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ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ

Προβληματισμό

δημιουργούν τα συμπεράσματα
της ετήσιας έκθεσης για την ελληνική οικονομία

και την απασχόληση της ΓΣΕΕ Όπως τονίζεται

στο κομμάτι των εργασιακών σχέσεων οι ροές
απασχόλησης των τελευταίων ετών δημιουργούν αισιοδοξία

ωστόσο η κατάσταση της αγοράς εργασίας
σε όρους ποιότητας νέων θέσεων εργασίας και προστασίας

των δικαιωμάτων των εργαζομένων απέχει
από το να θεωρείται ικανοποιητική

Το χρηματικό κόστος από την απώλεια μίας θέσης εργασίας
για ένα έτος ανήλθε κατά το 2018 σε 8.126 ευρώ ποσό που

αντιστοιχεί στο 50 του μέσου καθαρού εισοδήματος από

εργασία Το υψηλό κόστος απώλειας εργασίας αποτυπώνει

τις αδυναμίες της κοινωνικής πολιτικής και την περιορισμένη
διαπραγματευτική ισχύ της εργασίας στην Ελλάδα Ενδεικτικά

αναφέρεται ότι το επίδομα ανεργίας αναπληρώνει μόλις το

27 του μέσου 4 μισθού
Η πρόσφατη αύξηση του κατώτατου μισθού σε 650 ευρώ μικτά

ή κατά 10,9 και η κατάργηση του υποκατώτατου
μισθού

η οποία αντιστοιχεί σε αύξηση 27 για τους νέους
κάτω των 25 ετών αντισταθμίζουν περίπου το μισό της αρχικής

μισθολογικής μείωσης των εργαζομένων που αμείβονται
με τον κατώτατο μισθό Το 2018 στον ιδιωτικό τομέα 571

χιλιάδες

άτομα αμείβονταν με μισθό κάτω των 500 ευρώ ενώ
251 χιλιάδες άτομα αμείβονταν με μισθό κάτω των 250 ευρώ
Η περίοδος 2009-2017 συνοδεύτηκε από ιδιαίτερα αρνητικές
κοινωνικές επιπτώσεις όπως εκφράζονται από τους σχετικούς

δείκτες φτώχειας και ανισότητας
Ταυτόχρονα η εξέλιξη των εν λόγω δεικτών εμφανίζεται να
ακολουθεί τις μεταβολές του οικονομικού κύκλου και ιδίως της
ανεργίας στην ελληνική οικονομία κατά την περίοδο εφαρμογής

των πολιτικών λιτότητας καθώς οι αρνητικές τους επιδόσεις

προσεγγίζουν το μέγιστο επίπεδο κατά την περίοδο
2013-2014 Ωστόσο από το 2014 και μετά οι δείκτες φτώχειας
και οικονομικής ανισότητας σημειώνουν βελτίωση Είναι χα¬

ρακτηριστικό ότι ο δείκτης φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού

εμφανίζει σταθερή υποχώρηση επί τρία συναπτά
από 36 το 2014 σε 34,8 το 2017 Καθοριστικός παράγοντας

για τη συγκράτηση του ποσοστού φτώχειας στην Ελλάδα

σε σχέση με την EE συνιστούν οι μεταβιβαστικές πληρωμές

και ειδικά εκείνη των συντάξεων Ωστόσο η αύξηση της
απασχόλησης και των συνολικών εισοδημάτων στα ελληνικά
νοικοκυριά που σημειώνεται τα τελευταία έτη έχει συμβάλει
στη μείωση της εξάρτησης από τις κοινωνικές μεταβιβάσεις
Όσον αφορά τις επιμέρους κοινωνικές ομάδες το 2017 παρατηρείται

σχετική βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους σε

σχέση με το 2016 με εξαίρεση τους μισθωτούς εργαζομένους
Ένα ζήτημα στο οποίο επικεντρώθηκε η φετινή Ετήσια Έκθεση

του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ είναι το κατά πόσο η υποχώρηση του
ποσοστού φτώχειας και ανεργίας αφορά συνολικά τους εργαζομένους

της χώρας ή εάν υπάρχουν ενδείξεις περιθωριοποίησης

συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων Από τις
σχετικές εκτιμήσεις προκύπτει όξυνση των εισοδηματικών
διαφορών στην αγορά εργασίας μεταξύ των εργαζομένων
διαφορετικής εργασιακής έντασης επιδείνωση της θέσης των

γυναικών στην αγορά εργασίας καθώς και των μεταναστών
σε σγέση υε τους κατοίκους υε ελληνική ιθανένεια
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