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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει, την διαχρονική εξέλιξη του κατώτατου 

μισθού, το τρόπο που επηρεάζει δείκτες της οικονομίας, αλλά και την σημερινή κατάσταση 

στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι ξεκινάμε με μια αναδρομή στην ιστορία του 

ελαχίστου μισθού και σύμφωνα με ποια κριτήρια αυτός θεσπίζεται. Συνεχίζουμε 

παρουσιάζοντας την σημερινή κατάσταση των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

καθώς και την πορεία τους βάσει του ονομαστικού μισθού τα τελευταία δέκα χρόνια ενώ 

προχωρούμε και σε σύγκριση μεταξύ τους βάσει την αγοραστικής δύναμης του κατώτατου 

μισθού. Στην επομένη ενότητα συνοψίζουμε τα συμπέρασμα μελετών που αφορούν τις 

επιδράσεις του κατώτατου μισθού στην απασχόληση και τις τιμές. Τέλος αναφερόμαστε  

στον ελάχιστο εγγυημένο μισθό, μια πολίτικη με στόχο την προστασία όχι μόνο των 

εργαζομένων αλλά και των ανέργων.   

 

ABSTRACT  

The aim of this paper is to present, the development of the minimum wage, the way that it 

affects on indicators of the economy and the current situation within the European Union. So 

we start with a flashback to the history of minimum wage and under what criteria were 

adopted. We continue by presenting the current situation of the Member States of the 

European Union and the state under the nominal wage in the last ten years while we continue 

and compared to each other under the purchasing power of minimum wage. The next section 

summarizes the conclusions of studies on the effects of minimum wages on employment and 

prices. Finally we refer to the guaranteed minimum wage, a policy to protect not only 

employees but also unemployed 

 

Λέξεις- κλειδιά : Κατώτατος μισθός, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, επιδράσεις κατώτατου 

μισθού σε απασχόληση και τιμές.  

Κωδικοί JEL : J21, J30 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το τελευταίο διάστημα το ενδιαφέρον για τον κατώτατο μισθό στην χώρα μας έχει γίνει 

ακόμα πιο έντονο από τη στιγμή που έχουν αρχίσει οι πιέσεις από ευρωπαίους εταίρους για 

μειώσεις. Η πολιτική του κατώτατου μισθού από την περίοδο της Εμποροκρατίας που 

εμφανίστηκε ως και σήμερα έχει γίνει αντικείμενο έντονης συζήτησης καθώς είναι ένα από 

τα σημαντικότερα αντικείμενα μελέτης της οικονομικής θεωρίας. Ο αρχικός στόχος με την 

καθιέρωση του κατώτατου μισθού ήταν η διαβίωση του εργάτη, αυτό όμως σήμερα έχει 

αλλάξει αφού μιλάμε πια για προάσπιση των δικαιωμάτων του εργατικού δυναμικού που δεν 

έχει τη δύναμη να απαιτήσει από τους εργοδότες το μισθό που δικαιούται.  

Η διαδικασία που διαμορφώθηκε και αναπροσαρμόζεται ο μισθός σε κάθε χώρα διαφέρει 

αφού οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες όχι μόνο δεν μοιάζουν αλλά μεταβάλλονται με 

διαφορετικούς ρυθμούς. Πέρα όμως από οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες, οι 

ανάγκες των εργαζόμενων καθώς και οι δυνατότητες των εργοδοτών να ανταπεξέλθουν στο 

ύψος των κατώτατων μισθών έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση του επιπέδου 

του ελάχιστου μισθού.  

Σήμερα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρατηρείται η υιοθέτηση του θεσμού του 

κατώτατου μισθού από την πλειοψηφία των κρατών-μελών, δηλαδή από τις είκοσι από είκοσι 

επτά χώρες συν τις δυο υποψήφιες προς ένταξη Τουρκία και Κροατία. Οι διαφορές ανάμεσα 

στις πολιτικές ελαχίστου μισθού που εφαρμόζουν οι χώρες αυτές είναι αρκετές με πιο 

σημαντική την απόκλιση που συναντάμε στα επίπεδα του μισθού σε απόλυτα μεγέθη αλλά 

και σε μονάδες αγοραστικής δύναμης ειδικά ανάμεσα σε χώρες του Βορρά και του Νότου.  

Πέρα από την εξέταση του τρόπου καθιέρωσης του κατώτατου μισθού υπάρχει διαθέσιμη μια 

αξιόλογη βιβλιογραφία με μελέτες που ερευνούν τις επιπτώσεις του κατώτατου μισθού στην 

απασχόληση, στην ανεργία, στις τιμές, την οικονομική μεγέθυνση αλλά και στο επίπεδο των 

μισθών γενικά.  

Στο πλαίσιο της κοινωνικής προστασίας η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει ως βασικό σκοπό την 

εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης το οποίο μπορεί να επιτευχτεί όχι μόνο με 

τον κατώτατο μισθό αλλά και μέσω του ελαχίστου εγγυημένου μισθού, πολιτική που 

εφαρμόζεται από όλες τις χώρες της ΕΕ με εξαίρεση την Ελλάδα. Το ελάχιστο εγγυημένο 

εισόδημα έχει ως σκοπό να αποκλείσει το ενδεχόμενο να πέσει κάτω από ένα ορισμένο ύψος 
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το εισόδημα των δικαιούχων, λειτουργεί δηλαδή ως δίχτυ ασφάλειας για αυτούς που δεν 

μπορούν να αποκτήσουν τα απαραίτητα για τη ζωή (Χλέτσος, 2008).  

Στα πλαίσια αυτής της εργασίας αυτά που θα μας απασχολήσουν είναι, το πώς θεσπίστηκε σε 

παγκοσμία κλίμακα η πολιτική του κατώτατου μισθού και σε ποια κριτήρια βασίζεται η 

διαδικασία αυτή. Στο κεφάλαιο 2, θα γίνει μια παρουσίαση των κανονισμών, σχετικά με τον 

ελάχιστο μισθό, που ισχύουν στις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά καταγράφεται και 

συγκρίνεται η εξέλιξη του κατώτατου μισθού την τελευταία δεκαετία. Εν συνεχεία θα γίνει 

μια παράθεση μελετών που σχετίζονται με τις επιπτώσεις του κατώτατου μισθού στην 

απασχόληση και τις τιμές. Στο τέταρτο κεφάλαιο θα γίνει μια γρήγορη αναφορά στο ελάχιστο 

εγγυημένο μισθό/εισόδημα καθώς και τι ισχύει σήμερα στην Ελλάδα και τις άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες. Τέλος στο τελευταίο μέρος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και τα 

βασικά σημεία της παρούσας εργασίας.  
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ΜΕΡΟΣ 1
Ο
  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1-ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ 

ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ 

1.1 ΓΕΝΙΚΑ 

 

Με τον όρο ελάχιστο μισθό εννοούμε τον κατώτατο μισθό που υποχρεούται να καταβάλλει ο 

εργοδότης στον εργαζόμενο βάση νόμου. Ο ελάχιστος μισθός ορίζεται σε ωριαία, 

εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση ανάλογα με την εθνική νομοθεσία κάθε χώρας (Eurostat). 

Υπάρχουν χώρες που ο καθορισμός γίνεται σύμφωνα με την εθνική διακλαδική συμφωνία η 

με απευθείας νόμο του κράτους. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο ο 

ελάχιστος μισθός καλύπτει όλους τους εργαζόμενους ενώ σε άλλες υπάρχουν εξαιρέσεις 

ανάλογα με την ηλικία ή το κλάδο στον οποίο εργάζονται. Αρχικά η θέσπιση του κατώτατου 

μισθού έγινε για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των αδύναμων εργαζομένων που δεν 

κέρδιζαν όσα τους αναλογούσαν ώστε να μπορούν να ζήσουν, αργότερα στόχος του 

κατώτατου μισθού ήταν η αναδιανομή του εισοδήματος. 

Ο κατώτατος μισθός καλύπτει συνήθως το μεγαλύτερο μέρος του εργατικού δυναμικού κάθε 

χώρας με κάποιες εξαιρέσεις , σε ορισμένες χώρες, για τους μαθητευόμενους, τους νέους και 

για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Το βασικότερο κριτήριο για την αναπροσαρμογή του 

κατώτατου μισθού είναι η μεταβολή του γενικού επιπέδου τιμών. Να σημειώσουμε εδώ ότι 

ακόμα και σήμερα υπάρχουν χώρες οι οποίες δεν έχουν κάποιο καθεστώς εθνικού κατώτατου 

μισθού. 

 Στο παρόν κεφάλαιο θα κάνουμε μια ιστορική αναδρομή τόσο στην έννοια του κατώτατου 

μισθού όσο και στην εφαρμογή του από διαφορές χώρες ενώ θα μελετήσουμε και τα κριτήρια 

καθορισμού του κατώτατου μισθού όπως τα συναντάμε στην διεθνή βιβλιογραφία.  

 

1.2 ΠΡΩΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΩΣ ΤΟΝ Α΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ  

 

Αναζητώντας τις ρίζες της έννοιας του ελαχίστου μισθού φτάνουμε πίσω στους νόμους του 

Χαμουραμπί περί το 2000 π.χ όπου συναντάμε κάποιες αναφορές. Πολλούς αιώνες αργότερα 

συναντάμε κάποιες εμποροκρατικές ιδέες με μια παρεμφερή έννοια, υπήρχε δηλαδή μια 

σκέψη για την καθιέρωση ενός μισθού επιβίωσης με στόχο την διαβίωση των εργατών που θα 
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είχε ως στόχο την μείωση της σχόλης και την αύξηση της προσπάθειας για εργασία 

(Καραγιάννης, 2003). Την περίοδο 1670 έως 1770 κυριάρχησαν δυο ρεύματα σχετικά με το 

οικονομικά επωφελές επίπεδο πραγματικού μισθού, το πρώτο έκλινε υπέρ των σκληρών 

εποχών για τους εργαζόμενους με την καθιέρωση ενός χαμηλού επιπέδου πραγματικού 

μισθού ενώ το δεύτερο στράφηκε εναντίον της διατήρησης χαμηλών πραγματικών μισθών 

(Καραγιάννης, 1998). 

Κατά τον 17
ο
 αιώνα μια ομάδα των εμποροκρατών στράφηκε υπέρ της άποψης των χαμηλών 

μισθών στηριζόμενη σε δυο επιχειρήματα. Το πρώτο είναι ότι ένα χαμηλό επίπεδο 

πραγματικών μισθών, συνεπάγεται μικρό κόστος παραγωγής άρα και με μια χαμηλή τιμή 

προσφοράς των αγαθών γεγονός που οδηγεί τη χώρα στην επίτευξη θετικού εμπορικού 

ισοζυγίου άρα στην αύξηση του πλούτου. Η άποψη αυτή υποστηρίχτηκε από αρκετούς όπως 

ο W.Petty ο οποίος υποστήριζε ότι ένας λόγος για  αύξηση του κέρδους μιας χώρας από το 

διεθνές εμπόριο είναι η χαμηλή τιμή της εργασίας και των αγαθών ενώ και ο J. Tucker 

δηλώνει ότι φραγμός για το μεγάλο εμπόριο είναι η υψηλή τιμή της εργασίας. Το δεύτερο 

επιχείρημα στο οποίο στηρίζονται οι εμποροκράτες είναι ότι ένα χαμηλό επίπεδο μισθού 

μειώνει την διάθεση τους για σχόλη και αυξάνει την προσπάθεια εργασίας τους γιατί όταν ο 

μισθός ανέρχεται υπεράνω ενός επιπέδου διαβίωσης τότε το αποτέλεσμα είναι να στραφούν 

στην σχόλη. Την άποψη αυτή επανέλαβαν αρκετοί όπως  Τ.Mum ο οποίος σημειώνει ότι ο η 

φτώχεια και η ανάγκη κάνουν τον άνθρωπο σώφρονα και εργατικό ενώ ο Β.Mandeville 

αναφέρει ότι ένα ο εργαζόμενος με τέσσερις ημέρες εργασίας μπορεί να συντηρηθεί, τότε 

δύσκολα πείθεται να εργαστεί για πέμπτη ημέρα (Καραγιάννης, 1998).  

Έτσι οι παραπάνω συγγραφείς υποστήριξαν ότι πρέπει να καθιερωθεί ένα ύψος μισθού που 

μόλις να καλύπτει τις βασικές ανάγκες διαβίωσης. Ενώ σε γενικές γραμμές θεωρούσαν την 

εργατική τάξη ως μέσω για την αύξηση του πλούτου του κράτος επιμένοντας όμως ότι η 

αμοιβή της θα πρέπει να βρίσκεται σε χαμηλό ύψος.  

Υπήρχε όμως και μια δεύτερη ομάδα εμποροκρατών οι οποίοι αντιτάχτηκαν στους 

«χαμηλούς μισθούς» υποστηρίζοντας την ανάγκη ανόδου του βιοτικού επιπέδου της 

εργατικής τάξης. Η ιδέα αυτή δηλαδή αναφέρονταν σε ένα υψηλότερο επίπεδο μισθού το 

οποίο δεν θα λάμβανε υπόψη μόνο τις βασικές ανάγκες των εργαζομένων αλλά θα 

εξαρτιόνταν και από αλλά κριτήρια.  

Πολλοί συγγραφείς υποστήριξαν την άποψη αυτή όπως ο G.Berkeley και ο J.Steuart, οι 

οποίοι προβάλλοντας κάποια επιχειρήματα ανέδειξαν τις θετικές επιδράσεις για τον 
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εργαζόμενο αλλά και την οικονομία. Αρχικά αναφέρουν ότι μια αύξηση στο ύψος του μισθού 

που δεν θα καλύπτει πια μόνο τις βασικές ανάγκες θα οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης, της 

απασχόλησης και της παραγωγής. Επιπλέον σε αντίθεση με την πρώτη ομάδα των 

εμποροκρατών θεωρούν ότι οι εργαζόμενοι θα αυξήσουν την παραγωγικότητα τους αφού θα 

ζουν πια κάτω από καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Τέλος με υψηλότερους μισθούς οι 

εργαζόμενοι ικανοποιούν περισσότερες υλικές ανάγκες άρα έχουν κίνητρο για αύξηση της 

καταβολής εργασίας γεγονός το οποίο υποστηρίχτηκε από μερικούς συγγραφείς όπως ο 

D.North και ο D.Hume (Καραγιάννης, 1998).  

Για ένα κατώτατο όριο μισθού μίλησε και ο Adam Smith, το οποίο καθορίζεται από την 

σύμβαση που γίνεται συνήθως μεταξύ του εργάτη και του εργοδότη ο οποίος πλεονεκτεί στην 

διαπραγμάτευση. Ακόμα και ο φτωχότερος εργάτης θα πρέπει να παίρνει ένα μισθό με το 

οποίο θα μπορεί να συντηρήσει το εαυτό του και την οικογένεια του. Η ανάγκη επιβίωσης 

του εργάτη θέτει σύμφωνα με τον Smith ένα κατώτατο όριο κάτω από το οποίο δεν μπορεί να 

πέσει ο μισθός. Αλλά και ο Ricardo επισήμανε ότι το επίπεδο του μισθού θα πρέπει να 

ισούται με το κόστος συντήρησης του εργάτη και της οικογενείας του (Rima, 1999).  

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι από την εποχή της εμποροκρατίας προκύπτουν δυο 

απόψεις σχετικά με την αμοιβή των εργαζομένων. Είναι αυτοί που θεωρούν ότι η αμοιβή θα 

πρέπει να είναι τόση ώστε να καλύπτονται οι βασικές ανάγκες διαβίωσης ενώ υπάρχει και η 

άλλη άποψη ότι ο μισθός θα πρέπει να καλύπτει όχι μόνο τα αναγκαία για διαβίωση αγαθά 

αλλά και άλλες ανάγκες. Μελετώντας τις θέσεις αυτές παρατηρούμε ότι η δεύτερη ομάδα των 

εμποροκρατών είναι αυτή που πλησιάζει περισσότερο τις σημερινές ιδέες που ισχύουν 

σχετικά με τον κατώτατο μισθό. Επίσης και ο A.Smith Με τον D.Ricardo υποστήριζαν με μια 

αμοιβή εργασίας που θα κάλυπτε τουλάχιστον τις ανάγκες για μια αξιοπρεπή διαβίωση.  Στις 

περισσότερες χώρες παγκοσμίως όπως θα δούμε και παρακάτω, το ύψος του κατώτατου 

μισθού διαμορφώνεται αφού ληφθούν υπόψη διάφορα κριτήρια και όχι μόνο το κριτήριο των 

αναγκών που είναι απαραίτητα για την διαβίωση.  

Την πρώτη πρακτική εφαρμογή της ρύθμισης του ελαχίστου μισθού την συναντάμε στην Νέα 

Ζηλανδία το 1894. Όταν υπήρχε διαφωνία σχετικά με το μισθό ανάμεσα σε εργοδότη και 

εργαζόμενο, το Διαιτητικό Δικαστήριο επενέβαινε και καθόριζε εκείνο τον κατώτατο μισθό ο 

οποίος ήταν δεσμευτικός και για τις δυο πλευρές. Το 1899 όμως καθιέρωσε ελάχιστο μισθό 

για τους ανοργάνωτους εργαζόμενους σε εργοστάσια ενώ το 1904 για υπαλλήλους γραφείου. 

Το 1896 ακολούθησε και η πολιτεία της Βικτόρια στην Αυστραλία με τη θέσπιση του wage 
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on board, δεν ήταν ακριβώς ελάχιστος μισθός αλλά βασικός μισθός για μόνο έξι βιομηχανίες 

αρχικά που θεωρηθήκαν ότι πλήρωναν πολύ χαμηλούς μισθούς, μέχρι το 1911 όμως όλα τα 

κράτη της Αυστραλίας έκτος από την Δυτική πλευρά είχαν καθιερώσει αυτή τη μορφή 

ελαχίστου μισθού με την ονομασία wage on board (Starr, 1981).  

Ύστερα από μια προσεκτική μελέτη του Αυστραλιανού συστήματος το Βρετανικό 

Κοινοβούλιο υιοθέτησε ένα σύστημα ελαχίστου μισθού και προώθησε νομοθεσία ώστε να 

εξαλείψει το «φαινόμενο του ιδρώτα» δηλαδή σκληρής δουλειάς χωρίς δίκαιη αμοιβή. 

Αρχικά μόνο τέσσερις βιομηχανίες καλύπτονταν από αυτό το νόμο, μέχρι όμως το 1926 

περισσότερο από ένα εκατομμύριο εργαζόμενοι δούλευαν κάτω από το νόμο του ελαχίστου 

μισθού (Starr, 1981). Διαφορετικά ήταν τα πράγματα στον αγροτικό τομέα οπού ο κατώτατος 

μισθός εισήχθη το 1917 και μάλιστα είχε διατάξεις που καθόριζε τον κατώτατο μισθό για 

τους νέους και τις γυναίκες ενώ είχε ρύθμιση και για το ωράριο εργασίας, καταργήθηκε όμως 

το 1921 εξαιτίας της κατάρρευσης των γεωργικών τιμών και επανήλθε το 1924 (Gowers και 

Hatton, 1997). Ακολούθησαν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με την θέσπιση ενός κατώτατου 

μισθού όπως η Γαλλία το 1915, η Αυστρία το 1918, η Γερμανία το 1923 αλλά και η Ισπανία 

το 1926. Κάποιες περιπτώσεις των παραπάνω χωρών θα αναλυθούν εκτενώς παρακάτω.  

Στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού ωκεανού τώρα οι πρώτοι νόμοι για ελάχιστο μισθό 

εισήχθησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το 1912-1913 με σκοπό να προστατεύσουν 

την γυναικεία και παιδική εργασία. Στα τέλη του 1923 δεκαεπτά κράτη είχαν υιοθετήσει 

νόμους για την καθιέρωση κατώτατου μισθού. Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκε και ο Καναδάς 

όπου μέχρι το 1920 επτά από τις εννέα επαρχίες είχαν θεσπίσει σχετικούς νόμους με κύριο 

μέλημα τους και αυτοί, την προστασία των εργαζόμενων γυναικών. Στην Λατινική Αμερική 

επίσης είχαμε έντονο ενδιαφέρον και μάλιστα στο σύνταγμα του Μεξικού το 1917 υπάρχει 

νόμος για καθιέρωση ελάχιστου μισθού. Ακολούθησε η Κούβα, η Κόστα Ρίκα το 1934 και η 

Βραζιλία το 1938 (Starr, 1981).  

 Όπως παρατηρούμε λοιπόν από τα παραπάνω βλέπουμε ότι αρκετές είναι οι χώρες οι οποίες 

από πολύ νωρίς θεσμοθετούν νόμους για ελάχιστο μισθό αλλά λίγες είναι αυτές που τους 

εφαρμόσουν μέχρι τις αρχές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Λίγο πριν την έναρξη του 

2
ου

 Παγκοσμίου Πολέμου αλλά και κατά την διάρκεια τα δεδομένα αρχίζουν να αλλάζουν, 

όλο και περισσότερες χώρες εγκρίνουν νόμους για κατώτατους μισθούς ή θέτουν σε 

εφαρμογή τους ήδη υπάρχοντες καλύπτοντας ολοένα και περισσότερους εργαζόμενους.  
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1.3 ΜΕΤΑ ΤΟΝ Α΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ (ILO &FLSA) 

 

Μετά το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου έχουμε οργανωμένες ενέργειες από επίσημους 

φορείς και όργανα για την καθιέρωση του ελαχίστου μισθού. Το 1928 η Διεθνής Οργάνωση 

Εργασίας (ILO) επικυρώνει σύμβαση (Convention No. 26), με την όποια κάθε μέλος της θα 

έπρεπε να δημιουργήσει ένα μηχανισμό σύμφωνα με τον όποιο θα καθορίζονταν τα ελάχιστα 

όρια μισθών για τους εργαζομένους που απασχολούνται σε ορισμένους τομείς όπου δεν 

υπήρχαν καθορισμένες ρυθμίσεις για τις αμοιβές. Κάθε μέλος λοιπόν της ILO ήταν ελεύθερο 

ύστερα από διαβουλεύσεις με τους φορείς εργαζόμενων και των εργοδοτών να δημιουργήσει 

μηχανισμό ρύθμισης κατώτατου μισθού και να τον εφαρμόσει.  

Επίσης θα έπρεπε τα κράτη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για εποπτεία και επιβολή 

κυρώσεων σε περίπτωση παραβάσεων μάλιστα ο εργαζόμενος σε περίπτωση που ο μισθός 

του ήταν μικρότερος από αυτόν που προέβλεπε η σύμβαση μπορούσε να διεκδικήσει είτε 

δικαστικά είτε με άλλη νόμιμη διαδικασία το πόσο που είχε χάσει. Τα κράτη μέλη που 

επικύρωναν αυτή τη σύμβαση είχαν επιπλέον την υποχρέωση να γνωστοποιούν στο Διεθνές 

Γραφείο Εργασίας
1
, λίστες με τα επαγγέλματα όπου εφαρμόζεται ο μηχανισμός ελαχίστου 

μισθού, τα αποτελέσματα της εφαρμογής αυτή αλλά και μια προσέγγιση του αριθμού των 

εργαζομένων που καλύπτονται από την ρύθμιση για τον κατώτατο μισθό. Κάποιες από τις 

χώρες που επικύρωσαν άμεσα την συμφωνία αυτή ήταν η Γερμανία το 1929, η Ιταλία, Γαλλία 

και Ιρλανδία το 1930, η Αυστραλία το 1931, η Νότια Αφρική το 1932 ο Καναδάς το 1935 

ενώ συνολικά μέχρι σήμερα είναι 103 χώρες και μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο είναι αυτή που 

το 1985 κατήγγειλε την σύμβαση αυτή (ILO, 1992). 

Τα επόμενα χρόνια η σύμβαση Νο. 26 (Convention No. 26) επαναπροσδιοριζόταν και 

συνεχώς προσθέτονταν νέες ρυθμίσεις αφού οι ανάγκες και να δεδομένα άλλαζαν. Έτσι 

σχετικά με τον ελάχιστο μισθό (Minimum Wage) έχουμε την Convention No. 99 το 1951, την 

Convention No. 131 το 1970 και τις συστάσεις αυτών, με τα όποια θα ασχοληθούμε 

εκτενέστερα παρακάτω.  

Λίγα χρόνια μετά το 1928 και την πρώτη σύμβαση σχετικά με κατώτατο μισθό από την 

Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, το Κογκρέσο στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1938 καθιέρωσε με 

ομοσπονδιακό νόμο έναν εθνικό κατώτατο μισθό που είναι γνωστός ως Fair Labor 

                                                             
1
 Διεθνές Γραφείο Εργασίας: ένα από τα κυριότερα όργανα της ILO το οποίο εκτελεί χρέη γραμματείας ενώ 

συγκεντρώνει και διανέμει πληροφορίες σχετικά με εργασιακά καθεστώτα.  
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Standards Act (FLSA). Έτσι με την καθιέρωση του FLSA ο ελάχιστος μισθός έγινε ένα 

«όπλο» για την προστασία όχι μόνο των φτωχών αλλά και των μισθών γενικά μάλιστα σε 

ορισμένες περιοχές θεωρήθηκε ως μέσω για την επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης (Levin-

Waldman, 2000).  

Ο FLSA έγινε ο βασικός ομοσπονδιακός νόμος που καθορίζει όχι μόνο τον ελάχιστο μισθό 

αλλά τις ώρες εργασίας, την ισότητα στους μισθούς και την παιδική εργασία σε γενικές 

γραμμές όμως χαρακτηριστικέ ως νόμος με στενή κάλυψη και πολλές εξαιρέσεις. Ο 

κατώτατος μισθός τότε καθορίστηκε στα $0.25 για τον πρώτο χρόνο και στα $0.30 για τα 

επόμενα έξι χρόνια. Από τότε χρόνο με το χρόνο ο κατώτατος μισθός αναπροσαρμόζονταν 

ενώ διευρύνθηκε και το πεδίο εφαρμογής του με την εξάλειψη των εξαιρέσεων.  

Ενδεικτικά αναφέρουμε στον πίνακα που ακολουθεί την ιστορική εξέλιξη του 

ομοσπονδιακού ελαχίστου μισθού στις Ηνωμένες Πολιτείες.  

Διάγραμμα 1.1: Εξέλιξη κατώτατου μισθού στις ΗΠΑ 

 

Πηγή: Wikipedia 2011  

 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι υπάρχει μια σταδιακη αύξηση με το πέρασμα των χρονων όπως 

ήταν φυσικό αλλά παραλληλα αυξανεται και το ποσοστό καλυψης των εργαζομενων από τον 

κατώτατο μισθό. Το 1938 λοιπόν η κάλυψη ήταν 43% ενώ το 1978 αγγιξε το 84% με όλο και 

περισσοτερους κλάδους να συμπεριλαμβάνονται κάτω από την ‘ομπρέλα’ του ελαχίστου 

μισθού όπως εργαζομένους στα νοσοκομεία το 1966 και δασκάλους σε ιδιωτικά και δημόσια 

σχολεία το 1972.  
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1.4 ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ 

 

Όπως αναφεραμε και παραπάνω η εφαρμογή του κατώτατου μισθού άρχισε να εξαπλωνεται 

μετά το τέλος του δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες και όχι 

μόνο. Το Λουξεμβούργο εισήγαγε νόμο σχετικά με τον κατώτατο μισθό για πρώτη φορά το 

1945, και μέσα στα επόμενα δώδεκα χρόνια είχε τέθει σε ισχύ ένα σύστημα αναπροσαρμογής 

του ελαχίστου μισθού.  

Στη Γαλλία τώρα όπου κατά την διάρκεια του πολέμου είχαν καταργηθεί οι έλεγχοι των 

μισθών, εισήχθηκε το 1950 ένα νέο σύστημα κατώτατου μισθού. Ακόμα και σήμερα 

εξακολουθεί να προσφέρει κάλυψη σε πολλούς εργαζόμενους παρόλο που έχουν γίνει 

αλλαγές τόσο στη μορφή όσο και στο όνομα.  

Στην Ολλανδία τώρα η έννοια του κατώτατου μισθού ήταν ένα σημαντικό στοιχείο του 

μηχανισμού έλεγχου των αμοιβών που εφαρμόστηκε από το τέλος του πολέμου έως το 1959. 

Κατά την διάρκεια της δεκαετίας του ’60 ακολούθησε σταδιακή κατάργηση των ελέγχων των 

μισθών μέχρι το 1969 όπου θεσπίστηκε ειδικός νόμος που προέβλεπε μηχανισμό για την 

καθιέρωση και την τακτική αναπροσαρμογή ελαχίστου μισθού για όλους σχεδόν του 

εργαζόμενους.  

Ακολούθησαν και άλλες χώρες τις Δυτικής Ευρώπης που εισήγαγαν τον ελάχιστο μισθό 

όπως η Ισπανία το 1963, η Πορτογαλία το 1974 και το Βέλγιο το 1975. Έκτος Ευρώπης τώρα 

τα πράγματα δεν ήταν και πολύ διαφορετικά αφού δεν ήταν λίγες οι χώρες που βασισμένες 

στη νομοθεσία άλλων χωρών καθιέρωσαν και αυτές κατώτατο μισθό.  

Στην Ιαπωνία ο πρώτος επίσημος νόμος που αφορούσε την καθιέρωση ελαχίστου μισθού 

καθυστέρησε λίγο, σε σύγκριση με άλλες χώρες και κυρίως με την Βόρεια Αμερική, και 

εκδόθηκε το 1959. Αρχικά ο νόμος εστίασε σε ορισμένα επαγγέλματα αλλά μετά το 1970 το 

σύστημα είχε εξελίχθη και κάλυπτε σχεδόν όλο το εργατικό προσωπικό ανεξαρτήτως 

επαγγέλματος ή τόπου εργασίας.  

Αρκετές χώρες της Λατινικής Αμερικής όπως αναφέρθηκε είχαν θεσπίσει από νωρίς νόμους 

για την επιβολή κατώτατου μισθού με πρωτοπόρο το Μεξικό το 1931 κατόπιν έκδοσης 

Κώδικα Εργασίας (Labour Code). Ο νόμος περί ελαχίστου μισθού στις περισσότερες χώρες 

είχε ευρύ πεδίο εφαρμογής σε όλα σχεδόν τα επαγγέλματα για να εξασφαλίσει ένα 

αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης στους εργαζόμενους. Η πιο αξιοσημείωτη αλλαγή στο νόμο 
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ήταν η άρση του αποκλεισμού των εργατών γης οι οποίοι αρχικά δεν καλύπτονταν από την 

νομοθεσία του κατώτατου μισθού.  

Στην Αφρική συναντάμε αρκετές ιδιαιτερότητες στην εφαρμογή του ελαχίστου μισθού 

εξαιτίας των πολλών αποικιών που υπήρχαν και της έντονης επιρροής από τους 

αποικιοκράτες. Αν και η νομοθεσία σχετικά με τον κατώτατο μισθό είχε εκδοθεί αρκετά 

νωρίς, η εφαρμογή της καθυστέρησε και δεν ήταν πριν το 1950.  

Στις Βρετανικές αποικίες η νομοθεσία ακολούθησε αυτό που είχε θεσπιστεί από τον αρμόδιο 

υπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, μόνο που ο ελάχιστος μισθός κάλυπτε ορισμένα 

επαγγέλματα. Μετά την ανεξαρτησία όμως τα δεδομένα άλλαξαν, ο ρόλος του κατώτατου 

μισθού διαφοροποιήθηκε και ειδικά στην Ανατολική Αφρική όπου εγκρίθηκαν μια σειρά από 

εντολές που οδηγούσαν στην αύξηση των κατώτατων μισθών ειδικά στην Ζάμπια και την 

Κένυα.  

Τα δεδομένα στις αποικίες τις Δυτικής Αφρικής φαίνεται πως ήταν εντελώς διαφορετικά 

αφού η καθιέρωση με νόμο του κατώτατου μισθού, φαίνεται να είχε εγκαταλειφθεί εντελώς 

στη Νιγηρία αλλά και στην Γκάνα. Στις χώρες αυτές  όμως υπήρχε μια ιδιαιτερότητα αφού ο 

μισθός που καταβάλλονταν σε ένα δημόσιο υπάλληλο λειτουργούσε ως κατώτατος μισθός 

και επηρέαζε/καθόριζε τις αμοιβές στον ιδιωτικό τομέα. 

Στα Γαλλικά αποικιακά εδάφη της Αφρικής τα πράγματα ήταν πιο οργανωμένα αφού η 

θέσπιση του ελαχίστου μισθού είχε γίνει πολύ νωρίτερα και ήταν και πιο ολοκληρωμένη. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι εξαιτίας την ανησυχίας που υπήρχε σχετικά με την απασχόληση των 

ιθαγενών, οι ρυθμίσεις για τον κατώτατο μισθό έγιναν πολύ νωρίτερα από ότι στην Γαλλία. 

Μετά την ανεξαρτησία και αυτών των αποικιών πραγματοποιήθηκαν κάποιες αλλαγές στο 

μηχανισμό επιβολής ελαχίστου μισθού και το συνεχίστηκε η εφαρμογή του.  

Σχεδόν όλες οι χώρες της Αφρικής είχαν θεσπίσει τον κατώτατο μισθό έκτος από τις 

Αιθιοπία, Νιγηρία και Σομαλία όπου το μεγαλύτερο μέρος των μισθωτών που εργάζονται 

στον ιδιωτικό τομέα τόσο σε αγροτικές όσο και σε αστικές περιοχές καλύπτονταν από τις 

ρυθμίσεις για τον ελάχιστο μισθό. Τέλος ο κατώτατος μισθός ήταν συχνά προσδιοριστικός 

παράγοντας για την διαμόρφωση των μισθών.  

Η Ασία τώρα είναι μια ήπειρος που διαφέρει σε μεγάλο βαθμό από τις υπόλοιπες ηπείρους ως 

προς τον κατώτατο μισθό και αυτό γιατί ακόμα και σήμερα υπάρχουν αρκετές χώρες της 

όπου δεν εφαρμόζεται σχετική νομοθεσία αλλά και όπου εφαρμόζεται καλύπτει μικρό 
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ποσοστό εργαζομένων αφού υπάρχουν αρκετοί περιορισμοί. Η πρώτη εμπειρία της Ασίας με 

τις ρυθμίσεις του ελαχίστου μισθού ήταν αρκετά μετά από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, 

επηρεασμένη μάλιστα από Βρετανικές πρακτικές.  

Η Ινδία ήταν από τις πρώτες χώρες που καθιέρωσε τον ελάχιστο μισθό το 1948, αμέσως μετά 

από την ανεξαρτησία της, η όποια στηρίχτηκε στο Βρετανικό πρότυπο καθιέρωσης 

κατώτατου μισθού στις βιομηχανίες. Στο Πακιστάν αντιθέτως η εισαγωγή έγινε το 1957 και 

διέφερε αρκετά από την Βρετανική πρακτική. Η κάλυψη των εργαζομένων από τους 

κατώτατους μισθούς ποικίλει στην Ασιατική επικράτεια αλλά σε γενικές γραμμές είναι μικρή. 

Στην Ινδία, τα νησιά Φίτζι αλλά και το Πακιστάν μόνο ένα μικρό ποσοστό εργατών 

καλύπτεται ενώ στη Βιρμανία μόνο δυο βιομηχανίες λειτουργούσαν σύμφωνα με σχετική 

νομοθεσία περί ελαχίστου μισθού.  

Στην Σρι Λάνκα τώρα, όπου η εμφάνιση νομοθεσίας για καθορισμό κατώτατου μισθού έγινε 

το 1941, η κατάσταση ήταν αρκετά διαφορετική αφού η πλειοψηφία του εργατικού 

δυναμικού καλύπτονταν από τον κατώτατο μισθό. Ενώ οι Φιλιππίνες είναι μια χώρα που έχει 

μακρά ιστορία στην εφαρμογή κατώτατου μισθού από το 1951.  

Η Ταϊλάνδη και το Νεπάλ είναι χώρες με μεταγενέστερη εφαρμογή του κατώτατου μισθού 

αλλά και με πολλούς περιορισμούς ως προς την κάλυψη των εργατών. Τέλος χώρες τις 

Δυτικής Ασίας όπως Ιράν, Ιράκ, Συρία και Τουρκία έχουν θεσπίσει ελαχίστους μισθούς αλλά 

με ευρεία κάλυψη διαφέροντας όμως ως προς την συχνότητα αναπροσαρμογής (Starr, 1981). 

 

1.5 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ 

 

Σύμφωνα με την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας υπάρχει μεγάλη ποικιλία κριτηρίων που οι 

χώρες λαμβάνουν υπόψη τους για να καθορίσουν τον κατώτατο μισθό. Εξαρτάται δηλαδή 

από το επίπεδο ανάπτυξης κάθε χώρας, τις συλλογικές διαπραγματεύσεις αλλά και το ρόλο 

του κράτους στην πολιτική των μισθών (ILO,2009). Σίγουρα με το πέρασμα των χρόνων να 

κριτήρια αυτά αλλάζουν και προσαρμόζονται στις επικρατούσες κοινωνικοοικονομικές 

συνθήκες που ισχύουν ενώ θεωρούνται ζωτικής σημασίας αφού διασφαλίζουν ότι οι στόχοι 

του ελαχίστου μισθού θα επιτευχθούν.  

 Πηγαίνοντας πίσω στις αρχές του 20
ου

 αιώνα θα μελετήσουμε τα κριτήρια πάνω στα όποια 

στηρίχτηκαν κάποιες από τις χώρες που αναφέραμε παραπάνω για να καθιερώσουν τον 
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κατώτατο μισθό. Το Μεξικό που από το 1917 είχε θεσπίσει νόμο για την καθιέρωση του 

κατώτατου μισθού, στηρίχτηκε σε κριτήρια που αφορούσαν τις βασικές ανάγκες του 

εργαζομένου. Ο νόμος όριζε ότι ο ελάχιστος μισθός θα έπρεπε να είναι τέτοιος ώστε να 

καλύψει τις σύνηθες απαιτήσεις τόσο του εργαζομένου όσο και της οικογένειας του, δηλαδή 

φαγητό, στέγη, ρουχισμό, οικιακές απαιτήσεις που τυχόν θα προέκυπταν αλλά και 

εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών του. Η νομοθεσία εδώ προχώρα και ένα βήμα πέρα από 

τις βασικές ανάγκες, αφού λαμβάνει ως κριτήριο και κοινωνικό-πολιτιστικές ανάγκες, όπως 

ψυχαγωγία, αθλητισμό, πολιτιστικά προγράμματα και αλλά έξοδα σχετικά με εκπαιδευτικές 

ανάγκες των παιδιών.  

Στη Βραζιλία τα κριτήρια διαφέρουν λίγο όχι όμως ως προς τις βασικές ανάγκες, και εκεί 

έπρεπε ανά πάσα στιγμή και σε οποιαδήποτε περιοχή ο κατώτατος μισθός να είναι τέτοιος 

ώστε να μπορεί ο εργαζόμενος να εξασφαλίσει τροφή, στέγη, ρουχισμό, υγειονομική 

περίθαλψη και έξοδα μεταφοράς.  

Στην Ιαπωνία ο νόμος για τον κατώτατο μισθό θεσπίζεται λαμβάνοντας υπόψη το κόστος 

ζωής των εργαζομένων, τους μισθούς άλλων εργαζομένων που κάνουν το ίδιο ομοειδές 

επάγγελμα αλλά και την δυναμικότητα των βιομηχανιών να πληρώσουν τους μισθούς. 

Στο Περού η απόφαση καθιέρωσης ελαχίστου μισθού επέβαλλε ότι κάθε άτομο που εργάζεται 

θα πρέπει να κερδίζει ένα πόσο ώστε να εξασφαλίζει σ’ αυτόν και την οικογένεια του 

ανθρώπινες και αξιοπρεπείς συνθήκες ζωής. Έτσι για την διαμόρφωση του νόμου για τον 

ελάχιστο μισθό λαμβάνονταν υπόψη το κόστος ζωής σε κάθε περιοχή, η φύση ο τρόπος και 

το αποτέλεσμα την εν λόγω εργασίας, οι οικονομικές συνθήκες της περιοχής αλλά και η 

οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης. 

Στην Αμερική το Κογκρέσο ψήφισε τον Fair Labor Standards Act το 1938 έχοντας στόχο να 

διορθώσει τις συνθήκες εργασίας που επικρατούσαν πριν, αναπόσπαστο κριτήριο του νόμου 

ήταν ότι όλοι οι εργάτες θα πρέπει να αμείβονται τόσο ώστε να μπορούν να διατηρούν το 

ελάχιστο βιοτικό επίπεδο που είναι απαραίτητο για την διαβίωση τους, την υγεία τους και την 

αποδοτικότητα τους (Dorris, 2009).  

Σε διεθνές επίπεδο έχουν γίνει πολλές προσπάθειες να αποσαφηνιστούν και να συνοψιστούν 

τα κριτήρια καθορισμού του ελαχίστου μισθού αλλά κάτι τέτοιο δεν έγινε από τον Διεθνή 

Οργανισμό Εργασίας (ILO) ούτε το 1928 με την σύμβαση Νο. 26 (Convention No. 26) ούτε 

το 1951 με την σύμβαση Νο. 99 (Convention No. 99), αλλά η σύσταση 30 (Recommendation 
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No. 30) το 1928 ήταν αυτή που ανέφερε κάποια κριτήρια που ήταν απαραίτητα στο 

καθορισμού κατώτατου μισθού. Αναφέρεται ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες του 

εργατικού δυναμικού για διατήρηση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου ζωής γι’ αυτό συνίσταται η 

μελέτη των μισθών που καταβάλλονται για παρόμοια εργασία σε επαγγέλματα όπου οι 

εργαζόμενοι είναι οργανωμένοι και έχουν συνάψει συλλογικές συμβάσεις, αλλά και ο έλεγχος 

των μισθών σε άλλες περιοχές την χώρας (Starr,1981). 

Παρόμοια το 1951 η ILO επανέρχεται με την Recommendation 89 που ισχύει για την γεωργία 

και υποστηρίζει ότι θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων. 

Μάλιστα απαριθμεί μια σειρά από κριτήρια που πρέπει να συνυπολογιστούν τα όποια είναι το 

κόστος ζωής, οι μισθοί που καταβάλλονται σε παρόμοια επαγγέλματα, το γενικό επίπεδο 

μισθών, αλλά και η δίκαιη αποτίμηση των υπηρεσιών που προσφέρονται.  

Αρκετά πιο πρόσφατα και το 1970 έχουμε την σύμβαση Νο.131 η όποια πια ρητά αναφέρει 

κάποια κριτήρια απαραίτητα για τον καθορισμό του επιπέδου κατώτατου μισθού. Αυτά είναι 

οι ανάγκες των εργαζομένων και των οικογενειών τους, το γενικό επίπεδο μισθών στην χώρα, 

το κόστος ζωής, οι παροχές κοινωνικής ασφάλισης και το γενικό βιοτικό επίπεδο άλλων 

κοινωνικών ομάδων αλλά υπάρχουν και οικονομικά κριτήρια που περιλαμβάνουν 

προδιαγραφές οικονομικής ανάπτυξης, επίπεδα παραγωγικότητας και επιθυμία επίτευξης και 

διατήρησης ενός υψηλού επιπέδου απασχόλησης φυσικά και στην Recommendation No.135 

αναφέρονται τα παραπάνω κριτήρια. Κάποιες φορές οι στόχοι με τα κριτήρια έχουν μια 

σύνδεση με αποτέλεσμα να είναι δύσκολος ο διαχωρισμός τους ( ILO, 1992 και Starr, 1981). 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω απαραίτητα κριτήρια για τον καθορισμό του επιπέδου κατώτατου 

μισθού θα μπορούσαμε να τα κατηγοριοποιήσουμε σύμφωνα με το Διεθνές Γραφείο 

Εργασίας στις εξής τέσσερις ομάδες i) ανάγκες εργαζομένων, ii) συγκρίσεις μισθών και 

εισοδημάτων, iii) ικανότητα εργοδοτών να πληρώσουν και iv) απαιτήσεις οικονομικής 

ανάπτυξης ή οικονομικοί παράγοντες. Στην συνέχεια θα αναλύσουμε λεπτομερώς τις 

παραπάνω ομάδες ώστε να κατανοήσουμε καλυτέρα τον τρόπο με τον οποίο οι χώρες 

καθορίζουν τα επίπεδα του ελαχίστου μισθού. 

 

1.5.1 ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 

Τα παραπάνω τέσσερα κριτήρια που αναφέρθηκαν είναι και τα πιο σημαντικά για τον 

καθορισμού του ελαχίστου μισθού και είναι αυτά που συναντάμε σχεδόν σε όλες τις έρευνες 
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που γίνονται τα τελευταία χρόνια ως τα πιο βασικά. Προχωρώντας θα αναλύσουμε αυτά τα 

κριτήρια και θα εξετάσουμε αν μπορούν τα ίδια κριτήρια να ληφθούν υπόψη και κατά τις 

αναπροσαρμογές που γίνονται με το πέρασμα των χρόνων. Οι ανάγκες των εργαζομένων, οι 

συγκρίσεις μισθών και εισοδημάτων αλλά και η ικανότητα των εργοδοτών να πληρώσουν 

έχουν χαρακτηριστεί ως παραδοσιακές αρχές που χρησιμοποιούνται στον καθορισμό 

ελαχίστου μισθού ενώ οι απαιτήσεις οικονομικής ανάπτυξης προστεθήκαν μεταγενέστερα για 

να δώσουν έμφαση στο κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο του καθορισμού κατώτατου μισθού 

(ILO, 1992).  

Κάνοντας μια ανασκόπηση στις νομοθεσίες χωρών για τον κατώτατο μισθό εντοπίζουμε από 

πολύ νωρίς αρκετές αναφορές στις ανάγκες των εργαζομένων. Η έννοια των αναγκών των 

εργαζομένων είναι από τα πιο σημαντικά στοιχεία στις εθνικές συζητήσεις για τα ελάχιστα 

επίπεδα μισθών αλλά είναι και από τα πιο αμφιλεγόμενα κριτήρια αφού κανείς δεν έχει 

ανακαλύψει αποδεκτούς και αντικειμενικούς τρόπους προσδιορισμού των αναγκών. Ακόμα 

και η ανάγκη για φαγητό είναι δύσκολο να προσδιοριστεί πλήρως αφού ποικίλλουν οι 

απόψεις διατροφολόγων για το τι θεωρείται φυσιολογική διατροφή και εξαρτάται από 

παράγοντες όπως η εργασία, το περιβάλλον εργασίας, το κλίμα, το φύλο, την υγεία άρα ο 

ακριβής προσδιορισμός ενός χρηματικού ποσού για την κάλυψη την ανάγκης του φαγητού 

δεν είναι και τόσο εύκολο.  

Αν επεκταθούμε και σε μη διατροφικές ανάγκες τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμα 

περισσότερο, ένα ερώτημα που τίθεται συχνά, είναι αν θα πρέπει να συμπεριληφθούν μόνο οι 

ουσιώδες ανάγκες για επιβίωση ή και οι κοινωνικές που συνδέονται με την κοινωνική 

αξιοπρέπεια του κάθε ατόμου. Αν είναι μόνο το πρώτο τότε θα πρέπει να παρθούν αποφάσεις 

για ρούχα, στέγη, υγεία αν είναι και το δεύτερο τότε επεκτεινόμαστε και σε ψυχαγωγία, 

αθλητισμό και διαφορές άλλες υλικές ανάγκες (Starr,1981).  

Το κριτήριο των αναγκών αν και είναι ζωτικής σημασίας για τον καθορισμό του κατώτατου 

μισθού, κατατάσσεται στην τέταρτη θέση ανάμεσα στα υπόλοιπα. Κάθε χώρα όπως είναι 

φυσικό δίνει διαφορετική έμφαση σ’ αυτό ανάλογα με τους στόχους της αλλά και την 

οικονομική ανάπτυξη που θέλει να πετύχει αφού ανάγκες εργαζομένων και οικονομική 

ανάπτυξη δεν μπορούν να είναι ανεξάρτητα (ILO, 1992). Υπάρχουν χώρες όπου οι ανάγκες 

των εργαζομένων, κοινωνικές και οικονομικές, αναφέρονται ελάχιστα στις συμβάσεις για τον 

καθορισμό ελαχίστου μισθού άλλες πάλι τις προσδιορίζουν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια όπως 

ο Καναδάς, η Βραζιλία, η Πορτογαλία και η Αμερική. Στις χώρες που μόλις αναφέρθηκαν οι 

συμβάσεις περί κατώτατου μισθού περιλαμβάνουν τις εξής ανάγκες: υλικές, κοινωνικές, 
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ηθικές και πολιτιστικές, ανάγκες για στέγη, τροφή, ένδυση, υγεία, ψυχαγωγία, υγιεινή, 

εκπαίδευση,  για κοινωνική ασφάλιση, για αθλητικές δραστηριότητες αλλά και ανάγκες για 

μεταφορές.  

Αξιοσημείωτο είναι το παράδειγμα της Τσέχικης Δημοκρατίας όπου όπως αναφέρουν τα 

στοιχεία που δίνονται από την κυβέρνηση, στον καθορισμό του κατώτατου μισθού 

λαμβάνεται υπόψη η ικανοποίηση των αναγκών μόνο του εργαζομένου και όχι όλης της 

οικογενείας γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με αυτό που ισχύει στις περισσότερες χώρες. 

Όπως θα δούμε και στο πίνακα 1 παρακάτω το πλήθος των χωρών συνυπολογίζει τις ανάγκες 

ολόκληρης της οικογένειας και όχι μόνο του εργαζομένου. 

Ο καθορισμός των αναγκών για κάθε χώρα θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή χωρίς 

να στηρίζεται στα πρότυπα άλλων χωρών αφού οι εθνικές συνθήκες είναι διαφορετικές. 

Προσεκτική μελέτη, της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών ή του δείκτη τιμών 

καταναλωτή, της πορείας των τιμών των προϊόντων ή εξέταση των αναγκών συγκεκριμένων 

ομάδων αναφοράς θα μπορούσαν να δώσουν μια σαφή εικόνα για τις ανάγκες των 

εργαζομένων βάση της οποίας θα καθοριστεί ο ελάχιστος μισθός.  

Τέλος θα αναφερθώ σε μια ευρέως διαδεδομένη άποψη ότι οι οικογένειες δεν υπόκεινται 

στην φτώχια όταν ζουν με τρόπο που δεν ξεχωρίζουν από τις άλλες της ίδιας κοινωνικής 

ομάδας, άποψη που βοηθά στο προσδιορισμό του κατώτατου μισθού με στόχο ένα 

αξιοπρεπές επίπεδο ζωής (Starr, 1981).  

 

1.5.2ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ 

 

Ένα δεύτερο αρκετά σημαντικό κριτήριο είναι αυτό των συγκρίσεων ανάμεσα σε μισθούς και 

εισοδήματα, μπορεί να μην έχει την ίδια σπουδαιότητα με το κριτήριο των αναγκών αλλά 

είναι πιο συγκεκριμένο και πιο άμεσα μετρήσιμο. Μια εξέταση των διαθεσίμων δεικτών 

μισθών και εισοδημάτων που ενδέχεται να επηρεαστούν από τον κατώτατο μισθό είναι ένα 

καλό σημείο αφετηρίας για τις συζητήσεις θέσπισης ελαχίστων μισθών. Η έννοια της 

σύγκρισης άλλωστε συνδέεται και με την νεοκλασική θεωρία, όπου μια από τις προϋποθέσεις 

της, για βέλτιστη οικονομία είναι ότι όλοι οι παράγοντες που συμμετέχουν σε μια 

παραγωγική διαδικασία θα πρέπει να αμείβονται τόσο όσο είναι και το κόστος ευκαιρίας 
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,δηλαδή σε σχέση με το υψηλότερο εισόδημα που θα μπορούσαν να κερδίσουν από κάπου 

άλλου.  

Η επικέντρωση σε συγκεκριμένες στατιστικές συγκρίσεις δεδομένων μπορεί να μειώσει τον 

κίνδυνο για αποπροσανατολισμό αφού αντί να χρησιμοποιήσουν ένα μόνο σημείο για τον 

υπολογισμό του κατώτατου μισθού, τείνουν να χρησιμοποιούν μια ποικιλία από συγκρίσεις 

ως οδηγό για σωστότερες αποφάσεις. Είναι λάθος λοιπόν η αντίληψη ότι οι κατώτατοι μισθοί 

θα πρέπει να περιορίζονται στη παροχή ενός ‘διχτύου ασφαλείας’ αφού η εξέταση 

εισοδημάτων και μισθών είναι το πρώτο βήμα για τον καθορισμό ενός επιπέδου όπου οι 

μισθοί θα θεωρούνται αδικαιολόγητα χαμηλοί.  

Οι συγκρίσεις που γίνονται σε κάθε χώρα ποικίλουν αφού έχουμε διαφορετικά διαθέσιμα 

στατιστικά στοιχεία, διαφορετικό πεδίο εφαρμογής του κατώτατου μισθού ο οποίος 

διαδραματίζει και ξεχωριστό ρόλο κάθε φορά. Στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες για 

παράδειγμα ο καθορισμός του κατώτατου μισθού γίνεται αφού ληφθούν υπόψη οι μισθοί που 

ισχύον στις χαμηλόμισθους κλάδους. Αυτό γίνεται ώστε να προκύψει μια εκτίμηση της 

κατανομής των μισθών δηλαδή τι ποσοστό εργαζομένων αμείβεται σε διάφορα επίπεδα 

μισθού για να προσδιοριστεί ο αριθμός των εργαζομένων που θα επηρεαστεί. Στην Ιαπωνία 

το συμβούλιο που αποφασίζει για την καθιέρωση του ελαχίστου μισθού λαμβάνει υπόψη την 

κατανομή των μισθών που επικρατούν στη βιομηχανική ζώνη της περιοχής και υπολογίζει 

τον αριθμό των ατόμων που επηρεάζονται από κάποια μεταβολή του κατώτατου μισθού.  

Η συχνή λοιπόν προσφυγή στις μισθολογικές συγκρίσεις δεν είναι εύκολο να γίνει όπως 

φαίνεται αρχικά εκ πρώτης όψεως αφού η έννοια ‘συγκρίσεις μισθών’ κρύβει από μόνη της 

εννοιολογικά προβλήματα. Επίσης η ύπαρξη στατιστικών στοιχείων από πολλές βιομηχανίες 

δημιουργεί κάποιες φορές προβλήματα αφού η συμφωνία από τους αρμοδίους, για καθορισμό 

ελαχίστου μισθού, για τις συγκρίσεις που θεωρούνται πιο κατάλληλες δεν είναι εύκολη ειδικά 

στις αναπτυσσόμενες χώρες όπου οι μισθολογικές διαφορές ανάμεσα στους κλάδους σε 

πολλές περιπτώσεις είναι μεγάλη.  

Οι ιδανικές συγκρίσεις για τον καθορισμό κατώτατων μισθών είναι αυτές που 

επικεντρώνονται σε τομείς με χαμηλούς μισθούς αν και αυτό σπάνια γίνεται αφού τα 

περισσότερα στοιχεία που είναι διαθέσιμα αναφέρονται σε υψηλόμισθους κλάδους. 

Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι οι συγκρίσεις μισθών για καθορισμό ελαχίστου μισθού κρύβουν 

κάποια προβλήματα γι’ αυτό πολλοί οικονομολόγοι χρησιμοποιούν ταυτόχρονα ή καμία φορά 

και αποκλειστικά τις συγκρίσεις ανάμεσα σε επίπεδα εισοδήματος.  
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Στις αναπτυσσόμενες χώρες λοιπόν οι οποίες ξεχώριζαν τόσο για τον μεγάλο αγροτικό τομέα 

αλλά και για το φαινόμενο τις αστυφιλίας, υπήρχαν οι προϋποθέσεις για την δημιουργία ενός 

κατώτατου μισθού για ανειδίκευτους εργάτες μέσω μελετών των αγροτικών εισοδημάτων. Ο 

μισθός αυτός θα ισούταν με το μέσο όρο των αγροτικών εισοδημάτων αφήνοντας βέβαια ένα 

περιθώριο για τις διαφορές που θα πρόεκυπταν από το διαφορετικό κόστος ζωής ανάμεσα 

στην πόλη και την ύπαιθρο.  

Η μέθοδος αυτή φυσικά και αντιμετωπίζει τα δικά της προβλήματα αφού τα διαθέσιμα 

στοιχεία είναι ελάχιστα και βασίζονται σε εκτιμήσεις ενώ η μέτρηση των αγροτικών 

εισοδημάτων είναι δύσκολη και δαπανηρή. Πέρα από αυτό όμως ο καθορισμός τιμών για 

αγαθά και υπηρεσίες που παράγονται και καταναλώνονται τόσο στις αστικές όσο και στις 

αγροτικές περιοχές αντιμετωπίζει τεχνικά προβλήματα όπως και η ποσοτικοποίηση των 

συνθηκών διαβίωσης. Μέσα από συγκρίσεις εισοδημάτων έχει διαπιστωθεί ότι θα πρέπει να 

δίνεται μια διάφορα 30-50% υπέρ των κατώτατων μισθών των αστικών περιοχών αλλά αυτό 

είναι άπλα μια εικασία. 

Παρόλο που το κριτήριο της σύγκρισης μισθών και εισοδημάτων θεωρείται το λιγότερο 

προβληματικό λόγω μεγαλύτερης σαφήνειας και οικονομικής λογικής, συναντά όμως 

προβλήματα στην πρακτική του εφαρμογή. Όπως και με τα αλλά κριτήρια δεν υπάρχει 

χρυσός κανόνας που πρέπει να ακολουθηθεί αλλά πρέπει αρχικά να καθοριστούν ποιες 

συγκρίσεις πρέπει να γίνουν και στη συνεχεία να ακολουθηθούν.  

 

1.5.3 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

Το τρίτο κριτήριο που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού είναι αυτό 

της ικανότητας πληρωμής από την πλευρά των εργοδοτών, η έννοια του οποίου είναι εκ 

φύσεως ασαφής και μπορεί να ερμηνευτεί με πολλούς τρόπους. Για να γίνει πιο κατανοητό 

αυτό αναφέρουμε πως μια αύξηση του κατώτατου μισθού μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της 

παραγωγικότητας, ή σε μείωση των κερδών, ή σε αύξηση των τιμών ή σε μείωση της 

απασχόλησης οπότε η ικανότητα πληρωμής των εργοδοτών μπορεί να συνδέεται με κάποιο 

από αυτά ή ακόμα και με όλα. Έτσι η ικανότητα της επιχείρησης να πληρώνει ταυτίζεται με 

την ικανότητα της να απορροφά τις αυξήσεις των κατώτατων μισθών χωρίς αυξήσεις στις 

τιμές. Σε κάποιες περιπτώσεις η ικανότητα πληρωμής είναι όλοι οι πιθανοί τρόποι με τους 

οποίους η εταιρεία μπορεί να προσαρμοστεί σε αυξήσεις μισθών που είναι ένα τρόπος να 
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δείξουμε ότι για τον καθορισμό ελαχίστου μισθού πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι 

οικονομικές επιπτώσεις από ένα υψηλότερο κόστος εργασίας.  

Σε αντίθεση με το κριτήριο των αναγκών, εδώ έχουμε μια περίπτωση όπου δεν μπορούν να 

καθοριστούν με απόλυτη ακρίβεια κάποιοι κανόνες αφού δεν είναι ένα απόλυτο μέγεθος και 

έχουμε ένα υποθετικό ερώτημα δηλαδή πως θα αντιδράσουν οι εργοδότες σε μια αύξηση του 

κατώτατου μισθού. Οι αξιολογήσεις –παρατηρήσεις που γίνονται από τους υπεύθυνους 

θέσπισης κατώτατων μισθών σχετικά με την ικανότητα πληρωμής μπορεί να περιλαμβάνει 

μια ποικιλία από στατιστικούς δείκτες, εκτιμήσεις για αυξήσεις του κόστους εργασίας αλλά 

και περιλήψεις οικονομικών καταστάσεων. Έτσι σε πολλές χώρες της Αμερικής το 

Υπουργείο Εργασίας ακολουθεί μια πολιτική που στηρίζεται στη προετοιμασία οικονομικών 

εκθέσεων ώστε να βοηθήσει τις επιτροπές στις αποφάσεις τους. Οι οικονομικές εκθέσεις 

περιλαμβάνουν διάφορα δεδομένα όπως αριθμός επιχειρήσεων στους κλάδους, φορολογικές 

εξαιρέσεις, τάσεις απασχόλησης, εξαγωγές, προέλευση υλικών που χρησιμοποιούνται στην 

παραγωγική διαδικασία, τάσεις τιμών, πληροφορίες για εργατικά σωματεία και τον τρόπο 

λειτουργιάς καθώς και στοιχεία για ανταγωνιστικές επιχειρήσεις σε άλλες περιοχές. Όλοι 

αυτοί οι παράγοντες είναι διαθέσιμοι και βοηθούν τις επιτροπές θέσπισης ελαχίστου μισθού 

στην μελέτη του κριτηρίου της ‘ικανότητας πληρωμής’.  

Η μελέτη ενός πραγματικού παραδείγματος από την χρήση αυτού του κριτηρίου θα μας δώσει 

την δυνατότητα καλύτερης κατανόησης. Στον Παναμά το διάστημα 1960-1970 έγινε χρήση 

του παραπάνω κριτηρίου για την θέσπιση του ελαχίστου μισθού και τα βήματα που 

ακολούθησε εκεί το αρμόδιο Εθνικό Συμβουλίου ήταν τα εξής : 

 α) η επιλογή ενός τυχαίου δείγματος από ένα βιομηχανικό κλάδο 

 β) η μελέτη των καταβληθέντων μισθών και των οικονομικών όρων της κάθε εταιρίας  

γ) η σύνταξη και η  παρουσίαση των στοιχείων που πρόεκυπταν από τις αναλύσεις τους με τη 

μορφή πίνακα. Οι πίνακες αυτοί περιελάμβαναν τους μισθούς που καταβάλλονταν, το μέσο 

μισθό ανά ώρα, το μισθό ως ποσοστό των πωλήσεων, τη σχέση μεταξύ πωλήσεων και 

φορολογητέου κέρδους, την αναλογία μεταξύ κερδών προς πωλήσεις ή κεφάλαιο, άλλα 

χαρακτηριστικά του κλάδου και τέλος τον αριθμό των εργαζομένων που επωφελούνταν από 

την θέσπιση ενός κατώτατου μισθού (σε διάφορα επίπεδα) και τις αυξήσεις στις μισθολογικές 

καταστάσεις. Έτσι μέσω των δεδομένων αυτών η ικανότητα πληρωμής τν εργοδοτών ήταν 

πιο ξεκάθαρη για όλους τους ενδιαφερόμενους (Starr, 1981).  

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:25:47 EEST - 52.53.217.230



ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΚΕΨΗΣ 

 

Χριστίνα Λιθαδιώτη – Ιανουάριος 2012 Σελίδα 25 
 

Μια άλλη μέθοδος μέσω της όποιας φαίνεται η ικανότητα των εργοδοτών να πληρώσουν 

είναι η συλλογή πληροφοριών μέσω ελέγχου σχετικά με τη μη συμμόρφωση των 

επιχειρήσεων στην καταβολή κατώτατων μισθών. Έτσι έχουμε κατά προσέγγιση μια 

εκτίμηση για την δυνατότητα των εργοδοτών να ανταπεξέλθουν σε υψηλότερους ελαχίστους 

μισθούς.  

Όπως και στα προηγούμενα κριτήρια έτσι και εδώ υπάρχουν κάποια ζητήματα/προβλήματα 

που πρέπει να ληφθούν υπόψη και να επιλυθούν. Ένα από αυτά είναι ο βαθμός στον οποίο θα 

πρέπει ο ελάχιστος μισθός να ποικίλει ανάλογα με τις διαφορές στην ικανότητα πληρωμής 

των εργοδοτών. Δεν είναι εφικτή η θέσπιση κατώτατου μισθού για κάθε επιχείρηση είναι 

όμως πιο εύκολο να καθοριστούν οι μισθοί για ομάδες επιχειρήσεων ανάλογα με την 

ικανότητα τους να πληρώσουν. Εργοδότες με μεγαλύτερη ικανότητα θα μπορούσαν να 

παρέχουν υψηλότερους κατώτατους μισθούς είτε μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων ή 

δικών τους αποφάσεων. 

Το κριτήριο που μόλις αναλύσαμε κατατάσσεται στο τέλος της λίστας ανάμεσα και στα 

υπόλοιπα ενώ αν εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο και όχι σε επίπεδο επιχειρήσεων τότε θα πρέπει 

να αντιμετωπίσουμε θέματα οικονομικής ανάπτυξης τα όποια θα αναλύσουμε αμέσως  

παρακάτω.   

 

1.5.4 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

Η τελευταία ομάδα κριτήριων σχετίζεται με τους οικονομικούς παράγοντες ή τις απαιτήσεις 

για οικονομική ανάπτυξη που προκύπτουν από την θέσπιση ή μεταβολή του κατώτατου 

μισθού να έχουμε οικονομική ανάπτυξη. Εδώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα κριτήριο με 

ευρεία έννοια του οποίου η επίδραση έχει αντίκτυπο σε όλη την οικονομία. Οι μισθοί και 

ειδικά οι κατώτατοι μισθοί είναι τόσο κόστος όσο και έσοδα ενώ έχουν ιδιαίτερη επίδραση σε 

τρεις μακροοικονομικές μεταβλητές, την ζήτηση, την απασχόληση και τον πληθωρισμό. Η 

ζήτηση συνδέεται άμεσα με τους δικαιούχος του κατώτατου μισθού αφού μια μεταβολή στο 

επίπεδο του θα οδηγήσει σε μεταβολές στη ζήτηση. Η απασχόληση, δηλαδή το εργατικό 

δυναμικό, αποτελεί κόστος για τον εργοδότη οπότε μια μεταβολή στην αμοιβή των 

εργαζομένων θα επηρεάσει και την απασχόληση, υπάρχει όμως και το ενδεχόμενο να 

επηρεάσουν οι τιμές αφού ο εργοδότης θα μετακυλήσει το κόστος από μια αύξηση του 

κατώτατου μισθού στις τιμές. Έτσι είναι επιτακτική ανάγκη οι υπεύθυνοι καθορισμού 
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κατώτατου μισθού να λάβουν τέτοιες αποφάσεις ώστε να διασφαλιστεί η οικονομική 

σταθερότητα και ανάπτυξη της χώρας. Οπότε κάποια ζητήματα από την ομάδα αυτού του 

κριτηρίου είναι η ανεργία, η οικονομική ανάπτυξη, ο πληθωρισμός, τα επίπεδα των μισθών 

αλλά και οι τιμές, όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν από οποιαδήποτε μεταβολή 

του κατώτατου μισθού. 

Από τα πιο σημαντικά ζητήματα που πρέπει να εξεταστούν είναι η επίδραση των μεταβολών 

των μισθών στην οικονομική ανάπτυξη. Αν έχουμε αύξηση των μισθών σε βάρος των 

κερδών, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την πτώση των επενδύσεων αλλά και αποταμιεύσεων 

και κατά συνέπεια της ανάπτυξης γενικότερα. Υπάρχει όμως και θετική πλευρά αφού μια 

αύξηση των μισθών μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της παραγωγικότητας προς όφελος της 

οικονομίας.  

Δεύτερη παράμετρος που πρέπει να εξεταστεί είναι αυτή της επίδρασης του κατώτατου 

μισθού στην απασχόληση, είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει πολύ την διεθνή 

βιβλιογραφία, είναι από τα πιο αμφιλεγόμενα αλλά στην κατάταξη ανάμεσα στα αλλά 

κριτήρια καταλαμβάνει την πέμπτη θέση. Αυτό το παράδοξο μπορεί να εξηγηθεί από το 

γεγονός ότι ο κατώτατος μισθός είχε εισήχθη σε πολλές χώρες πολυ νωρίτερα από την στιγμή 

που η ανεργία και η απασχόληση έγιναν σημαντικά οικονομικά και πολιτικέ θέματα. Η 

ρύθμιση λοιπόν του ελαχίστου μισθού θα πρέπει να γίνει αφού έχει ληφθεί υπόψη η επίδραση 

στη απασχόληση διάφορων κοινωνικών ομάδων, όπως νέων χωρίς εμπειρία ή ατόμων με 

πολύχρονη εργασιακή εμπειρία. Στην συνεχεία θα δούμε αναλυτικά μελέτες που έχουν 

πραγματοποιηθεί σχετικά με την επιρροή του κατώτατου μισθού στην απασχόληση - ανεργία 

και κατά πόσο έχουν αλλάξει τα δεδομένα με το πέρασμα του χρόνου (Starr 1981, Eyraud και 

Saget 2005). 

Ένα τρίτο θέμα που τίθεται υπο συζήτηση στα πλαίσια των απαιτήσεων για οικονομική 

ανάπτυξη κατά την διάρκεια θέσπισης κατώτατου μισθού είναι αυτό της αστικής ανεργίας. 

Αδικαιολόγητα υψηλοί κατώτατοι μισθοί είναι δυνατόν να προκαλέσουν μια μετανάστευση 

από αγροτικές σε αστικές περιοχές με σκοπό την εξεύρεση μια υψηλόμισθης εργασίας. Έτσι 

οι υπεύθυνοι καθορισμού ελαχίστου μισθού θα πρέπει να βρουν τρόπο να τον συγκρατήσουν 

σε επίπεδα ώστε να μην παρατηρηθεί ένα τέτοιο φαινόμενο. Βέβαια υπάρχει και το 

ενδεχόμενο οι ίδιοι οι εργοδότες να επιθυμούν να προσφέρουν υψηλούς μισθούς ως κίνητρο 

για σταθερό και υψηλής απόδοσης εργατικό δυναμικό (Starr, 1981). 
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Τέλος θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι μεταβολή στους μισθού θα επηρεάσει την σταθερότητα 

των τιμών και το ισοζύγιο πληρωμών. Παρατηρούμε ότι το γενικό κριτήριο των απαιτήσεων 

της οικονομικής ανάπτυξης δημιουργεί πολλά θεμελιώδη και περίπλοκα ζητήματα προς 

εξέταση από την πλευρά των υπευθύνων. Η εφαρμογή του κριτηρίου αυτού απαιτεί την 

εξέταση της κατάστασης της εθνικής οικονομίας καθώς και τον χαρακτήρα της διαδικασίας 

ανάπτυξης. Αντίθετα με αλλά κριτήρια το συγκεκριμένο δεν αποτελείται από μια σαφή και 

ξεκάθαρη μέθοδο η όποια αν ακολουθηθεί θα οδηγήσει σε ένα εφικτό κατώτατο μισθό αλλά 

μπορεί να χρησιμεύσει ως ένα υπόβαθρο και σε συνδυασμό με τα αλλά κριτήρια να οδηγήσει 

στη σωστή απόφαση για τον καθορισμό η τη μεταβολή του κατώτατου μισθού.  

Στην συνεχεία ακολουθεί ένας συγκεντρωτικός πίνακας με τις ομάδες κριτηρίων, που 

λαμβάνουν υπόψη ορισμένες χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο προτού καθιερώσουν τον 

κατώτατο μισθό. Παρατηρούμε ότι σε Αμερική και Ευρώπη δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην 

οικονομία και στην ανάπτυξη καθώς και στις μεταβολές των τιμών αλλά και το κόστος ζωής 

κριτήρια τα όποια ανήκουν στην τέταρτη ομάδα. Το γεγονός ότι υπάρχουν χώρες που δεν 

δίνουν έμφαση στις ανάγκες των εργαζομένων και των οικογενειών τους δεν θα λέγαμε ότι 

είναι και τόσο αξιοσημείωτο αφού περισσότερο από 20% των χωρών που είναι μέλη του 

Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας δεν λαμβάνουν υπόψη κάποιο κριτήριο για τον καθορισμό 

ελαχίστου μισθού. Η ικανότητα τω εργοδοτών να πληρώσουν όπως παρατηρούμε δεν 

υπολογίζεται συχνά από τα συμβούλια των χωρών που είναι υπεύθυνα για την ρύθμιση του 

μισθού και ειδικά στην Ευρώπη καμία χώρα δεν το λαμβάνει υπόψη αυτό το κριτήριο.  

 

Πίνακας 1.1: Κριτήρια καθορισμού κατώτατου μισθού 

 

 

Ανάγκες 

εργαζομένων 

&οικογενειών 

τους 

Ικανότητα 

εργοδοτών 

να 

πληρώσουν 

Επίπεδο 

μισθών  

Επίπεδο 

απασχόλη

σης  

Πληθω-

ρισμός / 

κόστος ζωής  

Οικονομική 

κατάσταση/ 

ανάπτυξη  

Χωρίς 

κριτήρια  

Ασία        

Αυστραλία        √  √   

Κίνα    √   √  √ √  

Ινδία       √   

Ιαπωνία     √    √   

Νέα 

Ζηλανδία  

       √ 
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Φιλιππίνες  √ √ √  √   

Αφρική        

Αλγερία      √ √  

Γκάνα       √ 

Μαρόκο     √   

Νιγηρία       √ 

Νότια 

Αφρική  

 √ √ √ √   

Τυνήσια        √ 

Αμερική        

Αργεντινή     √ √  

Βραζιλία  √    √   

Καναδάς   √   √  

Κούβα √     √  

Μεξικό  √ √ √ √ √  

Περού √     √  

Ηνωμένες 

Πολιτείες  

      √ 

Ευρώπη         

Αυστρία       √ 

Βουλγαρία √  √ √ √ √  

Γαλλία √  √  √ √  

Γερμανία       √ 

Ελλάδα                                          Καθορισμός μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων        

Ισλανδία       √ 

Ιταλία      √   

Πορτογαλία  √    √ √  

Ισπανία    √ √ √ √  

Ηνωμένο 

Βασίλειο  

     √  

Τουρκία  √     √  

Πηγή: ILO minimum wage fixing database 2004 
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1.6 ΣΥΝΟΨΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Ο ελάχιστος μισθός δεν απασχολεί μόνο την σημερινή κοινωνία αλλά ήταν θέμα συζητήσεων 

από πολύ παλιά ίσως βέβαια με διαφορετική έννοια από την σημερινή. Οι εμποροκράτες 

αναφέρθηκαν σε μια ευρύτερη έννοια ελαχίστου μισθού με τον όρο μισθό επιβίωσης που 

ήταν αποτέλεσμα της ανθρώπινης προσπάθειας ενώ οι φιλελεύθεροι αναφέρονταν σε ένα 

μισθό συντήρησης του εργάτη και της οικογενείας του. Τόσο ο Smith όσο και ο Ricardo 

αναφέρθηκαν σε ελάχιστα επίπεδα μισθών ικανά για ένα αξιοπρεπές επίπεδο ζωής των 

εργατών.  

Η πρώτη επίσημη εφαρμογή με νόμου του κατώτατου μισθού έγινε στην Νέα Ζηλανδία το 

1894, ακολούθησαν και άλλες χώρες όπως η πολιτεία Βικτώρια της Αυστραλίας, το Ηνωμένο 

Βασίλειο, η Γαλλία ενώ το 1928 έχουμε οργανωμένη ενέργεια από την Διεθνής Οργάνωση  

Εργασίας (ILO) το οποίο επικύρωσε την σύμβαση Νο. 26 σύμφωνα με την όποια κάθε μέλος 

της έπρεπε να θέσει κατώτατα όρια μισθού. Την σύμβαση αυτή ακολούθησαν και άλλες δυο 

η πρώτη το 1951 και η δεύτερη το 1970 οι οποίες επαναπροσδιόριζαν τις ρυθμίσεις για τον 

κατώτατο μισθό. 

Το 1938 στις Ηνωμένες Πολιτείες καθιερώθηκε με ομοσπονδιακό νόμο ένας εθνικός 

κατώτατος μισθός που είναι γνωστός ως Fair Labor Standards Act (FLSA). Μετά το τέλος 

του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου πολλές ευρωπαϊκές χώρες θέσπισαν νόμους για την 

ρύθμιση του κατώτατου μισθού, κάποιοι από τους οποίους ισχύουν ακόμα και σήμερα με 

κάποιες βέβαια τροποποιήσεις.  

Ο καθορισμός του επιπέδου του κατώτατου μισθού είναι ένα δύσκολο κομμάτι αυτής της 

πολιτικής αφού πρέπει να ληφθούν υπόψη αρκετοί παράμετροι. Αρχικά οι περισσότερες 

χώρες λάμβαναν υπόψη τις βασικές ανάγκες όπως για παράδειγμα στην Βραζιλία και το 

Περού, βέβαια υπήρχαν και αυτές όπως το Μεξικό που προχωρούσαν ένα βήμα πιο πέρα 

υπολογίζοντας και άλλες κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες. Σύμφωνα με την Διεθνής 

Οργάνωση Εργασίας τα κριτήρια μπορούμε να τα κατηγοριοποιήσουμε στις εξής ομάδες α) 

ανάγκες εργαζομένων, β) συγκρίσεις μισθών και εισοδημάτων, γ) ικανότητα εργοδοτών να 

πληρώσουν και δ) απαιτήσεις οικονομικής ανάπτυξης ή οικονομικοί παράγοντες. 

Όταν μιλάμε σήμερα πια για ανάγκες εργαζομένων έχουμε μια διαφορετική άποψη από ότι 

είχαμε παλιά, αφού τότε αναφερόμασταν στις ανάγκες για επιβίωση σήμερα όμως κάνουμε 

λόγο για ανάγκες που συνεχώς δημιουργούνται και εξελίσσονται για αυτό και πολλές φορές 
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τίθεται το ερώτημα ποιες ανάγκες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Οι εργαζόμενοι παλαιοτέρα 

ενδιαφέρονταν μόνο για τον αν η αμοιβή εργασίας θα ήταν αρκετή για τα προς το ζην σήμερα 

αυτό δεν ισχύει, υπάρχουν οργανωμένοι φορείς που διεκδικούν υψηλότερες αμοιβές, ήδη από 

το 1928 η ILO προσπαθούσε να αυξήσει το ποσοστό των εργαζομένων που θα καλύπτονταν 

από τον ελάχιστο μισθό.  

Σήμερα οι εργαζόμενοι μπορούν να καταγγέλλουν τους εργοδότες οι οποίοι δεν καταβάλουν  

τον νόμιμο ελάχιστο μισθό κάτι που με δυσκολία γινόταν παλαιοτέρα αφού όπως αναφέρει 

και A.Smith στον Πλούτο των Εθνών, ο εργοδότης πλεονεκτεί στην διαπραγμάτευση και 

μπορούσε να εξαναγκάσει τον εργάτη να δεχτεί τους ορούς του. Στις μέρες μας η 

αναπροσαρμογή του μισθού είναι υποχρεωτική και γίνεται αφού ληφθούν υπόψη κάποιες 

οικονομικές παράμετροι. Η συμβολή της ILO είναι ουσιαστική για την προώθηση και 

καθιέρωση του κατώτατου μισθού αφού μετά το 1928 πολλές χώρες επικύρωσαν τις 

συμβάσεις της, υιοθέτησαν πολιτικές ελαχίστου μισθού και τις προσάρμοσαν στα δεδομένα 

τους. Παρακάτω θα μελετήσουμε τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα δούμε ποιες 

χώρες έχουν πολιτική κατώτατου μισθού, ποια κριτήρια χρησιμοποιούν για τον καθορισμό 

του ύψους του και ποια είναι η εξέλιξη του την τελευταία δεκαετία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

2.1 ΓΕΝΙΚΑ  

  

Στη συνεχεία θα προχωρήσουμε στην μελέτη της σημερινής κατάστασης που επικρατεί στις 

Ευρωπαϊκές χώρες σχετικά με τον κατώτατο μισθό. Θα εξετάσουμε τον τρόπο εφαρμογής του 

ελαχίστου μισθού, τα κριτήρια πάνω στα όποια βασίζεται κάθε χώρα για την διαμόρφωση 

του, το επίπεδο και τον τρόπο καθορισμού καθώς και την εξέλιξη αυτού την τελευταία 

δεκαετία, τους μηχανισμούς έλεγχου και τις ποινές σε περίπτωση μη καταβολής του νομίμου 

κατώτατου μισθού, την συχνότητα αναπροσαρμογής, αλλά και τις ομάδες εργαζομένων που 

καλύπτει. Εδώ να προσθέσουμε ότι τα ποσά που συναντάμε παρακάτω, αναφέρονται στους 

μηνιαίους κατώτατους μισθούς των χωρών για πλήρη απασχόληση πριν από την αφαίρεση 

του φόρου εισοδήματος και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης είκοσι χώρες (Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσέχικη 

Δημοκρατία, Εσθονία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία, Λετονία, Λιθουανία, 

Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, 

Σλοβακία, Σλοβενία, Ηνωμένο Βασίλειο) από τις είκοσι επτά καθώς και δυο υποψήφιες 

χώρες προς ένταξη, η Τουρκία και η Κροατία, έχουν θεσπίσει εθνικό νόμο για την καθιέρωση 

κατώτατου μισθού. Η νομοθεσία σ’ αυτές τις χώρες σχετικά με τον ελάχιστο μισθό διαφέρει 

σε πολλά σημεία με κυριότερο το επίπεδο αφού στη Βουλγαρία ο κατώτατος μισθός φτάνει 

τα 123€ την ίδια στιγμή που στο Λουξεμβούργο αγγίζει τα 1758€ (Eurostat 2011). Ο 

κατώτατος μισθός δεν κατοχυρώνεται με νόμο στη Δανία, τη Γερμανία, την Ιταλία, τη 

Κύπρο, την Αυστρία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία. 

Μια πρώτη εκτίμηση για την σημερινή κατάσταση στην Ευρώπη μπορούμε να κάνουμε από 

το διάγραμμα που ακολουθεί παρακάτω οπού παρουσιάζονται οι κατώτατοι μισθοί σε 

απόλυτες τιμές, των ευρωπαϊκών χωρών. 
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Διάγραμμα 2.1: Επίπεδο κατώτατων μισθών σε ευρωπαϊκές χώρες το 2011 

 

Πηγή : Επεξεργασία στοιχείων από Eurostat 

Με μια πρώτη ματιά μπορούμε να δούμε την μεγάλη ανομοιομορφία στα επίπεδα ονομαστικού 

ελαχίστου μισθού ανάμεσα στις χώρες. Από τις είκοσι τρεις χώρες που περιλαμβάνονται στο 

παραπάνω διάγραμμα μόνο οι έξι έχουν κατώτατο μισθό πάνω από 1000€, οι έντεκα έχουν από 100-

400€ και οι υπόλοιπες έχουν από 550-750€. Στην συνεχεία θα αναλύσουμε τα χαρακτηριστικά κάθε 

χώρας σχετικά με τον κατώτατο μισθό, θα δούμε τις διαφορές που υπάρχουν όχι μόνο στα επίπεδα 

αλλά και στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του. 

 

2.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ  

2.2.1 ΒΕΛΓΙΟ 

Το Βέλγιο είναι μια χώρα όπου ο κατώτατος μισθός (Revenu minimum mensuel moyen 

garanti RMMMG) δεν καθορίζεται με νόμο όπως γίνεται στις περισσότερες χώρες της 

Ευρώπης αλλά προκύπτει από εθνικές συλλογικές συμβάσεις. Η εισαγωγή νόμου περί 

κατώτατου μισθού στη χώρα πραγματοποιήθηκε το 1975 από τότε βέβαια έχουν 

πραγματοποιηθεί πολλές αλλαγές στο νόμο ώστε να πάρει την σημερινή του μορφή. Η 

σύναψη των συλλογικών συμβάσεων μπορεί να γίνει είτε από το Εθνικό Συμβούλιο Εργασίας 

είτε από κοινού με επιτροπές εργασίας. Ο RMMMG λοιπόν είναι ο κατώτατος μισθός που 

πρέπει να παρέχει κάθε εργοδότης στους εργαζόμενους του ενώ μπορεί να αποτελείται και 

από ειδικές αποζημιώσεις ή παροχές σε είδος. Από τον Ιούλιο του 2011 το επίπεδο του 

κατώτατου μισθού είναι 1444€ το μήνα μεικτά και κατέχει την τρίτη θέση με τον υψηλότερο 

ονομαστικό μισθό στην Ευρώπη. Όσο αφόρα την προσαρμογή, αυτή γίνεται αυτόματα αφού 

τα επίπεδα είναι σε συνάρτηση με το κόστος ζωής ενώ κάθε δυο χρόνια συνάπτεται μια 
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συμφωνία που καθορίζει το μέγιστο περιθώριο εντός του οποίου το κόστος εργασίας μπορεί 

να φτάσει.  

Σχετικά με τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη στο καθορισμό του ελαχίστου μισθού αυτό 

είναι το κόστος ζωής, ο δείκτης τιμών καταναλωτή είναι αυτό που επηρεάζει το επίπεδο του 

μισθού. Όσον αφόρα στις ομάδες εργαζόμενων που καλύπτονται από τον κατώτατο μισθό 

είναι όλο το εργατικό δυναμικό του ιδιωτικού τομέα έκτος από αυτούς που εργάζονται για 

λιγότερο από ένα μήνα ή απασχολούνται σε επιχειρήσεις γονέων, οι δημόσιοι υπάλληλοι και 

οι μαθητευόμενοι ή ασκούμενοι. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που συναντάμε στο Βέλγιο είναι 

ότι ο κατώτατος μισθός συνδέεται με την ηλικία δηλαδή μόνο όσοι είναι πάνω από 21 ετών 

λαμβάνουν ολόκληρο το ποσό όσοι όμως δεν έχουν συμπληρώσει το 21
ο
 έτος εισπράττουν 

ένα ποσοστό του κατώτατου μισθού. Τα ποσοστά είναι τα εξής : 16 ετών και κάτω 70%, έως 

17 ετών 76%, έως 18 ετών 82%, έως 19 ετών 88% και έως 20 ετών 94% του κατώτατου 

μισθού.  

Ο έλεγχος για την σωστή εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων γίνεται από επιθεωρητές 

εργασίας οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να κάνουν έλεγχο στα βιβλία και έγγραφα της κάθε 

εταιρείας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παρανομία σχετικά με την καταβολή του 

κατώτατου μισθού στους εργαζομένους, οι εργοδότες τιμωρούνται είτε με ποινή φυλάκισης 

είτε με χρηματικό πρόστιμο ή και τα δυο ανάλογα την περίπτωση (ILO,2011
2
).  

 

Πίνακας 2.1: Εξέλιξη κατώτατου μισθού στο Βέλγιο  

Έτος  Κατώτατος μισθός 

ανά μήνα 

Έτος  Κατώτατος μισθός 

ανά μήνα  

2002 1151€ 2007 1271€ 

2003 1175€ 2008 1322€ 

2004 1186€ 2009 1387€ 

2005 1210€ 2010 1387€ 

                                                             
2
http://www.ilo.org/dyn/travail/travmain.sectionReport1?p_lang=en&p_countries=BE&p_sc_id=1&p_year=20

09&p_structure=1 
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2006 1234€ 2011 1444€ 

Πηγή : Επεξεργασία στοιχείων από Eurostat 

 

Παρατηρώντας τον πίνακα 2 συμπεραίνουμε πως στο Βέλγιο μέσα σε μια δεκαετία ο κατώτατος 

μισθός σε απόλυτα μεγέθη έχει αυξηθεί κατά 292€ δηλαδή κατά 25,3% περίπου, πραγματοποιώντας 

κάθε χρόνο σχεδόν σταθερή αύξηση που κυμαίνονταν από 0-5%.  

 

2.2.2 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

Η επομένη ευρωπαϊκή χώρα με της όποιας τον κατώτατο μισθό θα ασχοληθούμε είναι η 

Βουλγαρία, μια χώρα που πρόσφατα έχει εισέλθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σίγουρα οι 

διαφορές με τις υπόλοιπες χώρες που θα εξεταστούν αλλά και με το Βέλγιο που μόλις είδαμε 

είναι μεγάλες. Το 1990 ήταν η χρόνια όπου η Βουλγαρία υιοθέτησε τον κατώτατο μισθό ο 

οποίος καθορίζεται από την κυβέρνηση με διάταγμα. Η ρύθμιση λοιπόν πραγματοποιείται 

από το κράτος σε συνεργασία και κατόπιν διαβουλεύσεων των εργοδοτικών και 

συνδικαλιστικών οργανώσεων. Το Εθνικό Συμβούλιο λοιπόν αποτελείται από δυο μέλη του 

Υπουργικού Συμβουλίου, δυο αντιπροσώπους των εργαζομένων και δυο αντιπροσώπους των 

εργοδοτών. Σήμερα ο κατώτατος μισθός στη Βουλγαρία αγγίζει τα 122€ ανά μήνα ενώ δεν 

υπάρχει κάποια ρύθμιση που να ορίζει κάθε πότε θα πρέπει να αναπροσαρμόζεται.  

Συνεχίζοντας με τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό του κατώτατου 

μισθού βλέπουμε ότι αυτά είναι οι ανάγκες των εργαζομένων και των οικογενειών τους, το 

κόστος ζωής, το βιοτικό επίπεδο διάφορων κοινωνικών ομάδων, η οικονομική ανάπτυξη και 

η παραγωγικότητα της χώρας και το επίπεδο της απασχόλησης. Όσον αφόρα στην κάλυψη, ο 

κατώτατος μισθός επεκτείνεται σε όλους τους εργαζόμενους ανεξαρτήτως εργασίας, 

ειδικότητας και περιοχής και η μονή εξαίρεση που υπάρχει αφόρα στους μαθητευόμενους 

των οποίων η αμοιβή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 90% του εθνικού κατώτατου 

μισθού.  

Ο έλεγχος τώρα για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και ειδικότερα της σωστής 

καταβολής του κατώτατου μισθού γίνεται κατά κύριο λόγο από την Γενική Επιθεώρηση 

Εργασίας αλλά και από άλλους φορείς όπως οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, αρμόδιοι 

υπουργοί και άλλες κρατικές αρχές. Όλοι οι παραπάνω έχουν το δικαίωμα να εισέρθουν σε 

χώρους εργασίας, να ελέγξουν τα σχετικά έγγραφα και να έρθουν σε επαφή με τους 

εργαζόμενους ώστε να διαπιστώσουν αν εισπράττουν τον νόμιμο κατώτατο μισθό. Σε 
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περίπτωση όπου κατά τον έλεγχο προκύψει ότι κάποιος εργοδότης δεν τηρεί την νομοθεσία 

και δεν καταβάλλει τα νόμιμα τότε το αρμόδιο όργανο αν είναι η πρώτη φορά, του επιβάλλει 

πρόστιμο μεταξύ 15.000 - 20.000 levs
3
 ενώ αν έχει επαναληφθεί το φαινόμενο τότε το 

πρόστιμο κυμαίνεται από 20.000-30.000 levs. 

 

Πίνακας 2.2: Εξέλιξη κατώτατου μισθού στη Βουλγαρία  

Έτος  Κατώτατος μισθός 

ανά μήνα 

Έτος  Κατώτατος μισθός 

ανά μήνα  

2002 51€ 2007 92€ 

2003 56€ 2008 112€ 

2004 61€ 2009 123€ 

2005 76€ 2010 123€ 

2006 81€ 2011 123€ 

Πηγή : Επεξεργασία στοιχείων από Eurostat 

 

Παρατηρούμε ότι ο κατώτατος μισθός στη Βουλγαρία κινείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα και 

για την ακρίβεια είναι στην τελευταία θέση ανάμεσα σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες. Η 

αύξηση του σε απόλυτες τιμές βέβαια από το 2002 έως σήμερα αγγίζει το 141% με δεδομένο 

ότι τα τελευταία τρία χρόνια δεν έχει πραγματοποιηθεί κάποια αναπροσαρμογή (ILO, 2011
4
). 

 

2.2.3 ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

Το 1991 ήταν η χρονιά όπου έγινε εισαγωγή του κατώτατου μισθού στην Τσέχικη 

Δημοκρατία ο οποίος καθορίζεται τόσο σε ωριαία όσο και σε μηνιαία βάση. Ο καθορισμός 

του γίνεται από την Κυβέρνηση της χώρας σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους. 

                                                             
3 Levs :Νόμισμα Βουλγαρίας, 15.000-20.000 levs = 7.500€ -10.000€ περίπου  

4
http://www.ilo.org/dyn/travail/travmain.sectionReport1?p_lang=en&p_countries=BG&p_sc_id=1&p_year=20

09&p_structure=1 
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Έτσι πριν από οποιαδήποτε ρύθμιση ή κανονισμό που αφορά τα συμφέροντα των 

εργαζομένων, όπως ο καθορισμός μισθού, πρέπει να προηγηθεί διαβούλευση με τις 

συνδικαλιστικές ενώσεις και τις αρμόδιες ενώσεις των εργοδοτών. Ο κατώτατος μισθός 

σήμερα στην Τσέχικη Δημοκρατία λαμβάνοντας υπόψη την ισοτιμία
5
 είναι 329€ ενώ υπάρχει 

σχετική διάταξη που καθορίζει ότι η αναπροσαρμογή γίνεται από την κυβέρνηση μια φορά το 

χρόνο.  

Το κριτήριο πάνω στο οποίο βασίζεται η κυβέρνηση για την ρύθμιση του ελαχίστου μισθού 

είναι αυτό του κόστους ζωής, ο δείκτης τιμών καταναλωτή είναι η βάση για την 

αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού. Ο ελάχιστος μισθός είναι ο ίδιος για όλους τους 

εργαζομένους ανεξαρτήτως ειδικότητας και περιοχής εργασίας, μπορεί όμως να διαφέρει 

ανάλογα με την πολυπλοκότητα και την ευθύνη της εργασίας. Επίσης ειδικές ρυθμίσεις 

ισχύουν για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, με ηλικία μικρότερη από είκοσι ένα ετών και για 

αυτούς που εργάζονται λιγότερο από σαράντα ώρες. Πιο συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι 

ηλικίας 18 έως 21 ετών δικαιούνται για τους πρώτους έξι μήνες εργασίας ποσό ίσο με το 90% 

του κατώτατου μισθού ενώ αυτοί που είναι από 15 έως 18 ετών δικαιούνται αμοιβή ίση με το 

80% του ελαχίστου μισθού. Ο κανονισμός για τα άτομα με ειδικές ανάγκες στηρίζεται στη 

μορφή της σύνταξης την όποια λαμβάνουν δηλαδή αν ένας εργαζόμενος συνταξιοδοτείται 

μερικώς τότε δικαιούται το 75% του ελαχίστου μισθού ενώ αν λαμβάνει πλήρη σύνταξη 

αναπηρίας τότε δικαιούται το 50% του κατώτατου μισθού. Τέλος αν ένα άτομο δεν εργάζεται 

σαράντα ώρες την εβδομάδα αλλά λιγότερο τότε λαμβάνουν ένα ποσοστό του κατώτατου 

μισθού ανάλογα με της ώρες εργασίας του.  

Ο έλεγχος των εργοδοτών για την σωστή τήρηση του νόμου γίνεται από το γραφείο εργασίας 

σύμφωνα με το νόμο των αρμοδίων αρχών της Τσέχικης Δημοκρατίας σχετικά με την 

απασχόληση. Οι παραβάσεις τιμωρούνται με πρόστιμα που μπορεί να φτάσουν έως 10.000€ 

ενώ αν ο παραβάτης δεν συμμορφώνεται τότε το ποσό μπορεί να αυξηθεί έως 40.000€ 

περίπου (ILO, 2011
6
) . 

 

 

 

                                                             
5 Το νόμισμα της Τσεχίας είναι η Τσέχικη κορόνα (CZK)  

6
http://www.ilo.org/dyn/travail/travmain.sectionReport1?p_lang=en&p_countries=CZ&p_sc_id=1&p_year=20

09&p_structure=1 
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Πίνακας 2.3: Εξέλιξη κατώτατου μισθού στη Τσέχικη Δημοκρατία  

Έτος  Κατώτατος μισθός 

ανά μήνα 

Έτος  Κατώτατος μισθός 

ανά μήνα  

2002 178€ 2007 291€ 

2003 196€ 2008 300€ 

2004 206€ 2009 297€ 

2005 235€ 2010 302€ 

2006 261€ 2011 329€ 

Πηγή : Επεξεργασία στοιχείων από Eurostat 

 

Η πορεία του κατώτατου μισθού στην Τσεχία είναι ανοδική στο πέρασμα των δέκα 

τελευταίων ετών με μια μικρή εξαίρεση το 2009 που είχαμε μια ελαχίστη πτώση. Το ποσοστό 

αύξησης μέσα σ’ αυτή την δεκαετία υπολογίζεται στο 84% περίπου. Πρέπει να σημειωθεί ότι 

η Τσεχία δεν είναι στη ζώνη του Ευρώ γεγονός που είναι μια εξήγηση για το χαμηλό επίπεδο 

του κατώτατου μισθού, παρόμοιο άλλωστε ήταν και η κατάσταση στην Βουλγαρία που 

αναλύσαμε πιο πάνω.  

 

2.2.4 ΕΣΘΟΝΙΑ 

Η Εσθονία είναι μια χώρα που υιοθέτησε τον κατώτατο μισθό όπως και η Τσεχία το 1991. Η 

ρύθμιση του γίνεται από την Κυβέρνηση ύστερα από την σύναψη διμερούς συμφωνίας 

ανάμεσα στους εργαζόμενους και τους εργοδότες. Ο κατώτατος μισθός στην Εσθονία σήμερα 

είναι 278€ και όπως θα δούμε και παρακάτω παραμένει σ’ αυτά τα επίπεδα εδώ και τρία 

χρόνια. Όσο αφόρα την αναπροσαρμογή γίνεται από την κυβέρνηση αλλά δεν υπάρχει κάποιο 

χρονοδιάγραμμα που να ορίζει την συχνότητα.  

Τα κριτήρια τα όποια λαμβάνονται εδώ υπόψη είναι όπως και στις περισσότερες χώρες οι 

ανάγκες του εργατικού δυναμικού και των οικογενειών τους, δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στις 

συνέπειες που μπορεί να προκύψουν από μια μεταβολή του κατώτατου μισθού, στους 

χαμηλόμισθους εργαζόμενους. Τέλος εξετάζουν το κόστος ζωής στην χώρα, την 

παραγωγικότητα, τα επίπεδα μισθών και εισοδημάτων αλλά και τον πληθωρισμό. Ο 
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ελάχιστος μισθός στην Εσθονία καλύπτει όλους τους εργαζόμενους που έχουν υπογράψει μια 

σύμβαση εργασίας ανεξαρτήτως επαγγέλματος, ειδικότητας, περιοχής ή ηλικίας.  

Στην Εσθονία η εποπτεία για την σωστή τήρηση του νόμου για τους κατώτατους μισθούς 

ανήκει στην αρμοδιότητα της Επιθεώρησης Εργασίας. Η παραβίαση του νόμου θα έχει ως 

συνέπεια για τον παραβάτη την καταβολή προστίμου που μπορεί να ανέλθει μέχρι τα 650€.  

 

Πίνακας 2.4: Εξέλιξη κατώτατου μισθού στην Εσθονία  

Έτος  Κατώτατος μισθός 

ανά μήνα 

Έτος  Κατώτατος μισθός 

ανά μήνα  

2002 118€ 2007 230€ 

2003 138€ 2008 278€ 

2004 158€ 2009 278€ 

2005 172€ 2010 278€ 

2006 192€ 2011 278€ 

Πηγή : Επεξεργασία στοιχείων από Eurostat 

 

Η αύξηση του κατώτατου μισθού από το 2002 έως το 2011 υπολογίζεται στο 135% περίπου 

και παρόλο που είναι αρκετά μεγάλη ως ποσοστό η Εσθονία κρατά τις τελευταίες θέσεις στην 

κατάταξη των μισθών των ευρωπαϊκών χωρών. Αξιόλογο επίσης είναι η σταθερότητα του 

κατώτατου μισθού σε απόλυτες τιμές την τελευταία τετραετία, φαινόμενο το οποίο 

συναντήσαμε εν μέρει και στο Βέλγιο και στη Βουλγαρία χώρες όπου δεν πραγματοποιήθηκε 

αύξηση για δυο και τρία χρόνια αντίστοιχα κατά το διάστημα αυτό (ILO, 2011
7
) .  

 

2.2.5 ΙΡΛΑΝΔΙΑ 

Η Ιρλανδία είναι μια χώρα που υιοθέτησε σχετικά πρόσφατα την ‘ιδέα’ του κατώτατου 

μισθού, μόλις πριν έντεκα χρόνια. Η ρύθμιση του κατώτατου μισθού γίνεται από τον 

                                                             
7
http://www.ilo.org/dyn/travail/travmain.sectionReport1?p_lang=en&p_countries=EE&p_sc_id=1&p_year=20

09&p_structure=1 
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Υπουργό Επιχειρήσεων, Εμπορίου και Απασχόλησης ύστερα από μια σύσταση που δέχεται 

από εκπροσώπους των εργοδοτών και των εργαζομένων. Ο Υπουργός έχει την δυνατότητα να 

απορρίψει την σύσταση αυτή αφού πρώτα αιτιολογήσει στο Κοινοβούλιο τους λόγους 

απόρριψης. Ένας άλλος τρόπος προσαρμογής είναι μέσω του Εργατικού Δικαστηρίου το 

οποίο εξετάζει τον εθνικό κατώτατο μισθό και διατυπώνει σύσταση προς τον υπουργό 

σύμφωνα με τα πορίσματα του. Η συχνότητα αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού δεν 

έχει οριστεί με νόμο άπλα αναφέρεται ότι πρέπει να πραγματοποιείται κατά καιρούς. Το 

σημερινό επίπεδο του κατώτατου μισθού στη χώρα ανέρχεται στα 1462€ δίνοντας στην 

Ιρλανδία μια υψηλή θέση κατάταξης.  

Συνεχίζουμε με τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για την διαμόρφωση του κατώτατου 

μισθού, αυτά είναι οι οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην χώρα, οι επιπτώσεις στον 

πληθωρισμό και στα επίπεδα απασχόλησης από μια αύξηση του ελαχίστου μισθού αλλά και 

το επίπεδο των μισθών και εισοδημάτων της χώρας. Τέλος άλλη μια διάταξη που 

συνυπολογίζεται από τον αρμόδιο Υπουργό είναι αυτή της εθνικής ανταγωνιστικότητας. Οι 

εργαζόμενοι που εξαιρούνται από την κάλυψη του κατώτατου μισθού είναι αυτοί που έχουν 

μια από τις εξής ιδιότητες: σύζυγος, πατέρας, μητέρα, γιαγιά, πατριός, μητριά, γιός, κόρη, 

εγγονός, εγγονή, αδελφός ετεροθαλής ή μη, αδελφή ετεροθαλής ή μη του εργοδότη. Ο 

ελάχιστος μισθός καταβάλλεται κανονικά ανεξαρτήτως επαγγέλματος όχι όμως και περιοχής 

ή κλάδου, υπάρχουν δηλαδή κάποιοι συγκεκριμένοι κλάδοι σε ορισμένες περιοχές όπου 

ισχύουν άλλα επίπεδα κατώτατου μισθού π.χ κλάδος τυπογραφίας. Επίσης ισχύουν ειδικές 

διατάξεις για τους νέους και τους ασκούμενους, ένας εργαζόμενος κάτω των δεκαοκτώ ετών 

δικαιούται μισθό όχι λιγότερο από το 70% του κατώτατου ενώ κάποιος που μόλις έχει 

συμπληρώσει το 18
ο
 έτος της ηλικίας του δικαιούται για το πρώτο έτος εργασίας ποσό ίσο με 

το 80% του κατώτατου μισθού ενώ για τον δεύτερο χρόνο απασχόλησης μισθό ίσο με το 90% 

του κατώτατου. Όσο αφόρα τώρα τους ασκούμενους ο νόμος προβλέπει την συσχέτιση 

κατώτατου μισθού με διάστημα απασχόλησης, δηλαδή για το πρώτο 1/3 του χρόνου εργασίας 

δικαιούται το 75% του κατώτατου μισθού, για το δεύτερο 1/3 λαμβάνει το 80% του 

κατώτατου ενώ για το τελευταίο 1/3 αμείβεται με το 90% του κατώτατου μισθού. 

Παρατηρούμε ότι η Ιρλανδία είναι μια χώρα που η νομοθεσία της για τον κατώτατο μισθό 

περιλαμβάνει πολλές κατηγορίες σχετικά με την κάλυψη των εργαζομένων και δεν τους βάζει 

όλους κάτω από την ΄΄ ίδια ομπρέλα ΄΄.  

Όπως είναι αναμενόμενο η ισχύουσα νομοθεσία της Ιρλανδίας έχει διατάξεις τόσο για τον 

έλεγχο της τήρησης του νόμου όσο και για τις ποινές σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με 
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αυτόν. Οι επιθεωρητές εργασίας έχουν το δικαίωμα να εισέλθουν στο χώρο εργασίας και να 

κάνουν τους απαραίτητους ελέγχους ώστε να διαπιστώσουν αν τηρούνται οι διατάξεις του 

νόμου. Αν ένα εργοδότης αποδειχτεί ότι αρνείται ή παραλείπει να καταβάλλει τον νόμιμο 

κατώτατο μισθό στους εργαζόμενους τους, θεωρείται ένοχος και η ποινή που του επιβάλλεται 

είναι είτε πρόστιμο που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1900€ είτε φυλάκιση που δεν μπορεί να 

τους έξι μήνες, είτε και τα δυο μαζί. Τέλος υπάρχει και ρύθμιση για την περίπτωση που ο 

εργαζόμενος απευθυνθεί στον Επίτροπο Δικαιωμάτων και καταγγείλει ότι ο εργοδότης του, 

δεν του καταβάλλει τον νόμιμο κατώτατο μισθό. Τότε ο Επίτροπος αφού συμβουλευτεί τις 

δυο πλευρές αλλά και το Εργατικό Δικαστήριο θα πάρει μια απόφαση που συνήθως είναι η 

καταβολή στον εργαζόμενο της διαφοράς μεταξύ του ποσού που εισέπραξε και αυτού που 

έπρεπε να εισπράξει συν τα έξοδα για την όλη διαδικασία (ILO, 2011
8
) .  

 

Πίνακας 2.5: Εξέλιξη κατώτατου μισθού στην Ιρλανδία   

Έτος  Κατώτατος μισθός 

ανά μήνα 

Έτος  Κατώτατος μισθός 

ανά μήνα  

2002 1009€ 2007 1402€ 

2003 1073€ 2008 1462€ 

2004 1073€ 2009 1462€ 

2005 1183€ 2010 1462€ 

2006 1292€ 2011 1462€ 

Πηγή : Επεξεργασία στοιχείων από Eurostat 

 

Αυτό που παρατηρούμε στο παραπάνω πίνακα με μια πρώτη ματιά είναι ότι τα τελευταία 

τέσσερα χρόνια δεν πραγματοποιείται καμία  ονομαστική αύξηση του κατώτατου μισθού, 

ακριβώς δηλαδή ίδια παρατήρηση με αυτή που είχαμε κάνει και για την Εσθονία. Αν 

υπολογίσουμε το συνολικό ποσοστό αύξησης σε απόλυτα μεγέθη από το 2002 έως το 2011 θα 

                                                             
8
http://www.ilo.org/dyn/travail/travmain.sectionReport1?p_lang=en&p_countries=EE&p_sc_id=1&p_year=20
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δούμε ότι είναι γύρω στο 45% το οποίο σε σύγκριση με αυτό της Εσθονίας ή της Τσεχίας 

μπορεί να φαίνεται μικρό αλλά εδώ οι μισθοί είναι τετραπλάσιοι από αυτούς των άλλων δυο 

χωρών.  

 

2.2.6 ΕΛΛΑΔΑ  

Η Ελλάδα έχει εισάγει τον κατώτατο μισθό από το 1953 αλλά τη σημερινή μορφή του την 

έχει υιοθετήσει από το 1970, ο καθορισμός του όπως και στο Βέλγιο γίνεται από Συλλογικές 

Συμβάσεις Εργασίας. Οι συλλογικές συμβάσεις συνάπτονται σίγουρα για διάστημα 

μεγαλύτερο του ενός έτους ενώ αν λήξουν, οι διατάξεις τους μένουν σε ισχύ για έξι μήνες. Το 

επίπεδο του κατώτατου μισθού σήμερα στην χώρα μας είναι 877€ το μήνα ενώ η συχνότητα 

αναπροσαρμογής είναι συνήθως εξαμηνιαία. Η Ελλάδα κατατάσσεται στην εβδόμη θέση με 

βάση το ονομαστικό ύψος του κατώτατου μισθού μετά από Λουξεμβούργο, Ιρλανδία, 

Ολλανδία, Βέλγιο, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο.  

Στην Ελλάδα η νομοθεσία δεν ορίζει κάποια κριτήρια που θα πρέπει οι κοινωνικοί εταίροι να 

λάβουν υπόψη τους κατά τον καθορισμό του κατώτατου μισθού. Ο ελάχιστος μισθός 

καλύπτει όλους τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα ανεξαρτήτως περιοχής επαγγέλματος 

ή κλάδου εργασίας, η μονή εξαίρεση είναι για τις οικιακές βοηθούς όπου η συμφωνία 

καθορίζεται μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών. Όσο αφόρα τώρα του εργαζόμενους του 

δημοσίου τομέα υπάρχουν αλλά επίπεδα μισθών που καθορίζονται από την κυβέρνηση. 

Ειδική ρύθμιση υπάρχει και εδώ για τους ανειδίκευτους εκπαιδευόμενους εργάτες όπου 

πρέπει να λαμβάνουν τουλάχιστον το ελάχιστο ημερομίσθιο που καθορίζεται από την Εθνική 

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. 

Οι μηχανισμοί έλεγχου για την σωστή καταβολή του κατώτατου μισθού υπάρχουν και στην 

Ελλάδα και σε περίπτωση όπου αποδειχτεί παράβαση του εργοδότη τότε υποχρεούνται να 

πληρώσει χρηματικό πρόστιμο το οποίο σύμφωνα με την τελευταία νομοθεσία, έφτανε τα 

600€. Ακολούθως θα δούμε την πορεία του κατώτατου μισθού στην Ελλάδα την τελευταία 

δεκαετία (ILO, 2011
9
) .  

 

Πίνακας 2.6: Εξέλιξη κατώτατου μισθού στην Ελλάδα   

                                                             
9
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Έτος  Κατώτατος μισθός 

ανά μήνα 

Έτος  Κατώτατος μισθός 

ανά μήνα  

2002 571€ 2007 730€ 

2003 606€ 2008 794€ 

2004 631€ 2009 818€ 

2005 668€ 2010 863€ 

2006 710€ 2011 877€ 

Πηγή : Επεξεργασία στοιχείων από Eurostat 

 

Παρατηρούμε ότι κάθε χρόνο ο κατώτατος μισθός αυξάνεται σχεδόν με σταθερό ρυθμό που 

κυμενεται από 4-6 % περίπου, έκτος από το 2008 όπου η αύξηση είναι μεγαλύτερη κατά 3%. 

Από την αρχή της δεκαετίας η συνολική αύξηση είναι 51% ενώ φέτος το επίπεδο του μισθού 

παρέμεινε κατά το πρώτο εξάμηνο στα περσινά επίπεδα ενώ το δεύτερο αυξήθηκε.  

2.2.7 ΙΣΠΑΝΙΑ  

Η Ισπανία είναι και αυτή μια από τις χώρες που έχει νομοθετικά ρυθμισμένα επίπεδα 

κατώτατου μισθού από το 1963, αλλά η σημερινή μορφή διαμορφώθηκε το 1976. Στην 

Ισπανία ο κατώτατος μισθός ονομάζεται Salario minimo interprofesional (SMI) και 

καθορίζεται με νόμο από την Κυβέρνηση ύστερα από μια περίοδο διαβουλεύσεων με 

αντιπροσώπους συνδικαλιστικών οργανώσεων και εργοδοτών. Η συχνότητα 

αναπροσαρμογής είναι συνήθως ένας χρόνος παρόλο που ο νόμος προβλέπει εξαμηνιαία 

αναπροσαρμογή. Σήμερα το επίπεδο του SMI είναι στα 748€ το μήνα γεγονός που την 

κατατάσσει μια θέση κάτω από την Ελλάδα με βάση το ύψος του ονομαστικού κατώτατου 

μισθού.  

Τα κριτήρια τα όποια λαμβάνονται υπόψη από την Ισπανική Κυβέρνηση για τον καθορισμό 

του SMI είναι οι ανάγκες των εργαζομένων και των οικογενειών τους, το κόστος ζωής στην 

Ισπανία, ο πληθωρισμός, το επίπεδο μισθών, εισοδημάτων και παραγωγικότητας στην χώρα 

καθώς και η γενική οικονομική κατάσταση που επικρατεί. Η νομοθεσία προβλέπει ότι ο 

κατώτατος μισθός ισχύει για όλους τους εργαζόμενους είτε αυτοί απασχολούνται στη 

γεωργία, είτε στη βιομηχανία είτε σε κλάδο υπηρεσιών ανεξαρτήτως περιοχής ή 
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επαγγέλματος. Οι εξαιρέσεις αφορούν τους δημοσίους υπαλλήλους, τα διευθυντικά στελέχη, 

τους εθελοντές και τις οικιακές βοηθούς που αμείβονται με 5,02€ ανά ώρα. Ειδικές ρυθμίσεις 

έχουμε και εδώ για τους εκπαιδευόμενους οι οποίοι αν έχουν πτυχίο δεν επιτρέπεται να 

ανταμειφθούν με λιγότερο από 60% ή 75% του SMI, για το πρώτο και δεύτερο έτος 

εκπαίδευσης αντίστοιχα. Ενώ αν δεν είναι κάτοχοι ακαδημαϊκού τίτλου και είναι από 16-21 

ετών τότε ο μισθός καθορίζεται από συλλογική σύμβαση και δεν μπορεί το ημερομίσθιο να 

είναι μικρότερο από το κατώτατο ημερομίσθιο.  

Αν η επιθεώρηση εργασίας που είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της τήρησης του νόμου 

σχετικά με τον SMI, διαπιστώσει παράλειψη ή αδίκημα από την πλευρά του εργοδότη προς 

τον εργαζόμενο τότε επιβάλλεται πρόστιμο το οποίο ανάλογα με την σοβαρότητα μπορεί να 

κυμενεται από 40- 38.000€. η επιθεώρηση εργασίας έχει το δικαίωμα να διενεργεί ελέγχους 

στον εργασιακό χώρο προκειμένου να διασφαλίσει την τήρηση των κανόνων εργασίας. Στην 

συνεχεία μέσα από τον πίνακα που ακολουθεί θα μελετήσουμε την πορεία του κατώτατου 

μισθού την τελευταία δεκαετία (ILO, 2011
10

).  

 

Πίνακας 2.7: Εξέλιξη κατώτατου μισθού στην Ισπανία  

Έτος  Κατώτατος μισθός 

ανά μήνα 

Έτος  Κατώτατος μισθός 

ανά μήνα  

2002 515€ 2007 665€ 

2003 526€ 2008 700€ 

2004 537€ 2009 728€ 

2005 598€ 2010 738€ 

2006 631€ 2011 748€ 

Πηγή : Επεξεργασία στοιχείων από Eurostat 

 

                                                             
10

http://www.ilo.org/dyn/travail/travmain.sectionReport1?p_lang=en&p_countries=ES&p_sc_id=1&p_year=20

11&p_structure=1 
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Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα βλέπουμε ότι ο κατώτατος μισθός αυξάνεται κάθε 

χρόνο, με το 2005 να πραγματοποιεί την μεγαλύτερη αύξηση αντιθέτως με την τελευταία 

τριετία που η αύξηση είναι μικρή της τάξης του 1.3%. Η συνολική αύξηση του SMI από την 

το 2002 έως σήμερα είναι 45% περίπου. 

 

2.2.8 ΓΑΛΛΙΑ  

Η Γαλλία είναι μια χώρα που κατατάσσεται στην τέταρτη θέση με βάση τον κατώτατο μισθό 

που ονομάζεται Salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) και σήμερα 

ανέρχεται στα 1365€ ανά μήνα μεικτά. Όπως αναφέρθηκε και στο πρώτο μέρος η εισαγωγή 

του SMIC στην Γαλλία έγινε το 1950, ενώ η σημερινή του μορφή καθιερώθηκε το 1970. Ο 

καθορισμός του κατώτατου μισθού γίνεται από την Γαλλική κυβέρνηση με διάταγμα ύστερα 

από διμερείς συζητήσεις ενώ η αναπροσαρμογή του πραγματοποιείται τουλάχιστον μια φορά 

το χρόνο και μπορεί να γίνει με δυο διαφορετικούς τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι η 

αναπροσαρμογή να γίνεται σύμφωνα με τον δείκτη τιμών καταναλωτή δηλαδή αν αυξηθεί ο 

ΔΤΚ κατά τουλάχιστον 2% τότε και SMIC αυξάνεται κατά το ίδιο ποσοστό. Ο δεύτερος 

τρόπος και ανεξάρτητα από τον πρώτο η κυβέρνηση κάθε χρόνο την 1
η
 Ιουλίου θέτει ένα νέο 

κατώτατο μισθό αφού πρώτα λάβει υπόψη την έκθεση την Εθνικής Επιτροπής Συλλογικών 

Συμβάσεων.  

Από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που συνυπολογίζει η κυβέρνηση για τον καθορισμό 

του SMIC είναι οι ανάγκες των εργαζομένων και των οικογενειών τους, μάλιστα υπάρχει 

διάταξη που αναφέρει πως η αύξηση της αγοραστικής δύναμης του κατώτατου μισθού πρέπει 

να ισούται τουλάχιστον με το 50% της αύξησης της αγοραστικής δύναμης του μέσου ωριαίου 

μισθού. Άλλα κριτήρια είναι αυτά του κόστους ζωής, του επιπέδου μισθών και εισοδημάτων 

αλλά και της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας βασίζεται δηλαδή στην ανάλυση του εθνικού 

προϋπολογισμού και των οικονομικών συνθηκών της χώρας. Ο κατώτατος μισθός καλύπτει 

μισθωτούς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, ελεύθερους επαγγελματίες, εργάτες γης, 

οικιακές βοηθοί και προσωπικό ασφαλιστικών εταιριών, ανεξαρτήτως περιοχής και 

ειδικότητας. Ειδικές διατάξεις υπάρχουν όπως και σε άλλες χώρες για τους μαθητευόμενους, 

τους νέους και τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Η αμοιβή των μαθητευόμενων είναι ένα ποσοστό 

του κατώτατου μισθού και εξαρτάται από τα έτη μαθητείας και την ηλικία του, έτσι το 

ποσοστό αυτό κυμαίνεται από 25-78% του SMIC. Οι νέοι τώρα που δεν έχουν συμπληρώσει 

το 17
ο
 έτος της ηλικίας τους αμείβονται με ωρομίσθιο ίσο με το εθνικό κατώτατο ωρομίσθιο 
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μειωμένο κατά 20% ενώ αν ο εργαζόμενος είναι μεταξύ 17 και 18 ετών και με την 

προϋπόθεση ότι δεν έχει συμπληρώσει έξι μήνες πρακτική άσκηση τότε η αμοιβή του είναι 

ίση με τον κατώτατο ημερομίσθιο μειωμένο μόλις κατά 10%. Όσο αφόρα τώρα τον μισθό 

των ατόμων με ειδικές ανάγκες, αυτός δεν μπορεί να είναι χαμηλότερος από εκείνον του 

ικανού σωματικά άτομου όταν κάνουν και οι δυο την ίδια εργασία και η αναπηρία του 

ατόμου είναι σε αρχικό στάδιο. Η κυβέρνηση όμως παρέχει ένα επίδομα σε κάθε επιχείρηση 

που προσλαμβάνει άτομο με ειδικές ανάγκες για να αντισταθμίσει το κόστος της. Όταν όμως 

η αναπηρία του ατόμου είναι σε προχωρημένο στάδιο τότε ο κατώτατος μισθός κυμαίνεται 

κατά 10-20% λιγότερο από τον SMIC. Η εξέταση της σοβαρότητας της αναπηρίας ενός 

ατόμου γίνεται από ειδική επιτροπή
11

 οι οποίες κατατάσσουν τα άτομα σε τρεις κατηγορίες 

ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας.  

Οι επιθεωρητές εργασίας είναι οι υπεύθυνοι που διασφαλίζουν ότι η νομοθεσία σχετικά με 

τον κατώτατο μισθό τηρείται, η διάφορα με άλλες χώρες είναι ότι στη Γαλλία οι επιθεωρητές 

μπορούν να συνεργαστούν και με τις αστυνομικές αρχές. Εάν αποδειχθεί ότι κάποιος 

εργοδότης δεν αμείβει το προσωπικό του με τα νόμιμα τότε η ποινή είναι χρηματικό 

πρόστιμο ύψους 1524€ για κάθε εργαζόμενο που του είχε καταβάλλει λιγότερα.  

 

Πίνακας 2.8: Εξέλιξη κατώτατου μισθού στη Γαλλία  

Έτος  Κατώτατος μισθός 

ανά μήνα 

Έτος  Κατώτατος μισθός 

ανά μήνα  

2002 1127€ 2007 1254€ 

2003 1154€ 2008 1280€ 

2004 1215€ 2009 1321€ 

2005 1286€ 2010 1343€ 

2006 1217€ 2011 1365€ 

Πηγή : Επεξεργασία στοιχείων από Eurostat 

 

                                                             
11

 Τεχνική επιτροπή προσανατολισμού και επαγγελματικής κατάρτισης  
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Στον πίνακα 8 αυτό που μας τραβά την προσοχή είναι η πτώση του κατώτατου μισθού το 

2006 με αποτέλεσμα να χρειαστούν τέσσερα χρόνια για να ξεπεράσει ο SMIC το επίπεδο που 

βρίσκονταν το 2005, έτσι το 2009 φτάνει στα 1321€ ανά μήνα. Το συνολικό ποσοστό 

αύξησης του κατώτατου μισθού από το 2002 έως σήμερα είναι 21% περίπου, το οποίο θα 

μπορούσε να χαρακτηριστεί χαμηλό συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες παρόλο που η 

Γαλλία κατέχει υψηλή θέση με βάση τον ελάχιστο μισθό (ILO, 2011
12

) . 

 

2.2.9 ΛΕΤΟΝΙΑ 

Η Λετονία είναι μια χώρα με χαμηλά επίπεδα κατώτατου μισθού και με μικρή σχετικά πορεία 

αφού μόλις το 1991 καθιέρωσε σχετική νομοθεσία ενώ το 1993 επικύρωσε την σύμβαση 

C130 του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO). Σήμερα το ύψος του ελαχίστου μισθού 

είναι 282€
13

 ανά μήνα ποσό που την κατατάσσει στις τελευταίες θέσεις ανάμεσα στις άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες με βάση το ύψος του ονομαστικού κατώτατου μισθού. Η απόφαση για τον 

καθορισμό ανήκει στην Κυβέρνηση η όποια βέβαια συζητάει και δέχεται τις προτάσεις των 

κοινωνικών εταίρων. Όσον αφόρα τώρα την συχνότητα αναπροσαρμογής δεν υπάρχει κάποια 

διάταξη στην νομοθεσία που να το αναφέρει παρά μόνο ότι υπεύθυνη για αυτό είναι και πάλι 

η Κυβέρνηση.  

Το κριτήριο πάνω στο οποίο βασίστηκε το Υπουργικό Συμβούλιο το 2003 για να καθορίσει 

τον κατώτατο μισθό είναι το επίπεδο των μισθών και εισοδημάτων στην χώρα. Αξιοσημείωτο 

είναι ότι ο στόχος του τότε Διατάγματος ήταν μέσα στα επόμενα επτά χρόνια ο κατώτατος 

μισθός να ισούται με το 50% του μέσου μισθού στην συνεχεία θα δούμε την εξέλιξη στην 

επταετία αυτή και κατά ποσό επέτυχαν τον στόχο. Ο κατώτατος μισθός καλύπτει όλους τους 

εργαζομένους ανεξαρτήτως περιοχής, επαγγέλματος ή ειδικότητας με την προϋπόθεση βέβαια 

ότι έχουν υπογράψει μια σύμβαση εργασίας. Εξαιρέσεις υπάρχουν και εδώ για κάποιες 

κατηγορίες εργαζομένων οι οποίες είναι οι νέοι και τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Έτσι μια 

συγκεκριμένη ελαχίστη ωριαία αμοιβή έχει οριστεί για το εργατικό δυναμικό που είναι κάτω 

των 18 ετών, η όποια το 2009 ήταν 1,76€. Ξεχωριστό ωρομίσθιο έχει καθοριστεί και για τα 

                                                             
12

http://www.ilo.org/dyn/travail/travmain.sectionReport1?p_lang=en&p_countries=FR&p_sc_id=1&p_year=20

09&p_structure=1 

13
 Ο υπολογισμός έχει πραγματοποιηθεί αφού έχουμε λάβει υπόψη την ισοτιμία (22/11/2011) μιας και η 

Λετονία δεν είναι στη ζώνη του ευρώ. Το νόμισμα της είναι το Λατς.  
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άτομα με αναπηρία τα όποια εργάζονται 35 ώρες την εβδομάδα και σύμφωνα με τον νόμου 

του 2008 το ποσό αυτό ήταν 1,57€.  

Όσο για τον έλεγχο της τήρησης του νόμου περί κατώτατου μισθού γίνεται από τους 

Επιθεωρητές Εργασίας του αρμοδίου Υπουργείου ενώ δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη 

ρύθμιση που να καθορίζει την ποινή σε περίπτωση παραβίασης ούτε αν αυτή η ποινή είναι 

χρηματικό πρόστιμο ή όχι (ILO, 2011
14

). 

 

Πίνακας 2.9: Εξέλιξη κατώτατου μισθού στη Λετονία  

Έτος  Κατώτατος μισθός 

ανά μήνα 

Έτος  Κατώτατος μισθός 

ανά μήνα  

2002 108€ 2007 172€ 

2003 114€ 2008 230€ 

2004 118€ 2009 254€ 

2005 114€ 2010 254€ 

2006 129€ 2011 282€ 

Πηγή : Επεξεργασία στοιχείων από Eurostat 

 

Στον πίνακα 9 αποτυπώνεται η εξέλιξη του κατώτατου μισθού από το 2002 έως το 2011, η 

όποια σε γενικές γραμμές είναι ανοδική εκτός από το 2005 που πέφτει και το 2010 που 

παραμένει στο ίδιο επίπεδο. Αν δούμε τον ελάχιστο στην αρχή και το τέλος της δεκαετίας θα 

παρατηρήσουμε ότι έχει σημειώσει αύξηση μέσα σ’ αυτό το διάστημα της τάξης του 160%. 

Το 2010 ο μέσος μισθός στην Λετονία ήταν 628€
15

 και ο κατώτατος ήταν 254€ οπότε 

παρατηρούμε ότι ο στόχος που είχε τεθεί το 2003 δεν επετεύχθη αφού ο ελάχιστος μισθός δεν 

έφτασε το 50% του μέσου. 

 

                                                             
14http://www.ilo.org/dyn/travail/travmain.sectionReport1?p_lang=en&p_countries=LV&p_sc_id=1&p_year=20

09&p_structure=1 

15
 http://www.wiiw.ac.at/?action=publ&id=countriesall 
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2.2.10 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ  

Το έτος εισαγωγής του κατώτατου μισθού στη Λιθουανία είναι το 1991 ενώ το 1994 ήταν η 

χρόνια που επικύρωσαν την Convention 131 της ILO. Ο κατώτατος μισθός σήμερα ανέρχεται 

στα 232€
16

 ανά μήνα και είναι από τους χαμηλότερους ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες. Ο 

καθορισμός γίνεται από την Κυβέρνηση η όποια λαμβάνει υπόψη τις συστάσεις από το 

Τρίμερες Συμβούλιο της Λιθουανίας το οποίο αποτελείται από 15 άτομα, ένα από το 

Υπουργείο Οικονομικών, ένα από το Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης και Εργασίας, ένα 

από το Υπουργείο Οικονομίας, ένα από το Υπουργείο Εργασίας, τέσσερεις εκπροσώπους των 

εργοδοτών, τέσσερις εκπροσώπους των εργαζομένων και τρεις ανεξάρτητους 

εμπειρογνώμονες. Η συχνότητα αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού δεν είναι 

καθορισμένη αλλά πραγματοποιείται με απόφαση της Κυβέρνησης ύστερα από τις προτάσεις 

του Τριμερούς Συμβουλίου.  

Η Λιθουανική Κυβέρνηση καθορίζει τον κατώτατο μισθό ώστε να μπορούν οι εργαζόμενοι 

να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τόσο τις δικές τους όσο και των οικογενειών τους. Επίσης 

εξετάζονται τα μέσα επίπεδα μισθών, εισοδημάτων και απασχόλησης της χώρας όπως και η 

παραγωγικότητα. Τέλος έμφαση δίνεται στην οικονομική ανάπτυξη σε συνδυασμό με 

διάφορους μακροοικονομικούς παράγοντες αλλά και στην ικανότητα των εργοδοτών να 

πληρώσουν το προσωπικό τους. Ο εθνικός κατώτατος μισθός καλύπτει όλους τους 

εργαζόμενους ανεξαρτήτως επαγγέλματος, ειδικότητας ή περιοχής χωρίς καμία εξαίρεση. 

Μάλιστα η νομοθεσία ορίζει ότι ο κατώτατος μισθός ισχύει ακόμα και αν ο εργαζόμενος έχει 

αποσπασθεί από τον εργοδότη του στο εξωτερικό το ίδιο βέβαια δεν ισχύει για άτομα που 

έχουν αποσπασθεί από το εξωτερικό στην Λιθουανία.  

Ο έλεγχος για την σωστή τήρηση του νόμου γίνεται και εδώ από την Κρατική Επιθεώρηση 

Εργασίας η όποια επιβάλλει τις διατάξεις που προβλέπει ο νόμος. Σε περίπτωση που κάποιος 

εργοδότης αποδειχτεί ότι δεν καταβάλλει τον ελάχιστο μισθό τότε η ποινή του είναι να 

καταβάλλει στον εργαζόμενο ότι ζημία έχει προκύψει από την παραβίαση του νόμου (ILO, 

2011
17

).  

 

                                                             
16

 Επειδή το νόμισμα της Λιθουανίας είναι το Λίτας η μετατροπή σε Ευρώ έχει γίνει λαμβάνοντας υπόψη την 

ισοτιμία (22/11/2011).  

17
http://www.ilo.org/dyn/travail/travmain.sectionReport1?p_lang=en&p_countries=LT&p_sc_id=1&p_year=20

09&p_structure=1 
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Πίνακας 2.10: Εξέλιξη κατώτατου μισθού στη Λιθουανία   

Έτος  Κατώτατος μισθός 

ανά μήνα 

Έτος  Κατώτατος μισθός 

ανά μήνα  

2002 122€ 2007 174€ 

2003 124€ 2008 232€ 

2004 130€ 2009 232€ 

2005 144€ 2010 232€ 

2006 159€ 2011 232€ 

Πηγή : Επεξεργασία στοιχείων από Eurostat 

 

Παρατηρώντας τον πίνακα 10 διαπιστώνουμε ότι ο κατώτατος μισθός αυξάνεται κάθε χρόνο 

μέχρι και το 2008 ενώ από τότε και έπειτα έχει μείνει σταθερός στα 232€. Η μεγαλύτερη 

αύξηση είναι 33% και παρατηρείται το 2008 ενώ η συνολική αύξηση μέσα στην δεκαετία 

είναι 90% δηλαδή έχει σχεδόν διπλασιαστεί ο κατώτατος μισθός από το 2002 παρόλα αυτά 

όμως η Λιθουανία έχει από τους πιο χαμηλούς κατώτατους  μισθούς τόσο σε μονάδες 

αγοραστικής δύναμης όσο και σε ονομαστική βάση,  αφήνοντας πίσω μόνο την Βουλγαρία 

και την Ρουμανία.  

 

2.2.11 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ  

Το Λουξεμβούργο είναι η χώρα με τον υψηλότερο ονομαστικό κατώτατο μισθό στην Ευρώπη 

σήμερα, ο οποίος φτάνει τα 1758€ ανά μήνα. Η εισαγωγή του κατώτατου μισθού για πρώτη 

φορά στην ιστορία του Λουξεμβούργου έγινε το 1954 ενώ η σημερινή του μορφή 

διαμορφώθηκε το 1973. Η απόφαση για τον καθορισμού του εθνικού κατώτατου μισθού 

ανήκει αποκλειστικά στην Κυβέρνηση ενώ η σχετική νομοθεσία δεν προσδιορίζει αν η 

Κυβέρνηση δέχεται την γνώμη των εργαζομένων και εργοδοτών. Ο ελάχιστος μισθός πέρα 

από τον εξαμηνιαίο έλεγχο που πραγματοποιεί η Κυβέρνηση, υπόκεινται σε αυτόματη 

τιμαριθμική αναπροσαρμογή.  

Τα τρία βασικά κριτήρια που συνυπολογίζει η Κυβέρνηση στην απόφαση καθορισμού είναι, 

το επίπεδο μισθών και εισοδημάτων, η οικονομική ανάπτυξη και το κόστος ζωής στην χώρα 
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μελετώντας δηλαδή τον δείκτη τιμών καταναλωτή. Ο κατώτατος μισθός καλύπτει όλο το 

εργατικό δυναμικό του ιδιωτικού τομέα που είναι άνω των 18 ετών ανεξαρτήτως περιοχής, 

επαγγέλματος και ειδικότητας. Ειδικές διατάξεις υπάρχουν όμως για νέους, φοιτητές , άτομα 

με ειδικές ανάγκες αλλά και για τους εργοδότες που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο ύψος 

του κατώτατου μισθού. Έτσι οι μισθωτοί που είναι από 15 έως 17 ετών δικαιούνται το 75% 

του κατώτατου μισθού ενώ αυτοί που είναι 17 έως 18 ετών αμείβονται με το 80%. Αν τώρα 

ένας εργοδότης προσλάβει ένα άτομο με ειδικές ανάγκες τότε μπορεί να απευθυνθεί στη 

επιτροπή ΄΄ Commission d’ Orientation et de reclassement professionel ΄΄ απαιτώντας ρύθμιση 

που θα του επιτρέπει να καταβάλλει μισθό μικρότερο από τον εθνικό κατώτατο αφού έχει 

προσλάβει άτομο το όποιο δεν έχει την ίδια απόδοση με ένα άτομο χωρίς αναπηρία. Τέλος 

στο Λουξεμβούργο συναντάμε ρύθμιση σχετικά με τον μισθό των φοιτητών που εργάζονται 

κατά την διάρκεια των διακοπών τους, οι οποίοι δικαιούνται τουλάχιστον το 80% του 

κατώτατου μισθού που αντιστοιχεί στην ηλικία τους.   

Οι επιθεωρητές εργασίας είναι υπεύθυνοι για την διασφάλιση ότι όλες οι διατάξεις που 

αφορούν τις συνθήκες εργασίας συμπεριλαμβανομένων και της σωστής καταβολής των 

μισθών, τηρούνται. Έχουν το δικαίωμα να εισέλθουν σε μια επιχείρηση να κάνουν τους 

σχετικούς ελέγχους και σε περίπτωση που διαπιστώσουν παραβάσεις να επιβάλλουν 

πρόστιμο ύψους 250-25.000 αναλόγως της παρανομίας. Αν ο εργοδότης δεν συμμορφωθεί 

και πέφτει σε επανειλημμένες παραβάσεις τότε το πρόστιμο μπορούν να διπλασιαστούν (ILO, 

2011
18

).  

 

Πίνακας 2.11: Εξέλιξη κατώτατου μισθού στο Λουξεμβούργο   

Έτος  Κατώτατος μισθός 

ανά μήνα 

Έτος  Κατώτατος μισθός 

ανά μήνα  

2002 1290€ 2007 1570€ 

2003 1369€ 2008 1570€ 

2004 1403€ 2009 1641€ 

                                                             
18
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2005 1467€ 2010 1683€ 

2006 1503€ 2011 1758€ 

Πηγή : Επεξεργασία στοιχείων από Eurostat 

 

Από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι στο Λουξεμβούργο ο κατώτατος 

μισθός ήταν από την αρχή της δεκαετίας σε πολύ υψηλό επίπεδο και μάλιστα και τότε είχε 

την πρώτη θέση στην κατάταξη, με βάση τον υψηλότερο κατώτατο μισθό στη Ευρώπη. Η 

αύξηση που υπολογίζεται στο 36% είναι συνεχής τα δέκα αυτά χρόνια με εξαίρεση το 2008 

που έμεινε στα επίπεδα του προηγούμενου έτους.  

 

2.2.12 ΟΥΓΓΑΡΙΑ   

Η Ουγγαρία είναι μια χώρα που έχει υιοθετήσει την σημερινή μορφή του κατώτατου μισθού 

το 1992 ενώ σήμερα το ύψος του είναι στα 293€
19

 ανά μήνα ποσό ου την κατατάσσει στις 

τελευταίες θέσεις της Ευρώπης με βάση τον ονομαστικό ελάχιστο μισθό. Η τελική απόφαση 

για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού ανήκει στην κυβέρνηση η όποια βέβαια λαμβάνει 

υπόψη και την γνώμη μιας Επιτροπής που αποτελείται από εκπροσώπους την κυβέρνησης, 

των εργαζομένων και των εργοδοτών. Η νομοθεσία δεν ορίζει την ακριβή συχνότητα 

αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού αλλά αναφέρει ότι θα πρέπει να αναθεωρείται 

τακτικά και όπως έχει αποδειχτεί αυτό γίνεται μια φορά το χρόνο.  

Η Κυβέρνηση πριν τον καθορισμό του ελαχίστου μισθού δίνει μεγάλη έμφαση στις ανάγκες 

των εργαζόμενων, στο κόστος ζωής της χώρας αλλά και στο βιοτικό επίπεδο διάφορων 

κοινωνικών ομάδων. Με στόχο την οικονομική ανάπτυξη δίνεται ιδιαίτερη βάση στα επίπεδα 

μισθών, εισοδημάτων και απασχόλησης αλλά και στις παροχές κοινωνικής ασφάλισης προς 

το εργατικό δυναμικό. Ο εθνικός κατώτατος μισθός της Ουγγαρίας καλύπτει όλους τους 

εργαζόμενους του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα ανεξαρτήτως επαγγέλματος, ειδικότητας ή 

περιοχής. Η μόνη εξαίρεση που υπάρχει αφόρα τους εκπαιδευόμενους για τους οποίος 

ορίζεται ένα άλλο επίπεδο ελαχίστου μισθού.  

Ο έλεγχος για την σωστή τήρηση του νόμου γίνεται από την Επιθεώρηση Εργασίας η όποια 

βέβαια δεν είναι η μόνη που μπορεί να καταγγείλει παραβιάσεις, το δικαίωμα αυτό το έχουν 

                                                             
19

 Έχει γίνει μετατροπή του μισθού από το Ουγγρικό νόμισμα (huf) σε Ευρώ λαμβάνοντας υπόψη την ισοτιμία.  
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επίσης οι εργαζόμενοι και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις. Ο Εργασιακός Κώδικας δεν 

καθορίζει κάποια ποινή σε περίπτωση παραβίασης του νόμου για τον κατώτατο μισθό, 

αντιθέτως με την Επιθεώρηση Εργασίας η όποια μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο από 100-

16.500€ αν η παραβίαση αφόρα έναν εργαζόμενο και από 100-26.500€ αν αφόρα 

περισσότερους από έναν εργαζόμενους. Τέλος υπάρχει και η διάταξη που αναφέρει πως αν το 

διάστημα που έχει περάσει από την επιβολή του τελευταίου προστίματος είναι μικρότερο από 

τρία χρόνια τότε το νέο πρόστιμο δεν μπορεί να ξεπέρνα τα 20.000.000 Huf δηλαδή τα 

65.500€
20

 (ILO, 2011
21

).  

 

Πίνακας 2.12: Εξέλιξη κατώτατου μισθού στην Ουγγαρία    

Έτος  Κατώτατος μισθός 

ανά μήνα 

Έτος  Κατώτατος μισθός 

ανά μήνα  

2002 204€ 2007 260€ 

2003 211€ 2008 271€ 

2004 201€ 2009 268€ 

2005 231€ 2010 271€ 

2006 247€ 2011 293€ 

Πηγή : Επεξεργασία στοιχείων από Eurostat 

 

Η Ουγγαρία είναι μια χώρα που μέσα σε μια δεκαετία έχει αυξήσει συνολικά τον κατώτατο 

μισθό κατά 43% το οποίο αντιστοιχεί σε 83€, σημειώνοντας έτσι μετά την Βουλγαρία την 

μικρότερη απόλυτη αύξηση. Αυτό που παρατηρούμε στον πίνακα 12 είναι ότι η πορεία του 

κατώτατου μισθού δεν είναι ανοδική σε όλο το διάστημα, παρουσιάζοντας πτώση το 2004 και 

το 2009.  

                                                             
20 http://huf.kurs24.com/eur/?q=20000000 

21
http://www.ilo.org/dyn/travail/travmain.sectionReport1?p_lang=en&p_countries=HU&p_sc_id=1&p_year=2

009&p_structure=1 
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2.2.13 ΜΑΛΤΑ 

Το επίπεδο του κατώτατου μισθού σήμερα στη Μάλτα είναι 665€ ενώ η εισαγωγή της 

σχετικής νομοθεσία έγινε το 1974. Η τελική απόφαση για τον καθορισμό του επιπέδου είναι 

αρμοδιότητα της Κυβέρνησης η όποια λαμβάνει υπόψιν τις συστάσεις του Συμβουλίου 

Εργασιακών Σχέσεων το οποίο αποτελείται από τέσσερις εκπροσώπους εργαζομένων, 

τέσσερις εργοδοτών καθώς και ανεξάρτητα άτομα. Σαφής προσδιορισμός για την συχνότητα 

που τα επίπεδα του κατώτατου μισθού θα πρέπει να αναπροσαρμόζονται δεν υπάρχει στην 

νομοθεσία αλλά όπως έχει αποδειχτεί αυτό γίνεται σε ετήσια βάση.  

Μελετώντας τις διατάξεις που αφορούν τον ελάχιστο μισθό της Μάλτας, διαπιστώνουμε πως 

δεν καθορίζονται κάποια κριτήρια που πρέπει να συνυπολογιστούν από την Κυβέρνηση πριν 

από τον καθορισμό του κατώτατου μισθού. Παρόλα αυτά όμως οι συστάσεις που γίνονται 

από το Συμβούλιο Εργασιακών Σχέσεων στηρίζονται στο κόστος ζωής της χώρας δηλαδή 

εξετάζουν πως οι εργαζόμενοι θα καταφέρουν να αντισταθμίσουν την αύξηση του κόστους 

ζωής με την αύξηση του κατώτατου μισθού. Ο ελάχιστος μισθός καλύπτει όλους τους 

εργαζόμενους ανεξαρτήτως περιοχής εργασίας όχι όμως και επαγγέλματος η τομέα. Ειδική 

διάταξη που καθορίζει το επίπεδο του κατώτατου μισθού ισχύει για τους ναυτικούς, 

λιμενεργάτες, εργαζόμενους σε σινεμά και θέατρα, οικιακές βοηθοί αλλά και για το εργατικό 

δυναμικό στους εξής κλάδους : μεταφορών, κατασκευών, γεωργίας, ξενοδοχείων, 

ενοικιαζόμενων δωματίων, ποτών, βιομηχανίας τροφίμων, κοσμημάτων, ρολογιών, 

κλωστοϋφαντουργίας, ιδιωτικών λεωφορείων, καπνού και ιδιωτικών υπηρεσιών ασφάλειας. 

Επίσης ρύθμιση υπάρχει και για του νέους που είναι κάτω από δεκαεπτά ετών αλλά και για 

αυτούς που είναι ανάμεσα στα δεκαεπτά με δεκαοκτώ, όλο το υπόλοιπο κομμάτι του 

εργατικού δυναμικού που απασχολείται στον ιδιωτικό ή δημόσιο καλύπτεται από τον εθνικό 

κατώτατο μισθό.  

Οι επιθεωρητές εργασίας διορίζονται από τον Υπουργό Εργασίας και η αρμοδιότητα του 

είναι να ελέγχουν αν οι διατάξεις του εργασιακού νόμου συμπεριλαμβανομένου και του 

κατώτατου μισθού τηρούνται. Η ποινή που επιβάλλεται στον εργοδότη που δεν καταβάλλει 

τον νόμιμο κατώτατο μισθό είναι πρόστιμο το οποίο κυμαίνετε από 540€ έως 5400€ (ILO, 

2011
22

).  
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Πίνακας 2.13: Εξέλιξη κατώτατου μισθού στη Μάλτα    

Έτος  Κατώτατος μισθός 

ανά μήνα 

Έτος  Κατώτατος μισθός 

ανά μήνα  

2002 557€ 2007 601€ 

2003 550€ 2008 617€ 

2004 540€ 2009 634€ 

2005 555€ 2010 659€ 

2006 584€ 2011 665€ 

Πηγή : Επεξεργασία στοιχείων από Eurostat 

 

Το επίπεδο του κατώτατου μισθού το 2002 όπως φαίνεται στο πίνακα 13, ήταν 557€ και ενώ 

θα περίμενε κανείς τα επόμενα χρόνια να ακολουθεί ανοδική πορεία κάτι τέτοιο δεν 

συμβαίνει και μάλιστα τα επόμενα δυο χρόνια έχουμε μείωση με αποτέλεσμα το 2004 να 

είναι 540€ και μόλις το 2006 ξεπέρνα τα επίπεδα του 2002. Η συνολική αύξηση την περίοδο 

αυτή είναι μόλις 19% , ποσοστό αρκετά χαμηλό σε σύγκριση με τα μέχρι τώρα δεδομένα των 

χωρών που έχουμε ήδη εξετάσει πιο πάνω.  

 

2.2.14 ΟΛΛΑΝΔΙΑ  

Η Ολλανδία είναι μια χώρα με τον τέταρτο υψηλότερο ονομαστικό μισθό στην Ευρώπη μετά 

το Λουξεμβούργο, την Ιρλανδία και το Βέλγιο, το ύψος του οποίου είναι 1435€ το μήνα. Ο 

πρώτος νόμος σχετικά με την καθιέρωση του κατώτατου μισθού μας οδηγεί πίσω στο 1968 

και μάλιστα υπήρχε και διάταξη για την αναπροσαρμογή του. Η κυβέρνηση είναι αυτή που 

αποφασίζει για τον καθορισμό του ελαχίστου μισθού ενώ οι αυξήσεις γίνονται αυτόματα 

αφού υπολογίζονται σε συνάρτηση των μισθών ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Η 

αναπροσαρμογή του μισθού γίνεται δυο φορές το χρόνο, μια την 1
η
 Ιανουάριου και μια την 1

η
 

Ιουλίου. Τέλος να αναφέρουμε πως υπάρχει ενδεχόμενο ο ελάχιστος μισθός να μείνει 

σταθερός όταν συντρέχει μια από τις εξής δυο περιπτώσεις: α) η αύξηση του μισθού 

θεωρείται υψηλή έχοντας αποτέλεσμα την αύξηση της ανεργίας και β) όταν η αύξησης μια 

κοινωνικής παροχής είναι μεγάλη ώστε να είναι απαραίτητη η αύξηση των φόρων.  
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Τρία είναι τα κριτήρια τα όποια υπολογίζει η Κυβέρνηση κατά το σχηματισμό κατώτατου 

μισθού, τα επίπεδα μισθών και εισοδημάτων, την απασχόληση στη χώρα καθώς και τις 

παροχές κοινωνικής ασφάλισης. Ο εθνικός κατώτατος μισθός καλύπτει όλους τους 

εργαζόμενους που είναι 23 ετών και άνω ενώ ειδικές διατάξεις υπάρχουν για τους νέου κάτω 

των 23 ετών και τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Έτσι οι εργαζόμενοι ηλικίας 15 έως 22 

λαμβάνουν ένα ποσοστό του εθνικού κατώτατου μισθού που κυμενεται από 30-85% ενώ για 

τα άτομα με ειδικές ανάγκες ο Υπουργός Εργασίας, ύστερα από αίτηση του εργοδότη, μπορεί 

να καθορίσει ένα χαμηλότερο κατώτατο μισθό. Τέλος το εργατικό δυναμικό που εργάζεται με 

καθεστώς μερικής απασχόλησης δικαιούται μισθό κατ’ αναλογία του κατώτατου.  

Αν η Επιθεώρηση Εργασίας κατά την διάρκεια έλεγχου διαπιστωθεί παρανόμια ως προς την 

καταβολή του νόμιμου εθνικού κατώτατου μισθού τότε η ποινή που επιβάλλει είναι 

χρηματικό πρόστιμο που μπορεί να φτάσει μέχρι τα 6700€. Ενώ αν ο ίδιος εργοδότης 

υποπέσει σε αδίκημα πάνω από μια φορές μέσα σε διάστημα 24 μηνών τότε το πρόστιμο 

αυξάνεται κατά 50% έτσι μπορεί να ξεπεράσει το ποσό των 6700€. Στον πίνακα 14 θα 

παρουσιάσουμε την εξέλιξη του κατώτατου μισθού τα τελευταία δέκα χρόνια λαμβάνοντας 

υπόψη τον μισθό όπως είχε διαμορφωθεί μετά από την δεύτερη αναπροσαρμογή κάθε έτους, 

δηλαδή αυτή της πρώτης Ιουλίου(ILO, 2011
23

).  

 

Πίνακας 2.14: Εξέλιξη κατώτατου μισθού στην Ολλανδία     

Έτος  Κατώτατος μισθός 

ανά μήνα 

Έτος  Κατώτατος μισθός 

ανά μήνα  

2002 1206€ 2007 1301€ 

2003 1249€ 2008 1335€ 

2004 1264€ 2009 1381€ 

2005 1264€ 2010 1407€ 

2006 1272€ 2011 1435€ 

Πηγή : Επεξεργασία στοιχείων από Eurostat 
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Όπως παρατηρούμε στην περίοδο των δέκα τελευταίων ετών η συνολική αύξηση του 

κατώτατου μισθού είναι 229€ που ως ποσοστό ισούται με 18,9%. Με εξαίρεση το 2005 όπου 

ο ελάχιστος μισθός σε απόλυτες τιμές παρέμεινε σταθερός, όλα τα υπόλοιπα έτη 

ακολουθούσε ανοδική πορεία με σταθερό ρυθμό αφού οι αυξήσεις κυμαίνονταν από μηδέν 

έως σαράντα τρία ευρώ.  

 

2.2.15 ΠΟΛΩΝΙΑ  

Στη Πολωνία η εισαγωγή νομοθεσίας που αφορούσε τον κατώτατο μισθό με την μορφή που 

έχει σήμερα έγινε το 1990 και σήμερα είκοσι ένα χρόνια μετά έχει φτάσει στα 347€ το μήνα. 

Ο καθορισμός του επιπέδου του κατώτατου μισθού είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης μιας 

Τριμερούς Επιτροπής η όποια αποτελείται από εκπροσώπους της κυβέρνησης, των 

εργαζομένων και των εργοδοτών. Οι διαπραγματεύσεις αυτές στηρίζονται σε μια πρόταση 

που έχει καταθέσει η Κυβέρνηση και αφόρα το επίπεδο του κατώτατου μισθού. Σε περίπτωση 

που η Επιτροπή δεν οδηγηθεί σε μια κοινή απόφαση μέχρι την ημερομηνία που έχει θέσει η 

Κυβέρνηση τότε η τελική απόφαση λαμβάνεται από την ίδια και το επίπεδο που καθορίζει 

δεν μπορεί να είναι μικρότερο από αυτό που είχε προτείνει στην Επιτροπή. Αυτό βέβαια που 

λαμβάνει υπόψη η Κυβέρνηση είναι εάν ο κατώτατος μισθός είναι λιγότερο από το μισό του 

μέσου εισοδήματος της χώρας τότε ο ελάχιστος μισθός αυξάνεται κατά τα 2/3 του 

προβλεπόμενου ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ. Όσον αφορά τώρα την συχνότητα 

αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού, αυτή είναι ή μια ή δυο φορές το χρόνο ανάλογα με 

τον προβλεπόμενο δείκτη τιμών καταναλωτή.  

Για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού η Κυβέρνηση συνυπολογίζει σχεδόν όλα τα 

κριτήρια που αναφέρθηκαν στο πρώτο μέρος της εργασίας. Μέσω των δαπανών των 

νοικοκυριών του προηγούμενου έτους αλλά και του δείκτη που δείχνει πόσα άτομα 

εξαρτώνται από έναν εργαζόμενο, η Κυβέρνηση εξετάζει το κριτήριο των αναγκών των 

εργαζομένων και των οικογενειών τους. Επίσης τα επίπεδα μισθών, εισοδημάτων, 

απασχόλησης και παραγωγικότητας καθώς και ο πληθωρισμός, το κόστος ζωής, η ικανότητα 

των εργοδοτών να πληρώσουν μισθούς αλλά και η γενικότερη κατάσταση της οικονομίας 

είναι ζητήματα που μελετώνται πριν από οποιαδήποτε απόφαση. Όλοι οι εργαζόμενοι 

ανεξαρτήτως επαγγέλματος, ειδικότητας, περιοχής ή ηλικίας καλύπτονται από τον κατώτατο 

μισθό, η μόνη εξαίρεση που υπάρχει είναι για τους νεοεισερχόμενους οι οποίοι το πρώτο 
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χρόνο λαμβάνουν αμοιβή που δεν είναι μικρότερη από το 80% του κατώτατου, ενώ το 

δεύτερο χρόνο δεν είναι μικρότερη από το 90%.  

Τέλος η νομοθεσία το μόνο που αναφέρει σχετικά με τις ποινές που θα επιβάλλονται στους 

εργοδότες οι οποίοι δεν καταβάλουν ολόκληρο τον κατώτατο μισθό, είναι ότι η ποινή τους θα 

είναι χρηματικό πρόστιμο χωρίς όμως να καθορίζει τα μεγέθη (ILO, 2011
24

). 

 

Πίνακας 2.15: Εξέλιξη κατώτατου μισθού στη Πολωνία     

Έτος  Κατώτατος μισθός 

ανά μήνα 

Έτος  Κατώτατος μισθός 

ανά μήνα  

2002 217€ 2007 244€ 

2003 198€ 2008 313€ 

2004 175€ 2009 307€ 

2005 207€ 2010 321€ 

2006 232€ 2011 347€ 

Πηγή : Επεξεργασία στοιχείων από Eurostat 

 

Στον πίνακα 15 βλέπουμε ότι η υπο μελέτη δεκαετία ξεκινά με κατώτατο μισθό ίσο με 217€ 

αλλά για τα επόμενα δυο έτη παρατηρείται πτώση και μόλις το 2006 ξεπέρνα τα επίπεδα του 

2002. Στην συνεχεία παρατηρούμε μια ανοδική πορεία για να επόμενα δυο χρόνια ενώ το 

2009 έχουμε ξανά μια πτώση της τάξεως του 2%. Σήμερα ο κατώτατος μισθός είναι στα 347€ 

παρουσιάζοντας μια αύξηση από την αρχή της περιόδου ίση με 60%. 

 

 2.2.16 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

Η ιστορία του κατώτατου μισθού ή Remuneracao minima nacional (RMN) της Πορτογαλίας 

ξεκίνα το 1974 και φτάνει μέχρι και σήμερα όπου έχει διαμορφωθεί στα 565€ όπου με βάση 

αυτό κατέχει την δωδεκάτη θέση στην κατάταξη ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες. Η 
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Κυβέρνηση είναι αυτή που παίρνει την τελική απόφαση για τον καθορισμό του κατώτατου 

μισθού έπειτα από συζητήσεις με τις Επιτροπές Κοινωνικών Διαβουλεύσεων και 

Οικονομικών. Η αναπροσαρμογή του γίνεται κάθε χρόνο από την κυβέρνηση η όποια 

λαμβάνει υπόψιν της τον πληθωρισμό.  

Τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη πέρα από τις ανάγκες των εργαζομένων και των 

οικογενειών τους και του κόστους ζωής σχετίζονται και με μακροοικονομικά μεγέθη. Οι 

επιδράσεις του κατώτατου μισθού στον πληθωρισμό, η παραγωγικότητα της χώρας αλλά και 

η γενική οικονομική κατάσταση της Πορτογαλίας συνυπολογίζονται ώστε να καθοριστεί το 

επίπεδο ελαχίστου μισθού. Ο RMN ισχύει για όλους τους εργαζόμενους της χώρας, χωρίς να 

γίνονται διακρίσεις ανάλογα με το επάγγελμα, ειδικότητα ή περιοχή. Οι μόνες ειδικές 

ρυθμίσεις που υπάρχουν είναι για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και τους εκπαιδευόμενους, 

έτσι όσοι εργάζονται στα πλαίσια πρακτικής άσκησης δικαιούνται 20% λιγότερο από τον 

κατώτατο μισθό ενώ όσοι έχουν οποιαδήποτε μορφή αναπηρίας ο κατώτατος μισθός 

εξαρτάται από την αποδοτικότητα τους και την διάφορα που έχει από ένα άτομο χωρίς ειδικές 

ανάγκες.  

Κλείνοντας να συμπληρώσουμε ότι σε περίπτωση παραβίασης του νόμου για τον κατώτατο 

μισθό τότε η ποινή που επιβάλλεται είναι χρηματικό πρόστιμο το οποίο εξαρτάται από τον 

κύκλο εργασιών της εταιρείας(ILO, 2011
25

).  

 

Πίνακας 2.16: Εξέλιξη κατώτατου μισθού στη Πορτογαλία      

Έτος  Κατώτατος μισθός 

ανά μήνα 

Έτος  Κατώτατος μισθός 

ανά μήνα  

2002 406€ 2007 470€ 

2003 416€ 2008 497€ 

2004 425€ 2009 525€ 

2005 437€ 2010 554€ 
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2006 450€ 2011 566€ 

Πηγή : Επεξεργασία στοιχείων από Eurostat 

 

Ο κατώτατος μισθός της Πορτογαλίας μέσα στην τελευταία δεκαετία έχει αυξηθεί κατά 160€ 

σημειώνοντας κάθε χρόνο άνοδο έστω και κατά ένα μικρό ποσοστό. Η συνεχής αύξηση αυτή 

βέβαια δεν αλλάζει το γεγονός ότι και στην αρχή και στο τέλος της δεκαετίας η θέση στην 

συνολική κατάταξη με βάση τον ελάχιστο μισθό είναι αρκετά χαμηλή.  

 

2.2.17 ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

Η επομένη χώρα της οποίας τον κατώτατο μισθό θα μελετήσουμε είναι η Ρουμανία. Η πρώτη 

αναφορά στη νομοθεσία της έγινε το 1990 ενώ σήμερα ο μισθός ανέρχεται στα 157€ το μήνα. 

Στη Ρουμανία το επίπεδο εθνικού κατώτατου μισθού, καθορίζεται από την κυβέρνηση μετά 

από διαβουλεύσεις με συνδικάτα και εργοδοτικές οργανώσεις ενώ η νομοθεσία δεν ορίζει 

πόσο συχνά θα αναπροσαρμόζεται αυτό το επίπεδο ούτε και τα κριτήρια που θα πρέπει να 

εφαρμόζονται κατά τον καθορισμό του επιπέδου του ελαχίστου μισθού.  

Ο εργατικός κώδικας και κατά συνέπεια οι διατάξεις για τον κατώτατο μισθό καλύπτουν 

όλους τους πολίτες της χώρας, που εργάζονται στην Ρουμανία ή που αποσπαστεί από 

Ρουμάνο εργοδότη έκτος της χώρας. Η μονή εξαίρεση που υπάρχει είναι όταν κάποιος 

πολίτης της χώρας εργάζεται σε άλλη χώρα όπου οι διατάξεις σχετικά με τον κατώτατο μισθό 

είναι ευνοϊκότερες. Οι εργαζόμενοι λοιπόν αμείβονται με τον ίδιο κατώτατο μισθό 

ανεξαρτήτως επαγγέλματος, ειδικότητας η περιοχής.  

Ο έλεγχος για την τήρηση της νομοθεσίας γίνεται από εξειδικευμένα εποπτικά όργανα του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Προστασίας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια 

παραβίαση η ποινή που θα επιβληθεί στον εργοδότη είναι χρηματικό πρόστιμο το οποίο 

κυμαίνεται από 70€ έως 450€ (ILO, 2011
26

). 
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Πίνακας 2.17: Εξέλιξη κατώτατου μισθού στη Ρουμανία      

Έτος  Κατώτατος μισθός 

ανά μήνα 

Έτος  Κατώτατος μισθός 

ανά μήνα  

2002 52€ 2007 124€ 

2003 66€ 2008 137€ 

2004 68€ 2009 142€ 

2005 86€ 2010 137€ 

2006 92€ 2011 158€ 

Πηγή : Επεξεργασία στοιχείων από Eurostat 

 

Αυτό που παρατηρούμε στον πίνακα 17 είναι τα χαμηλά επίπεδα του κατώτατου μισθού 

παρόλο το γεγονός ότι κάθε χρόνο ο μισθός αυξάνεται. Η Ρουμανία είναι μια αναπτυσσόμενη 

χώρα όπου και ο μέσος μισθός της είναι σε χαμηλά επίπεδα μάλιστα το 2010 ήταν 452€ 

βέβαια η Ρουμανία έχει διαφορετικό κόστος ζωής από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τέλος 

συγκρίνοντας τον κατώτατο μισθό του 2002 με 2011 βλέπουμε ότι έχει σχεδόν τριπλασιαστεί 

σε απόλυτα πάντα μεγέθη.  

 

2.2.18 ΣΛΟΒΕΝΙΑ 

Η Σλοβενία εισήγαγε διάταξη περί κατώτατου μισθού το 1995 και σήμερα δεκαέξι χρόνια 

μετά έχει φτάσει στα 748€ το μήνα επίπεδο ονομαστικά ίσο με αυτό της Ισπανίας. Η 

κυβέρνηση είναι αυτή που αποφασίζει για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού και πιο 

συγκεκριμένα ο αρμόδιος Υπουργός ύστερα βέβαια από διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς 

εταίρους. Η αναπροσαρμογή γίνεται κάθε χρόνο την 1
η
 Αυγούστου και στηρίζεται στον 

δείκτη τιμών καταναλωτή, υπάρχουν περιπτώσεις όμως που η αναπροσαρμογή γίνεται δυο 

φορές το χρόνο όπως το 2008 και το 2010 που από τα λόγω υψηλής αύξησης πληθωρισμού.  

Το κριτήριο στο οποίο δίνει βάρος η Κυβέρνηση για τον καθορισμό είναι αυτό του 

πληθωρισμού, ο κατώτατος μισθός θα πρέπει να ακολουθεί την αναμενόμενη ετήσια αύξηση 

των τιμών καταναλωτή. Ο κατώτατος μισθός που καθορίζεται κάθε έτος καλύπτει όλους τους 

εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα χωρίς καμία εξαίρεση και ανεξαρτήτως επαγγέλματος ή 

ειδικότητας. Όλοι οι εργοδότες έχουν την υποχρέωση να πληρώσουν ένα μισθό ίσο 

τουλάχιστον με τον κατώτατο.  
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Η επιθεώρηση εργασίας είναι αυτή που ελέγχει αν οι εργοδότες συμμορφώνονται και 

εφαρμόζουν την νομοθεσία και σε περίπτωση που διαπιστώσουν παρανόμια επιβάλλουν 

πρόστιμο όχι μικρότερο των 4200€ (ILO, 2011
27

).  

 

Πίνακας 2.18: Εξέλιξη κατώτατου μισθού στη Σλοβενία  

Έτος  Κατώτατος μισθός 

ανά μήνα 

Έτος  Κατώτατος μισθός 

ανά μήνα  

2002 432€ 2007 521€ 

2003 450€ 2008 538 & 566€
28

 

2004 470€ 2009 589€ 

2005 490€ 2010 597 & 734€
9
 

2006 511€ 2011 748€ 

Πηγή : Επεξεργασία στοιχείων από Eurostat 

 

Αν εξαιρέσουμε τις χώρες με κατώτατο μισθό πάνω από 1000€ θα δούμε ότι η Σλοβενία 

βρίσκεται στην τρίτη θέση μετά την Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο με βάση τον 

ονομαστικό κατώτατο μισθό. Παρατηρώντας την εξέλιξη τα τελευταία δέκα χρόνια 

διαπιστώνουμε ότι η αύξηση είναι συνεχής για όλα τα έτη χωρίς καμία εξαίρεση. Αυτό που 

μας κάνει εντύπωση στον πίνακα 18 είναι ότι το 2008 και 2010 έχουμε δυο τιμές για τον 

κατώτατο μισθό παρόλο που η αναπροσαρμογή σύμφωνα με το νόμο γίνεται μια φορά το 

χρόνο, αυτό συνέβη το 2008 λόγω εκτάκτου και υψηλού πληθωρισμού ενώ το 2010 ήταν 

Κυβερνητική απόφαση. Έτσι το Μάρτιο του 2010 ο κατώτατος μισθός ήταν αυξημένος κατά 

22,9% αλλά η πραγματική αύξηση ήταν μικρότερη εξαιτίας της σταδιακής μετάβασης από το 

ένα επίπεδο στο άλλο (Eurostat ,2011). 
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09&p_structure=1 
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2.2.19 ΣΛΟΒΑΚΙΑ 

Ο νόμος περί συλλογικών διαπραγματεύσεων που θεσπίστηκε το 1991 περιελάμβανε και 

διατάξεις που αφορούσαν τον κατώτατο μισθό, η τελευταία αναθεώρηση αυτού του νόμου 

έγινε το 2009 ενώ σήμερα το επίπεδο του κατώτατου μισθού είναι 317€ το μήνα. Η απόφαση 

για το ύψος του κατώτατου μισθού λαμβάνεται από την κυβέρνηση ύστερα όμως από 

πρόταση των κοινωνικών εταιρών, σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των εταίρων τότε ο 

κατώτατος μισθός καθορίζεται μονομερώς από την κυβέρνηση. Η αναπροσαρμογή του 

μισθού έχει καθοριστεί να γίνεται μια φορά το χρόνο και πιο συγκεκριμένα την 1
η
 

Ιανουαρίου.  

Τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη δεν διαφέρουν και πολύ από αυτά των άλλων χωρών, 

σίγουρα συμπεριλαμβάνονται οι ανάγκες των εργαζομένων και των οικογενειών τους καθώς 

και το κόστος ζωής. Επίσης τα επίπεδα μισθών και εισοδημάτων όπως και αυτά της 

απασχόλησης προσμετρούνται ενώ η οικονομική κατάσταση της Δημοκρατίας της Σλοβακίας 

τα προηγούμενα δυο χρόνια τουλάχιστον, συνυπολογίζεται αφού η οικονομική ανάπτυξη 

είναι από τα βασικότερα κριτήρια. Ο κατώτατος μισθός καλύπτει όλους τους εργαζόμενους 

της χώρας τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα ανεξαρτήτως περιοχής, 

ειδικότητας ή επαγγέλματος. Μια είναι η περίπτωση όπου ένα άτομο θα αμείβεται με 

λιγότερο, όταν δεν έχει εργαστεί όλο το μήνα οπότε του αναλογεί μικρότερος μισθός 

ανάλογος με τις μέρες εργασίας.  

Το Υπουργείο Εργασίας, η Επιθεώρηση Εργασίας καθώς και οι επιθεωρητές εργασίας είναι 

οι υπεύθυνοι για την τήρηση των διατάξεων σχετικά με τον κατώτατο μισθό. Αν διαπιστωθεί 

παράβαση κατά την διάρκεια έλεγχου τότε τα πρόστιμα για κάθε παραβίαση της εργατικής 

νομοθεσίας μπορούν να φτάσουν ως 33.000€ (ILO, 2011
29

) 

 

Πίνακας 2.19: Εξέλιξη κατώτατου μισθού στη Σλοβακία  

Έτος  Κατώτατος μισθός 

ανά μήνα 

Έτος  Κατώτατος μισθός 

ανά μήνα  

2002 115€ 2007 220€ 

                                                             
29

http://www.ilo.org/dyn/travail/travmain.sectionReport1?p_lang=en&p_countries=SK&p_sc_id=1&p_year=20

09&p_structure=1 
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2003 134€ 2008 241€ 

2004 147€ 2009 296€ 

2005 168€ 2010 308€ 

2006 182€ 2011 317€ 

Πηγή : Επεξεργασία στοιχείων από Eurostat 

 

 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα 19 η πορεία του κατώτατου μισθού τα τελευταία δέκα 

χρόνια είναι ανοδική με σχετικά σταθερό ρυθμό ενώ η συνολική αύξηση από το 2002 έως το 

2011 είναι 175,6%. Τα σημερινά επίπεδα μισθού κρατούν την Σλοβακία στις τελευταίες 

θέσεις κατάταξης με βάση τον ονομαστικό κατώτατο μισθό, ανάμεσα στην Ουγγαρία και την 

Τσεχία.  

 

2.2.20 ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ  

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει μια μακρά ιστορία όσο αφόρα τον κατώτατο μισθό, η πρώτη 

εμφάνιση του έγινε το 1909 ενώ στην δεκαετία του ’60 έφτασε στο αποκορύφωμα αφού 

κάλυπτε πάνω από εξήντα κλάδους. Με το πέρασμα των χρόνων όμως ο κατώτατος μισθός 

κάλυπτε ολοένα και λιγότερη επαγγέλματα φτάνοντας έτσι το 1993 να εγκαταλειφθεί 

εντελώς. Το 1999 όμως η κυβέρνηση επαναφέρει τον κατώτατο μισθό με στόχο να μειώσει 

την φτώχεια και να εξαλείψει τις εισοδηματικές ανισότητες (Kyloh, 2002). Η κυβέρνηση 

είναι αυτή που μετά τις προτάσεις – συστάσεις την Επιτροπής Low Pay, καθορίζει το επίπεδο 

του κατώτατου μισθού. Η επιτροπή αυτή αποτελείται από οκτώ μέλη, τρία άτομα 

αντιπροσωπεύουν τους εργαζόμενους, τρία τους εργοδότες και οι υπόλοιποι δυο είναι 

ανεξάρτητοι οικονομολόγοι, ενώ η έκθεση που στέλνει στην Κυβέρνηση συντάσσεται αφού 

πρώτα συμβουλευτεί τα μέλη της ενώ πρέπει να συμπεριλάβει όλους τους λόγους για τους 

οποίους κατέληξε σε αυτά τα συμπεράσματα. Θα πρέπει εδώ να αναφέρουμε ότι στο 

Ηνωμένο Βασίλειο ο καθορισμός του κατώτατου μισθού γίνεται ανά ώρα και για το 2011 

είναι £6.07 ενώ σε μηνιαία βάση υπολογίζεται στα 1086€. Τέλος η νομοθεσία δεν ορίζει ποσό 

συχνά θα αναπροσαρμόζεται ο κατώτατος μισθός αλλά ότι θα πρέπει ο Υπουργός να 

προχωρεί συχνά σε αναπροσαρμογές. 
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Τα κριτήρια που λαμβάνει η Low Pay Commission για να κάνει τις συστάσεις στην 

Κυβέρνηση είναι πρώτον η γενικότερη μακροοικονομική κατάσταση της χώρας. Εξετάζουν 

την επίδραση που θα έχει η αύξηση του κατώτατου μισθού στην οικονομική ανάπτυξη και 

την ανταγωνιστικότητα της χώρας καθώς και τις επιδράσεις στην απασχόληση, την φτώχεια 

και τις τιμές. Ο εθνικός κατώτατος μισθός καλύπτει τους εργαζόμενους που είναι άνω των 21 

ετών ενώ έχει καθοριστεί άλλο ποσό για αυτούς που είναι από 18 έως 20 ετών και άλλο για 

τους εφήβους ηλικίας 16 έως 17 τα όποια είναι £4.98 και £3.68 αντίστοιχα
30

. Τέλος τα 

επαγγέλματα που δεν καλύπτονται από τον κατώτατο μισθό είναι οι αλιείς, οι οικιακοί 

βοηθοί, και τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων ( Grimshaw et al, 2010).  

Ο πρωθυπουργός έχει το δικαίωμα να διορίζει υπαλλήλους ή κάποιες κρατικές υπηρεσίες που 

θα κάνουν τους απαραίτητους ελέγχους ώστε να εξασφαλίζουν ότι οι διατάξεις του νόμου για 

τον κατώτατο μισθό ισχύουν. Οι υπεύθυνοι λοιπόν μπορούν να εισέρθουν σε οποιοδήποτε 

εργασιακό χώρο και να ζητήσουν αντίγραφα από τα αρχεία που περιέχουν τις πληροφορίες 

σχετικά με τις αμοιβές του προσωπικού. Σε περίπτωση που διαπιστώσουν παρανόμια 

υποχρεώνουν τον εργοδότη να καταβάλλει την διάφορα ανάμεσα στον μισθό που έχει 

καταβάλλει και σε αυτόν που έπρεπε να είχε καταβάλλει και αν ο εργοδότης εξακολουθεί να 

μην εκτελεί την εντολή τότε του επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο το οποίο κυμενεται από 

£100 έως £5.000 (ILO, 2011
31

). 

 

Πίνακας 2.20: Εξέλιξη κατώτατου μισθού στο Ηνωμένο Βασίλειο  

Έτος  Κατώτατος μισθός 

ανά μήνα 

Έτος  Κατώτατος μισθός 

ανά μήνα  

2002 1109€ 2007 1314€ 

2003 1063€ 2008 1242€ 

2004 1054€ 2009 995€ 

2005 1134€ 2010 1076€ 

                                                             
30 http://www.lowpay.gov.uk/ 

31
http://www.ilo.org/dyn/travail/travmain.sectionReport1?p_lang=en&p_countries=GB&p_sc_id=1&p_year=2

009&p_structure=1 
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2006 1212€ 2011 1086€ 

Πηγή : Επεξεργασία στοιχείων από Eurostat 

 

Στον πίνακα 20 που προηγείται αποτυπώνεται η εξέλιξη του κατώτατου μισθού τα τελευταία 

δέκα χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την μετατροπή του σε ευρώ. Όπως παρατηρούμε η 

πορεία που ακολουθεί ο μισθός δεν έχει ανοδική πορεία στο διάστημα αυτό αλλά 

παρουσιάζει πολλές αυξομειώσεις. Ενώ το 2002 βρίσκεται στα 1109€ τα επόμενα δυο έτη 

μειώνεται και φτάνει τα 1054€, συνεχίζει μέχρι το 2007 με αυξήσεις αλλά τον επόμενο χρόνο 

όπως και τον μεθεπόμενο ακολουθεί πτωτική πορεία και μάλιστα φτάνει τα 995€, σήμερα 

όπως βλέπουμε δεν ξεπερνά τα επίπεδα του 2002. 

 

2.2.21 ΚΡΟΑΤΙΑ 

Η Κροατία το 2008 εισήγαγε έναν νέο νόμο για τον κατώτατο μισθό μεταμορφώνοντας τον 

προηγούμενο με στόχο την βελτίωση των διατάξεων προς όφελος των εργαζομένων. Με τον 

νέο νόμο δεν αυξήθηκε μόνο το επιπέδου του κατώτατου μισθού κατά 33% αλλά και το 

ποσοστό εργαζομένων που καλύπτονταν τώρα από αυτόν. Ο καθορισμός του επιπέδου του 

ελαχίστου μισθού γίνεται με νόμο (Minimum Wage Act) ενώ η αναπροσαρμογή του γίνεται 

αυτόματα μια φορά το χρόνο -κάθε Ιούνιο- και εξαρτάται από τον μέσο μισθό και το ΑΕΠ 

της προηγούμενης χρονιάς. Το ύψος του ελαχίστου μισθού σήμερα είναι 380€
32

 ανά μήνα.  

Σαφή κριτήρια πάνω στα όποια βασίζονται οι διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό του 

κατώτατου μισθού δεν περιλαμβάνονται στο νόμο. Το μόνο που ορίζεται σαφώς είναι ότι 

κάθε χρόνο τον Ιούνιο το επίπεδο του κατώτατου μισθού θα πρέπει να έχει αυξηθεί τόσο 

ώστε η ελαχίστη αναλογία κατώτατου προς μέσου μισθού να ισούται με την αύξηση του 

ΑΕΠ κατά το προηγούμενο έτος. Ο νέος νόμος καλύπτει όλους τους εργαζόμενους πλήρους 

απασχόλησης περιλαμβάνοντας όμως μια προσωρινή εξαίρεση για την αμοιβή αυτών που 

εργάζονται στους κλάδους της κλωστοϋφαντουργίας, της ένδυσης, της επεξεργασίας ξύλου 

και των βιομηχανιών δέρματος. Για το εργατικό δυναμικό αυτών των κλάδων η διάταξη 

ορίζει ότι ο μισθός για το 2008/2009 θα είναι το 94% του κατώτατου, για το 2009/2010 το 

96% και για το 2010/2011 το 98% δίνοντας έτσι το περιθώριο στις βιομηχανίες αυτές να 

                                                             
32

 Έχει γίνει μετατροπή του μισθού από το Κροατικό νόμισμα (Hrk) σε Ευρώ λαμβάνοντας υπόψη την ισοτιμία 

(22/11/2011). 
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αναδιαρθρωθούν και να είναι σε θέση μετά από τα τέσσερα αυτά χρόνια να καταβάλλουν το 

προβλεπόμενο κατώτατο μισθό χωρίς αρνητικές συνέπειες (ILO, 2011
33

).  

Στο προηγούμενο σύστημα που ίσχυε για τον κατώτατο μισθό δεν υπήρχε κάποια αναφορά 

για κυρώσεις σε περίπτωση που ο εργοδότης δίνει μικρότερο μισθό από τον βασικό, το κενό 

αυτό έρχεται να καλύψει εν μέρη ο νόμος του 2008. Ο νέος κανονισμός αν και προβλέπει 

κυρώσεις για μη συμμόρφωση των εργοδοτών, δεν ξεκαθαρίζει ποιος έχει την ευθύνη για 

έλεγχο κατανέμοντας της έτσι μεταξύ Κρατικής Επιθεώρησης, Φορολογικής Αρχής και 

Υπουργείο Οικονομικών (Nestić και Bakarić, 2010).  

 

Πίνακας 2.21: Εξέλιξη κατώτατου μισθού στη Κροατία  

Έτος  Κατώτατος μισθός 

ανά μήνα 

Έτος  Κατώτατος μισθός 

ανά μήνα  

2008 380€ 2010 390€ 

2009 386€ 2011 380€ 

Πηγή : Επεξεργασία στοιχείων από Eurostat 

 

Στον πίνακα 21 περιλαμβάνονται στοιχεία μόνο για τα τέσσερα τελευταία χρόνια αφού το 

2008 είχαμε αλλαγή του νόμου περί κατώτατων μισθών οπότε η σύγκριση δεν θα είχε βάση. 

Παρατηρούμε ότι ο μισθός τα τρία πρώτα χρόνια αυξάνεται έστω και λίγο αλλά φέτος είχε 

πτώση κατά 2,3%. Τέλος αν συγκρίνουμε τους κατώτατους μισθούς των χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και των υπο ένταξη χωρών (Τουρκία- Κροατία) θα 

παρατηρήσουμε η Κροατία με βάσει τον ονομαστικό μισθό βρίσκεται στην δωδεκάτη θέση 

ενώ αν το δούμε βάσει της αγοραστικής δύναμης (βλ. Διάγραμμα 2.3) τότε πέφτει δυο θέσεις.  

 

2.2.22 ΤΟΥΡΚΙΑ  

Η Τουρκία έχει θεσπίσει νόμο για τον κατώτατο μισθό από το 1938 περίπου αλλά τα μέτρα 

που ισχύουν σήμερα άρχισαν να εφαρμόζονται από το 1971. Σήμερα το επίπεδο του 

                                                             
33

www.ilo.org/dyn/travail/travmain.sectionReport1?p_lang=en&p_countries=HR&p_sc_id=1&p_year=2009&p_
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κατώτατου μισθού της είναι 356€
34

. Το ύψος του μισθού καθορίζεται από ένα Διοικητικό 

Συμβούλιο που είναι αρμόδιο για αυτό το θέμα και το οποίο αποτελείται από δεκαπέντε μέλη, 

με ισάριθμους εκπροσώπους από την κυβέρνηση ,τους εργαζόμενους και τους εργοδότες. Η 

νομοθεσία ορίζει ότι η αναπροσαρμογή των μισθών θα γίνεται κάθε δυο χρόνια στην πράξη 

όμως αυτό δεν ισχύει αφού προσαρμόζονται κάθε χρόνο
35

.  

Το κράτος λοιπόν για να εξασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι θα κερδίζουν ένα δίκαιο μισθό κατά 

τον καθορισμό του ελαχίστου μισθού λαμβάνει υπόψη το κόστος ζωής και τις συνθήκες 

διαβίωσης στην Τουρκία καθώς και την γενικότερη οικονομική κατάσταση που επικρατεί. Ο 

κατώτατος μισθός προσφέρει κάλυψη σε όλους τους εργαζόμενους που είναι άνω των δεκαέξι 

ετών και έχουν σύναψη μια σύμβαση εργασίας χωρίς να γίνονται διακρίσεις ανάλογα με την 

ειδικότητα, το επάγγελμα και την περιοχή εργασίας. Τώρα για το εργατικό δυναμικό που 

είναι κάτω των δεκαέξι ετών λαμβάνουν ένα ποσοστό του κατώτατου μισθού. 

Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι οι αρμόδιοι για 

τους ελέγχους που πρέπει να γίνονται ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι διατάξεις του νόμου περί 

κατώτατων μισθών τηρούνται. Οι υπάλληλοι αυτοί έχουν το δικαίωμα από τον νόμο να 

εισέρχονται σε χώρους εργασίας οποιαδήποτε στιγμή και να εξετάζουν τα αρχεία που 

αφορούν την εργατική νομοθεσία (ILO, 2011
35

). 

 

Πίνακας 2.22: Εξέλιξη κατώτατου μισθού στην Τουρκία  

Έτος  Κατώτατος μισθός 

ανά μήνα 

Έτος  Κατώτατος μισθός 

ανά μήνα  

2002 175€ 2007 301€ 

2003 176€ 2008 354€ 

2004 239€ 2009 310€ 

2005 266€ 2010 338€ 

                                                             
34

 Έχει γίνει μετατροπή του μισθού από το Τούρκικο νόμισμα (Ytl) σε Ευρώ λαμβάνοντας υπόψη την ισοτιμία 

(22/11/2011). 

35
http://www.ilo.org/dyn/travail/travmain.sectionReport1?p_lang=en&p_countries=TR&p_sc_id=1&p_year=20
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2006 333€ 2011 356€ 

Πηγή : Επεξεργασία στοιχείων από Eurostat 

 

 

Η Τουρκία είναι μια χώρα υποψήφια προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση της όποιας ο 

κατώτατος μισθός ακολουθεί ανοδική πορεία τα τελευταία δέκα χρόνια. Το 2002 ήταν 175€ 

και δέκα χρόνια μετά έχει αυξηθεί κατά 103% αυτή η αύξηση έχει δώσει στην Τουρκία την 

τέταρτη θέση κατάταξης με βάση τον ονομαστικό κατώτατο μισθό ανάμεσα στις χώρες που 

ενταθήκαν στην ΕΕ το 2004 και το 2007 καθώς και την Κροατία που είναι υποψήφια.  
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2.3  ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΒΑΣΕΙ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ 

ΔΥΝΑΜΗΣ 

 

Στις προηγούμενες ενότητες αναφερθήκαμε στην πορεία του κατώτατου μισθού την 

τελευταία δεκαετία, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάναμε συγκρίσεις με βάση τον 

ονομαστικό κατώτατο μισθό, βάσει του οποίου η χώρα με τον υψηλότερο είναι το 

Λουξεμβούργο ενώ αυτή με το χαμηλότερο είναι η Βουλγαρία. Σε αυτή την ενότητα θα 

κάνουμε σύγκριση των κατώτατων μισθών λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές στα επίπεδα 

τιμών μέσω των μονάδων αγοραστικής δύναμης (ΜΑΔ ή PPP). Η σύγκριση αυτή 

περιγράφεται καλυτέρα για το 2011, από το διάγραμμα 2.2, όπου περιλαμβάνονται όλες οι 

χώρες την Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρατηρούμε ότι το χάσμα είναι μικρότερο όταν 

εκφράζουμε τον κατώτατο μισθό σε μονάδες αγοραστικής δύναμης. 

Διάγραμμα 2.2:Κατώτατος μισθός εκφρασμένος με μονάδες αγοραστικής δύναμης (2011) 

 

Πηγή: ΓΣΕΕ (ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011)  

Ενώ ο κατώτατος μισθός σε ευρώ ήταν από 123 ως 1758 το μήνα μεικτά, ο κατώτατος μισθός 

σε μονάδες αγοραστικής δύναμης κυμαίνεται από 233 έως 1452 για τον Ιανουάριο του 2011. 

Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι οι χώρες με τους χαμηλότερους κατώτατους μισθούς έχουν 

υψηλότερους όταν εκφράζονται σε μονάδες αγοραστικής δύναμης ενώ οι χώρες με τους 

υψηλότερους κατώτατους μισθούς έχουν χαμηλότερους σε ΜΑΔ. Η μόνη εξαίρεση είναι το 

Ηνωμένο Βασίλειο όπου ο κατώτατος μισθός όταν εκφράζεται σε μονάδες αγοραστικής 
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δύναμης είναι μεγαλύτερος από τον κατώτατο μισθό σε ευρώ, αυτό εξηγείται από το γεγονός 

ότι το ευρώ είναι πιο ισχυρό έναντι της λίρας.  

Μελετώντας την κατάταξη των κατώτατων μισθών ως προς τις μονάδες αγοραστικής 

δύναμης για το 2011 παρατηρούμε ότι η κατάταξη αυτή διαφέρει από εκείνη ως προς ευρώ. 

Οι χώρες που δεν παρουσιάζουν κάποια μεταβολή στην κατάταξη αυτή, είναι οι Βουλγαρία, 

Ρουμανία, Λετονία, Εσθονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Ηνωμένο 

Βασίλειο, Γαλλία, Βέλγιο και Λουξεμβούργο. Αξιοσημείωτες είναι οι αλλαγές για την 

Ιρλανδία, την Ισπανία και την Κροατία οι οποίες πέφτουν κατά δυο θέσεις ενώ η Ολλανδία 

ανεβαίνει κατά δυο. Μια θέση προς τα πάνω ανεβαίνουν οι Σλοβακία, Πολωνία, Τουρκία, 

Μάλτα και Σλοβενία ενώ μια θέση κάτω πέφτει η Τσέχικη Δημοκρατία. 

Είδαμε λοιπόν ότι όταν οι κατώτατοι μισθοί εκφράζονται σε μονάδες αγοραστικής δύναμης , 

οι αποστάσεις μεταξύ τους είναι μικρότερες ενώ μια τέτοια μετατροπή μας βοηθά στην 

σύγκριση αφού εξαλείφει τις διαφορές στις τιμές ανάμεσα στις χώρες. 

Τέλος παραθέτουμε το διάγραμμα 2.3, με τους κατώτατους μισθούς, σε μονάδες αγοραστικής 

δύναμης για το διάστημα 2002 έως 2011 των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι 

θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε μια άποψη για το πώς εξελίχθησαν οι κατώτατοι μισθοί σε 

ΜΑΔ μέσα σε αυτή την δεκαετία.  

Πίνακας 2.23:Κατώτατος μισθός εκφρασμένος με μονάδες αγοραστικής δύναμης (2002-2011) 

 

Πηγή :Eurostat 2011 (earn_mw_cur) 
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Αν προχωρήσουμε σε ανάλυση του κατώτατου μισθού με βάση τις μονάδες αγοραστικής 

δύναμης για το 2002 και το 2011, όπως καταγράφεται στο πίνακα 2.23, παρατηρούμε για 

όλες τις χώρες ότι ο κατώτατος μισθός σε ΜΑΔ έχει αυξηθεί όπως ήταν αναμενόμενο. 

Βέβαια υπάρχουν χώρες με υψηλές αυξήσεις όπως η Βουλγαρία, η Εσθονία, η Ρουμανία η 

Λετονία και η Πολωνία  και άλλες με χαμηλότερες αυξήσεις όπως η Μάλτα, η Ολλανδία, το 

Βέλγιο και η Γαλλία. Το 2002, όπως και το 2011, η κατάταξη με βάσει τις μονάδες 

αγοραστικής δύναμης φέρνει στην πρώτη θέση το Λουξεμβούργο με 1338 μονάδες και στην 

τελευταία θέση την Βουλγαρία με 127 ενώ και η κατάταξη των υπόλοιπων χωρών δεν 

παρουσιάζουν ιδιαιτέρες αλλαγές.  

Οι πρώτες έξι χώρες στην κατάταξη με βάση τον κατώτατο μισθό είναι και αυτές που 

βρίσκονται στις πρώτες θέσεις με βάση τις μονάδες αγοραστικής δύναμης για το 2002, 

γεγονός που ίσχυε και το 2011. Αυτό που είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι ότι οι χώρες που 

εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004 και το 2007, όπως Λετονία, Λιθουανία, 

Εσθονία και Πολωνία, είναι αυτές που αύξησαν κατά πολύ την αγοραστική δύναμη των 

κατώτατων μισθών από το 2002.  

Από τον πίνακα 2.23 επίσης παρατηρούμε ότι η αγοραστική δύναμη των κατώτατων μισθών 

της Τσεχίας, της Λιθουανίας και της Ιρλανδίας για το 2011 είναι ίδια με αυτή του 2009 ενώ 

της Πολωνίας και της Σλοβακίας έχει ακολουθήσει συνεχή ανοδική πορεία από το 2002 έως 

σήμερα. Τέλος παρατηρώντας την αγοραστική δύναμη του ελαχίστου μισθού για την Γαλλία 

διαπιστώνουμε πως η αύξηση του είναι η πιο μικρή από τις υπόλοιπες χώρες αφού δεν 

παρουσιάζει συνεχή πορεία αλλά από αυξομειώσεις.  

Η σχέση υψηλότερου προς χαμηλότερου κατώτατου μισθού όταν αυτός εκφράζεται σε ευρώ 

είναι 25 προς 1 για το 2002 και 14 προς 1 για το 2011,ενώ όταν εκφράζεται σε μονάδες 

αγοραστικής δύναμης η σχέση αυτή είναι 11 προς 1 για το 2002 και 6 προς 1 για το 2011.με 

το Λουξεμβούργο να βρίσκεται πάντα στη κορυφή και τη Βουλγαρία να κατέχει την 

τελευταία θέση και στις δυο περιπτώσεις. Οι σχέσεις υψηλότερου προς χαμηλότερου 

κατώτατου μισθού είναι μικρότερες για το 2011 γεγονός που δείχνει ότι έχουν μειωθεί οι 

αποκλίσεις μεταξύ των χωρών.  

Τέλος μέσα από την εξέλιξη των μισθών την προηγουμένη δεκαετία όπως αποτυπώθηκε στις 

παραπάνω ενότητες, μπορούμε να δούμε την συνολική μεταβολή του κατώτατου μισθού κάθε 

χώρας τόσο σε ευρώ όσο και σε μονάδες αγοραστικής δύναμης. Για μεγαλύτερη ευκολία 
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υπολογίσαμε τις συνολικές μεταβολές και τις συγκεντρώσαμε στον πίνακα 2.24 που 

ακολουθεί. 

Πίνακας 2.24: Κατώτατος μισθός 2002&2011 σε €&PPP στην ΕΕ 

                      ΕΥΡΩ PPP                                                                                     

Χώρα  2002  2011 % Μεταβολής 

σε €  

2002 2011 % Μεταβολής 

σε PPP  

LU 1290 1758 36,2% 1264 1452 14,9%  

IE 1009 1462 44,8% 806 1160 43,5% 

BE 1151 1444 25,4% 1123 1249 11,2% 

NL 1206 1435 18,9% 1174 1307 11,3% 

FR 1127 1365 21,1% 1090 1196 9,7% 

UK 1109 1086 -2,07% 916 1156 26,2% 

GR 571 877 53,5% 712 894 25,6% 

ES 515 748 45,2% 610 766 25,6% 

SI 432 748 73,1% 562 887 57,8% 

MT 557 665 19,3% 730 833 14,1% 

PT 406 566 39,4% 470 638 35,7% 

HR 380 380 0 - - - 

TR 175 356 103,4% - - - 

PL 217 347 59,9% 322 554 72% 

CZ 178 329 84,8% 324 432 33,3% 

SK 115 317 175,6% 257 438 70,4% 

HU 204 293 43,6% 358 433 20,9% 

LV 108 282 161,1% 181 386 113.3% 

EE 118 278 135,5% 194 363 87,1% 
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LT 122 232 90,1% 230 359 52,2% 

RO 52 158 203,8% 104 274 163,5% 

BG 51 123 141,1% 126 233 84,9% 

Πηγή : Επεξεργασία στοιχείων Eurostat  

 

Όσα αναφέρθηκαν παραπάνω φαίνονται και στον πίνακα, πρώτη χώρα στην κατάταξη τόσο 

με βάσει την ονομαστική τιμή όσο και με την αγοραστική δύναμη συναντάμε το 

Λουξεμβούργο ενώ στην τελευταία θέση βρίσκουμε την Βουλγαρία. Βέβαια όταν δούμε την 

κατάταξη με βάση τις συνολικές μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν σε αυτή την δεκαετία 

τότε στις πρώτες θέσεις βρίσκουμε την Ρουμανία και την Λετονία ενώ στις τελευταίες την 

Γαλλία και το Βέλγιο.  
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2.4 ΣΥΝΟΨΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Σκοπός αυτού του κεφαλαίου υπήρξε η συνοπτική παρουσίαση των σημερινών 

χαρακτηριστικών γνωρισμάτων του κατώτατου μισθού στις χώρες την Ευρωπαϊκής Ένωσης 

αλλά και στις δυο υποψήφιες προς ένταξη. Η παρουσίαση βέβαια επικεντρώνεται στα πιο 

βασικά σημεία των διατάξεων που αφορούν τον κατώτατο μισθό ωστόσο μπορούμε να 

διαπιστώσουμε ορισμένα κοινά σημεία και διαφορές που επικρατούν στο σύστημα των 

κατώτατων μισθών στην Ευρώπη.  

Αρχικά βλέπουμε ότι είκοσι από τις είκοσι επτά χώρες της ΕΕ και δυο υποψήφιες έχουν 

θεσπίσει με νόμο εθνικό κατώτατο μισθό ενώ στις υπόλοιπες επτά χώρες (Δανία, Γερμανία, 

Ιταλία, Κύπρος, Αυστρία, Φιλανδία και Σουηδία) μπορεί να μην υπάρχει κατώτατος μισθός 

σε εθνικό επίπεδο, υπάρχουν όμως κατώτατοι μισθοί που διαπραγματεύονται οι κοινωνικοί 

εταίροι σε κλαδικό επίπεδο. Το ύψος του κατώτατου μισθού ορίζεται με δυο τρόπους είτε από 

την κυβέρνηση βάση των προτάσεων των κοινωνικών εταίρων είτε από συλλογικές 

διαπραγματεύσεις μεταξύ κοινωνικών συνομιλητών όπως γίνεται στην Ελλάδα και το Βέλγιο 

36
. Ο κατώτατος μισθός σε εθνικό επίπεδο ισχύει και στα έντεκα από τα δώδεκα νέα κράτη 

μέλη της Ευρωπαϊκή Ένωσης με μόνη εξαίρεση την Κύπρο. 

Ο κατώτατος μισθός εφαρμόζεται συνήθως στο μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων κάθε 

χώρας. Η Γαλλία, η Λιθουανία, η Εσθονία, η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Λετονία, η Ουγγαρία, η 

Ολλανδία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβακία, και το Ηνωμένο Βασίλειο 

είναι οι χώρες των οποίων ο κατώτατος μισθός καλύπτει όλους τους εργαζόμενους χωρίς 

καμία εξαίρεση παρά μόνο για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και για αυτούς που δεν έχουν 

συμπληρώσει το απαιτούμενο όριο ηλικίας.
37

 Υπάρχουν χώρες όπως η Ελλάδα, το Βέλγιο, η 

Ισπανία, το Λουξεμβούργο και η Σλοβενία όπου ο κατώτατος μισθός ισχύει για το εργατικό 

δυναμικό μόνο του ιδιωτικού τομέα, εκεί οι δημόσιοι υπάλληλοι καλύπτονται από άλλες 

συμβάσεις. Επίσης συναντάμε χώρες όπου ο κατώτατος μισθός καλύπτει όλους τους 

εργαζόμενους έκτος από ορισμένους κλάδους όπως γίνεται στην Μάλτα με τον ναυτικό 

κλάδο, στην Κροατία με τον κλάδο κλωστοϋφαντουργίας και στην Ιρλανδία με τον κλάδο της 

τυπογραφίας.  

                                                             
36

 Ετήσια έκθεση ΓΣΕΕ 2011 

37
 Διαφέρει από χώρα σε χώρα. Το όριο ηλικίας για Τσεχία και Ηνωμένο Βασίλειο είναι πάνω από 21 ετών. 
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Στις περισσότερες χώρες η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού γίνεται αυτόματα 

σύμφωνα με την εξέλιξη των τιμών πράγμα που επιτρέπει την διατήρηση και ενδεχομένως 

την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων
38

. Υπάρχουν επίσης χώρες όπως η 

Ιρλανδία, η Λιθουανία, η Ρουμανία, η Λετονία, η Εσθονία και η Βουλγαρία οι οποίες στην 

νομοθεσία τους δεν αναφέρουν ρητά την συχνότητα αναπροσαρμογής, αλλά παρατηρώντας 

την εξέλιξη του κατώτατου μισθού διαπιστώνουμε ότι αναπροσαρμόζεται κάθε έτος.  

Εν συνεχεία διαπιστώνουμε ότι ο κατώτατος μισθός στα είκοσι δυο αυτά κράτη κυμαίνεται 

από 123€/μήνα στην Βουλγαρία έως 1758€ /μήνα στο Λουξεμβούργο
39

. Μπορούμε τις χώρες 

που εξετάστηκαν παραπάνω να τις κατηγοριοποιήσουμε σε τρεις ομάδες ανάλογα με το ύψος 

του σημερινού ονομαστικού κατώτατου μισθού , η πρώτη ομάδα θα περιλαμβάνει τις χώρες 

που ο μισθός είναι κάτω από 400€ το μήνα, η δεύτερη ομάδα αυτές που είναι από 400 έως 

800€ το μήνα και η τρίτη ομάδα αυτές που είναι πάνω από 1000€ το μήνα. Έτσι στην πρώτη 

ομάδα ανήκουν η Βουλγαρία, Ρουμανία, Λετονία, Εσθονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Σλοβενία, 

Τσεχία, Πολωνία, Τουρκία και η Κροατία, στην δεύτερη ομάδα κατατάσσονται η 

Πορτογαλία, Μάλτα, Σλοβενία, Ισπανία και η Ελλάδα ενώ η τελευταία ομάδα αποτελείται 

από Γαλλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο και Ηνωμένο Βασίλειο. Κάνοντας 

συγκρίσεις στα επίπεδα κατώτατου μισθού ανάμεσα στις χώρες παρατηρούμε μεγάλες 

αποκλίσεις στις χώρες του νότου με αυτές του βορρά. Η πιο μεγάλη διάφορα παρατηρείται 

ανάμεσα στο Λουξεμβούργο και τη Βουλγαρία όπου ο κατώτατος μισθός της πρώτης είναι 

σχεδόν 14 φορές μεγαλύτερος από αυτόν την Βουλγαρίας. Τέλος να προσθέσουμε πως οι 

χώρες που εντάχτηκαν πρώτες στην Ευρωπαϊκή ένωση δηλαδή το Λουξεμβούργο, Γαλλία, 

Βέλγιο, Ολλανδία, Ιρλανδία και Αγγλία είναι αυτές που έχουν τους υψηλότερους κατώτατους 

μισθούς ενώ αντίθετα όλες αυτές που ενταχτήκαν το 2004 και 2007 με εξαίρεση τη Μάλτα 

και τη Σλοβενία έχουν τους χαμηλότερους μισθούς.  

Βέβαια η  παραπάνω κατηγοριοποίηση σε ομάδες έγινε σύμφωνα με τον ονομαστικό 

κατώτατο μισθό σε ευρώ, αυτό αλλάζει όταν τον εκφράζουμε σε μονάδες αγοραστικής 

δύναμης. Η απόσταση μεταξύ της Βουλγαρίας και του Λουξεμβούργου γίνεται μικρότερη 

αφού εξαλείφεται η διαφορές στις τιμές ανάμεσα στις χώρες. Ενώ στην σύγκριση της 

κατάταξης των μηνιαίων μεικτών κατώτατων μισθών ανάμεσα σε ευρώ και σε μονάδες 

                                                             
38

 Ετήσια έκθεση ΓΣΕΕ 2011 

39
 Τα ποσά είναι μεικτά δηλαδή πριν την αφαίρεση φόρου εισοδήματος και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.  
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αγοραστικής δύναμης, έχουμε αλλαγές με πιο σημαντική τις μετακινήσεις κατά δυο θέσεων 

της Ισπανίας, Ιρλανδίας, Κροατίας και Ολλανδίας.  

Μελετώντας την αγοραστική δύναμη των κατώτατων μισθών από το 2002 και έως το 2011, 

παρατηρούμε ότι αυτή έχει αυξηθεί για όλες τις χώρες με χαρακτηριστικά παραδείγματα την 

Βουλγαρία, την Εσθονία, την Λετονία, την Λιθουανία και την Γαλλία ενώ είδαμε ότι με το 

πέρασμα των χρόνων μειώθηκε και το χάσμα μεταξύ των χωρών αφού οι σχέσεις 

χαμηλότερου προς υψηλότερου κατώτατου μισθού έχουν γίνει μικρότερες.  

Τέλος παρατηρούμε ότι οι χώρες με την μεγαλύτερη συνολική αύξηση, σε απόλυτα μεγέθη, 

μεταξύ 2002-2011, είναι η Ρουμανία, η Σλοβακία και η Λετονία, οι οποίες αύξησαν τον 

κατώτατο μισθό κατά 203.8%, 175,6% και 161,1% αντίστοιχα αλλά και σε μονάδες 

αγοραστικής δύναμης η Ρουμανία και η Λετονία είχαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις και 

ακολουθεί η Εσθονία. Αντίθετα οι χώρες με την μικρότερη αύξηση είναι η Μάλτα, η 

Ολλανδία και η Γαλλία των οποίων ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε κατά 19,3%, 18,9% και 

21,1% αντίστοιχα ενώ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης την μικρότερη αύξηση είχαν οι 

Γαλλία, το Βέλγιο και η Ολλανδία. Εδώ να σημειώσουμε ότι χώρες με την μεγαλύτερη 

αύξηση τόσο σε ευρώ όσο και σε μονάδες αγοραστικής δύναμης είναι αυτές που εντάχθηκαν 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια έχοντας πολύ χαμηλούς κατώτατους μισθού και 

φυσικά μεγάλα περιθώρια βελτίωσης. Αντίθετα οι χώρες με την μικρότερη αύξηση ανήκουν 

είτε στη τρίτη ομάδα
40

 είτε στη δεύτερη
41

 έχοντας γενικά ικανοποιητικά επίπεδα κατώτατων 

μισθών.  

Κλείνοντας να προσθέσουμε πως ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα υστερεί έναντι των 

πλουσιοτέρων κρατών του βορρά όπως Λουξεμβούργο, Βέλγιο, Ολλανδία ενώ βρίσκεται σε 

ευνοϊκότερη θέση από χώρες όπως Τσεχία Σλοβακία Μάλτα και Πορτογαλία τόσο σε 

απόλυτες τιμές όσο και σε μονάδες αγοραστικής δύναμης. Μάλιστα ο μισθός την Ελλάδας 

ανέρχεται στο 49,9% του κατώτατου μισθού του Λουξεμβούργου όταν εκφράζεται σε ευρώ 

και στο 62% όταν εκφράζεται σε μονάδες αγοραστικής δύναμης. Τέλος αν παρατηρήσουμε 

για τα τελευταία τρία χρόνια, περίοδος που συμπίπτει με την έλευση της οικονομικής κρίσης,  

τους ονομαστικούς κατώτατος μισθούς της Ιρλανδίας, της Εσθονίας, της Βουλγαρίας, και της 

Λιθουανίας θα δούμε ότι είναι σταθεροί κάτι που αποτυπώνεται και στην αγοραστική τους 

                                                             
40

 Χώρες με κατώτατο μισθό από 400- 800€ 

41
 Χώρες με κατώτατο μισθό από 1000€ και άνω 
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δύναμη η όποια είναι πτωτική ενώ και οι χαμηλές ονομαστικές αυξήσεις σε κάποιες χώρες 

όπως η Τσεχία, η Ελλάδα και η Ισπανία δεν είναι ικανές να αυξήσουν την αγοραστική 

δύναμη των κατώτατων μισθών. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της κρίσης οι εργοδότες ζητούν 

πάγωμα ή μείωση τον μισθών ώστε να μπορέσουν να συμψηφίσουν μέρος των ζημιών τους 

με μείωση του κόστους εργασίας
42

.  

                                                             
42

 ΓΣΕΕ 2011 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3- ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ 

3.1 ΓΕΝΙΚΑ 

 

Στα προηγούμενα κεφάλαια ασχοληθήκαμε εκτενώς με την εφαρμογή του κατώτατου μισθού, 

αλλά και την σημερινή κατάσταση που επικρατεί στις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό 

το μέρος όμως θα εστιάσουμε στις επιδράσεις του κατώτατου μισθού, στην απασχόληση και 

στις τιμές. Από τότε σχεδόν που άρχισαν να θεσπίζονται νόμοι για την εφαρμογή των 

κατώτατων μισθών άρχισαν να γίνονται και οι πρώτες συζητήσεις για τις επιδράσεις που 

αυτές έχουν στις τιμές και την απασχόληση, επιδράσεις που δημιούργησαν διαμάχες καθώς 

υπήρχαν αυτοί που ήταν υπέρ των κατώτατων μισθών και θεωρούσαν ότι μόνο θετικές 

επιδράσεις υπήρχαν, αλλά και αυτοί που ήταν κατά, αφού πίστευαν ότι η εφαρμογή των 

ελαχίστων μισθών δημιουργούσε ανεργία και αύξηση τιμών. Στόχος της εφαρμογής του 

κατώτατου μισθού σύμφωνα με τον Freeman (1996), είναι η αναδιανομή των κερδών στους 

χαμηλόμισθους εργαζόμενους και όχι φυσικά η μείωση της ανεργίας και μάλιστα υπάρχουν 

τέσσερις ιδιότητες που κάνουν τους κατώτατους μισθούς πιο ελκυστικούς (Freeman, 1994), 

ότι επιβάλλονται χωρίς δημοσιονομικές συνέπειες, ότι είναι κίνητρο για αύξηση προσφοράς 

εργασίας, ότι είναι διοικητικά απλό να εφαρμοστούν και ότι  τέλος μέσω των κατώτατων 

μισθών υπάρχει μια ‘βάση’ αποζημιώσεων, δηλαδή καθορίζεται το σωστό κοινωνικό κόστος 

εργασίας, χωρίς να ενισχύει χαμηλόμισθες θέσεις εργασίας όπως γίνεται με άλλες μορφές 

αναδιανομής. 

Υπάρχει μια μεγάλη δεξαμενή θεωρητικών και εμπειρικών μελετών σχετικά με τις επιπτώσεις 

των κατώτατων μισθών στην αγορά εργασίας και την οικονομία γενικότερα. Στην συνεχεία 

θα κάνουμε μια βιβλιογραφική ανασκόπηση σε αυτές τις έρευνες ώστε να διαπιστώσουμε αν 

επηρεάζονται οι τιμές και η ανεργία από τον κατώτατο μισθό, θα δούμε επίσης αν με το 

πέρασμα των χρόνων αυτές οι επιδράσεις μεταβάλλονται και σε ποιο βαθμό. Θα ξεκινήσουμε 

με τις επιπτώσεις του κατώτατου μισθού στην απασχόληση, κομμάτι που έχει απασχολήσει 

πολλούς οικονομολόγους και θα συνεχίσουμε με την σχέση κατώτατου μισθού και τιμών.  
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3.2 ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 

Οι επιπτώσεις του κατώτατου μισθού στην απασχόληση είναι ένα θέμα που έχει μελετηθεί 

από πολλούς οικονομολόγους με το πέρασμα των χρόνων ενώ πολλές έρευνες διαχωρίζουν 

τις επιπτώσεις ανάμεσα σε νέους και έφηβους ενώ λιγότερες έρευνες έχουν γίνει για τις 

υπόλοιπες ομάδες του εργατικού δυναμικού. Η θεωρητική προσέγγιση βασίζεται καθαρά 

στην ορθολογική σκέψη ότι όταν η τιμή ενός προϊόντος αυξηθεί τότε θα μειωθεί η ζήτησή 

του. Έτσι με δεδομένο ότι η αγορά εργασία είναι πλήρως ανταγωνιστική και ότι οι 

εργαζόμενοι και οι εργοδότες έχουν πλήρη πληροφόρηση σχετικά με τους όρους εργασίας, 

τότε μια αύξηση στον κατώτατο μισθό θα οδηγήσει σε μείωση της απασχόλησης 

(Brown,1982), στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται αυτή η απλή ιδέα.  

 

Διάγραμμα 3.1: Επίδραση κατώτατου μισθού σε ανταγωνιστική αγορά  

 

Πηγή : International Labor Organization 

Στο διάγραμμα 1 λοιπόν έχουμε μια τέλεια ανταγωνιστική αγορά εργασίας όπου στον κάθετο 

άξονα βρίσκονται οι μισθοί και στον οριζόντιο η απασχόληση. Στο σημείο Α, όπου η 

απασχόληση είναι WC και ο μισθός NC , η προσφορά και η ζήτησης εργασίας είναι σε τέλεια 

ισορροπία. Εάν όμως ο κατώτατος μισθός αυξηθεί από WC σε WM , οι εργοδότες δεν θα είναι 

πρόθυμοι να προσλάβουν νέο εργατικό δυναμικό και έτσι η ζήτηση εργασίας θα μειωθεί 

καθώς και το επίπεδο απασχόλησης. Η απόσταση από το NC στο NM θα ισοδυναμεί με τον 
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αριθμό των ανέργων λόγω αύξησης των μισθών (Krasniqi, 2007). Όπως αναφέρθηκε και πιο 

πάνω για να ισχύει αυτή η παραδοχή ότι δηλαδή η αύξηση κατώτατων μισθών οδηγεί σε 

μείωση της απασχόλησης, θα πρέπει σύμφωνα με την νεοκλασική οικονομική θεωρία να 

ισχύουν και δυο υποθέσεις, αυτές της τελείας πληροφόρησης και της τελείως ανταγωνιστικής 

αγοράς, υποθέσεις που στην σημερινή πολύπλοκη κοινωνία είναι δύσκολο να ισχύουν έτσι 

οδηγούμαστε σε πιο σύγχρονα μέσα για την εκτίμηση των επιπτώσεων του κατώτατου 

μισθού.  

Η παραπάνω αντίληψη δηλαδή αυτή της αρνητικής σχέσης μεταξύ κατώτατου μισθού και 

απασχόλησης είναι για χρόνια το επίκεντρο συζητήσεων και αντιπαραθέσεων. Ήδη από το 

1946 ο Stigler έγραφε πως όσο υψηλότερος είναι ο κατώτατος μισθός τόσο υψηλότερος θα 

είναι ο αριθμός των εργαζομένων που παύουν να καλύπτονται από τον κατώτατο μισθό. Ο 

Stigler λοιπόν και άλλοι οικονομολόγοι της εποχής άνοιξαν και διατήρησαν αυτήν την 

συζήτηση για την αρνητική σχέση μεταξύ κατώτατου μισθού και απασχόλησης με 

αποτέλεσμα για τα επόμενα πενήντα χρόνια τα περισσότερα συγγράμματα που εκδόθηκαν να 

θεωρούν αυτή την σχέση δεδομένη (Krasniqi, 2007). 

Πριν το 1980 όλες σχεδόν οι μελέτες που είχαν πραγματοποιηθεί στην Αμερική αποδείκνυαν 

ότι ο κατώτατος μισθός επηρεάζει αρνητικά την απασχόληση και μάλιστα είχε αποδειχτεί ότι 

μια αύξηση κατά 10 τις εκατό στο επίπεδο του κατώτατου μισθού θα μειώσει την 

απασχόληση των εφήβων, 16 έως 19 ετών, κατά 1 έως 3 τοις εκατό. Τα αποτελέσματα για 

τους νέους ενηλίκους διαφέρουν λίγο από τα παραπάνω, έτσι μια αύξηση πάλι κατά 10% 

στον κατώτατο μισθό θα επηρεάσει την απασχόληση αρνητικά κατά ένα τις εκατό ίσως και 

λιγότερο (Brown et al., 1982). Στο συμπέρασμα ότι ο μισθός έχει αρνητική επίδραση στην 

απασχόληση, αν και μικρή, καταλήγει και ο Williams (1993), ο οποίος σε έρευνα που 

πραγματοποίησε σε διάφορα κράτη για την περίοδο 1977 έως 1989 συμπεραίνει ότι η 

ελαστικότητα της απασχόλησης είναι -0,18. Σε μείωση της εφηβικής απασχόλησης από 1-3% 

με δεδομένη μια αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 10% κατέληξαν και οι Neumark και 

Wascher (1992) ενώ βρήκαν μικρότερες συνέπειες για τους νέους ηλικίας 20-24 ετών. Οι 

συνέπειες από την αύξηση του κατώτατου μισθού είναι αρνητικές για τον κλάδο του λιανικού 

εμπορίου στην Καλιφόρνια το 1988, αφού η απασχόληση μειώθηκε κατά 0,73 έως 0,83 τοις 

εκατό εξαιτίας της αύξησης κατά 10% του κατώτατου μισθού (Kim και Taylor, 1995). 

Σύμφωνα όμως με τον Card η αύξηση του κατώτατου μισθού από $3.35 σε $4.25 στον κλάδο 

του λιανικού εμπορίου στην Καλιφόρνια δεν είχε καμία επίδραση στην απασχόληση ενώ 

υπάρχουν και ενδείξεις για θετική επίδραση στην απασχόληση των εφήβων (Card,1992).  
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Όμως και στο πλαίσιο της Ευρώπης πραγματοποιούνται έρευνες, έτσι στην Γαλλία με βάση 

δεδομένα που αφορούν την περίοδο 1963 έως 1986, παρατηρείται ότι αυξήσεις του 

κατώτατου μισθού οδηγούν σε μείωση της απασχόλησης των νέων όχι όμως και των 

ενηλίκων (Bazen και Martin,1991). Σε μια επομένη έρευνα που πραγματοποιήθηκε για την 

Γαλλία, στηριζόμενη σε δεδομένα της περιόδου 1975-1991 παρατηρήθηκε ότι η επίδραση του 

κατώτατου μισθού στην απασχόληση είναι αμελητέα (Benhayoun,1994). Τέλος με βάση την 

αύξηση του κατώτατου μισθού που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 1981 στη Γαλλία οι 

Bazen και Skourias (1997), απέδειξαν ότι μια αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 10% 

οδηγεί σε μείωση της νεανικής απασχόλησης. Στην Ελλάδα τώρα  την περίοδο 1962-1987 

παρατηρείται αρνητική σχέση απασχόλησης και κατώτατου μισθού για τους άντρες και 

θετική για τις γυναίκες (Koutsogeorgopoulou, 1994). Αντίθετα με τις περισσότερες από τις 

παραπάνω απόψεις, μελέτη βασιζόμενη σε δεδομένα της περιόδου 1979-1990 στο Ηνωμένο 

Βασίλειο, δείχνει ότι όχι μόνο η αύξηση της απασχόλησης των ενηλίκων δεν σχετίζεται με 

την μείωση των κατώτατων μισθών αλλά ότι ενδέχεται η μείωση αυτή να ευθύνεται για την 

μείωση της απασχόλησης σε ορισμένους κλάδους (Machin και Manning, 1994).  

Μετά από μια δεκαετία σχεδόν όπου ο κατώτατος μισθός των ΗΠΑ παρέμεινε σταθερός το 

1990 αυξάνεται ενώ τα επόμενα χρόνια ακολουθούν και άλλες αυξήσεις, αυξήσεις που έγιναν 

αφορμή να πραγματοποιηθούν νέες έρευνες σχετικά με την επιρροή του κατώτατου μισθού 

στην απασχόληση. Σύμφωνα με τους Deere et al (1995) σε έρευνα που έγινε με βάση στοιχεία 

από το 1985 έως το 1993 παρατηρείται αρνητική σχέση μεταξύ της απασχόλησης των 

εφήβων και της αύξησης των κατώτατων μισθών. Στο ίδιο αποτέλεσμα καταλήγει και η 

έρευνα των Bazen και Marimoutou (1997), οι οποίοι είχαν μια σειρά δεδομένων από το 1954 

έως το 1993. Στο Τέξας η απασχόληση φαίνεται να αυξήθηκε περισσότερο σε επιχειρήσεις 

που επηρεάζονταν περισσότερο από την αύξηση των κατώτατων μισθών (Katz και Krueger, 

1992), ενώ σύμφωνα με τους Card και Krueger (1994) σε έρευνα που πραγματοποίησαν σε 

επιχειρήσεις γρήγορης εστίασης στο New Jersey και στην Pennsylvania, δεν βρέθηκε καμία 

ένδειξη ότι οι αυξήσεις του κατώτατου μισθού επηρεάζουν αρνητικά την απασχόληση. Στο 

ίδιο αποτέλεσμα  επίσης κατέληξε και η μελέτη του Spriggs (1993), η όποια 

πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 241 εστιατόριων μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού στις 

ΗΠΑ.  

Βλέπουμε λοιπόν ότι ενώ αρχικά ήταν δεδομένο ότι οποιαδήποτε αύξηση στον κατώτατο 

μισθό θα οδηγούσε σε μείωση της απασχόλησης ,με το πέρασμα των χρόνων αυτό 

αμφισβητήθηκε αφού προκύπτουν και διαφορετικά αποτελέσματα (Machin και Manning, 
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1994, Card και Krueger 1994, Spriggs 1993). Όπως παρατηρήσαμε και παραπάνω οι 

περισσότερες έρευνες επικεντρώνονται στις επιπτώσεις που δημιουργούν οι αυξήσεις των 

κατώτατων μισθών στους νέους, αυτό γίνεται γιατί οι νέοι έχουν λιγότερες δεξιότητες και 

εμπειρία από τις άλλες ομάδες εργαζομένων έτσι είναι πιθανόν η ζήτηση εργασίας τους να 

είναι πιο ευαίσθητη στις αυξήσεις του κατώτατου μισθού (OECD –EMPLOYMENT 

OUTLOOK).  

Σε πιο πρόσφατες έρευνες που έχουν γίνει οι Burkhauser et al.(2000), χρησιμοποιώντας 

στοιχεία από το 1979 ως το 1997, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η αύξηση του 

ομοσπονδιακού κατώτατου μισθού στις ΗΠΑ έχει μια μικρή αρνητική σχέση με την 

απασχόληση των νέων, στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και η Pereira (2003), η όποια μετά 

την αύξηση του κατώτατου μισθού στην Πορτογαλία το 1987 παρατηρεί μια σημαντική 

μείωση της απασχόλησης των εφήβων. Οι Card και Kruger (2000), σε μια νέα μελέτη που 

πραγματοποίησαν στις  επιχείρησης γρήγορης εστίασης  στο New Jersey και στην 

Pennsylvania όχι μόνο βρήκαν το ίδιο αποτέλεσμα με τους Card και Kruger (1994),δηλαδή 

καμία επίδραση στην απασχόληση εξαιτίας της αύξησης του κατώτατου μισθού, αλλά είχαν 

και κάποιες ενδείξεις για θετική σχέση ανάμεσα σε κατώτατο μισθό και απασχόληση. Οι 

Neumark et al. (2004), σε μια μελέτη που πραγματοποίησαν με βάση δεδομένα διάφορων 

χωρών-μελών του ΟΟΣΑ για την περίοδο 1970-2000, απέδειξαν και πάλι ότι οι συνέπειες για 

την απασχόληση από μια αύξηση του κατώτατου μισθού είναι αρνητικές ενώ στο ίδιο 

αποτέλεσμα καταλήγει και η μελέτη της Sabia (2006) που αφόρα τον κλάδο λιανικής των 

ΗΠΑ κατά την περίοδο 1979-2004. Μια σχετική μελέτη είναι και αυτή των Singell και 

Terborg (2007), οι οποίοι εστιάζουν σε δυο κλάδους, το κλάδο φαγητού και πότου και τον 

κλάδο ξενοδοχείων και καταλυμάτων. 

Τα αποτελέσματα για τον πρώτο κλάδο έδειξαν έναν αρνητικό αντίκτυπο στην απασχόληση 

από μια αύξηση του κατώτατου μισθού, αντίθετα στην δεύτερη περίπτωση μια αύξηση των 

κατώτατων μισθών προκαλεί θετικές συνέπειες στην απασχόληση. Ένα από τα πιο πρόσφατα 

άρθρα που έχουν δημοσιευτεί, το οποίο εξετάζει τις συνέπειες στην αύξηση της απασχόλησης 

στη Νέα Ζηλανδία από μια αύξηση του κατώτατου μισθού κατά την περίοδο 1986-2004, 

αποκαλύπτει αρνητικές συνέπειες στην απασχόληση από την αύξηση του κατώτατου μισθού 

(Pacheco, 2011).  

Αναφέροντας όλες αυτές τις έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί με στόχο να εξετάσουν τις 

συνέπειες που προκαλούν στην απασχόληση οι αυξήσεις του κατώτατου μισθού, το μόνο 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:25:47 EEST - 52.53.217.230



ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΚΕΨΗΣ 

 

Χριστίνα Λιθαδιώτη – Ιανουάριος 2012 Σελίδα 83 
 

σίγουρο είναι ότι δεν μπορούμε να δώσουμε μια σαφή απάντηση για τον αν αυτές είναι 

θετικές ή αρνητικές. Οι αρχικές μελέτες έδειχναν μια αρνητική σχέση μεταξύ κατώτατου 

μισθού και απασχόλησης ( Stigler 1946, Brown 1982, Williams 1993, Taylor και Kim 1992, 

Deere et al 1995, Bazen και Marimoutou 1997), αργότερα όμως συναντάμε στην διεθνή 

βιβλιογραφία έρευνες που δείχνουν ότι δεν υπάρχει καμία αρνητική σχέση (Card και Krueger 

1994, Spriggs 1993, Card και Kruger 2000) ενώ υπάρχουν και αυτές που δείχνουν ένδειξη 

θετικής σχέσης (Singell και Terborg 2007
43

, Katz και Krueger 1992).  

Αρχικά οι περισσότεροι ερευνητές στηριζόμενοι στη νεοκλασική θεωρία θεωρούσαν 

δεδομένο, ότι μια αύξηση του κατώτατου μισθού θα οδηγούσε σε μείωση της απασχόλησης. 

Με το πέρασμα των χρόνων όμως και εξαιτίας εμπειρικών ερευνών, το αρνητικό κλίμα που 

είχε δημιουργηθεί κατά των κατώτατων μισθών αλλάζει, αφού δεν είναι λίγες οι μελέτες  που  

δείχνουν ότι δεν υπάρχει κάποια συσχέτιση. Η τεχνολογία τις τελευταίες δυο δεκαετίες έχει 

κάνει πιο εύκολη την εύρεση και επεξεργασία δεδομένων, γεγονός που επιτρέπει την 

καλύτερη αξιολόγηση των επιδράσεων του κατώτατου μισθού στην απασχόληση. Οι μελέτες 

μπορούν να εστιάσουν στα αποτελέσματα που επιφέρει μια αύξηση του κατώτατου μισθού σε 

διαφορές ομάδες πληθυσμού ανάλογα με το φύλο (Koutsogeorgopoulou, 1994), τον κλάδο 

(Singell και Terborg 2007) ή την ηλικία (Pereira 2003, Bazen και Marimoutou 1997).  

 

3.3 ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ 

 

Ενώ οι έρευνες για τις επιπτώσεις του κατώτατου μισθού στην απασχόληση είναι παρά 

πολλές, δεν συμβαίνει το ίδιο και με τη βιβλιογραφία που αφορά τις επιπτώσεις των 

κατώτατων μισθών στις τιμές. Σύμφωνα με τη νεοκλασική οικονομική θεωρία οι τιμές 

θεωρούνται δεδομένες και μια αύξηση του κατώτατου μισθού αντιμετωπίζεται με μείωση της 

απασχόλησης, αυτό συμβαίνει όμως μόνο όταν μια επιχείρηση που αυξάνει τον ελάχιστο 

μισθό ανταγωνίζεται με άλλες που δεν τον αυξάνουν, γεγονός που είναι δύσκολο στην 

σημερινή κοινωνία (Lemos, 2008). 

Οι τιμές, με βάση την οικονομική θεωρία, επηρεάζονται από τον κατώτατο μισθό με 

διάφορους τρόπους : α) μέσω της ζήτησης εργασίας πιέζοντας το κόστος και τις τιμές προς τα 

πάνω, β) μέσω της προσφοράς εργασίας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και πιέζοντας τις 

                                                             
43

 Κλάδος ξενοδοχείων και καταλυμάτων 
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τιμές προς τα κάτω ή αυξάνοντας τη συμμετοχή του εργατικού δυναμικού πιέζοντας και πάλι 

τις τιμές προς τα κάτω, γ) μέσω της συνολικής προσφοράς, μειώνοντας τις θέσεις 

απασχόλησης και πιέζοντας μισθούς και τιμές προς τα πάνω και δ) μέσω της συνολικής 

ζήτησης αυξάνοντας τις δαπάνες που ωθούν τις τιμές προς τα πάνω ή μέσω μείωσης της 

αγοραστικής δύναμης των ατόμων που έμειναν άνεργοι ρίχνοντας έτσι τις τιμές ή μέσω 

μείωσης της ζήτησης για ακριβά προϊόντα, μειώνοντας και πάλι τις τιμές (Lemos, 2008). 

Η πρώτη αναφορά έγινε από τον Stigler (1946), ο οποίος διατύπωσε την ιδέα ότι μια αύξηση 

του κατώτατου μισθού δεν θα αφήσει ανεπηρέαστη τις τιμές των αγαθών και μάλιστα τότε 

αναφέρονταν στα γεωργικά προϊόντα. Μελέτη που έγινε εξαιτίας των τροποποιήσεων του 

FLSA το 1961 και 1967, έδειξε ότι οι μεταβολές των τιμών στον Νότο, όπου ο αντίκτυπος 

του κατώτατου μισθού ήταν μεγαλύτερος, δεν είχαν σημαντικές διαφορές από τις μεταβολές 

άλλων περιοχών και καταλήγει ότι μεταβολές στον κατώτατο μισθό δεν έχουν αρνητικές 

συνέπειες για τις τιμές (FLSA, 1969). Αργότερα στηριζόμενος, όπως και παραπάνω, στις 

αυξήσεις του κατώτατου μισθού που έγιναν το 1961 και 1967 στις νότιες περιοχές της 

Αμερικής, ο Wessels (1980) διαπιστώνει μια μικρή αύξηση στις τιμές. Στο ίδιο αποτέλεσμα 

κατέληξαν και οι μελέτες της Sellekaerts (1981) και των Con και Oaxaca (1981), οι οποίοι 

διαπίστωσαν ότι μια αύξηση κατά 10% στον κατώτατο μισθό θα επιφέρει αύξηση στις τιμές 

από 0,15-1,76% και 0,1-0,5% αντίστοιχα. Σε έρευνα που έγινε στα εστιατόρια γρήγορης 

εστίασης στο Τέξας, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η αύξηση στις τιμές των γευμάτων 

φαίνεται να μην σχετίζονται με τις αυξήσεις των κατώτατων μισθών (Katz και Krueger,1992) 

ενώ και οι Spriggs και Klein (1994) σε μελέτη που πραγματοποίησαν με δεδομένα που 

αφορούσαν τα εστιατόρια γρήγορου φαγητού των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής το 1991, 

κατέληξαν στο ίδιο αποτέλεσμα ότι δηλαδή δεν υπάρχει κάποια επίδραση του κατώτατου 

μισθού στις τιμές. Σχετική με τον χώρο των τροφίμων ήταν και οι έρευνες που 

πραγματοποιήθηκαν από τους Lee και O’ Roark (1999) και Lee et al. (2000). Αφού 

μελετήθηκαν οι επιπτώσεις μια αύξησης του κατώτατου μισθού στις τιμές των τροφίμων και 

ποτών, τα συμπεράσματα ήταν ότι οι τιμές των τροφίμων και ποτών, είτε αυτά 

καταναλώνονται σε εξωτερικούς χώρους είτε αγοράζονται από τις βιομηχανίες, αυξάνονται 

όταν αυξάνεται και ο κατώτατος μισθός. Ο χώρος των εστιατορίων και κατά πόσο 

επηρεάζονται οι τιμές του από τις  μεταβολές του κατώτατου μισθού, ήταν το θέμα της 

μελέτης και του Aaronson (2001) ο οποίος χρησιμοποίησε δεδομένα από διάφορα εστιατόρια 

του Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής που αφορούσαν την περίοδο 1978 έως 
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1995. Η πλειοψηφία των αποτελεσμάτων έδειξε ότι οι τιμές στα εστιατόρια αυξάνονται μετά 

από μια αύξηση του κατώτατου μισθού. 

 Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, το 1999 είχαμε την καθιέρωση του 

κατώτατου μισθού στο Ηνωμένο Βασίλειο, γεγονός που στάθηκε αφορμή για την μελέτη των 

επιπτώσεων από αυτόν στις τιμές. Οι Machin et al. (2003) εστίασαν στον κλάδο της οικιακής 

βοηθείας και η έρευνα τους στηρίχτηκε στην περίοδο πριν και μετά την εισαγωγή του 

κατώτατου μισθού ενώ τα δεδομένα αφορούσαν ολόκληρο τον πληθυσμό του κλάδου της 

οικιακής φροντίδας. Η επιλογή ενός τέτοιου κλάδου έγινε επειδή οι εργαζόμενοι ως επί το 

πλείστον είναι χαμηλόμισθοι, δεν είναι οργανωμένοι σε συνδικάτα και υπάρχουν πολλές 

μικρές επιχειρήσεις. Το συμπέρασμα που προκύπτει από αυτήν την έρευνα είναι ότι δεν 

υπάρχει κάποια επίδραση του κατώτατου μισθού στις τιμές, η άποψη αυτή ταιριάζει με το 

αποτέλεσμα της έρευνα των Draca et al. (2005), οι οποίοι εστίασαν στις τιμές των 

εστιατορίων, των καντινών και των εστιατορίων γρήγορης εστίασης και απέδειξαν ότι αυτές 

δεν αυξάνονται μετά την εισαγωγή του κατώτατου μισθού στο Ηνωμένο Βασίλειο.  

Συγκρίνοντας αξιοσημείωτες έρευνες που έγιναν για εστιατόρια στις Ηνωμένες Πολιτείες 

Αμερικής με τις δυο παραπάνω παρατηρούμε ότι τα αποτελέσματα διαφέρουν. Οι Card και 

Krueger (1995) και ο Aaronson (2001) έδειξαν ότι αυξήσεις στον κατώτατο μισθό επιφέρουν 

μια μικρή μεταβολή στις τιμές των εστιατορίων, αποτέλεσμα που δεν πρόεκυψε από την 

μελέτη των Draca et al. (2005) για την Αγγλία και για τις τιμές σε εστιατόρια και καντίνες.  

Σημαντική συμβολή στη διεθνή βιβλιογραφία αποτέλεσαν και οι έρευνες της Lemos η όποια 

εξετάζει τις επιπτώσεις από μια αύξηση του κατώτατου μισθού τόσο στην απασχόληση όσο 

και στις τιμές. Με δεδομένο ότι μια αύξηση του κατώτατου μισθού δεν έχει επιρροή στην 

απασχόληση (Lemos, 2004a) και μελετώντας δεδομένα από νοικοκυριά και επιχειρήσεις της 

Βραζιλίας για διάστημα δυο δεκαετιών προκύπτει το συμπέρασμα ότι μια αύξηση θα 

οδηγήσει σε αύξηση των τιμών (Lemos, 2004b) η όποια θα επηρεάσει διαφορετικά τους 

καταναλωτές ανάλογα με την οικονομική τους κατάσταση. Σε μετέπειτα έρευνα που έγινε 

από την Lemos (2005) η οποία είχε σκοπό την ταυτόχρονη μελέτη των επιπτώσεων από μια 

αύξηση του κατώτατου μισθού στις τιμές, στην απασχόληση και στους μισθούς και 

χρησιμοποιώντας τα δεδομένα της προηγούμενης μελέτης, (Lemos 2004b) το συμπέρασμα 

ήταν το ίδιο ότι δηλαδή μια αύξηση κατά 10% στον κατώτατο μισθό θα οδηγήσει σε αύξηση 

των τιμών κατά 0,8% μέσα στους επόμενους πέντε μήνες. Αντίθετα με τις δυο παραπάνω 

μελέτες, έρευνα στηριζόμενη στον δείκτη τιμών καταναλωτή και σε δεδομένα των 
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νοικοκυριών για την περίοδο 1987 έως 1994 για την Costa Rica, έδειξε ότι μια αύξηση στον 

κατώτατο μισθό δεν έχει κάποια επίδραση στις τιμές (Gindling και Lemos, 2006).  

Χρησιμοποιώντας ως δείγμα τις τιμές των εστιατορίων των ΗΠΑ κατά την διάρκεια 1995 έως 

1997 στο διάστημα το οποίο πραγματοποιήθηκαν δυο αυξήσεις του κατώτατου μισθού οι 

MacDonald και Aaronson (2006) διαπίστωσαν ότι οι τιμές επηρεάστηκαν από τις αυξήσεις 

του κατώτατου μισθού. Μάλιστα σε εστιατόρια όπου το προσωπικό ήταν χαμηλόμισθο 

γεγονός που σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις αυτές επηρεάστηκαν περισσότερο από την 

μεταβολή του κατώτατου μισθού, οι τιμές αυξήθηκαν πολύ περισσότερο από επιχειρήσεις 

που είχαν υψηλότερους μισθούς. Την επίδραση του κατώτατου μισθού στις τιμές των 

εστιατορίων εξέτασαν σε μελέτη τους οι Fougere, Gautier και Bihan (2010) για την περίοδο 

1994 έως 2003 στην Γαλλία. Διαπίστωσαν ότι ο κατώτατος μισθός έχει σημαντική επίδραση 

στις τιμές τόσο των παραδοσιακών εστιατορίων όσο και αυτών της γρήγορης εστίασης. Το 

γεγονός ότι οι αμειβόμενοι με τον κατώτατο μισθό είναι περισσότεροι στην Γαλλία από ότι 

στις ΗΠΑ δικαιολογεί το γεγονός ότι η επίδραση του κατώτατου μισθού στις τιμές βρέθηκε 

μεγαλύτερη στη Γαλλία από ότι στις ΗΠΑ σύμφωνα με τους MacDonald και Aaronson 

(2006).  

Σύμφωνα με την οικονομική θεωρία μια αύξηση των μισθών δεν μειώνει τα κέρδη των 

εταιριών που απασχολούν χαμηλόμισθο εργατικό δυναμικό, αφού είναι πολύ μικρές για να 

απορροφήσουν το κόστος, έτσι είτε προχωρούν σε μείωση της απασχόλησης είτε σε αύξηση 

των τιμών. Οι επιπτώσεις στην απασχόληση έχουν κυρίαρχη θέση στην διεθνή βιβλιογραφία 

σε σχέση με τις μελέτες έχουν γίνει για τις επιπτώσεις στις τιμές.  Από τις παραπάνω έρευνες 

που αναφέρθηκαν είδαμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό αναφέρεται στις επιπτώσεις που προκαλεί 

μια μεταβολή του κατώτατου μισθού στις τιμές των εστιατορίων. Με εξαίρεση τις μελέτες  

του Katz και Krueger (1992) για το New Jersey, Spriggs και Klein (1994) για τις ΗΠΑ, και  

Draca et al. (2005) για το Ηνωμένο Βασίλειο οι οποίες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν 

υπάρχει καμία επίδραση μεταξύ κατώτατου μισθού και τιμών οι υπόλοιπες βρήκαν ότι μια 

αύξηση του ελαχίστου μισθού θα προκαλέσει έστω και μια μικρή αύξηση στις τιμές των 

εστιατορίων.  

Στις έρευνες που δεν σχετίζονται με το χώρο των εστιατορίων και πάλι παρατηρούμε ότι η 

πλειοψηφία αυτών βρίσκει μια θετική σχέση μεταξύ κατώτατου μισθού και τιμών (Sellekaerts 

1981, Con και Oaxaca 1981, Lee και O’ Roark 1999, Lee et al. 2000, Lemos 2004a, Lemos 

2005). Βέβαια υπήρχαν και αυτές που κατέληγαν σε αντίθετο αποτέλεσμα όπως των Machin 
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et al. (2003)  και των Gindling και Lemos (2006). Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι 

σχετικά με την πρώτη μελέτη (Machin et al. 2003), θα ήταν καλό να λάβουμε υπόψη ότι ο 

κλάδος που εξετάστηκε αποτελούνταν από χαμηλόμισθους εργαζόμενους γεγονός που τον 

κάνει πολύ ευάλωτο στις μεταβολές του κατώτατου μισθού και ότι η ικανότητα να περάσουν 

το υψηλό κόστος από τους μισθούς στις τιμές δεν είναι και τόσο εύκολο γιατί στον κλάδο της 

βοηθείας στο σπίτι οι τιμές ρυθμίζονται από τις τοπικές αρχές.  

 

3.4 ΣΥΝΟΨΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ   

 

Οι οικονομικές επιπτώσεις του κατώτατου μισθού είναι θέμα συζητήσεων και σκληρών 

αντιπαραθέσεων για πολλά χρόνια, από την πρώτη αναφορά για τις επιρροές του κατώτατου 

μισθού από τον Stigler το 1946 έως σήμερα έχουν προκύψει νέα δεδομένα με την βοήθεια 

βέβαια οικονομετρικών υποδειγμάτων αλλά και νέων τεχνολογιών που είναι διαθέσιμα. Η 

ανάλυση λοιπόν στο παρόν κεφάλαιο επικεντρώθηκε στις επιπτώσεις του κατώτατου μισθού 

στην απασχόληση και τις τιμές.  

Οι απόψεις για την επίδραση του κατώτατου μισθού στην απασχόληση ποικίλουν, η 

νεοκλασική θεωρία υποστηρίζει ότι μια αύξηση του κατώτατου μισθού οδηγεί σε μείωση της 

απασχόλησης, οι μοντέρνες θεωρίες που βασίζονται σε εμπειρικά δεδομένα είτε αναιρούν 

αυτά τα συμπεράσματα (Card και Krueger, 1994) είτε καταλήγουν στα ακριβώς αντίθετα 

(Singell και Terborg 2007) ότι δηλαδή μια αύξηση του κατώτατου μισθού μπορεί να 

οδηγήσει σε αύξηση της απασχόλησης. Η έκταση των επιπτώσεων της απασχόλησης 

εξαρτάται από τον κλάδο απασχόλησης, την ηλικία και τις δεξιότητες του εργατικού 

δυναμικού, τις γεωγραφικές περιοχές και φυσικά από το επίπεδο του κατώτατου μισθού. Όσο 

μεγαλύτερη είναι η ελαστικότητα υποκατάστασης μεταξύ του ειδικευμένου και ανειδίκευτου 

εργατικού δυναμικού, τόσο μεγαλύτερες είναι οι αρνητικές συνέπειες που αφορούν στην 

απασχόληση για τους ειδικευμένους εργάτες.  Οι περισσότερες έρευνες που έχουν γίνει 

εστιάζουν στις συνέπειες της απασχόλησης των νέων με την πλειοψηφία αυτών, να βρίσκει 

μια μικρή αρνητική σχέση ενώ κάποιες φορές προκύπτει και θετική συσχέτιση κατώτατου 

μισθού και απασχόλησης. Σύμφωνα με τον Freeman (1996) όσο μεγαλύτερο είναι το επίπεδο 

του κατώτατου μισθού τόσο αποτελεσματικότερο είναι το εργαλείο αναδιανομής αλλά τότε 

είναι μεγαλύτερος ο κίνδυνος για απώλεια θέσεων εργασίας. Είναι γεγονός ότι οι μελέτες για 

τον κατώτατο μισθό της Αμερικής που έγιναν πριν το 1980, αποδείκνυαν ότι επηρεάζουν 
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αρνητικά την απασχόληση ίσως αυτό να οφείλεται στην προκατάληψη που υπήρχε και 

θεωρούσε δεδομένη αυτή την αντίληψη.  

Όσον αφόρα τώρα στις επιπτώσεις στις τιμές εδώ οι μελέτες που έχουν γίνει είναι λιγότερες 

από τις οποίες το μεγαλύτερο μέρος καταλήγει σε μια θετική συσχέτιση μεταξύ κατώτατου 

μισθού και τιμών. Βέβαια το αποτέλεσμα εξαρτάται από τον κλάδο που μελετάται και κατά 

ποσό οι εργαζόμενοι είναι χαμηλόμισθοι ή υψηλόμισθοι γιατί στην πρώτη περίπτωση η 

επιχείρηση θα επηρεαστεί από μια αύξηση του κατώτατου μισθού σε μεγαλύτερο βαθμό από 

ότι στην δεύτερη. Στην περίπτωση που η αύξηση του κατώτατου μισθού, αυξάνει τις τιμές 

των προϊόντων τότε αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές είναι αυτοί που πληρώνουν αυτή  την 

αύξηση μέρος των οποίων είναι και δικαιούχοι του κατώτατου μισθού, άρα η πραγματική 

αύξηση στο εισόδημα του είναι μικρή. Επίσης αν λάβουμε υπόψη και την φορολογία που 

υφίσταται ο ελάχιστος μισθός μετά την αύξηση τότε η πραγματική αύξηση του εισοδήματος 

είναι ακόμα πιο μικρή, στο Ηνωμένο Βασίλειο το 80-90% από μια αύξηση του κατώτατου 

μισθού πάει στους φόρους (Sutherland, 1995) και αν σκεφτούμε και ενδεχόμενη μετακύλιση 

της αύξησης στις τιμές τότε το εισόδημα μπορεί να έχει μηδαμινή αύξηση.  
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ΜΕΡΟΣ 2
Ο
  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4- ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 

4.1 ΓΕΝΙΚΑ 

 

Πολιτική ελαχίστου μισθού, πέρα από τον κατώτατο μισθό, είναι και αυτή του ελαχίστου 

εγγυημένου μισθού για το λόγο αυτό θα αναφέρουμε τα κύρια χαρακτηριστικά του καθώς και 

πως αντιμετωπίζεται η πολιτική αυτή από τις ευρωπαϊκές χώρες. Συχνά οι δυο αυτές 

πολιτικές δηλαδή του κατώτατου μισθού και του ελαχίστου εγγυημένου μισθού συγχέονται  

(Pena-Casas, 2002) για το λόγο αυτό θα αναφερθούμε εν μέρει και στην δεύτερη πολιτική. Το 

ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα είναι ένα ύστατο δίχτυ ασφάλειας που καλύπτει ουσιώδεις 

ανάγκες σε καταστάσεις κρίσης (Ματσαγγάνης, 2004). Η λογική στην όποια στηρίζεται ο 

ελάχιστος εγγυημένος μισθός είναι ότι η κυβέρνηση υπολογίζει ένα συγκεκριμένο ύψος 

εισοδήματος το οποίο είναι απαραίτητο για ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, στην συνεχεία 

υπολογίζεται η διάφορα ανάμεσα σε αυτό το εισόδημα και το εισόδημα που εισπράττει ο 

υποψήφιος δικαιούχος από την εργασία του ή άλλες πηγές και η διάφορα αυτή καταβάλλεται 

από το κράτος (Χλέτσος, 2008). Η διαγραμματική απεικόνιση της έννοιας του ελάχιστου 

εγγυημένου εισοδήματος φαίνεται στο διάγραμμα 4.1, όποιο νοικοκυριό ή άτομο βρεθεί κάτω 

από το σημείο τομής του ελαχίστου εγγυημένου ποσού με το εισόδημα, τότε δικαιούται ένα 

ποσό ενίσχυσης ώστε να φτάσει το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.  

 

Διάγραμμα 4.1: Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα 

 

Πηγή : Ματσαγγάνης 2004 
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Οι νέοι περιθωριακοί κίνδυνοι θέτουν το ζήτημα προστασίας όχι μόνο των εργαζομένων 

μέσω του κατώτατου μισθού αλλά και των μη εργαζομένων μέσω ενός διχτυού ασφάλειας 

που θα εγγυάται ένα ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης έτσι η διασφάλιση του ελαχίστου 

εγγυημένου  μισθού στις χώρες που δεν υπάρχει είναι αναγκαία (Σακελλαρόπουλος, 1999).  

Από τους πρώτους σύγχρονους οικονομολόγους που διατύπωσαν άποψη για το θέμα αυτό 

ήταν και ο Friedman ο οποίος υποστήριζε ένα αρνητικό φόρο εισοδήματος, δηλαδή όσοι 

βρίσκονται κάτω από το αφορολόγητο όριο θα λαμβάνουν το ποσό που υπολείπεται μέχρι να 

φτάσουν σ’ αυτό δίνοντας έτσι σε όλους ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα (Friedman, 1946). 

Αν ανατρέξουμε στο παρελθόν αναζητώντας την πρώτη αναφορά που έγινε σε κάποια μορφή 

ελαχίστου εγγυημένου μισθού, θα φτάσουμε στην Βρετανία το 1601 όπου υπήρχε ο «Νόμος 

για τους Φτωχούς» , ο οποίος εξασφάλιζε ένα ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης (Ματσαγγάνης, 

2004). Δανία, Γερμανία και Ολλανδία είναι οι χώρες όπου πρωτοεμφανίστηκαν μορφές 

ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος στις αρχές της δεκαετίας του ’60 ενώ στην συνέχεια  

ακολούθησαν πολλές ευρωπαϊκές χώρες με τελευταία την Αυστρία. Αξιοσημείωτο είναι ότι η 

Ελλάδα είναι η μόνη ανάμεσα στις χώρες της Νότιας και όχι μόνο Ευρώπης που δεν έχει 

κάποια μορφή ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος. 

Στην συνεχεία θα κάνουμε μια μικρή αναφορά για το ελάχιστο εγγυημένο μισθό στις 

Ευρωπαϊκές χώρες, στα κριτήρια ένταξης σ’ αυτό το καθεστώς και θα ασχοληθούμε με την 

περίπτωση της Ελλάδας η όποια είναι η μονή χώρα της Ευρωπαϊκής ένωσης από την όποια 

λείπει ο θεσμός του ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος.  

 

4.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ 

ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

 

Για να χαρακτηριστεί ένα άτομο ως δικαιούχος θα πρέπει να ισχύουν κάποιες προϋποθέσεις 

και να εξεταστούν κάποιοι παράμετροι, πέρα από αυτήν του εισοδήματος. Πέρα από το 

ατομικό εισόδημα που λαμβάνεται υπόψη, η αρμόδια  υπηρεσία εξετάζει το οικογενειακό 

εισόδημα, τυχόν άλλες κοινωνικές και χρηματικές παροχές και διάφορα άλλα στοιχεία όπως 

ηλικία, περιουσία, εθνικότητα ακόμα και τόπο διαμονής σε ορισμένες περιπτώσεις. 

Η πλειοψηφία των ατόμων που δικαιούνται το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα είναι άτομα που 

δεν έχουν καθόλου εισόδημα είτε γιατί έχασαν την δουλειά τους και δεν πληρούν τις 

προϋποθέσεις για επίδομα ανεργίας, είτε γιατί δεν εργάστηκαν ποτέ. Υπάρχει και μια ομάδα 

που αν και εργάζονται είναι δικαιούχοι του ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος, αφού ο 
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μισθός δεν είναι επαρκής για ένα αξιόλογο επίπεδο ζωής, οι Pena-Casas και Latta (2004) 

ονομάζουν αυτά τα άτομα ως «εργαζόμενοι φτωχοί» (working poor). Η ιδέα βέβαια ότι 

υπάρχουν εργαζόμενοι φτωχοί έρχεται σε αντίθεση με την αντίληψη ότι η φτώχεια
44

 είναι 

συνδεδεμένη με την έλλειψη εργασίας ενώ η έννοια αυτή χρησιμοποιήθηκε κυρίως στην 

Αμερική για να στιγματίσουν την χαμηλής ποιότητας απασχόληση (Pena-Casas και Latta, 

2004) .  

Η ηλικία είναι επίσης ένα κριτήριο βάσει του οποίου κάποιος θεωρείται δικαιούχος. Στις 

χώρες Δανία, Φινλανδία, Νορβηγία , Ισλανδία, Μάλτα, Ισπανία, Κύπρος, Πορτογαλία, 

Βέλγιο, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία και Ρουμανία, η ελάχιστη ηλικία που πρέπει να έχει 

κάποιος για να είναι δικαιούχος του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος είναι τα 18 έτη. Στην 

Εσθονία και στο Ηνωμένο Βασίλειο το όριο ηλικίας είναι πιο κάτω, στα 16 έτη ενώ στη 

Γαλλία και το Λουξεμβούργο πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 25
ο
 έτος. Τέλος υπάρχουν 

χώρες όπως η Τσεχία, η Σλοβακία, η Σλοβενία  και η Βουλγαρία που δεν θέτουν κάποιον 

ηλικιακό περιορισμό.  

Σε κάποιες χώρες προϋπόθεση για να εισπράττει κάποιος το εγγυημένο εισόδημα είναι η 

εθνικότητα. Στην Αυστρία, το Βέλγιο και την Μάλτα το δικαίωμα χορηγείται μόνο σε 

υπηκόους αυτών των χωρών ενώ στη Γαλλία για να θεωρείται κάποιος αλλοδαπός δικαιούχος 

του εισοδήματος θα πρέπει να είναι νόμιμος κάτοικος Γαλλίας. Στις υπόλοιπες χώρες της 

Ευρώπης δεν υπάρχουν απαιτήσεις εθνικότητας. Υπάρχουν περιπτώσεις χωρών όπως το 

Βέλγιο, η Αυστρία και η Γαλλία οπού απαιτείται ο δικαιούχος πέρα από την εθνικότητα να 

διαμένει νομίμως και στην εκάστοτε χώρα. 

Άλλα κριτήρια τα όποια εξετάζονται πριν κάποιο άτομο χαρακτηριστεί δικαιούχος του 

ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος είναι η ατομική ή οικογενειακή, κινητή και ακίνητη 

περιουσία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Βέλγιο όπου λαμβάνονται υπόψη τα σπίτια 

ή τα οικόπεδα που έχει κάποιος στην κατοχή του, ακίνητη περιουσία που τυχόν έχει 

μεταβιβάσει κάποιος τα τελευταία χρόνια σε συγγενικό πρόσωπο αλλά και οποιοδήποτε άλλο 

επίδομα λαμβάνει κάποιος από το κράτος. Στο Λουξεμβούργο συνυπολογίζονται τα ακίνητα 

τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο εξωτερικό, η κινητή περιουσία όπως μετρητά, 

αποταμιεύσεις και μετοχές αλλά και το ακαθάριστο εισόδημα. Στην Πολωνία  η περιουσιακή 

κατάσταση δεν λαμβάνεται υπόψη άπλα αν υπάρχει μεγάλη δυσαναλογία μεταξύ εσόδων και 

                                                             
44

 Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η φτώχεια ορίζεται ως το ποσοστό του πληθυσμού που ζει με εισόδημα χαμηλότερο 

από το 60% του διαμέσου εισοδήματος της χώρας.  
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υλικών στοιχείων τότε ο αιτών δεν δικαιούται το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.  Σε γενικές 

γραμμές σε όλες τις χώρες η ακίνητη και η κινητή περιουσία που αποκτήθηκε από το ίδιο το 

άτομο η την οικογένεια του είναι παράγοντες που εξετάζονται ώστε να χαρακτηριστεί ένα 

άτομο δικαιούχος (Missoc, 2011). 

Ο υπολογισμός των δικαιούχων είναι ένα δύσκολο κομμάτι στην χάραξη της πολιτικής του 

ελαχίστου μισθού και στην επιτυχία του προγράμματος. Ο σωστός καθορισμός των κριτηρίων 

ένταξης στο καθεστώς του ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος  έγκειται σε δυο παραμέτρους 

: α) στον μη αποκλεισμό από το πρόγραμμα νόμιμων δικαιούχων και β) στην μη αποδοχή μη 

νόμιμων δικαιούχων.  Αν μεγάλο ποσοστό εκείνων που απευθύνεται το πρόγραμμα δεν 

επωφελείται από αυτό τότε μιλάμε για αναποτελεσματικότητα του προγράμματος ενώ αν το 

εγγυημένο εισόδημα χορηγείται σε μη δικαιούχος τότε το κόστος του προγράμματος 

αυξάνεται άσκοπα (Ματσαγγάνης, 2004). Πέρα από τον ακριβή καθορισμό των κριτηρίων, 

απαιτείται και ο ορθός έλεγχος για το αν οι αιτούντες τηρούν αυτά τα κριτήρια και πληρούν 

όλες τις προϋποθέσεις.  

 

4.3 ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ 

 

Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα είχε ως αφετηρία την εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς 

επιπέδου διαβίωσης ώστε να περιοριστούν φαινόμενα εξαθλίωσης και  ακραίας φτώχειας. 

Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το 1992 

προχώρησε στην σύσταση για την καθιέρωση, σε όλα τα κράτη μέλη, ενός ελάχιστου 

εγγυημένου εισοδήματος, ως παράγοντα ένταξης των πλέον άπορων πολιτών στη κοινωνία, 

βέβαια στις περισσότερες χώρες προϋπήρχαν σχήματα ελάχιστων εγγυημένων μισθών.  

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω στις αρχές τις δεκαετίας του ’60, οι Γερμανία, Δανία και 

Ολλανδία είχαν καθιερώσει κάποιες μορφές ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος , 

ακολούθησε η Μεγάλη Βρετανία ενώ στο Βέλγιο, στο Λουξεμβούργο, στη Γαλλία, στην 

Ισπανία και στη Πορτογαλία ο θεσμός αυτός δημιουργήθηκε το 1974, το 1986, το 1988, το 

1989 και το 1996 αντίστοιχα. Η Ιταλία εισήγαγε το θεσμό αυτό σε τοπικό επίπεδο δηλαδή σε 

ορισμένους δήμους της χώρας, αρχικά σε 32 και μέχρι το 2002 είχαν φτάσει τους 306, ενώ το  

2003 η  κυβέρνηση κατάργησε το νόμο περί ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος, αφού έτσι 

και αλλιώς η εφαρμογή του ήταν πειραματική και αποδείχτηκε σύμφωνα με την κυβέρνηση 

ότι η πρόοδος ήταν μικρή. 
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Από τις αρχές τις δεκαετίας του ’90 οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος 

έχουν αυξηθεί σημαντικά. Σ’ αυτό συνέβαλε και η Ευρωπαϊκή σύσταση το 1992, όσοι 

πληρούν τα κριτήρια ένταξης σε αυτόν το θεσμό να λαμβάνουν το επιπλέον ποσό. Στον 

πίνακα 4.1 που ακολουθεί αποτυπώνονται τα σημερινά ποσά που οι χώρες της Ευρώπης 

έχουν θέσει ως ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για κάποιον που είναι ανύπαντρος και χωρίς 

παιδιά. Αυτό φυσικά που είναι αξιοσημείωτο είναι ότι μόνο την Ελλάδα δεν συναντάμε στον 

πίνακα ενώ ακόμα και χώρες που εντάχτηκαν πρόσφατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως 

Βουλγαρία, Ρουμανία, και Σλοβενία έχουν θεσπίσει ανάλογο νόμο. Εντύπωση προκαλεί και 

το υψηλό εγγυημένο εισόδημα του Λουξεμβούργου που ανέρχεται στα 1251€ το μήνα, που 

θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί ότι σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να λειτουργήσει και ως 

αντικίνητρο για εργασία. Τα παρακάτω ποσά βέβαια διαφέρουν όταν αναφερόμαστε σε 

ζευγάρια, σε μονογονεϊκές οικογένειες ή οικογένειες με ένα, δυο ή περισσότερα παιδιά.  

 

Πίνακας 4.1: Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα στην Ευρώπη 

Χώρα  Ελάχιστο εγγυημένο 

εισόδημα (€/ μήνα) 

Χώρα  Ελάχιστο εγγυημένο 

εισόδημα (€/  μήνα) 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

348 Σλοβακία 61 

Ιρλανδία  806 Ουγγαρία 80 

Σουηδία 317 Πολωνία 113 

Δανία  868 Σλοβενία 230 

Φινλανδία  419 Εσθονία 76 

Νορβηγία  679 Λιθουανία 91 

Ισλανδία 794 Λετονία 56 

Αυστρία 744 Ρουμανία 29 

Βέλγιο 755 Βουλγαρία 33 

Γαλλία 467 Ισπανία 426 
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Γερμανία  364 Πορτογαλία  190 

Ολλανδία 659 Κύπρος  452 

Λουξεμβούργο 1251 Μάλτα  401 

Τσεχία  129  

Πηγή: Missoc (Ιούλιος 2011) 

 

4.4 ΤΟ ΕΛΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

Αν και η Ευρωπαϊκή σύσταση υπάρχει από το 1992, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης από την όποια λείπει ο θεσμός του ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος. 

Όλο αυτό το διάστημα έχουν γίνει πολλές συζητήσεις γύρω από αυτό το θέμα. Το 2000 η 

κυβέρνηση Σημίτη είχε εξαγγείλει στην προεκλογική εκστρατεία τη θέσπιση ενός ελαχίστου 

εγγυημένου εισοδήματος μετά την νίκη ο τότε Υπουργός Εργασίας εξέτασε το θέμα όμως η 

πρόταση απορρίφτηκε. Το 2001 η αντιπολίτευση ανακοινώνει ότι θα καταθέσει σχέδιο νόμου 

σχετικά με το ελάχιστο εγγυημένο μισθό όταν όμως έγιναν εκλογές το 2004 και η Νέα 

Δημοκρατία ήρθε στην εξουσία, η προεκλογική δέσμευση δεν έγινε πραγματικότητα. Από 

τότε κατά καιρούς διάφοροι βουλευτές φέρνουν το θέμα στο προσκήνιο με αναφορές και 

επερωτήσεις χωρίς όμως κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα (Ματσαγγάνης, 2004). 

Για την περίπτωση της Ελλάδας έχουν γίνει κάποιες μελέτες σχετικά με την εφαρμογή ενός 

ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος ,υπολογίζοντας: α)τις συνέπειες που θα είχε μια τέτοια 

εφαρμογή στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, β) το ποσοστό συμμετοχής στο πρόγραμμα και 

γ) τις συνέπειες ως προς τη μείωση της φτώχειας. Η πρώτη έρευνα που θα δούμε υπολόγισε 

τις επιπτώσεις του ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος για το έτος 2000 χρησιμοποιώντας 

δεδομένα από το European Community Household Panel. Σύμφωνα με τις υποθέσεις που 

τέθηκαν οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα άγγιζαν τα 700.100 άτομα δηλαδή το 6,4% του 

πληθυσμού, το κόστος υπολογίστηκε στο 0,23% του ΑΕΠ του 2000, δηλαδή λιγότερο από το 

1% που ξοδεύεται για όλες τις κοινωνικές παροχές μαζί ενώ μια τέτοια πολιτική φαίνεται να 

μπορεί να εξαλείψει την ακραία φτώχεια (Matsaganis et al., 2001).  

Σε επόμενες έρευνες που έγιναν από τον Λεγάκη (2005) με δεδομένα για το 2003 και την 

Flevotomou (2009) με δεδομένα για το 2004 παρατηρούμε μια αύξηση στο κόστος του 
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προγράμματος ιση με 0,55% και 0,45% του ΑΕΠ αντίστοιχα. Τέλος σημαντική είναι η 

συμβολή της πιο πρόσφατης έρευνας του Ματσαγγάνη και Λεβέντη (2009) που βασίστηκε σε 

δεδομένα του 2005 και έδειξε ότι το 6,3% του πληθυσμού θα ήταν δικαιούχοι του ελάχιστου 

εγγυημένου εισοδήματος ενώ το κόστος θα έφτανε στο 0,92% του ΑΕΠ. Παρατηρούμε ότι το 

ποσοστό των δικαιούχων είναι σχεδόν ίδιο με αυτό που βρέθηκε στην έρευνα του Matsaganis 

et al., (2001), αντίθετα με το κόστος το οποίο, τώρα όμως είναι πολύ μεγαλύτερο. Κάτι που 

δεν αναφέρθηκε είναι ότι το  ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα υπολογίζεται με βάση την 

σύνταξη των ανασφάλιστων, οπότε από το 2000 έως το 2005 η αύξηση της σύνταξης που 

πραγματοποιήθηκε, δικαιολογεί εν μέρει την αύξηση του κόστους του προγράμματος.  

Σίγουρα πριν την υιοθέτηση ενός ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος στην Ελλάδα θα πρέπει 

να ληφθεί υπόψη η δημόσια δαπάνη αλλά και τα αποτελέσματα που θα φέρει στην 

καταπολέμηση της φτώχειας, μείωση της φτώχειας άλλωστε δεν μπορεί να γίνει αν δεν 

επιβαρυνθεί ο ελληνικός προϋπολογισμός.  

 

4.5 ΣΥΝΟΨΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ   

 

Οι πολίτες όλων των χωρών έχουν το δικαίωμα σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης είτε 

αυτοί εργάζονται είτε όχι. Στα πρώτα κεφάλαια μιλήσαμε εκτενώς για τον κατώτατο μισθό 

που δικαιούται κάθε εργαζόμενος ενώ εδώ ασχοληθήκαμε με το ελάχιστο μισθό που ορίζει η 

πολιτεία, κάτω από τον οποίο δεν πρέπει να βρίσκεται κανένα νοικοκυριό. Είδαμε ότι σε όλες 

τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός από την Ελλάδα, υπάρχει αυτό το δίχτυ ασφάλειας 

που προστατεύει τους πολίτες από την απόλυτη φτώχεια. Χορηγείται όχι μόνο με 

εισοδηματικά κριτήρια αλλά και με άλλα όπως ηλικία, εθνικότητα ή τόπο διαμονής.  

Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι όλοι οι δικαιούχοι υποχρεούνται να είναι διαθέσιμοι 

για εργασία ανά πάσα στιγμή, φυσικά εξαιρούνται όσοι πάσχουν από σοβαρές ασθένειες, 

είναι άτομα με ειδικές ανάγκες ή είναι υπεύθυνοι για την φροντίδα μικρών παιδιών ή 

ανήμπορων ατόμων. Επίσης στις περισσότερες χώρες η διάρκεια  καταβολής του επιδόματος 

είναι απεριόριστη με εξαίρεση την Εσθονία και την Σλοβενία ενώ η αναπροσαρμογή του 

γίνεται σύμφωνα με τον πληθωρισμό.  

Στην Ελλάδα έγιναν στο παρελθόν συζητήσεις και προσπάθειες από όλες τις πολιτικές 

δυνάμεις, για  εφαρμογή του ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος αλλά όλες ‘ναυάγησαν’. 

Όπου το πρόγραμμα εφαρμόζεται μεγάλο χρονικό διάστημα η σκοπιμότητα του δεν 
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αμφισβητείται από καμία πολιτική δύναμη. Φυσικά είναι μια πολιτική που έχει κόστος αλλά 

σίγουρα βοηθά άτομα που στην αντίθετη περίπτωση δεν θα είχαν ούτε για τα προς το ζην. 

Στην Ελλάδα η εφαρμογή του θα ήταν μια πολιτική κατά της φτώχειας η όποια συνεχώς 

αυξάνεται ενώ θα ήταν απαραίτητος ένας σωστός διοικητικός σχεδιασμός ώστε να 

περιοριστεί το κόστος. Βέβαια κάθε χώρα που εφαρμόζει το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα θα 

πρέπει να στοχεύει στην επαγγελματική αποκατάσταση των δικαιούχων χωρίς 

μακροπρόθεσμα αυτοί να έχουν  εκ νέου ανάγκη για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.  
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας η όποια στηρίχτηκε κυρίως σε θεωρητικό υπόβαθρο είναι να 

διερευνήσει την εξέλιξη του κατώτατου μισθού, τις επιπτώσεις του σε μισθούς και τιμές 

καθώς και την κατάσταση που επικρατεί στην Ευρώπη σχετικά με τον ελάχιστο μισθό την 

τελευταία δεκαετία. Η ανάλυση μας στάθηκε και στον ελάχιστο εγγυημένο μισθό μια 

πολιτική που εφαρμόζεται σε όλη την Ευρώπη έκτος από την Ελλάδα. 

Ο κατώτατος μισθός είναι ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα εδώ και πολλά χρόνια τόσο για τις 

επιπτώσεις του σε δείκτες της οικονομίας όσο και για τον καθορισμό του επιπέδου του. 

Αρχικά ο σκοπός του κατώτατου μισθού ήταν να εξασφαλίσει ότι κάθε εργαζόμενος θα 

κερδίζει ένα εισόδημα ικανό για τα προς το ζην. Οι πρώτες συμβάσεις (No. 26 & 131) του 

Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO), ορίζουν τον κατώτατο μισθό ως το «πάτωμα» των 

μισθών που εξασφαλίζει πως όλοι οι εργαζόμενοι προστατεύονται αφού λαμβάνουν 

τουλάχιστον ένα ποσό.  

Μελετώντας την εξέλιξη του κατώτατου μισθού πηγαίνουμε πίσω, στην περίοδο της 

εμποροκρατίας που συναντάμε δυο απόψεις. Η πρώτη μιλούσε για ένα μισθό επιβίωσης ενώ η 

δεύτερη άποψη είτε υπέρ ενός μισθού που θα κάλυπτε ανάγκες πέρα από αυτές της 

επιβίωσης. Τόσο όμως και στα κείμενα του A.Smith όσο και στου D.Ricardo συναντάμε 

αναφορές για ένα κατώτατο όριο μισθού ικανό για μια αξιοπρεπή επιβίωση του εργάτη και 

της οικογενείας του. Τη πρώτη εφαρμογή του κατώτατου μισθού την συναντάμε στη Νέα 

Ζηλανδία το 1894, με την Μεγάλη Βρετανία, τις ΗΠΑ, την Βραζιλία και την Κούβα να 

ακολουθούν στην θέσπιση νόμων περί ελαχίστου μισθού αλλά λίγες να τον εφαρμόζουν μέχρι 

τις αρχές του 2
ου

 Παγκοσμίου Πολέμου. Τα πράγματα αλλάζουν δραστικά το 1928 όπου η 

ILO με σύμβαση που επικυρώνει υποχρεώνει όλα τα μέλη της τα εισάγουν νόμους για 

κατώτατους μισθούς ενώ το 1938 στις ΗΠΑ καθιερώθηκε κατώτατος μισθός με νόμο 

γνωστός ως FLSA ο οποίος ρύθμιζε κ θέματα που αφορούν την παιδική εργασία, τις ώρες 

εργασίας αλλά και την ισότητα μισθών. Μέσα σε μια δεκαετία 30 σχεδόν μέλη της ILO 

υιοθέτησαν νόμους σχετικά με τον κατώτατο μισθό ενώ άλλες 70 περίπου επικύρωσαν την 

σύμβαση μέσα στα επόμενα χρόνια. Από το Λουξεμβούργο μέχρι την Ισπανία και από την 

Ιαπωνία μέχρι τις αποικίες της Αφρικής η μια χώρα μετά την άλλη υιοθετούσαν νόμους με 

τους οποίους καθόριζαν ελάχιστα επίπεδα μισθού, σε κάποιες από αυτές οι νόμοι ισχύουν, με 

κάποιες τροποποιήσεις, ακόμα και σήμερα, σε άλλες πάλι έχουν καταργηθεί ενώ υπάρχουν 
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και αυτές όπως η Μεγάλη Βρετάνια όπου μετά την κατάργηση και το πέρασμα κάποιων ετών 

ο νόμος επανήλθε. 

Ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας κατηγοριοποιεί τα κριτήρια καθορισμού του κατώτατου 

μισθού σε τέσσερις ομάδες i) ανάγκες εργαζομένων, ii) συγκρίσεις μισθών και εισοδημάτων, 

iii) ικανότητα εργοδοτών να πληρώσουν και iv) απαιτήσεις οικονομικής ανάπτυξης, χωρίς 

όμως αυτό να σημαίνει πως όλες οι χώρες υιοθετούν και τις τέσσερες αυτές ομάδες 

κριτηρίων. Παλαιότερα οι εργαζόμενοι ένιωθαν ικανοποιημένοι αν εξασφάλιζαν χρήματα για 

τις βασικές ανάγκες με το πέρασμα των χρόνων όμως τα πράγματα αλλάζουν και διεκδικούν 

μια δίκαιη αμοιβή ανάλογη της εργασίας που προσφέρουν και ισότητα μισθών. Κάθε χώρα 

όπως είναι φυσικό έχει διαφορετικές προτεραιότητες και στόχους για αυτό ιεραρχεί και τα 

κριτήρια με διαφορετικό τρόπο. 

Επίσης εξετάσαμε την εξέλιξη των κατώτατων μισθών σε ευρωπαϊκό επίπεδο με περίοδο 

αναφοράς το 2002-2011, παραθέτουμε τα κριτήρια καθορισμού, τον τρόπο εφαρμογής, την 

κάλυψη που προσφέρει, τους μηχανισμούς έλεγχου, τις ποινές αλλά και την συχνότητα 

αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού. Όπως διαπιστώσαμε και στην παραπάνω ανάλυση 

τα πράγματα δεν είναι τόσο άπλα, αφού υπάρχει μια πληθώρα νομοθετικών κειμένων που 

διαφέρει από χώρα σε χώρα. Εθνικούς κατώτατους μισθούς, οριζόμενους είτε με νομοθεσία 

είτε με εθνικές συλλογικές διαπραγματεύσεις (Βέλγιο και Ελλάδα), έχουν τα 20 από τα 27 

κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συν τις δυο υποψήφιες, Τουρκία και Κροατία. 

Μελετώντας τις πολιτικές που ακολουθούνται από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, συμπεραίνουμε ότι 

η κάλυψη είναι για τα περισσότερα κράτη καθολική έκτος από Βέλγιο, Ελλάδα, Ισπανία και 

Σλοβενία που εξαιρούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι. Επίσης με εξαίρεση την Λετονία και την 

Κροατία, στις υπόλοιπες χώρες η νομοθεσία προβλέπει ποινή σε περίπτωση μη συμμόρφωσης 

του εργοδότη με τον νόμο για καταβολή του ελαχίστου μισθού ενώ η αναπροσαρμογή στις 

περισσότερες περιπτώσεις γίνεται με βάση τον πληθωρισμό. Ιδιαίτερα αξιοσημείωτο είναι η 

ύπαρξη ρυθμίσεων για τα άτομα με ειδικές ανάγκες μόνο σε έξι (Λετονία, Γαλλία, 

Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Τσεχία) από τις είκοσι δύο εξεταζόμενες χώρες, 

μάλιστα στη Γαλλία η νομοθεσία προβλέπει χρηματική ενίσχυση στον εργοδότη που 

προσλαμβάνει άτομο με αναπηρία στο οποίο καταβάλει τον κατώτατο μισθό. 

Η μελέτη που αφόρα το ύψος των κατώτατων μισθών για τις Ευρωπαϊκές Χώρες έδειξε ότι 

κατά την διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, το Λουξεμβούργο είχε τον υψηλότερο και η 

Βουλγαρία τον χαμηλότερο, κατώτατο μισθό σε μονάδες αγοραστικής δύναμης ενώ τα 
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τελευταία τρία χρόνια παρατηρούμε μικρές μεταβολές στους μισθούς λόγω της οικονομικής 

κρίσης. Ρουμανία, Λετονία και Εσθονία είναι χώρες οι οποίες πραγματοποίησαν 

εντυπωσιακές αυξήσεις του κατώτατου μισθού σε PPP, τα τελευταία δέκα χρόνια. Γενικά 

συγκρίνοντας τους μισθούς τόσο σε μονάδες αγοραστικής δύναμης όσο και σε απόλυτα 

μεγέθη παρατηρούμε ότι οι χώρες με την μεγαλύτερη αύξηση είναι αυτές που εντάχτηκαν 

στην ΕΕ είτε το 2004 είτε το 2007, και αυτό γιατί είτε είχαν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης είτε 

έπρεπε να ακολουθήσουν σταδιακά κοινοτικές οδηγίες.  

Η σχέση ανάμεσα στον κατώτατο μισθό και την απασχόληση έχει μελετηθεί βαθιά όσο καμία 

άλλη. Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990 υποστηρίζονταν έντονα ότι μια αύξηση του 

κατώτατου μισθού θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση της απασχόλησης. Με το πέρασμα των 

χρόνων όμως και καθώς αυξάνονταν οι ερευνητές που μελετούσαν αυτές τις επιδράσεις, η 

άποψη αυτή άρχισε να χάνει έδαφος και όπως είδαμε κατέληγαν στο συμπέρασμα ότι η 

αύξηση αυτή είχε ελάχιστη αρνητική επίδραση στην απασχόληση και κάποιες φορές μάλιστα 

πρόεκυψε και θετικό αποτέλεσμα. Λιγότερη έρευνα αλλά αξιόλογη έχει γίνει σχετικά με τις 

επιδράσεις του ελαχίστου μισθού στις τιμές. Όπως παρατηρήσαμε το μεγαλύτερο μέρος των 

μελετών δείχνουν μια θετική σχέση κατώτατου μισθού και τιμών, δηλαδή οι εργοδότες 

μετακυλύουν την αύξηση του κόστους στις τιμές και κατά συνέπεια στους καταναλωτές.  

Πέρα από την πολιτική του κατώτατου μισθού όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 

εξαίρεση την Ελλάδα έχουν υιοθέτηση και πολιτική ελαχίστου εγγυημένου μισθού. Μια 

πολιτική που δίνει την δυνατότητα στους αδύναμους, που είτε είναι άνεργοι και δεν 

δικαιούνται κάποιο επίδομα, είτε δουλεύουν περιστασιακά με πολύ χαμηλές αποδοχές, να 

έχουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο ζωής. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι σε καμία χώρα ο 

ελάχιστος εγγυημένος μισθός δεν είναι υψηλότερος από τον κατώτατο μισθό και αυτό είναι 

απόλυτα κατανοητό γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα ήταν αντικίνητρο για εργασία.  

Οι αποφάσεις για την πολιτική του κατώτατου μισθού πρέπει να λαμβάνονται αφού ληφθούν 

υπόψη οι πιθανές διακυμάνσεις που θα προκληθούν στα κέρδη και στους μισθούς κυρίως των 

ευάλωτων ομάδων. Γιατί αν μια αύξηση του κατώτατου μισθού έχει ως αποτέλεσμα την 

αύξηση των τιμών γεγονός που συνεπάγεται ότι τελικά οι καταναλωτές, μέρος των οποίων 

είναι και δικαιούχοι του κατώτατου μισθού, είναι αυτοί θα πληρώσουν την αύξηση, τότε η 

πολιτική δεν είναι αποτελεσματική αφού η πραγματική αύξηση δεν είναι αυτή που αρχικά 

είχε υπολογιστεί ως αναγκαία ή απαραίτητη. Θα πρέπει δηλαδή η χάραξη της πολιτικής να 

έχει στόχο ώστε να μην χάνεται η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων. Μέσω του 
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κοινωνικού διαλόγου και με στραμμένη της προσοχή στις ευάλωτες ομάδες, στις δυνατότητες 

των εργοδοτών,  στους οικονομικούς δείκτες στον αντίκτυπο από μια μεταβολή του μισθού, 

αλλά και των ιδιαιτεροτήτων που έχει κάθε χώρα, θα πρέπει να σχεδιάζεται η καταλληλότερη 

και αποτελεσματικότερη πολιτική του κατώτατου μισθού.  Μέλημα κάθε κράτους πέρα από 

τον καθορισμό, θα πρέπει να είναι η υπεράσπιση της καταβολής του κατώτατου μισθού με 

ελέγχους και κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης. 

Στα πλαίσια των προσπαθειών για μια βιώσιμη και αποτελεσματική οικονομία πέρα από τον 

κατώτατο μισθό είδαμε ότι υπάρχει και ο εγγυημένος μισθός. Η χάραξη μιας τέτοιας 

πολιτικής απουσιάζει μόνο στη χώρα μας παρόλο που τα προηγούμενα χρόνια έχουν γίνει 

κάποιες προσπάθειες εισαγωγής. Ύστερα από μελέτη ερευνών που εξετάζουν μια πιθανή 

εφαρμογή του ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος στην Ελλάδα, μπορούμε να πούμε ότι μια 

τέτοια περίπτωση μάλλον θα ήταν επιτυχής. Θα ήταν επιτυχής αφού θα έδινε την ευκαιρία σε 

700.000 άτομα περίπου να ζουν κάτω από πιο αξιόλογες συνθήκες με την προϋπόθεση βέβαια 

ότι θα γίνονταν σωστός προγραμματισμός, έλεγχος και σχεδιασμός του προγράμματος ώστε 

το κόστος να κινηθεί σε φυσιολογικά πλαίσια και να προσφέρει στήριξη σε αυτούς που 

πραγματικά χρειάζεται.    
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