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Η Συμμαχία Πολιτών κατέθεσε πρόταση νόμου με την οποία ο κατώτατος μισθός θα ισχύει 

για όλα τα επαγγέλματα και θα αυξηθεί από τα €924 στα €1,125 που είναι σήμερα το 60% 

του μέσου μισθού στην Κύπρο. Στόχος είναι να δημιουργήσουμε καλύτερους πελάτες για 

τις κυπριακές επιχειρήσεις και να αυξηθούν οι εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων που θα βοηθήσει στη βιωσιμότητά του. Επιπρόσθετα, θα αυξηθούν τα έσοδα 

του κράτους, θα μειωθούν οι κοινωνικές δαπάνες όπως το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα 

και θα τερματιστεί η ανισορροπία που δημιουργεί η υπερπροσφορά εργατικού δυναμικού 

την οποία εκμεταλλεύονται οι εργοδότες στην Κύπρο, οι οποίοι δυστυχώς είναι εθισμένοι 

στο φτηνό εργατικό προσωπικό.  

Οι οποιεσδήποτε μειώσεις στις εισπράξεις του κράτους από τον φόρο εισοδήματος των 

εργοδοτών θα ελαχιστοποιηθούν από την επιπρόσθετη οικονομική δραστηριότητα των 

100,000 εργαζομένων που θα επηρεάσει αυτό το μέτρο.  

Οι εργοδότες μπορούν να χειριστούν αυτό το επιπρόσθετο κόστος αφού τα τελευταία 3 

χρόνια οι καταθέσεις κυπριακών εταιρειών στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα αυξήθηκαν το 

2017 στα €8.7 δισ. από €5.5 δισ. το 2015 σημειώνοντας μια αύξηση των €3,2 δισ. 

Επιπρόσθετα, οι κυπριακές επιχειρήσεις δήλωσαν ως φορολογητέα εισοδήματα €4.3 δισ. το 

2017 σε σύγκριση με €3 δισ. το 2015.  

Αντιλαμβάνομαι ότι αρκετοί εργοδότες που είναι εξαρτημένοι από το φτηνό εργατικό 

κόστος θα αντισταθούν με το επιχείρημα ότι η αγορά πρέπει να δώσει τη λύση. Πιστεύω ότι 

το κράτος πρέπει να λειτουργεί όχι μόνο ως ρυθμιστής αλλά και συμβαλλόμενο πρόσωπο 

επειδή ο τρόπος που ρυθμίζει η αγορά τους μισθούς δεν είναι προς το συμφέρον των 

δημόσιων οικονομικών.  

Οι λόγοι είναι οι μειωμένες εισφορές στα διάφορα ταμεία όπως το ΤΚΑ από εισφορές 

εργαζομένων και εργοδοτών, οι αυξημένες ανάγκες σε Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα αφού 

πολλοί εργαζόμενοι αποφεύγουν να εργάζονται με τα ίδια λεφτά, καθώς και οι αυξημένες 

ανάγκες σε επιδόματα λόγω των χαμηλών εισοδημάτων ατόμων.  

Υπάρχει η απειλή από εργοδότες ότι θα απολύσουν προσωπικό εάν αυξηθεί ο κατώτατος 

μισθός. Πιστεύω ότι δεν θα το κάνουν επειδή θα μειώσει το επίπεδο εξυπηρέτησης των 

πελατών τους. Επιπρόσθετα, εργοδότες, ειδικά σε ξενοδοχειακές μονάδες, εκφράζουν 

δήθεν φόβους ότι δεν θα είναι ανταγωνιστικοί. Είναι αποδεδειγμένο ότι χώρες με ψηλούς 

μισθούς είναι πιο ανταγωνιστικές από χώρες με χαμηλούς μισθούς, αλλιώς χώρες όπως τη 

Ρουμανία, την Αίγυπτο και το Πακιστάν θα ήταν οικονομικές υπερδυνάμεις. 

Τέλος, υπάρχει η ανησυχία ότι οι επιχειρήσεις θα σταματήσουν να προσλαμβάνουν και 

αυτό θα περιορίσει την ανάπτυξη. Πρώτον, δεν έχω ακόμη γνωρίσει επενδυτή ο οποίος δεν 

θα επενδύσει επειδή το ποσοστό κέρδους θα μειωθεί, ας πούμε από 25% στο 20% και 

δεύτερον δεν έχω γνωρίσει επενδυτή ο οποίος δεν θέλει περισσότερους πελάτες που να 

έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράζουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που θα 

προσφέρει.  



Ο κατώτατος μισθός για όλα τα επαγγέλματα δεν είναι κοινωνικό μέτρο αλλά είναι 

ξεκάθαρα μέτρο που επηρεάζει τα δημόσια οικονομικά και τη βιωσιμότητα των 

επιχειρήσεων στην Κύπρο.  
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