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ΤΕΥΧΟΣ 11 – 17/09/2010 

ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ 

Πως έφθασε η ελληνική οικονοµία σ’ αυτό το επίπεδο της δηµοσιονοµικής κρίσης και σ’ αυτή την αύξηση του δηµοσίου 

ελλείµµατος και του δηµοσίου χρέους;  

Διερευνώντας την ελληνική οικονοµία κατά την περίοδο 1994-2008 διαπιστώνεται, εκτός των άλλων, ότι ήταν µία 

περίοδος σηµαντικής αύξησης του ΑΕΠ και της ανισοκατανοµής του εισοδήµατος, κατά την οποία θα έπρεπε να 

µειωθούν τα δηµόσια ελλείµµατα και το δηµόσιο χρέος. Αντ’ αυτού, ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία, παρατηρείται µια 

σταδιακή αύξηση του δηµοσίου ελλείµµατος και του δηµοσίου χρέους, χωρίς να έχει βελτιωθεί σηµαντικά το βιοτικό 

επίπεδο της πλειοψηφίας του πληθυσµού και να έχουν διευρυνθεί τα αναπτυξιακά αποθέµατα της χώρας. 

Με άλλα λόγια, η οικονοµική και η δηµοσιονοµική πολιτική του «ελληνικού παράδοξου» που ασκήθηκε κατά την περίοδο 

1994-2008 στην Ελλάδα, προσέφερε απαλλαγές και απελευθέρωση της φοροδιαφυγής στα υψηλά εισοδήµατα και εξ 

αυτού του γεγονότος το Κράτος κατέφυγε σε δανεισµό για να καλύψει την απώλεια εσόδων του Κρατικού 

Προϋπολογισµού, χρεώνοντας µε την επιδείνωση του βιοτικού επιπέδου τουλάχιστον κατά 20% τις µελλοντικές γενεές 

των µισθωτών φορολογουµένων για την αποπληρωµή του αυξηµένου δηµόσιου χρέους. 

Παράλληλα, οι δυσµενείς εξελίξεις κατά το 2009 της ελληνικής οικονοµίας και η αναποτελεσµατικότητα των µέτρων 

ανάσχεσης της οικονοµικής κρίσης, προδιαγράφουν ότι κατά το 2010 και το 2011 θα αυξηθεί ο αριθµός των 

επιχειρήσεων που θα διακοπεί η λειτουργία τους, θα αυξηθούν οι απολύσεις και οι διαθεσιµότητες των εργαζοµένων, θα 

διευρυνθούν στην αγορά εργασίας οι ευέλικτες και ανασφαλείς µορφές απασχόλησης και η εκ περιτροπής εργασία, θα 

αυξηθεί σηµαντικά η ανεργία και θα συντελεσθεί µία σοβαρή επιδείνωση του εισοδηµατικού και βιοτικού επιπέδου των 

πολιτών. 

Με άλλα λόγια, η επιδείνωση των προαναφερόµενων µεγεθών στην Ελλάδα κατά την περίοδο 2009, 2010, 2011 της 

οικονοµικής κρίσης και ύφεσης διαµορφώνει το επίπεδο τους σ’ αυτό των ετών 2004-2005. Ορισµένα µεγέθη π.χ. η 

εγχώρια ζήτηση µε την συνέχιση της µείωσης της µέχρι το τέλος του 2011, επιστρέφει στα επίπεδα του έτους 2000. Αξίζει 

να σηµειωθεί ότι αυτή η οπισθοδρόµηση των εργασιακών, εισοδηµατικών και κοινωνικών δικαιωµάτων συµβαίνει, όταν 

το επίπεδο σύγκλισης της ελληνικής οικονοµίας µε τον µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις τιµές καταναλωτή είναι 

94% (ακριβή χώρα), η παραγωγικότητα της εργασίας είναι 92% (χώρα πολλών ωρών και έντασης εργασίας) και οι 



µισθοί είναι 82% (χαµηλοί µισθοί σε σχέση µε το επίπεδο παραγωγικότητας και των τιµών), το επίπεδο των οποίων 

συµπαρασύρει και το επίπεδο των συντάξεων σε αντίστοιχα χαµηλά επίπεδα. 

Ταυτόχρονα ένα ευρώ στα τέσσερα (ΟΟΣΑ, 2009) που παράγονται στην ελληνική οικονοµία δεν φορολογείται (25%, 

διαρροή ετήσιων εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού 12-15 δις ευρώ) και η φορολογική ανισότητα µισθών και 

κερδών έχει υπερβεί κάθε όριο. Από την άποψη είναι χαρακτηριστική η διαπίστωση (ΟΟΣΑ, 2009), σύµφωνα µε την 

οποία η πραγµατική φορολογική επιβάρυνση της εργασίας στην Ελλάδα (35,1%, 2007) αντιστοιχεί στον µέσο όρο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης-25 (36,4%, 2006), ενώ η πραγµατική φορολόγηση για τα κέρδη ανέρχεται, σχεδόν στο ήµισυ του 

µέσου όρου της Ε.Ε.-25 (15,9% για την Ελλάδα, έναντι 33,0% στην Ε.Ε.-25). 

 

 

 

Έτσι, η στρατηγική αντιµετώπισης, σε βραχυπρόθεσµο επίπεδο, των επιπτώσεων της οικονοµικής κρίσης, δεν απαιτεί 

µόνο την «κήρυξη πολέµου» κατά της φοροδιαφυγής αλλά απαιτεί πριν και πάνω απ’ όλα την «κήρυξη πολέµου» κατά 

της θεσµοποιηµένης φοροαποφυγής. 



 

Οι μέσες πραγματικές αποδοχές (Ετήσια έκθεση ΙΝΕ – ΓΣΕΕ 2010) 

Οι μέσες πραγματικές αποδοχές ανά απασχολούμενο αναμένεται να μειωθούν κατά 4,1% το 2010 μετά από αύξηση 

4,2% κατά το 2009 και 1,1% το 2008. Η σωρευτική αύξηση των μέσων πραγματικών αποδοχών επί σειρά ετών, είχε 

οδηγήσει, το 2009, την αγοραστική δύναμη των μέσων αποδοχών σε επίπεδα περίπου 20% ανώτερα σε σύγκριση με το 

έτος 1999. Το 1/4 αυτής της προόδου που είχε συντελεστεί στην διάρκεια μιας δεκαετίας θα αναιρεθεί εντός της διετίας 

2010-2011, εάν βέβαια επαληθευθούν οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Ο μέσος μισθός δεν αντανακλά την πραγματική κατάσταση της πλειοψηφίας των μισθωτών διότι σχηματίζεται με βάση το 

σύνολο των μισθών που περιλαμβάνουν τους πολύ υψηλούς μισθούς των ανώτερων και ανώτατων στελεχών.  

Οι μισθοί των στελεχών αυτών, όμως, υποκρύπτουν, πέραν της αμοιβής εργασίας, και συμμετοχή στα κέρδη. Ως εκ 

τούτου, δεν θα έπρεπε να περιλαμβάνονται στους υπολογισμούς της μέσης αμοιβής εργασίας. Ένας συγκριτικά μικρός 

αριθμός πολύ υψηλών μισθών αυξάνει τον μέσο όρο δημιουργώντας την ψευδή εντύπωση ότι έχει επέλθει βελτίωση για 

όλους τους μισθωτούς. Για τον λόγο αυτό η δημοσίευση του μέσου μισθού θα έπρεπε να συνοδεύεται από την 

δημοσίευση και του διάμεσου μισθού. Εκτίμηση του διάμεσου μισθού για το έτος 2009, καθώς και της επίπτωσης που 

έχουν στις μέσες αποδοχές οι 1% των υψηλών και πολύ υψηλών μισθών εκθέτουμε παρακάτω. Δεν διαθέτουμε, 

ωστόσο, πλήρη χρονολογική σειρά παρά μόνον για τον μέσο μισθό. 

 Πιο συγκεκριμένα, το 1% των μισθωτών του επιχειρηματικού τομέα της οικονομίας είχαν, το 2009, ετήσιες αποδοχές 

που υπερέβαιναν τα 7220 ευρώ. Εάν παραλείψουμε την εν λόγω ομάδα μισθωτών από το δείγμα, οι μέσες ακαθάριστες 

αποδοχές του 99% των υπολοίπων μισθωτών, που εργάζονται με πλήρες ωράριο, περιορίζονται στα 1790 ευρώ (ενώ η 

διάμεση αμοιβή παραμένει σχεδόν αμετάβλητη). Εάν παραλείψουμε από τους υπολογισμούς μας το 5% των πλέον 

υψηλόμισθων, δηλαδή, όσους αμείβονται με ακαθάριστες αποδοχές άνω των 4200 ευρώ, οι μέσες ακαθάριστες 

αποδοχές του υπόλοιπου 95% των πλήρως απασχολουμένων μισθωτών ανέρχονταν, το 2009, σε 1610 ευρώ (διάμεση 

τιμή 1470). Δεύτερον, το όριο κάτω του οποίου ένας εργαζόμενος χαρακτηρίζεται ως χαμηλόμισθος ανέρχεται στα 2/3 

των διάμεσων αποδοχών, ήτοι σε περίπου 1000 ευρώ. Το 24% των εργαζομένων με πλήρες ωράριο στον 

επιχειρηματικό τομέα της Ελλάδας, με βάση το παραπάνω κριτήριο, είναι χαμηλόμισθοι.  

Το ετήσιο κόστος εργασίας (ακαθάριστος μισθός+εργοδοτικές εισφορές) αποτελεί την βάση του υπολογισμού του 

κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος. Στον υπολογισμό αυτό υπεισέρχεται ωστόσο και η παραγωγικότητα της 

εργασίας. Από την σύγκριση της παραγωγικότητας της εργασίας στις προηγμένες χώρες  προκύπτει ότι η Ελλάδα 

υστερεί έναντι πολλών άλλων χωρών πλην όμως η διαφορά που παρατηρείται είναι μικρότερη από την αντίστοιχη 

διαφορά των αμοιβών εργασίας. Ενώ δηλαδή το μηνιαίο κόστος εργασίας στην Ελλάδα ανέρχεται στο 83% του μέσου 

αντίστοιχου κόστους στην ΕΕ-15 (σε μονάδες αγοραστικής δύναμης), η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα 

ανερχόταν το 2009 σε περίπου 95% του μέσου όρου της ΕΕ-15. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Προκύπτει, έτσι, εξαιτίας της περιορισμένης διαφοράς στην παραγωγικότητα της εργασίας μεταξύ Ελλάδας και μέσου 

όρου της ΕΕ-15, ότι η απόσταση που χωρίζει το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος στην Ελλάδα από τις άλλες 

χώρες της ευρωζώνης είναι σημαντική και ανέρχεται σε 28,4% (με βάση 100 για τον μέσο όρο της ζώνης του ευρώ, και 99,2 για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση των 15 «παλαιών» χωρών μελών, ο δείκτης ανέρχεται σε 71,6 για την Ελλάδα) (Διάγραμμα 49). Αξίζει να σημειωθεί 

ότι το μοναδιαίο κόστος εργασίας στην Πορτογαλία είναι εξαιρετικά χαμηλό, γεγονός που δεν έχει βοηθήσει την χώρα αυτή να 

αντιμετωπίσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, κατά τα τελευταία έτη -προβλήματα εν πολλοίς όμοια με αυτά της ελληνικής 

οικονομίας. Σημαντικά υψηλότερο από όσο στην Ελλάδα είναι το μοναδιαίο κόστος εργασίας στην Ισπανία. 

 

 

 

 



Απασχόληση και Μισθοί στις Τράπεζες 

Με πηγή αναφοράς τις ετήσιες λογιστικές καταστάσεις των τραπεζών, και ειδικότερα προσπαθώντας να εμβαθύνουμε 

περισσότερο στο κόστος μισθοδοσίας και το μέσο μισθό του τραπεζοϋπαλλήλου, παρατηρήσαμε τα εξής για το διάστημα 

από το 2006 ως και το 2009. 

- Ο αριθμός του προσωπικού εμφάνισε αύξηση κατά 9,33% στο διάστημα αυτό, με σημάδια μείωσης όμως κατά το 2009. 

 - Οι αυξήσεις στους βασικούς μισθούς του Ενιαίου Μισθολογίου, που δόθηκαν βάσει ΣΣΕ και ΔΑ στο διάστημα αυτό, 

ανέρχονται συνολικά σε 20,77% 

Μέσος Μισθός και Ωρίμανση 

 - Ο μέσος μισθός του τραπεζουπαλλήλου (ο λόγος μισθοί & ημερομίσθια προς αριθμό προσωπικού) εμφάνισε αύξηση 

όχι ανάλογη των αυξήσεων των ΣΣΕ & ΔΑ, και έφτασε σε πραγματική αύξηση 11,12% (ενώ οι ονομαστικές αυξήσεις των 

κλιμακίων ήταν 20,77% στην τελευταία 4ετία). 

 - Αν λάβουμε υπόψιν  ότι ο βασικός μισθός εξελίσσεται σύμφωνα με τα κλιμάκια του Ενιαίου Μισθολογίου και  με την 

προσθήκη του χρονοεπιδόματος πολυετίας, οδηγούμαστε στο  συμπέρασμα ότι η αύξηση του μέσου μισθού θα έπρεπε 

να ανέρχεται σε επίπεδα άνω του επιπέδου των αυξήσεων που δόθηκαν  βάσει ΣΣΕ & ΔΑ.  

 - Παρατηρείται όμως μια υστέρηση της τάξης του 9,65% (αρνητική ωρίμανση) του μέσου μισθού στον κλάδο, η οποία 

αποδεικνύει ότι στο σύνολο του κλάδου ο μέσος μισθός δεν επιβαρύνεται με τα χρονοεπιδόματα (αύξηση κλιμακίου και 

επιδόματος πολυετίας). 

Συμπερασματικά, ενώ τα χρονοεπιδόματα φαίνεται ότι θα επιβάρυναν το συνολικό κόστος μισθοδοσίας ανάλογα με το 
ύψος τους, αυτό δε συμβαίνει σε καμία περίπτωση στο σύνολο του κλάδου αλλά και στην συντριπτική πλειοψηφία των 
τραπεζών. Τα αίτια αυτής της κατάστασης σίγουρα εντοπίζονται α) στις άτυπες εθελούσιες εξόδους που έχουν γίνει τα 
τελευταία χρόνια, β) στην αντικατάσταση παλαιότερων συναδέλφων με νεότερους και με χαμηλότερες αποδοχές και γ) 
 στην χρήση ευέλικτων μορφών απασχόλησης 



ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΤΡΑΠΕΖΩΝ

2006 2007 2008 2009 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2006-2009

Μισθοί και ημερομίσθια 2.067.839 2.272.594 2.399.687 2.512.188 9,90 5,59 4,69 21,49
Φοροι(3) 769.172 662.414 407.755 492.342 -13,88 -38,44 20,74 -35,99 
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 2.321.680 3.205.652 681.474 -289.067 38,07 -78,74 -142,42 -112,45 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  (N) 57.751 59.600 63.366 63.140 3,20 6,32 -0,36 9,33
ΜΕΣΟΣΤΑΘΜΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ/ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ 35,806 38,131 37,870 39,788 6,49 -0,68 5,06 11,12
ΚΛΑΔΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (ΚΛΙΜΑΚΙΟ 0) 828 875 948 1.000 5,68 8,34 5,49 20,77
ΩΡΙΜΑΝΣΗ 0,82 -9,03 -0,42 -9,65 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ %


