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Είκοσι χρόνια πίσω επέστρεψε η αγοραστική δύναμη 

των μισθωτών 

Ο μέσος πραγματικός μισθός στον ιδιωτικό τομέα είναι 750 με 800 ευρώ μεικτά, από 1.100 που ήταν στην αρχή 

της κρίσης, καταγράφοντας μείωση κατά μέσο όρο 23%, με αποτέλεσμα στο τέλος του 2014 η αγοραστική 

δύναμη των μέσων αποδοχών ανά μισθωτό να επιστρέψει στα επίπεδα του 1995.  

Ο μέσος πραγματικός μισθός στον ιδιωτικό τομέα είναι 750 με 800 ευρώ μεικτά, από 1.100 που ήταν στην αρχή 

της κρίσης, καταγράφοντας μείωση κατά μέσο όρο 23%, με αποτέλεσμα στο τέλος του 2014 η αγοραστική 

δύναμη των μέσων αποδοχών ανά μισθωτό να επιστρέψει στα επίπεδα του 1995. 

Αυτό αποτυπώνει μελέτη της ΓΣΕΕ, κάτι που αποδεικνύει τις μεγάλες απώλειες στις αμοιβές των εργαζομένων 

στον ιδιωτικό τομέα, με τους χαμηλόμισθους να έχουν χάσει έως και τέσσερις μισθούς, λόγω της επίδρασης των 

επιχειρησιακών και ατομικών συμβάσεων που οδήγησαν τους μισθούς των ιδιωτικών υπαλλήλων σε ακόμη 

μεγαλύτερες μειώσεις. 

Τι δείχνει η μελέτη 

Οπως προκύπτει από την ετήσια έκθεση της ΓΣΕΕ, η οποία θα παρουσιαστεί σήμερα στη Θεσσαλονίκη, στο 

πλαίσιο της αγωνιστικής δράσης των εργατικών συνδικάτων, οι μέσες ετήσιες μεικτές αποδοχές (ακαθάριστος 

μισθός και εισφορές εργοδότη) σε ευρώ στη χώρα μας ανά απασχολούμενο κατά το 2014 είναι μικρότερες από 

αυτές της Σλοβενίας και της Κύπρου και ανέρχονται σε 21.930 ευρώ, έναντι 35.000 ευρώ στην Ισπανία, 39.000 

ευρώ στη Γερμανία, 49.000 ευρώ στη Γαλλία και 45.000 ευρώ στην Ιρλανδία. 

Επίσης, μέχρι το 2009 οι μέσες αποδοχές των εργαζομένων ανέρχονταν σε μονάδες αγοραστικής δύναμης στο 

81% της μέσης αγοραστικής δύναμης των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης των «15». 

Κατά την περίοδο 2010-2014 η ανοδική πορεία της σύγκλισης των αποδοχών έχει αντιστραφεί και ο δείκτης 

μειώθηκε στο 65% του μέσου όρου της Ε.Ε. των «15». 

Επιχειρησιακές συμβάσεις 

Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της ΓΣΕΕ, από τα τέλη του 2011 έως τον Ιούνιο του 2014 υπεγράφησαν 1.440 

επιχειρησιακές συμβάσεις που προβλέπουν μείωση αποδοχών από 10% έως 50%. 

Ταυτόχρονα, διαπιστώνεται ότι οι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας που έχουν υπογραφεί, μετά τις 

παρεμβάσεις του 2012 και του 2013, εμπεριέχουν σημαντικές μειώσεις μισθών για τους εργαζομένους. 

Είναι, όμως, σημαντικά μειωμένες σε σχέση με τις ανεξέλεγκτες μειώσεις των επιχειρησιακών ή ακόμη χειρότερα 

των ατομικών συμβάσεων. 

Σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ, οι μειώσεις μισθών μέσω επιχειρησιακών και ατομικών συμβάσεων ξεπερνά το 30% των 

μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, ενώ οι μειώσεις μέσω κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας αφορούν το 1/4 

των εργαζομένων. 



Η έρευνα εκτιμά ότι περίπου 850.000 εργαζόμενοι καθυστερούν να πάρουν το μισθό τους από έναν έως 12 μήνες. 

Επίσης, οι χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι υπέστησαν μισθολογικές απώλειες που ξεπερνούν σε ετήσια βάση τους 

τρεις μισθούς ή τους τέσσερις μισθούς για τους νέους κάτω των 25 ετών. 

Συνολικά, σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ, οι μισθοί μειώθηκαν κατά 30 δισ. ευρώ, από τα περίπου 85 δισ. ευρώ το 2009 σε 

56 δισ. ευρώ το 2014. Αντίστοιχα, η αγοραστική δύναμη των μέσων αποδοχών ανά μισθωτό κατά την πενταετία 

2010-2014 μειώθηκε κατά 23%, με αποτέλεσμα στο τέλος του 2014 να επιστρέψουμε στα επίπεδα του 1995. 

Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα έχει πλέον το χαμηλότερο κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος από τις άλλες 14 πιο 

ανεπτυγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, την Κύπρο και τη Σλοβενία. Είναι η χώρα με το χαμηλότερο 

μοναδιαίο κόστος εργασίας μετά τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. 

Κίνδυνος αποπληθωρισμού 

«Καμπανάκι» για τις μειώσεις μισθών χτυπά και ο ΟΟΣΑ, κάνοντας χθες ειδική αναφορά στην Ελλάδα και τις 

χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, προειδοποιώντας ότι οι περαιτέρω μειώσεις στους πραγματικούς μισθούς μπορεί 

να δημιουργήσουν αποπληθωρισμό και να οδηγήσουν σε βαθύτερη φτώχεια. 

Ο οργανισμός των πλουσιότερων χωρών αναφέρει στην ετήσια έκθεσή του για την απασχόληση ότι απαιτούνται 

μεταρρυθμίσεις για την αύξηση του ανταγωνισμού στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών και όχι νέες 

προσαρμογές στους μισθούς. 

Xωρίς εργασία το 27% το 2015 

Η ανεργία στην Ελλάδα παραμένει καθηλωμένη κοντά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, παρά τα σημάδια βελτίωσης 

σε πολλές χώρες του ΟΟΣΑ, αναφέρει σε έκθεσή του ο οργανισμός με έδρα το Παρίσι, στην οποία προβλέπει ότι 

το ποσοστό ανεργίας το 2015 θα κινηθεί στο επίπεδο του 27%. 

Σύμφωνα με την έκθεση, η Ελλάδα παρουσιάζει το μεγαλύτερο μερίδιο μακροχρόνια ανέργων μεταξύ των χωρών 

του ΟΟΣΑ. Συγκεκριμένα, το ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων αυξήθηκε στο 71% το πρώτο τρίμηνο του 

2014, από 49% το τέταρτο τρίμηνο του 2007. 

Ο ΟΟΣΑ τονίζει πως η αύξηση της μακροχρόνιας ανεργίας μπορεί να οδηγήσει σε άνοδο της διαρθρωτικής 

ανεργίας, εξαιτίας της υποβάθμισης των ικανοτήτων και της μείωσης του κινήτρου για αναζήτηση εργασίας. 

Υποχώρηση 5,5% του μέσου ωρομισθίου το 2013 

H έκθεση του ΟΟΣΑ αποκαλύπτει επίσης πως το μέσο ωρομίσθιο στην Ελλάδα μειώθηκε για τέταρτη διαδοχική 

χρονιά το 2013, κατά 5,5%. 

Το 2012 είχε υποχωρήσει κατά 4,8%, το 2011 κατά 8,8% και το 2010 κατά 6,9%. 

Εκτός από το 2012, όπου η μείωση στα ωρομίσθια ήταν μικρότερη από αυτήν της Πορτογαλίας, τις υπόλοιπες 

τρεις χρονιές η βουτιά ήταν πολύ μεγαλύτερη από τις άλλες χώρες του ΟΟΣΑ. 

Στον αντίποδα, το ωρομίσθιο στην Πορτογαλία διολίσθησε 3,9% και 6% το 2011 και 2012, αλλά ανέκαμψε 2,3% 

το 2013. 

Ο αρνητικός αντίκτυπος της εσωτερικής υποτίμησης φαίνεται και στο ονομαστικό μοναδιαίο κόστος εργασίας, το 

οποίο υποχώρησε κατά 7,8% το 2013, μετά από πτώση 5,7% το 2012 και 2,6% το 2011. 



Προώθηση της απασχόλησης 

Τέλος, ο ΟΟΣΑ ζητά από κυβερνήσεις να προωθήσουν πιο παραγωγικές και αποδοτικές θέσεις εργασίες. 

Αυτό συνεπάγεται την επιδίωξη πακέτου μέτρων -όπως συμφωνίες για το ύψος των μισθών, νομοθεσία για την 

προστασία των θέσεων εργασίας, προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας και προϋποθέσεις συνθηκών υγείας- που 

προωθούν την ανάπτυξη της απασχόλησης, ενώ ενισχύουν και την ποιότητα των θέσεων εργασίας. 

Πάντως, σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ, για να επιστρέψει η ελληνική οικονομία σε επίπεδα ανεργίας του έτους 2009 

(9,5%, 450.000 άτομα) και να δημιουργήσει το ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας που χάθηκαν την περίοδο 2009-

2013, ακόμη και με το αισιόδοξο σενάριο ετήσιας αύξησης του ΑΕΠ 3,5%-4%, θα χρειαστούν τουλάχιστον 20 

χρόνια.  
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