πρωτογενή τομέα που κατέγραψε σημαντική απώλεια θέσεων
εργασίας. Την περίοδο της κρίσης, αν και απώλειες θέσεων εργασίας εμφανίζουν σχεδόν
όλοι οι κλάδοι, αυτές εντοπίζονται κυρίως σε αυτές που ονομάζουμε υπηρεσίες αγοράς, στις
κατασκευές και στον δευτερογενή τομέα. Την περίοδο 2013 – 2019 η ανάκαμψη της
απασχόλησης συγκεντρώνεται στο εμπόριο και τον τουρισμό και στο Δημόσιο. Αντίθετα, οι
απώλειες θέσεων εργασίας συνεχίζονται στον χρηματοπιστωτικό τομέα, στη γεωργία και στις
κατασκευές. Εάν η συζήτηση περιοριστεί στην μισθωτή απασχόληση, βλέπουμε ότι αυτή
ακολουθεί παρόμοια εξέλιξη με τη συνολική. Κερδίζει, ωστόσο, έδαφος μιας και πλέον
αντιπροσωπεύει σχεδόν το 72% από 62,2% που ήταν το 2000.
Φαίνεται ότι η χαμηλή παραγωγικότητας έχει καταστεί χρόνιο πρόβλημα της ελληνικής
οικονομίας, μιας και μετά την πρώτη περίοδο της ανόδου δεν έχει ανακάμψει και αυτό
συμβαίνει σχεδόν παντού, με εξαίρεση τις χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές
δραστηριότητες, όπου μάλλον συνδέεται με τις εκεί υψηλές απώλειες θέσεων εργασίας (βλ.
Πίνακας 15). Οι κλάδοι με έντονο τον διεθνή ανταγωνισμό (δευτερογενής τομέας), κατά
κανόνα φαίνεται να είχαν μικρότερες απώλειες παραγωγικότητας μετά την άνοδο (έως 2008)
από τους μεγάλους κλάδους των υπηρεσιών. Οι υπόλοιποι κλάδοι εμφάνισαν σημαντικές
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απώλειες παραγωγικότητας (με εξαίρεση τις χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές
δραστηριότητες) και δραστικές απώλειες παραγωγής29.
Οι ονομαστικοί μισθοί την περίοδο της ανόδου 2000-08 ανέβηκαν σαφώς περισσότερο
(ΜΕΡΜ=5,5%) από το αντίστοιχο άθροισμα της παραγωγικότητας (1%) και των τιμών (3,4%),
συμβάλλοντας έτσι στην επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Είναι
ενδεικτικό ότι οι αυξήσεις στον ονομαστικό μισθό στο Δημόσιο προσέγγισαν το 6% ετησίως,
ενώ στον ανταγωνιζόμενο σε διεθνές επίπεδο δευτερογενή τομέα ο ονομαστικός μισθός
αυξήθηκε κατά 4,7%. Με τέτοια εισοδηματική πολιτική στο ελληνικό Δημόσιο δεν μπορούσε
να υπάρξει βιώσιμη οικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη. Την περίοδο της κρίσης, η οποία
παρεμπιπτόντως έδειξε ότι και οι ονομαστικοί μισθοί σε τελική ανάλυση είναι εύκαμπτοι
προς τα κάτω, οι μειώσεις των ονομαστικών μισθών στο Δημόσιο εμφανίζονται σημαντικά
μεγαλύτερες (-5,5%) από του συνόλου (-3,7%) και αρκετά από αυτές του δευτερογενή τομέα
(-1,4%) αλλά και από τις υπηρεσίες εμπορίου, μεταφορών και τουρισμού (-2,5%). Αξίζει να
αναφέρουμε ότι στην τελική διαμόρφωση της εισοδηματικής (και συνταξιοδοτικής) πολιτικής
του Δημοσίου, πέρα από οικονομικούς και συνδικαλιστικούς παράγοντες σημαντικό ρόλο
φαίνεται ότι έχουν διαδραματίσει αλλεπάλληλες δικαστικές αποφάσεις.
Σημασία έχει, επίσης, και η εξέλιξη των πραγματικών μισθών κατά κλάδο. Φαίνεται ότι οι
παραπάνω διαπιστώσεις για την εξέλιξη των ονομαστικών μισθών κατά κλάδο ισχύουν και
για τους πραγματικούς μισθούς σε χαμηλότερες τιμές. Είναι χαρακτηριστικό ότι τις αυξήσεις
των μέσων πραγματικών μισθών την περίοδο 2000-2008 με μέσο ετήσιο ρυθμό 2,0%
ακολούθησαν απώλειες με ρυθμό -5,5% την περίοδο 2008-2013 και -0,2% την περίοδο 2013
- 2019. Η δε σχετική μισθολογική θέση των απασχολούμενων στον δευτερογενή τομέα που
χειροτέρευσε μέχρι το 2013 φαίνεται ότι βελτιώνεται την τελευταία περίοδο. Γενικότερα, οι
μισθολογικές εξελίξεις φαίνεται ότι στρέφουν και την απασχόληση προς τους κλάδους με
σχετική βελτίωση των μισθών.
Η πορεία των μισθών και της παραγωγικότητας, δεδομένου του μεγέθους της ελληνικής
οικονομίας και της έκθεσής της στον ευρωπαϊκό και διεθνή ανταγωνισμό επηρεάζεται από
την αντίστοιχη εξέλιξη στις χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει οικονομικές συναλλαγές. Όταν
το κόστος παραγωγής, του οποίου το μεγαλύτερο μέρος είναι το κόστος εργασίας, ή/και οι
τιμές στην Ελλάδα αυξάνονται ταχύτερα από ότι στις χώρες με τις οποίες η Ελλάδα
συναλλάσσεται, οι ελληνικές εξαγωγές γίνονται λιγότερο ανταγωνιστικές, ενώ οι εισαγωγές
εξαιτίας της μείωσης των σχετικών τους τιμών ενθαρρύνονται με αποτέλεσμα τη διεύρυνση
του ελλείμματος στο ισοζύγιο πληρωμών και με απώτερη συνέπεια τον περιορισμό
αναγκαίων για την ανάπτυξη εισαγωγών. Ως εκ τούτου η εξέλιξη των μισθών δεν μπορεί να
μην λαμβάνει υπ’ όψιν τις εξελίξεις στη διεθνή ανταγωνιστικότητα της χώρας.

29

Αν και θέλει παραπέρα διερεύνηση αυτή η διαπίστωση οι ανεπαρκείς επενδύσεις μάλλον
συνδέονται με αυτή.
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Πίνακας 14: Συνολική και μισθωτή απασχόληση (Μέσοι ετήσιοι ρυθμοί μεταβολής, %)

Πρωτογενής τομέας
Βιομηχανία
Κατασκευές
Εμπόριο, μεταφορές,
τουρισμός
Ενημέρωση και επικοινωνία
Χρηματοπιστωτικές και
ασφαλιστικές δραστηριότητες
Διαχείριση ακίνητης
περιουσίας
Επαγγελματικές
δραστηριότητες
Δημόσια διοίκηση,
εκπαίδευση, υγεία
Τέχνες και λοιπές υπηρεσίες
Σύνολο

2000-08
-3.27
0.78
3.44

Συνολική
2008-13 2013-19
-0.07
-0.99
-6.30
0.56
-12.09
-0.88

2019-20
-9.21
-1.97
-3.39

2000-08
-6.40
0.41
4.80

Μισθωτή
2008-13 2013-19
6.56
5.23
-5.47
0.90
-17.17
1.77

1.62
2.86

-1.95
0.44

2.49
0.65

-1.83
-2.26

2.57
1.62

-0.51
-0.46

4.43
1.34

-2.59
-1.70

0.56

-3.91

-2.51

0.35

0.60

-4.74

-3.27

-0.15

14.73

7.55

5.30

-3.71

19.07

10.23

8.20

-1.80

5.04

2.86

0.24

-0.17

6.36

2.45

2.44

0.88

2.48
3.71
1.49

-0.43
-6.50
-2.40

1.13
0.22
1.00

3.29
-0.68
-1.33

2.57
3.93
2.28

-0.69
-7.60
-2.36

0.99
0.20
2.31

2.70
-2.05
-0.96

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Εθνικοί Λογαριασμοί
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Πίνακας 15: Παραγωγικότητα και μισθός ανά εργαζόμενο (Μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής, %)

Πρωτογενής τομέας
Βιομηχανία
Κατασκευές
Εμπόριο, μεταφορές, τουρισμός
Ενημέρωση και επικοινωνία
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές
δραστηριότητες
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας
Επαγγελματικές δραστηριότητες
Δημόσια διοίκηση, εκπαίδευση,
υγεία
Τέχνες και λοιπές υπηρεσίες
Σύνολο

Παραγωγικότητα ανά εργαζόμενο
2000 -08 2008 -13 2013 - 19 2019-20
3,5
-4,1
-3,3
4,9
1,0
-2,0
-0,8
-1,4
-3,3
7,9
-8,9
18,8
1,6
-7,6
-3,0
-20,7
5,2
-6,3
-3,1
1,8

Μισθός ανά εργαζόμενο (τρέχουσες)
2000 -08 2008 -13 2013 - 19 2019-20
12,8
-18,6
2,8
-0,9
4,7
-1,4
0,9
-0,8
4,3
-2,9
-2,1
5,0
6,5
-2,5
-0,8
-1,5
-1,3
-1,8
2,0
3,6

2,3
-12,3
-0,8

-3,2
-7,6
-13,5

7,7
-6,8
-3,0

-7,5
1,2
-11,5

6,2
10,6
4,0

-4,2
-4,4
-4,8

0,8
-0,6
0,7

0,1
4,3
1,6

2,7
7,0
0,6

-6,0
-6,2
-6,6

1,1
-0,3
1,0

1,4
5,6
2,8

0,6
-0,5
1,0

-3,2
1,8
-3,0

-1,1
2,0
-1,7

-0,2
-23,8
-7,2

5,9
6,9
5,5

-5,5
0,8
-3,7

-0,3
-1,8
-0,5

0,8
-6,3
0,1

2,4
3,3
2,0

-7,3
-1,1
-5,5

0,0
-1,5
-0,2

2,0
-5,1
1,4

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Εθνικοί Λογαριασμοί
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Μισθός ανά εργαζόμενο (σταθερές)
2000 -08 2008 -13 2013 - 19 2019-20
9,1
-20,1
3,1
0,3
1,2
-3,3
1,2
0,5
0,9
-4,8
-1,8
6,4
3,0
-4,4
-0,5
-0,3
-4,5
-3,7
2,4
4,9
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Θα μπορούσε ως ένα ευρύτερο συμπέρασμα να διατυπωθεί ότι οι δραστικές μειώσεις στους
μισθούς στην Ελλάδα, από το 2010, έχουν πλέον αποκαταστήσει την απώλεια της διεθνούς
ανταγωνιστικότητας της χώρας τα προηγούμενα έτη με βάση το κόστος εργασίας για το
σύνολο της οικονομίας (βλ. Διάγραμμα 36). Διαπιστώνεται ότι η πραγματική σταθμισμένη
συναλλαγματική ισοτιμία μέχρι το 2011 κινούμενη αυξητικά, όπως και οι μισθοί,
χειροτέρευε, ενώ έκτοτε καθώς μειώνεται βελτιώνεται. Είναι αξιοσημείωτο ότι από το 2013
η πραγματική σταθμισμένη ισοτιμία έχει ανακτήσει τις όποιες απώλειες είχε από το 2003
δείχνοντας αποκατάσταση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Η
σημαντική άνοδος των μισθών, χωρίς αντίστοιχη άνοδο της παραγωγικότητας, συμπίπτει με
την άνοδο της πραγματικής σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας, ενώ και η πτώση των
μισθών συμπίπτει με την πτώση και άρα τη βελτίωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας και της
διεθνούς ανταγωνιστικότητας30. Ο συντελεστής συσχέτισης μεταξύ εξελίξεων στην ΠΣΣΙ και
στους μέσους μισθούς είναι 0,75, ενώ με τον κατώτατο μισθό 0,69.31
Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, όταν η ΠΣΣΙ εκφράζεται με βάση το Δείκτη Τιμών
Καταναλωτή είναι σαφώς μικρότερη, αφού το 2019 η ελληνική οικονομία φαίνεται να
βρίσκεται σε παρόμοιο επίπεδο με το 2002 (βλ. Διάγραμμα 37). Αυτό υπονοεί ενδεχόμενες
αγκυλώσεις που συνεχίζουν να υπάρχουν στις αγορές προϊόντων και στην περιορισμένη
διαδικασία απελευθέρωσης, η οποία έχει περιορισμένη επίδραση στη λειτουργία της αγοράς
και μεγαλύτερη στη διευκόλυνση εισόδου.
Συνοψίζοντας, πριν την κρίση υπήρξε υπέρβαση της μεσοχρόνιας εξέλιξης των αποδοχών
εργασίας από βασικούς της προσδιοριστικούς παράγοντες όπως είναι η εξέλιξη της
παραγωγικότητας και των τιμών. Η κλαδική ανάλυση έδειξε ότι στη μεταποίηση μέχρι το
2012 ο πραγματικός κατώτατος και μέσος μισθός κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα και υψηλότερα
από την παραγωγικότητα, δυσχεραίνοντας την διεθνή ανταγωνιστικότητα της ελληνικής
μεταποίησης. Μετά τη μεγάλη μείωση των μισθών, η εξέλιξη της παραγωγικότητας έχει
υπερβεί αυτή των μισθών.
Η πραγματική σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία με βάση το μοναδιαίο κόστος εργασίας
μέχρι το 2010 χειροτέρεψε αρκετά ακολουθώντας τις αυξήσεις μέσου και κατώτατου μισθού,
ενώ η βελτίωσή της επέρχεται με τη μείωση του μισθολογικού κόστους. Η εξέλιξη της ΠΣΣΙ
σε κάποιο βαθμό οφείλεται και στην πορεία της παραγωγικότητας των υπόλοιπων χωρών.
Συνεπώς, οι μεταβολές στους εγχώριους μισθούς δεν μπορεί να είναι αποκλειστικά

30

Αν αντί για τους μέσους μισθούς από τους Εθνικούς λογαριασμούς χρησιμοποιηθούν αυτοί του
ΕΦΚΑ, η μόνη διαφορά είναι ότι οι αυξήσεις των πραγματικών μισθών δεν ήταν τόσο υψηλές και δεν
υπερέβησαν τις αυξήσεις της ΠΣΣΙ, ενώ η μείωση της ΠΣΣΙ μετά το 2013 είναι μεγαλύτερη από τη
μείωση των μισθών του ΙΚΑ.
31
Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας δεν συνδέεται μόνο με το κόστος εργασίας, αλλά και άλλους
παράγοντες, όπως το κόστος κεφαλαίου, το κόστος των ενδιάμεσων εισροών, αλλά και τις
παραγωγικές επενδύσεις που βελτιώνουν την παραγωγικότητα.
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συνάρτηση της εγχώριας παραγωγικότητας, αλλά και της εισοδηματικής πολιτικής των
κυριότερων ανταγωνιστών μας.
Την πρόσφατη περίοδο μετά την τελευταία αύξηση των ελάχιστων μισθών στις αρχές του
2019 για το ίδιο έτος παρατηρείται αξιόλογη αύξηση των αμοιβών, καθώς και της
απασχόλησης σε αριθμό απασχολούμενων, αλλά και μείωση των ωρών εργασίας (Πίνακας
12). Η δε μικρότερη αύξηση της παραγωγής σε σχέση με τους μισθούς οδήγησε σε αξιόλογη
αύξηση του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος. Οι εξελίξεις χειροτέρευσαν το 2020.
Δραματική πτώση του προϊόντος (-8,13%), των ωρών απασχόλησης (-11,2%), της
παραγωγικότητας ανά μισθωτό -7,2%) αλλά και αύξηση του κόστους εργασίας ανά μονάδα
προϊόντος (7,9%). Η δραματική επιδείνωση των βασικών μεγεθών το 2020 προφανώς
συνδέεται κυρίως με την πανδημία και όχι με την αύξηση του κατώτατου μισθού στις αρχές
του 2019, την οποία η οικονομία μάλλον την είχε απορροφήσει μέχρι το ξέσπασμα της
πανδημίας. Ωστόσο παρόλο που δεν φαίνεται αιτιώδης σχέση μεταξύ της αύξησης των
κατώτατων μισθών τον Φεβρουάριο του 2019 και της χειροτέρευσης των προσδιοριστικών
τους παραγόντων το 2020 είναι προφανές ότι αυτά δεν μπορούν παρά να ληφθούν υπόψη
στην όποια απόφαση για την αναπροσαρμογή των κατώτατων μισθών.

Διάγραμμα 36: Μισθοί και ΠΣΣΙ με βάση το μοναδιαίο κόστος εργασίας στο σύνολο της
οικονομίας

Πηγή: Eurostat, ΕΛΣΤΑΤ, Εθνικοί Λογαριασμοί
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Διάγραμμα 37: Μισθοί και ΠΣΣΙ με βάση το δείκτη τιμών καταναλωτή

Πηγή: Eurostat, ΕΛΣΤΑΤ, Εθνικοί Λογαριασμοί

6.4 Απασχόληση
Παρά τη συνεχιζόμενη αύξηση της απασχόλησης από το δεύτερο τρίμηνο του 2014 και την
αντίστοιχη μείωση των ανέργων, το ποσοστό ανεργίας της Ελλάδας παραμένει ακόμα
απαράδεκτα υψηλό. Συγκεκριμένα το 2019 το μέσο ετήσιο ποσοστό ανεργίας με εποχιακή
διόρθωση σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ανέρχεται σε 17,3%, έναντι 21,5% το 2017, ενώ
το 2020 εν μέσω πανδημίας αλλά με διαδοχικές αναστολές συμβάσεων εργασίας
διαμορφώθηκε στο 16,5%. Μάλιστα, για ορισμένες πληθυσμιακές ομάδες, όπως οι νέοι και
οι γυναίκες, το ποσοστό ανεργίας είναι ακόμα υψηλότερο. Αρκετά υψηλό παραμένει επίσης
το ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων (2020: 66,5%, 2019: 70,4%, 2017: 72,9%) και των
ανέργων χωρίς προηγούμενη εργασιακή εμπειρία (2020: 18,5%, 2019: 19,8%, 2017: 19,9%)
καταδεικνύοντας τα διαρθρωτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική αγορά
εργασίας. Φαίνεται, λοιπόν, ότι για να μειωθεί επιπλέον η ανεργία πρέπει να δημιουργηθούν
νέες θέσεις απασχόλησης.
Η διαχρονική εξέλιξη της απασχόλησης των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ ανά φύλο, καθώς και του
κατώτατου ημερομίσθιου, για την περίοδο μεταξύ Δεκεμβρίου 2003 και Φεβρουαρίου 2020
παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 38. Φαίνεται ότι αμφότερα οι κατώτατοι μισθοί και η
απασχόληση αυξάνονταν μέχρι περίπου το 2008, όταν και η ελληνική οικονομία
αναπτυσσόταν. Από την αρχή της οικονομικής κρίσης η απασχόληση άρχισε να μειώνεται,
ιδιαίτερα για τους άνδρες, ενώ οι κατώτατοι μισθοί ανέβηκαν, έστω λίγο, λόγω των ήδη
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Αξιολόγηση του ισχύοντος νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου
συμφωνημένων αυξήσεων στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, και μετέπειτα
παρέμειναν αμετάβλητοι. Τον Φεβρουάριο του 2012, οι κατώτατοι μισθοί μειώθηκαν βίαια
και δραστικά, οπότε η απασχόληση των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ και για τα δύο φύλα, με
κάποια χρονική υστέρηση, εμφάνισε αξιόλογη και συστηματική ανάκαμψη. Αξιοσημείωτο
είναι ότι μετά την αξιόλογη αύξηση του κατώτατου μισθού τον Φεβρουάριο του 2019, η
οποία όπως είδαμε προηγουμένως περιορίστηκε στους χαμηλόμισθους, η απασχόληση, τόσο
για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες, συνέχισε την ανοδική της πορεία. Από αυτά τα
δεδομένα, λοιπόν, εμφανίζεται μία μάλλον αρνητική σχέση μεταξύ του επιπέδου της
απασχόλησης και του ύψους του κατώτατου μισθού, της οποίας η ένταση μπορεί να
διαφοροποιείται μεταξύ περιόδων ύφεσης και ανάπτυξης.

Διάγραμμα 38: Απασχόληση ανά φύλο και κατώτατο ημερομίσθιο

Πηγή: Μηνιαία δελτία απασχόλησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΦΚΑ.

Η σχέση μεταξύ απασχόλησης και μέσου μισθού διαφαίνεται και από τη διαχρονική εξέλιξη
των δύο μεγεθών (Διάγραμμα 39). Παρατηρούμε ότι η ανάκαμψη της μισθωτής
απασχόλησης στη μεγάλη κρίση ξεκίνησε το 2ο εξάμηνο του 2013, αφότου οι μέσοι μισθοί
άρχισαν να μειώνονται. Σε αυτό σημαντικό ρόλο έπαιξε τόσο η μείωση του κατώτατου
μισθού το 2012, καθώς και η νομοθετική κατάργηση της μετενέργειας των ΣΣΕ σε συνδυασμό
με την αύξηση των επιχειρησιακών συμβάσεων. Η αρνητική σχέση της απασχόλησης και των
μέσων ημερομισθίων διαφοροποιείται ανάλογα και με το μέγεθος της επιχείρησης. Είναι
ενδεικτικό ότι, για τις επιχειρήσεις με προσωπικό περισσότερο από δέκα εργαζόμενους, η
αρνητική σχέση απασχόλησης και μισθών είναι αρκετά παρόμοια με την αντίστοιχη για το
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σύνολο της μισθωτής απασχόλησης (βλ. Διάγραμμα Π 4) 32 . Στον αντίποδα, στις μικρές
επιχειρήσεις η σχέση μεταξύ απασχόλησης και μέσων μισθών παρουσιάζεται αρνητική από
το 2012 και μετά. Αξίζει, βέβαια, να αναφέρουμε ότι ο μέσος μισθός στις πολύ μικρές
επιχειρήσεις, είναι σαφώς μικρότερος από τον αντίστοιχο των μεγάλων επιχειρήσεων και
μειώθηκε σημαντικά από το 2012, μετά τη μείωση του κατώτατου, δείχνοντας πόσο
διαδεδομένη είναι η χρήση του τελευταίου (βλ. Διάγραμμα Π 5). Η ένταση της σχέσης μεταξύ
απασχόλησης και μέσου μισθού διαφέρει και ανάλογα με το αν πρόκειται για εργαζόμενο με
πλήρη ή μερική απασχόληση (βλ. Διάγραμμα Π 6 και Διάγραμμα Π 7). Αν και στις δύο
περιπτώσεις η σχέση είναι αρνητική και στατιστικά σημαντική, για τους απασχολούμενους
με καθεστώς μερικής απασχόλησης φαίνεται να είναι πιο στενή33. Είναι, πάντως, ενδιαφέρον
ότι οι απασχολούμενοι με μερική απασχόληση είναι και η κατηγορία, η οποία κατέγραψε την
υψηλότερη αύξηση των μέσων μισθών μετά την τελευταία αύξηση του κατώτατου, και
φαίνεται να την διατηρεί και το 2020.

Διάγραμμα 39: Μέσο ημερομίσθιο και συνολική απασχόληση

Πηγή: Μηνιαία δελτία απασχόλησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΦΚΑ.

32

Ο συντελεστής συσχέτισης μεταξύ του ύψους του μέσου μισθού και των ασφαλισμένων μισθωτών
του ιδιωτικού τομέα στον ΕΦΚΑ για το σύνολο των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα για την περίοδο
από τον Δεκέμβριο του 2013 έως και τον Φεβρουάριο του 2021 είναι -0,4158, ενώ για τις επιχειρήσεις
με προσωπικό άνω των δέκα ατόμων εκτιμάται σε -0,3175 και σε αμφότερες τις περιπτώσεις
στατιστικά σημαντικός.
33
Ο συντελεστής συσχέτισης μεταξύ συνολικής απασχόλησης και μέσων μισθών για τους
εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση είναι -0,4260 και για τους απασχολούμενους με μερική
απασχόληση -0,8578.
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Ένα επιπλέον ενδιαφέρον στοιχείο έχει να κάνει με την εξέλιξη της απασχόλησης ανά
ηλικιακή ομάδα (βλ. Διάγραμμα 40). Παρατηρούμε ότι μεταξύ 2009 και 2018 η απασχόληση
αυξήθηκε για όλες τις ηλικίες, με εξαίρεση τις ηλικίες 25 έως 34, όπου καταγράφεται μείωση
της απασχόλησης. Σε κάποιο βαθμό η μείωση αυτή μπορεί να οφείλεται και στο ότι οι
απασχολούμενοι πάνω, αλλά κοντά στα 25, συναγωνίζονται με αυτούς κάτω των 25, οι οποίοι
λόγω του διαφορετικού κατώτατου μισθού είχαν χαμηλότερο μισθολογικό κόστος. Την
υπόθεση αυτή ενισχύει και η αύξηση των απασχολούμενων ηλικίας 20 έως 24 ετών μεταξύ
2009 και 2018, καθώς και η σχετική τους σταθερότητα μεταξύ 2018 και 2019, οπότε είχαν και
τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μισθολογική αύξηση, λόγω κατάργησης του διαφορετικού
κατώτατου μισθού για τους νέους. Αντιθέτως, μεταξύ 2018 και 2019, στις πιο μεγάλες
ηλικίες, που λάμβαναν υψηλότερους μέσους μισθούς και είχαν μικρότερες μισθολογικές
αυξήσεις λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού, η απασχόληση ενισχύεται,
υποστηρίζοντας την παρατήρηση ότι η απασχόληση και οι μισθοί συσχετίζονται αρνητικά.

Διάγραμμα 40: Απασχολούμενοι ανά ηλικία

Πηγή: Μηνιαία δελτία απασχόλησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΦΚΑ. Οι μισθοί αφορούν το σύνολο των
ασφαλισμένων, εκτός από οικοδομικά έργα, για τον Ιούνιο κάθε έτους.

Στο Διάγραμμα 41 απεικονίζεται για κάθε κλάδο οικονομικής δραστηριότητας το σχετικό
μέγεθός του (κάθετος άξονας) και ο μέσος μισθός για όσους απασχολούνται σε καθεστώς
πλήρους απασχόλησης (οριζόντιος άξονας). Υπάρχουν ορισμένοι κλάδοι για τους οποίους ο
μέσος μισθός, ακόμα και όταν αφορά όσους εργάζονται πλήρως, εντοπίζεται μεταξύ της
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ελάχιστης και μέγιστης τιμής που μπορεί να λάβει ο κατώτατος νομοθετημένος μισθός.
Επίσης, ο κλάδος της εστίασης και των καταλυμάτων, που δεσπόζει ως ο πιο πολυπληθής
κλάδος, κατά μέσο όρο δίνει αμοιβές πολύ κοντά στον κατώτατο μισθό. Από τις εκτιμήσεις
προκύπτει ότι το σχετικό μέγεθος του κλάδου σε όρους απασχόλησης σχετίζεται αρνητικά
και στατιστικά σημαντικά με το μέσο μισθό του κάθε κλάδου.
Τέλος, παρατηρείται ότι κλάδοι με μικρότερο μέσο μισθό αύξησαν τη σχετική τους
απασχόληση περισσότερο από κλάδους με υψηλότερο μέσο μισθό. Φαίνεται, δηλαδή, να
υφίσταται μια αρνητική και στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της σχετικής μεταβολής της
απασχόλησης και του επιπέδου του μέσου μισθού σε κλαδικό επίπεδο (βλ. Διάγραμμα Π 8)34.

Διάγραμμα 41: Μέσος μισθός και μερίδια απασχόλησης κατά κλάδο

Πηγή: Μηνιαία δελτία απασχόλησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΦΚΑ. Αφορά εργαζόμενους με πλήρη
απασχόληση.

34

Η ερμηνεία αυτού του αποτελέσματος θέλει προσοχή, καθώς η αύξηση της απασχόλησης μπορεί να
σχετίζεται με αύξηση της παραγωγικότητας του κάθε κλάδου και συγκράτηση των μισθών σε
χαμηλότερα επίπεδα.
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Ελαστικότητα απασχόλησης και κατώτατου μισθού
Από την προηγούμενη περιγραφική ανάλυση η σχέση μεταξύ απασχολούμενων μισθωτών
του ιδιωτικού τομέα και του ύψους του κατώτατου μισθού προκύπτει αρνητική, ενώ
φαίνεται να είναι πιο έντονη για τις μικρές επιχειρήσεις (επιχειρήσεις με λιγότερο από 10
απασχολούμενους)35. Για την ακριβή εξειδίκευση της σχέσης μεταξύ της απασχόλησης των
μισθωτών του ιδιωτικού τομέα και του κατώτατου μισθού εκτιμάται η ελαστικότητα της
απασχόλησης ως προς τον κατώτατο μισθό. Ειδικότερα, εκτιμώντας συναρτήσεις
απασχόλησης για το σύνολο των μισθωτών του ΕΦΚΑ προκύπτει ότι η ελαστικότητα
απασχόλησης ως προς τον ελάχιστο μισθό είναι αρνητική και στατιστικά σημαντική (-0,076).
Αυτό πρακτικά δείχνει ότι μια ενδεχόμενη αύξηση των ελάχιστων μισθών κατά 10%, ceteris
paribus δηλαδή χωρίς να λαμβάνονται υπόψη μεταβολές στην παραγωγή, θα οδηγήσει σε
απώλειες θέσεων εργασίας κοντά σε 20 χιλιάδες από τη σημερινή απασχόληση.
Όσον αφορά το μέγεθος των επιχειρήσεων οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι οι μικρές επιχειρήσεις
(μέχρι 10 άτομα) ότι είναι πιο ευαίσθητες σε μεταβολές του κατώτατου μισθού από το
σύνολο των επιχειρήσεων, αφού εδώ η ελαστικότητα απασχόλησης τους ως προς τον
ελάχιστο μισθό ανέρχεται στο -0,169. Αντίθετα, στις μεγάλες επιχειρήσεις (10 άτομα και άνω)
η σχέση μεταξύ απασχόλησης και κατώτατου μισθού προκύπτει στατιστικά μη σημαντική. Η
διαφοροποίηση της επίδρασης του κατώτατου μισθού ανάλογα με το μέγεθος της
επιχείρησης συνάδει και με το μέγεθος του δείκτη Kaitz, ο οποίος, όπως είδαμε
προηγουμένως, είναι αισθητά υψηλότερος στις μικρές επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου
αναμένουμε ότι οι όποιες μεταβολές του κατώτατου μισθού θα έχουν πιο δυσμενείς
επιπτώσεις στην απασχόληση των μικρών επιχειρήσεων όπου οι μέσοι μισθοί είναι πολύ
κοντά στον κατώτατο μισθό. Μια εναλλακτική διατύπωση θα μπορούσε να είναι ότι αυξήσεις
στους ελάχιστους μισθούς βλάπτουν τους μικρούς και οριακούς, ενώ δεν ενοχλούν τους
μεγάλους, οι οποίοι μπορούν να απορροφήσουν το συνεπαγόμενο αυξημένο εργατικό
κόστος.
Μια ενδιαφέρουσα διάσταση της σχέσης μεταξύ του κατώτατου μισθού και της
απασχόλησης είναι πως αυτή διαφοροποιείται για διαφορετικά επίπεδα οικονομικής
ανάπτυξης. Στο Διάγραμμα 42 καταγράφεται η ελαστικότητα της απασχόλησης ως προς τον
κατώτατο μισθό για μεταβολές του ΑΕΠ από -10 έως 10%. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η
επίδραση του κατώτατου μισθού σε περιόδους βαθιάς ύφεσης μπορεί να ξεπεράσει το -0,2,
ενώ όσο καλυτερεύουν οι προοπτικές ανάπτυξης η επίδραση του κατώτατου μισθού
αποδυναμώνεται, αν και συνεχίζει να είναι αρνητική. Είναι ενδιαφέρον ότι μόνο όταν το ΑΕΠ
φτάσει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, και ειδικότερα ξεπεράσει το 0,5%, ο κατώτατος
μισθός φαίνεται να μην έχει κάποια στατιστικά σημαντική επίδραση στην απασχόληση. Το

35

Παρόμοια αρνητική σχέση μεταξύ της απασχόλησης των ασφαλισμένων μισθωτών του ΕΦΚΑ και
του ύψους του κατώτατου μισθού έχει βρει Μελέτη του ΚΕΠΕ (2018), με στοιχεία από τον ΕΦΚΑ.
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εύρημα αυτό σε κάποιο βαθμό εξηγεί γιατί η αξιόλογη αύξηση του κατώτατου μισθού τον
Φεβρουάριο του 2019 δεν φαίνεται να επηρέασε σημαντικά την απασχόληση.36
Είναι εντυπωσιακό ότι αν επαναλάβουμε την ίδια άσκηση για τις μικρές επιχειρήσεις η
επίδραση του κατώτατου μισθού είναι αρνητική κοντά στο -0,17 και καθίσταται στατιστικά
ασήμαντη όταν η μεταβολή του ΑΕΠ φτάνει περίπου στο 6%. Γίνεται, λοιπόν, κατανοητό ότι
οι μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν το 85% των εργοδοτών, αλλά απασχολούν το
26% των μισθωτών, είναι ευαίσθητες σε μεταβολές του κατώτατου μισθού ακόμα σε
περιόδους ανάπτυξης πιθανόν λόγω των μικρότερων δυνατοτήτων αντίδρασης σε μεταβολές
του μισθολογικού κόστους τους, το οποίο συνδέεται στενά με το ύψος του κατώτατου
μισθού.

Πίνακας 16: Ελαστικότητα απασχόλησης ως προς κατώτατο μισθό
Συνολική
απασχόληση

Άνδρες

Γυναίκες

Μικρές
επιχειρήσεις

Μεγάλες
επιχειρήσεις

-0.076*

-0.085*

-0.058

-0.169**

0,064

(-2.22)

(-2.20)

(-1.55)

(-2.69)

(1,95)

195

195

195

134

134

Ln(mw)

Ν

Πηγή: Μηνιαία δελτία απασχόλησης ΕΦΚΑ.
Σημειώσεις: Περίοδος εκτιμήσεων 2003m12-2020m2/ 2009m1-2020m2 για μικρές μεγάλες
επιχειρήσεις. Όλες οι παλινδρομήσεις έχουν εκτιμηθεί με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων και
έχουν χρησιμοποιηθεί τυπικά σφάλματα τύπου Newey-West. Έκτος από το λογάριθμο του κατώτατου
μισθού περιλαμβάνονται επίσης ο αριθμός των επιχειρήσεων, η μηνιαία μεταβολή του ΑΕΠ,
ψευδομεταβλητές για το τρίμηνο, η τάση και το τετράγωνό της. Όλες οι συνεχείς μεταβλητές είναι σε
λογάριθμο και ο συντελεστής του είναι η αντίστοιχη ελαστικότητα.
t-statistics στις παρενθέσεις. * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

Συνοψίζοντας, προκύπτει ότι η σχέση μεταξύ απασχόλησης και μέσων ημερομισθίων είναι
μάλλον αρνητική, και η συσχέτιση των δύο διαφοροποιείται ανάλογα με το μέγεθος της
επιχείρησης, τον τύπο απασχόλησης και την ηλικία των εργαζομένων. Επίσης, μια σημαντική
διάσταση είναι ο κλάδος που δραστηριοποιείται η κάθε επιχείρηση, καθώς κλάδοι με χαμηλό
μέσο μισθό έχουν υψηλότερο μερίδιο στη συνολική απασχόληση, αλλά και στη μεταβολή
της.

36

Το ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού τον Φεβρουάριο του 2019 δεν φαίνεται να επηρέασε το
ύψος της συνολικής απασχόλησης δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν επηρέασε και το ρυθμό με τον
οποίο η απασχόληση αυξανόταν. Δεδομένου ότι ο κατώτατος μισθός επηρεάζει το μέσο και αυτός με
τη σειρά του το σχετικό ρυθμό μεταβολής της απασχόλησης κάθε κλάδου (βλ. Διάγραμμα Π 8) μπορεί
ο ρυθμός αύξησης της απασχόλησης να ανακόπηκε λόγω της γενναίας αύξησης του κατώτατου μισθού
τον Φεβρουάριο του 2019.
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Η οικονομετρική ανάλυση έδειξε ότι και η σχέση της απασχόλησης με τον κατώτατο μισθό
είναι αρνητική για το σύνολο της απασχόλησης, ωστόσο συγκεντρώνεται στις μικρές
επιχειρήσεις. Επίσης, η ένταση της σχέσης κατώτατων μισθών και απασχόλησης
διαφοροποιείται ανάλογα με την οικονομική συγκυρία. Ειδικότερα, σε περιόδους ύφεσης
αύξηση του κατώτατου μισθού εκτιμάται ότι θα έχει αρνητική επίδραση στην απασχόληση,
ενώ η αρνητική σχέση των δύο καθίσταται αμελητέα μόνο όταν το ΑΕΠ μεταβάλλεται με
θετικούς ρυθμούς. Αυτό το εύρημα σε συνδυασμό με το περιορισμένο αποτέλεσμα διάχυσης
του κατώτατου μισθού στη μισθολογική κατανομή, αφού οι αυξήσεις του περιορίζονται
κυρίως στους απασχολούμενους που τον λαμβάνουν, εξηγεί γιατί η πιο πρόσφατη αύξηση
του κατώτατου μισθού τον Φεβρουάριο του 2019 δεν φαίνεται με τα μέχρι τώρα διαθέσιμα
δεδομένα να επηρέασε αρνητικά την απασχόληση. Συνεπώς, οι όποιες αποφάσεις
αναφορικά με αύξηση του κατώτατου μισθού εκτός από το ότι θα πρέπει να είναι συμβατές
με τις εξελίξεις της παραγωγικότητας, προκειμένου το όποιο αρνητικό τους αποτέλεσμα στην
απασχόληση αναμένεται να είναι χαμηλής έντασης, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και το
ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον και να αποφεύγονται σε περιόδους ύφεσης.

Διάγραμμα 42: Επίδραση του κατώτατου μισθού στη συνολική απασχόληση ανάλογα το
μέγεθος της μεταβολής του ΑΕΠ
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6.5 Οι ομάδες που θα επηρεαστούν από ενδεχόμενες αλλαγές στον
κατώτατο μισθό
Ένα βασικό ζητούμενο στην εφαρμογή οποιασδήποτε πολιτικής είναι η ορθή στόχευση ή, με
άλλα λόγια, ο προσδιορισμός των ομάδων που θα επηρεαστούν από τη συγκεκριμένη
πολιτική. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να αγνοηθεί στην περίπτωση αλλαγών στον
κατώτατο μισθό. Όπως αναφέρθηκε στη σύντομη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας , αυτοί
που επηρεάζονται κυρίως από τον κατώτατο μισθό, δηλαδή βλέπουν αλλαγές στις αποδοχές
τους από εργασία ή επιπτώσεις στην απασχόλησή τους, είναι όσοι αμείβονται με τον
κατώτατο μισθό και γύρω από αυτόν, χωρίς να αποκλείονται επιδράσεις και στο υπόλοιπο
της κατανομής των αποδοχών. Προκειμένου να εκτιμηθεί ο αριθμός, αλλά και πρόσθετα
χαρακτηριστικά αυτών που θα επηρεαστούν, χρησιμοποιούνται τρία σενάρια εν είδει
άσκησης. Το πρώτο αφορά στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα που αμείβονται με
αποδοχές χαμηλότερες από τον μηνιαίο κατώτατο μισθό (650€), το δεύτερο στους
μισθωτούς που αμείβονται με αποδοχές χαμηλότερες από τον μηνιαίο κατώτατο μισθό
προσαυξημένο κατά 10% (715€) και το τρίτο αφορά στους μισθωτούς που αμείβονται με
αποδοχές χαμηλότερες από τον κατώτατο μισθό προσαυξημένο κατά 20% (780€).
Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τους υπολογισμούς προέρχονται από την Έρευνα
Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC) του 2019. Πρόκειται για
μια δειγματοληπτική έρευνα που διενεργείται κάθε χρόνο από την ΕΛΣΤΑΤ και προτιμήθηκε
διότι παρέχει πληροφορίες για τις μικτές αποδοχές των μισθωτών και ένα πλήθος άλλων
χαρακτηριστικών για το άτομο. Το δείγμα στο οποίο βασίζονται οι εκτιμήσεις περιλαμβάνει
μισθωτούς που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας ανεξαρτήτως ωρών και
είναι άνω των 15 ετών.37
Στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 17) παρουσιάζεται το μερίδιο αυτών που αναμένεται
να επηρεαστούν από ενδεχόμενη μεταβολή του κατώτατου μισθού ανάλογα με τα τρία
επιλεγμένα σενάρια. Στην πρώτη γραμμή έχει χρησιμοποιηθεί το σύνολο των μισθωτών του
ιδιωτικού τομέα άνω των 14 ετών. Με το πιο μετριοπαθές όριο περισσότεροι από ένας στους
πέντε μισθωτούς (21,9%) στον ιδιωτικό τομέα θα επηρεαστούν από μια μεταβολή του
κατώτατου μισθού. Αν το όριο ανέβει στα 715€ το ποσοστό αγγίζει το 30%, ενώ ξεπερνά το
37% όταν το όριο αυξηθεί στα 780€. Τα μερίδια αυτά αντιστοιχούν σε περίπου 392 χιλιάδες,
534 χιλιάδες και 670 χιλιάδες μισθωτούς το 2019.

37

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι το θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα δεν επιτρέπει τον
προσδιορισμό εκείνων που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό. Για παράδειγμα, με τις τριετίες
κάποιος μπορεί να αμείβεται με βάση τον κατώτατο μισθό και οι αποδοχές του να ξεπερνούν τα 900€
μηνιαίως. Εύλογα, ενδέχεται όταν μεταβληθεί ο κατώτατος μισθός να επηρεαστούν οι αποδοχές του
ακόμη και αν βρίσκεται εκτός των ορίων που τέθηκαν για την άσκηση αυτή. Επιπλέον, δεν υπάρχει
καμία έρευνα που να παρέχει την πληροφορία, αν κάποιος αμείβεται με βάση τον κατώτατο μισθό ή
όχι.
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Οι ώρες που απασχολείται κάποιος έχουν σημασία, καθώς όσο λιγότερες, τόσο πιο πιθανό
είναι να βρίσκεται κάτω από το όριο των αποδοχών. Σύμφωνα με τα EU-SILC με λιγότερο από
τον κατώτατο μισθό αμείβονται περίπου ένας στους δέκα μισθωτούς πλήρους απασχόλησης
στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή που εργάζονται περισσότερες από 30 ώρες την εβδομάδα, και
οκτώ στους δέκα μερικής απασχόλησης, δηλαδή μισθωτοί που απασχολούνται λιγότερες
από 29 ώρες την εβδομάδα. Όπως είναι λογικό, αυξάνοντας το όριο αυξάνεται και το
ποσοστό των μισθωτών που βρίσκονται κάτω από αυτό ξεπερνώντας το 93% για τους
μισθωτούς μερικής απασχόλησης και το 29% των μισθωτών πλήρους απασχόλησης. Άρα, οι
μισθωτοί μερικής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα είναι η ομάδα πιο πιθανόν να
επηρεαστεί από αλλαγές του κατώτατου μισθού.
Η ανάλυση που ακολουθεί αναφέρεται στο σύνολο των μισθωτών ανεξαρτήτως ωρών
απασχόλησης. Επομένως, κάποια από τα αποτελέσματα οφείλονται στις λίγες ώρες
απασχόλησης. Αυτό θα αποτελούσε ενδεχομένως πρόβλημα, αν η μερική απασχόληση ήταν
επιλογή. Πρέπει να σημειωθεί, όμως, ότι το 77% των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα που
εργάζονται λιγότερες από 30 ώρες την εβδομάδα το 2019 δηλώνουν ότι δεν μπορούν να
βρουν θέση εργασίας με περισσότερες ώρες. Επομένως, η μερική απασχόληση αποτελεί τη
μοναδική διέξοδο και όχι επιλογή για περίπου οκτώ στους δέκα μισθωτούς. Οι χαμηλές
μηνιαίες αποδοχές που συνδέονται με τη μερική απασχόληση είναι πιθανόν η βασική αιτία
για αυτό.
Ένα ακόμη χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί το εισόδημα από εργασία είναι το φύλο. Οι
γυναίκες είναι πάνω από δυο φορές πιθανότερο από τους άνδρες να αμείβονται με αποδοχές
χαμηλότερες από τον κατώτατο μισθό. Όταν το όριο αυξάνεται στα 780€, σχεδόν ένας στους
τρεις άνδρες και οι μισές γυναίκες (47,6%) βρίσκονται κάτω από αυτό. Επομένως, οι γυναίκες
είναι η δεύτερη ευάλωτη ομάδα που εντοπίζεται. Η τρίτη ευάλωτη ομάδα, όπως προκύπτει
από την ηλικιακή ανάλυση του πληθυσμού, είναι οι νέοι 15-24 ετών (και μετά η ομάδα 2534 ετών). Περισσότεροι από τους μισούς (56,3%) αμείβονται με αποδοχές χαμηλότερες από
τον κατώτατο, ενώ όταν το όριο ανεβαίνει, αυτό ισχύει για έως οκτώ στους δέκα. Η σχέση
εκπαίδευσης και ποσοστού μισθωτών που αμείβονται με χαμηλότερες αποδοχές από το
εκάστοτε όριο δεν είναι μονοτονική. Μειώνεται μεν ως την ομάδα 45-54 ετών, αλλά
αυξάνεται από εκεί και έπειτα. Ενδεχομένως αυτό σημαίνει ότι οι τριετίες δεν εφαρμόζονται
παντού.
Η τέταρτη ευάλωτη ομάδα είναι οι απόφοιτοι επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς περίπου
τέσσερις στους δέκα μισθωτούς απόφοιτους αμείβονται με χαμηλότερες από τον κατώτατο
μικτές μηνιαίες αποδοχές. Το μερίδιο αυξάνεται σε περίπου έξι στους δέκα με το ανώτατο
όριο. Αυτοί που έχουν ολοκληρώσει πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι η δεύτερη πιο ευάλωτη
εκπαιδευτική ομάδα. Στην άλλη άκρη βρίσκονται οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων με
περίπου επτά στους δέκα να αμείβονται με τον κατώτατο μισθό ή λιγότερο. Τέλος, περίπου
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ένας στους πέντε απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ) αμείβεται επίσης με τον
κατώτατο μισθό ή λιγότερο.
Πίνακας 17: Μερίδιο μισθωτών ιδιωτικού τομέα με αποδοχές χαμηλότερες από 650€, 715€
και 780€ αντίστοιχα, ανά κατηγορία (%)
Όλοι
Ώρες απασχόλησης
Πλήρους απασχ/σης
Μερικής απασχ/σης
Φύλο
Άνδρες
Γυναίκες
Ηλικία
15-24 ετών
25-34 ετών
35-44 ετών
45-54 ετών
55-64 ετών
65+ ετών
Εκπαίδευση
Δημοτικό ή λιγότερο
Γυμνάσιο
Λύκειο
Μετα Β΄θμια
Επαγγελματική
ΑΕΙ
Μεταπτυχιακές σπουδές
Τομέας
Πρωτογενής
Δευτερογενής
Τριτογενής
Είδος σύμβασης εργασίας
Αορίστου
Ορισμένου
Χωρίς σύμβαση
Μέγεθος επιχείρησης
1-5 άτομα
6-10 άτομα
11-19 άτομα
20-49 άτομα
50+ άτομα

ΜΜΜ≤650€
21,9

ΜΜΜ≤715€
29,9

ΜΜΜ≤780€
37,4

12,7
84,4

20,9
90,2

29,2
93,4

15,3
30,2

22,1
39,5

29,3
47,6

56,3
29,6
17,7
15,2
19,0
29,4

73,7
41,6
24,0
20,6
24,8
35,8

79,3
52,8
31,3
26,9
29,0
40,8

28,4
23,1
24,0
18,9
40,3
18,5
7,4

37,2
33,6
32,3
22,6
50,2
26,8
10,4

47,6
41,0
40,4
28,8
57,7
34,5
12,9

39,9
13,1
23,4

49,4
21,1
31,3

55,8
28,3
39,0

14,4
31,5
50,6

21.4
42.0
58.6

28.3
50.5
68.3

47,8
48,1
17,5
11,9
9,1

54,3
56,9
25,8
17,8
13,0

65,8
67,7
33,3
24,6
16,9

Πηγή: Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης 2019, ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργασία ΚΕΠΕ.
Σημείωση: ΜΜΜ = Μικτός Μηνιαίος Μισθός

Η επόμενη ευάλωτη ομάδα είναι οι μισθωτοί στον πρωτογενή τομέα παραγωγής. Τέσσερις
στους δέκα αμείβονται με αποδοχές χαμηλότερες του κατώτατου μισθού, ενώ περισσότεροι
από τους μισούς με μικτές αποδοχές χαμηλότερες των 780€. Ακολουθεί ο τριτογενής τομέας
(υπηρεσίες) και μετά ο δευτερογενής (μεταποίηση). Επομένως, ο πιο ευάλωτος τομέας στις
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μεταβολές του κατώτατου μισθού είναι ο πρωτογενής και λιγότερο ευάλωτος ο
δευτερογενής και, κατά συνέπεια, όσοι απασχολούνται σε αυτούς.
Το είδος της σύμβασης εργασίας είναι ένας ακόμη παράγοντας που διαφοροποιεί το ύψος
των αποδοχών της μισθωτής απασχόλησης. Οι μισοί από αυτούς που δεν έχουν καθόλου
σύμβαση, άρα κινούνται στο όριο της νομιμότητας, αμείβονται με αποδοχές χαμηλότερες
του κατώτατου μισθού, ενώ περίπου επτά στους δέκα αμείβονται με λιγότερα από 780€
μικτά. Υψηλότερες αποδοχές έχουν όσοι εργάζονται με σύμβαση ορισμένης διάρκειας, αλλά
και πάλι περίπου ένας στους τρεις αμείβεται με λιγότερα χρήματα από τον κατώτατο μισθό
και περίπου οι μισοί με λιγότερα από 780€. Αντίθετα, οι μισθωτοί με σύμβαση αορίστου
χρόνου φαίνεται να δεσμεύονται σπανιότερα από το όριο του κατώτατου μισθού, καθώς έξι
στους επτά έχουν υψηλότερες αποδοχές. Άρα, πιο ευάλωτοι είναι όσοι απασχολούνται χωρίς
σύμβαση ή με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Από την άλλη, οι επιχειρήσεις με προσωπικό
χωρίς σύμβαση μπορούν να αντιδράσουν πιο άμεσα σε περίπτωση μεταβολών, καθώς δεν
δεσμεύονται από συμβάσεις ή μπορούν να τις προσαρμόσουν όταν λήξουν. Άρα, η
επισφαλής και ευέλικτη εργασία εμπεριέχει χαμηλότερες αποδοχές και αυξημένη
αβεβαιότητα.
Το μέγεθος της επιχείρησης, όπως αυτό μετράται από τον αριθμό των απασχολούμενων,
φαίνεται να έχει επίσης μεγάλη σημασία. Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται δίνουν
πληροφορία για τον αριθμό των εργαζομένων στην τοπική μονάδα, όχι στο σύνολο της
επιχείρησης, η οποία μπορεί να δραστηριοποιείται σε διαφορετικές πόλεις, περιφέρειες ή
ακόμη και χώρες. Σε κάθε περίπτωση, φαίνεται ότι όσο αυξάνεται το μέγεθος της τοπικής
μονάδας της επιχείρησης, τόσο μειώνεται το ποσοστό των μισθωτών που αμείβονται με τον
κατώτατο μισθό ή λιγότερο. Έτσι, περίπου οι μισοί (47,8%) έχουν αποδοχές χαμηλότερες των
650€ μικτά σε επιχειρήσεις που απασχολούν ένα ως πέντε άτομα, ενώ το ίδιο ισχύει για
λιγότερους από έναν στους δέκα όσων εργάζονται σε επιχειρήσεις που απασχολούν
περισσότερα από πενήντα άτομα. Αντίστοιχα ισχύει για το 65,8% των πρώτων και το 16,9%
των δεύτερων, όταν το όριο ανεβαίνει στα 780€. Επομένως, οι μικρές επιχειρήσεις είναι πιο
ευάλωτες από τις μεγάλες στις μεταβολές του κατώτατου μισθού και, κατ’ αντιστοιχία, οι
απασχολούμενοι σε αυτές.
Συνολικά, από την ανάλυση που προηγήθηκε προκύπτει ότι περίπου ένας στους πέντε
μισθωτούς στον ιδιωτικό τομέα αμείβεται με αποδοχές ίσες με τον κατώτατο μισθό ή
χαμηλότερες. Πολύ συχνότερο είναι το φαινόμενο για τους μερικώς απασχολούμενους, τις
γυναίκες, τους νέους 15-24 ετών και τους απόφοιτους επαγγελματικής εκπαίδευσης. Επίσης,
εκείνοι που απασχολούνται στον πρωτογενή τομέα, δεν έχουν σύμβαση ή έχουν σύμβαση
ορισμένου χρόνου και εκείνοι που απασχολούνται σε μικρές επιχειρήσεις έχουν
περισσότερες πιθανότητες να επηρεαστούν, θετικά ή αρνητικά, από τις μεταβολές του
ύψους του κατώτατου μισθού.
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7 Συμπεράσματα και προτάσεις πολιτικής
Η παρούσα Έκθεση, αξιοποιώντας διαθέσιμα δεδομένα από επίσημες πηγές προσπάθησε να
αξιολογήσει τον ισχύοντα νομοθετημένο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο. Ως προς τούτο
αρχικά παρουσιάστηκαν οι πρόσφατες εξελίξεις αναφορικά με τον ισχύοντα κατώτατο μισθό,
έγινε επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, καταγράφηκε η τρέχουσα οικονομική
συγκυρία αναφορικά με τις εξελίξεις στην ελληνική αγορά εργασίας και στη σχετική θέση της
χώρας στο διεθνές περιβάλλον, ενώ παρουσιάστηκε διαχρονικά και η σχετική θέση της
Ελλάδας αναφορικά με το ύψος του κατώτατου μισθού σε ονομαστικούς όρους και όρους
αγοραστικής δύναμης. Στη συνέχεια, αναλύθηκε η διαχρονική σχέση μεταξύ κατώτατου και
μέσου μισθού, παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας, καθώς και με την απασχόληση,
ενώ έγινε προσπάθεια να εντοπιστούν όσοι αναμένεται να επηρεαστούν από μεταβολές του
κατώτατου μισθού.
Τα βασικά ευρήματα δείχνουν ότι την αύξηση του κατώτατου μισθού τον Φεβρουάριο του
2019 κατά 11%, ακολούθησε σημαντική αλλά αρκετά χαμηλότερη αύξηση στους μέσους
μισθούς μέχρι τις αρχές του 2020 (3,1%, στοιχεία ΕΦΚΑ). Σε σύγκριση με το παρελθόν,
φαίνεται ότι η ευαισθησία του μέσου μισθού στον κατώτατο είναι πλέον μικρότερη. Η
επίδραση από αυτή την αύξηση του κατώτατου μισθού περιορίστηκε κυρίως σε εκείνους που
επηρεάζει άμεσα και δεν διαχύθηκε σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό εργαζόμενων. Με άλλα
λόγια, η αύξηση του κατώτατου μισθού περιορίστηκε σε όσους ήδη αμείβονταν με αυτόν ή
πολύ κοντά σε αυτόν και δεν φαίνεται να υπήρξε αξιοσημείωτη διάχυση σε υψηλότερα
τμήματα της μισθολογικής κατανομής (spillover effect). Αυτό πιθανότατα συνδέεται με
προηγούμενες θεσμικές αλλαγές στην αγορά εργασίας, με την εξάπλωση

των

επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων, σε συνδυασμό, με την αποδυνάμωση της
διαπραγματευτικής ισχύος των εργατικών συνδικάτων, λόγω της υψηλής ανεργίας. Εξάλλου,
με την ενσκήψασα πανδημία οι όποιες περαιτέρω αυξητικές επιδράσεις της αύξησης των
κατώτατων μισθών τον Φεβρουάριο του 2019 στον μέσο μισθό εκμηδενίστηκαν.
Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι την αύξηση του κατώτατου μισθού το 2019
ακολούθησε το 2020, έστω μικρή, μείωση των δεικτών ανισότητας μισθών και εισοδημάτων.
Το 2019 και στην αρχή του 2020, στα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού,
παρατηρείται μια υποκατάσταση μεταξύ πλήρους και μερικής απασχόλησης, αφού η
τελευταία αυξάνεται όλο και περισσότερο και αρκετά γρηγορότερα από την πλήρη
απασχόληση, γεγονότα που ακολούθησαν την τελευταία αύξηση του κατώτατου μισθού το
2019. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την εξέλιξη στις ώρες εργασίας, οι οποίες μειώθηκαν το
2019. Φαίνεται, λοιπόν, ότι επιχειρήσεις προσπάθησαν να αλλάξουν το μίγμα της
απασχόλησής τους με τέτοιο τρόπο, ώστε να απορροφήσουν το αυξημένο μισθολογικό
κόστος και να μην προβούν σε απολύσεις, πιθανόν και λόγω των τότε θετικών προσδοκιών.
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Η εξέλιξη του δείχτη Kaitz δείχνει ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού έχει μεγαλύτερη
σημασία σε συγκεκριμένους κλάδους και επιχειρήσεις που αμείβουν μεγάλο μερίδιο του
προσωπικού με αυτόν (λιανικό εμπόριο, εστίαση και καταλύματα και συγκεκριμένες
υπηρεσίες, καθώς και στις μικρές επιχειρήσεις), ενώ έχει μάλλον πιο περιορισμένη επίδραση
στις μεγάλες επιχειρήσεις. Ειδικότερα, οι μικρές επιχειρήσεις που έχουν περισσότερους
απασχολούμενους με μισθούς κοντά στον κατώτατο και περιορισμένη δυνατότητα αλλαγής
του μείγματος απασχόλησης (εκπαίδευση, κοινωνικές υπηρεσίες και υγεία, εμπόριο, εστίαση
και καταλύματα) φαίνεται ότι, τουλάχιστον μισθολογικά, επηρεάστηκαν περισσότερο από
την αύξηση του Φεβρουαρίου 2019.
Η χρονολογική εξέταση των δεδομένων του ΕΦΚΑ έδειξε ότι η σχέση μεταξύ απασχόλησης
και μέσων ημερομισθίων είναι μάλλον αρνητική, και διαφοροποιείται ανάλογα με το
μέγεθος της επιχείρησης, τον τύπο απασχόλησης (πλήρης ή μερική) και την ηλικία των
εργαζομένων. Η κλαδική εξέταση δείχνει ότι κλάδοι με χαμηλό μέσο μισθό έχουν υψηλότερο
μερίδιο στη συνολική απασχόληση, αλλά και στη μεταβολή της.
Από την οικονομετρική ανάλυση προκύπτει ότι η επίδραση του κατώτατου μισθού
διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα με τη φάση του οικονομικού κύκλου. Σε περιόδους
έντονης ύφεσης η αρνητική επίδραση του κατώτατου μισθού εμφανίζεται εξόχως δυσμενής,
ενώ περιορίζεται και εξαφανίζεται όσο βελτιώνεται ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας. Αν
και για το σύνολο του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας η αρνητική σχέση της απασχόλησης
με τον κατώτατο μισθό αποδυναμώνεται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα ανάπτυξης του ΑΕΠ,
όσον αφορά στις μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι πιο ευαίσθητες σε μεταβολές του
κατώτατου μισθού, η αντίστοιχη αρνητική σχέση καθίσταται αμελητέα σε σαφώς υψηλότερα
επίπεδα ανάπτυξης.
Με τα μέχρι τώρα διαθέσιμα δεδομένα, η τελευταία αύξηση του κατώτατου μισθού φαίνεται
ότι είχε περιορισμένη επίδραση στην απασχόληση επιβεβαιώνοντας ότι η αρνητική επίδραση
είναι αμελητέα σε περιόδους ανάπτυξης. Από τα στοιχεία του ΕΦΚΑ προκύπτει ότι οι
αυξήσεις του κατώτατου μισθού περιορίζονται μόνο στους απασχολούμενους που τον
λαμβάνουν και είναι συμβατές με τις αυξήσεις της παραγωγικότητας, γι’ αυτό και το όποιο
αρνητικό τους αποτέλεσμα στην απασχόληση είναι χαμηλής έντασης.
Από την ανάλυση των στοιχείων των Εθνικών Λογαριασμών προκύπτει ότι η θετική πορεία
του προϊόντος, που είχε αρχίσει από το 2017, ανακόπηκε βίαια το 2020 ως επακόλουθο της
πανδημίας, ενώ μείωση κατέγραψε τόσο η συνολική όσο και η μισθωτή απασχόληση με πιο
εντυπωσιακή τη μείωση των ωρών εργασίας. Αυτά είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση του
παραγόμενου προϊόντος ανά απασχολούμενο (παραγωγικότητας). Οι μέσες αμοιβές ανά
απασχολούμενο σε τρέχουσες τιμές παρέμειναν σχετικά σταθερές, ενώ σε πραγματικούς
όρους, λόγω του έρποντος αποπληθωρισμού, κατέγραψαν μικρή αύξηση. Όλα αυτά
συνέτειναν στην αύξηση του μοναδιαίου κόστους εργασίας, επιδεινώνοντας τη διεθνή
ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.
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Η διεθνής συγκυρία με την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού σε ολόκληρο τον κόσμο,
το κλείσιμο των συνόρων μεταξύ χωρών και οι αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης για το σύνολο
των χωρών δεν μπορεί να αγνοηθεί στη διαδικασία αναπροσαρμογής των κατώτατων μισθών.
Στη χώρα μας η οικονομική δραστηριότητα για μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων είτε έχει
παγώσει είτε έχει παύσει. Πολυπληθείς κλάδοι, όπως είναι η εστίαση, τα καταλύματα, το
λιανικό εμπόριο (με λίγες εξαιρέσεις) για μεγάλο διάστημα δεν λειτουργούν. Ο κλάδος του
τουρισμού, που συγκεντρώνει υψηλό αριθμό απασχολούμενων με αμοιβές κοντά στον
κατώτατο έχει ήδη δεχτεί σοβαρό πλήγμα. Το κράτος, το οποίο ήδη αναγνωρίζει τα σοβαρά
προβλήματα ρευστότητας που θα υπάρξουν μετά το τέλος των περιοριστικών μέτρων,
παρέχει αρκετές και σημαντικές οικονομικές διευκολύνσεις (καθυστέρηση πληρωμών σε
εφορία και ασφαλιστικούς φορείς, αναβολή δανειακών υποχρεώσεων, κάλυψη μέρους των
μισθών, των ενοικίων, κ.ά.), οι οποίες όμως θα έχουν αρνητικό δημοσιονομικό αντίκτυπο
στην ήδη ταλαιπωρημένη ελληνική οικονομία. Δυστυχώς, ο κορωνοïός είναι ένα εξωγενές
σοκ, το οποίο δεν θα μπορούσε η οικονομική πολιτική να το προβλέψει, μπορεί όμως να
αμβλύνει τις επιπτώσεις του και να διευκολύνει την οικονομική δραστηριότητα την επόμενη
ημέρα. Η βέλτιστη εξέλιξη για τη χώρα μας είναι αυτό να γίνει συντεταγμένα στο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως διαφαίνεται ως τώρα. Συνεπώς, ίσως να ήταν σκόπιμο η χώρα
μας να απέχει από επιλογές που θα μπορούσαν να επιβαρύνουν αρκετές, ήδη οριακές,
επιχειρήσεις και να έχουν δυσμενή αποτελέσματα στην απασχόληση και στους ρυθμούς
οικονομικής ανάπτυξης.
Η εξέλιξη της πανδημίας στην Ελλάδα και διεθνώς έχει καταλυτική σημασία για τις
προοπτικές της ελληνικής οικονομίας το 2021 και τα επόμενα έτη. Τα μέτρα στήριξης που
πάρθηκαν φαίνεται ότι λειτούργησαν, αφού η ρήτρα διατήρησης της απασχόλησης
συγκράτησε την ανεργία. Αν και προτεραιότητα στην μετά COVID εποχή είναι η διατήρηση
της απασχόλησης όταν η κρατική στήριξη προς τις πληττόμενες επιχειρήσεις σταματήσει, ο
απώτερος στόχος της χώρας παραμένει η περαιτέρω μείωση της ανεργίας και γι’ αυτό θα
πρέπει να δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης. Αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητο να
βελτιωθεί περαιτέρω η παραγωγικότητα της εργασίας, και με την ενθάρρυνση των εγχώριων
επενδυτών και την προσέλκυση επιπρόσθετων επενδύσεων από το εξωτερικό σε
κεφαλαιουχικό εξοπλισμό και νέες τεχνολογίες, προκειμένου να αυξηθεί η συνολική
ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και όχι μόνο η ανταγωνιστικότητα κόστους.
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι ο κατώτατος μισθός είναι ιδιαίτερα διαδεδομένος σε κλάδους που
είναι ανοιχτοί στο διεθνή ανταγωνισμό, οι όποιες προσαρμογές του πρέπει να είναι
προσεκτικές και μετρημένες και να μην ξεπερνάνε την αύξηση της παραγωγικότητας της
εργασίας στους συγκεκριμένους κλάδους.
Οποιαδήποτε αλλαγή στο ύψος του κατώτατου μισθού προφανώς θα ενσωματώσει, τις
πρόσφατες φορολογικές και ασφαλιστικές αλλαγές μισθωτών και επιχειρήσεων.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

104

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΕΡΕΥΝΩΝ – ΚΕΠΕ
Αξιολόγηση του ισχύοντος νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου
Στο βαθμό που ο μέσος μισθός συγκλίνει με τον κατώτατο, ειδικά σε συγκεκριμένους
κλάδους, και υπάρχει κίνητρο υποδηλωμένης εργασίας πρέπει το ΣΕΠΕ να προφυλάξει τους
εργαζόμενους από έκνομες πρακτικές και, συγχρόνως, να αποτρέψει τον αθέμιτο
ανταγωνισμό μεταξύ επιχειρήσεων που τηρούν το νόμο και επιχειρήσεων που παρανομούν.
Εφόσον αποκατασταθεί η ομαλότητα στην οικονομία και αυτή καταγράψει συστηματικά
θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης του κατώτατου μισθού.
Η όποια απόφαση για αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού είναι σκόπιμο να μην είναι
ξαφνική για τις επιχειρήσεις ούτε να αλλάζει δραστικά τον βραχυχρόνιο προγραμματισμό
τους. Η έγκαιρη αναγγελία, καθώς και η ισχύς του από την αρχή του επόμενου έτους
θεωρούνται διεθνώς καλές πρακτικές. Επιπλέον, θα διευκόλυνε τους εμπλεκόμενους
επιστημονικούς φορείς αν η διαδικασία αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού χρονικά
εξελισσόταν παράλληλα με τη διαθεσιμότητα στατιστικών δεδομένων, τα οποία την άνοιξη
δεν είναι ακόμα διαθέσιμα.
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10 εργαζόμενους

Πηγή: Μηνιαία δελτία απασχόλησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΦΚΑ.

Διάγραμμα Π 5: Μέσο ημερομίσθιο και απασχόληση, επιχειρήσεις με λιγότερους από 10
εργαζόμενους

Πηγή: Μηνιαία δελτία απασχόλησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΦΚΑ.
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ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΕΡΕΥΝΩΝ – ΚΕΠΕ
Αξιολόγηση του ισχύοντος νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου
Διάγραμμα Π 6: Μέσο ημερομίσθιο και απασχόληση, μισθωτοί πλήρους απασχόλησης

Πηγή: Μηνιαία δελτία απασχόλησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΦΚΑ.

Διάγραμμα Π 7: Μέσο ημερομίσθιο και απασχόληση, μισθωτοί μερικής απασχόλησης

Πηγή: Μηνιαία δελτία απασχόλησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΦΚΑ.
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ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΕΡΕΥΝΩΝ – ΚΕΠΕ
Αξιολόγηση του ισχύοντος νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου
Διάγραμμα Π 8: Σχετική κλαδική μεταβολή της απασχόλησης και μέσο επίπεδο μισθών,
Ιούνιος 2017

Πηγή: Μηνιαία δελτία απασχόλησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΦΚΑ.
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