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Η απασχόληση στον τουριστικό τοµέα

Κύρια συµπεράσµατα
 Στην Ελλάδα καταγράφεται η ανάπτυξη µιας δευτερεύουσας αγοράς εργασίας
µε αντίστοιχα χαρακτηριστικά της επίσηµης, στην οποία είναι ιδιαίτερα
διαδεδοµένο το φαινόµενο της αδήλωτης απασχόλησης
 Σε ελέγχους που πραγµατοποίησε το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας το 2011
παρουσιάστηκαν περιστατικά αδήλωτης εργασίας στο 30% των περιπτώσεων
 Η εµπειρική ανάλυση της αδήλωτης εργασίας είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς
δεν είναι εφικτό να προσδιοριστεί ο αριθµός των ωρών που εργάζεται ένα
άτοµο στην ανεπίσηµη αγορά εργασίας. Για το λόγο αυτό προσεγγίζεται, µεταξύ
άλλων,

από

το

µέγεθος

της

αυτοαπασχόλησης

σε

µια

οικονοµία,

συµπεριλαµβανοµένων και των συµβοηθούντων µελών στην οικογενειακή
επιχείρηση
 Οι εργασιακές σχέσεις σε αυτές τις µορφές απασχόλησης αποσκοπούν στον πιο
άµεσο έλεγχο της παραγωγής και των όρων αµοιβής τους
 Το ύψος της αυτοαπασχόλησης στην Ελλάδα είναι διπλάσιο του µέσου όρου της
ευρωζώνης και ανέρχεται στο 31% της συνολικής απασχόλησης το 2011. Στον
πρωτογενή

τοµέα

(73%)

και

στα

Επιστηµονικά-Τεχνικά

επαγγέλµατα

(δικηγόροι, λογιστές, σύµβουλοι επιχειρήσεων, αρχιτέκτονες, επιστηµονική
έρευνα κ.ά., 61%) καταγράφονται τα υψηλότερα ποσοστά αυτοαπασχόλησης
στην Ελλάδα
 Οι βοηθοί στην οικογενειακή επιχείρηση αποκοµίζουν εισόδηµα από την
εργασία τους, αλλά στην πλειοψηφία τους δεν καταβάλλουν εισφορές
ασφάλισης
 Το ποσοστό των βοηθών σε οικογενειακή επιχείρηση ανέρχεται στο 5% στην
Ελλάδα, όταν στο µέσο όρο της ευρωζώνης δεν ξεπερνά το 1% το 2011. Το
υψηλότερο ποσοστό συµµετοχής των βοηθών στην οικογενειακή επιχείρηση
στην Ελλάδα καταγράφεται στον πρωτογενή τοµέα (18%) και στην εστίαση
(13%)
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1. Σκοπός της µελέτης
Η βαθιά ύφεση στην οποία έχει εισέλθει η ελληνική οικονοµία την τελευταία τριετία
αποτυπώνεται µε τον πλέον αρνητικό τρόπο στην αγορά εργασίας, καθώς η πορεία της
ανεργίας καταγράφει έντονα ανοδική τάση. Η µεγάλη υποχώρηση της οικονοµικής
δραστηριότητας ωθεί ολοένα και µεγαλύτερο αριθµό επιχειρήσεων σε µείωση του
προσωπικού που απασχολείται, ενώ στον εργασιακό χώρο καταγράφονται σηµαντικές
µεταβολές, καθώς αυξάνονται οι επιχειρηµατικές και ατοµικές συµβάσεις εργασίας έναντι των
κλαδικών.
H ύφεση και η ανεργία σε συνδυασµό µε το µέγεθος της παραοικονοµίας στην Ελλάδα, ευνοεί
επίσης την ανάπτυξη της αδήλωτης εργασίας, της αµειβόµενης δηλαδή δραστηριότητας που
είναι νόµιµη ως προς τη φύση της, αλλά δεν δηλώνεται στις δηµόσιες αρχές µε συνέπεια την
αποφυγή της φορολογίας και των αντίστοιχων εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Στη µελέτη αυτή
εξετάζονται οι κυριότεροι παράγοντες που συµβάλλουν στην εκδήλωση του φαινοµένου, όπως και

µέθοδοι για την προσέγγιση της σε επίπεδο σηµαντικών κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας,
αλλά και µορφών απασχόλησης οι οποίες, σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, θεωρείται ότι
ευνοούν την ύπαρξη ή και τη διεύρυνσή της.
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2. Το φαινόµενο της αδήλωτης εργασίας στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα καταγράφεται πιο έντονα συγκριτικά µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η ανάπτυξη
µιας δευτερεύουσας αγοράς εργασίας µε αντίστοιχα χαρακτηριστικά όπως της επίσηµης, στην
οποία όµως είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένο το φαινόµενο της αδήλωτης απασχόλησης.

[1], [2]

Με

τον όρο αδήλωτη εργασία περιγράφονται οι αµειβόµενες δραστηριότητες που είναι νόµιµες ως
προς τη φύση τους, αλλά δεν δηλώνονται στις δηµόσιες αρχές µε συνέπεια την αποφυγή της
φορολογίας και των αντίστοιχων εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών

Κοινοτήτων1). ∆εδοµένου όµως, ότι η άµεση παρατήρηση του φαινοµένου δεν είναι εφικτή, στη
µελέτη αυτή αποτυπώνονται στατιστικά στοιχεία που σχετίζονται µε την εκδήλωση των

χαρακτηριστικών της αδήλωτης εργασίας, µε σκοπό την εξαγωγή συµπερασµάτων για τις
κυριότερες αιτίες, αλλά και πιθανούς τρόπους αντιµετώπισης του φαινοµένου.
Στην Ελλάδα, η αδήλωτη (ή µαύρη) εργασία εντοπίζεται στα άτοµα (ηµεδαπούς ή νόµιµους
µετανάστες) που εργάζονται ανασφάλιστοι και δεν εµφανίζονται σε καµία συναλλαγή του
εργοδότη µε τις αρµόδιες Αρχές (πχ ΙΚΑ), όπως και σε αλλοδαπούς που βρίσκονται παράνοµα
στη χώρα. Στις παραπάνω µορφές ανασφάλιστης εργασίας θα πρέπει να περιλαµβάνεται και η
«πληµµελής ασφάλιση» των ήδη ασφαλισµένων, δηλαδή η απόκρυψη είτε ηµερών / ωρών
εργασίας είτε τµήµατος του ασφαλιστέου ποσού. Η αδήλωτη εργασία συνδέεται µε την
ανάπτυξη της παραοικονοµίας η οποία εκτιµάται στο 25% περίπου του ΑΕΠ της χώρας [3], ενώ
συνεπάγεται µεγάλες απώλειες για τα ασφαλιστικά ταµεία µέσω της εισφοροδιαφυγής. Το
γεγονός αυτό συµβάλλει στη διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, καθώς διαρρηγνύεται η
σχέση µεταξύ καταβολής κοινωνικών εισφορών από εργοδότες-εργαζοµένους και κοινωνικών
παροχών από την πλευρά της πολιτείας. Ταυτόχρονα, αποτελεί µια µορφή αθέµιτου
ανταγωνισµού στην επιχειρηµατικότητα, καθώς επιχειρήσεις που εφαρµόζουν την εργατική
νοµοθεσία, αντιµετωπίζουν δυσκολίες να επεκτείνουν (ή ακόµα και να διατηρήσουν) τη
δραστηριότητά τους, σε αντίθεση µε εκείνες που καταφεύγουν σε πρακτικές που συνδέονται
µε την παραοικονοµική δραστηριότητα.
Σύµφωνα µε την έκθεση πεπραγµένων του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)

[3]

, το

ποσοστό της ανασφάλιστης εργασίας στις επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν ανήλθε στο 30% το
2011. Ενδεικτικά, από τους ελέγχους που πραγµατοποιήθηκαν (από τα µικτά κλιµάκια ΣΕΠΕ
και ΕΥΠΕΑ2) σε 20 χιλ. επιχειρήσεις (ή 3% του συνόλου της χώρας) σε ολόκληρη την
επικράτεια, διαπιστώθηκε ότι από τους 67 χιλ. εργαζόµενους σε αυτές, οι 20 χιλ. ήταν
ανασφάλιστοι και µη καταχωρηµένοι στα ειδικά βιβλία νεοπροσλαµβανόµενου προσωπικού, µε
την πλειοψηφία αυτών (59%) να είναι Έλληνες (∆ιάγραµµα 2.1).

1

Ενίσχυση της καταπολέµησης της αδήλωτης εργασίας. Ανακοίνωση της επιτροπής προς το συµβούλιο,
το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, την ευρωπαϊκή οικονοµική και κοινωνική επιτροπή και την επιτροπή των
περιφερειών.
2
Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου Ασφάλισης.
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∆ιάγραµµα 2.1: Ανασφάλιστη εργασία στην Ελλάδα σύµφωνα µε τους ελέγχους του
ΣΕΠΕ, 2011
Α. Κατανοµή ασφαλισµένων & ανασφάλιστων εργαζοµένων

Β. Κατανοµή ανασφάλιστων εργαζοµένων µε βάση την υπηκοότητα

Πηγή: ΣΕΠΕ

Η έκταση του φαινοµένου σε συνδυασµό µε την ύφεση της ελληνικής οικονοµίας, η οποία
έχει ως αποτέλεσµα τη µεγάλη άνοδο της ανεργίας, ασκεί αρνητική επίδραση στην πορεία των
ασφαλιστικών εισφορών οι οποίες το 2011 σηµείωσαν πτώση -7,6% σε σχέση µε το
προηγούµενο έτος (έναντι ανόδου κατά 1% το 2010).

3.1 Κύριες αιτίες εκδήλωσης της αδήλωτης εργασίας
Το φαινόµενο της αδήλωτης εργασίας είναι πολυσύνθετο και επηρεάζεται από ένα ευρύτερο
φάσµα οικονοµικών, κοινωνικών, πολιτικών και θεσµικών παραγόντων. Στους θεσµικούς
παράγοντες, ως κυριότεροι επισηµαίνονται η χαµηλή εµπιστοσύνη στην οργάνωση του
κράτους και στο πολιτικό σύστηµα, οι ισχυροί οικογενειακοί δεσµοί και η θετικά προσκείµενη
συµπεριφορά προς την ανασφάλιστη εργασία. Αντίστοιχα, ως κυριότεροι πολιτικοί παράγοντες
για την εµφάνιση του φαινοµένου προβάλλονται το ανεπαρκές κοινωνικό κράτος (πχ χαµηλά
κοινωνικά επιδόµατα), το ύψος της φορολογίας και των ασφαλιστικών εισφορών, ενώ στους
κυριότερους κοινωνικούς-οικονοµικούς παράγοντες εντάσσονται η παραγωγική δοµή της
οικονοµίας και το µέγεθος της παραοικονοµίας .
Ταυτόχρονα, η αδήλωτη εργασία τείνει να είναι πιο έντονη σε οικονοµίες που χαρακτηρίζονται
από υψηλά ποσοστά ανεργίας, µεγάλο αριθµό αυτοαπασχολούµενων και σηµαντικές
µεταναστευτικές ροές. Οι παράγοντες αυτοί, αποτελούν διαρθρωτικές αδυναµίες της
ελληνικής αγοράς εργασίας, γεγονός που ερµηνεύει σε σηµαντικό βαθµό το υψηλό ποσοστό
που καταγράφεται στη χώρα. Η ανεργία στην Ελλάδα είναι διαχρονικά υψηλότερη από το
µέσο όρο της ευρωζώνης, ενώ την τελευταία διετία καταγράφει έντονα ανοδική τάση, ως
συνέπεια της ύφεσης στην οποία έχει εισέλθει η ελληνική οικονοµία. Το 2011 το ποσοστό
ανεργίας διαµορφώθηκε στο 18% (877 χιλ. άνεργοι), επίδοση που είναι η δεύτερη υψηλότερη
έπειτα από της Ισπανίας (21%), ενώ το α’ εξάµηνο του 2012 ανήλθε στο 23,1% µε τον
αριθµό των ανέργων να ξεπερνά τα 1,1 εκατ. βάσει της έρευνας Εργατικού ∆υναµικού.
Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών
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∆ιάγραµµα 2.2: Κύριοι παράγοντες που ευνοούν τα φαινόµενο της αδήλωτης
εργασίας

Η ανεργία πλήττει σε µεγαλύτερο βαθµό τις γυναίκες και τους νέους (ιδιαίτερα στην ηλικιακή
οµάδα των 15 έως 24 ετών), µε το αντίστοιχο ποσοστό να κυµαίνεται σε διπλάσιο επίπεδο
από εκείνο στην ευρωζώνη. Από την άλλη πλευρά, η αυτοαπασχόληση ως µορφή εργασίας
συναντάται σε πολλούς κλάδους της εγχώριας οικονοµικής δραστηριότητας, µε την αναλογία
στο σύνολο των απασχολούµενων να είναι η µεγαλύτερη στις χώρες-µέλη της ΕΕ (36%,
∆ιάγραµµα 2.3).
∆ιάγραµµα 2.3: Χαρακτηριστικά αγοράς εργασίας, Ελλάδα και Eυρωζώνη-17, 2011

(*) Συµπεριλαµβανοµένων των οικογενειακών βοηθών

Πηγή: Eurostat Επεξεργασία: ΙΟΒΕ
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Η εµφάνιση της αδήλωτης εργασίας όµως, συνδέεται και µε το ύψος του µη µισθολογικού
κόστους που καταβάλλεται από εργοδότες και εργαζόµενους. Σύµφωνα µε στοιχεία του
OECD [4] για το 2011, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες µε το υψηλότερο µη µισθολογικό
κόστος εργασίας το οποίο ανέρχεται στο 35% περίπου του συνολικού κόστους εργασίας
(∆ιάγραµµα 2.4).
Η διαχρονική εξέλιξη των παραπάνω µεγεθών σε συνδυασµό µε τη συχνότητα και το εύρος
των ελέγχων τήρησης της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας ευνοούν την εµφάνιση,
αλλά και την διεύρυνση της αδήλωτης εργασίας στην Ελλάδα. Αν και την τελευταία διετία
καταγράφεται ενίσχυση του αρµόδιου ελεγκτικού µηχανισµού, το φαινόµενο της αδήλωτης
εργασίας έχει ενταθεί ως συνέπεια της οικονοµικής ύφεσης και της σηµαντικής υποχώρησης
της οικονοµικής δραστηριότητας.

∆ιάγραµµα 2.4: Μη µισθολογικό κόστος ως ποσοστό του συνολικού κόστους
εργασίας σε χώρες-µέλη της ευρωζώνης, 2011
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Πηγή: OECD

Έτσι, πολλές επιχειρήσεις καταφεύγουν στη µη καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης αποσκοπώντας (λανθασµένα) στον περιορισµό του λειτουργικού τους κόστους. Σε
πιο δυσµενή θέση όµως, βρίσκονται τα άτοµα (για παράδειγµα οι µακροχρόνια άνεργοι) τα
οποία στην αναζήτηση εργασίας, αδυνατούν να διαπραγµατευθούν τους όρους, αλλά και τις
συνθήκες µε τις οποίες απασχολούνται µε συνέπεια να στερούνται βασικών εργασιακών
δικαιωµάτων, όπως η ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, η προστασία έναντι του κινδύνου
εργατικού ατυχήµατος, αλλά και η µελλοντική θεµελίωση συνταξιοδότησης λόγω της έλλειψης
του απαραίτητου αριθµού ενσήµων.
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3.3 Τρόποι προσέγγισης της αδήλωτης εργασίας
Η αδήλωτη εργασία λαµβάνει διάφορες µορφές, όπως η συµµετοχή στη δευτερεύουσα αγορά
εργασίας (εξ ολοκλήρου είτε παράλληλα µε τη συµµετοχή στην επίσηµη αγορά εργασίας) ή η
απασχόληση ατόµων που δεν µπορούν να συµµετέχουν στην επίσηµη αγορά εργασίας (πχ
παράνοµοι µετανάστες). Για το λόγο αυτό, η εµπειρική ανάλυση της αδήλωτης εργασίας είναι
ιδιαίτερα δύσκολη, δεδοµένου ότι το σύνολο των ωρών που εργάζεται το άτοµο που
συµµετέχει στην ανεπίσηµη αγορά εργασίας είναι σχεδόν αδύνατο να προσδιοριστεί.
Στη βιβλιογραφία για την παραοικονοµική δραστηριότητα προτείνονται διάφορες µέθοδοι
προσέγγισης του φαινοµένου, όπως η δειγµατοληπτική έρευνα σε άτοµα και νοικοκυριά
(άµεσος τρόπος εκτίµησης) ή η ανάπτυξη υποδειγµάτων για την ποσοτική εκτίµησή της.
Ακολουθούνται επίσης έµµεσες µέθοδοι, σύµφωνα µε τις οποίες ορισµένα µεγέθη
ερµηνεύονται ως ενδείξεις εκδήλωσης του φαινοµένου. Οι κυριότερες βασίζονται σε πιθανές
αποκλίσεις που εµφανίζουν τα στατιστικά στοιχεία από διαφορετικές πηγές δεδοµένων.[5]
Όσον αφορά στην αγορά εργασίας, µια προσέγγιση αυτού του τύπου στηρίζεται στη σύγκριση
της απασχόλησης από δειγµατοληπτικές και απογραφικές έρευνες, όπως για παράδειγµα της
Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού (δειγµατοληπτική) και των στατιστικών στοιχείων από
ασφαλιστικούς οργανισµούς (απογραφική) οι

οποίοι καταγράφουν τον αριθµό των

εργαζοµένων για τους οποίους καταβάλλονται εισφορές ασφάλισης από τις επιχειρήσεις που
τους απασχολούν.
Σε µια δειγµατοληπτική έρευνα η µέση εκτίµηση του πληθυσµού κατά κατάσταση
απασχόλησης (απασχολούµενοι, άνεργοι, µη οικονοµικά ενεργοί κ.ο.κ) προκύπτει από
αναγωγή των δεδοµένων που συλλέγονται. Με βάση τη συγκεκριµένη έµµεση µέθοδο, η
διαφορά που ενδεχοµένως προκύπτει από την εκτίµηση της απασχόλησης µε δειγµατοληψία
σε σύγκριση µε καταγεγραµµένα στοιχεία για εργαζόµενους (από έναν ασφαλιστικό οργανισµό
για παράδειγµα) αποδίδεται εν µέρει και στην ύπαρξη αδήλωτης εργασίας.

∆ιάγραµµα 2.5: Έµµεση µέθοδος προσέγγισης της αδήλωτης εργασίας

Μισθωτοί

Μισθωτοί

ΕΛΣΤΑΤ
Απασχολούµενοι
κατά θέση στο
επάγγελµα

Αυτοαπασχολούµενοι
Βοηθοί στην
οικογενειακή επιχείρηση

ΙΚΑ
Ασφαλισµένοι σε
κοινές
επιχειρήσεις και
Οικοδοµοτεχνικά
έργα

Μισθωτοί απασχολούµενοι από την ΕΕ∆ της ΕΛΣΤΑΤ έναντι ασφαλισµένων στο ΙΚΑ
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Στο πλαίσιο αυτό, λαµβάνονται στοιχεία απασχόλησης από την Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού
της ΕΛΣΤΑΤ και από το Ίδρυµα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ). Η έρευνα εργατικού
δυναµικού (ΕΕ∆) πραγµατοποιείται στον πληθυσµό των ιδιωτικών νοικοκυριών µε σκοπό την
παροχή συγκρίσιµων στατιστικών στοιχείων για την απασχόληση και την ανεργία στις χώρεςµέλη της ΕΕ και οι εκτιµήσεις της αφορούν στην κύρια απασχόληση (όχι δηλαδή την
απασχόληση µε βάση των αριθµό των θέσεων εργασίας).
Αντίστοιχα, στα µηνιαία στοιχεία του ΙΚΑ δηµοσιεύεται ο αριθµός των ασφαλισµένων, όπως
προκύπτει από τις Αναλυτικές Περιοδικές ∆ηλώσεις που υποβάλλουν οι επιχειρήσεις που
απασχολούν άτοµα που ασφαλίζονται στον Οργανισµό. ∆εδοµένου ότι οι ασφαλισµένοι στο
ΙΚΑ εργάζονται κατά κύριο λόγο µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας (δηλαδή µισθωτή εργασία)3
και προκειµένου τα στοιχεία να είναι (στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό) συγκρίσιµα µε εκείνα
της ΕΛΣΤΑΤ, λαµβάνεται από την Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού ο αριθµός των µισθωτών
απασχολούµενων ο οποίος προκύπτει από την ανάλυση της απασχόλησης ως προς τη θέση
στο επάγγελµα (∆ιάγραµµα 2.5).
Εξαιρώντας την απασχόληση σε κλάδους που σχετίζονται µε το δηµόσιο τοµέα, όπως την
∆ηµόσια διοίκηση και Άµυνα, την Υγεία και την Εκπαίδευση (καθώς οι εργαζόµενοι υπάγονται
στην πλειοψηφία τους σε διαφορετικό καθεστώς ασφάλισης), γίνεται σύγκριση µεταξύ του
αριθµού των ασφαλισµένων στο ΙΚΑ και των µισθωτών από την ΕΕ∆ σε κύριους κλάδους
οικονοµικής δραστηριότητας, όπως ο Πρωτογενής τοµέας, η Μεταποίηση, οι Υπηρεσίες
εστίασης και καταλύµατος και οι Κατασκευές, όπου καταγράφεται περισσότερο από το ήµισυ
της συνολικής απασχόλησης στη χώρα (54%, ∆ιάγραµµα 2.5).
∆ιάγραµµα 2.6: Κλάδοι οικονοµικής δραστηριότητας µε τη µεγαλύτερη
απασχόληση στην Ελλάδα, 2011
Εµπόριο
19%

Πρωτογενής
τοµέας
12%

Μεταποίηση 10%

Άλλοι κλάδοι
46%

ΞενοδοχείαΕστιατόρια
7%
Κατασκευές
6%

Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, ΕΛΣΤΑΤ Επεξεργασία: ΙΟΒΕ
3

Το ΙΚΑ αποτελεί το µεγαλύτερο ασφαλιστικό φορέα µισθωτής εργασίας στην Ελλάδα.
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Η κατανοµή των ασφαλισµένων του ΙΚΑ ανά οικονοµική δραστηριότητα γίνεται µε βάση τον
Κωδικό Αριθµό ∆ραστηριότητας (ΚΑ∆)4, ενώ των απασχολουµένων στην ΕΕ∆ µε την ΣΤΑΚΟ∆08. Προκειµένου να είναι εφικτή η σύγκριση των στοιχείων, οι κλάδοι από τις δύο πηγές
δεδοµένων αντιστοιχίζονται µε τον τρόπο που απεικονίζεται στο ∆ιάγραµµα 2.10 του
Παραρτήµατος.
Από την ανάλυση των στοιχείων για το 20105 προκύπτει ότι η µεγαλύτερη διαφορά στα
στοιχεία απασχόλησης µεταξύ ΕΛΣΤΑΤ και ΙΚΑ καταγράφεται στον κλάδο των Κατασκευών,
όπου ο αριθµός των ασφαλισµένων στον οργανισµό ανήλθε σε 157 χιλ., ενώ από την ΕΕ∆ ο
αριθµός των µισθωτών απασχολούµενων εκτιµάται σε 210 χιλ. (διαφορά δηλαδή κατά

55

χιλ.). Σηµαντική διαφορά µεταξύ των δύο πηγών στατιστικών στοιχείων καταγράφεται επίσης,
στις εκτιµήσεις για τον πρωτογενή τοµέα και τη µεταποίηση, ενώ ελαφρώς ηπιότερη είναι για
την εστίαση (∆ιάγραµµα 2.6).
∆ιάγραµµα 2.6: Έµµεση προσέγγιση της αδήλωτης εργασίας - Εκτίµηση της
διαφοράς µισθωτών ΕΛΣΤΑΤ και ασφαλισµένων ΙΚΑ, 2010

210

Κατασκευές

157
53

54

Πρωτογενής
τοµέας

7
47

345

Μεταποίηση

304
41

443

Εµπόριο

421
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115

Εστίαση
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Καταλύµατα

63
-17
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Ασφαλισµένοι ΙΚΑ
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400

500

ΕΛΣΤΑΤ µείον ΙΚΑ

Πηγή: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΛΣΤΑΤ Επεξεργασία: ΙΟΒΕ

Αντίθετα, στις υπηρεσίες καταλύµατος οι ασφαλισµένοι στο ΙΚΑ ξεπερνούν (µε βάση την
ακολουθούµενη προσέγγιση) την εκτίµηση των µισθωτών απασχολούµενων από την ΕΛΣΤΑΤ.
4

Όπως αναφέρεται στο µηνιαίο δελτίο απασχόλησης στην περίπτωση πολλαπλής απασχόλησης
κρατείται η κύρια.
5
Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της µελέτης τα στοιχεία για το 2010 αφορούν στα πιο πρόσφατα
διαθέσιµα, σε ετήσια βάση, για τα οποία η ∆ιεύθυνση Αναλογιστικών Μελετών του ΙΚΑ µπορούσε να
προσφέρει σε επίπεδο κλάδων για την Εστίαση και τα Καταλύµατα ξεχωριστά.
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Από την ανάλυση των στοιχείων του κλάδου σε τριµηνιαία βάση (για τη διετία 2009-2010)
παρατηρείται ότι η άνοδος των ασφαλισµένων το γ’ τρίµηνο του έτους στα στοιχεία του ΙΚΑ
είναι µεγαλύτερη συγκριτικά µε εκείνη στην έρευνα Εργατικού ∆υναµικού. Το γεγονός αυτό
αντανακλά ενδεχοµένως την ασφάλιση στον οργανισµό ατόµων που παράλληλα µιας άλλης
εργασίας απασχολούνται και σε ένα κατάλυµα (ξενοδοχεία, ενοικιαζόµενα δωµάτια) στη
διάρκεια του καλοκαιριού µε σκοπό να ενισχύσουν το εισόδηµά τους. Επίσης, είναι πιθανό από
τον

διαχωρισµό

της

ΕΛΣΤΑΤ

ως

προς

τη

θέση

στο

επάγγελµα,

µέρος

των

αυτοαπασχολούµενων να ασφαλίζονται στο ΙΚΑ. Στην περίπτωση αυτή ωστόσο, δεν είναι
εφικτή η αποτύπωση αυτού του στοιχείου στην προσέγγιση για την εκτίµηση της αδήλωτης
εργασίας (δηλαδή µισθωτοί από την ΕΛΣΤΑΤ έναντι ασφαλισµένων στο ΙΚΑ).

3.4 Η αυτοαπασχόληση ως µορφή απασχόλησης που ευνοεί την αδήλωτη
εργασία
Στη βιβλιογραφία[6] προτείνεται ότι η έκταση της αδήλωτης εργασίας συνδέεται ως ένα βαθµό
και µε το µέγεθος της αυτοαπασχόλησης σε µια οικονοµία συµπεριλαµβανοµένων και των
συµβοηθούντων µελών στην οικογενειακή επιχείρηση. Το γεγονός αυτό, αποδίδεται στα
χαρακτηριστικά αυτών των µορφών απασχόλησης, καθώς οι εργασιακές σχέσεις βασίζονται
κυρίως σε προσωπικό ή συγγενικό επίπεδο µε σκοπό τον πιο άµεσο έλεγχο της παραγωγής και
των όρων αµοιβής τους.
∆ιάγραµµα 2.7: Κλάδοι οικονοµικής δραστηριότητας µε το µεγαλύτερο ποσοστό
βοηθών οικογενειακής επιχείρησης στη συνολική απασχόληση, 2011

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, Eurostat Επεξεργασία: ΙΟΒΕ

Στην περίπτωση αυτή η οργάνωση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας είναι πιο χαλαρή, η
απασχόληση είναι σε αρκετές περιπτώσεις εποχιακή και εντάσεως εργασίας, ενώ παρατηρείται
Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών
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η τάση τα άτοµα να ενισχύουν το εισόδηµά τους και µέσα από τη µη καταβολή φόρων και
εισφορών.
Με τον όρο βοηθοί στην οικογενειακή επιχείρηση, περιγράφονται τα άτοµα που εργάζονται
στις επιχειρήσεις των γονέων τους, αποκοµίζοντας εισόδηµα για την εργασία την οποία
προσφέρουν. Ωστόσο, στην πλειοψηφία τους τα συµβοηθούντα µέλη δεν καταβάλλουν
εισφορές ασφάλισης (εκτός από ορισµένες περιπτώσεις και σε περιοχές µε µικρό πληθυσµό6),
µε συνέπεια να µην αποτυπώνεται η απασχόλησή τους στα στατιστικά στοιχεία ασφαλιστικών
οργανισµών. Στην Ελλάδα το 2011, οι απασχολούµενοι ως βοηθοί στην οικογενειακή
επιχείρηση ανήλθαν σε 222 χιλ. ή 5% του συνόλου των απασχολουµένων της χώρας, όταν ο
αντίστοιχος µέσος όρος στην ευρωζώνη δεν ξεπερνά το 1% (∆ιάγραµµα 2.8B).
∆ιάγραµµα 2.8: Αυτοαπασχόληση και συµβοηθούντα µέλη στην οικογενειακή
επιχείρηση ως % της συνολικής απασχόλησης στην ευρωζώνη, 2011
Α. Ποσοστό αυτοαπασχόλησης

Β. Ποσοστό απασχόλησης στα συµβοηθούντα µέλη

(*) ∆εν υπάρχει διαθέσιµη πληροφορία για την Εσθονία,
το Λουξεµβούργο, την Μάλτα και την Σλοβακία

Πηγή: Eurostat Επεξεργασία: ΙΟΒΕ

Οι κλάδοι οικονοµικής δραστηριότητας µε την υψηλότερη συµµετοχή είναι ο πρωτογενής
τοµέας -όπου το 1/5 (ή 93 χιλ.) των απασχολούµενων εργάζονται ως βοηθοί, αλλά και η
εστίαση (13%). Στα καταλύµατα και το εµπόριο καταγράφεται αντίστοιχη σχεδόν αναλογία,
ενώ στη Μεταποίηση κυµαίνεται σε παρόµοιο επίπεδο µε το µέσο όρο της χώρας (∆ιάγραµµα
2.7). Η εξέλιξη αυτή έχει ως αποτέλεσµα στους συγκεκριµένους κλάδους να καταγράφονται
τα 4/5 (ή 182 χιλ.) των απασχολούµενων ως βοηθοί στην οικογενειακή επιχείρηση.
Από την άλλη πλευρά, ως αυτοαπασχολούµενοι ορίζονται τα άτοµα που εργάζονται µε µη
εξαρτηµένη σχέση εργασίας, ασκώντας οι ίδιοι την επαγγελµατική τους δραστηριότητα, αν και
έχουν τη δυνατότητα να προσλαµβάνουν µισθωτούς υπαλλήλους. Στην κατηγορία αυτή
εντάσσονται οι «ελεύθεροι επαγγελµατίες» (π.χ. γιατροί, δικηγόροι, µηχανικοί, υδραυλικοί

6

ΕΛΣΤΑΤ, Τµήµα Στατιστικών Πληθυσµού και Αγοράς Εργασίας.
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κ.ά.), αλλά και οι εργαζόµενοι που συνάπτουν σύµβαση παροχής υπηρεσιών µε έναν
εργοδότη.
Το ύψος της αυτοαπασχόλησης εµφανίζει διαφοροποίηση µεταξύ των χωρών της ΕΕ µε την
Ελλάδα να καταγράφει ποσοστό διπλάσιο από το µέσο όρο της ευρωζώνης. Έτσι στην Ελλάδα
σχεδόν ο ένας στους τρεις εργαζόµενους είναι αυτοαπασχολούµενος όταν στις χώρες-µέλη
της ευρωζώνης η αντίστοιχη αναλογία είναι σχεδόν ένας προς εφτά. Χώρες µε υψηλότερο του
µέσου ποσοστού αυτοαπασχόλησης στην ευρωζώνη είναι επίσης η Ιταλία (23%), η
Πορτογαλία (19%), η Κύπρος και η Ισπανία (16%). Αντίθετα, στην Γερµανία, στην Γαλλία και
στην Αυστρία το αντίστοιχο ποσοστό δεν ξεπερνά το 12% της συνολικής απασχόλησης
(∆ιάγραµµα 2.8Α).
Στην Ελλάδα, εκτός από τον πρωτογενή τοµέα που αποτελεί την κατεξοχήν οικονοµική
δραστηριότητα στην οποία εµφανίζεται ο τύπος αυτός απασχόλησης, υψηλό είναι επίσης το
ποσοστό

στα

Επιστηµονικά-Τεχνικά

επαγγέλµατα

(δικηγόροι,

λογιστές,

σύµβουλοι

επιχειρήσεων, αρχιτέκτονες, επιστηµονική έρευνα κ.ά.), καθώς 2 στους 3 σχεδόν εργάζονται
µε αυτή τη µορφή απασχόλησης (∆ιάγραµµα 2.9).
∆ιάγραµµα 2.9: Αυτοαπασχολούµενοι ως προς το σύνολο των απασχολουµένων σε
κύριους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας, 2011

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού Επεξεργασία: ΙΟΒΕ

Υψηλότερο του µέσου όρου στο σύνολο των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας είναι
επίσης το ποσοστό αυτοαπασχόλησης στο εµπόριο, στις κατασκευές και στην εστίαση, σε
αντίθεση µε τη µεταποίηση και τις υπηρεσίες καταλύµατος όπου κύρια µορφή απασχόλησης
είναι η µισθωτή εργασία (73% περίπου).
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Συνεπώς, µε βάση τα χαρακτηριστικά που εξετάστηκαν η αδήλωτη εργασία εκδηλώνεται µε
διαφορετική ένταση σε διάφορους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας. Από την εκτίµηση
της έµµεσης προσέγγισης που προκύπτει από τη διαφορά µεταξύ των απασχολούµενων στην
ΕΕ∆ και ασφαλισµένων στο ΙΚΑ τείνει να είναι µεγαλύτερη, τουλάχιστον για τη χρονική
περίοδο που καλύπτουν τα διαθέσιµα στοιχεία, στις κατασκευές και στη µεταποίηση. Όσον
αφορά στη σύνδεση της αδήλωτης εργασίας µε τη µορφή απασχόλησης, είναι πιθανό να
ευνοείται η εκδήλωση του φαινοµένου σε κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας όπως τα
τεχνικά επαγγέλµατα, το εµπόριο και η εστίαση (εστιατόρια, κέντρα διασκέδασης, καφετέριες
κα) λόγω του σηµαντικού αριθµού εργαζοµένων που εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελµατίες.

3. Συµπεράσµατα
Στην Ελλάδα καταγράφεται πιο έντονα, συγκριτικά µε άλλες χώρες, η ανάπτυξη µιας
δευτερεύουσας αγοράς εργασίας µε αντίστοιχα χαρακτηριστικά όπως της επίσηµης, στην
οποία όµως είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένο το φαινόµενο της αδήλωτης απασχόλησης. Η
αδήλωτη εργασία παρατηρείται, σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία και σε δραστηριότητες
σχετικές µε το τουριστικό προϊόν.
Η αδήλωτη εργασία, η οποία στους ελέγχους του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας ανήλθε στο
30% το 2011 συνδέεται µε την ανάπτυξη της παραοικονοµίας, ενώ εκδηλώνεται µε
µεγαλύτερη ένταση σε οικονοµίες που χαρακτηρίζονται από υψηλά ποσοστά ανεργίας και
αυτοαπασχόλησης, αλλά και σηµαντικές µεταναστευτικές ροές, χαρακτηριστικά δηλαδή που
συναντώνται στην ελληνική αγορά εργασίας.
Η εµπειρική ανάλυση της αδήλωτης εργασίας είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η πληροφορία
σχετικά µε το σύνολο των ωρών που εργάζεται το άτοµο που συµµετέχει στην ανεπίσηµη
αγορά εργασίας είναι σχεδόν αδύνατο να προσδιοριστεί. Μια έµµεση όµως µέθοδος η οποία
βασίζεται στην πιθανές αποκλίσεις που εµφανίζουν τα στατιστικά στοιχεία από διαφορετικές
πηγές δεδοµένων µπορεί να ερµηνευτεί, σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, ως ένδειξη εκδήλωσης
του φαινοµένου.
Από τη σύγκριση µεταξύ του αριθµού των ασφαλισµένων στο ΙΚΑ και των µισθωτών από την
έρευνα Εργατικού ∆υναµικού σε κύριους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας, προκύπτει ότι
η µεγαλύτερη απόκλιση ανάµεσα στις δύο πηγές στατιστικών στοιχείων καταγράφεται στις
κατασκευές, στον πρωτογενή τοµέα, στη µεταποίηση και στην εστίαση.
Η αδήλωτη εργασία προσεγγίζεται επίσης από

το

µέγεθος της

αυτοαπασχόλησης

συµπεριλαµβανοµένων και των συµβοηθούντων µελών στην οικογενειακή επιχείρηση, καθώς
οι εργασιακές σχέσεις σε αυτή τη µορφή απασχόλησης βασίζονται συνήθως σε προσωπικό ή
συγγενικό επίπεδο µε σκοπό τον πιο άµεσο έλεγχο της παραγωγής και των όρων αµοιβής
τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ελλάδα το ποσοστό των βοηθών στην οικογενειακή
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επιχείρηση –οι οποίοι αποκοµίζουν εισόδηµα από την εργασία που προσφέρουν αλλά συνήθως
δεν καταβάλλουν εισφορές ασφάλισης, ανέρχεται στο 5% της συνολικής απασχόλησης το
2011 -το υψηλότερο στην ευρωζώνη. Οι κλάδοι οικονοµικής δραστηριότητας µε το
µεγαλύτερο ποσοστό είναι ο πρωτογενής τοµέας (18% της συνολικής απασχόλησης) και η
εστίαση (13%), ενώ ελαφρώς υψηλότερο του µέσου όρου στο σύνολο της οικονοµικής
δραστηριότητας είναι στο εµπόριο (7%), στα Καταλύµατα (6%) και στη Μεταποίηση (5%).
Από την άλλη πλευρά, το ύψος της αυτοαπασχόλησης στην Ελλάδα είναι διπλάσιο ως
ποσοστό (31%) από το µέσο όρο της ευρωζώνης µε τον πρωτογενή τοµέα να αποτελεί την
κατεξοχήν οικονοµική δραστηριότητα στην οποία εµφανίζεται ο τύπος αυτός απασχόλησης.
Υψηλό είναι επίσης το µέγεθος της αυτοαπασχόλησης στα Επιστηµονικά-Τεχνικά επαγγέλµατα
(δικηγόροι, λογιστές, σύµβουλοι επιχειρήσεων, αρχιτέκτονες, επιστηµονική έρευνα κ.ά.),
καθώς 2 στους 3 σχεδόν εργάζονται µε αυτή τη µορφή απασχόλησης, σε αντίθεση µε τις
υπηρεσίες καταλύµατος που κύρια µορφή απασχόλησης είναι η µισθωτή εργασία (σχεδόν 3
στους 4 εργαζόµενους).
Η αδήλωτη εργασία προκαλεί σηµαντικές απώλειες για τους ασφαλιστικούς οργανισµούς της
χώρας, καθώς συνεπάγεται τη σηµαντική δυσκολία στη χρηµατοδότησή τους. Η αρνητική
αυτή επίδραση επιβαρύνεται από την ανοδική πορεία της ανεργίας, αλλά και από την φύση
της οικονοµικής δραστηριότητας ορισµένων επιχειρήσεων γεγονός που υποδεικνύει την
ανάγκη υιοθέτησης µέτρων για την αντιµετώπιση του φαινοµένου. Ένα µέτρο προς αυτή την
κατεύθυνση αποτελεί η µείωση των ασφαλιστικών εισφορών τις οποίες καταβάλλουν
εργαζόµενοι και εργοδότες, οι οποίες είναι από τις υψηλότερες (35% περίπου του
µισθολογικού κόστους) στην Ευρώπη. Προκειµένου όµως, η υιοθέτηση ενός µέτρου σαν αυτό
να λειτουργήσει προς την επιθυµητή κατεύθυνση θα πρέπει αφενός να ενισχυθούν οι
µηχανισµοί για τον έλεγχο τήρησης της ασφαλιστικής νοµοθεσίας, ενώ είναι αναγκαία και η
ευσυνείδητη στάση εργοδοτών και εργαζοµένων για την καταβολή των ασφαλιστικών
εισφορών τους.
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Παράρτηµα

∆ιάγραµµα 2.10: Κλάδοι οικονοµικής δραστηριότητας στους οποίους γίνεται
εφαρµογή της έµµεσης προσέγγισης για την εκτίµηση της αδήλωτης εργασίας

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΈΡ ΕΥΝΑ ΕΡΓΑ ΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Γεωργία, Κτηνοτροφία, Θήρα
Γεωργία, ∆ασοκοµία και Αλιεία
Αλιεία

Μεταποιητικές Βιοµηχανίες

Μεταποίηση

Κατασκευές

Κατασκευές

Χονδρικό και Λιανικό εµπόριο

Ξενοδοχεία

Χονδρικό-Λιανικό εµπόριο

Υπηρεσίες Καταλύµατος

Εστιατόρια

Υπηρεσίες Παροχής Εστίασης
ΣΤΑΚΟ∆-91

ΣΤΑΚΟ∆-08

Πηγή: ΙΚΑ, ΕΛΣΤΑΤ
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