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«Η ΕΣΕΕ ηονίζει όηι οι μιζθοί είναι πολύ ταμηλόηεροι ηων ηιμών ζηην Ελλάδα ζε 

ζύγκριζη με άλλες Εσρωπαϊκές τώρες». 

 

Η ΔΣΔΔ παξαηεξεί όηη ην πξαγκαηηθό θαιάζη ηεο λνηθνθπξάο ζηελ Διιάδα παξά ηηο 

ρακειόηεξεο ηηκέο ησλ βαζηθώλ αγαζώλ παξακέλεη αθξηβόηεξν ζε ζύγθξηζε κε άιιεο 

ρώξεο. Σύκθσλα κε ηελ ηεηξακεληαία έθζεζε ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Έξεπλαο Ληαλεκπνξίνπ 

Καηαλαισηηθώλ Αγαζώλ (ΙΔΛΚΑ) ην ηππηθό θαιάζη πξντόλησλ ηνπ νξγαλσκέλνπ 

ιηαλεκπνξίνπ ηξνθίκσλ (ζνύπεξ κάξθεη) ζηελ Διιάδα ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2014 είλαη 

θζελόηεξν ζηε ρώξα καο ζπγθξηηηθά κε Αγγιία, Γαιιία θαη Ιζπαλία. Τν ζπκπέξαζκα 

απηό ηζρύεη αθόκα θαη όηαλ αθαηξεζεί ε αμία ηνπ ΦΠΑ από ηελ ηηκή ηνπ θαιαζηνύ (Βι. 

Πίλαθα 1). 

Πίνακαρ 1: Σύγθξηζε κέζσλ ηηκώλ θαιαζηνύ πξντόλησλ ζνύπεξ-κάξθεη Διιάδαο, Αγγιίαο, 

Γαιιίαο θαη Ιζπαλίαο κε θαη ρσξίο ΦΠΑ. 

 Τιμέρ με 

ΦΠΑ 

Τιμέρ συπίρ 

ΦΠΑ 

Γιαθοπά με 

Δλλάδα με ΦΠΑ 

Γιαθοπά με Δλλάδα 

συπίρ ΦΠΑ 

Δλλάδα 38,93 33,54   

Ιζπανία 39,03 35,49 0,26% 5,84% 

Γαλλία 48,64 44,39 24,95% 32,36% 

Ηνυμένο 

Βαζίλειο 
50,78 47,08 30,45% 40,37% 

Πηγή: ΙΕΛΚΑ  

Με κηα πξώηε αλάγλσζε, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ επλντθά γηα ηε ρώξα καο, 

αθνύ ην θαιάζη ζηελ Διιάδα είλαη θαηά ηη θζελόηεξν από ό,ηη ζηελ Ιζπαλία θαη θαηά 

πνιύ θζελόηεξν από ό,ηη ζηε Γαιιία θαη ην Ηλσκέλν Βαζίιεην, είηε 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε απηό ε αμία ηνπ ΦΠΑ είηε όρη. Τν ΙΔΛΚΑ ππνζηεξίδεη όηη ε σο 

άλσ πεξηγξαθόκελε θαηάζηαζε έρεη δηακνξθσζεί αλεμάξηεηα από ηελ απόζηαζε ηεο 

ρώξαο καο από ηα παξαγσγηθά θέληξα ηεο θεληξηθήο Δπξώπεο, ηελ ηδηαίηεξε  

γεσκνξθνινγία ηεο (νδηθό δίθηπν, λεζηά θιπ), ην κέγεζνο ηεο αγνξάο θ.ν.θ. 

Δίναι ζαθέρ όηι ηο εν λόγυ ποζοηικό ζςμπέπαζμα δεν είναι αμθιζβηηήζιμο, 

υζηόζο η ζςναγυγή όηι η μείυζη ηυν ηιμών ζημαίνει καλύηεπο βιοηικό επίπεδο 

είναι βεβιαζμένη και παπαπλανηηική εάν δεν ληθθούν ςπότιν και κάποιοι άλλοι 

παπάγονηερ. Μόνο εάν ηα ζηοισεία αςηά ζςνεξεηαζηούν με ηο επίπεδο ηυν μιζθών 

ζηην Δλλάδα, ζε ζύγκπιζη πάνηοηε με ηιρ ςπόλοιπερ ςπό μελέηη σώπερ, μποπεί να 

πεπιγπαθεί και ηο κςπιόηεπο να επμηνεςθεί αζθαλέζηεπα ηο καλάθι ηηρ 

νοικοκςπάρ. Γηόηη απηό πνπ έρεη νπζηαζηηθή ζεκαζία δελ είλαη ηόζν ε απόιπηε κέζε 

ηηκή ηνπ θαιαζηνύ πξνϊόληωλ αιιά ε κέζε ηηκή ηνπ θαιαζηνύ ζπγθξηηηθά κε ηνλ 

αληίζηνηρν κηζζό ζε θάζε ρώξα (ζρεηηθή ηηκή θαιαζηνύ).  

Οη επηπηώζεηο ηεο νηθνλνκηθήο ύθεζεο ζηελ Διιάδα ζε ζπλδπαζκό κε ηα πεξηνξηζηηθά 

κέηξα ηεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο έρνπλ ζπξξηθλώζεη ζε πνιύ κεγάιν βαζκό ηηο 

ακνηβέο ζηε ρώξα καο κε απνηέιεζκα ε δπλαηόηεηα αγνξάο ελόο ηππηθνύ θαιαζηνύ 

πξνϊόληωλ λα έρεη πιεγεί κε ηδηαίηεξε έληαζε. Σπλεπώο, ε ειαθξώο ρακειόηεξε κέζε 

ηηκή ηνπ θαιαζηνύ πξντόλησλ ζηελ Διιάδα δελ αληηζηαζκίδεη ηηο πνιύ ρακειόηεξεο 

θαηώηαηεο θαη κέζεο ακνηβέο ζηελ νηθνλνκία θαζώο ν θαηαλαισηήο/ λνηθνθπξηό ζηελ 

Διιάδα δαπαλά κεγαιύηεξν πνζνζηό ηωλ ακνηβώλ ηνπ γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ ίδηνπ 

θαιαζηνύ πξνϊόληωλ ζπγθξηηηθά κε ηνπο θαηαλαιωηέο ηωλ άιιωλ ρωξώλ (Βι. Πίλαθεο 2 

θαη 3). 
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Πίνακαρ 2: Καηώηαηνο κηζζόο, ζπληειεζηήο ΦΠΑ θαη πνζνζηό ηνπ θαηώηαηνπ κηζζνύ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

αγνξά ελόο θαιαζηνύ κε θαη ρσξίο ΦΠΑ ζε Διιάδα, Ιζπαλία, Γαιιία θαη Ηλσκέλν Βαζίιεην 

 Καηώηαηνο 

κηζζόο (Ιαλ. 

2014) Σε 

επξώ 

Μεησκέλνο 

Σπληει. ΦΠΑ 

(βαζηθά 

ηξόθηκα) 

Πνζνζηό θαηώηαηνπ κηζζνύ 

πνπ απαηηείηαη γηα αγνξά 

ελόο θαιαζηνύ κε ΦΠΑ 

Πνζνζηό θαηώηαηνπ κηζζνύ 

πνπ απαηηείηαη γηα αγνξά 

ελόο θαιαζηνύ ρσξίο ΦΠΑ 

Δλλάδα* 684 (586)* 13,0% 5,69% (6,64%)* 4,90% (5,72)* 

Ιζπανία 753 4,0% 5,18% 4,71% 

Γαλλία 1.445 5,5% 3,37% 3,07% 

Ηνυμένο 

Βαζίλειο 
1.217 0,0% 4,17% 3,87% 

Πηγή: Eurostat 

*: Η Eurostat θαηαγξάθεη ωο θαηώηαην κηζζό ζηελ Ειιάδα ηα 684 επξώ. Ο κηζζόο απηόο πξνθύπηεη 

πνιιαπιαζηάδνληαο ηα 586 ηνπ θαηώηαηνπ κηζζνύ επί 14 κήλεο θαη δηαηξώληαο κε 12. Αληίζηνηρε κεζνδνινγία 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηηο ππόινηπεο ρώξεο. 

Η δπζρέξεηα αγνξάο ηνπ ηππηθνύ θαιαζηνύ πξντόλησλ δηνγθώλεηαη – δειαδή, ην 

πνζνζηό ηνπ θαηώηαηνπ κηζζνύ πνπ απαηηείηαη γηα αγνξά ελόο θαιαζηνύ είλαη 

κεγαιύηεξν ζηε ρώξα καο - αλ ιεθζεί ππόςηλ πσο ν ζπληειεζηήο ΦΠΑ ζηα ηξόθηκα 

(βαζηθά αγαζά-αγαζά κε αλειαζηηθή δήηεζε) είλαη ζεκαληηθά πςειόηεξνο ζηελ 

Διιάδα ζε ζρέζε κε όιεο ηηο ππό εμέηαζε ρώξεο (θεξ’ εηπείλ 13% ή 23% γηα 

αλαςπθηηθά θαη ρπκνύο έλαληη ησλ θνξνινγηθώλ ζπληειεζηώλ 10% θαη 5,5% ζηε 

Γαιιία, 10% θαη 4% ζηελ Ιζπαλία θαη 0,0% ζηελ Αγγιία).  

Πίνακαρ 3: Μέζνο αθαζάξηζηνο κηζζόο θαη πνζνζηό ηνπ κέζνπ κηζζνύ πνπ απαηηείηαη γηα 

ηελ αγνξά ελόο θαιαζηνύ κε θαη ρσξίο ΦΠΑ ζε Διιάδα, Ιζπαλία, Γαιιία θαη Ηλσκέλν 

Βαζίιεην 

 Μέζνο κηζζόο 

(Ιαλ. 2014) Σε 

επξώ 

Πνζνζηό κέζνπ αθαζ. 

κηζζνύ πνπ απαηηείηαη γηα 

αγνξά ελόο θαιαζηνύ κε 

ΦΠΑ 

Πνζνζηό κέζνπ αθαζ. 

κηζζνύ πνπ απαηηείηαη γηα 

αγνξά ελόο θαιαζηνύ ρσξίο 

ΦΠΑ 

Δλλάδα 818 4,76%  4,10%  

Ιζπανία 2.019 1,93% 1,76% 

Γαλλία 2.651 1,83% 1,67% 

Ηνυμένο 

Βαζίλειο 
2.504 2,03% 1,88% 

Τα ζηνηρεία γηα Ειιάδα θαη Ιζπαλία αλαθέξνληαη ζην 2013, γηα ηε Γαιιία ζην 2011 θαη γηα ην 

Ηλωκέλν Βαζίιεην ζην Ιαλνπάξην ηνπ 2014. Η κεηαηξνπή ηωλ αγγιηθώλ ιηξώλ ζε επξώ έγηλε κε 

βάζε ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηεο 25
εο

 Φεβξνπαξίνπ 2014.    

Η θαηαλνκή ησλ κηζζώλ, έηζη όπσο παξαηίζεηαη, δελ είλαη θαλνληθή αιιά 

παξνπζηάδεη ζεηηθή αζπκκεηξία (right-skewed) κε απνηέιεζκα νη πεξηζζόηεξνη 

κηζζσηνί λα ιακβάλνπλ ρακειόηεξεο ακνηβέο από απηέο ηνπ Πίλαθα 3. Ωζηόζν, απηέο 

δελ παύνπλ λα απνηεινύλ αζθαιή έλδεημε ησλ πνιύ κεγάισλ απνθιίζεσλ πνπ 

επηθξαηνύλ ζηηο κέζεο ακνηβέο ζηηο παξαπάλσ ρώξεο (Βι. Πίλαθα 4). Από ηνλ 

αθόινπζν Πίλαθα επηβεβαηώλεηαη πσο ε δηαθνξά ζηελ ηηκή ηνπ θαιαζηνύ ζηελ 

Διιάδα, ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο ρώξεο, είλαη πνιύ κηθξόηεξε από ηελ αληίζηνηρε 

δηαθνξά ζηνλ θαηώηαην/ κέζν κηζζό.  
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Πίνακαρ 4: Πόζν ρακειόηεξα είλαη ε Διιάδα ζπγθξηηηθά κε ηηο ηηκέο θαιαζηνύ κε ή ρσξίο ΦΠΑ 

θαη ηνλ θαηώηαην/ κέζν κηζζό.  

Πόζο σαμηλόηεπα βπίζκεηαι η Δλλάδα ζςγκπιηικά με 

 Τιμέρ καλαθιού με 

ΦΠΑ 

Τιμέρ καλαθιού συπίρ 

ΦΠΑ 
Καηώηαηο μιζθό Μέζο μιζθό 

Ιζπανία -0,26% -5,49% -9,16% -59,48% 

Γαλλία -19,96% -24,44% -52,66% -69,14% 

Ηνυμένο Βαζίλειο -23,34% -28,76% -43,80% -67,33% 

Πηγή: ΙΕΛΚΑ, Eurostat, Wikipedia, Επεμεξγαζία ζηνηρείωλ ΙΝ.ΕΜ.Υ. ηεο ΕΣΕΕ 

Παξάιιεια, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο νη παξαπάλσ κέζεο ακνηβέο είλαη 

αθαζάξηζηεο, δειαδή δελ ιακβάλνπλ ππόςε ηελ αικαηώδε αύμεζε ησλ θνξνινγηθώλ 

επηβαξύλζεσλ ζηελ Διιάδα θαη ηελ πεξαηηέξσ ζπξξίθλσζε ηνπ δηαζέζηκνπ 

εηζνδήκαηνο θαη ηεο πξαγκαηηθήο αγνξαζηηθήο δύλακεο ησλ Διιήλσλ θαηαλαισηώλ. 

Τέινο, ε κέζε ηηκή ηνπ θαιαζηνύ κε ΦΠΑ ζα πξέπεη λα ζπκπηεζηεί θαηά πνιύ, ώζηε ν 

θαηαλαισηήο πνπ ακείβεηαη κε ηνλ θαηώηαην / κέζν κηζζό ζηελ Διιάδα λα έρεη ηελ 

ίδηα ζρεηηθή επηβάξπλζε κε ηνλ αληίζηνηρν θαηαλαισηή ζηηο άιιεο ρώξεο.   

Με βάζε ηα παξαπάλσ, είλαη απηνλόεην όηη ζα πξέπεη λα ζηακαηήζεη ε θαζνδηθή 

πνξεία ησλ κηζζώλ ζηελ ρώξα καο γηα λα αλαηαρζεί επηηέινπο ε θαηαλάισζε. Οη 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα ειιεληθά λνηθνθπξηά πξέπεη λα θαηαλνεζνύλ ζην 

γεληθόηεξν πιαίζην ηεο ύθεζεο θαη θαη’ επέθηαζε λα αληηκεησπηζηνύλ σο κέξνο ηνπ 

πξνβιήκαηνο θαη όρη σο κηα μεθνκκέλε πξαγκαηηθόηεηα. Οη ζπγθξίζεηο κε άιιεο ρώξεο 

είλαη επηβεβιεκέλεο αιιά γηα λα είλαη γόληκεο πξέπεη λα γεηώλνληαη ζην 

θνηλσληθννηθνλνκηθό πεξηβάιινλ θάζε ρώξαο.  

 

 


