
  

 

 
 
 
Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔY: Ετήσια Έκθεση 

2012: Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση 
 

Η Κεντρική επιδίωξη της Έκθεσης για την Ελληνική Οικονομία και την απασχόληση 
του έτους 2012 συνίσταται: 

 στην αξιολόγηση των ασκούμενων πολιτικών 2010-2012 και των επιπτώσεών 
τους στην ελληνική οικονομία και κοινωνία 

 στις εξελίξεις στους μισθούς, το κόστος εργασίας, την παραγωγικότητα και την 
ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, τις εργασιακές σχέσεις, τις 
δαπάνες υγείας και την κοινωνική ασφάλιση, κ.λ.π. 

 στις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες μιας εναλλακτικής οικονομικής 
πολιτικής üστο χαρακτήρα της οικονομικής ανασυγκρότησης και τον ρόλο των 
επιχειρήσεων δημοσίου συμφέροντος. 

Σύμφωνα με την έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) των ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ, η 
μείωση του ΑΕΠ ανέρχεται σωρευτικά για την τριετία 2009-2011 σε 16,7% έναντι του 
2007 και θα προσεγγίσει τον Δεκέμβριο του 2012 σε 22%, περίπου, με αποτέλεσμα η 
πραγματική απόκλιση της ελληνικής οικονομίας από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης να ακυρώνει την πρόοδο που είχε πραγματοποιηθεί κατά τα έτη 1995-
2007. 
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Η δραματική πτώση (περίπου 25%) της εγχώριας ζήτησης την τριετία 2010-2012 
επανέφερε το επίπεδο της ζήτησης σε αυτό του 2000. Εάν συνεχιστεί η εφαρμογή της 
ίδιας πολιτικής, η μείωση της εγχώριας ζήτησης θα αποκτήσει καταστροφικές 
διαστάσεις και ο όγκος της θα έχει επανέλθει σε επίπεδα της δεκαετίας του 1990. 
Κατά τα έτη 2010-2011 ο αριθμός των απασχολούμενων μειώθηκε κατά 8,6% ως 
επακόλουθο της μείωσης του προϊόντος, έναντι 10,4% του ΑΕΠ. Το υπόλοιπο 2% 
περίπου της μείωσης του προϊόντος προήλθε από την μείωση της παραγωγικότητας 
της εργασίας. 
Κατά την περίοδο 2010-2012 το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος εργασίας 
σημειώνει θεαματική μείωση, (περίπου 8%) ενώ η ανεργία κατά το 2012 θα αυξηθεί 
στα επίπεδα του 24% (1.200.000 άτομα) από 17,7% το 2011 και το 2013 η ανεργία θα 
αυξηθεί στα επίπεδα του 26-29% του εργατικού δυναμικού (1.400.000 άτομα) καιοι 
μέσες αποδοχές των μισθωτών στο τέλος του 2012 θα μειωθούν κατά 30% έναντι 
του 2009. 
Η πτώση της επενδυτικής δραστηριότητας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα πήρε 
δραματική μορφή, για όλους τους δείκτες. Οι καθαρές συνολικές επενδύσεις 
κατέρρευσαν στο -6% περίπου του ΑΕΠ. Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε 
διαδικασία αποεπένδυσης: με άλλα λόγια, χάνει το παραγωγικό της δυναμικό. 
Επίσης σύμφωνα με την ίδια μελέτη, κατά την τελευταία διετία, ο μέσος πραγματικός 
μισθός μειώθηκε από το 84% στο 74% του αντίστοιχου ευρωπαϊκού μέσου όρου, 
ενώ, κατά την ίδια περίοδο η αγοραστική δύναμη του μέσου μισθού έχει μειωθεί 
κατά 50%. 
Μέχρι και το 2009, η αύξηση των μέσων πραγματικών αποδοχών ανά απασχολούμενο, 
είχε ως αποτέλεσμα να συγκλίνουν σημαντικά οι αμοιβές στην Ελλάδα έναντι του 
μέσου όρου της ΕΕ-15. Όμως, μέχρι το τέλος του 2012 η σύγκλιση θα έχει 
οπισθοχωρήσει περαιτέρω στο 68,5%, δηλαδή περίπου κατά μια εικοσαετία, στο 
επίπεδο του 1993. 
Οι μέσες ετήσιες αποδοχές το 2011 ανέρχονται στην Ελλάδα σε 25.470 ευρώ.Μετά 
τις μειώσεις του 2012 θα είναι συγκρίσιμες με αυτές της Πορτογαλίας και της Μάλτας. 
Εάν συνεχιστεί η ίδια πολιτική μειώσεων των αποδοχών των εργαζομένων κατά το 
2013 θα είναι συγκρίσιμες με αυτές της Κροατίας, της Τσεχίας και της Εσθονίας. 
Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου παρατηρείται ονομαστική 
μείωση του κατώτατου μισθού, με αποτέλεσμα μετά την μείωση κατά 22% τον 
Φεβρουάριο του 2012 να ανέρχεται στο 49% (από 60% πριν το Μνημόνιο 2) του 
αντίστοιχου κατώτατου μισθού των ανεπτυγμένων χωρών-μελών. 
 Ανησυχητικά είναι και τα ευρήματα για το εύρος της φτώχειας στην Ελλάδα. 
Με βάση τα δεδομένα του 2011, η Ελλάδα παρουσίασε το 2010 το δεύτερο υψηλότερο 
ποσοστό φτώχειας στην ΕΕ των 15 (21,4%), μετά την Ισπανία. Ένας στους δύο 
Έλληνες βρίσκεται στο όριο της φτώχειας, με ετήσιο εισόδημα μικρότερο από 4.871 
ευρώ. Το ποσοστό των ατόμων που αντιμετώπισαν υλική αποστέρηση το 2011, 
αυξήθηκε στο 28,4% από 21,8% που ήταν το 2008, ενώ, το ποσοστό φτώχειας των 
ανέργων αυξήθηκε στο 44,2% το 2010, από 37,9% το 2008. 
 
 
 



  

 
 
 
Ακόμη, το 2011 αυξήθηκε στο 20,1% (από 12% που ήταν το 2008), το ποσοστό του 
πληθυσμού που δηλώνει ότι υπάρχουν προβλήματα λόγω εγκλημάτων, βίας ή 
βανδαλισμών στη γειτονιά του. 
Στα χαμηλότερα επίπεδα μεταξύ των χωρών της Ευρώπης των 15 βρίσκεται, σύμφωνα 
με το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ, και η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων επανένταξης 
ανέργων στην αγορά εργασίας και των προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTERPRISE EUROPE NETWORK -ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Ομονοίας 50, 653 02 Καβάλα, Τηλ: 2510-833964, Fax: 2510-835946  
E-mail: info@chamberofkavala.gr http:// www.chamberofkavala.gr 
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