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Έκθεση1 τεκμηρίωσης των επιπτώσεων της επέκτασης της συλλογικής 

σύμβασης του κλάδου του επισιτισμού στην ανταγωνιστικότητα, τη 

λειτουργία του ανταγωνισμού και την απασχόληση 

 

1. Η οικονομική, κοινωνική και θεσμική διάσταση της επεκτασιμότητας 

της ΣΣΕ 

Στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και των προγραμμάτων οικονομικής 

προσαρμογής το εργατικό δίκαιο και το σύστημα των εργασιακών σχέσεων 

και των συλλογικών διαπραγματεύσεων στην Ελλάδα γνώρισε σημαντικούς 

αποδομητικούς μετασχηματισμούς στην κατεύθυνση της 

αποσυγκεντροποίησης τους και του περιορισμού της προστασίας της 

εργασίας. Μία από τις σημαντικές συνέπειες του μετασχηματισμού αυτού 

ήταν η δραματική μείωση του ποσοστού των εργαζομένων που 

προστατεύονται ως προς τους όρους, τις συνθήκες και την αμοιβή της 

εργασίας από κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας (ΣΣΕ). Όπως 

παρατηρούμε στο Διάγραμμα 1, το ποσοστό κάλυψης από συλλογική 

σύμβαση εργασίας στην Ελλάδα μειώθηκε από 83,8% το 2009 σε περίπου 18% 

το 2016. 

Διάγραμμα 1: Ποσοστό κάλυψης (%) απασχολούμενων από ΣΕΕ στο σύνολο 
των απασχολούμενων στην οικονομία (2006-2016)  

                                                
1 Η ςυγγραφή τησ παροφςασ Έκθεςησ Τεκμηρίωςησ ολοκληρώθηκε ςτισ αρχέσ Μαρτίου 2020.  
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Πηγή: ILO database 

 

Ένα χαμηλό ποσοστό κάλυψης των εργαζομένων, συνέπεια είτε της μη 

ύπαρξης ΣΣΕ, είτε της μη επέκτασής της, έχει πολλές αρνητικές κοινωνικές και 

οικονομικές συνέπειες. Πρώτον υπονομεύονται και παραβιάζονται θεμελιακά 

εργασιακά δικαιώματα για τους εργαζόμενους που δεν προστατεύονται από 

ΣΣΕ. Πρακτικά παραβιάζεται η Αρχή 3 του Κεφαλαίου 1 του Ευρωπαϊκού 

Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Δεύτερον, αυξάνονται η ανισότητα 

μεταξύ μισθών και εισοδημάτων, η εργασιακή επισφάλεια και η αβεβαιότητα 

και ο κατακερματισμός της αγοράς εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό συνεπώς 

παραβιάζεται η Αρχή 6 του Κεφαλαίου 2 του Ευρωπαϊκού Πυλώνα 

Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Τρίτον, περιορίζεται η δυνατότητα συντονισμού 

της μεταβολής των μισθών σε κλαδικό και εθνικό επίπεδο και, κατά συνέπεια, 

η αποτελεσματικότητα της εισοδηματικής πολιτικής και γενικότερα της 

οικονομικής πολιτικής να πετύχει στόχους όπως: α) η σταθερότητα των τιμών, 

β) η μείωση της αβεβαιότητας για τη μελλοντική μεταβολή του κόστους 

εργασίας και των διανεμητικών συγκρούσεων, γ) η αντιμετώπιση συνθηκών 

ύφεσης και βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου. Τέταρτον, αποδυναμώνονται οι 

θεσμοί των συλλογικών διαπραγματεύσεων και του κοινωνικού διαλόγου 

(Αρχή 8 του Κεφαλαίου 2 του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών 
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Δικαιωμάτων), που αποτελούν θεμελιακούς πυλώνες διασφάλισης της 

δημοκρατίας.  

 

2. Οι συνέπειες από την μη επεκτασιμότητα της ΣΣΕ στη λειτουργία του 

ανταγωνισμού   

Ανάμεσα στις αρνητικές συνέπειες της μη επεκτασιμότητας μιας ΣΣΕ είναι και 

η δυνατότητα που δίνεται στις επιχειρήσεις που δεν προσαρμόζονται στους 

όρους και τις αμοιβές που αυτή προβλέπει να ενεργοποιήσουν πρακτικές 

κοινωνικού ντάμπινγκ και αθέμιτου ανταγωνισμού. Το κοινωνικό ντάμπινγκ 

ενεργοποιείται όταν οι επιχειρήσεις ενός κλάδου εκμεταλλεύονται την 

εξαίρεσή τους από τους χρηματικούς και μη όρους της ΣΣΕ με σκοπό τη 

μείωση του κόστους εργασίας εις βάρος των επιχειρήσεων που 

προσαρμόζονται στη ΣΣΕ. Με άλλα λόγια, η εργασιακή και ιδιωτική ζωή των 

εργαζομένων, το βιοτικό τους επίπεδο και οι μισθολογικές διαφορές μεταξύ 

των εργαζομένων που καλύπτονται και εκείνων που δεν καλύπτονται από 

ΣΣΕ γίνονται εργαλεία αθέμιτου ανταγωνισμού.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι η χαρακτηριστικότερη έκφανση του αθέμιτου 

ανταγωνισμού είναι η κάθε μία πράξη που συντελείται με τον σκοπό την 

εκτόπιση ανταγωνιστών από την αγορά και στη συνέχεια την ανενόχλητη 

ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Επίσης, είναι πιθανό οι 

αθέμιτες πράξεις ανταγωνισμού να θέσουν σε κίνδυνο τη συνοχή και 

υπόσταση ολόκληρου του επιχειρηματικού κλάδου δημιουργώντας 

προϋποθέσεις και για άλλες αθέμιτες πρακτικές με ό,τι αυτό συνεπάγεται για 

την λειτουργία του ανταγωνισμού. Κατά συνέπεια, η μη επεκτασιμότητα μιας 

ΣΣΕ πρακτικά οδηγεί σε όξυνση των πράξεων αθέμιτου ανταγωνισμού και 

περιορισμού της προστασίας όχι μόνο των εργαζομένων, αλλά και των 

επιχειρήσεων που έχουν αποδεχθεί και υλοποιούν τις δεσμεύσεις της ΣΣΕ. Η 

οικονομική και η ηθική βλάβη της οικονομίας, της δημοκρατίας και της ίδιας 

της χώρας από αυτές τις πρακτικές κοινωνικού ντάμπινγκ και αθέμιτου 
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ανταγωνισμού είναι μεγάλη, ειδικά στην περίπτωση που η μη επέκταση της 

ΣΣΕ έχει θεσμική νομιμότητα. 

Η προσπάθεια διατήρησης στην αγορά των επιχειρήσεων που προσπαθούν με 

πρακτικές χειραγώγησης τιμών, ως αποτέλεσμα μειώσεων του κόστους με 

πράξεις καταστρατήγησης του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου στην αγορά 

εργασίας, είναι επιλογή αθέμιτου ανταγωνισμού που διαταράσσει τους όρους 

του υγιούς ανταγωνισμού. Είναι πρακτικές που μπορεί να οδηγήσουν σε 

αθέμιτη απόσπαση πελατείας. Η προσέλκυση πελατών είναι όχι μόνο νόμιμη 

αλλά και επιθυμητή κατάσταση που προάγει την εύρυθμη λειτουργία του 

ανταγωνισμού και της αγοράς. Ωστόσο, αν η προσέλκυση πελατείας 

προσλαμβάνει τη μορφή αθέμιτης μεθόδευσης σε θεσμικό επίπεδο με 

καταστρατήγηση της ΣΣΕ και σε εργασιακό επίπεδο με παραβίαση των όρων, 

των δικαιωμάτων και των συνθηκών εργασίας με σκοπό την αποδυνάμωση 

του ανταγωνιστή να διατηρήσει την πελατεία του και τον αποκλεισμό του 

από την αγορά, τότε η πράξη αυτή είναι παράνομη με όρους Δίκαιου 

αθέμιτου ανταγωνισμού. Στο πλαίσιο αυτό, η επεκτασιμότητα μιας ΣΣΕ δεν 

προστατεύει μόνο τα δικαιώματα των εργαζομένων, την κοινωνική 

δικαιοσύνη και την κοινωνική συνοχή, αλλά και τα συμφέροντα και τα 

δικαιώματα των επιχειρήσεων που με θεμιτά μέσα συμβάλουν στη 

σταθερότητα και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Κατά συνέπεια, η μη 

επέκταση μιας ΣΣΕ οδηγεί πρακτικά σε περιορισμό της ισχύος του Εργατικού 

Δίκαιου, όπως και του ίδιου του Δικαίου αθέμιτου Ανταγωνισμού το οποίο 

προστατεύει τον ανταγωνισμό ως θεσμό.  

 

3. Ανάλυση των επιπτώσεων της επεκτασιμότητας της ΣΣΕ στον κλάδο 

επισιτισμού σε όρους ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης 

3.1 Η θέση και η σημασία του κλάδου του επισιτισμού στο σύνολο της 

ελληνικής οικονομίας όσον αφορά τον αριθμό των επιχειρήσεων και την 

απασχόληση. 
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Σύμφωνα με την ταξινόμηση NACE rev.2 ο κλάδος του επισιτισμού (Food 

and beverage service activities) καταγράφεται στατιστικά στη γενικότερη 

κατηγορία «Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και 

Υπηρεσιών Εστίασης» (Αccommodation and Food Service Activities). 

Ο κλάδος του επισιτισμού αναλύεται στους εξής υποκλάδους: 

Πίνακας 1: Υποκατηγορίες του κλάδου επισιτισμού 

56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 

56.1 Δραστηριότητες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης 

56.2 Υπηρεσίες τροφοδοσίας για εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών 
εστίασης 

56.3 Δραστηριότητες παροχής ποτών 

 

Ο αριθμός των επιχειρήσεων στον κλάδο του επισιτισμού (56) μειώθηκε 

σημαντικά την περίοδο 2008-2013 από 85.674 σε 71.389, εκτινάχθηκε σε 90.571 

το 2014 και περιορίστηκε σε 81.673 το 2017. Οι αλλαγές στον αριθμό των 

επιχειρήσεων τροποποίησαν, αλλά όχι σημαντικά, την κατανομή τους κατά 

υποκλάδο. έτσι το 2017 το 50,4% των επιχειρήσεων του επισιτισμού ανήκε 

στον κλάδο 56.1, το 45,2% στον 56.3 και το 4.4% στον 56.2 (βλ. Πίνακα 2). 

Πίνακας 2: Αριθμός και ποσοστιαία σύνθεση των επιχειρήσεων στον 

επισιτισμό κατά υποκλάδο (2008-2017) 

 

Αριθμός Ποσοστιαία συμμετοχή (%) 

56 56.1 56.3 56.2 56 56.1 56.3 56.2 

2008 85.674 46.284 36.634 2.756 100 54,0 42,8 3,2 

2009 79.459 41.852 35.019 2.588 100 52,7 44,1 3,3 

2010 77.189 40.178 34.446 2.565 100 52,1 44,6 3,3 

2011 75.049 39.082 33.450 2.517 100 52,1 44,6 3,4 

2012 73.504 38.522 32.791 2.191 100 52,4 44,6 3,0 

2013 71.389 38.529 30.675 2.185 100 54,0 43,0 3,1 

2014 90.571 45.389 41.380 3.802 100 50,1 45,7 4,2 

2015 88.184 44.201 40.245 3.738 100 50,1 45,6 4,2 

2016 88.127 43.766 40.465 3.896 100 49,7 45,9 4,4 

2017 81.673 41.160 36.948 3.565 100 50,4 45,2 4,4 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Eurostat 
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Μετά από τη σημαντική μείωση της συνολικής απασχόλησης2 στον κλάδο του 

επισιτισμού την περίοδο 2008-2013 από 231.820 σε 190.807, το 2018 

εκτινάχθηκε σε 405.751. Το μεγαλύτερο τμήμα της αύξησης προέρχεται από 

την αύξηση του αριθμού των εργαζομένων. Έτσι, από το σύνολο των 

απασχολουμένων το 2017,3 το 77,7% ήταν εργαζόμενοι και το 22,3% μη 

αμειβόμενα μέλη της οικογένειας. Το υψηλότερο ειδικό βάρος των 

υπαλλήλων σε σχέση με τα μη αμειβόμενα μέλη της οικογένειας είναι 

φαινόμενο που παρατηρείται μετά το 2013. Συγκεκριμένα ενώ την περίοδο 

2009-2012 η συμμετοχή των εργαζομένων μειώθηκε (από 53,8% σε 48,8%) την 

περίοδο 2013-2017 αυξάνεται δυναμικά (από 48,8% σε 77,7%). Η ερμηνεία 

αυτής της εξέλιξης μπορεί να αποδοθεί στη μείωση των επιχειρήσεων στο 

διάστημα 2008-2013 και πιθανόν στην αύξηση των ευέλικτων μορφών 

απασχόλησης (βλ. Διάγραμμα 2). Ενδιαφέρον παρουσιάζει το έτος 2017 όπου 

παρατηρείται αύξηση της απασχόλησης παρά τη σημαντική μείωση των 

επιχειρήσεων.  

Διάγραμμα 2: Η ποσοστιαία (%) σύνθεση της απασχόλησης  στον επισιτισμό 

(2008-2017) 

 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Eurostat 

                                                
2 Συμπεριλαμβάνονται και οι ιδιοκτήτες που εργάζονται τακτικά στην επιχείρηση καθώς και 
τα μη αμειβόμενα μέλη της οικογένειας. 
3 Δεν υπάρχουν στοιχεία για το 2018. 
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Η ποσοστιαία συμμετοχή του κλάδου του επισιτισμού στο σύνολο της 

απασχόλησης της χώρας την περίοδο 2008-2018 διπλασιάστηκε καθώς 

αυξήθηκε από 4,8% σε 9,6%. Αυτή η δυναμική αύξηση αφορά και τους τρεις 

υποκλάδους (βλ. Πίνακα 3). Το 2018 από το σύνολο των απασχολουμένων του 

κλάδου (405.751 άτομα), το μεγαλύτερο μέρος μοιράζεται σε δύο υποκλάδους, 

εκ των οποίων 225.830 (55,7%) στον 56.1 και 168.853 (41,6%) στον 56.3, ενώ 

μόλις 11.068 άτομα (2,7%) εργάζονται στον 56.2.  

Πίνακας 3: Το σύνολο της απασχόλησης και ο κλάδος του επισιτισμού (2008-
2018) 

 
Σύνολο 
απασχόλησης 

Αριθμός Ποσοστιαία συμμετοχή, (%) 

56 56.1 56.3 56.2 56 56.1 56.3 56.2 

2008 4.856.360 231.820 140.100 84.823 6.897 4,8 2,9 1,7 0,1 

2009 4.829.000 211.196 126.907 77.428 6.861 4,4 2,6 1,6 0,1 

2010 4.705.480 205.004 117.804 81.384 5.816 4,4 2,5 1,7 0,1 

2011 4.381.820 196.659 112.336 78.672 5.652 4,5 2,6 1,8 0,1 

2012 4.105.220 190.807 110.511 74.621 5.675 4,6 2,7 1,8 0,1 

2013 3.997.710 203.269 111.446 85.103 6.721 5,1 2,8 2,1 0,2 

2014 4.034.840 310.607 170.293 130.644 9.670 7,7 4,2 3,2 0,2 

2015 4.064.040 307.324 172.589 125.569 9.166 7,6 4,2 3,1 0,2 

2016 4.083.030 353.450 194.321 147.869 11.260 8,7 4,8 3,6 0,3 

2017 4.146.050 385.665 217.614 157.175 10.876 9,3 5,2 3,8 0,3 

2018 4.216.740 405.751 225.830 168.853 11.068 9,6 5,4 4,0 0,3 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Eurostat 

Διαχρονικά, την περίοδο 2008-2018, παρατηρείται σχετική υποχώρηση της 

συμμετοχής του κλάδου 56.1 (της τάξεως του 4-5%) προς αντίστοιχο όφελος 

της συμμετοχής του 56.3, ενώ η συμμετοχή του 56.2 παραμένει σχεδόν 

σταθερή (γύρω στο 3%). Η κατανομή των υπαλλήλων κατά υποκλάδο, που το 

2017 ανέρχονταν σε 299.694 άτομα, διαφοροποιείται ελαφρώς από την 

κατανομή του συνόλου των απασχολουμένων, προς όφελος του 56.1 (βλ. 

Πίνακα 4). 

Πίνακας 4: Μέγεθος και ποσοστιαία σύνθεση της συνολικής απασχόλησης 
στον επισιτισμό κατά υποκλάδο (2008-2018) 

 

56 56.1 56.3 56.2 56 56.1 56.3 56.2 

2008 231.820 140.100 84.823 6.897 100 60,4 36,6 3,0 

2009 211.196 126.907 77.428 6.861 100 60,1 36,7 3,2 

2010 205.004 117.804 81.384 5.816 100 57,5 39,7 2,8 

2011 196.659 112.336 78.672 5.652 100 57,1 40,0 2,9 

2012 190.807 110.511 74.621 5.675 100 57,9 39,1 3,0 
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2013 203.269 111.446 85.103 6.721 100 54,8 41,9 3,3 

2014 310.607 170.293 130.644 9.670 100 54,8 42,1 3,1 

2015 307.324 172.589 125.569 9.166 100 56,2 40,9 3,0 

2016 353.450 194.321 147.869 11.260 100 55,0 41,8 3,2 

2017 385.665 217.614 157.175 10.876 100 56,4 40,8 2,8 

2018 405.751 225.830 168.853 11.068 100 55,7 41,6 2,7 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Eurostat 

 

3.2 Καθεστώς απασχόλησης, παραγωγικότητα και μισθολογικές εξελίξεις 

στον κλάδο επισιτισμού 

Αν και η απασχόληση στον κλάδο ενισχύθηκε ραγδαία μετά το 2013, όπως 

φαίνεται στο Διάγραμμα 3, η κύρια μορφή απασχόλησης είναι η μερική, ενώ 

σημαντική είναι και η εκ περιτροπής απασχόληση. Αντιθέτως, οι θέσεις 

πλήρους απασχόλησης υποχώρησαν το 2016, ενώ μετά έμειναν σχετικά 

σταθερές. 

Διάγραμμα 3: Καθαρή μεταβολή απασχόλησης στον κλάδο επισιτισμού σε 
άτομα ανά καθεστώς απασχόλησης (2014-2018)  

Πηγή: ΕΙΕΑΔ (Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού) 

Η μεταβολή αυτή στο καθεστώς απασχόλησης έχει επιτρέψει στις επιχειρήσεις 

να απασχολούν περισσότερους εργαζόμενους για την προσφορά των ίδιων 

υπηρεσιών, οι αμοιβές των οποίων όμως κυμαίνονται σε επίπεδα πολύ 

χαμηλότερα του κατώτατου μισθού. Σε ονομαστικούς όρους, το 2017 ο μισθός 

ανά απασχολούμενο ήταν ίσος με 4.925 ευρώ ετησίως (αντίστοιχα σε σταθερές 
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τιμές του 2015 ο μέσος μισθός ήταν ίσος με 4.910 ευρώ). Το μέγεθος αυτό 

δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο το επίπεδο αυτό αμοιβής 

επιτρέπει στους απασχολούμενους να διατηρήσουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο 

διαβίωσης. Το επίπεδο του μέσου μισθού ήταν οριακά υψηλότερο από τον 

μισθό που αντιστοιχεί στο κατώφλι της φτώχειας4 του 2017 και πολύ 

χαμηλότερο αυτού που επικρατούσε το 2010 (το κατώφλι φτώχειας ήταν ίσο 

με 7.177 ευρώ το 2010 και με 4.560 ευρώ το 2017). Ταυτόχρονα, η απασχόληση 

σε ώρες εργασίας αυξήθηκε μεταξύ 2009 και 2017 κατά 348% (από 42 χιλ. το 

2009 σε 190 χιλ. το 2017). Επομένως, όχι μόνο υπήρξε σημαντική υποβάθμιση 

του επιπέδου διαβίωσης των απασχολούμενων, αλλά παράλληλα 

εντατικοποιήθηκε η εργασία. Συνεπώς, υπήρξε συνολικά μια σημαντική 

υποβάθμιση στις συνθήκες απασχόλησης και διαβίωσης των μισθωτών στον 

κλάδο του επισιτισμού.   

Το Διάγραμμα 4 παρουσιάζει την εξέλιξη του μισθού ανά απασχολούμενο στο 

σύνολο της οικονομίας και στον κλάδο επισιτισμού σε μορφή δείκτη. Ενώ 

μεταξύ 2009-2017 στο σύνολο της οικονομίας η πτώση του μισθού ανά 

απασχολούμενο δεν ξεπέρασε το 20%, στον κλάδο του επισιτισμού η 

προσαρμογή ήταν τριπλάσια.   

 

Διάγραμμα 4: Δείκτης εξέλιξης του μισθού ανά απασχολούμενο στο σύνολο 

της οικονομίας και στον κλάδο επισιτισμού (2009-2017, 2009=100) 

                                                

4 Το κατώφλι φτώχειας υπολογίζεται ως το 60% του διάμεσου μισθού. 
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Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Eurostat  

Οι παραπάνω εξελίξεις δεν είχαν κάποια θετική επίπτωση στην 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων του κλάδου, καθώς η 

παραγωγικότητα,5 που αποτελεί τον πιο σημαντικό δείκτη 

ανταγωνιστικότητας, μειώθηκε αισθητά (βλ. Διάγραμμα 5). 

 

Διάγραμμα 5: Δείκτες εξέλιξης της παραγωγικότητας (2009-2017, 2009=100, 

σταθερές τιμές 2015)  

                                                

5 Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, η παραγωγικότητα ορίζεται ως η ακαθάριστη 
προστιθέμενη αξία (ΑΠΑ) ως προς τον αριθμό των απασχολούμενων. 
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Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Eurostat 

Μετά από μια σύντομη άνοδο το 2010, η παραγωγικότητα του κλάδου 

σημείωσε σημαντική πτώση. Στο ίδιο Διάγραμμα παρουσιάζεται και ένας 

δεύτερος δείκτης παραγωγικότητας, ο οποίος υπολογίζεται ως το σύνολο των 

πωλήσεων προς την απασχόληση. Η δυναμική του δεύτερου δείκτη είναι ίδια 

αν και η πτώση της παραγωγικότητας είναι πιο περιορισμένη. 

Η παραγωγικότητα σε κλάδους εντάσεως εργασίας με αμυδρή επενδυτική 

δραστηριότητα, όπως αυτός του επισιτισμού, είναι εξ ορισμού χαμηλή και 

επομένως εξαρτάται από παράγοντες που σχετίζονται με το επίπεδο ζήτησης 

και την οργάνωση των επιχειρήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, οι αιτίες που 

προκάλεσαν το παραπάνω αποτέλεσμα ποικίλλουν. Πρώτον, η ζήτηση για τα 

προϊόντα του κλάδου μειώθηκε λόγω της ευρύτερης πτώσης της ενεργού 

ζήτησης. Δεύτερον, η μείωση των μισθών είχε αρνητική επίδραση στην 

παραγωγικότητα των εργαζομένων, αφού ένα χαμηλότερο επίπεδο μισθού 

δημιουργεί λιγότερα κίνητρα για πιο παραγωγική εργασία. Τρίτον, ανάμεσα 

στους παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγικότητα είναι το επίπεδο 

κατάρτισης των απασχολούμενων και η ποιότητα του management. 

Αναφορικά με το επίπεδο κατάρτισης του εργατικού δυναμικού, υπάρχει μια 

διαρκής βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς αυξάνεται ο αριθμός 

των αποφοίτων σχολών μαγειρικής-ζαχαροπλαστικής και τουριστικών 

επαγγελμάτων. Παράλληλα, ελάχιστες έρευνες έχουν υπάρξει σχετικά με την 
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ποιότητα του management, που ενδεχομένως αποτελεί πιο σημαντικό 

παράγοντα προσδιορισμού της παραγωγικότητας του κλάδου δεδομένης της 

φύσης των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Ένα άλλο στοιχείο που καθιστά την παραπάνω εξέλιξη της παραγωγικότητας 

μεροληπτική είναι η έντονη ύπαρξη φοροδιαφυγής. Σύμφωνα με έρευνες ο 

λόγος πραγματικών προς δηλωθέντων εισοδημάτων στον κλάδο του 

επισιτισμού το 2015 ήταν ίσος με 1,99. Δηλαδή οι επιχειρήσεις δήλωσαν 

σχεδόν τα μισά έσοδα από αυτά που εισέπραξαν. Επιπλέον, εντύπωση 

προκαλεί το γεγονός ότι παρά την ανοδική τάση των πωλήσεων μετά το 2012, 

η ΑΠΑ μειωνόταν μέχρι το 2016 (βλ. Διάγραμμα 6). Σημαντικός παράγοντας 

της πτώσης της ΑΠΑ ήταν η αύξηση της ενδιάμεσης κατανάλωσης και 

ειδικότερα των προϊόντων που μεταπωλήθηκαν αυτούσια χωρίς να υπάρξει 

κάποια επεξεργασία. Ενώ μεταξύ 2009 και 2013 η αξία των μεταπωλούμενων 

προϊόντων ήταν ίση με 112,7 εκατ. ευρώ κατά μέσο όρο, μετά το 2014 η αξία 

τους εκτινάχθηκε ακαριαία στα 2,36 δισ. ευρώ, ενώ το 2017 ήταν ίση με 2,8 

δισ. ευρώ.  

Διάγραμμα 6: Πωλήσεις, ενδιάμεση κατανάλωση επεξεργάσιμων και μη 
προϊόντων και ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στον κλάδο επισιτισμού σε 

εκατ. ευρώ (2009-2018) 

 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Eurostat 

Η αύξηση αυτή μπορεί να αντανακλά τη μεγαλύτερη χρήση τελικών αντί για 

ενδιάμεσων προϊόντων στην παροχή υπηρεσιών. Ωστόσο, μια τέτοια εξέλιξη 
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δεν μπορεί να είναι ακαριαία, π.χ. να συντελείται στη διάρκεια ενός μόνο 

έτους, αλλά βαθμιαία. Μια δεύτερη εξήγηση αυτής της εξέλιξης είναι ότι 

επιτρέπει την μικρότερη καταβολή ΦΠΑ και επομένως θα μπορούσε να 

συνιστά μια ένδειξη φοροδιαφυγής. Σε κάθε περίπτωση, η χρήση της ΑΠΑ για 

τη μέτρηση της παραγωγικότητας δημιουργεί προβληματισμούς και για αυτό 

το λόγο προτείνεται η εξέταση της παραγωγικότητας με τη χρήση του όγκου 

των πωλήσεων αντί της ΑΠΑ, όπως στο Διάγραμμα 5.  

 

 

3.3 Επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση 

Έχοντας καταγράψει την εξέλιξη της παραγωγικότητας και του μισθολογικού 

κόστους ανά απασχολούμενο, καθώς και τις βραχυ-μεσοπρόθεσμες 

προοπτικές του κλάδου επισιτισμού είναι κρίσιμο να εξεταστεί: α) αν υπάρχει 

και ποια είναι η αλληλεπίδραση της παραγωγικότητας με τον μισθό ανά 

απασχολούμενο και β) πως οι μισθοί επηρεάζουν την απασχόληση στον 

κλάδο. Αναφορικά με το δεύτερο ερώτημα, οι μισθοί έχουν δύο λειτουργίες σε 

κλαδικό όσο και σε συναθροιστικό επίπεδο. Από την μία πλευρά είναι κόστος 

παραγωγής για τις επιχειρήσεις, αλλά από την άλλη αποτελούν πηγή εσόδου 

για τις επιχειρήσεις καθώς ένα μεγάλο μέρος των μισθών προορίζεται για 

κατανάλωση και επομένως ενισχύει τις πωλήσεις των επιχειρήσεων. 

Ο Πίνακας 5 παρουσιάζει την εκτίμηση της επίδρασης μιας ποσοστιαίας 

αύξησης του μισθού στην παραγωγικότητα και στην απασχόληση.6 

Συγκεκριμένα, η αύξηση του μέσου μισθού κατά 1% αυξάνει μεσοπρόθεσμα 

την παραγωγικότητα κατά 1,82% και την απασχόληση κατά 1,71%.  

Πίνακας 5: Επίπτωση μιας αύξησης του μισθού (%) στην παραγωγικότητα και 

την απασχόληση 

Μια αύξηση του μισθού ανά απασχολούμενο 
αυξάνει την: 

                                                
6 Τα αποτελέσματα προέκυψαν κατόπιν οικονομετρικής μελέτης. Λεπτομερή αποτελέσματα 
μπορούν να παρασχεθούν κατόπιν αιτήματος. 
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Παραγωγικότητα 1,82% 
Απασχόληση 1,71% 

 

Συνεπώς, προκύπτει ότι το συνδυαστικό αποτέλεσμα της ζήτησης και των 

μισθών αποδοτικότητας είναι αρκετά ισχυρό. Αντίστοιχες είναι οι συνθήκες 

αναφορικά με την απασχόληση. Το αποτέλεσμα της λειτουργίας του μισθού 

ως πηγή ζήτησης υπερκαλύπτει το αποτέλεσμα της λειτουργίας του μισθού ως 

κόστος παραγωγής. Επομένως, το αποτέλεσμα του δεύτερου ερωτήματος 

βρίσκεται σε συνάφεια με αυτό του πρώτου. Σε αυτό το πλαίσιο, η 

επεκτασιμότητα της ΣΣΕ στο σύνολο του κλάδου αναμένεται να λειτουργήσει 

ευεργετικά τόσο σε όρους παραγωγικότητας όσο και απασχόλησης. Οι 

συνολικά αυξημένοι μισθοί θα δημιουργήσουν κίνητρο στους εργαζόμενους 

για πιο παραγωγική εργασία, ενώ θα αυξηθεί και η ζήτηση για τα προϊόντα 

του κλάδου, που εν συνεχεία θα ενισχύσει και την ζήτηση για απασχόληση.  

 

 


