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Διαβούλευση για τον κατώτατο μισθό
Υπόμνημα θέσεων και προτάσεων του ΣΒΕ για τη διαμόρφωση του κατώτατου μισθού

Το γενικότερο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον,
ουσιαστικά υπαγορεύει την αδυναμία του οικονομικού
συστήματος να υποστηρίξει και να τροφοδοτήσει μία
αύξηση του κατώτατου μισθού,  χωρίς να μειωθεί η διεθνής
ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής οικονομίας.

Κατά το 2019 ο ΣΒΕ είχε αξιολογήσει θετικά την αύξηση του
κατώτατου μισθού, καθώς οι προοπτικές ανάπτυξης ήταν
ιδιαιτέρως θετικές και είχε αρχίσει να διαφαίνεται η
σημαντική επανάκαμψη της ελληνικής παραγωγής. Ωστόσο
έκτοτε τα δεδομένα έχουν αλλάξει δραματικά λόγω της
πανδημίας COVID-19 και της στασιμότητας της ελληνικής

οικονομίας, εξαιτίας μερικής παύσης της οικονομικής
δραστηριότητας.

Στην τρέχουσα συγκυρία θεωρούμε ότι πιθανές θετικές ή/και
ουδέτερες επιπτώσεις από μια αύξηση του κατώτατου
μισθού υπερκαλύπτονται  από τις αρνητικές συνέπειες που
θα έχουν για τις επιχειρήσεις και την οικονομία.

Στο πλαίσιο ακριβώς αυτό επαναφέρουμε την αξιολόγηση
του ΣΒΕ για τα θετικά και τα αρνητικά σημεία από την
αύξηση του επιπέδου του κατώτατου μισθού από
παλαιότερο αντίστοιχο υπόμνημα.

Θετικά/Ουδέτερα σημεία Αρνητικά σημεία

· Το ύψος του κατώτατου μισθού
δημιουργεί αυξημένη κατανάλωση,
αφού έχει παρατηρηθεί ότι οι
χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι έχουν
ισχυρή ροπή προς την κατανάλωση
και ειδικά προς την κατανάλωση
αγαθών πρώτης ανάγκης.

· Αυξήσεις του κατώτατου μισθού
εντός λογικών ορίων, δεν έχουν
σημαντικές επιπτώσεις στη συνολική
απασχόληση. Είναι όμως θετικά
υποβοηθητικές οι επιπτώσεις από
την αύξησή του, για τις
ονομαζόμενες «ευάλωτες»
κατηγορίες πληθυσμού, όπως οι
νεοεισερχόμενοι στην αγορά
εργασίας, ηλικίας 18 – 24 ετών.

· Το ύψος του κατώτατου μισθού μπορεί να επιδράσει αρνητικά στην
ανταγωνιστικότητα διεθνοποιημένων επιχειρήσεων και κλάδων της
ελληνικής οικονομίας που είναι εντάσεως εργασίας.

· Το ύψος του κατώτατου μισθού, συνήθως, συμπαρασύρει και τον
μέσο μισθό, με σημείο εκκίνησης του επηρεασμού προς τα πάνω, το
μέρος των εργαζομένων που βρίσκονται μισθολογικά λίγο
περισσότερο από τον κατώτατο μισθό.

· Αύξηση του κατώτατου μισθού συνεπάγεται αύξηση των τιμών των
προϊόντων.

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

Μη λελογισμένη αύξηση και μη ρεαλιστική χρονικά απόδοση
της αύξησης,  μπορεί να οδηγήσει αφενός στην υπονόμευση
της προσπάθειας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
της οικονομίας, αλλά, με βεβαιότητα, θα πλήξει δυναμικούς
και εξωστρεφείς κλάδους που παράγουν και διακινούν
«διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα».

Επίσης ο ΣΒΕ υποστηρίζει ότι δεν θα πρέπει να
παραγνωρίζεται το γεγονός ότι κατά την τρέχουσα περίοδο,
βασικά ζητούμενα είναι η υποστήριξη της επανεκκίνησης της
οικονομικής δραστηριότητας, η βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω της αύξησης

της παραγωγικότητας της εργασίας και συνεπακόλουθα η
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας συνολικά της οικονομίας
της χώρας.

Με βάση ακριβώς τη διαπίστωση της συσχέτισης της
διάρθρωσης και λειτουργίας συνολικά της αγοράς εργασίας
με την συνολική ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και
λαμβάνοντας υπόψη τις θετικές και αρνητικές επιδράσεις
στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων από το
επίπεδο διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού, ο ΣΒΕ
προτείνει:

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


