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Εθνικός Κατώτατος Μισθός και Μισθολογικές Εξελίξεις στο Ηνωμένο 

Βασίλειο 

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από την ετήσια έρευνα της Εθνικής Στατιστικής 

Υπηρεσίας (ONS-ASHE), ο μέσος (διάμεσος) εβδομαδιαίος μισθός για τους 

υπαλλήλους με πλήρη απασχόληση αυξήθηκε κατά 1,8% κατά το τελευταίο έτος. Τα 

στοιχεία έδειξαν μια αύξηση του μέσου εβδομαδιαίου μισθού από £ 518 τον Απρίλιο 

του 2014 (ή £ 2.245/μήνα) στις £ 528 τον Απρίλιο του 2015 (ή £ 2.288/μήνα). 

Επισημαίνεται, ότι το 1997, το μέσο ωρομίσθιο για τους υπαλλήλους με πλήρη 

απασχόληση ήταν £ 7,92 σε σύγκριση με £ 13,36 το 2015 (+2,95% ετησίως κατά μέσο 

όρο). 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 18 ετών αναλήφθηκαν αρκετές πρωτοβουλίες όσον 

αφορά στις αμοιβές, με σημαντικότερη εξ αυτών την εισαγωγή του Εθνικού Κατώτατου 

Μισθού (NMW). Η ανάλυση του ONS δείχνει ότι οι πρωτοβουλίες αυτές φαίνεται να 

είχαν μια βαθιά επίδραση στη μισθολογική κατανομή με ένα αυξανόμενο ποσοστό των 

απασχολούμενων να αμείβεται με τον Εθνικό Κατώτατο Μισθό ή πέριξ αυτού. 

Ο Εθνικός Κατώτατος Μισθός τέθηκε σε ισχύ τον Απρίλιο του 1999. Το κατώτατο 

ωρομίσθιο για άτομα ηλικίας 22 ετών και άνω καθορίστηκε σε £ 3,60 την ώρα. Αυτό 

αυξήθηκε σταδιακά για να ανέλθει σε £ 6,70 τον Οκτώβριο του 2015 για τα άτομα 

ηλικίας 21 ετών και άνω. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το ποσοστό των 

θέσεων εργασίας που αμείβονται με τον Εθνικό Κατώτατο Μισθό αυξήθηκε. Το 1999, 

περίπου το 2% των θέσεων εργασίας αμείβονταν εντός περιθωρίου 2% του NMW , ενώ 

το 2015 το ποσοστό έχει αυξηθεί σε πάνω από 5% των συνολικών θέσεων εργασίας.  

Το 1997, πολλές θέσεις εργασίας πλήρωναν μεταξύ £ 4 και £ 5 ανά ώρα. Η εισαγωγή 

του NMW φαίνεται πως μετατόπισε τις αμοιβές αυτές προς το επίπεδο του NMW, 

επιδρώντας αρχικά αρνητικά στις αμοιβές των συγκεκριμένων εργαζομένων. Με την 

πάροδο των ετών, η συγκριτικά μεγαλύτερη αύξηση του NMW (+3,95% ετησίως κατά 

μέσο όρο), σε σχέση με τις υπόλοιπες αμοιβές επέδρασε θετικά στις αμοιβές των 

εργαζόμενων που αμείβονται στα επίπεδα αυτά.  

Είναι τέλος αξιοσημείωτο ότι από την ανάλυση του ONS, προκύπτει ότι το 2002, 

περίπου το 70% των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης είχε πραγματική 

(αποπληθωρισμένη) αύξηση των αμοιβών του. Ωστόσο, μετά την οικονομική ύφεση, ο 

αριθμός αυτός μειώθηκε σε περίπου 35% το 2011. Η τάση αυτή αντιστράφηκε και 

πάλι με το 70% των εργαζομένων με πλήρη απασχόληση να λαμβάνει πραγματική 

αύξηση στις εβδομαδιαίες αποδοχές του, κατά το διάστημα Μάιος 2014 – Απρίλιος 

2015. 


