
 
Διαβούλευση για τον κατώτατο μισθό – Υπόμνημα ΣΒΕ 

Στο πλαίσιο διαβούλευσης για τον κατώτατο μισθό, ο ΣΒΕ κατέθεσε την Τρίτη 15 Μαρτίου 
2022, υπόμνημα θέσεων και προτάσεων για την αξιολόγηση του ισχύοντος νομοθετημένου 
κατώτατου μισθού και ημερομισθίου για το έτος 2022, στον Πρόεδρο του  Οργανισμού 
Μεσολάβησης & Διαιτησίας, κ. Κ. Παπαδημητρίου με κοινοποίηση στον Υπουργό Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κ. Χατζηδάκη. 

Στο κείμενο του υπομνήματος μεταξύ άλλων αναφέρεται:  

Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μετά την κρίση στην 
Ουκρανία, δημιουργεί κλίμα υψηλής αβεβαιότητας σε σχέση με την επίτευξη υψηλών και, 
κυρίως, βιώσιμων ρυθμών ανάπτυξης για την Ελληνική οικονομία. 

Ειδικά για τη βιομηχανία, τα δημοσιευμένα στοιχεία καταγράφουν υψηλές αντοχές και 
σαφείς προοπτικές ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια. Επιπλέον, από το 2019 και μετά, οι 
μεταρρυθμίσεις στο πεδίο της οικονομίας, δημιούργησαν ευνοϊκό περιβάλλον για τις 
μεταποιητικές επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα την αυξημένη ανθεκτικότητά τους κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας. 

Σήμερα όμως: 

1. Οι πληθωριστικές πιέσεις, είναι δυνατόν να υπονομεύσουν την προσπάθεια ενίσχυσης 
των εισοδημάτων στη χώρα μας, αφού τα περιθώρια αύξησης των εισοδημάτων 
παραμένουν στενά. Στο πλαίσιο αυτό αποτελεί κεντρικό ζητούμενο η εξασφάλιση της 
σταθερότητας των τιμών. 

2. Αποτελεί αδήριτη ανάγκη η λήψη μέτρων ενίσχυσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, τα 
οποία όμως δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να θέσουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική 
κατάσταση της χώρας και για το λόγο αυτό θα πρέπει να μελετηθούν προσεκτικά οι 
σχετικές δημοσιονομικές επιπτώσεις τους, και,  

3. Θα πρέπει να διαφυλαχθεί η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής 
οικονομίας η οποία έχει επιτευχθεί από το 2019 κ.ε.. Σημειώνουμε ότι τα μέτρα που 
ελήφθησαν κατά την περίοδο της υγειονομικής κρίσης, είχαν σαφώς θετικό αποτέλεσμα 
στη διατήρηση των θέσεων εργασίας και στη συνέχιση της λειτουργίας των 
επιχειρήσεων, άρα στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής σε περίοδο πρωτόγνωρης 
κοινωνικής και οικονομικής κρίσης. 

Παρά το πρωτόγνωρα αρνητικό διεθνές περιβάλλον δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων, 
και με δεδομένες τις σημαντικές πληθωριστικές πιέσεις, ο ΣΒΕ αξιολογεί θετικά την αύξηση 
του κατώτατου μισθού στη χώρα. Στο πλαίσιο ακριβώς αυτό επαναφέρουμε 
επικαιροποιημένη την αξιολόγηση του ΣΒΕ για τα θετικά και τα αρνητικά σημεία από την 
αύξηση του επιπέδου του κατώτατου μισθού στη χώρα. 

 

 

 

 



Θετικά/Ουδέτερα σημεία Αρνητικά σημεία 
1. Ακόμη και σε περιβάλλον πληθωριστικών 

πιέσεων, το ύψος του κατώτατου μισθού 
θα δημιουργήσει αυξημένη κατανάλωση, 
αφού έχει παρατηρηθεί ότι οι 
χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι έχουν ισχυρή 
ροπή προς την κατανάλωση και ειδικά 
προς την κατανάλωση αγαθών πρώτης 
ανάγκης.  
 

2. Η αύξηση του κατώτατου μισθού σε 
συνδυασμό με τις ενισχύσεις του 
κράτους στα νοικοκυριά που ανήκουν 
στις ασθενέστερες τάξεις, θα μειώσει την 
αδυναμία ανταπόκρισής τους στην 
πληρωμή των αυξημένων τιμολογίων 
ενέργειας. 

 
3. Η αύξηση του κατώτατου μισθού εντός 

λογικών ορίων, θεωρούμε ότι 
υποβοηθούν θετικά τις ονομαζόμενες 
«ευάλωτες» κατηγορίες πληθυσμού, 
όπως οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά 
εργασίας, ηλικίας 18 – 24 ετών.  

 
4. Η προτεινόμενη αύξηση του κατώτατου 

μισθού θα πρέπει να συμβεί και για 
λόγους αύξησης της απασχόλησης. Παρά 
το γεγονός ότι συνήθως οι αυξήσεις του 
κατώτατου μισθού εντός λογικών ορίων 
δεν έχουν σημαντικά θετικές επιπτώσεις 
στην απασχόληση, εντούτοις θεωρούμε 
ότι θα υπάρξει έστω και μικρή μείωση 
της ανεργίας, παρά το αρνητικό 
περιβάλλον δραστηριοποίησης των 
επιχειρήσεων και παρά τη γενικότερη 
αβεβαιότητα που επικρατεί. 

1. Το ύψος του κατώτατου μισθού μπορεί να 
επιδράσει αρνητικά στην ανταγωνιστικότητα 
διεθνοποιημένων επιχειρήσεων και κλάδων 
της Ελληνικής οικονομίας που είναι 
εντάσεως εργασίας, μέσω της αύξησης του 
λειτουργικού τους κόστους, το οποίο έχει 
αρνητική επίδραση τόσο στην κερδοφορία, 
όσο και στη διεθνή ανταγωνιστικότητα των 
συγκεκριμένων επιχειρήσεων. Η 
συγκεκριμένη διαπίστωση καθίσταται ακόμη 
περισσότερο σημαντική με δεδομένη την 
αβεβαιότητα στο παγκόσμιο εμπόριο που 
υπάρχει το τελευταίο χρονικό διάστημα και 
τη διατάραξη των παγκόσμιων αλυσίδων 
εφοδιασμού. 
 

2. 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. Άρα, μη 
λελογισμένη αύξηση του κατώτατου μισθού 
μπορεί να λειτουργήσει επιβαρυντικά στο 
ήδη βεβαρυμμένο λειτουργικό κόστος των 
επιχειρήσεων. 

 
3. Αύξηση του κατώτατου μισθού συνεπάγεται 

αύξηση των τιμών των προϊόντων, λόγω της 
αύξησης του μισθολογικού και του μη 
μισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων. Η 
συγκεκριμένη αύξηση θα είναι μεγαλύτερη 
λόγω ακριβώς των πληθωριστικών πιέσεων 
που κατά τις προβλέψεις θα υπάρξουν σε 
ολόκληρο το 2022.  

 
4. 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.  

 

Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις, ο ΣΒΕ θεωρεί ότι η διαμόρφωση του κατώτατου 
μισθού θα πρέπει να συνάδει με τη στρατηγική, τις πολιτικές και τις δράσεις για την αλλαγή 
του παραγωγικού μοντέλου της οικονομίας. Βασική θέση του ΣΒΕ είναι η επίτευξη 
πραγματικά βιώσιμων ρυθμών ανάπτυξης για την Ελληνική οικονομία την επόμενη δεκαετία. 
Άρα, και παρά το δυσμενές διεθνές επιχειρηματικό κλίμα θα πρέπει να παραμείνουμε 
προσηλωμένοι στον στόχο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας, με 
τη βιομηχανία και τη μεταποίηση στο επίκεντρο της αναπτυξιακής διαδικασίας, για λόγους 
που έχουν αναλυθεί και τεκμηριωθεί σύντομα αλλά με επάρκεια στο παρόν κείμενο. Στο 
πλαίσιο αυτό η παραγωγή «διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων» θα πρέπει να γίνει 
κυρίαρχος στόχος για τη χώρα και προς αυτή την κατεύθυνση απαιτείται μια ορθά 



λειτουργούσα αγορά εργασίας, στην οποία θα έχει υπάρξει συμφωνία για το ύψος του 
κατώτατου μισθού.  

Επίσης, η προτεινόμενη από τον ΣΒΕ αύξηση του κατώτατου μισθού θα πρέπει απαραίτητα 
να συνοδευθεί από την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, η οποία με τη σειρά της 
θα ενισχύσει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της χώρας μας.  

Στο πλαίσιο ακριβώς αυτό και λαμβάνοντας υπόψη ότι: 

 η διάρθρωση και εύρυθμη λειτουργία της αγοράς εργασίας έχει άμεση επίδραση 
στη διεθνή ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, και,  

 το ύψος του κατώτατου μισθού, το οποίο δημιουργεί τόσο θετικές όσο και αρνητικές 
επιδράσεις στο λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων,  

προτείνουμε: 

Ο κατώτατος μισθός προτείνεται να αυξηθεί εφέτος σε ποσοστό από 3% έως 5%, 
μετά και την αύξηση 2% από την 1η Ιανουαρίου 2022. 
 
Κατά τον ΣΒΕ η αύξηση αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από 
φορολογικές ελαφρύνσεις των χαμηλόμισθων, ούτως ώστε να μην εξανεμισθεί από 
τις αυξήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης και στην ενέργεια.  
 
Τέλος, προτείνουμε να εκκινήσει διάλογος μεταξύ της Κυβέρνησης και των 
Θεσμικών Κοινωνικών Εταίρων, για να συζητηθούν οι δυνατότητες θεσμοθέτησης 
επιπλέον μέτρων τα οποία θα συμβάλλουν στη βελτίωση του εισοδήματος όσων 
λαμβάνουν τον κατώτατο μισθό. 
 

  



 


