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Η επανεκκίνηση της Πορτογαλικής οικονοµίας τα τελευταία 2 έτη δεν συνοδεύθηκε από
αντίστοιχη αύξηση των µισθολογικών αποδοχών. Οι µισθοί αυξήθηκαν κατά 2,1% µεταξύ 2011
και 2016 (το τελευταίο έτος για το οποίο υφίστανται δεδοµένα), µε το µέσο µισθό για τους
εργαζόµενους στον ιδιωτικό τοµέα να ανέρχεται σε 1108 ευρώ προ φόρων. Ωστόσο, κατά την
διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου, οι τιµές για αγαθά και υπηρεσίες αυξήθηκαν µε ρυθµό
διπλάσιο από τις µισθολογικές αυξήσεις, επιφέροντας την µείωση της αγοραστικής δύναµης των
πορτογάλων εργαζοµένων.
Παρά τη µεγάλη ανάκαµψη, που γνωρίζει η Πορτογαλική οικονοµία µε ρυθµό ανάπτυξης 2,6%
το προηγούµενο έτος και την δηµιουργία 300.000 θέσεων εργασίας τα τελευταία δύο χρόνια, µετά
την έξοδο
από το Πρόγραµµα προσαρµογής και βοήθειας 2011-2014 και την µεγάλη
αποκλιµάκωση της ανεργίας που το α’ τρίµηνο του 2018 µειώθηκε σε 7,9%, εκφράζεται ανησυχία,
από εργατικούς και συνδικαλιστικούς φορείς, όσον αφορά στην στασιµότητα των µισθών στους
διάφορους κλάδους.
Ο κλάδος του τουρισµού που περιλαµβάνει επιχειρήσεις εστίασης και καταλύµατα είναι
κυρίως εκείνος όπου δηµιούργησε µεγάλο µέρος των θέσεων εργασίας- σχεδόν το ένα τρίτο.
Εντούτοις, οι εργαζόµενοι του κλάδου λαµβάνουν µέσο ακαθάριστο µηνιαίο µισθό 759 ευρώ,
γεγονός που τους φέρνει στην τελευταία θέση στη σχετική λίστα ανά κλάδο. Στον εν λόγω
κατάλογο, εργαζόµενοι στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου κρατούν τα
πρωτεία µε ακαθάριστο µηνιαίο εισόδηµα περί των 2942 ευρώ. Επίσης, µε περισσότερα από δύο
χιλιάδες ευρώ αµείβονται και όσοι εργάζονται στους κλάδους των Τραπεζών και στις Ασφάλειες, σε
διεθνείς οργανισµούς µε έδρα την Πορτογαλία και στον τοµέα των Τηλεπικοινωνιών.
Σήµερα, σχεδόν το ένα τέταρτο των εργαζοµένων λαµβάνει τον ελάχιστο µισθό, ο οποίος έχει
αυξηθεί από 557 σε 580 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου τ.ε.. Οι µισθοί, διαφέρουν µεταξύ των τοµέων
της οικονοµίας όπως επίσης και η εξέλιξή τους στη διάρκεια των τελευταίων ετών παρουσιάζει
ποικίλες διαφοροποιήσεις. Στους περισσότερους από τους τοµείς παρατηρήθηκε αύξηση των
συνολικών αποδοχών, αλλά κανένας τοµέας δεν προσέγγισε την αύξηση κατά 27% που είχαν οι
µισθοί των εργαζοµένων στους διεθνείς οργανισµούς που εδρεύουν στην Λισσαβώνα (Ευρωπαϊκή
Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης των Ναρκωτικών,
∆ιεθνείς Οµάδες Μελέτης Χαλκού και Νικελίου κλπ), ενώ η βιοµηχανία εξόρυξης αποτέλεσε τον
κλάδο µε τις αµέσως υψηλότερες µισθολογικές αυξήσεις που ανήλθαν σε 12,5%.
Αν και ο µέσος ακαθάριστος µισθός είναι περίπου 1100 ευρώ, µόνο τέσσερις γεωγραφικές
περιοχές εµφανίζουν µέσους όρους άνω των 1000 ευρώ: Λισαβόνα, Σετούµπαλ, Πόρτο και το
Αβέιρο, µε το µέσο όρο στη Λισσαβώνα να ανέρχεται σε 1400 ευρώ. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η
Πορτογαλία κατατάσσεται µεταξύ των χωρών µε τους χαµηλότερους µισθούς, µε εξαίρεση την
Κροατία, Βουλγαρία και Ρουµανία.
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