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1 Εισαγωγή
Η διαδικασία αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού, υπό την πίεση του επίμονου
κύματος πληθωρισμού, το οποίο καταγράφεται από το φθινόπωρο του 2021, επισπεύστηκε
εκκινώντας τον Ιανουάριο του 2022 με στόχο να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του
Απριλίου και η όποια αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού να λάβει χώρα από την 1η
Μαΐου του 2022.1 Στο πλαίσιο της διαδικασίας αρχικά υποβλήθηκαν εκθέσεις από
συγκεκριμένα ερευνητικά ιδρύματα και φορείς αναφορικά με την αξιολόγηση του
υφιστάμενου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου και, στη συνέχεια, κατατέθηκαν οι
προτάσεις των κοινωνικών εταίρων. Ακολούθησε προφορική διαβούλευση ανάμεσα στους
κοινωνικούς εταίρους και στην παρούσα φάση το Κέντρο Προγραμματισμού και
Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), σε συνεργασία με τη νομοθετημένη Πενταμελή Επιτροπή
ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων καλείται να συντάξει Σχέδιο Πορίσματος Διαβούλευσης.
Το περιεχόμενο του Σχεδίου Πορίσματος Διαβούλευσης καθορίζεται επακριβώς από τη
σχετική νομοθεσία2 που προβλέπει ότι «… θα πρέπει να περιέχει ιδίως τη συστηματική
καταγραφή των προτάσεων των διαβουλευομένων κοινωνικών εταίρων, τα σημεία
συμφωνίας τους, τεκμηρίωση ως προς την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και της
αγοράς εργασίας και τους παράγοντες που επιδρούν στον καθορισμό του προτεινόμενου
νομοθετημένου κατωτάτου μισθού και ημερομισθίου. Η γνώμη που θα διατυπώνεται στο
Σχέδιο Πορίσματος Διαβούλευσης, μπορεί να αποκλίνει ή/και να διαφοροποιείται από τις
εκθέσεις που υποβάλλονται από τους λοιπούς φορείς…».
Από 1η Ιανουαρίου του 2022 ο νόμιμος κατώτατος μισθός και το νόμιμο κατώτατο
ημερομίσθιο για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης
της χώρας, χωρίς ηλικιακή διάκριση, αυξήθηκε κατά 2% και πλέον ορίζεται στα εξακόσια
εξήντα τρία ευρώ (663,00 €) για τους υπαλλήλους και στα είκοσι εννέα ευρώ και εξήντα
δύο λεπτά (29,62 €) για τους εργατοτεχνίτες αντίστοιχα.3
Η συγκρατημένη αυτή αύξηση του κατώτατου μισθού αποφασίστηκε από την κυβέρνηση
τον Ιούλιο του 2021 και λήφθηκε με γνώμονα το τότε ρευστό οικονομικό περιβάλλον,
καθώς η οικονομία έβγαινε από μία περίοδο μειωμένης οικονομικής δραστηριότητας λόγω
έκτακτων μέτρων υγειονομικού χαρακτήρα, τα οποία, αν και είχαν θετικό αντίκτυπο στον
περιορισμό της πανδημίας, συνέτειναν στη σημαντική ύφεση που καταγράφηκε το 2020. Τα
μέτρα στήριξης των πληττόμενων από την πανδημία, που ελήφθησαν εγκαίρως και
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περιλάμβαναν μια ευρεία γκάμα ενισχύσεων, διαφύλαξαν σημαντικά τις θέσεις
απασχόλησης και συγκράτησαν την ανεργία, η οποία συνέχισε την καθοδική της πορεία για
έβδομη συνεχόμενη χρονιά.
Το 2021 καταγράφηκε εντυπωσιακή αποκατάσταση των απωλειών του 2020 καθώς το ΑΕΠ
εμφάνισε αξιοσημείωτη αύξηση 8,3% αντισταθμίζοντας κατά πολύ την μείωση κατά 9% του
2020. Επιπλέον, καταγράφηκαν αύξηση της συνολικής καταναλωτικής δαπάνης, αύξηση
των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών και βελτίωση στις επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου. Οι
δείκτες κύκλου εργασιών και όγκου στο λιανικό εμπόριο σημείωσαν βελτίωση τόσο σε
σχέση με το 2020 όσο και με το 2019. Επιπλέον, τα πιο πρόσφατα δεδομένα για την αγορά
εργασίας δείχνουν το 2021 αύξηση της απασχόλησης, η οποία συνοδεύτηκε από αξιόλογη
μείωση του αριθμού των ανέργων οδηγώντας σε παραπέρα πτώση του ποσοστού της
ανεργίας.
Οι καλές αυτές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας σε μεγάλο βαθμό επισκιάζονται από τον
υψηλό πληθωρισμό, ο οποίος παρ’ όλες τις αρχικές προβλέψεις επιμένει αυξητικά. Ενώ τον
Μάρτιο του 2022 σε 12μηνη βάση ο πληθωρισμός ανήλθε σε 3,5%, έναντι του Μαρτίου του
2021 οι τιμές αυξήθηκαν κατά 8,9%. Ο πληθωρισμός σε μεγάλο βαθμό φαίνεται να
οφείλεται στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, δημιουργώντας πιέσεις τόσο στα νοικοκυριά,
τα οποία βλέπουν το πραγματικό τους εισόδημα να μειώνεται συνεχώς, όσο και στις
επιχειρήσεις, οι οποίες δυσκολεύονται όλο και περισσότερο, καθώς βλέπουν τις τιμές των
πρώτων υλών να αυξάνονται. Επιπλέον δυσμενείς προσδοκίες διατηρούνται από την
εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η οποία τροφοδοτεί τις πληθωριστικές πιέσεις τόσο
στον κλάδο της ενέργειας όσο και σε συγκεκριμένους κλάδους τροφίμων.
Από τις εισηγήσεις των κοινωνικών φορέων και των ερευνητικών ιδρυμάτων προκύπτει η
ανάγκη για στήριξη των ασθενέστερων οικονομικά και ως εκ τούτου προκρίνεται η αύξηση
του κατώτατου μισθού ως ένας τρόπος αναπλήρωσης των εισοδηματικών απωλειών τους.
Για το ύψος της αύξησης υπάρχει ένα εύρος προτάσεων από 3% έως και 13,3%, με την
πλειονότητα αυτών να συγκλίνει στο 4%. Ταυτόχρονα συγκεκριμένοι κοινωνικοί εταίροι
διατυπώνουν την ανάγκη να εφαρμοστούν και συμπληρωματικές πολιτικές στήριξης, όπως
φορολογικές ελαφρύνσεις, περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, κ.α.
Η κυβέρνηση έχει ήδη λάβει ορισμένα μέτρα «για την προστασία νοικοκυριών και
επιχειρήσεων από την ακρίβεια», ενώ έχει αποφασιστεί να εφαρμοστούν και επιπλέον
μέτρα, που θα αφορούν στους οικονομικά πιο ευάλωτους. Για τον λόγο αυτόν κατατέθηκε
συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 2,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων
περίπου μισό δισεκατομμύριο ευρώ θα δοθεί σε 670 χιλιάδες ευάλωτα νοικοκυριά, τα
οποία θα λάβουν άμεσα ενίσχυση λόγω ακρίβειας, και τα υπόλοιπα 2,1 δισεκατομμύρια
αφορούν σε μελλοντικές παροχές και παρεμβάσεις.
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Το ΚΕΠΕ και η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων εκτιμούν ότι τη δεδομένη χρονική περίοδο είναι
απαραίτητο να δοθεί αύξηση στον κατώτατο μισθό. Το ουσιαστικό αντικείμενο
διαβούλευσης είναι το μέγεθος αυτής της αύξησης. Μια μικρή αύξηση δεν θα έχει
ουσιαστικό αποτέλεσμα όσον αφορά στην ανακούφιση των νοικοκυριών, καθώς θα
απορροφηθεί πλήρως από τον πληθωρισμό. Από την άλλη, μια αύξηση μεγαλύτερη από
αυτή που μπορούν να απορροφήσουν οι επιχειρήσεις θα έχει δυσμενείς συνέπειες κυρίως
σε αυτούς τους οποίους ο κατώτατος μισθός καλείται να προστατεύσει. Για τον λόγο αυτόν
στη συνέχεια του Σχεδίου Πορίσματος Διαβούλευσης καταγράφονται οι πρόσφατες σχέσεις
του κατώτατου μισθού με τα βασικότερα οικονομικά μεγέθη, τα οποία η όποια αύξησή του
αναμένεται να επηρεάσει.
Η διάρθρωση του Σχεδίου Πορίσματος Διαβούλευσης έχει ως εξής: Στην επόμενη ενότητα
καταγράφεται συνοπτικά η διαβούλευση των κοινωνικών εταίρων με τα βασικά σημεία
συμφωνίας και διαφωνίας τους. Στην ενότητα 3 περιγράφεται εν συντομία η κατάσταση της
ελληνικής οικονομίας και της αγοράς εργασίας και στην ενότητα 4 καταγράφονται οι
κυριότεροι παράγοντες που επιδρούν στον καθορισμό του κατώτατου μισθού. Η ενότητα 5
περιλαμβάνει την πρόταση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων. Τέλος, στην ενότητα 6
συνοψίζονται τα βασικά συμπεράσματα της όλης διαδικασίας, καθώς και οι τελικές
προτάσεις πολιτικής του ΚΕΠΕ.
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2 Σύνοψη διαβούλευσης
2.1 Σύνοψη των εκθέσεων των ερευνητικών φορέων
Στο πλαίσιο της διαδικασίας διαμόρφωσης του ισχύοντος νομοθετημένου κατώτατου
μισθού και ημερομισθίου ο νόμος προβλέπει ότι συγκεκριμένοι ερευνητικοί φορείς
καλούνται να συντάξουν εκθέσεις στις οποίες να παρουσιάζουν επιχειρήματα και δεδομένα
που διαμορφώνουν τη γνώμη τους ως προς την ενδεδειγμένη πολιτική αναφορικά με τον
κατώτατο μισθό.
Φέτος κατατέθηκαν εκθέσεις από οκτώ φορείς. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα βασικά
σημεία των εκθέσεων αυτών κατά φορέα με αλφαβητική σειρά. Η ΕΛΣΤΑΤ συνεισέφερε
πίνακες με δεδομένα από την Έρευνα Διάρθρωσης και Κατανομής Αμοιβών του 2018 για
μισθούς, από την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, καθώς και τον Δείκτη Μισθολογικού
Κόστους ανά κλάδο. Ο ΟΑΕΔ εστίασε την παρέμβασή του στο κόστος που αναμένεται να
προκύψει από ενδεχόμενη αύξηση του Κατώτατου Μισθού (ΚΜ) για τον οργανισμό, λόγω
της αναπροσαρμογής των παροχών και επιδομάτων που χορηγεί και είναι προσδεδεμένα
στον ΚΜ. Ο ΟΜΕΔ κάνει μια περιγραφή των δραστηριοτήτων του τα τελευταία χρόνια
(διαμεσολάβηση και διαιτησία), οι οποίες φαίνεται να φθίνουν διαχρονικά.
Οι οκτώ ερευνητικοί φορείς που διατύπωσαν γνώμη προτείνουν την αύξηση του ΚΜ. Οι
μισοί εξ αυτών καταλήγουν σε συγκεκριμένα ποσοστά. Το ΕΙΕΑΔ προτείνει αύξηση 7%, ενώ
το ΙΝΕ ΓΣΕΕ προτείνει αύξηση 13,27%, ποσοστό που αποτελεί τη μεγαλύτερη προτεινόμενη
αύξηση. Δύο ακόμη φορείς προτείνουν αυξήσεις εντός στενού εύρους: το Ινστιτούτο ΣΕΤΕ
προτείνει αύξηση μεταξύ από 3% έως 4%, ενώ η ΤτΕ προτείνει αύξηση από 2,7% (η
μικρότερη όλων) έως 3,4%. Οι υπόλοιποι φορείς δεν αναφέρουν συγκεκριμένο ποσοστό.
Σχεδόν όλοι οι φορείς αναγνωρίζουν ότι μια μεταβολή του ΚΜ θα έχει αυξητικές επιδράσεις
στον μέσο μισθό (π.χ. εκθέσεις ΤτΕ και ΚΕΠΕ), καθώς θα επηρεάσει και άλλους εκτός από
αυτούς που αμείβονται με τον ΚΜ, και έτσι θα επηρεάσει το κόστος εργασίας, πιθανόν τις
τιμές και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.
Η επιχειρηματολογία των ερευνητικών φορέων βασίζεται σε μια σειρά κριτηρίων.
Συγκεκριμένοι φορείς επιλέγουν μια ευρύτερη προσέγγιση, όπως το ΚΕΠΕ, ενώ άλλοι
φορείς εστιάζουν την ανάλυσή τους σε ορισμένα κριτήρια. Για παράδειγμα, το ΙΝΕ ΓΣΕΕ
εστιάζει κυρίως στην ανάγκη αναπλήρωσης των απωλειών της αγοραστικής δύναμης του
ΚΜ και, μέσω αυτής, στη διατήρηση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης. Η ΤτΕ δίνει
μεγάλη έμφαση στη σταθερότητα των τιμών (πληθωρισμός < 2%) και στη διατήρηση της
διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, ενώ το ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ τονίζει τις
εξελίξεις στο πεδίο του πληθωρισμού και την ανάγκη διατήρησης της αγοραστικής δύναμης
των καταναλωτών. Μια σημαντική διάκριση των κριτηρίων που χρησιμοποιούνται είναι
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ανάμεσα σε αυτά που αφορούν στο παρελθόν, δηλαδή πώς διαμορφώθηκαν διάφορα
οικονομικά μεγέθη ως τη συγγραφή των εκθέσεων, και σε αυτά που αναφέρονται στο
μέλλον, τα οποία προφανώς ενσωματώνουν κάποιο βαθμό αβεβαιότητας. Ένα κριτήριο,
ανάλογα την περίοδο στην οποία αναφέρεται, μπορεί να ανήκει και στις δύο κατηγορίες.
Το κριτήριο που επικαλούνται συχνότερα οι φορείς για να αιτιολογήσουν την προτεινόμενη
αύξηση του ΚΜ είναι η αύξηση του επιπέδου των τιμών από το φθινόπωρο του 2021, η
οποία μείωσε την αγοραστική δύναμη του ΚΜ, ειδικά μετά την άνοδο που εμφάνισε ο
πληθωρισμός τον Δεκέμβριο του 2021 και τον Ιανουάριο του 2022, και έπληξε έτσι το
επίπεδο διαβίωσης. Το ΕΙΕΑΔ, μάλιστα, εκτιμά υψηλό πληθωρισμό ολόκληρο το 2022, στο
επίπεδο του Ιανουαρίου, και το χρησιμοποιεί αυτό ως επιχείρημα για την πρόταση αύξησης
του ΚΜ (δεύτερη μεγαλύτερη προτεινόμενη αύξηση). Όπως είδαμε ήδη, όμως, οι
εκτιμήσεις έχουν έναν βαθμό αβεβαιότητας. Αυτό έχει σημασία, διότι μια υπέρμετρη
αύξηση του ΚΜ σε περίοδο πληθωριστικών πιέσεων, αν δεν συνοδεύεται από ισχυρή
αύξηση του ΑΕΠ, μπορεί να οδηγήσει σε έξαρση των πληθωριστικών πιέσεων, όπως
σημειώνει η ΤτΕ και το ΙΟΒΕ στις εκθέσεις τους.
Ο πληθωρισμός συνδέεται στενά με την ανταγωνιστικότητα τιμών που αποτελεί το δεύτερο
συχνότερο αναφερόμενο επιχείρημα. Υποστηρίζεται, λοιπόν, ότι, λόγω των ευνοϊκών
επιδόσεων των περασμένων τριών ετών στο πεδίο αυτό, υπάρχουν περιθώρια αύξησης του
ΚΜ, παρότι αυτό αναμένεται να περιορίσει την ανταγωνιστικότητα τιμών της ελληνικής
οικονομίας. Η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας σε ανεκτά επίπεδα προκύπτει επίσης από
την εξέλιξη του Μοναδιαίου Κόστους Εργασίας (ΜΚΕ) και από την Πραγματική
Συναλλαγματική Ισοτιμία (ΠΣΙ).
Ο δείκτης Kaitz, ο οποίος ισούται με τον λόγο του ΚΜ προς τον διάμεσο μισθό ή τον μέσο
μισθό εναλλακτικά, χρησιμοποιείται το ίδιο συχνά με το κριτήριο της ανταγωνιστικότητας
και στηρίζεται στη θέση ότι πρέπει να συγκλίνει στο 0,60 ή 60%. Με αυτόν τον τρόπο ο ΚΜ
θεωρείται ότι εξασφαλίζει ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης (βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
2020). Και ενώ το ΙΝΕ ΓΣΕΕ βλέπει μεγάλη απόσταση από το επιθυμητό επίπεδο
χρησιμοποιώντας μισθολογικά δεδομένα του ΟΟΣΑ για επιχειρήσεις που απασχολούν
πάνω από 10 εργαζόμενους, οπότε ο δείκτης υποεκτιμάται, άλλοι φορείς, όπως το ΕΙΕΑΔ
και το ΚΕΠΕ, χρησιμοποιούν διοικητικά δεδομένα από τον ΕΦΚΑ και το ΕΡΓΑΝΗ και
καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το επιθυμητό ποσοστό έχει ήδη επιτευχθεί.
Τα επόμενα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα κριτήρια είναι η παραγωγικότητα της εργασίας, η
οποία αυξάνεται τα τελευταία χρόνια σταθερά, παρά την πτώση που παρουσίασε το 2020,
και ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ, ο οποίος αν και έντονα αρνητικός το 2020 ήταν
εντυπωσιακά θετικός το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του 2021. Και τα δύο αυτά κριτήρια
συνηγορούν στην άποψη που φαίνεται να συμμερίζονται όλοι οι φορείς, ότι δηλαδή
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υπάρχουν περιθώρια αύξησης του ΚΜ. Αναφορικά με το ΑΕΠ είναι προφανές ότι το
κριτήριο συνεπάγεται αβεβαιότητα ως προς τις μελλοντικές εξελίξεις. Ο ρυθμός ανάπτυξης
ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά από αναμενόμενες γεωπολιτικές εξελίξεις και λοιπούς
παράγοντες αστάθειας που εντοπίζουν σχεδόν όλοι οι φορείς, όπως το αυξανόμενο κόστος
ενέργειας, η αυστηρότερη νομισματική πολιτική με αύξηση των επιτοκίων και μείωση της
αγοράς κρατικών ομολόγων από την ΕΚΤ, κ.ά. Έτσι, το επιχείρημα του ΕΙΕΑΔ περί
καθορισμού της αλλαγής του ΚΜ βάσει του μερίσματος της εργασίας από το αυξανόμενο
ΑΕΠ υπόκειται σε μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας, όπως άλλωστε και όλα τα επιχειρήματα
που στηρίζονται σε προβλέψεις οικονομικών μεταβλητών (π.χ. Ινστιτούτο ΣΕΤΕ).
Το γενικό οικονομικό περιβάλλον, όπως αυτό αντικατοπτρίζεται στην εξέλιξη της
απασχόλησης, της ανεργίας, τις επιδόσεις των επιχειρήσεων και των επιμέρους κλάδων
οικονομικής δραστηριότητας, εξετάζεται επίσης στις εκθέσεις. Ακόμη, γίνεται αναφορά στις
πιθανές θετικές επιπτώσεις μιας αύξησης του ΚΜ στο ΑΕΠ μέσω της ενίσχυσης της ζήτησης
(βλέπε έκθεση του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ). Επιπλέον, το ύψος του ΚΜ σε σύγκριση με τις άλλες χώρες
μέλη της ΕΕ27 (η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από τη μέση) συζητείται σε όλες σχεδόν τις
εκθέσεις.
Στην έκθεση του ΚΕΠΕ υπολογίζεται η ελαστικότητα της απασχόλησης στις μεταβολές του
ΚΜ, η οποία είναι αρνητική, ενώ εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και το
μακροοικονομικό περιβάλλον, δηλαδή το ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ. Πάντως, οι μικρές
επιχειρήσεις επιβαρύνονται περισσότερο από αυξήσεις στον ΚΜ.
Τέλος, δεν λείπουν προτάσεις σύνδεσης του ΚΜ με ελάφρυνση των ασφαλιστικών
εισφορών (π.χ. ΙΝΕΜΥ ΕΣΣΕ, ΙΟΒΕ) ή προτάσεις για συνοδευτικά μέτρα ενίσχυσης των
χαμηλόμισθων από το κράτος (π.χ. ΙΟΒΕ), ώστε να περιοριστεί το κόστος για τις
επιχειρήσεις. Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ προβάλλει ακόμη την ανάγκη ενίσχυσης της συνδικαλιστικής
κάλυψης των εργαζομένων, ενώ συγκεκριμένες εκθέσεις προτείνουν την επιστροφή στο
πρότερο καθεστώς καθορισμού του ΚΜ μέσω απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ των
κοινωνικών εταίρων (π.χ. ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ).
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Πίνακας 1 Σύνοψη εκθέσεων ερευνητικών φορέων
Φορέας έρευνας

Κριτήρια

Πρόταση για ΚΜ

ΕΙΕΑΔ

1.
Kaitz
index=ΚΜ/ΔΜ=>60%
ή/και ΚΜ/ΜΜ=>50%
2. Κόστος διαβίωσης
(ΔΤΚ) και μέρισμα
ανάπτυξης (ΑΕΠ).

Αύξηση 7% ή 46,4 ευρώ
ΚΜ=
709,4
Συμπεριλαμβανομένης
αύξησης του Ιανουαρίου
2022
η
συνολική
προτείνεται να φτάσει
(6,2% από πληθωρισμό
από ΑΕΠ).

Σχόλια
=> νέος
ευρώ.
της
(2%), το
αύξηση
το 9%
+ 2,8%

1. Βάσει στοιχείων του ΕΦΚΑ ο ΜΜ το 2020 ήταν 1.263,58 ευρώ, οπότε ο ΚΜ
αντιστοιχούσε στο 51,5% αυτού (Kaitz).
2. Βάσει στοιχείων ΕΡΓΑΝΗ (μισθωτοί ιδιωτικού τομέα) ο ΜΜ το 2021 ήταν
942,4 ευρώ (διάμεσος 910 ευρώ), οπότε ο ΚΜ αντιστοιχούσε στο 68,9% του
μέσου και από 1.1.2022 στο 70,3% του μέσου. Άρα δεν χρειάζεται καμία
αύξηση.
3. Εκτιμάται πληθωρισμός 6,2% το 2022 (όσο του Ιανουαρίου, λόγω
Ουκρανίας και ανατιμήσεων στο κόστος ενέργειας). Υιοθετεί την πρόβλεψη
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για +4,9% το 2022 στο ΑΕΠ. Wage share από
AMECO: 57,6% το 2022, οπότε προκύπτει μια προτεινόμενη αύξηση του ΚΜ,
ώστε να διατηρηθεί το μερίδιο της εργασίας στο ΑΕΠ σταθερό, ίση με 2,8%
(4,9%*57,6%).

ΕΛΣΤΑΤ

:

:

Η συνεισφορά της ΕΛΣΤΑΤ έγκειται σε μισθολογικά στοιχεία από την Έρευνα
Εργατικού Δυναμικού ανά κλάδο και επάγγελμα την περίοδο 2006-2020,
στοιχεία ωρομισθίου και ακαθάριστων ετήσιων αμοιβών από την Έρευνα
Διάρθρωσης και Κατανομής Αμοιβών του 2018, στοιχεία για την εξέλιξη του
δείκτη μισθολογικού κόστους από την Έρευνα Μισθολογικού Κόστους ως το
2021Q3 για τους κλάδους Β-Σ της ΣΤΑΚΟΔ 08/NACE Rev.2.

ΙΝΕ ΓΣΕΕ

1. Διατήρηση της
αγοραστικής δύναμης
του ΚΜ => βιοτικό
επίπεδο, φτώχεια.
2. Σύγκριση ΚΜ με
άλλες χώρες μέλη της
ΕΕ.
3.
Kaitz

1. ΚΜ=>60%ΜΜ, οπότε αύξηση
13,27% (στα 751ευρώ).
2. Αύξηση της συνδικαλιστικής
κάλυψης στη χώρα στο 70%
σταδιακά.
3 . Επιστροφή στο καθεστώς
ΕΓΣΣΕ.
4.
Αποθάρρυνση
μορφών

1. 46% αυτών που αμείβονται με τον ΚΜ ζουν σε συνθήκες υλικής στέρησης.
2. Βάσει μοντέλου ΙΝΕ ΓΣΕΕ => αν ΔΚΜ=13,27% => ΔΑΕΠ=1% το 2022 και
1,07% το 2023, ενώ αύξηση της συνδικαλιστικής κάλυψης στο 70% =>
ΔΑΕΠ=0,37% το 2022 και 0,13% το 2023.
3. Υπολογίζεται μείωση της αγοραστικής δύναμης του ΚΜ κατά 12,1% (>14%
χωρίς ασφαλιστικές εισφορές) παρά την αύξηση 2% τον Ιανουάριο του 2022
**Τα στοιχεία του ΟΟΣΑ με βάση τα οποία υπολογίζεται ο δείκτης Kaitz είναι
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index=ΚΜ/ΔΜ=>60%
ή/και ΚΜ/ΜΜ=>50%

ευέλικτης απασχόλησης.
5. Στοχευμένοι και εντατικοί
έλεγχοι
της
Επιθεώρησης
Εργασίας.

από επιχειρήσεις με >10 εργαζόμενους. Το ΚΕΠΕ (2021, 2022) υπολογίζει ότι οι
μικρές επιχειρήσεις έχουν υψηλότερο δείκτη Kaitz. Άρα, τα στοιχεία του ΟΟΣΑ
υποεκτιμούν σημαντικά τον δείκτη Kaitz.
** Οι υποθέσεις και τα χαρακτηριστικά του μοντέλου δεν παρουσιάζονται
στην έκθεση.

ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ

1. Πληθωρισμός

1. Αύξηση του ΚΜ με βάσει τον
πληθωρισμό.
Δεν
υπάρχει
συγκεκριμένο νούμερο.
2. Επιστροφή στο καθεστώς
ΕΓΣΣΕ.
3. Σύνδεση ΚΜ με επιδότηση
ασφαλιστικών εισφορών.

1. Διαφοροποίηση κλάδων ως προς τις επιπτώσεις της πανδημίας και την
ανάκαμψη το 2021 => σημασία στη χρηματοοικονομική κατάσταση των
επιχειρήσεων, κερδοφορία, ρευστότητα, εξελίξεις στον κύκλο εργασιών
(τζίρος), οικονομικό και επιχειρηματικό κλίμα, αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που
ευνοούν την επιχειρηματικότητα, προοπτικές για το επιχειρείν.
2. Διαφοροποιήσεις της κατάστασης ως προς α) το μέγεθος της επιχείρησης,
β) τον κλάδο, γ) τη γεωγραφική περιφέρεια.
3. Κίνδυνοι: γεωπολιτικές εντάσεις, αύξηση κόστους ενέργειας, πληθωρισμός,
υγειονομική κρίση, προκλήσεις πράσινης μετάβασης και ψηφιακού
μετασχηματισμού, πίεση στην Ελλάδα από υψηλό δημόσιο χρέος και
καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας, αύξηση επιτοκίων (αλλαγή νομισματικής
πολιτικής).
4. Ανάγκη για παραγωγικό μετασχηματισμό => reskilling και upskilling.
5. Σημαντικός αριθμός κλειστών καταστημάτων => υπάρχει ρευστότητα στο
επιχειρηματικό περιβάλλον.

ΙΝΣΕΤΕ

1. Ονομαστικό ΑΕΠ.
2. Πληθωρισμός.
3.
Βελτίωση
ανταγωνιστικότητας
βάσει ΜΚΕ

1. Αύξηση του ΚΜ από 3% έως 4%
ανάλογα με την αναμενόμενη
αύξηση του ΑΕΠ (4,9% ή 5,7%).
2. Έτσι η ανταγωνιστικότητα της
περιόδου 2018-2022 θα αυξηθεί
από 2,33% έως 2,42%.

1. Πληθωρισμός: +3,9% το 2022 (ΙΝΣΕΤΕ), +3,2% (Ευρωπαϊκή Επιτροπή)
2. ΜΚΕ: -4,2% το 2021, παρά την αύξηση του μισθολογικού κόστους κατά 1,2%
(3,6%) το 2021 (2020).
3. Για ΔΑΕΠ=5,7% (ΙΝΣΕΤΕ) και Δ(απασχόληση)=2% η αύξηση της
παραγωγικότητας θα είναι 3,7% το 2022
4. 2000-2022: ΔΚΜ=47% και ΔΑΕΠ=42% => συμβαδίζουν.

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

1. Πολλαπλασιαστικά 1. Αύξηση του ΚΜ (χωρίς 1. Θετικά πολλαπλασιαστικά οφέλη στην εγχώρια ζήτηση και κατ’ επέκταση
οφέλη ΚΜ στο ΑΕΠ.
νούμερο) βάσει πληθωρισμού.
στο ΑΕΠ από αύξηση του ΚΜ.
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2. Διατήρηση της 2. Να ληφθούν υπόψη οι σοβαρές
αγοραστικής δύναμης δυσκολίες που αντιμετώπισαν
του ΚΜ.
μεγάλοι κλάδοι της ελληνικής
οικονομίας (π.χ. εστίαση).

2. Αύξηση του ΚΜ είναι αναγκαία ως μέτρο καταπολέμησης της φτώχειας.
3. Κύκλος εργασιών επιχειρήσεων στα επίπεδα του 2019.
4. Το ύψος του μέσου μισθού δεν επηρεάζεται από τη μεταβολή του
κατώτατου μισθού.
5. Χαμηλός ΚΜ και ΜΜ => αποεπένδυση.
**Η αποεπένδυση, αν και δεν εξηγείται στην έκθεση, οφείλεται στη σχετικά
φτηνή εργασία. Ακριβή εργασία ωθεί τις επιχειρήσεις σε επενδύσεις, ώστε να
την υποκαταστήσουν με σχετικά φτηνό κεφάλαιο (μηχανές, αυτοματισμούς,
κτλ.).
**Άλλες εκθέσεις (βλ. ΚΕΠΕ (2022), ΤτΕ (2022)) βρίσκουν ότι μία μονάδα
αύξησης του ΚΜ οδηγεί σε 0,44 μονάδες αύξηση στον ΜΜ.

ΙΟΒΕ

1.
ΔΚΜ
βάσει
παραγωγικότητας.
2.
Διατήρηση
ανταγωνιστικότητας
οικονομίας
(πληθωρισμός,
μισθολογικό κόστος).

1. Αύξηση του ΚΜ (χωρίς
συγκεκριμένο νούμερο).
2. Αλλαγές στον ΚΜ + μειώσεις
στο μη μισθολογικό κόστος
(προσοχή στο δημοσιονομικό
κόστος).
3. Αποφυγή προσδοκιών συνεχών
αυξήσεων => αύξηση τιμώνμισθών.
4. Στοχευμένη στήριξη φτωχών
νοικοκυριών.
5. Επενδύσεις σε πάγιο και
ανθρώπινο κεφάλαιο => ταχύτερη
αύξηση της παραγωγικότητας. .

ΚΕΠΕ

1. Γενική οικονομική Αύξηση
του
ΚΜ
κατάσταση,
όπως συγκεκριμένο νούμερο.
προσεγγίζεται από:

1. Μεταβολές του ΚΜ αναμένεται να έχουν άμεσες επιδράσεις σε
εργαζόμενους με ευέλικτες μορφές απασχόλησης, σε μικρομεσαίες εταιρείες,
καθώς και σε κλάδους υπηρεσιών, οι οποίοι και επλήγησαν ασύμμετρα από
την κρίση πανδημίας
2. 2019-2021: η παραγωγικότητα αυξήθηκε ταχύτερα από τον ΚΜ κατά 5,5 εμ,
άρα υπάρχουν περιθώρια αύξησης του ΚΜ.
3. 2019-2021: το επίπεδο τιμών έχει αυξηθεί ταχύτερα από τον ΚΜ κατά 1,1 εμ
=> περιθώρια αύξησης του ΚΜ.
4. Υψηλό το μη μισθολογικό κόστος εργασίας. Άθροισμα εισφορών
εργαζομένου + εργοδότη το 5ο μεγαλύτερο στην ΕΕ.
5. Ουσιαστικός ρόλος της διαβούλευσης των κοινωνικών εταίρων και
ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης μεταξύ κοινωνικών εταίρων και κυβέρνησης.

χωρίς 1. +17%/+14,1% στο ΑΕΠ το 2021Q2/2021Q3.
2. Αυξήθηκε η παραγωγικότητα το 2021, αλλά υπολείπεται των εταίρων στην
ΕΕ27.
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1.1 ΑΕΠ
1.2 Παραγωγικότητα
1.3 ΜΚΕ
1.4
Πληθωρισμό/
αγοραστική δύναμη
1.5
Πραγματική
συναλλαγματική
ισοτιμία
1.6 Απασχόληση
1.7 Ανεργία
2. Δείκτης Kaitz
3. Ελαστικότητα της
απασχόλησης
στον
ΚΜ.

ΟΑΕΔ

Δημοσιονομικό κόστος

3. Το ΜΚΕ μειώθηκε => αυξήθηκε η ανταγωνιστικότητα τιμής.
4. Πληθωρισμός αυξήθηκε, αλλά βραδύτερα από εκείνον στους εταίρους, άρα
δεν μείωσε την ανταγωνιστικότητα τιμής, αλλά τελευταία μειώνει την
αγοραστική δύναμη.
5. Πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία => αργή βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας
6. Η απασχόληση αναπλήρωσε τις απώλειες του 2020.
7. Η ανεργία μειώθηκε => <600 χιλ. άνεργοι (12,8%) το 2021Q4.
8. Οι μισθωτοί αυξήθηκαν, αλλά καταγράφονται ανισορροπίες με άξονα την
ηλικία και τον κλάδο.
9. Πιο ευάλωτοι σε αλλαγές στον ΚΜ: μερικώς απασχολούμενοι, νέοι,
γυναίκες, διαφορές μεταξύ κλάδων.
10. Δείκτης Kaitz=65% (KM/DM), αλλά διαφοροποιείται βάσει μεγέθους
επιχείρησης και κλάδου. Προσοχή: υψηλό Kaitz σε κλάδους που επλήγησαν
από την πανδημία.
11. Ελαστικότητα ΜΜ στον ΚΜ = 0,45 για το σύνολο της οικονομίας, 0,331 για
την πλήρη απασχόληση, 0,545 για τη μερική απασχόληση. Μεγαλύτερη στις
μικρές επιχειρήσεις, τουρισμό, εμπόριο και μεταποίηση.
12. Αρνητική σχέση ΚΜ και απασχόλησης. Όμως, αμελητέα για μικρές
επιχειρήσεις όταν ΔΑΕΠ>5%, για το σύνολο όταν ΔΑΕΠ>0,5%.
13. Αύξηση του ΚΜ θα έχει αμφίβολη επίδραση στη δημοσιονομική
κατάσταση.
Πηγές ανησυχίας: γεωπολιτικές εξελίξεις, αύξηση τιμών ενέργειας, αύξηση
πληθωρισμού, αύξηση επιτοκίων, βλάβες σε τουρισμό και μεταφορές.
:

1. Έμφαση στο επιπλέον κόστος που θα επιβαρύνει τον ΟΑΕΔ σε περίπτωση
αύξησης του ΚΜ (και το ελληνικό δημόσιο).
2. 1% αύξηση του ΚΜ => 14,7 εκατ. αύξηση του κόστους επιδομάτων του
ΟΑΕΔ.
3. Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών 3% προέρχεται από τα έσοδα του
ΟΑΕΔ, άρα η απώλεια είναι διπλή.
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**Παρουσιάζει το κόστος αύξησης του ΚΜ για τον ΟΑΕΔ ή αλλιώς ένα μέρος
της δημοσιονομικής επιβάρυνσης που αναμένεται.
ΟΜΕΔ

ΤτΕ

:

:

**Η έκθεση του ΟΜΕΔ παρέχει πληροφορίες για τη δράση του οργανισμού τα
τελευταία έτη και δεν αφορά στον κατώτατο μισθό. Η συνεισφορά του ΟΜΕΔ
(μεσολάβηση και διαιτησία) στη σύναψη συλλογικών συμβάσεων μειώνεται
διαχρονικά.

1. Ανταγωνιστικότητα Αύξηση από 2,7% έως 3,4% του 1. Οι προσδοκίες των επιχειρήσεων διατηρήθηκαν σε υψηλό επίπεδο και
της οικονομίας.
ΚΜ.
ενισχύθηκαν το 2021.
2. Σταθερότητα τιμών
2. Θετική παρέμεινε καθ’ όλη τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου η εξέλιξη
(ΔΔΤΚ<2%).
των βασικών οικονομικών δεικτών στη βιομηχανία, στις κατασκευές και στην
εξαγωγική δραστηριότητα.
3. Μείωση απασχολουμένων σε: τουρισμό (-8,7%), λιανικό εμπόριο (-3,0%),
κατασκευές (-0,6%) και μεταφορά και αποθήκευση (-1,8%).
4. Σημαντική βελτίωση της παραγωγικότητας, ειδικά σε εμπόριο, μεταφορές,
τουρισμό και κατασκευές.
5. Εκτίμηση ΤτΕ για ΑΕΠ: +8,8% το 2021 (εκτίμηση ΤτΕ), + 4,7% το 2022, +3,9%
το 2023.
6. Δεν υπάρχει αρνητική επίδραση στην επιχειρηματικότητα, καθώς, σύμφωνα
με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά
35,3% το 2021.
7. Πιθανές θετικές εξελίξεις: καλύτερη απορρόφηση των ευρωπαϊκών πόρων
(RRF + Next Generation EU), ταχύτερη λήξη της πανδημίας, μεγαλύτερη
αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης.
8. Πιθανές αρνητικές εξελίξεις: συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία, αύξηση
τιμών ενέργειας, αύξηση πληθωρισμού, αλλαγή της νομισματικής πολιτικής,
επιδείνωση της πανδημίας.

Παρατηρήσεις: ΚΜ= κατώτατος μισθός, ΜΜ= μέσος μισθός, ΔΜ= διάμεσος μισθός, ΔΤΚ= δείκτης τιμών καταναλωτή, ΑΕΠ= ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, ΜΚΕ=
μοναδιαίο κόστος εργασίας, ΔΧ= μεταβολή του μεγέθους Χ (όπου Χ: ΚΜ, ΜΜ, ΑΕΠ, ΔΤΚ, κτλ.).
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2.2 Σύνοψη των υπομνημάτων των κοινωνικών εταίρων
Τα σημεία διαφοροποίησης των κοινωνικών εταίρων για τον καθορισμό του νέου ΚΜ είναι
περισσότερα από τα σημεία συμφωνίας, αλλά μάλλον λιγότερο ουσιαστικά. Ένα βασικό
σημείο που συμμερίζονται όλοι είναι η ανάγκη αύξησης του ΚΜ.

Σημεία συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων
Οι έξι κοινωνικοί εταίροι που κατέθεσαν υπομνήματα στο πλαίσιο της διαβούλευσης για τη
διαμόρφωση του ΚΜ συμφωνούν να αυξηθεί, αν και δεν αναφέρουν όλοι συγκεκριμένο
ποσοστό αύξησης ή στόχο, ενώ κάποια από τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται είναι
κοινά. Όλοι πάντως αναγνωρίζουν την ανάγκη στήριξης του εισοδήματος των εργαζομένων
που αμείβονται με τον ΚΜ.
Το πιο συχνό επιχείρημα υπέρ της αύξησης του ΚΜ, που δεν φαίνεται να αμφισβητείται
από κανέναν κοινωνικό εταίρο, είναι η άνοδος του πληθωρισμού ήδη από το φθινόπωρο
του 2021 και οι προοπτικές συνέχισης της ανόδου ολόκληρο το 2022. Η αύξηση των τιμών
προκαλεί μείωση της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων και του βιοτικού τους
επιπέδου, αλλά ταυτόχρονα και αύξηση του κόστους παραγωγής και λειτουργίας των
επιχειρήσεων. Επιπλέον, όλοι φαίνεται να συμφωνούν ότι η αύξηση της παραγωγικότητας
της εργασίας τα τελευταία έτη αφήνει περιθώρια αυξήσεων στον ΚΜ (παρά τη μείωσή της
το 2020), όπως και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας κόστους από το 2018 και έπειτα.
Συμφωνία υπάρχει μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και όσον αφορά στο οικονομικό
περιβάλλον και την αβεβαιότητα που αυτό εμπεριέχει, παρά τις θετικές εξελίξεις που
ομολογουμένως χαρακτηρίζουν το 2021, όπως η μείωση της ανεργίας, η αύξηση της
απασχόλησης και η αύξηση του ΑΕΠ. Ανησυχία για το μέλλον προκαλούν σε όλους τους
κοινωνικούς εταίρους η αύξηση της τιμής της ενέργειας, η οποία αυξάνει το μεταφορικό
κόστος και το κόστος πρώτων υλών σπρώχνοντας το κόστος παραγωγής προς τα πάνω. Οι
γεωπολιτικές εξελίξεις στο μέτωπο της Ουκρανίας εντείνουν αυτήν την ανησυχία κάνοντας
πιο πιθανή μια δραστική αλλαγή οικονομικής πολιτικής για τη συγκράτηση του
πληθωρισμού (π.χ. αύξηση επιτοκίων, έλεγχοι αγορών) και ενδεχόμενες αναθεωρήσεις
προς τα κάτω των προβλέψεων για τη μεγέθυνση του ΑΕΠ τους επόμενους μήνες. Παρόλα
αυτά, μόνο ο ΣΕΤΕ συνδέει ξεκάθαρα την πρόταση για αύξηση του ΚΜ με την αύξηση του
ΑΕΠ το 2022, ενώ η ΓΣΕΕ είναι κυρίως προσηλωμένη στην αναπλήρωση των απωλειών λόγω
του πληθωρισμού ως σήμερα.
Μία κοινή θέση που προβάλλουν, χωρίς επιχειρήματα, τρεις κοινωνικοί εταίροι, ΓΣΕΕ,
ΓΣΕΒΕΕ και ΕΣΕΕ, είναι η επαναφορά της διαδικασίας διαμόρφωσης του ΚΜ στο πρότερο
καθεστώς μέσω διαπραγματεύσεων μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και την υπογραφή
Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ). Ο ΣΕΒ υποστηρίζει τη βελτίωση της
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υπάρχουσας διαδικασίας μέσω της ενδυνάμωσης της εμπιστοσύνης μεταξύ των κοινωνικών
εταίρων σε συνδυασμό με ισορροπημένες και αιτιολογημένες κυβερνητικές αποφάσεις.
Μάλιστα, η ΓΣΕΕ κάνει ένα ακόμη βήμα προτείνοντας την αύξηση του ποσοστού των
εργαζομένων που καλύπτονται από τις αποφάσεις των συλλογικών διαπραγματεύσεων,
ώστε αυτές να προστατεύουν όσο το δυνατόν περισσότερους εργαζόμενους.

Σημεία διαφοροποίησης των κοινωνικών εταίρων
Παρά τη συμφωνία ως προς την ανάγκη αύξησης του ΚΜ, το ύψος της αύξησής του
αποτελεί σημείο διαφωνίας μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Η ΓΣΕΕ προτείνει τη
μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ των κοινωνικών εταίρων που αγγίζει το 13,3% με τον ΚΜ να
φτάνει τα 751 ευρώ μηνιαίως. Στο άλλο άκρο, ο ΣΒΕ και ο ΣΕΤΕ προτείνουν αύξηση του ΚΜ
από 3% ως 4%, ενώ ο ΣΕΒ προτείνει αύξηση 4%. Αντίστοιχα, η ΓΣΕΒΕΕ και η ΕΣΕΕ προτείνουν
γενικά αύξηση του ΚΜ με τη δεύτερη να την συσχετίζει ρητά με τον πληθωρισμό.
Αν και τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται είναι περίπου τα ίδια, η προσέγγιση
διαφέρει μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Για παράδειγμα, η ΓΣΕΕ δίνει μεγάλη σημασία
στην απώλεια της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων και ειδικά των χαμηλόμισθων
που έχει προκαλέσει η αύξηση του πληθωρισμού, οπότε η αύξηση του ΚΜ πρέπει να
αντισταθμίσει πλήρως αυτές τις απώλειες. Η ΕΣΕΕ, από την άλλη, υπογραμμίζει επιπλέον το
κόστος που συνεπάγεται ο αυξημένος πληθωρισμός για τις επιχειρήσεις και σε αυτό το
πλαίσιο προτείνει συμπληρωματικά μέτρα εισοδηματικής στήριξης αυτών που αμείβονται
με τον ΚΜ από την κυβέρνηση, ώστε να μετριαστεί η αύξηση του ΚΜ και, συνεπώς, του
κόστους εργασίας. Πρέπει να σημειωθεί ότι κάποιες επιχειρήσεις, τουλάχιστον αυτές που
απευθύνονται στην εγχώρια αγορά, έχουν τη δυνατότητα να μετακυλίσουν ένα μέρος του
αυξημένου κόστους στους καταναλωτές μέσω της αύξησης των τιμών των προϊόντων και
υπηρεσιών τους. Αυτό άλλωστε διαπιστώνει η ΓΣΕΒΕΕ και ο ΣΒΕ. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις
που απευθύνονται στο εξωτερικό έχουν πολύ μικρότερα περιθώρια αντίδρασης στις
αυξήσεις του κόστους παραγωγής, καθώς λόγω μεγέθους δεν μπορούν να επηρεάσουν τις
διεθνείς τιμές. Η διάσταση αυτή προβάλλεται από τον ΣΒΕ, ο οποίος αναφέρεται στην
αναμενόμενη μείωση των εξαγωγών λόγω του αυξανόμενου κόστους της ενέργειας αρχικά
και άλλων παραγόντων αύξησης του κόστους παραγωγής, στη συνέχεια, όπως και μια
πιθανή αύξηση του ΚΜ.
Επιπλέον, η αγορά στην οποία απευθύνεται η κάθε επιχείρηση εισάγει έναν βαθμό
ετερογένειας, η οποία ενισχύεται από τις επιπτώσεις της πανδημίας. Έτσι, ενώ η ΓΣΕΕ
αντιμετωπίζει τις επιχειρήσεις ως ενιαίο σύνολο, οι εργοδοτικές οργανώσεις εντοπίζουν
ουσιαστικές διαφορές μεταξύ τους. Υποστηρίζεται ότι αυτό είναι εμφανές τόσο από τις
ασύμμετρες επιπτώσεις της πανδημίας στις επιχειρήσεις, όσο και από την έκταση της
ανάκαμψης το 2021. Εκεί στηρίζεται και η πρόταση για συμπληρωματικά της αύξησης του
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ΚΜ μέτρα από το κράτος, τα οποία να στοχεύουν αφενός στη στήριξη των εργαζομένων
που αμείβονται με τον ΚΜ, π.χ. μέσω μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών για τους
εργαζόμενους (ΕΣΕΕ, ΣΕΒ) και φορολογικών ελαφρύνσεων (ΣΒΕ), και αφετέρου στη στήριξη
των επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), οι οποίες θα αντιμετωπίσουν αύξηση του κόστους εργασίας
επιπλέον των αυξήσεων στις τιμές των πρώτων υλών, στο μεταφορικό κόστος και στο
κόστος της ενέργειας.
Στην καρδιά των διαφοροποιημένων προτάσεων των κοινωνικών εταίρων για τη
διαμόρφωση του ΚΜ είναι οι αναμενόμενες επιπτώσεις από μια αύξηση του ΚΜ στην
οικονομία, οι οποίες αποτελούν και τη σημαντικότερη διαφορά των προσεγγίσεων της ΓΣΕΕ
από τη μία πλευρά και των εργοδοτικών οργανώσεων από την άλλη πλευρά. Η πρώτη
προβάλλει κυρίως τα οφέλη μιας αύξησης του ΚΜ στις πραγματικές αποδοχές από εργασία
των χαμηλόμισθων, στη μείωση της μισθολογικής και εισοδηματικής ανισότητας, στην
αναγκαία διατήρηση της αγοραστικής δύναμης για να διατηρηθεί και αν είναι δυνατόν να
αυξηθεί το βιοτικό επίπεδο (το οποίο είναι ήδη χαμηλό), στην αύξηση της ζήτησης για
αγαθά και υπηρεσίες, στην κατανάλωση και στο ΑΕΠ. Αντίθετα, οι εργοδοτικοί φορείς
εστιάζουν στην πλευρά του κόστους που συνεπάγεται μια αύξηση του ΚΜ για τις
επιχειρήσεις. Ειδικότερα, αύξηση του ΚΜ προκαλεί αύξηση του μέσου μισθού, ενώ αυξάνει
και τις δημόσιες δαπάνες μέσω αυξήσεων στα επιδόματα που συνδέονται με τον ΚΜ.
Δεδομένης της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας τα τελευταία χρόνια, ο αυξανόμενος
λόγος Δημόσιο χρέος/ΑΕΠ και το επίμονο εμπορικό έλλειμμα (ΣΕΒ) πρέπει να ληφθούν
επίσης υπόψη στη διαδικασία προσδιορισμού του ΚΜ, ενώ η διεύρυνση του εμπορικού
ελλείμματος λόγω αύξησης του ΚΜ συνεπεία του παραγωγικού υποδείγματος της χώρας
δεν θα πρέπει να αποκλείεται (ΣΒΕ). Ακόμη, συγκεκριμένοι εργοδοτικοί φορείς
υποστηρίζουν ότι οι επιχειρήσεις που υπέφεραν περισσότερο στη διάρκεια της πανδημίας
θα επιβαρυνθούν υπέρμετρα από μια αύξηση του ΚΜ, όπως π.χ. η εστίαση και το λιανικό
εμπόριο, αλλά και οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες ακόμη δεν έχουν
ανακάμψει πλήρως (ΓΣΕΒΕΕ).
Ένα τελευταίο σημείο που φαίνεται να εντοπίζει ο ΣΕΒ και εφιστά την προσοχή της
κυβέρνησης είναι οι προσδοκίες διαδοχικών αυξήσεων του ΚΜ. Υπενθυμίζεται ότι η ΓΣΕΕ
προτείνει διαδοχικές αυξήσεις του ΚΜ έως ότου ο δείκτης Kaitz φτάσει το 60%.4 Κάτι τέτοιο
θα μπορούσε να εκκινήσει ένα σπιράλ παράλληλης ανόδου μισθών και τιμών και να
εγκλωβίσει την οικονομία σε μια κατάσταση ανεπιθύμητη, καθώς οι επιχειρήσεις θα
προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την αύξηση του κόστους εργασίας με την αύξηση των
τιμών των προϊόντων και υπηρεσιών τους, ενώ οι εργαζόμενοι θα ζητούν αυξήσεις στους
4

Υπενθυμίζεται ακόμη ότι οι υπολογισμοί γίνονται με στοιχεία του ΟΟΣΑ και αφορούν επιχειρήσεις
άνω των 10 ατόμων, οπότε ο επικαλούμενος δείκτης υποεκτιμάται. Όπως συζητείται στη σύνοψη
των προτάσεων των ερευνητικών φορέων, όταν χρησιμοποιούνται στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ, ο δείκτης
kaitz στην Ελλάδα έχει ξεπεράσει το 60%.
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μισθούς για να διατηρήσουν την αγοραστική δύναμή τους. Μια διέξοδος θα ήταν η αύξηση
της παραγωγικότητας της εργασίας μέσω επενδύσεων σε φυσικό και ανθρώπινο κεφάλαιο,
όμως η αβεβαιότητα του οικονομικού και επιχειρηματικού κλίματος δεν αφήνει πολλά
περιθώρια αισιοδοξίας. Σε κάθε περίπτωση ενδεχόμενο κόστος από την αύξηση των τιμών
για την οικονομία πρέπει μάλλον να κατανεμηθεί με βάση τις δυνατότητες και αντοχές των
συντελεστών παραγωγής, δηλαδή του κεφαλαίου και της εργασίας.

Πίνακας 2 Σύνοψη υπομνημάτων κοινωνικών εταίρων
Κοινωνικός Πρόταση για ΚΜ
εταίρος

Επιχειρήματα

ΓΣΕΒΕΕ

1. Αύξηση του ΚΜ.
2. Διαπραγματεύσεις μεταξύ
κοινωνικών εταίρων => ΕΓΣΣΕ.
3. Να ληφθεί υπόψη η
οικονομική
κατάσταση
μικρών και πολύ μικρών
επιχειρήσεων.

Γιατί πρέπει να ληφθεί υπόψη η κατάσταση
στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις:
1. Μειωμένος ο κύκλος εργασιών το 2021
έναντι του 2019.
2. Μειωμένη κερδοφορία παρά την ανάκαμψη
=> το 2021 υπολείπεται του 2019.
3. Διεύρυνση του αριθμού των επιχειρήσεων
με ληξιπρόθεσμες οφειλές το 2021.
4. Απασχόληση => εκτιμήσεις για αύξηση των
προσλήψεων.
5. Τιμές => το 35% των επιχειρήσεων σχεδόν
αύξησαν τις τιμές.

ΓΣΕΕ

1. Αύξηση του ΚΜ στα 751
ευρώ (+13,3%).
2. Αύξηση της κάλυψης
συλλογικών
διαπραγματεύσεων κατά 10
εκατοστιαίες
μονάδες
(σταδιακά στο 70%).
3. Διαπραγματεύσεις μεταξύ
κοινωνικών εταίρων => ΕΓΣΣΕ.
4. Αποθάρρυνση ευέλικτων
μορφών απασχόλησης.
5. Εντατικοποίηση ελέγχων
ΣΕΠΕ.

1.
Υψηλός
πληθωρισμός
=>
μείωση
αγοραστικής δύναμης εργαζομένων.
2. ΚΜ χαμηλός σε σύγκριση με πολλές χώρες
της ΕΕ => το 46% με ΚΜ σε υλική στέρηση.
3. Σταθερός ΚΜ στην Ελλάδα από το 2019,
(εξαίρεση το μικρό +2% τον Ιανουάριο του
2022), αλλά όχι σε άλλες χώρες της ΕΕ.
4. Χαμηλός ΚΜ βάσει Kaitz (ΚΜ/ΔΜ<60%) για
επιχειρήσεις άνω των 10 ατόμων.
5. Αύξηση του ΚΜ => κοινωνική σταθερότητα
και ανάπτυξη.
6. Αύξηση του ΚΜ και αύξηση κάλυψης
συλλογικών διαπραγματεύσεων => αύξηση του
ΑΕΠ τα επόμενα δύο έτη.

ΕΣΕΕ

1. Αύξηση του ΚΜ βάσει
πληθωρισμού.
2. Διαπραγματεύσεις μεταξύ
κοινωνικών εταίρων => ΕΓΣΣΕ.
3. Επιδότηση ασφαλιστικών
εισφορών.

1. Ρευστό οικονομικό περιβάλλον.
2. Αύξηση κόστους ζωής για εργαζόμενους και
κόστος παραγωγής για επιχειρήσεις.
3. Γεωπολιτικές εντάσεις => μείωση
επενδύσεων.
4. Προσοχή στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που
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δεν έχουν ανακάμψει πλήρως. Ο βαθμός
ανάκαμψης εξαρτάται από το μέγεθος της
επιχείρησης, τον κλάδο και την περιφέρεια.
5. Το μερίδιο αυτών που αμείβονται με τον ΚΜ
σε αυτοκίνητα και λιανικό εμπόριο είναι υψηλό
(>30%).
6. Μείωση της απασχόλησης στο εμπόριο το
2021, παρά την αύξηση του κύκλου εργασιών.
ΣΒΕ

1. Αύξηση του ΚΜ από 3%
έως 4% και συνδυασμός με
φορολογικές ελαφρύνσεις.
2.
Επιπρόσθετα
μέτρα
στήριξης όσων αμείβονται με
τον ΚΜ.

1. Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις αναμένουν
μείωση των απασχολούμενων τα επόμενα 4
έτη, ενώ προβλέπεται ασθενής βελτίωση των
λειτουργικών συνθηκών για τη μεταποίηση.
2. Αλλαγή παραγωγικού υποδείγματος και
στροφή σε διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα.
3. Οι μισθοί πρέπει να συνδέονται με την
παραγωγικότητα.
4. Αρνητικές εξελίξεις => ενεργειακό κόστος,
γεωπολιτικοί κίνδυνοι, πληθωρισμός: 6/10
επιχειρήσεις μετακύλησαν το κόστος ενέργειας
στους πελάτες τους.
5. Αν συνεχιστούν οι αυξήσεις στις τιμές της
ενέργειας οι επιχειρήσεις προβλέπουν μείωση
από 10% ως 20% σε πωλήσεις (20%), εξαγωγές
(25%) και κέρδη (25%).
6. Επιπτώσεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία
=> αύξηση του κόστους μεταφοράς από 20%
ως 40%, μείωση των εξαγωγών προς Ρωσία
(>40%) και Ουκρανία (>60%), αναστολή
λειτουργίας θυγατρικών σε αυτές τις χώρες,
άνοδος τιμών Α’ υλών (80% των επιχειρήσεων).

ΣΕΒ

1. Αύξηση του ΚΜ κατά 4%.
2. Μείωση των ασφαλιστικών
εισφορών των εργαζομένων.
3. Ενδυνάμωση εμπιστοσύνης
κοινωνικών
εταίρων,
ισορροπημένες
και
αιτιολογημένες κυβερνητικές
αποφάσεις.

1. Απώλειες από την πανδημία για τις
επιχειρήσεις => εμπόριο και εστίαση
επλήγησαν περισσότερο, είναι οι μεγαλύτεροι
κλάδοι σε όρους απασχόλησης, απασχολούν τα
υψηλότερα μερίδια με ΚΜ.
2. Πληθωριστικές πιέσεις και αυξήσεις του
κόστους ενέργειας => μείωση αγοραστικής
δύναμης.
3. Γεωπολιτικές εντάσεις (πόλεμος στην
Ουκρανία) => αναθεώρηση εκτιμήσεων για το
2022 => πληθωρισμός, κόστος δανεισμού,
μεγέθυνση ΑΕΠ.
4. Ο ΚΜ υπολείπεται των πρόσφατων τάσεων
σε παραγωγικότητα και πληθωρισμό.
5. Προσοχή στις προσδοκίες περαιτέρω
αυξήσεων.
6. Η οικονομική πολιτική πρέπει να εστιάσει σε
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α) πληθωρισμό, β) χρέος/ΑΕΠ, γ) εμπορικό
έλλειμμα.
ΣΕΤΕ

1. Αύξηση του ΚΜ από 3%
έως 4%, εφόσον το ΑΕΠ
αυξηθεί γύρω στο 5%.
2. Στοχευμένη στήριξη των
επιχειρήσεων, ώστε να
ανταπεξέλθουν στην αύξηση
του κόστους λόγω αύξησης
του ΚΜ.

1. Κριτήριο αύξησης του ΚΜ η διαφύλαξη της
διεθνούς ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.
2. Το εύρος αύξησης του ΚΜ που προτείνεται
θα
διατηρήσει
την
ανταγωνιστικότητα
υψηλότερη το 2022 έναντι του 2018.
3. Κίνδυνος για απώλεια θέσεων εργασίας,
μετατροπή θέσεων πλήρους απασχόλησης σε
ευέλικτες μορφές απασχόλησης, διεύρυνση
της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας
από τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις,
αν η αύξηση του ΚΜ είναι μεγάλη.

Παρατηρήσεις: ΚΜ= κατώτατος μισθός, ΜΜ= μέσος μισθός, ΔΜ= διάμεσος μισθός, ΔΤΚ= δείκτης
τιμών καταναλωτή, ΑΕΠ= ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, ΜΚΕ= μοναδιαίο κόστος εργασίας, ΔΧ=
μεταβολή του μεγέθους Χ (όπου Χ: ΚΜ, ΜΜ, ΑΕΠ, ΔΤΚ, κτλ.).
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3 Η τρέχουσα οικονομική κατάσταση
Η διαδικασία διαμόρφωσης του ΚΜ αναπόφευκτα οφείλει να λαμβάνει υπόψη
παραμέτρους που σχετίζονται με την κατάσταση της οικονομίας, το περιβάλλον μέσα στο
οποίο λειτουργεί και πιθανές μελλοντικές εξελίξεις με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, καθώς
επίσης και τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας, η οποία δεν κινείται ανεξάρτητα από την
πορεία της οικονομίας. Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται αρχικά η κατάσταση της
ελληνικής οικονομίας με τη βοήθεια επιλεγμένων μεγεθών, στη συνέχεια γίνεται αναφορά
σε παραμέτρους που σκιαγραφούν την εικόνα της αγοράς εργασίας, ενώ, τέλος,
συζητούνται οι αβέβαιες προοπτικές του ευρωπαϊκού και διεθνούς οικονομικού
περιβάλλοντος.

3.1 Η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας
Μετά τη μεγάλη συρρίκνωση του ΑΕΠ το 2020 κατά -9,0%, λόγω της πανδημίας και των
μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης, το 2021 ήταν έτος ισχυρής ανάκαμψης, καθώς το
ΑΕΠ αυξήθηκε κατά +8,3%, δηλαδή πολύ υψηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ27 (+5,3%)5. Η
δημοσιονομική επέκταση για την ελάφρυνση των επιπτώσεων της πανδημίας στην
οικονομία, με μέτρα που στόχευαν στη στήριξη των επιχειρήσεων, των εργαζομένων και τη
συγκράτηση της απασχόλησης (βλ. ΚΕΠΕ (2021) και ΚΕΠΕ (2022)), αναμφίβολα συνέβαλε
στον εντυπωσιακό ρυθμό μεγέθυνσης της οικονομίας, ενώ, σύμφωνα με τα προσωρινά
στοιχεία, το πρωτογενές έλλειμμα περιορίστηκε μόνο κατά 2 δισ. ευρώ το 20216 από -10,1%
του ΑΕΠ το 20207. Η διατήρηση, ωστόσο, των υψηλών δημοσίων ελλειμμάτων , σε
συνδυασμό με την εξέλιξη του ΑΕΠ είχε ως αποτέλεσμα την άνοδο του λόγου δημόσιο
χρέος/ΑΕΠ στο 200,7% το τρίτο τρίμηνο του 2021, που είναι ο υψηλότερος λόγος μεταξύ
των 27 κρατών μελών της ΕΕ27. Αυτό το μέγεθος δημοσίου χρέους προς ΑΕΠ είναι τέτοιο
που δύσκολα μπορεί να αγνοηθεί.
Ίσως η σημαντικότερη αλλαγή στην οικονομία από το φθινόπωρο του 2021 είναι οι
αυξήσεις των τιμών, οι οποίες συρρικνώνουν το διαθέσιμο εισόδημα εργαζομένων και
νοικοκυριών (βλ. ΙΝΕ ΓΣΕΕ (2022), ΤτΕ (2022), ΙΟΒΕ (2022)). Αυτό από μόνο του συνιστά
εύλογο επιχείρημα αύξησης του ΚΜ. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή8 (ΓΔΤΚ)
5

Ρυθμός μεταβολής πραγματικού ΑΕΠ:
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00115/default/table?lang=en
6
https://www.ertnews.gr/eidiseis/oikonomia/proypologismos-2021-ayximena-esoda-kaiperiorismenes-dapanes-kontynan-to-protogenes-elleimma-sta-10-9-dis-eyro-i-trypa/
7
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00127/default/table?lang=en
8
Σημειώνεται ότι ο ΕνΔΤΚ, ο οποίος χρησιμοποιείται στην έκθεση του ΚΕΠΕ (ΚΕΠΕ, 2022), είναι
διαφορετικός από τον Γενικό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΓΔΤΚ), καθώς ο πρώτος έχει διαφορετική
στάθμιση για να επιτρέπει τη σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ ο

18

μειώθηκε το 2020 κατά -1,3%, αλλά αυξήθηκε το 2021 κατά 0,6% σε ετήσια βάση9. Ωστόσο,
αυτό το ποσοστό υποεκτιμά την αυξητική πορεία των τιμών. Ήδη από τον Σεπτέμβριο του
2021 ο πληθωρισμός σε μηνιαία βάση ξεπέρασε το κατώφλι του 2% ακολουθώντας
σταθερά ανοδική πορεία. Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Ιανουάριο του 2022 ο πληθωρισμός
έτρεξε με 6,2%, 7,2% τον Φεβρουάριο και 8,9% τον Μάρτιο, ενώ σε δωδεκάμηνη βάση
ανήλθε σε 1,9%, 2,6% και 3.5% αντίστοιχα. Με τους παράγοντες που συμβάλλουν στην
αύξηση των τιμών να μην έχουν εξαντλήσει τη δυναμική τους, όπως παρουσιάζεται στη
συνέχεια, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει τη συνέχιση των πληθωριστικών πιέσεων τους
επόμενους μήνες. Το θετικό στοιχείο ως προς την ανταγωνιστικότητα τιμής είναι ότι η
άνοδος των τιμών στη χώρα μας ως το τέλος του 2021 ήταν βραδύτερη από εκείνη των
κύριων εμπορικών μας εταίρων, δηλαδή των κρατών μελών της ΕΕ27 (ΚΕΠΕ, 2022).
Ένα άλλο μέγεθος που άλλαξε είναι η παραγωγικότητα ανά ώρα εργασίας, η οποία όταν
αυξάνεται περισσότερο από εκείνη των εμπορικών εταίρων, οδηγεί σε βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας κόστους της οικονομίας. Τα δεδομένα της Eurostat καταγράφουν για
το 2021 αύξηση της παραγωγικότητας στην Ελλάδα, η οποία το 2021Q3 ήταν 6,3 μονάδες
υψηλότερη από εκείνη του 2015, αναπληρώνοντας τις απώλειες του 2020 λόγω της
πανδημίας. Ωστόσο, η απόσταση παραγωγικότητας εργασίας που χωρίζει τη χώρα μας από
την ΕΕ27 παραμένει υψηλή (ΚΕΠΕ, 2022). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μία ώρα εργασίας το
2020 στην Ελλάδα παρήγαγε αξία προϊόντος ίση με το 56% εκείνης που παραγόταν κατά
μέσο όρο στην ΕΕ27. Επομένως, αν και βελτιώθηκε, η παραγωγικότητα είναι χαμηλή σε
σύγκριση με ανταγωνίστριες χώρες και πρέπει να αυξηθεί σημαντικά μέσω επενδύσεων σε
φυσικό και ανθρώπινο κεφάλαιο (ΙΟΒΕ, 2022).
Παράλληλα με την παραγωγικότητα της εργασίας βελτιώθηκε και το μοναδιαίο κόστος
εργασίας το οποίο συχνά χρησιμοποιείται ως δείκτης της ανταγωνιστικότητας κόστους μιας
χώρας. Ειδικότερα, η Ελλάδα το 2021 παρουσίασε τη δεύτερη μεγαλύτερη βελτίωση στο
μοναδιαίο κόστος εργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ27, καθώς υστερεί μόνο σε
σύγκριση με την Ιρλανδία. Επιπλέον, η ευνοϊκή εξέλιξη του μοναδιαίου κόστους εργασίας
επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι τα τελευταία 10 έτη μόνον η Ιρλανδία έχει μέσο όρο
ετήσιων μεταβολών μεγαλύτερο από την Ελλάδα (ΚΕΠΕ, 2022). Επιπλέον, αν εξετάσει
κανείς την εξέλιξη της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας φαίνεται ότι το μεγαλύτερο
μέρος της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας κόστους τα τελευταία χρόνια προέρχεται από
τη μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας και όχι από τις τιμές (ΚΕΠΕ, 2022). Αυτό
αποτελεί επιχείρημα υπέρ μιας συγκρατημένης αύξησης του ΚΜ, ώστε μειώσεις στις τιμές
να εξισορροπήσουν το όφελος από τη μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας.
ΕνΔΤΚ ήταν 5,5% τον Ιανουάριο, 6,3% τον Φεβρουάριο και 8% τον Μάρτιο (βλ.
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=prc_hicp_manr&lang=en).
9
Βλ. Δελτίο Τύπου της ΕΛΣΤΑΤ για τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της 10ης Μαρτίου 2022:
https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/DKT87/-
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Η ανταγωνιστικότητα των αγαθών μιας χώρας δεν είναι μόνο συνάρτηση της τιμής τους,
αλλά και άλλων παραμέτρων. Ένα μέτρο αξιολόγησης αυτής, διότι δείχνει στην πράξη την
προτίμηση προς τα εγχωρίως παραγόμενα αγαθά, είναι η εξέλιξη του εμπορικού ισοζυγίου.
Στην Ελλάδα παραδοσιακά το εμπορικό ισοζύγιο είναι αρνητικό, διότι η αξία των
εισαγωγών είναι μεγαλύτερη εκείνης των εξαγωγών. Τα πιο πρόσφατα δημοσιευμένα
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αφορούν στον Φεβρουάριο του 2022. Μια ματιά στα διαθέσιμα
μηνιαία στοιχεία10 φανερώνει ότι, ενώ από τα μέσα του 2019 καταγράφεται συστηματική
μείωση του εμπορικού ελλείμματος, η εικόνα αλλάζει άρδην από τον Μάρτιο του 2021,
οπότε το εμπορικό έλλειμμα αυξάνεται συστηματικά κάθε μήνα (σε σύγκριση με τον ίδιο
μήνα του προηγούμενου έτους). Μάλιστα, τον Ιανουάριο του 2021 το εμπορικό έλλειμμα
σχεδόν διπλασιάστηκε και τον Φεβρουάριο σχεδόν τριπλασιάστηκε (171,8%). Με βάση την
εξέλιξη των επιμέρους συνιστωσών το εμπορικό έλλειμμα διευρύνεται, διότι οι εισαγωγές
αυξάνονται ταχύτερα από τις εξαγωγές11. Αυτό αποτελεί συνέπεια της εξάρτησης της
ελληνικής παραγωγής και, κατά συνέπεια και των εξαγωγών, από εισαγωγές καυσίμων,
πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων.
Σε επίπεδο κλάδων και επιχειρήσεων το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ υποστηρίζει ότι ο κύκλος εργασιών των
επιχειρήσεων το 2021 είναι στα ίδια μεγέθη με το 2019 (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 2022). Αυτό σημαίνει
ότι οι επιχειρήσεις απλώς κάλυψαν τις απώλειες του 2020. Το ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ, από την άλλη,
εντοπίζει σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των επιχειρήσεων, τόσο ως προς την ένταση
των επιπτώσεων από την πανδημία όσο και ως προς την ταχύτητα ανάκαμψης, με κύριους
άξονες διαφοροποίησης το μέγεθος της επιχείρησης, τον κλάδο που δραστηριοποιείται και
τη γεωγραφική περιφέρεια (ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ, 2022). Ακόμη, γίνεται αναφορά σε μεγάλο αριθμό
κλειστών καταστημάτων, ως συνέπεια της πανδημίας. Σε αντιδιαστολή, η ΤτΕ σημειώνει ότι
οι προσδοκίες των επιχειρήσεων διατηρήθηκαν σε υψηλό επίπεδο και ενισχύθηκαν το
2021, η εξέλιξη των βασικών οικονομικών δεικτών στη βιομηχανία, στις κατασκευές και
στην εξαγωγική δραστηριότητα ήταν θετική το δεύτερο εξάμηνο του 2021, ενώ οι εγγραφές
νέων επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 35,3% το 2021 (ΤτΕ, 2022). Το σχετικό Δελτίο Τύπου
της ΕΛΣΤΑΤ12 φανερώνει ότι η μεγαλύτερη αύξηση νέων επιχειρήσεων καταγράφεται στον
κλάδο Γεωργία, δασοκομία, αλιεία, ενώ στον κλάδο Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού
Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού καταγράφονται 5,1% λιγότερες εγγραφές επιχειρήσεων το
2021. Επιπλέον, η πλειονότητα των εγγραφών, περίπου 77%, αφορά σε ατομικές
επιχειρήσεις.
Συνοψίζοντας, υπάρχουν βάσιμα επιχειρήματα υπέρ της αύξησης του ΚΜ με βάση την
οικονομική συγκυρία. Το κυριότερο είναι ο αυξημένος πληθωρισμός. Όμως, η αύξηση
10

https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SFC02/Ακόμη και ο ίδιος ρυθμός θα σήμαινε διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος δεδομένου ότι οι
εισαγωγές είναι τουλάχιστον 1,5 μεγαλύτερες σε αξία από τις εξαγωγές.
12
https://www.statistics.gr/documents/20181/25c5ed79-0a50-d37c-3763-ceae316a38cc
11
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πρέπει να είναι συγκρατημένη για δύο λόγους. Πρώτο, ώστε να μην επιδεινωθεί υπέρμετρα
η ανταγωνιστικότητα κόστους της ελληνικής οικονομίας από μια μεγάλη αύξηση του
κόστους εργασίας επιφέροντας μεσοπρόθεσμα πλήγμα στην οικονομία γενικά και στις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις ειδικά, οι οποίες απασχολούν την πλειονότητα των
απασχολούμενων. Και δεύτερο, για να μην δοθεί η εντύπωση στις επιχειρήσεις ότι μπορούν
να αντιμετωπίσουν τις πληθωριστικές πιέσεις αυξάνοντας απλώς τους μισθούς και, στη
συνέχεια, μετακυλώντας το κόστος στις τιμές πυροδοτώντας έτσι ένα σπιράλ αυξήσεων
μισθών και τιμών (ΙΟΒΕ, 2022). Στο τελευταίο θα βοηθούσε η βελτίωση των συνθηκών
ανταγωνισμού στην εγχώρια αγορά συνδέοντας την αύξηση των τιμών με απώλεια
μεριδίων αγοράς.

3.2 Η αγορά εργασίας
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, το ποσοστό
ανεργίας ακολουθεί πτωτική πορεία τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα το 2021 να
διαμορφωθεί σε 14,7% σε ετήσια βάση, ενώ τον Ιανουάριο μειώθηκε περαιτέρω φτάνοντας
το 12,8%13. Παρόλα αυτά υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις, οι οποίες αφορούν στις ομάδες
που είναι πιο πιθανό να αμείβονται με τον ΚΜ (ΚΕΠΕ, 2022), όπως είναι οι γυναίκες με
ποσοστό ανεργίας 16,9% τον Ιανουάριο του 2022 (έναντι 9,6% των ανδρών) και οι νέοι 1524 ετών με ποσοστό ανεργίας 32,6% αντίστοιχα (έναντι 11,9% των ατόμων 25+).
Η μείωση του αριθμού των ανέργων συνοδεύεται από την αύξηση του αριθμού των
απασχολούμενων σε ετήσια βάση (σύγκριση με ίδιο τρίμηνο προηγούμενου έτους) από το
δεύτερο τρίμηνο του 2014 και έπειτα. Εξαίρεση αποτελεί η περίοδος από το 2020Q2 ως το
2021Q1 με τις σημαντικότερες μειώσεις να καταγράφονται στην αρχή και το τέλος της εν
λόγω περιόδου, λόγω της πανδημίας και των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης. Αν
συγκρίνει κανείς τον αριθμό των απασχολούμενων το 2021 με εκείνον του 2019 ανά
τρίμηνο προκύπτει ότι ήδη από το δεύτερο τρίμηνο του 2021 ο αριθμός έχει ξεπεράσει τον
αντίστοιχο του 2019. Αυτό σημαίνει ότι η απασχόληση ανέκαμψε υπερκαλύπτοντας τις
απώλειες της πανδημίας. Το 2022 συνεχίζεται η ανοδική πορεία των απασχολούμενων,
καθώς τον Ιανουάριο καταγράφηκαν περίπου 312,2 χιλ. περισσότεροι απασχολούμενοι
έναντι του ίδιου μήνα το 2020, ενώ σημαντική μείωση σημειώθηκε και στον αριθμό των
ατόμων εκτός εργατικού δυναμικού (-6,3% ή περίπου 220 χιλ. άτομα λιγότερα).
Ωστόσο, η ανάκαμψη δεν είναι ίδια σε όλους τους κλάδους, όπως σημειώνουν ερευνητικοί
φορείς και κοινωνικοί εταίροι (π.χ. ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ (2022), ΚΕΠΕ (2022)). Συγκεκριμένοι κλάδοι
επλήγησαν περισσότερο σε όρους απασχόλησης από την πανδημία, ενώ επίσης δεν
13

Βλ. Δελτίο Τύπου της ΕΛΣΤΑΤ από την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού την 16 η Μαρτίου 2022 εδώ:
https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SJO02/-
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ανέκαμψαν το ίδιο γρήγορα. Για παράδειγμα, ενώ η μεγαλύτερη αύξηση του αριθμού των
απασχολούμενων σε σύγκριση με το 2019 καταγράφεται στον κλάδο Δημόσια διοίκηση και
άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση (+42,4 χιλ.), οι Δραστηριότητες υπηρεσιών
παροχής καταλύματος και εστίασης υστερούν κατά 57,4 χιλ. σε επίπεδο έτους (30χιλ.
λιγότεροι απασχολούμενοι το 2021Q4 έναντι του 2019Q4). Επίσης, ο κλάδος Χονδρικό και
λιανικό εμπόριο, κ.ά., ο μεγαλύτερος σε όρους απασχόλησης κλάδος στην ελληνική
οικονομία, έχει μόλις 4,7χιλ. περισσότερους απασχολούμενους το 2021 σε σύγκριση με
πριν δυο έτη, ενώ μέχρι και το τρίτο τρίμηνο του 2021 υπολειπόταν της αντίστοιχης
περιόδου του 2019.
Εστιάζοντας στους μισθωτούς που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι είναι πιο
πιθανό να επηρεαστούν από αλλαγές στον ΚΜ, αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός τους το
2021Q4 είναι μεγαλύτερος κατά περίπου 56,3 χιλ. έναντι των απασχολούμενων το 2019Q4
και 125,4 χιλ. σε σύγκριση με το 2020Q4. Είναι ενδιαφέρον, και ανησυχητικό ταυτόχρονα,
ότι ο αριθμός των νεότερων ηλικιακά απασχολούμενων (15-24 και 25-39) το 2021Q4
υπολείπεται του αντίστοιχου το 2019. Επιπλέον, όπως και για το σύνολο της απασχόλησης,
η εξέλιξη της απασχόλησης κατά κλάδο διαφοροποιείται. Έτσι, στο Χονδρικό και λιανικό
εμπόριο, κ.ά., καταγράφεται αύξηση κατά μόλις 4,8 χιλ. μεταξύ 2019Q4-2021Q4, όταν στην
Μεταποίηση την ίδια περίοδο η αύξηση ξεπερνά τις 30 χιλ., ενώ στη Γεωργία, δασοκομία
και αλιεία καταγράφεται μείωση που φτάνει τις 12,8 χιλ.

3.3 Αναμενόμενες εξελίξεις και πιθανές επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία
Η πορεία μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας κινδυνεύει από μια σειρά διεθνών και
ευρωπαϊκών παραγόντων αστάθειας, οι οποίοι εντοπίζονται από τους ερευνητικούς φορείς
(βλ. ΕΙΕΑΔ (2022), ΙΟΒΕ (2022)), αλλά και τους κοινωνικούς εταίρους που συμμετέχουν στη
διαδικασία διαβούλευσης για τον ΚΜ. Στους παράγοντες αυτούς περιλαμβάνεται αρχικά η
ανισορροπία που καταγράφεται μεταξύ προσφοράς και ζήτησης προϊόντων διεθνώς, καθώς
η ταχεία ανάκαμψη της κατανάλωσης με την πρόοδο των προγραμμάτων μαζικών
εμβολιασμών ξεπέρασε τις δυνατότητες των συστημάτων παραγωγής και, κυρίως,
μεταφοράς. Η κατάσταση διαιωνίζεται από περιφερειακές εξάρσεις της πανδημίας και
διακοπές στη λειτουργία παραγωγικών μονάδων, λόγω των μεταλλάξεων του κορονοϊού
(ειδικά στην Κίνα), σπρώχνοντας τις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών προς τα πάνω. Μέχρι
σήμερα η κατάσταση δεν έχει ομαλοποιηθεί πλήρως ούτε είναι γνωστό πότε θα συμβεί
αυτό, ενώ νεότερες εξελίξεις εντείνουν την αβεβαιότητα.
Ειδικά στην Ευρώπη, η άνοδος των διεθνών τιμών του φυσικού αερίου, που οξύνθηκε από
την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αύξησε τις τιμές της ενέργειας ωθώντας το κόστος
λειτουργίας και παραγωγής των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων προς τα πάνω και
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επιταχύνοντας την αύξηση των τιμών που είχε ξεκινήσει λίγους μήνες νωρίτερα.
Ταυτόχρονα η σημαντική αύξηση του κόστους θέρμανσης και μετακίνησης έπληξε τα
νοικοκυριά και στην Ελλάδα μειώνοντας την αγοραστική τους δύναμη, παρά τα
κυβερνητικά μέτρα στήριξης. Τέλος, ο πόλεμος στην Ουκρανία δημιούργησε περαιτέρω
προβλήματα και αβεβαιότητες, καθώς στη μεγάλη αύξηση των τιμών της ενέργειας,
προστέθηκαν αυξήσεις στις τιμές μιας σειράς εισαγόμενων προϊόντων, όπως σιτηρά,
σπορέλαια και λιπάσματα, λόγω μείωσης της προσφοράς και των οικονομικών κυρώσεων
που επιβλήθηκαν στη Ρωσία. Ακόμη, δεν πρέπει να αγνοούνται οι αρνητικές επιπτώσεις του
πολέμου στο επενδυτικό κλίμα λόγω της αβεβαιότητας των εξελίξεων. Επιπλέον αυτών,
στην Ελλάδα δεν λείπουν οι ανησυχίες για τις επιπτώσεις στον τουρισμό, ειδικά στη Βόρεια
Ελλάδα, λόγω της εκτιμώμενης μείωσης των αφίξεων από τη Ρωσία.
Η άνοδος του πληθωρισμού πανευρωπαϊκά μπορεί να δημιουργήσει στην Ελλάδα
επιπρόσθετα προβλήματα λόγω του υψηλού δημόσιου χρέους και της δυσκολίας της να
δανειστεί από τις διεθνείς αγορές χωρίς τη στήριξη της ΕΚΤ. Ενδεχόμενη αύξηση των
επιτοκίων από την ΕΚΤ ως αντίδραση στις πληθωριστικές πιέσεις (ΤτΕ, 2022α) ή η αναστολή
αγοράς ελληνικών ομολόγων μέσω του PEPP14 δεν μπορεί να αποκλειστεί, παρά τις περί
αντιθέτου διαβεβαιώσεις ως τώρα15. Κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε προβλήματα στην
υλοποίηση του προγράμματος δανεισμού του ελληνικού δημοσίου, αλλά και στον
τραπεζικό τομέα.
Από την άλλη μεριά, δεν αποκλείεται οι παραπάνω αρνητικές επιπτώσεις να
αντισταθμιστούν από θετικές εξελίξεις μέσα στο 2022 (ΤτΕ, 2022α). Τέτοιες μπορεί να είναι
η καλύτερη και αποτελεσματικότερη απορρόφηση των ευρωπαϊκών πόρων από τον
Μηχανισμό Ανάκαμψης και Σταθερότητας (RRF) στο πλαίσιο του NextGenerationEU για τη
στήριξη των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που αναλαμβάνει η χώρα μας με στόχο
να μετριαστούν οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού. Το
ταχύτερο τέλος της πανδημίας θα μπορούσε επίσης να βελτιώσει τις προοπτικές
εξομαλύνοντας τα προβλήματα στην παραγωγή και την εφοδιαστική αλυσίδα και
μετριάζοντας τις αυξήσεις των τιμών.
Εν κατακλείδι, ο ακριβής χρόνος ομαλοποίησης της οικονομικής συγκυρίας δεν μπορεί να
προβλεφθεί σήμερα με ασφάλεια, καθώς εξαρτάται από γεγονότα τα οποία ελάχιστα
μπορεί να επηρεάσει η Ελλάδα ή ακόμη και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, στη διαδικασία
διαμόρφωσης του ΚΜ δεν πρέπει να αγνοηθούν οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει το
εξωτερικό περιβάλλον στο εσωτερικό της χώρας μας, τόσο στον πληθωρισμό, όσο και στον
14

Πρόκειται για το Pandemic emergency purchase programme (PEPP). Πληροφορίες μπορεί να
αναζητήσει κανείς εδώ: https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/pepp/html/index.en.html
15
https://www.cnn.gr/oikonomia/story/304494/ekt-stirixi-stin-ellada-me-agores-omologon-kai-metati-lixi-toy-programmatos-pandimias
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ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ. Είναι ενδεικτικό ότι οι τελευταίες εκτιμήσεις της ΕΚΤ16
αναθεωρούν προς τα κάτω το ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ της Ευρωζώνης στο 3,7% για το
2022 (από 4,2% τον Δεκέμβριο) και προς τα πάνω τον πληθωρισμό στο 5,1%17 (από 3,2% τον
Δεκέμβριο).
Όσον αφορά στην Ελλάδα, οι προβλέψεις για την εξέλιξη του ΑΕΠ αναθεωρούνται προς τα
κάτω και για τον πληθωρισμό προς τα πάνω επιβεβαιώνοντας τους φόβους περί αρνητικών
επιπτώσεων από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη
Βουλή18 εκτιμά ότι η αύξηση του ΑΕΠ το 2022 θα είναι από 2,21% έως 2,75% ανάλογα με τις
υποθέσεις εργασίας (πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία 3,58%), ενώ ο πληθωρισμός
αναμένεται να κυμανθεί από 7,43% έως 11,01% (πριν τον πόλεμο 6,99%). Το ΔΝΤ
προβλέπει ρυθμό μεγέθυνσης για το 2022 κοντά στο 3,5% (έναντι 4,6% πριν) και τον
πληθωρισμό να ανέρχεται στο 4,5% (από 0,4%)19. Ο οίκος αξιολόγησης Moody’s προβλέπει
3% ρυθμό ανάπτυξης για το 2022 και πληθωρισμό στο 5%20. Η τελευταία πρόβλεψη της
Τράπεζας της Ελλάδος, όπως αποτυπώνεται στην Έκθεση του Διοικητή για το έτος 202221,
αναφέρεται σε ρυθμό μεγέθυνσης 3,8% (υπάρχει και δυσμενές σενάριο με 2,8%) και σε
πληθωρισμό 5,1% (7,1% στο δυσμενές σενάριο). Επομένως, οι προοπτικές δεν είναι καλές
και ο πόλεμος στην Ουκρανία αναμένεται να έχει έμμεσο κόστος για την χώρα μας.

16

https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2022/html/ecb.is220310~1bc8c1b1ca.en.html
Υπενθυμίζεται ότι ο Εναρμονισμένος ΔΤΚ είναι κατά κανόνα κάποιες μονάδες υψηλότερος από τον
Γενικό ΔΤΚ που χρησιμοποιείται στο εσωτερικό της χώρας μας λόγω της διαφορετικής στάθμισης των
επιμέρους προϊόντων και υπηρεσιών του αντιπροσωπευτικού καλαθιού.
18
http://www.pbo.gr/δημοσιευσεις/τριμηνιαιες-εκθεσεις/εκθεση-δ-τριμηνου-2021
19
https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/03/31/greece-staff-concluding-statement-of-the2022-article-iv-consultation-mission
20
https://www.moneyreview.gr/business-and-finance/economy/72924/moody-s-sto-3-ypovathmizeitin-provlepsi-gia-tin-elliniki-oikonomia/
21
https://www.bankofgreece.gr/ekdoseis-ereyna/ekdoseis/ekthesh-dioikhth
17
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4 Παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στον
καθορισμό του κατώτατου μισθού
Η απόφαση για αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της
μια σειρά από κριτήρια, καθώς οι μεταβολές στο ύψος του κατώτατου μισθού εκτός από
όσους αμείβονται με αυτόν επηρεάζουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο και πολλούς άλλους.
Ειδικότερα, οι αυξήσεις στον κατώτατο μισθό έχουν μια άμεση οικονομική επίδραση σε
όσους αμείβονται με αυτόν, καθώς και σε απασχολούμενους που αμείβονται με λίγο
υψηλότερο από τον κατώτατο μισθό, αλλά εντός του εύρους αύξησης του κατώτατου
μισθού. Επίσης, η αύξηση του κατώτατου μισθού πολύ πιθανόν να αποτελέσει έναυσμα για
αυξήσεις μισθών και άλλων που αμείβονται υψηλότερα από τους παραπάνω άμεσα
επηρεαζόμενους εργαζόμενους (spillover effect), είτε λόγω αποκατάστασης της
προηγούμενης διάρθρωσης των αμοιβών είτε λόγω συνδικαλιστικής δράσης. Συνεπώς, η
αύξηση του κατώτατου μισθού έχει μια αυξητική επίδραση στους μέσους μισθούς. Επίσης,
ο κατώτατος μισθός μέσω της επίδρασης του στο μέσο μισθό επηρεάζει το κόστος εργασίας
ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος και, άρα, τη διεθνή ανταγωνιστικότητα κόστους
εργασίας της χώρας. Επιπλέον, αν οι αυξήσεις στον κατώτατο μισθό είναι σημαντικές
μπορούν να οδηγήσουν και σε απώλεια θέσεων εργασίας ή/και σε επιβράδυνση των
προσλήψεων, ειδικά των νέων και των ατόμων με χαμηλά προσόντα στις λεγόμενες οριακές
επιχειρήσεις. Συνεπώς, η απόφαση για μεταβολή του κατώτατου μισθού δεν είναι μια
μονοδιάστατη διαδικασία και θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τα ακόλουθα κριτήρια:
•

Κριτήριο 1ο: Οικονομικοί παράγοντες, όπως επίδραση στην απασχόληση, την
ανταγωνιστικότητα, σχέση με παραγωγικότητα, κτλ.

•

Κριτήριο 2ο: Σχετικό μέγεθος των μισθών.

•

Κριτήριο 3ο: Σχετικό κόστος διαβίωσης και εξέλιξή του.

•

Κριτήριο 4ο: Δημοσιονομική επίδραση και επιπτώσεις στην κοινωνική ασφάλιση.

Όσον αφορά το κριτήριο 1 θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η επίδραση που έχει ο
κατώτατος μισθός σε βασικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα, ο
κατώτατος μισθός επηρεάζει τους μέσους μισθούς και μάλιστα η επίδραση αυτή είναι
διαφορετική ανάλογα τον κλάδο και το μέγεθος της επιχείρησης. Με τη σειρά τους οι μέσοι
μισθοί συνδέονται με το μοναδιαίο κόστος εργασίας και, κατά συνέπεια, με την
ανταγωνιστικότητα της χώρας. Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό ότι αν οι κύριοι ανταγωνιστές της
Ελλάδας δεν αυξάνουν ή αυξάνουν λίγο το κόστος εργασίας, το εγχώριο κόστος εργασίας
δεν μπορεί να αποκλίνει σημαντικά και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, οι μέσοι
μισθοί επηρεάζουν και τη συνολική απασχόληση, τόσο όσον αφορά στο μέγεθός της
(αριθμός απασχολούμενων), αλλά και όσον αφορά στην ένταση της απασχόλησης (ώρες
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εργασίας και, άρα, μίγμα μερικής και πλήρους απασχόλησης), καθώς και στην εξέλιξή της
(αριθμός προσλήψεων και απολύσεων).22 Επιπλέον, βασικά μακροοικονομικά μεγέθη της
ελληνικής οικονομίας θα πρέπει να συνεξεταστούν, καθώς η διαχρονική τους εξέλιξη σε
κάποιο βαθμό οριοθετεί τα ανεκτά όρια μισθολογικών αυξήσεων. Για παράδειγμα,
μισθολογικές αυξήσεις μεγαλύτερες από αντίστοιχες μεταβολές στην παραγωγικότητα
εργασίας δεν μπορούν για μεγάλο χρονικό διάστημα να είναι βιώσιμες.
Αναφορικά με το 2ο κριτήριο είναι σημαντικό πριν από κάθε μεταβολή του κατώτατου
μισθού να λαμβάνεται υπόψη το ύψος του μέσου μισθού της οικονομίας, καθώς και πώς
αυτό διαφοροποιείται κατά κλάδο απασχόλησης, μέγεθος επιχείρησης και φύλο. Αν ο
κατώτατος μισθός υστερεί δραματικά από τον μέσο ή τον διάμεσο μισθό υπάρχουν
περιθώρια αύξησής του. Αντίθετα εάν ο μέσος και ο κατώτατος μισθός βρίσκονται σχετικά
κοντά, σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις θα δυσκολευτούν να ανταπεξέλθουν σε μια ενδεχόμενη
αύξηση του κατώτατου μισθού. Επειδή τα περιθώρια αντίδρασης όλων των κλάδων δεν
είναι παρόμοια είναι σημαντικό αυτό να συνυπολογίζεται. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό
για την ελληνική οικονομία, καθώς η πλειονότητα των εργοδοτών αφορά σε πολύ μικρές
επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 10 εργαζόμενους.
Πέρα από τα αμιγώς οικονομικά κριτήρια είναι εξίσου σημαντικό όσον αφορά στη
διαμόρφωση του κατώτατου μισθού σύμφωνα με το κριτήριο 3 να εξετάζεται το κόστος
διαβίωσης και η εξέλιξή του, καθώς το εισόδημα από μισθωτή εργασία για αρκετά
νοικοκυριά αποτελεί τη μοναδική πηγή εισοδήματος. Πιο συγκεκριμένα, είναι σημαντικό να
διαμορφώνεται μία ξεκάθαρη εικόνα για τη θέση στην εισοδηματική κατανομή όσων
αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, καθώς και για το πώς εξελίσσεται το κόστος διαβίωσής
τους. Στο βαθμό που οι μισθοί είναι πολύ χαμηλοί και δεν συνάδουν με το κόστος
διαβίωσης ή όταν υπάρχει διευρυνόμενη υστέρηση των κατώτατων μισθών έναντι του
κόστους διαβίωσης, θα ενταθούν τα φαινόμενα μετανάστευσης με σημαντικές
μακροχρόνιες συνέπειες και για το ασφαλιστικό της χώρας μας. Εξάλλου είναι σημαντικό να
στηριχθεί και η κατανάλωση. Επιπλέον, στο βαθμό που αυξήσεις του κατώτατου μισθού
δεν οδηγούν σε απώλεια θέσεων εργασίας, υπάρχει μείωση της μισθολογικής ανισότητας.
Τέλος, μία αύξηση του κατώτατου μισθού που δεν θα προκαλέσει απολύσεις ή σημαντική
μείωση στις ώρες εργασίας θα αυξήσει τα δημόσια έσοδα με τη μορφή ασφαλιστικών
εισφορών προς τον ΕΦΚΑ και με την πληρωμή φόρων, κυρίως έμμεσων ως αποτέλεσμα της
αυξημένης κατανάλωσης (κριτήριο 4). Εντούτοις, μία σειρά από επιδόματα συνδέονται με

22

Η επίδραση του κατώτατου μισθού στην ανεργία πέρα από την αύξηση των ανέργων λόγω
πιθανών απολύσεων, προέρχεται και από το γεγονός ότι υψηλοί κατώτατοι μισθοί δυσχεραίνουν τις
προσλήψεις. Επίσης, αν ο κατώτατος μισθός είναι υψηλός μπορεί να προσελκύσει άτομα στην αγορά
εργασίας που δεν ήταν διατεθειμένα να συμμετέχουν αυξάνοντας το απόθεμα των ανέργων λόγω
αυξημένης συμμετοχής.
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τον κατώτατο μισθό, και συνεπώς η επιπλέον επιβάρυνση που θα δημιουργήσουν θα
πρέπει να συνυπολογιστεί. Επιπλέον, αύξηση του κατώτατου μισθού ενδεχομένως να
οδηγήσει σε μισθολογικές διεκδικήσεις και στο Δημόσιο, καθώς πλέον ο εισαγωγικός
μισθός του ενιαίου μισθολογίου θα είναι χαμηλότερος από τον κατώτατο μισθό του
ιδιωτικού τομέα.
Τα προαναφερθέντα κριτήρια αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία είναι σκόπιμο να
διαμορφώνεται η απόφαση για μεταβολή του κατώτατου μισθού. Η σχετική βαρύτητα του
κάθε κριτηρίου ή ακόμα και κάποιου παράγοντα εντός κάθε κριτηρίου είναι περισσότερο
πολιτική απόφαση παρά τεχνοκρατική. Επίσης, είναι σκόπιμο να λαμβάνονται υπόψη και
συμπληρωματικές πολιτικές που σχεδιάζονται. Αν, για παράδειγμα, υπάρχουν πολιτικές
ελέγχου της ακρίβειας τότε το κριτήριο 3 ίσως έχει μικρότερη βαρύτητα στην τελική
απόφαση.
Μολαταύτα, η σωστή αξιολόγηση με βάση τα παραπάνω τέσσερα κριτήρια θα πρέπει να
βασίζεται σε αξιόπιστα στοιχεία και όπου είναι δυνατόν να μην περιορίζεται σε απλή
περιγραφική ανάλυση. Οι πηγές που θα χρησιμοποιηθούν μπορούν να περιλαμβάνουν
εθνικολογιστικά στοιχεία (ΕΛΣΤΑΤ και Eurostat), δεδομένα από δειγματοληπτικές έρευνες
της ΕΛΣΤΑΤ, αλλά και στοιχεία από βάσεις δεδομένων που αφορούν στο σύνολο των
εργαζομένων (ΕΦΚΑ). Επιπλέον, μπορούν να αξιοποιηθούν συμπληρωματικά και ποιοτικά
στοιχεία από έρευνες πεδίου.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται η σχέση του κατώτατου μισθού με ορισμένα από τα βασικά
μεγέθη τα οποία αναμένεται να επηρεάσει. Όπου είναι δυνατόν, πέρα από την περιγραφή
της μεταξύ τους σχέσης, αξιοποιώντας δεδομένα από τις παραπάνω πηγές έχει γίνει και
ποσοτική ανάλυση προκειμένου να προσδιοριστούν ενδεχόμενες επιδράσεις από μία
αύξηση του κατώτατου μισθού.

4.1 Κατώτατος μισθός και μέσοι μισθοί
Είναι γενικά αποδεκτό ότι η σχέση μεταξύ κατώτατου και μέσου μισθού είναι θετική και
εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, καθώς
και από το βαθμό διάχυσης σε υψηλότερους μισθούς. Αναφορικά με τον αριθμό των
απασχολούμενων που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, αυτός έχει αυξηθεί σημαντικά τα
τελευταία χρόνια και, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία του ΕΦΚΑ, φαίνεται ο
κατώτατος μισθός να αποτελεί πλέον την επικρατούσα τιμή, ενώ το 2009 η αντίστοιχη
επικρατούσα τιμή (850€-900€) ήταν σαφώς υψηλότερη από τον τότε κατώτατο μισθό
(740€). Η ΤτΕ χρησιμοποιώντας στοιχεία του Π/Σ ΕΡΓΑΝΗ υπολογίζει ότι 28,3% των θέσεων
εργασίας αμείβεται με τον κατώτατο μισθό. Το ΚΕΠΕ σημειώνει επίσης ότι και τα γειτονικά
με τον κατώτατο μισθό κλιμάκια έχουν αυξηθεί σε μέγεθος, ενώ το φαινόμενο της
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συγκέντρωσης κοντά στον κατώτατο μισθό καταγράφεται από το 2013 και είναι πιο έντονο
για τις γυναίκες από ότι για τους άνδρες, καταδεικνύοντας ότι αυτές είναι μάλλον πιο
ευαίσθητες σε μεταβολές του κατώτατου.
Αξίζει να επισημάνουμε ότι το 2009 το 19,3% των εργαζομένων αμείβονταν με μηνιαίο
μισθό χαμηλότερο από τον κατώτατο, ενώ το 2020 το ποσοστό αυτό έφτασε το 34,5%.
Προκύπτει, λοιπόν, ότι πλέον σχεδόν το ένα τρίτο των απασχολούμενων αμείβεται με μισθό
χαμηλότερο από τον κατώτατο, κυρίως ως αποτέλεσμα της ευρείας εξάπλωσης των
ευέλικτων μορφών απασχόλησης, με κυρίαρχη τη μερική απασχόληση.

Διάγραμμα 1 Κατανομή μηνιαίων αποδοχών στον ιδιωτικό τομέα

Πηγή: Μηνιαία Δελτία Απασχόλησης ΕΦΚΑ.

Ενδιαφέρον έχουν και οι δευτερογενείς αυξήσεις λόγω αύξησης του κατώτατου μισθού σε
μισθωτούς που αμείβονται με υψηλότερο μισθό. Η αύξηση του κατώτατου μισθού τον
Φεβρουάριο του 2019 κατά 11% για τους 25+ καθώς και η κατάργηση του υποκατώτατου
(από 528€ σε 650€) για τους νεότερους οδήγησε σε μετακίνηση από τον παλιό στον νέο
κατώτατο μισθό, αλλά και σε μικρή αύξηση των μισθών όσων αμείβονταν λίγο περισσότερο
από τον νέο κατώτατο. Εντούτοις, σε αμφότερα τα φύλα μεταβολές σε μισθούς άνω των
1.000€ είναι σχεδόν μηδενικές, ενώ οι όποιες αυξήσεις φαίνεται να λαμβάνουν χώρα εντός
της χρονιάς της αύξησης του κατώτατου, καθώς την επόμενη χρονιά για τους άνδρες
καταγράφεται μία μικρή αύξηση μόνο στην κατηγορία 750-800€, οριακή μείωση στις
κατηγορίες από 1.000-1.150€ και σταθερότητα από εκεί και πάνω, ενώ για τις γυναίκες
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παρατηρούνται αξιόλογες μειώσεις για μισθωτές από 850-1.150€ αντισταθμίζοντας σε
κάποιο βαθμό τις αυξήσεις της προηγούμενης χρονιάς. Αυξήσεις στα αντίστοιχα
μισθολογικά κλιμάκια βρίσκει και η ΤτΕ, η οποία εκτιμά ότι αύξηση του κατώτατου μισθού
κατά 1% οδηγεί σε αύξηση του μέσου μισθού πλήρους απασχόλησης κατά 0,44%.
Το αποτέλεσμα αυτό είναι παρόμοιο με αντίστοιχο του ΚΕΠΕ, το οποίο εκτιμά ότι η
ελαστικότητα των μέσων μισθών προς τον κατώτατο είναι 0,45. Εντούτοις, οι μικρές
επιχειρήσεις προκύπτουν πιο ευαίσθητες στις μεταβολές του κατώτατου μισθού, αφού μία
αύξηση 1% θα αυξήσει τους μέσους μισθούς στις μικρές επιχειρήσεις κατά 0,47%, ενώ στις
μεγάλες κατά 0,35%. Με άλλα λόγια η πίεση από μία αύξηση του κατώτατου μισθού είναι
αισθητά μεγαλύτερη προς τις μικρές επιχειρήσεις.
Επίσης, καταγράφονται σημαντικές κλαδικές διαφορές αναφορικά με την επίδραση του
κατώτατου στον μέσο μισθό. Ειδικότερα στις μικρές επιχειρήσεις σε πέντε κλάδους η
ελαστικότητα μέσων προς κατώτατους μισθούς εκτιμάται υψηλότερη από 0,5, μεταξύ των
οποίων περιλαμβάνονται και οι πολυπληθείς κλάδοι που σχετίζονται με τον τουρισμό και
το εμπόριο. Ο κλάδος της μεταποίησης βρίσκεται μαζί με τις κατασκευές στο 0,45.
Όσον αφορά στις επιχειρήσεις που απασχολούν από 10 εργαζόμενους και πάνω, κατά
κανόνα η ελαστικότητα μέσου προς κατώτατο μισθό είναι μικρότερη από εκείνη που ισχύει
στις μικρές επιχειρήσεις. Ο κλάδος καταλύματα και εστίαση συνεχίζει να είναι σχετικά πιο
ευαίσθητος σε αλλαγές του κατώτατου μισθού με ελαστικότητα στο 0,37 και ακολουθούν η
μεταποίηση, η υγεία και το εμπόριο με ελαστικότητα στο 0,32.

Διάγραμμα 2 Μεταβολή στην κατανομή μηναίων αποδοχών στον ιδιωτικό τομέα

Πηγή: Μηνιαία δελτία απασχόλησης ΕΦΚΑ.
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Τέλος, είναι ενδιαφέρον να δούμε σε σχετικούς όρους πόσο υψηλός είναι ο κατώτατος
μισθός. Στη διεθνή βιβλιογραφία συνήθως χρησιμοποιείται ο δείκτης Kaitz, δηλαδή ο λόγος
κατώτατου προς μέσο μισθό. Όσο πιο κοντά είναι ο κατώτατος μισθός στον μέσο, τόσο πιο
υψηλή είναι η τιμή του δείκτη, καταδεικνύοντας μεγαλύτερη αλληλοσυσχέτιση.
Για το 2021 ο δείκτης Kaitz για όλες τις επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των δέκα ατόμων
με στοιχεία του ΕΦΚΑ υπολογίζεται σε 0,49 (2020: 0,48) και κυμαίνεται από 0,26 για τον
κλάδο της ενέργειας έως 0,67 για τις διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες. Οι κλάδοι
που σχετίζονται με τον τουρισμό συνεχίζουν να καταγράφουν υψηλό δείκτη Kaitz (0,64)
κυρίως λόγω των χαμηλών μισθών στην εστίαση, ενώ ακολουθούν η υγεία (0,56), οι λοιπές
υπηρεσίες (0,55), η δημόσια διοίκηση (0,54), οι κατασκευές (0,54) και το εμπόριο (0,53).
Η μικρή μείωση του δείκτη Kaitz, λόγω πανδημίας, το 2021 οφείλεται στη μικρή μείωση του
μέσου μισθού για τις μεγάλες επιχειρήσεις από 1.243,1€ τον Οκτώβριο του 2020 σε
1.231,9€ τον Οκτώβριο του 2021, μάλλον ως αποτέλεσμα της πανδημίας και της
γενικότερης μειωμένης οικονομικής δραστηριότητας. Επίσης τα τότε μέτρα προστασίας της
απασχόλησης λόγω πανδημίας, όπως καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης από
το κράτος, επίδομα μη αναστολής συμβάσεων εργασίας είναι πολύ πιθανόν να έχουν
επηρεάσει τους καταγραφόμενους στον ΕΦΚΑ μέσους μισθούς. Φαίνεται, πάντως, ότι ήδη
από το 2019 σταμάτησε η συνεχής πτώση των μέσων μισθών, που ακολούθησε τη δραστική
και βίαιη μείωση των ελάχιστων μισθών τον Φεβρουάριο του 2012, και καλό θα είναι η
οικονομία να μην επανέλθει σε καθοδική πορεία των μισθών, γεγονός που δημιουργεί
αρνητικές προσδοκίες για το μέλλον.
Στις επιχειρήσεις με λιγότερους από 10 εργαζόμενους για το σύνολο των κλάδων ο δείκτης
Kaitz είναι σαφώς υψηλότερος από τον αντίστοιχο των μεγάλων επιχειρήσεων, δείχνοντας
ότι σημαντική μερίδα των εργαζομένων εκεί αμείβονται με μισθούς πολύ κοντά στον
κατώτατο μισθό. Ειδικότερα, ο δείκτης τόσο το 2020 όσο και το 2021 ήταν 0,72, ενώ
κυμαίνεται από 0,51 για τη δημόσια διοίκηση έως 0,82 για την εκπαίδευση. Η εκπαίδευση
(0,82), τα καταλύματα και η εστίαση (0,77) και το εμπόριο (0,76) καταγράφουν τους
υψηλότερους δείκτες Kaitz και άρα τους χαμηλότερους μισθούς. Αξίζει να επισημάνουμε
ότι και το 2021 ο κλάδος εκπαίδευση καταγράφει τον υψηλότερο δείκτη Kaitz μιας και οι
εκεί εργαζόμενοι αμείβονται με τους χαμηλότερους μισθούς.
Φαίνεται, λοιπόν, ότι ο κατώτατος μισθός ως ποσοστό του μέσου βρίσκεται εντός των
ορίων που διεθνώς θεωρούνται ικανοποιητικά, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τα ξεπερνά.
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Διάγραμμα 3 Δείκτης Kaitz ανά κλάδο
Επιχειρήσεις με περισσότερους από 10

Επιχειρήσεις με λιγότερους από 10

εργαζόμενους

εργαζόμενους

Πηγή: Μηνιαία δελτία απασχόλησης ΕΦΚΑ.

Στο σημείο αυτό οφείλουμε να κάνουμε δύο επισημάνσεις. Αρχικά οι δείκτες Kaitz για το
2021, εκτός από τον μέσο μισθό εκτιμήθηκαν χρησιμοποιώντας και τον διάμεσο μισθό κάθε
κλάδου και τα αποτελέσματα δεν φαίνεται να διαφέρουν, καθώς οι κλάδοι που
καταγράφουν υψηλότερο μέσο και άρα χαμηλότερο δείκτη Kaitz, επίσης καταγράφουν
υψηλότερο διάμεσο. Εντούτοις, ο μέσος μισθός σε όλους τους κλάδους είναι υψηλότερος
από τον διάμεσο και, κατά συνέπεια, ο Kaitz με βάση τον μέσο είναι χαμηλότερος από τον
αντίστοιχο με βάση το διάμεσο. Συγκεκριμένα, ο μέσος Kaitz με βάση τις μέσες αποδοχές
για το σύνολο των απασχολούμενων πλήρους απασχόλησης ανέρχεται σε 0,52 και με βάση
τον διάμεσο σε 0,63.
Δεύτερον, οι παραπάνω δείκτες Kaitz είναι σαφώς υψηλότεροι από αυτούς που
δημοσιεύουν η EUROSTAT και ο ΟΟΣΑ και χρησιμοποιεί το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ στην έκθεσή του. Αυτό
οφείλεται στο γεγονός ότι η EUROSTAT χρησιμοποιεί τις δειγματοληπτικές Έρευνες
Διάρθρωσης Αμοιβών, οι οποίες διεξάγονται κάθε τέσσερα έτη και περιορίζονται εκ
σχεδιασμού μόνο στις επιχειρήσεις με απασχόληση 10 άτομα και πάνω. Δεδομένου ότι οι
μικρές επιχειρήσεις κατά κανόνα δίδουν χαμηλότερους μισθούς, αυτό αυξάνει τον μέσο
μισθό και μειώνει παραπλανητικά τον δείκτη Kaitz, ενώ καθιστά και επισφαλείς τις διεθνείς
συγκρίσεις, επειδή στη χώρα μας οι μικρές επιχειρήσεις απασχολούν σχετικά μεγαλύτερη
μερίδα εργαζομένων και αποτελούν επίσης μεγαλύτερη μερίδα των εργοδοτών συγκριτικά
με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
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4.2 Κατώτατος μισθός και απασχόληση
Η διαχρονική εξέλιξη της μισθωτής απασχόλησης, του κατώτατου και του μέσου μισθού
παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 4 και στο Διάγραμμα 5 αντίστοιχα. Μέχρι την έναρξη της
οικονομικής κρίσης τόσο ο κατώτατος μισθός όσο και η απασχόληση ακολουθούσαν μία
ανοδική πορεία. Με την απαρχή της οικονομικής κρίσης η απασχόληση μειώθηκε για
αμφότερα τα φύλα, ενώ η πτωτική της πορεία φαίνεται να ανακόπτεται μετά τη μεγάλη
μείωση του κατώτατου μισθού τον Φεβρουάριο του 2012. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι
μετά την αξιόλογη αύξηση του κατώτατου μισθού τον Φεβρουάριο του 2019, οπότε και το
ΑΕΠ αυξανόταν, η απασχόληση συνέχισε την ανοδική της πορεία ουσιαστικά μέχρι την
εκδήλωση της πανδημίας τον Μάρτιο του 2020, ενώ το καλοκαίρι του 2020 σημειώνεται
μια μικρή ανάκαμψη, η οποία δεν είναι ικανή να απορροφήσει τις επιπτώσεις της
πανδημίας.
Διαφαίνεται ότι πιθανόν να υπάρχει 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.
Σε παρόμοιο συμπέρασμα οδηγούμαστε αν εξεταστεί και η μακροχρόνια σχέση μεταξύ
απασχόλησης και μέσων μισθών. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι η ανάκαμψη της απασχόλησης
ξεκίνησε αφού οι μέσοι μισθοί μειώθηκαν, ως αποτέλεσμα και της μείωσης του κατώτατου
μισθού το 2012, αλλά και της κατάργησης της μετενέργειας των ΣΣΕ σε συνδυασμό με την
αύξηση των επιχειρησιακών συμβάσεων.

Διάγραμμα 4 Απασχόληση ανά φύλο και κατώτατο ημερομίσθιο

Πηγή: Μηνιαία δελτία απασχόλησης ΕΦΚΑ.

32

Επιπλέον, από την περιγραφική ανάλυση φαίνεται ότι σημασία στην ένταση της αρνητικής
σχέσης μεταξύ απασχόλησης και μισθών έχει το μέγεθος της επιχείρησης, το είδος της
απασχόλησης (πλήρης ή μερική), ο κλάδος απασχόλησης και η φάση του οικονομικού
κύκλου. Τα ευρήματα αυτά συμβαδίζουν και με το πόσο διαδομένη είναι η χρήση του
κατώτατου μισθού στους συγκεκριμένους κλάδους και πόσο κοντά είναι ο μέσος με τον
κατώτατο.

Διάγραμμα 5 Απασχόληση και μέσο ημερομίσθιο

Πηγή: Μηνιαία δελτία απασχόλησης ΕΦΚΑ.

Αξιοποιώντας τα στοιχεία του ΕΦΚΑ εκτιμώνται συναρτήσεις απασχόλησης προκειμένου να
υπολογιστεί η ευαισθησία της απασχόλησης σε μεταβολές του κατώτατου μισθού. Η
αρνητική σχέση που παρατηρείται από τη διαγραμματική προσέγγιση επιβεβαιώνεται και
οικονομετρικά, αφού η ελαστικότητα της απασχόλησης ως προς τον κατώτατο μισθό
εκτιμάται αρνητική και στατιστικά σημαντική στο -0,094. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μια
ενδεχόμενη αύξηση των ελάχιστων μισθών κατά 10%, ceteris paribus δηλαδή χωρίς να
λαμβάνονται υπόψη μεταβολές στον όγκο της παραγωγής, θα οδηγήσει σε απώλεια
περίπου 20 χιλιάδες θέσεων εργασίας λαμβάνοντας υπόψη τη μέση απασχόληση του 2020.
Παρατηρούμε ότι η αρνητική επίδραση του κατώτατου μισθού είναι πιο έντονη στις μικρές
επιχειρήσεις (μέχρι 10 απασχολούμενοι), ενώ στις μεγάλες επιχειρήσεις φαίνεται να
καθίσταται στατιστικά ασήμαντη. Το αποτέλεσμα αυτό είναι συνεπακόλουθο της ευρείας
χρήσης του κατώτατου μισθού στις μικρές επιχειρήσεις, καθώς εκεί φαίνεται να υπάρχουν
πολλοί μισθωτοί που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό ή μισθό πολύ κοντά στον
κατώτατο.
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Συνεπώς, οι μεταβολές του κατώτατου μισθού θα πιέσουν περισσότερο τις μικρές και
οριακές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν μεγάλα περιθώρια αντίδρασης (προσαρμογή
ωρών εργασίας, κτλ.), ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις φαίνεται ότι έχουν τη δυνατότητα να
απορροφήσουν το αυξημένο κόστος εργασίας. Η επιπλέον αυτή επιβάρυνση κόστους
εργασίας των μικρών επιχειρήσεων, μέσα στη γενικότερη συγκυρία ακρίβειας πρώτων
υλών και κυρίως της ενέργειας, εκτιμάται ότι θα είναι ένα σημαντικό επιπλέον κόστος.

Πίνακας 3: Ελαστικότητα απασχόλησης ως προς κατώτατο μισθό

Ln(mw)
Ν

Συνολική
απασχόληση
-0.094*
(-2.12)
205

Άνδρες

Γυναίκες

-0.112*
(-2.48)
205

-0.065
(-1.25)
205

Μικρές
επιχειρήσεις
-0.168**
(-2.89)
144

Μεγάλες
επιχειρήσεις
0,101
(1,82)
144

Πηγή: Μηνιαία δελτία απασχόλησης ΕΦΚΑ.
Σημειώσεις: Περίοδος εκτιμήσεων 2003m12-2020m12/2009m1-2020m12 . 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

Αναφέραμε προηγουμένως ότι η ένταση της σχέσης απασχόλησης και κατώτατου
διαφοροποιείται ανάλογα με τη φάση του οικονομικού κύκλου. Αυτό γίνεται ξεκάθαρο στο
Διάγραμμα 6, όπου φαίνεται ότι σε περιόδους βαθιάς ύφεσης η αρνητική επίδραση του
κατώτατου μισθού μπορεί να φτάσει το -1,5 για το σύνολο της μισθωτής απασχόλησης.
Όσο αυξάνεται ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας τόσο μικραίνει η επίδραση
του κατώτατου μισθού, η οποία παρόλα αυτά παραμένει αρνητική. Αξίζει να αναφέρουμε
ότι μόνο όταν ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ ξεπεράσει το 0,5% η επίδραση του κατώτατου
μισθού καθίσταται στατιστικά ασήμαντη. Για το λόγο αυτό η αύξηση του κατώτατου μισθού
τον Φεβρουάριο του 2019 κατά 10% δεν φαίνεται να επηρέασε σημαντικά την
απασχόληση, μιας και το 2018 όσο και το 2019 η χώρα κατέγραφε θετικούς ρυθμούς
ανάπτυξης άνω του 0,5%.
Όσον αφορά στις 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 5%. Συνεπώς, οι μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν το 85% των
εργοδοτών, αλλά απασχολούν το 26% των μισθωτών, είναι ευαίσθητες σε μεταβολές του
κατώτατου μισθού ακόμα και σε περιόδους ανάπτυξης πιθανόν λόγω των μικρότερων
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δυνατοτήτων αντίδρασης σε μεταβολές του μισθολογικού κόστους, το οποίο συνδέεται
στενά με το ύψος του κατώτατου μισθού.

Διάγραμμα 6 Επίδραση του κατώτατου μισθού στην απασχόληση ανάλογα το μέγεθος
της μεταβολής του ΑΕΠ
Σύνολο μισθωτής απασχόλησης

Επιχειρήσεις με έως 10 εργαζόμενους

Πηγή: Μηνιαία δελτία απασχόλησης ΕΦΚΑ.

Οι προβλέψεις για την ελληνική οικονομία για το 2022 είναι θετικές αν και λόγω των
δυσμενών γεωπολιτικών εξελίξεων στην Ουκρανία και της αύξησης των τιμών στην
ενέργεια και σε άλλες πρώτες ύλες υπάρχει μία τάση αναθεώρησής τους προς τα κάτω.
Είναι ενδεικτικό ότι η πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ προέβλεπε αύξηση του
ΑΕΠ για το 2022 κατά 5,2%, αναθεωρήθηκε προς τα κάτω σε αύξηση κατά 4,9%. Ενώ οίκοι
αξιολόγησης προβλέπουν χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης κοντά στο 4%.23
Φαίνεται, λοιπόν, ότι ακόμα και αν επαληθευτούν οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, οι οποίες είναι και από τις πιο αισιόδοξες, οι μικρές επιχειρήσεις θα δεχθούν
κάποια -σχετικά μικρή- πίεση από την αύξηση του κατώτατου μισθού.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινίσουμε δύο σημαντικές τεχνικές λεπτομέρειες.
Αρχικά ότι η απώλεια των θέσεων εργασίας που φαίνεται πολύ πιθανή να υπάρξει από
αύξηση του κατώτατου μισθού δεν σημαίνει απαραίτητα και μείωση της απασχόλησης,
αλλά μπορεί να πάρει τη μορφή μείωσης του ρυθμού αύξησης της απασχόλησης. Με άλλα
λόγια, οι μικρές κυρίως επιχειρήσεις θα μειώσουν τον ρυθμό δημιουργίας νέων θέσεων
εργασίας κατά περίπου 0,18% ανά ποσοστιαία μονάδα αύξησης του κατώτατου μισθού.

23

Για παράδειγμα ο Fitch Solutions εκτιμά ανάπτυξη στο 4%, ο Consensus Economics στο 4,2% και ο
Focus Economics στο 4,5%.
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Αυτό φαίνεται ότι συνέβη και στην αύξηση του κατώτατου μισθού το 2019?, οπότε αν και
δεν καταγράφηκε μείωση της απασχόλησης φαίνεται ότι ο ρυθμός μεγέθυνσης της
απασχόλησης περιορίστηκε.
Δεύτερον, όπως όλες οι οικονομετρικές εκτιμήσεις έτσι και οι ελαστικότητες που
παρουσιάζονται εδώ έχουν ένα διάστημα εμπιστοσύνης εντός του οποίου κινείται η
πραγματική τιμή. Το γεγονός ότι μία ελαστικότητα χαρακτηρίζεται στατιστικά ασήμαντη
ουσιαστικά σημαίνει ότι μέσα σε αυτό το διάστημα εμπιστοσύνης περιλαμβάνεται και η
τιμή μηδέν. Άρα όπως φαίνεται και από το Διάγραμμα 6, τόσο για το σύνολο της μισθωτής
απασχόλησης όσο και για την απασχόληση στις μικρές επιχειρήσεις, η ελαστικότητα της
απασχόλησης προς τον κατώτατο μισθό προκύπτει αρνητική ανεξάρτητα από το επίπεδο
οικονομικής ανάπτυξης και το διάστημα εμπιστοσύνης είναι στο μεγαλύτερο μέρος του
αρνητικό. Συνεπώς, δεν αποκλείεται η επίδραση της αύξησης του κατώτατου μισθού να
έχει αρνητική επίδραση στην απασχόληση ακόμα και σε επίπεδα ανάπτυξης άνω του 5%.
Τέλος, αξίζει να επισημάνουμε ότι από την οικονομετρική ανάλυση προκύπτει μία αρνητική
και στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της σχετικής μεταβολής της απασχόλησης και του
επιπέδου του μέσου μισθού σε κλαδικό επίπεδο, αφού κλάδοι με χαμηλότερο μέσο μισθό
αύξησαν τη σχετική τους απασχόληση περισσότερο από κλάδους με υψηλότερο μέσο
μισθό. Εντούτοις, η αύξηση της απασχόλησης πέρα από τη συγκράτηση των μισθών σε
χαμηλότερα επίπεδα μπορεί να οφείλεται σε αύξηση της παραγωγής (ζήτησης του
προϊόντος) του κάθε κλάδου.

4.3 Κατώτατος μισθός και παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα
Βασικό προσδιοριστικό παράγοντα των εισοδημάτων, και άρα και των πραγματικών
μισθών, αποτελεί η παραγωγικότητα. Όταν αυξάνει η παραγωγικότητα, που ισοδυναμεί με
αυξημένο ανά εργαζόμενο προϊόν, επιτρέπει και 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. Οι 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. Αξίζει να σημειωθεί ότι η
όποια αύξηση του ΑΕΠ δεν δικαιολογεί αναγκαστικά αυξήσεις μισθών. Εάν λόγου χάρη
λόγω αύξησης της τουριστικής κίνησης μειωθούν οι άνεργοι και αυξηθεί η εκεί
απασχόληση με τους σημερινούς όρους αμοιβών και συνθηκών εργασίας, θα υπάρξει
αύξηση του ΑΕΠ, η οποία ωστόσο δεν δικαιολογεί την όποια αύξηση των (κατώτατων)
μισθών. Γενικότερα, η όποια αύξηση του ΑΕΠ (λόγω αύξησης της απασχόλησης, μείωση της
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ανεργίας, αύξηση των επενδύσεων) δεν υπαγορεύει αναγκαστικά αύξηση των (κατώτατων)
μισθών.
Σημασία έχουν επίσης οι μεταβολές των μισθών και του κόστους παραγωγής των βασικών
ανταγωνιστών της Ελλάδας. Όταν οι μισθοί και το κόστος παραγωγής στην Ελλάδα
αυξάνουν ταχύτερα από ότι στις χώρες με τις οποίες ανταγωνιζόμαστε, τότε οι ελληνικές
εξαγωγές καθίστανται λιγότερο ανταγωνιστικές (εκτοπίζονται από τις διεθνείς αγορές), ενώ
ενθαρρύνονται οι εισαγωγές οδηγώντας σε διεύρυνση του ελλείμματος στο ισοζύγιο
πληρωμών. Στο βαθμό 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. Συνεπώς, οι αποφάσεις για
αυξήσεις μισθών στην Ελλάδα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους μεταξύ άλλων και 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.
Τα στοιχεία για το 2021 καταγράφουν μια σημαντική αύξηση της Ακαθάριστης
Προστιθέμενης Αξίας σε σχέση με το 2020 (7,5%) μη ικανή όμως να καλύψει πλήρως τη
μείωση του 2020, αφού σε σχέση με το 2019 καταγράφεται μείωση -2,1%. Παρόμοια είναι
και η εξέλιξη της απασχόλησης, αφού καταγράφει αύξηση σε σχέση με το 2020 (συνολική
απασχόληση: 0,5%, μισθωτή απασχόληση: 0,2%) αλλά μείωση σε σχέση με το 2019
(συνολική απασχόληση: -0,8%, μισθωτή απασχόληση: -1,5%). Η αποκατάσταση των ωρών
εργασίας φαίνεται να είναι μικρότερη από αυτήν της απασχόλησης, καθώς αν και
αυξήθηκαν κατά 8,7% σε σχέση με το 2020 παραμένουν λιγότερες κατά 3,1% σε σχέση με
το 2019, οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι οι επιχειρήσεις κατά την περίοδο της πανδημίας,
και λόγω των θεσμικών παρεμβάσεων, προσάρμοσαν περισσότερο τις ώρες εργασίας από
την απασχόληση, λόγω πτώσης της οικονομικής δραστηριότητας.
Η παραγωγικότητα ως προς την απασχόληση αν και καταγράφει αξιόλογη αύξηση κατά 7%
δεν έχει καλύψει τις απώλειες του 2020 και έτσι εκτιμάται μειωμένη κατά -1,4% σε σχέση
με το 2019. Είναι πάντως ενδιαφέρον ότι αν και η παραγωγικότητα αυξήθηκε το 2021 σε
σχέση με το 2020, τρεις κλάδοι καταγράφουν μείωση (πρωτογενής τομέας, διαχείριση
ακινήτων, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί). Σε σχέση με το 2019 μείωση καταγράφουν
επιπλέον το εμπόριο και οι μεταφορές, καθώς και οι τέχνες και λοιπές υπηρεσίες. Φαίνεται,
λοιπόν, ότι αν και υπάρχει μία ανοδική δυναμική αυτή ακόμα δεν είναι αρκετή για να
αποκαταστήσει πλήρως τις δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας.
Η σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας σε συνδυασμό με τη σαφώς μικρότερη αύξηση
των μισθών ανά απασχολούμενο οδήγησαν σε μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας
κατά -5%, αντισταθμίζοντας εν μέρει την αύξηση 7,9% που καταγράφηκε το 2020. Η
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υψηλότερη μείωση του ΜΚΕ καταγράφεται στο εμπόριο και τις μεταφορές (-15,7%) και
ακολουθούν οι τέχνες και οι λοιπές υπηρεσίες (-13,2), ενώ με εξαίρεση τον πρωτογενή
τομέα που καταγράφει αύξηση (10,3%), τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας (10,1%) και τους
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (0,5%) οι υπόλοιποι κλάδοι καταγράφουν μείωση μέχρι 3,0%.
Αυτό είχε και ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας όπως
εκφράζεται από την εξέλιξη της πραγματικής σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας με
βάση το μοναδιαίο κόστος εργασίας.
Συνοψίζοντας, το 2021, με την άρση των περισσότερων περιοριστικών μέτρων λόγω της
πανδημίας και την επιστροφή στην ομαλότητα, η ελληνική οικονομία κατέγραψε αξιόλογη
ανάπτυξη. Η απασχόληση, συνολική και μισθωτή, σημείωσε μικρή αύξηση και
καταγράφεται αποκατάσταση των ωρών εργασίας, μέσω των οποίων είχε γίνει κυρίως η
προσαρμογή της αγοράς εργασίας στην πανδημία. Αξιόλογη είναι και η βελτίωση της
παραγωγικότητας, αν και θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι αυτή διαφέρει κατά κλάδο και δεν
φαίνεται να έχει ανακτήσει πλήρως τις απώλειες του 2020. Εντούτοις, η βελτίωση της
παραγωγικότητας σε συνδυασμό με τη μικρή αύξηση των ανά απασχολούμενο αποδοχών
είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας και κατ΄ επέκταση τη
βελτίωση της σχετικής θέσης της Ελλάδας σε όρους ανταγωνιστικότητας. Παρά τις θετικές
επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας, αυτές δεν ήταν αρκετές για να καλύψουν πλήρως τις
απώλειες της πανδημίας, δημιουργούν ωστόσο μία δυναμική για το 2022.

4.4 Κατώτατος μισθός και πληθωρισμός
Μια αύξηση του κατώτατου μισθού συνεπάγεται μια άμεση αύξηση του κόστους εργασίας
για τους απασχολούμενους που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό. Επίσης, θα
καταγραφούν αυξήσεις και σε μισθωτούς με αμοιβές σχετικά κοντά στον κατώτατο μισθό.
Στο βαθμό που οι επιχειρήσεις δεν είναι διατεθειμένες, λόγω περιορισμένου
ανταγωνισμού, ή αδυνατούν να καλύψουν αυτή τη διαφορά ή μέρος της από μείωση των
κερδών, τότε αυτή αναμένεται να μετακυλιθεί προς τους καταναλωτές μέσω αύξησης των
τιμών και, συνεπώς, αύξηση του πληθωρισμού.
Εξετάζοντας την επίδραση της μεταβολής του κατώτατου μισθού στο δείκτη τιμών
καταναλωτή για την περίοδο 1999-2021, εντοπίζουμε περιόδους, όπου εν όψει της αύξησης
του κατώτατου μισθού προηγήθηκε αύξηση τιμών. Ήτοι, οι επιχειρήσεις εκτιμώντας εκ των
προτέρων πότε θα λάβει χώρα η αύξηση του κατώτατου μισθού (παλαιότερα η ΕΓΣΣΕ
καθόριζε και το ύψος της δεύτερης αύξησης εντός του ίδιου έτους) μπορεί να
προσαρμόζουν τις τιμές τους αναλόγως πριν από την αύξηση του κατώτατου μισθού. Στο
βαθμό που ισχύει το ίδιο και το 2022, μπορεί να υποτεθεί ότι μέρος των αυξημένων τιμών
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τους πρόσφατους μήνες πιθανόν να περιλαμβάνει και τις αναμενόμενες μισθολογικές
αυξήσεις, οι οποίες έχουν προαναγγελθεί νωρίτερα και έχουν χαρακτηριστεί ως γενναίες.
Επίσης, υπενθυμίζουμε ότι η χρήση του κατώτατου μισθού είναι πιο διαδεδομένη σε
πολυπληθείς κλάδους, όπως το λιανικό εμπόριο, η εστίαση, η βιομηχανία τροφίμων, κτλ. Το
σχετικά μεγάλο μέγεθος των συγκεκριμένων κλάδων δεν επιτρέπει σε μεγάλο βαθμό τη
μετακύλιση του μισθολογικού κόστους στις τιμές, καθώς λόγω του διεθνούς ανταγωνισμού
σημαίνει απώλεια πωλήσεων.
Φυσικά το δυσμενές διεθνές περιβάλλον με την εισβολή στην Ουκρανία και τις πιέσεις που
αυτό δημιουργεί στην τιμή της ενέργειας και πολλών πρώτων υλών θα οδηγήσει την
επόμενη περίοδο αναπόφευκτα τουλάχιστον σε διατήρηση των υψηλών τιμών. Οι πιέσεις
που θα δημιουργηθούν στις τιμές λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού εκτιμούμε ότι
δεν θα είναι τόσο μεγάλες για δύο λόγους. Αρχικά μέρος του αυξημένου μισθολογικού
κόστους έχει ήδη ενσωματωθεί στις τιμές των προϊόντων εν αναμονή της αύξησης του
κατώτατου μισθού. Επίσης, ο ήδη αυξημένος πληθωρισμός και τα περιορισμένα κέρδη24
μπορούν να δράσουν ως ανάχωμα στο αποτέλεσμα διάχυσης του κατώτατου μισθού σε
υψηλότερους μισθούς.
Στο σημείο αυτό είναι σκόπιμο να αναφερθεί ότι οι εξελίξεις στον πληθωρισμό από ένα
σημείο και πέρα αναπόφευκτα επηρεάζουν τις εξελίξεις στον κατώτατο μισθό. Ειδικότερα,
σε περιόδους αρνητικού πληθωρισμού, οπότε η αγοραστική δύναμη αυξάνεται, όπως την
περίοδο 2013-2016 και το 2020, εφόσον ο κατώτατος μισθός βρίσκεται σε ένα αποδεκτό
ύψος, περαιτέρω αύξησή του δεν είναι απαραίτητη. Στον αντίποδα σε περιόδους υψηλού
πληθωρισμού, όπως την τρέχουσα περίοδο, η αγοραστική δύναμη του κατώτατου μισθού
μειώνεται δραστικά καθιστώντας, τουλάχιστον για λόγους διατήρησης της κοινωνικής
συνοχής, απαραίτητη την αύξησή του προκειμένου να μην διαβρωθεί η αγοραστική του
δύναμη. Έχει τεκμηριωθεί ότι οι πιο φτωχοί θίγονται περισσότερο από τον πληθωρισμό σε
σχέση με τους πλουσιότερους, καθώς το μίγμα της κατανάλωσής τους αφορά συνήθως
αγαθά που είναι πιο ευαίσθητα στις μεταβολές των τιμών (Διάγραμμα 7). Παρόλο που ο
μέσος πληθωρισμός για το 2021 ήταν 1,2%, το τελευταίο τρίμηνο του 2021 υπολογίζεται σε
4,5% και το πρώτο τρίμηνο του 2022 ανήλθε σε 7,5%. Ειδικότερα, τους τρεις πρώτους μήνες
του 2022 καταγράφει επιταχυνόμενη πορεία με 6,2% τον Ιανουάριο, 7,2% το Φεβρουάριο
και 8,9% τον Μάρτιο, σημειώνοντας τις υψηλότερες τιμές του από το 2001. Το βάσιμο αυτό
επιχείρημα για αύξηση του κατώτατου μισθού δεν πρέπει να παραγνωρίζει ότι αυξημένο
είναι επίσης και το κόστος παραγωγής για τις επιχειρήσεις (ενέργεια, πρώτες ύλες,
μεταφορικά, κτλ.), οπότε έχει σημασία η απόφαση για αύξηση του κατώτατου μισθού να
είναι ρεαλιστική και σε λογικά πλαίσια προκειμένου να ανταποκριθούν οι εργοδότες.
24

Υπενθυμίζουμε ότι σε συγκεκριμένα προϊόντα με νομοθετική παρέμβαση ισχύει πλαφόν στο
ποσοστό κερδοφορίας που δεν μπορεί να ξεπερνά αυτό του Σεπτεμβρίου του 2021.
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Διάγραμμα 7 Πληθωρισμός επιλεγμένων ομάδων, 2021

Πηγή: Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών, 2019, και ΔΤΚ, ΕΛΣΤΑΤ.
Κανελλόπουλος (2022)

4.5 Κατώτατος μισθός, μισθολογική ανισότητα και φτώχεια
Η επίδραση του κατώτατου μισθού στη μισθολογική ανισότητα είναι μάλλον
αναμφισβήτητη. Δεδομένου ότι αυξήσεις του κατώτατου μισθού συμπιέζουν τη
μισθολογική κατανομή στο χαμηλότερο τμήμα της προς το κέντρο μειώνοντας την
απόσταση τόσο μεταξύ του κάτω άκρου και του μέσου της κατανομής, καθώς και μεταξύ
των δύο άκρων της κατανομής είναι λογικό επακόλουθο η μείωση της μισθολογικής
ανισότητας. Τα δεδομένα του ΕΦΚΑ δείχνουν ότι την περίοδο που ο κατώτατος μισθός
μειώθηκε και παράλληλα μειώθηκε και ο μέσος μισθός η μισθολογική ανισότητα αυξήθηκε
κυρίως ως αποτέλεσμα της μετατόπισης της μισθολογικής κατανομής προς τα αριστερά.
Αντίθετα, η ανισότητα μισθών κατέγραψε ισχνή μείωση το 2019, η οποία συνεχίστηκε και
το 2020, κυρίως ως αποτέλεσμα της αύξησης του κατώτατου μισθού και της μεγάλης
συγκέντρωσης των αποδοχών γύρω από αυτόν.25 Ο συντελεστής συσχέτισης μεταξύ
25

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 και σε 0,380 το 2020, μετά την αύξηση του
κατώτατου μισθού. Τα στοιχεία από την Εργάνη δείχνουν και αυτά μείωση της μισθολογικής
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μισθολογικής ανισότητας και κατώτατου μισθού εκτιμάται σε -0,863 και είναι στατιστικά
σημαντικός (-0,856 για τους άνδρες και σε -0,858 για τις γυναίκες) επαληθεύοντας την
αρνητική συσχέτιση των δύο μεγεθών.
Η σχέση του κατώτατου μισθού με τη φτώχεια δεν είναι αρκετά ξεκάθαρη, καθώς το εάν
κάποιος που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό θεωρείται φτωχός ή όχι εξαρτάται από το
οικογενειακό του εισόδημα, το μέγεθος του νοικοκυριού, καθώς και την πρόσδεση των
μελών του νοικοκυριού στην αγορά εργασίας.26 Εξετάζοντας τη διασπορά των
χαμηλόμισθών στην εισοδηματική κατανομή χρησιμοποιώντας τα δεδομένα της έρευνας
EU-SILC, η οποία είναι η επίσημη έρευνα που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της φτώχειας
στην Ελλάδα, εκτιμάται ότι περίπου το 60% των χαμηλόμισθων ανήκουν σε νοικοκυριά
μέχρι και το πέμπτο δεκατημόριο της εισοδηματικής κατανομής, ενώ το υπόλοιπο 40% σε
υψηλότερα δεκατημόρια. Από την άλλη πλευρά, στην έκθεση του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ (2022)
καταγράφεται ότι το ποσοστό των μισθωτών στην Ελλάδα που αμείβονται με τον κατώτατο
μισθό και ζουν σε συνθήκες υλικής στέρησης είναι 46%, σημειώνοντας ότι είναι και το
υψηλότερο ανάμεσα στα κράτη-μέλη της ΕΕ. Φαίνεται, λοιπόν, ότι μια αύξηση του
κατώτατου μισθού δεν πρόκειται να έχει σημαντική επίδραση στη μείωση της φτώχειας,
αλλά μάλλον θα οδηγήσει σε περιορισμό της υλικής στέρησης.
Γενικά ο κατώτατος μισθός στη διεθνή βιβλιογραφία από μόνος του δεν κρίνεται ιδιαίτερα
αποτελεσματικό εργαλείο καταπολέμησης της φτώχειας. Αυτό μάλλον ισχύει και στην
Ελλάδα, όπου οι ομάδες που κινδυνεύουν περισσότερο από τη φτώχεια είναι οι άνεργοι
(45,3%) και οι μη οικονομικά ενεργοί (εκτός των συνταξιούχων) (25,1%), η ανακούφιση των
οποίων θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό
φτώχειας για τους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση εκτιμάται σε 10% έναντι 21% για
τους εργαζόμενους με μερική απασχόληση, σηματοδοτώντας την ανάγκη για διεύρυνση της
πλήρους απασχόλησης ως μέτρο μείωσης της φτώχειας.

ανισότητας μεταξύ 2018 και 2019, ενώ το 2020 οι δείκτες ανισότητας καταγράφουν μια σχετική
σταθερότητα και το 2021 μια μικρή αύξηση.
26
Είναι ενδεικτικό ότι κάποιος που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό και δεν έχει κάποια άλλη πηγή
εισοδήματος, όταν ζει μόνος του δεν θεωρείται φτωχός, καθώς το ετήσιο εισόδημά του
(663*14=9.100€) βρίσκεται πάνω από το όριο της φτώχειας (5.269€). Στον αντίποδα, αν ανήκει σε
ένα τυπικό νοικοκυριό με δύο ενήλικες, έναν εργαζόμενο και δύο εξαρτώμενα παιδιά το ισοδύναμο
κατά κεφαλήν εισόδημά του είναι 4.420€ και βρίσκεται πολύ πιο κάτω από το όριο της φτώχειας.
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Εμπειρογνώμων για τον Κατώτατο Μισθό27
5.1 Εισαγωγή
Βασικός στόχος του κατώτατου μισθού είναι η προστασία των μισθωτών εργαζομένων
έναντι υπερβολικά χαμηλών αμοιβών και η διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς βιοτικού
επιπέδου αυτής της ομάδας εργαζομένων. Ο καθορισμός κατώτατου ορίου αμοιβών
καθίσταται υποχρεωτικός με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και αποτελεί στόχο της
ασκούμενης δημόσιας πολιτικής.28 Βάσει του συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου -και
προκειμένου να εξασφαλίζεται το μέγιστο δυνατό όφελος των μισθωτών σε βάθος χρόνουθα πρέπει να αξιολογούνται και να σταθμίζονται αυστηρά οι θετικές επιπτώσεις μίας
μεταβολής του κατώτατου μισθού, με τις αρνητικές συνέπειες που ενδεχομένως
συνεπάγεται μία τέτοια απόφαση.
Βάσει της διαθέσιμης διεθνούς εμπειρίας, μια αύξηση του κατώτατου μισθού ενδέχεται να
έχει τόσο θετικές όσο και αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία. Στις θετικές επιπτώσεις
συγκαταλέγονται: (α) η αύξηση του εισοδήματος των χαμηλόμισθων (β) η μείωση της
εισοδηματικής ανισότητας και (γ) η δημιουργία κινήτρων εισόδου στην επίσημη αγορά
εργασίας, ειδικά για ομάδες με χαμηλή συμμετοχή σε αυτήν. Ενδεχόμενες αρνητικές
επιπτώσεις μιας αύξησης του κατώτατου μισθού είναι: (α) ο περιορισμός των προσλήψεων
εργαζομένων χαμηλών δεξιοτήτων ή εργαζομένων με μικρή εργασιακή εμπειρία (οι οποίοι
συνήθως λαμβάνουν χαμηλότερες αμοιβές και συνεπώς επηρεάζονται άμεσα από τον
κατώτατο μισθό) (β) η μείωση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων χαμηλής προστιθέμενης
αξίας που απασχολούν χαμηλόμισθους εργαζόμενους29 (γ) η «διάχυση» της αύξησης του
κατώτατου μισθού και στα υψηλότερα μισθολογικά κλιμάκια (spillover effects)30 η οποία

27

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%986%CE%9B46%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A%CE%98%CE%A8%CE%98
28

Σύμφωνα με τον ισχύον θεσμικό πλαίσιο (άρθρο 103 του ν. 4172/2013, ΦΕΚ Α΄ 167) για την
πολιτική του κατώτατου μισθού στην Ελλάδα, προβλέπεται ότι “…Το ύψος του νομοθετημένου
κατώτατου μισθού και νομοθετημένου ημερομισθίου θα πρέπει να καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη
την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και τις προοπτικές της για ανάπτυξη από την άποψη της
παραγωγικότητας, των τιμών, και της ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης, του ποσοστού της
ανεργίας, των εισοδημάτων και μισθών.”
29

Σύμφωνα με έρευνα που έγινε υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Τράπεζας, η αύξηση του κατώτατου
μισθού κατά 10,9% τον Ιανουάριο του 2019 οδήγησε σε επιβράδυνση της αύξησης απασχόλησης
κατά 2% στις επιχειρήσεις που απασχολούν κυρίως χαμηλόμισθους.
30

Σύμφωνα με έρευνα της Τράπεζας της Ελλάδος, η αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 1% οδηγεί
σε αύξηση του μέσου μισθού κατά 0,4%, το οποίο υποδηλώνει σημαντική διάχυση από τον κατώτατο

42

αυξάνει το κόστος εργασίας και, στο βαθμό που υπερβαίνει την αύξηση της
παραγωγικότητας,

οδηγεί

σε

μείωση

της

ανταγωνιστικότητας

και

δημιουργεί

πληθωριστικές πιέσεις (δ) η δημιουργία κινήτρων για αδήλωτη απασχόληση ή τύποις αυτοαπασχόλησης εάν ο κατώτατος μισθός καθοριστεί σε υψηλά επίπεδα συγκριτικά με την
παραγωγικότητα της οικονομίας και (ε) η επιβάρυνση του προϋπολογισμού ενεργητικών
και παθητικών πολιτικών απασχόλησης, οι οποίες καθορίζονται σε συνάρτηση με το ύψους
του κατώτατου μισθού.
Για την αξιολόγηση και τη στάθμιση των πιθανών θετικών και αρνητικών επιπτώσεων του
καθορισμού του κατώτατου μισθού και ωρομισθίου, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η
κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, και πιο συγκεκριμένα οι εξελίξεις στο πραγματικό
διαθέσιμο εισόδημα των μισθωτών, το κόστος διαβίωσης, την κατάσταση της αγοράς
εργασίας σε όρους απασχόλησης και ανεργίας, την κατανομή των ατομικών αμοιβών, και
τέλος, την παραγωγικότητα της εργασίας. Η αποτίμηση των μεγεθών αυτών βάσει
αξιόπιστων οικονομικών δεδομένων αποτελεί θεμελιώδες συστατικό για τον ορθό
σχεδιασμό της δημόσιας πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό, αναδεικνύεται καθοριστικός και ο
ρόλος της ποιότητας των παρεχόμενων εμπειρικών δεδομένων προκειμένου να υπάρξει
έγκυρη αποτίμηση των επιπτώσεων των μεταβολών των κατώτατων ορίων αμοιβών στην
οικονομία,31 και ακολούθως αξιόπιστη πολιτική πρόταση.32
Στο πλαίσιο της παρούσας αξιολόγησης για τον καθορισμό των κατώτατων ορίων αμοιβών
στην Ελλάδα, θα παρουσιαστούν (α) στοιχεία για το οικονομικό περιβάλλον εντός του
μισθό προς τα υψηλότερα μισθολογικά κλιμάκια. Το συμπέρασμα αυτό επιβεβαιώνεται και από
σχετική έρευνα του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ).
31

Ειδικότερα σε ότι αφορά τις επιπτώσεις στην απασχόληση, αρχικά πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η
υφιστάμενη δομή της αγοράς εργασίας. Από την μια πλευρά, στην ανταγωνιστική αγορά εργασίας η
προσαρμογή της απασχόλησης εξαρτάται από τις δυνάμεις της προσφοράς και ζήτησης με
αποτέλεσμα οι μεμονωμένες επιχειρήσεις να μην μπορούν να επηρεάσουν τους μισθούς και άρα η
προσαρμογή στην απασχόληση ή/και τις ώρες εργασίας να είναι άμεση. Από την άλλη πλευρά, σε
περιπτώσεις μη ανταγωνιστικών αγορών εργασίας οι επιχειρήσεις μπορούν να επηρεάσουν τους
μισθούς που προσφέρουν και να προσαρμόσουν ανάλογα την απασχόληση ή/και τις ώρες εργασίας,
με αποτέλεσμα οι επιπτώσεις από την αύξηση του κατώτατου μισθού να μην είναι άμεσα ορατές.
Ωστόσο και στις δυο περιπτώσεις ο εντοπισμός των επιπτώσεων της αύξησης του κατώτατου μισθού
στην απασχόληση ή/και τις ώρες εργασίας είναι πρωταρχικά ζήτημα εμπειρικής ανάλυσης.
32

Αξίζει να αναφερθεί ότι η ποιότητα των στοιχείων αναφορικά με τις αμοιβές και τις ώρες εργασίας
αποτελεί κρίσιμο παράγοντα, προκειμένου να υπάρξει ορθή εκτίμηση της πραγματικής κατανομής
των αμοιβών στην οικονομία (και της σχετικής θέσης των κατώτατων αμοιβών σε αυτήν) καθώς και
έγκυρη αποτίμηση των επιπτώσεων των μεταβολών του κατώτατου μισθού στην απασχόληση και
την παραγωγικότητα. Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητος ο εμπλουτισμός των δεδομένων του ΠΣ
ΕΡΓΑΝΗ με ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις ώρες εργασίας κάθε εργαζόμενου. Η ανάγκη αυτή
επισημαίνεται τόσο στη μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας, όσο και στην επιστολή του Προέδρου της
ΕΛΣΤΑΤ κατά την τρέχουσα διαβούλευση για το ύψος των κατώτατων ορίων αμοιβών. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάγκη εμπλουτισμού των δεδομένων του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ,
παραπέμπουμε στο Παράρτημα.
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οποίου θα ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις και (β) εκτιμήσεις για την βέλτιστη μεταβολή
του ύψους των κατώτατων αυτών ορίων.

5.2 Το Οικονομικό Περιβάλλον
Απασχόληση
Στο πεδίο της απασχόλησης, η ελληνική αγορά εργασίας δεν έχει επανέλθει πλήρως από
την κρίση χρέους της προηγούμενης δεκαετίας, παρά την βελτίωση των τελευταίων ετών.
Το 2020, η πανδημία ανέκοψε τη προηγηθείσα βελτίωση του δείκτη απασχόλησης. Η
αύξηση στην απασχόληση που παρατηρήθηκε εντός του έτους 2021 εντοπίζεται κυρίως σε
προσλήψεις μισθωτών στους κλάδους που σχετίζονται με τον τουρισμό.33 Ο πόλεμος στην
Ουκρανία επηρεάζει αρνητικά τον κλάδο του τουρισμού και, συνεπώς, αποτελεί σημαντικό
παράγοντα αβεβαιότητας σχετικά με την εξέλιξη της απασχόλησης των χαμηλόμισθων
εντός του 2022.

Ανεργία
Το εποχικά διορθωμένο επίπεδο ανεργίας για τον Ιανουάριο 2022 ήταν 12,8%, μακράν το
υψηλότερο στην ΕΕ. Το ποσοστό ανεργίας των νέων, οι μισθοί των οποίων είναι πολύ κοντά
στον κατώτατο μισθό, είναι σχεδόν τριπλάσιο, στο 32,6%. Σε υψηλά επίπεδα, επίσης
διατηρούνται τα ποσοστά της ανεργίας των γυναικών, των ατόμων με χαμηλά επίπεδα
εκπαίδευσης, και των μεταναστών.

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
Η σημαντικότερη εξέλιξη των τελευταίων μηνών είναι η απότομη αύξηση του
πληθωρισμού, μετά από μια δεκαετία σχετικής σταθερότητας των τιμών, η οποία μείωσε το
πραγματικό εισόδημα των μισθωτών. Συγκεκριμένα, το πρώτο τρίμηνο του 2022 ο Δείκτης
Τιμών Καταναλωτή (Εθνικός Δείκτης, Ελληνική Στατιστική Αρχή) ήταν αυξημένος κατά 7,5%
σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2021. Επιπλέον, σύμφωνα με την Έκθεση του Διοικητή
της Τράπεζας της Ελλάδος (δημοσίευση, Απρίλιος 2022), προβλέπεται ότι ο πληθωρισμός
(Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή) θα κυμανθεί κατά μέσο όρο για το έτος 2022
μεταξύ του 5,2% (ήπιο σενάριο) και του 7% (δυσμενές σενάριο). Η μελλοντική εξέλιξη του
πληθωρισμού και η σχετική διάρκεια του φαινομένου καθίστανται εξαιρετικά αβέβαιες

33

Σημειώνεται ότι στους συγκεκριμένους κλάδους το ποσοστό των μισθωτών που αμείβονται με τον
κατώτατο μισθό είναι ιδιαίτερα υψηλό συγκριτικά με άλλους κλάδους (βλέπε στοιχεία ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ).
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λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και της συνακόλουθης αναταραχής στις αγορές
ενέργειας.34

Μισθωτοί που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό
Για να αξιολογηθεί η επίπτωση μιας αύξησης του κατώτατου μισθού στην οικονομία θα
πρέπει να υπολογιστεί ο αριθμός των εργαζομένων που επηρεάζονται από αυτήν την
απόφαση. Κατά την περίοδο 2017-2021, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, το
ποσοστό των θέσεων εργασίας που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό (μηνιαίες αποδοχές)
αυξήθηκε από 21% το 2017 σε 28% το 2021. Η αύξηση αυτή επιβεβαιώνεται και στην
περίπτωση των μισθωτών θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης από 14% το 2017 σε
20% το 2021.35 Θεωρούμε ότι το ποσοστό αυτό είναι περισσότερο αξιόπιστο όταν
υπολογίζεται με βάση τις θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα για
λόγους που αναφέρουμε στο Παράρτημα. Σημειώνουμε ότι το ποσοστό αυτό (20% για το
2021) είναι υψηλό με βάση τη σχετική διεθνή εμπειρία.

Κατανομή αμοιβών
Για να αξιολογηθεί το ύψος του κατώτατου μισθού στο πλαίσιο της παραγωγικότητας της
οικονομίας, είναι χρήσιμο να εξεταστεί η σχέση μεταξύ του κατώτατου μισθού και της
συνολικής κατανομής των μισθών. Κατά την περίοδο 2017-2021, σύμφωνα με τα στοιχεία
του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, ο λόγος του κατώτατου μισθού προς το μέσο όρο των αμοιβών των θέσεων
εργασίας πλήρους απασχόλησης (Kaitz index) αυξήθηκε από 0,46 το 2017 σε 0,49 το 2021.
Αντιστοίχως, ο λόγος του κατώτατου μισθού προς τη διάμεσο των αμοιβών των μισθωτών
πλήρους απασχόλησης επίσης αυξήθηκε από 0,57 το 2017 σε 0,63 το 2021. Τα στοιχεία
αυτά είναι απολύτως συμβατά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για οδηγία

34

Πρόσφατη μελέτη της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα κυμανθεί
μεταξύ του 4,4% και 8,0% ανάλογα με το σενάριο που θα επικρατήσει (5,8% στην περίπτωση του
βασικού σεναρίου, 4,4% στην περίπτωση του σεναρίου ταχείας αποκλιμάκωσης της κρίσης και 8,0%
στην περίπτωση σεναρίου παρατεταμένης κρίσης). Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) στο
κείμενο συμπερασμάτων του για την Ελλάδα (31 Μαρτίου 2022), προβλέπει πληθωρισμό 4,5% για το
έτος 2022. Τέλος, το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή προβλέπει ότι ο
πληθωρισμός θα κυμανθεί μεταξύ του 7,4% (ήπιο σενάριο) και του 11,0% (δυσμενές σενάριο).
35

Η απόκλιση στο ποσοστό αμειβόμενων με τον κατώτατο μισθό μεταξύ του συνόλου των θέσεων
εργασίας και των θέσεων εργασίας με πλήρη απασχόληση οφείλεται στο αυξημένο ποσοστό στο
σύνολο των θέσεων εργασίας, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι θέσεις εργασίας μερικής
απασχόληση και εκ περιτροπής εργασίας (το 2021 το ποσοστό αμειβόμενων με τον κατώτατο μισθό
ανερχόταν σε 48% ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 2018 ανερχόταν σε 39%). Ωστόσο θα πρέπει να
επισημανθεί ότι επειδή τα στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ δεν περιλαμβάνουν ακριβή πληροφόρηση για τις
ώρες εργασίας, τα ποσοστά αμειβόμενων με τον κατώτατο μισθό ενδέχεται να είναι
υπερεκτιμημένα. Για την ορθή εκτίμηση των παραπάνω κρίνεται απαραίτητος ο εμπλουτισμός των
δεδομένων του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ στη βάση όσων αναφέρονται στο σχετικό Παράρτημα .
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σχετικά τον κατώτατο μισθό (η οποία θέτει ως θεμιτούς στόχους το 50% του μέσου μισθού
ή το 60% του διάμεσου μισθού) και τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας.36

Ασφαλιστικές εισφορές
Μεταξύ Ιουνίου 2020 και Ιανουαρίου 2022 έγιναν σημαντικές μειώσεις στις ασφαλιστικές
εισφορές των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα. Οι εισφορές των ασφαλισμένων έχουν
μειωθεί από το 18,85% στο 14,12% του μεικτού μισθού, μεταβολή η οποία αύξησε κατά
5,8% το καθαρό εισόδημα ενός εργαζομένου με σταθερό μεικτό μισθό την ίδια περίοδο.

Παραγωγικότητα της εργασίας
Από τις διαθέσιμες εκτιμήσεις από τα στοιχεία εθνικών λογαριασμών για την ελληνική
οικονομία (Eurostat) σχετικά με την εξέλιξη της παραγωγικότητας της εργασίας
(ακαθάριστο εγχώριο προϊόν ανά εργαζόμενο), προκύπτει ότι το 2021 ο ετήσιος μέσος όρος
των τριμηνιαίων μεταβολών, σε σχέση με το 2019, δεν παρουσιάζει κάποια αξιοσημείωτη
βελτίωση και κινείται οριακά γύρω από το μηδέν.

5.3 Αξιολόγηση και γνωμοδότηση
Τέσσερα είναι τα βασικά συμπεράσματα από τα στοιχεία που παρατίθενται παραπάνω:
Πρώτον, το επίπεδο της ανεργίας, καίτοι βαίνει μειούμενο τα τελευταία χρόνια, παραμένει
ακόμα σε πολύ υψηλά επίπεδα. Συνεπώς, η μείωση της ανεργίας και η αύξηση της
απασχόλησης οφείλουν να αποτελούν βασικές προτεραιότητες των πολιτικών που
αφορούν την αγορά εργασίας.
Δεύτερον, εξετάζοντας το ποσοστό των απασχολούμενων που αμείβονται με τον κατώτατο
μισθό και την κατανομή των αμοιβών, το επίπεδο του κατώτατου μισθού είναι
ικανοποιητικό, αντίστοιχο της παραγωγικότητας και των αντοχών της ελληνικής οικονομίας.
Τρίτον, η μεταβολή του μέσου όρου της παραγωγικότητας της εργασίας τα τελευταία έτη
δεν παρουσιάζει αξιοσημείωτη βελτίωση, γεγονός που περιορίζει τις δυνατότητες για
σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού.
Τέταρτον, η μη αναμενόμενη αύξηση του πληθωρισμού οδηγεί σε σημαντική μείωση του
πραγματικού εισοδήματος των εργαζομένων. Στο βαθμό που ο πληθωρισμός μειώνει
συγκριτικά περισσότερο την αγοραστική αξία των αμοιβών των χαμηλόμισθών έναντι των

36

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μπορεί
κάποιος
να
ανατρέξει
στον
παρακάτω
σύνδεσμό:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/PDF/?uri= CELEX:52020PC0682&from=EN
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υψηλόμισθών εργαζομένων, η αύξηση του κατώτατου μισθού θα μπορούσε να αποτελέσει
έναν μηχανισμό αντιστάθμισης των απωλειών σε όρους κατανάλωσης.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω θεωρούμε ότι το επίπεδο κατώτατων μισθών πριν από
την πληθωριστική αύξηση ήταν ικανοποιητικό και ότι είναι θεμιτή μια αύξηση του ύψους
των κατώτατων ορίων αμοιβών προκειμένου να αναπληρωθεί η απώλεια πραγματικού
εισοδήματος των χαμηλόμισθών λόγω του πληθωρισμού. Ωστόσο, καθώς το πρόβλημα της
ανεργίας παραμένει ακόμα κυρίαρχο στην ελληνική οικονομία, η επιτροπή υπογραμμίζει
τους

υπαρκτούς

κινδύνους

απωλειών

θέσεων

εργασίας

και

μείωσης

της

ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. Συνεπώς, θέτει ως στόχο της μεταβολής
του κατώτατου μισθού την αποκατάσταση της αγοραστικής δύναμής του στα επίπεδα του
2021.37 Λαμβάνοντας υπόψη το εύρος των εκτιμήσεων σχετικά με το επίπεδο του
πληθωρισμού για το 2022 καθώς και την αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 2% τον
Ιανουάριο του 2022, εισηγούμαστε να γίνει επιπρόσθετη αύξηση του κατώτατου μισθού
και ημερομισθίου μεταξύ 2,6% και 4,2%.

37

Ο πραγματικός καθαρός κατώτατος μισθός του Δεκεμβρίου 2021 είναι ελαφρά υψηλότερος (κατά
0,6%) σε σχέση με το επίπεδο που είχε μετά την σημαντική αύξηση του Φεβρουαρίου 2019. Οι
όποιες απώλειες λόγω της αύξησης τιμών εντός του 2021 αντισταθμίστηκαν από τις παράλληλες
μειώσεις των ασφαλιστικών εισφορών.
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6 Συμπεράσματα και προτάσεις πολιτικής
Στο πλαίσιο της διαδικασίας διαμόρφωσης του νομοθετικώς καθορισμένου νόμιμου
κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους εργαζόμενους ιδιωτικού δικαίου,
το

παρόν

Σχέδιο

Πορίσματος

Διαβούλευσης

καταγράφει

τις

προτάσεις

των

διαβουλευομένων κοινωνικών εταίρων, τα σημεία συμφωνίας τους, τεκμηρίωση ως προς
την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και της αγοράς εργασίας και τους παράγοντες που
επιδρούν στον καθορισμό του προτεινόμενου νομοθετημένου κατωτάτου μισθού και
ημερομισθίου.
Τα ερευνητικά ιδρύματα που κατέθεσαν εκθέσεις αναφορικά με την αξιολόγηση του
κατώτατου μισθού, καθώς και οι κοινωνικοί εταίροι που έλαβαν μέρος στη διαδικασία της
διαβούλευσης συμφωνούν να υπάρξει αύξηση του κατώτατου μισθού, αλλά διαφωνούν ως
προς το μέγεθος αυτής της αύξησης. Αν και όλοι αναγνωρίζουν τη μείωση της αγοραστικής
δύναμης των μισθωτών, και δη όσων αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, τα κριτήρια που
θέτουν αναφορικά με το μέγεθος της αύξησης διαφέρουν οδηγώντας σε διαφορετικά
συμπεράσματα. Συγκεκριμένοι θέτουν αμιγώς οικονομικά κριτήρια (νομισματική
σταθερότητα, διατήρηση ανταγωνιστικότητας, κτλ.) προκρίνοντας μικρότερη αύξηση, ενώ
άλλοι θέτουν κριτήρια κοινωνικά (μείωση ανισότητας, φτώχειας και υλικής στέρησης)
ζητώντας μία σαφώς υψηλότερη αύξηση.
Αυτή η απόκλιση απόψεων και επιχειρηματολογίας είναι χρήσιμο να αξιολογείται και να
βρίσκεται στον εφικτό βαθμό μία κοινή συνισταμένη. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες,
αλλά και σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες, μία ανεξάρτητη επιτροπή ειδικών ή συγκεκριμένος
αρμόδιος οργανισμός, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των κοινωνικών φορέων και
αξιοποιώντας πλειάδα στατιστικών δεδομένων εισηγείται (σε συγκεκριμένες χώρες
δεσμευτικά) στην εξ ορισμού αρμόδια Κυβέρνηση τις εκάστοτε αλλαγές στο ύψος του
κατώτατου μισθού. Αυτή η πρακτική είναι ευρέως αποδεκτή ως καλή, καθώς μειώνει τις
κοινωνικές και πολιτικές εντάσεις, ενώ συνυπολογίζει οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια,
όπως γίνεται και στη χώρα μας με την ισχύουσα νομοθεσία. Εξάλλου, οι αποφάσεις για τον
κατώτατο μισθό δεν αφορούν αποκλειστικά στους συνδικαλισμένους εργαζόμενους και
τους εργοδότες, καθώς επηρεάζουν επίσης τις προοπτικές απασχόλησης των ανέργων, των
μη συνδικαλισμένων εργαζόμενων και των εργαζομένων στην παραοικονομία, οι οποίοι
είναι αμφίβολο εάν εκπροσωπούντο επαρκώς στην προηγούμενη διαδικασία. Επίσης, η
επίδραση του κατώτατου μισθού σε καίρια μακροοικονομικά μεγέθη (ανεργία, μοναδιαίο
κόστος εργασίας, ισοζύγιο πληρωμών, κτλ.) δεν θα πρέπει να αγνοείται. Θεωρούμε, λοιπόν,
ότι ο μηχανισμός αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού που εφαρμόζεται στην χώρα μας
είναι μία σύγχρονη καλή πρακτική. Φαίνεται ότι είναι σύμφωνη με το πνεύμα και το
γράμμα του σχεδίου σχετικής Οδηγίας της ΕΕ και στις χώρες που εφαρμόζεται είχε θετικά
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αποτελέσματα, αφού επιτρέπει την ολοκληρωμένη, ανεξάρτητη και συστηματική
αξιολόγηση των δυνατοτήτων αύξησης του κατώτατου μισθού. Επιστροφή στον
προηγούμενο μηχανισμό καθορισμού του κατώτατου μισθού μέσω συλλογικής
διαπραγμάτευσης των τριτοβάθμιων κοινωνικών εταίρων, που σημειωτέον δεν
εφαρμόζεται σε καμία χώρα, θα αποτελούσε άκαρπη οπισθοδρόμηση και αφαίρεση από
την πολιτεία της ευθύνης να ασκεί την κοινωνική και οικονομική πολιτική.
Η πορεία της ελληνικής οικονομίας το 2021 χαρακτηρίζεται από τη σταδιακή άρση των
περιορισμών εξαιτίας της πανδημίας στην οικονομική δραστηριότητα και την
αποκατάσταση της κανονικότητας σε μεγάλο βαθμό. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να
καταγραφεί μια εξαιρετικά υψηλή αύξηση στο ΑΕΠ της χώρας, η οποία σε συνδυασμό με τη
συγκράτηση της απασχόλησης, με βάση τα εθνικολογιστικά στοιχεία, οδήγησε σε αύξηση
της παραγωγικότητας. Οι κατακρημνισμένες ώρες απασχόλησης φαίνεται σε μεγάλο βαθμό
να αποκαθίστανται σε λίγο χαμηλότερο επίπεδο από πριν την πανδημία. Οι μέσες αμοιβές
ανά απασχολούμενο κατέγραψαν αύξηση σχεδόν 2%, όμως λόγω του πληθωρισμού σε
πραγματικούς όρους η αύξηση αυτή υπολογίζεται σε 0,7%. Ο συνδυασμός μεγάλης
αύξησης της παραγωγικότητας και μικρής αύξησης των ανά εργαζόμενο μισθών συνέτειναν
σε αξιόλογη μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας (-5,0%), βελτιώνοντας τη διεθνή
ανταγωνιστικότητα της Ελλάδος. Η βελτίωση αυτή δεν φαίνεται αρκετή για να
αντισταθμίσει πλήρως τις απώλειες του 2020, ενώ φαίνεται ότι συγκεκριμένοι κλάδοι
συνεχίζουν να υστερούν τόσο σε όρους παραγωγής όσο και σε όρους παραγωγικότητας.
Σημαντικό σημείο προόδου είναι επίσης η συνεχιζόμενη μείωση της ανεργίας, η οποία
πλέον έχει κατέλθει στο 12,8% (Ιανουάριος 2022), καθώς και η αντίστοιχη αύξηση των
απασχολούμενων. Μάλιστα το ποσοστό ανεργίας από τον Απρίλιο του 2021 καταγράφει
σημαντική αύξηση στον ρυθμό μείωσής του. Επίσης, αξιοσημείωτη είναι και η αύξηση στον
αριθμό των απασχολούμενων για ένατο συνεχόμενο μήνα, καταγράφοντας την υψηλότερη
αύξηση στην απασχόληση από το 2004.
Ιδιαίτερα ανησυχητικές είναι, ωστόσο, οι εξελίξεις στο γεωπολιτικό πεδίο, καθώς ο πόλεμος
στην Ουκρανία κλιμακώνεται και επικρατεί αβεβαιότητα αναφορικά με την εξέλιξή του. Ο
πληθωρισμός που καταγράφεται από το δεύτερο εξάμηνο του 2021 φαίνεται ότι θα ενταθεί
ως αποτέλεσμα των αυξημένων τιμών στην ενέργεια και των ανατιμήσεων σε βασικές
πρώτες ύλες. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο πληθωρισμός του Μαρτίου 2022 με 8,9% είναι ο
υψηλότερος από το 2000 και του Φεβρουαρίου με 7,2% ο δεύτερος υψηλότερος. Αυτό έχει
ως αποτέλεσμα τη μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών και την αύξηση του
κόστους πολλών επιχειρήσεων. Η κυβέρνηση έλαβε στοχευμένα μέτρα προστασίας των
ευάλωτων νοικοκυριών και κατέθεσε συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους 2,6 δισ.
ευρώ για περαιτέρω ενίσχυση λόγω της ακρίβειας. Οι δυσμενείς εξελίξεις στον πληθωρισμό
και η πιθανή αρνητική επίδρασή του στον τουρισμό σε συνδυασμό με τις γεωπολιτικές
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εξελίξεις, οδήγησαν σειρά από διεθνείς οργανισμούς και οίκους αξιολόγησης να
αναθεωρήσουν προς τα κάτω τις προβλέψεις τους για την ελληνική οικονομία, οι οποίες,
ωστόσο, συνεχίζουν να παραμένουν θετικές.
Τα στοιχεία του ΕΦΚΑ δείχνουν μία ισχυρή θετική σχέση μεταξύ του κατώτατου μισθού και
του μέσου, ενώ οι κατώτατοι μισθοί σε σχέση με τους μέσους βρίσκονται εντός των
διεθνών αποδεκτών ορίων με βάση τον δείκτη Kaitz (λόγος κατώτατου προς μέσο). Η θετική
σχέση μεταξύ κατώτατου και μέσου μισθού εμφανίζεται πιο έντονη στις μικρές
επιχειρήσεις και σε πολυπληθείς κλάδους της οικονομίας (τουρισμός, εμπόριο,
μεταποίηση).
Η σχέση του κατώτατου μισθού με την απασχόληση είναι 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.
Η αρνητική σχέση μεταξύ κατώτατου μισθού και απασχόλησης γίνεται πιο έντονη σε
περιόδους

οικονομικής

ύφεσης,

ενώ

σε

περιόδους

οικονομικής

ανάπτυξης

εξουδετερώνεται. Για τις μικρές όμως επιχειρήσεις, οι οποίες είναι πιο ευαίσθητες σε
αλλαγές του κατώτατου μισθού, η αύξηση του ΑΕΠ θα πρέπει να ξεπεράσει το 5% για να
καταστεί η επίδραση του κατώτατου μισθού στην απασχόληση στατιστικά ασήμαντη.
Γίνεται, λοιπόν, σαφές ότι οι μικρές επιχειρήσεις, στις οποίες η χρήση του κατώτατου
μισθού είναι διάχυτη, είναι σαφώς πιο εκτεθειμένες στις δυσμενείς επιπτώσεις που θα έχει
μια αύξησή του. Αυτό εντείνεται αν λάβουμε υπόψη ότι οι μικρές επιχειρήσεις έχουν
πληγεί από την αύξηση των πρώτων υλών και λόγω μικρού μεγέθους έχουν περιορισμένα
περιθώρια αντίδρασης.
Λαμβάνοντας υπόψη μας τα παραπάνω και δίδοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στα ακόλουθα:
•

Το σύνολο των κοινωνικών εταίρων συμφωνεί να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός και το
ίδιο προτείνεται και από τους ερευνητικούς φορείς.

•

Ο πληθωρισμός είναι υψηλός και αναμένεται να διαμορφωθεί το 2022 σε επίπεδο άνω
του 5%.

•

Η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών έχει μειωθεί σημαντικά και η μείωση αυτή
είναι πιο έντονη για τους φτωχότερους και οικονομικά αδύναμους.

•

Οι προοπτικές για την ελληνική οικονομία το 2022 παραμένουν θετικές, παρ’ όλη την
αβεβαιότητα λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων και του αυξημένου πληθωρισμού, και
προβλέπεται αύξηση του ΑΕΠ, μείωση της ανεργίας και βελτίωση της παραγωγικότητας.

•

Η πρόβλεψη για ανάπτυξη αναμένεται να μετριάσει σε κάποιο βαθμό την αρνητική
επίπτωση της αύξησης του κατώτατου μισθού στην απασχόληση.

•

Το γεγονός ότι μισθολογικές αυξήσεις δημιουργούν θετικές προσδοκίες.
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•

Από την άλλη πλευρά, μια αύξηση του κατώτατου μισθού θα αυξήσει επίσης και τους
μέσους μισθούς, ενώ θα έχει αρνητική επίδραση στην απασχόληση, μικρότερη στο
βαθμό που θα επιτευχθούν αξιόλογοι ρυθμοί ανάπτυξης. Επιπλέον, το ύψος του
κατώτατου μισθού σε σχέση με τον μέσο (και τον διάμεσο) είναι ήδη εντός των
ευρωπαϊκών επιθυμητών ορίων.

•

Την πρόταση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, που αναπτύσσεται στο κεφάλαιο 5, και
προτείνει αύξηση στον κατώτατο μισθό από 2,6% έως 4,2%.

Το ΚΕΠΕ λοιπόν συμπεραίνει ότι η αύξηση στον κατώτατο μισθό το 2022 πρέπει
τουλάχιστον να καλύπτει τον μέσο πληθωρισμό του έτους. Ως εκ τούτου, με δεδομένη την
αύξηση κατά 2% που έλαβε χώρα στις αρχές του έτους, το ΚΕΠΕ προτείνει από 1ης Μαΐου
του 2022 μία επιπλέον αύξηση από 3% έως 6%. Εάν η αύξηση του κατώτατου μισθού
κυμανθεί εντός των συγκεκριμένων ορίων, εκτιμούμε ότι θα αποκατασταθεί σε μεγάλο
βαθμό η αγοραστική απώλεια των χαμηλόμισθων, ενώ οι όποιες αρνητικές επιπτώσεις της
θα είναι περιορισμένες, εφόσον επαληθευτούν οι προβλέψεις για ανάπτυξη.
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Παράρτημα κεφαλαίου 5
Ανάμεσα στις μεταβλητές που συνήθως χρησιμοποιούνται για την ανάλυση του
οικονομικού περιβάλλοντος, είναι απαραίτητο να συνεκτιμώνται (i) η μορφή της κατανομής
των ατομικών αμοιβών των εργαζόμενων στην οικονομία, και (ii) το ποσοστό των μισθωτών
που αμείβονται με τα κατώτατα όρια αμοιβών, καθώς και εκείνων που επηρεάζονται από
τις μεταβολές αυτών. Ωστόσο, για τον ακριβή υπολογισμό τους, απαιτούνται λεπτομερή
στοιχεία για τις αμοιβές και τις ώρες εργασίας κάθε εργαζόμενου.

Ι. Κατανομή αμοιβών
Για την αξιολόγηση προτάσεων αναπροσαρμογής των κατώτατων ορίων αμοιβών, είναι
απαραίτητο να εξεταστεί η σχετική τους θέση έναντι της συνολικής κατανομής των αμοιβών
στην οικονομία. Αυτό θα επιτρέψει τον ακριβή υπολογισμό της αναλογίας του κατώτατου
μισθού ως προς το μέσο όρο και τη διάμεσο των αμοιβών πλήρους απασχόλησης. Η
πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC) για οδηγία σχετικά με τον κατώτατο μισθό
αναφέρει ως πιθανούς στόχους το 50% του μέσου μισθού ή το 60% του διάμεσου
μισθού.38 Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για τον Οκτώβριο
κάθε έτους της περιόδου 2017-2021, προκύπτει ότι το τρέχον ύψος του κατώτατου μισθού
συμβαδίζει με τις ισχύουσες οδηγίες της EC.
Συγκεκριμένα, η αναλογία του κατώτατου μισθού ως προς το μέσο όρο (διάμεσο) των
αμοιβών των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης ανέρχεται σε 0.46 (0.57) για το έτος
2017, σε 0.44 (0.57) για το έτος 2018, σε 0.51 (0.63) για το έτος 2019, σε 0.51 (0.63) για το
έτος 2020, και σε 0.51 (0.63) για το έτος 2021. Από την ανάλυση των ίδιων στοιχείων
προκύπτει ότι κατά την ίδια περίοδο ο δείκτης ανισότητας (Ρ90/Ρ10) των αμοιβών
ακολούθησε φθίνουσα πορεία: 3.01 (2017), 3.03 (2018), 2.79 (2019), 2.77 (2020), 2.73
(2021). Ωστόσο η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στις εξελίξεις που έλαβαν χώρα στο
κομμάτι της κατανομής των ατομικών αμοιβών που βρίσκεται κάτω της διαμέσου.
Συγκεκριμένα, ο δείκτης ανισότητας Ρ50/Ρ10 μειώθηκε περισσότερο (1.50 το 2017, 1.50 το
2018, 1.41 το 2019, 1.41 το 2020, και 1.40 το 2021) συγκριτικά με το δείκτη Ρ90/Ρ50 (2.00
το 2017, 2.02 το 2018, 1.97 το 2019, 1.97 το 2020, και 1.95 το 2021). Δεδομένων ότι (α) η
διάμεσος τιμή των αμοιβών πλήρους απασχόλησης παραμένει σχετικά σταθερή τα
τελευταία έτη, και (β) η αναλογία του κατώτατου μισθού ως προς τη διάμεσο των αμοιβών
πλήρους απασχόλησης βρίσκεται οριακά άνω του 60%, η ισχύουσα οδηγία της EC για το
ύψος των κατώτατων ορίων αμοιβών φαίνεται να ικανοποιείται στην περίπτωση της
Ελλάδας.
38

Πηγή: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0682
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ΙΙ. Μισθωτοί που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό
Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για τον Οκτώβριο κάθε έτους
της περιόδου 2017-2021, το ποσοστό του συνόλου των μισθωτών θέσεων εργασίας που
αμείβονται με τα κατώτατα όρια αυξήθηκε σημαντικά: 21% (2017), 22% (2018), 27% (2019),
28% (2020), και 28% (2021). Η αύξηση αυτή επιβεβαιώνεται και στην περίπτωση των
μισθωτών θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης: 14% (2017), 15% (2018), 19% (2019),
19% (2020), και 20% (2021). Αυτές οι τάσεις εξηγούνται από τη σημαντική αύξηση των
κατώτατων ορίων αμοιβών το Φεβρουάριο του 2019. Η αύξηση της διαφοράς μεταξύ του
ποσοστού του συνόλου των θέσεων εργασίας που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό και
των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό,
οφείλεται στο αυξημένο αριθμό θέσεων εργασίας μερικής απασχόλησης και εκ περιτροπής
εργασίας. Ενδεικτικά σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα ατομικά στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, το
ποσοστό θέσεων εργασίας μερικής απασχόλησης που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό το
2018 ανερχόταν σε 39%, ενώ το 2021 σε 48%.
Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι καθώς τα επικαιροποιημένα στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ δεν
παρέχουν πληροφόρηση για τις ώρες εργασίας, το ποσοστό των θέσεων εργασίας που
αμείβονται με τον κατώτατο μισθό ενδέχεται να είναι μια υπερεκτίμηση του πραγματικού
ποσοστού. Πρόσφατη μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας, χρησιμοποιώντας ατομικά
δεδομένα από το ΠΣ ΕΦΚΑ, υπολόγισε ότι τον Ιανουάριο του 2019, το 15% των
εργαζόμενων πλήρους απασχόλησης αμείβονταν με τον κατώτατο μισθό. Ωστόσο, το
ποσοστό αυτό υποχωρούσε στο 9.7% όταν λαμβάνονταν υπόψη μόνο οι εργαζόμενοι
πλήρους απασχόλησης με 25 ημέρες ασφάλισης.
Ο κρίσιμος ρόλος του χρόνου εργασίας για τον ακριβή υπολογισμό του ποσοστού
αμειβόμενων με τα κατώτατα όρια αμοιβών, αναδεικνύεται από τη χρήση των ατομικών
δεδομένων της Έρευνας Διάρθρωσης & Κατανομής των Αμοιβών στις Επιχειρήσεις (ΕΔΚΑ)
για το έτος 2018, τα οποία είναι διαθέσιμα από την ΕΛΣΤΑΤ. Η συγκεκριμένη έρευνα,
περιλαμβάνει μετρήσεις τόσο για το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών (Οκτωβρίου), όσο και
για τις συνολικές ώρες εργασίας των εργαζόμενων σε επιχειρήσεις που απασχολούν ≥10
εργαζόμενους. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται εφικτός ο ακριβής υπολογισμός του
ατομικού ωρομισθίου. Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι το ποσοστό των εργαζόμενων
που αμείβονται με ωρομίσθιο ≤€3.516 (= €568.08/166.67 ώρες μηνιαίως) ανέρχεται σε
5.12%. Το αντίστοιχο ποσοστό κάλυψης όταν η βάση του υπολογισμού είναι οι μηνιαίες
αποδοχές ανέχεται σε 15.03%. Για την ορθότερη σύγκριση του ποσοστού αμειβόμενων με
τον κατώτατο μισθό που προκύπτει από την ΕΔΚΑ (Οκτώβριος 2018) με τα στοιχεία του ΠΣ
ΕΡΓΑΝΗ (Οκτώβριος 2018), το ποσοστό αμειβόμενων με τον κατώτατο μισθό με τα στοιχεία
του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ επανεκτιμήθηκε χρησιμοποιώντας ως δείγμα τις επιχειρήσεις με ≥10
εργαζόμενους. Στην περίπτωση αυτή, το ποσοστό αμειβόμενων με τον κατώτατο μισθό
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ανέρχεται σε 17.3%, το οποίο δεν φαίνεται να αποκλίνει ιδιαίτερα από το 15.03% της ΕΔΚΑ.
Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι οι επιχειρήσεις που απασχολούν ≥10 εργαζόμενους
αποτελούν ένα μικρό μέρος του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, συγκεκριμένα το 12.9%
του συνόλου των επιχειρήσεων σύμφωνα το ΠΣ ΕΦΚΑ (στοιχεία Οκτωβρίου 2017).
Επομένως, η διαθεσιμότητα ακριβών μετρήσεων για τις ώρες εργασίας είναι επιτακτική για
τον υπολογισμό του πραγματικού ποσοστού κάλυψης του κατώτατου μισθού στο σύνολο
των ιδιωτικών επιχειρήσεων.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, η ποιότητα των στοιχείων για τις αμοιβές και τις ώρες εργασίας
είναι κρίσιμος παράγοντας με ιδιαίτερα σημαντικές προεκτάσεις για την εκτίμηση της
πραγματικής κατανομής των αμοιβών στην οικονομία και τη σχετική θέση των κατώτατων
ορίων αμοιβών ως προς αυτήν, καθώς και την αξιολόγηση των επιπτώσεων των μεταβολών
του κατώτατου μισθού στην απασχόληση και την παραγωγικότητα. Επομένως, κρίνεται
απαραίτητος ο εμπλουτισμός των δεδομένων του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με ακριβείς πληροφορίες
σχετικά με τις ώρες εργασίας κάθε εργαζόμενου. Αυτό σημειώνεται τόσο στη μελέτη της
Παγκόσμιας Τράπεζας, όσο και στην επιστολή του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ κατά την τρέχουσα
διαβούλευση για το ύψος των κατώτατων ορίων αμοιβών.
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