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1. Εισαγωγή 

Η έκθεση αυτή είναι αποτέλεσμα έρευνας που έλαβε χώρα στα πλαίσια  του 

ερευνητικού προγράμματος «Διάσπαση και αποκλεισμός: κατανοώντας και 

ξεπερνώντας τις πολύπλευρες επιπτώσεις της ευρωπαϊκής κρίσης» (FRAGMEX). Το 

FRAGMEX εκτυλίσσεται υπό την αιγίδα διμερούς προγράμματος συνεργασίας στον 

τομέα της Έρευνας και Τεχνολογίας μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας για την περίοδο 

2013-2015 και χρηματοδοτείται από την ελληνική Γενική Γραμματεία Έρευνας και 

Τεχνολογίας και το γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας. 

Εκτός από το Παρατηρητήριο για την Κρίση του ΕΛΙΑΜΕΠ, στο προγραμμα 

συμμετέχουν το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο καθώς και τα πανεπιστήμια της 

Βόννης και του  Ντούισμπουργκ-Έσσεν.1  

 

Στόχος του προγράμματος είναι να μελετήσει τις δίδυμες διαδικασίες διάσπασης 

και αποκλεισμού που έχουν αναδυθεί τόσο εντός όσο και μεταξύ ευρωπαϊκών 

κοινωνιών ως συνέπεια της κρίσης η οποία μαστίζει την ευρωπαϊκή οικονομία από 

το 2009. Οι διαδικασίες αυτές εκτυλίσσονται σε δύο διαφορετικά επίπεδα: σε υλικό, 

καθώς τα αυξανόμενα επίπεδα ανεργίας και φτώχειας οδηγούν ανθρώπους «εκτός 

των τειχών» σε ό,τι αφορά την κοινωνική προστασία, και σε επίπεδο ιδεών καθώς 

σχηματίζεται ένα νέο χάσμα σε επίπεδο λόγου και κουλτούρας μεταξύ των νέων 

(και των παλαιών) μελών της κοινωνίας που βρίσκονται «εντός των τειχών» και 

εκείνων που βρίσκονται «εκτός». Επιπροσθέτως, η κρίση έχει δημιουργήσει ένα νέο 

επίπεδο διάσπασης και αποκλεισμού. Αναπτύσσεται ένα χάσμα μεταξύ των 

κοινωνιών των χωρών του Βορρά, οι οποίες καλούνται να παράσχουν οικονομική 

βοήθεια στις χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας που μαστίζονται από την κρίση, 

και των κοινωνιών των τελευταίων που αντιδρούν αρνητικά στις προϋποθέσεις 

πολιτικής που συνοδεύουν αυτή τη βοήθεια. 

 

Η έκθεση αυτή συνοψίζει ορισμένα από τα ευρήματα του πρώτου πακέτου 

εργασίας του προγράμματος το οποίο εστιάζει στην πρώτη όψη των διαδικασιών 

διάσπασης και αποκλεισμού που προαναφέρθηκαν, σε εκείνη δηλαδή που άπτεται 

των υλικών συνθηκών διαβίωσης όσων βιώνουν την κρίση.2 Στόχος εδώ είναι ο 

εντοπισμός και η ανάλυση του βαθμού και του τρόπου με τον οποίο η κρίση έχει 

επηρεάσει την υλική ευημερία των ελλήνων πολιτών.3 Με άλλα λόγια η έκθεση 

                                                           
1
 Οι συγγραφείς θα ήθελαν να ευχαριστήσουν τον Δ. Α. Σωτηρόπουλο από την ομάδα του 

Παρατηρητηρίου για την Κρίση, καθώς και τους Μαρία Ζαφειροπούλου, Ασπασία Θεοδοσίου και 
Ιωάννα Μαρίνη από την ομάδα του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου για την συμβολή τους στην 
ολοκλήρωση αυτής τηε έκθεσης. 
2
 Η μετάφραση της πρωτότυπης έκθεσης στα ελληνικά έγινε από την κυρία Τίνα Πλυτά. 

3
 Η ανάλυση συμπληρώνεται από ένα κείμενο πολιτικής για την κοινωνική πολιτική και τις δημόσιες 

αντιλήψεις αναφορικά με τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό στην Ελλάδα πριν και μετά την 
εκδήλωση της κρίσης. 
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επικεντρώνεται στον αντίκτυπο της κρίσης στη φτώχεια και τον κοινωνικό 

αποκλεισμό στην Ελλάδα.  

 

Η εκτίμηση του κοινωνικού αντίκτυπου της κρίσης διενεργείται κυρίως μέσω της 

σύγκρισης δεδομένων για τη φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό και την ανισότητα 

πριν από και μετά την εκδήλωση της κρίσης στην Ελλάδα. Για τον λόγο αυτόν η 

έκθεση διαιρείται σε δύο μέρη: ένα το οποίο παρέχει μια επισκόπηση της φτώχειας, 

του κοινωνικού αποκλεισμού και των ανισοτήτων στην Ελλάδα πριν από την κρίση, 

με τη χρήση δεδομένων από το 1995 (όπου υπάρχουν) έως το 2008, και ένα 

δεύτερο μέρος το οποίο εστιάζει στον αντίκτυπο της κρίσης χρησιμοποιώντας 

δεδομένα για την περίοδο 2009-2013. Η επιλογή των δύο χρονικών περιόδων 

σχετίζεται με την έναρξη της ελληνικής κρίσης. Παρότι η διεθνής χρηματοπιστωτική 

κρίση ξέσπασε το 2007 και έφτασε στο απόγειό της το 2008, οι επιπτώσεις της στην 

Ελλάδα άρχισαν στην πραγματικότητα να γίνονται αισθητές μόλις το 2009, όταν το 

ΑΕΠ μειώθηκε κατά 3,1%.4 Έκτοτε η χώρα βιώνει μια βαθιά οικονομική και 

κοινωνική κρίση το μέγεθος της οποίας είναι πρωτόγνωρο για αναπτυγμένες χώρες 

κατά τη μεταπολεμική περίοδο. Δεδομένου ότι τα στατιστικά στοιχεία για τη 

φτώχεια για κάθε έτος στηρίζονται σε πληροφορίες (για παράδειγμα εισόδημα ή 

κατανάλωση) του προηγούμενου έτους, το να θεωρήσουμε ως βάση το έτος 2009 

διευκολύνει την ανάλυση, διότι μας παρέχει μια ευκρινέστερη εικόνα για τον 

αντίκτυπο της κρίσης καθώς το σημείο εκκίνησής μας θα είναι το εισόδημα ή η 

κατανάλωση του 2008, στοιχεία τα οποία, όπως προαναφέρθηκε, δεν είχαν ακόμη 

επηρεαστεί σημαντικά από την κρίση. 

 

Παρότι η κρίση συνεχίζεται αμείωτη έως σήμερα, για τους περισσότερους δείκτες 

που εξετάζονται σε αυτή την έκθεση τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα 

αφορούν το 2013. Δυστυχώς καθώς τα δεδομένα του 2013 αναφέρονται σε 

εισοδήματα (ή κατανάλωση) του 2012, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είμαστε 

σε θέση να υπολογίσουμε τον αντίκτυπο της κρίσης πέραν του 2012. Αυτό είναι 

ατυχές καθόσον περιορίζει τη δυνατότητά μας να καταλήξουμε σε πιο οριστικά 

συμπεράσματα βάσει των ευρημάτων μας· πρόκειται ωστόσο για μειονέκτημα το 

οποίο δεν μπορούμε να υπερβούμε κατά τον χρόνο δημοσιοποίησης αυτής της 

έκθεσης καθώς η Ελληνική Στατιστική Αρχή [ΕΛ. ΣΤΑΤ.] θα δημοσιοποιήσει τα 

δεδομένα του 2014 (τα οποία στηρίζονται στο εισόδημα/την κατανάλωση του 2013) 

το φθινόπωρο του 2015. Αυτό δεν ήταν κάτι τελείως απρόσμενο –είναι σύνηθες τα 

στατιστικά δεδομένα για τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό να 

δημοσιοποιούνται με καθυστέρηση περίπου δύο ετών.  
                                                           
4
 Το 2008 η χώρα παρουσίασε αρνητική μεγέθυνση 0,2% κυρίως λόγω της μείωσης της οικονομικής 

δραστηριότητας κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους. Το γεγονός ότι η ύφεση εμφανίστηκε αργά και 
ήταν μικρού μεγέθους σημαίνει ότι οι αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης δεν έγιναν πραγματικά 
αισθητές πριν από το 2009. Πράγματι το 2008 η ανεργία βρισκόταν στο 7,8%, το οποίο είναι το 
χαμηλότερο επίπεδο από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 (European Commission, AMECO). 
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Η διάρθρωση της έκθεσης είναι η ακόλουθη: παρουσιάζουμε πρώτα μια 

επισκόπηση της ελληνικής κρίσης κατά την τελευταία πενταετία και 

καταδεικνύουμε ορισμένες από τις πιο σημαντικές αλλαγές σε ό,τι αφορά τη 

συνολική οικονομική επίδοση και ευημερία, αλλαγές οι οποίες σχετίζονται με την 

ανάλυση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των ανισοτήτων που 

ακολουθεί. Η επόμενη ενότητα εισάγει μια συζήτηση για τον ορισμό των εννοιών 

που αναλύονται σε αυτή την έκθεση και τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε. Οι 

ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζουν το προφίλ της φτώχειας, του κοινωνικού 

αποκλεισμού και των ανισοτήτων στην Ελλάδα πριν και μετά από την εκδήλωση της 

κρίσης. Έπεται μια ενότητα για τη συνεισφορά της κοινωνικής πολιτικής στην 

άμβλυνση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των ανισοτήτων στην 

Ελλάδα πριν και μετά από την εκδήλωση της κρίσης. Τέλος παρουσιάζεται μια 

σύνοψη των συμπερασμάτων. 
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2. Η ελληνική κρίση: επισκόπηση 

Το ιστορικό της ελληνικής κρίσης ξεκινά με τις αποκαλύψεις για το απρόσμενα 

υψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας το φθινόπωρο του 2009. Όπως 

αποδείχθηκε το έλλειμμα εκείνου του έτους θα έφτανε στο εξαιρετικά υψηλό 15,8% 

του ΑΕΠ. Οι αποκαλύψεις αυτές έπληξαν σημαντικά την αξιοπιστία της χώρας. Σε 

μια περίοδο κατά την οποία η παγκόσμια οικονομία εξακολουθούσε να κλονίζεται 

από τη χρηματοπιστωτική κρίση, η είδηση αυτή σε συνδυασμό με τα επί μακρόν 

γνωστά προβλήματα της χώρας –υψηλό δημόσιο χρέος (300 δισεκατομμύρια ή 

129% του ΑΕΠ στα τέλη του 2009) και χαμηλή ανταγωνιστικότητα (έλλειμμα 

ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 14,7% το 2008)– αποδείχθηκε αρκετή για να 

απομακρύνει τις ήδη ασταθείς και ανήσυχες χρηματοπιστωτικές αγορές. 

 

Καθώς η κρίση εξελισσόταν, η πιστοληπτική διαβάθμιση της Ελλάδας επιδεινώθηκε 

σταδιακά σε σημείο που τον Απρίλιο του 2010 τα ελληνικά ομόλογα είχαν 

υποβιβαστεί σε επίπεδο «σκουπιδιών» και το σπρεντ τους είχε υπερβεί τις 1.000 

μονάδες βάσης. Αδυνατώντας να έχει πρόσβαση σε πόρους από τις 

χρηματοπιστωτικές αγορές η ελληνική κυβέρνηση υπέβαλε επίσημο αίτημα για 

βοήθεια. Στις 2 Μαΐου 2010 η Ελλάδα υπέγραψε μια συμφωνία διάσωσης για ένα 

τριετές δάνειο 110 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης και 

το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ). Η συμφωνία συνοδευόταν από αυστηρές 

προϋποθέσεις με τη μορφή ενός εκτεταμένου προγράμματος πολιτικών (Μνημόνιο) 

την εφαρμογή του οποίου θα επέβλεπε η αποκαλούμενη Τρόικα: το ΔΝΤ, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). 

 

Το πρόγραμμα απαιτούσε μια εξαιρετικά αυστηρή εμπροσθοβαρή πολιτική 

λιτότητας. Στόχος ήταν η εξάλειψη του ελλείμματος και η επίτευξη ενός βιώσιμου 

πρωτογενούς πλεονάσματος προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των 

δημόσιων οικονομικών και τελικά του δημόσιου χρέους. Λόγω του εξαιρετικά 

μεγάλου μεγέθους του δημοσιονομικού ελλείμματος αυτό σήμανε την εφαρμογή 

ενός προγράμματος δημοσιονομικής λιτότητας το οποίο είναι πραγματικά άνευ 

προηγουμένου. Το Μνημόνιο απαιτούσε ένα ευρύ σύνολο μέτρων για αύξηση των 

εσόδων και μείωση των δαπανών (μείωση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων, 

συμπεριλαμβανομένης και της αντικατάστασης των 13ου και 14ου μισθού με ένα 

πολύ χαμηλότερο επίδομα διακοπών, μείωση επιδομάτων και συντάξεων, αύξηση 

του ΦΠΑ και άλλων έμμεσων φόρων σε καύσιμα, καπνό και είδη πολυτελείας) με 

στόχο τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος κατά 11,2% του ΑΕΠ έως το 

2013· προέβλεπε δηλαδή μείωση του ελλείμματος άνω των τριών ποσοστιαίων 

μονάδων ετησίως και πρωτογενή πλεονάσματα πέραν εκείνου του χρονικού ορίου. 

Την ίδια στιγμή προϋπέθετε ένα πλήθος μειζόνων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, 

από την επαναξιολόγηση και τον ανασχεδιασμό ολόκληρης της λειτουργικής 
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διάρθρωσης και του συστήματος αμοιβών του δημόσιου τομέα και την 

αναμόρφωση του υγειονομικού και του συνταξιοδοτικού συστήματος, μέχρι καίριες 

παρεμβάσεις στον ιδιωτικό τομέα, όπως τη συνολική μεταρρύθμιση των κλειστών 

επαγγελμάτων και της αγοράς εργασίας. 

 

Τα πράγματα ωστόσο δεν εξελίχθηκαν όπως προβλεπόταν. Το εύρος και η ταχύτητα 

των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων συνέτεινε στην εντατικότερη χρήση των πόρων 

του κρατικού μηχανισμού. Οι παραδοσιακά (ακόμη και προ της κρίσης) κακές 

επιδόσεις του κράτους στον σχεδιασμό και την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων,5 

περιορίστηκαν περαιτέρω από τις επιθετικές πολιτικές δημοσιονομικής 

προσαρμογής οι οποίες μείωσαν τον προϋπολογισμό των κρατικών υπηρεσιών και 

οδήγησαν πολλούς δημόσιους υπαλλήλους σε πρόωρη συνταξιοδότηση με 

αποτέλεσμα αυτές οι υπηρεσίες να αντιμετωπίζουν ελλείψεις προσωπικού. Την ίδια 

στιγμή η επιθετικότητα της δημοσιονομικής προσαρμογής οδήγησε την ελληνική 

οικονομία σε βαθιά ύφεση η οποία με τη σειρά της υπονόμευσε τις προσπάθειες 

δημοσιονομικής εξυγίανσης της κυβέρνησης καθώς τα φορολογικά έσοδα 

μειώθηκαν ενώ αυξήθηκαν οι δαπάνες της κοινωνικής πρόνοιας, ιδιαίτερα όσες 

αφορούσαν τα επιδόματα ανεργίας. Για να καλύψει τις αποκλίσεις στους 

δημοσιονομικούς στόχους η κυβέρνηση αναγκάστηκε να επιβάλει νέα μέτρα 

λιτότητας τα οποία ωστόσο ενέτειναν την ύφεση, υπονομεύοντας περαιτέρω την 

προσπάθεια μείωσης του ελλείμματος. Ο φαύλος αυτός κύκλος βύθισε τη χώρα σε 

μια καθοδική οικονομική πορεία. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η πολιτική αυτή 

εφαρμόστηκε σε μια περίοδο κατά την οποία η πίστωση είχε περιορισθεί από την 

ελληνική οικονομία. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα αποκομμένο από τη διεθνή 

διατραπεζική αγορά και έχοντας απολέσει καταθέσεις ύψους περίπου 80 

δισεκατομμυρίων ευρώ την περίοδο 2010-2012 ήταν ανίκανο να παράσχει 

ρευστότητα στην οικονομία. Αυτό ενέτεινε τις πιέσεις στις στερημένες από ρευστό 

επιχειρήσεις, επιδεινώνοντας περαιτέρω την κατάσταση της εγχώριας οικονομίας. 

 

Έτσι, παρά τις πρώιμες προσδοκίες για γρήγορη επίλυση της κρίσης και επιστροφή 

στις αγορές ήδη από το 2013, έγινε από νωρίς σαφές ότι η κρίση θα ήταν 

μακροπρόθεσμη καθώς η χώρα εισερχόταν σε βαθιά ύφεση. Κατά συνέπεια, η 

Τρόικα αποδέχθηκε την αναγκαιότητα μιας δεύτερης συμφωνίας διάσωσης με 

πρόσθετους πόρους, καθώς και την μείωση του ελληνικού χρέους σε βιώσιμα 

επίπεδα. Το αποτέλεσμα ήταν η συμφωνία ύψους 130 δισεκατομμυρίων ευρώ τον 

Φεβρουάριο του 2012 η οποία περιλάμβανε και ένα σκέλος αναδιάρθρωσης του 

χρέους (την αποκαλούμενη Συμμετοχή Ιδιωτικού Τομέα [Private Sector 

Involvement]), το οποίο μείωσε το ελληνικό χρέος που βρισκόταν σε χέρια ιδιωτών 

                                                           
5
 Η βιβλιογραφία με την οποία τεκμηριώνεται η αποτυχία του ελληνικού κράτους σε αυτό το πεδίο 

είναι εκτεταμένη. Βλ. για παράδειγμα Lyberaki & Tsakalotos 2002, Tinios 2005, Spanou 2008 και 
Monastiriotis & Antoniades 2009. 
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κατά 106 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ επέκτεινε την αποπληρωμή του υπολοίπου για 

έως 30 χρόνια. 

 

Η νέα συμφωνία ωστόσο συνοδευόταν από νέο Μνημόνιο το οποίο επέβαλε νέο 

γύρο μέτρων λιτότητας μεταξύ των οποίων την κατάργηση των περισσότερων 

φοροαπαλλαγών, νέο γύρο μειώσεων σε μισθούς, συντάξεις και επιδόματα και 

περισσότερες περικοπές σε αρκετούς τομείς δημόσιων δαπανών· επιπλέον ο 

κατώτατος μισθός μειώθηκε κατά 22% και κατά ένα πρόσθετο 10% για νέους έως 25 

ετών. Το πακέτο των παρεμβάσεων λιτότητας που τελικά συμφωνήθηκε ήταν ύψους 

13,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2013-2014 εκ των οποίων τα 9,4 

δισεκατομμύρια είχαν προγραμματιστεί για το 2013. 

 

Παρότι η πρόοδος στο δημοσιονομικό μέτωπο έχει υπάρξει εντυπωσιακή με το 

δημοσιονομικό έλλειμμα να έχει μειωθεί κατά περισσότερο από 10 ποσοστιαίες 

μονάδες μέσα σε μια τετραετία φτάνοντας στο 2,1% του ΑΕΠ στα τέλη του 2013, οι 

αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις αυτού του μείγματος πολιτικής είναι 

πρωτόγνωρες. Η οικονομική δραστηριότητα έχει καταρρεύσει με αποτέλεσμα 

συνολικές απώλειες περίπου 25% του ΑΕΠ από το 2008 (Γράφημα 1). 

Γράφημα 1. Ποσοστά μεγέθυνσης του ΑΕΠ στην Ελλάδα (2007-2016) 

 
* Επίσημες προβλέψεις προγράμματος 

Πηγή: IMF, Staff report 1/2013 

 

Κατά συνέπεια, το πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ έχει μειωθεί κατά περισσότερο 

από 20 ποσοστιαίες μονάδες το διάστημα 2008-2012 (Γράφημα 2). 
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Γράφημα 2. Πραγματικό κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, Ελλάδα (2004-
2012) 

 

Πηγή: Eurostat 
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Γράφημα 3. Ανεργία ανά φύλο και μακροπρόθεσμη ανεργία, Ελλάδα (%, 2005-2013) 
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Οι εξελίξεις αυτές στο οικονομικό πεδίο διαμορφώνουν το πλαίσιο της κοινωνικής 

κατάστασης που καλούμαστε να παρουσιάσουμε σε αυτή την έκθεση. Όπως θα 

δούμε στις επόμενες ενότητες, αλλά και στο κείμενο πολιτικής για την κοινωνική 

πολιτική, η κατάσταση που επικρατεί έχει σημαντικά επακόλουθα για τη φτώχεια 

και τον κοινωνικό αποκλεισμό στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της κρίσης και απειλεί 

να αλλοιώσει προς το χειρότερο και σε μόνιμη βάση το κοινωνικό-οικονομικό 

προφίλ της χώρας. 
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3. Μέτρηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και της 

ανισότητας: ορισμοί και μεθοδολογία 

3.1. Ορισμός και προσεγγίσεις στη μελέτη της φτώχειας 

Η φτώχεια είναι ένα κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό ζήτημα μεγάλης σημασίας. 

Ειδικότερα τα τελευταία χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων πολιτικές λιτότητας 

έχουν εφαρμοστεί στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η μελέτη του 

αντίκτυπου αυτών των πολιτικών στη φτώχεια καταλαμβάνει σημαντική θέση στον 

ακαδημαϊκό και στον πολιτικό λόγο. Ο ορισμός και η μέτρηση της φτώχειας είναι 

καίρια ζητήματα στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής συζήτησης για τη διαχρονική εξέλιξη 

της φτώχειας, για τις αιτίες και τις συνέπειές της. Σύμφωνα με πολλούς ερευνητές η 

χρήση απλών ορισμών και δεικτών συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση της 

φτώχειας και των επιπτώσεών της από κοινό μη ειδικών, κοινό στο οποίο 

περιλαμβάνονται και οι πολιτικοί δρώντες. Από την άλλη πλευρά, πιο σύνθετη 

ανάλυση μπορεί να εμβαθύνει την κατανόησή μας για το φαινόμενο και επομένως 

να βελτιώσει την ικανότητά μας να το αντιμετωπίσουμε. 

 

Με τον χρόνο η βιβλιογραφία έχει αναπτύξει ένα πλήθος προσεγγίσεων στη 

μέτρηση και την ανάλυση της φτώχειας. Κάθε προσέγγιση υιοθετεί διαφορετικό 

ορισμό, καθένας από τους οποίους έχει πλεονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματα. 

Υπάρχουν τρία κύρια ζητήματα που απαρτίζουν τη βάση αυτών των διαφορετικών 

προσεγγίσεων. Το πρώτο έχει να κάνει με το κατά πόσον πρέπει να ορίσουμε τη 

φτώχεια με απόλυτους ή σχετικούς όρους. Ένας ορισμός της φτώχειας σε 

απόλυτους όρους είναι ουσιαστικά ένα «όριο επιβίωσης» –το ελάχιστο επίπεδο 

πόρων που χρειάζεται ένα μέλος της κοινωνίας για να ικανοποιήσει ένα σύνολο 

βασικών αναγκών και επομένως δεν μετράται έναντι του επιπέδου ευημερίας ή 

οικονομικής μεγέθυνσης μιας κοινωνίας. Σύμφωνα με τον ορισμό των Ηνωμένων 

Εθνών η απόλυτη φτώχεια είναι «μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από ακραία 

στέρηση ειδών που αποτελούν βασικές ανθρώπινες ανάγκες 

συμπεριλαμβανομένων της τροφής, του ασφαλούς πόσιμου νερού, των 

εγκαταστάσεων υγιεινής, της υγείας, της στέγης, της εκπαίδευσης και της 

πληροφόρησης. Δεν εξαρτάται μόνον από το εισόδημα αλλά και από την πρόσβαση 

σε υπηρεσίες» (UN 1995). Η σχετική θεώρηση της φτώχειας από την άλλη πλευρά 

σχετίζει την κατάσταση της φτώχειας με το γενικό επίπεδο ευημερίας σε μια 

κοινωνία και επομένως συνδέεται στενά με την ιδέα της ανισότητας. 

 

Σε αυτή τη μελέτη θα χρησιμοποιήσουμε τη σχετική προσέγγιση για τον ορισμό και 

τη μέτρηση της φτώχειας. Οι λόγοι είναι πρώτον η εγγενής δυσχέρεια της 

προσέγγισης της απόλυτης φτώχειας να θεσπίσει ένα όριο επιβίωσης που να ισχύει 

σε διαφορετικούς ανθρώπους και κοινωνίες διαχρονικά και δεύτερον το γεγονός ότι 
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η σχετική προσέγγιση έχει σταδιακά γίνει δεκτή ως η πλέον ενδεδειγμένη για τη 

μέτρηση της φτώχειας στις αναπτυγμένες χώρες, οι οποίες έχουν εν πολλοίς 

ξεπεράσει το ζήτημα της επιβίωσης των μελών τους (Atkinson 1998, European 

Commission and European Council 2004). Σε τέτοιες χώρες αρμόζει περισσότερο ο 

ορισμός της φτώχειας με σχετικούς όρους σε σύγκριση με ένα μέτρο της «μέσης» 

ευημερίας της κοινωνίας (Runciman 1966, Townsend 1979). Από την άλλη πλευρά 

μετρήσεις της απόλυτης φτώχειας εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται για 

υποανάπτυκτες χώρες –με κύριο μέτρο το όριο της Παγκόσμιας Τράπεζας για 

ημερήσιο εισόδημα 1,25 δολαρίων. 

Το δεύτερο ζήτημα που διχάζει τους ερευνητές είναι το κατά πόσον η φτώχεια 

πρέπει να προσεγγίζεται και επομένως να μετράται με αντικειμενικό ή με 

υποκειμενικό τρόπο. Ως αντικειμενική φτώχεια ορίζεται η έλλειψη επαρκούς 

εισοδήματος και εξ αυτού επαρκούς κατανάλωσης και πλούτου. Σε αυτή την 

περίπτωση, για να μετρήσουμε τη φτώχεια, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μια 

μεταβλητή με την οποία να καθορίζουμε το επίπεδο της ατομικής ευημερίας. Στη 

βιβλιογραφία αυτή η μεταβλητή είναι είτε το εισόδημα, είτε η κατανάλωση. Επίσης 

είναι ανάγκη να οριστεί το επίπεδο του εισοδήματος ή της κατανάλωσης κάτω από 

το οποίο ένα άτομο θεωρείται φτωχό. Βάσει αυτών των βημάτων μπορούν να 

υπολογιστούν διαφορετικοί δείκτες φτώχειας. Σύμφωνα με την υποκειμενική 

προσέγγιση της φτώχειας από την άλλη πλευρά, το βιοτικό επίπεδο κάθε 

νοικοκυριού καθορίζεται από τις αντιλήψεις και τις απόψεις των μελών του για το 

βιοτικό επίπεδο και την ευημερία τους. Κατά συνέπεια τα νοικοκυριά πρέπει να 

μετέχουν σε έρευνες, στις οποίες τα μέλη τους παρέχουν τη δική τους εκτίμηση για 

το κατά πόσον καλύπτουν τις βασικές τους ανάγκες με το εισόδημα που διαθέτουν 

την εποχή της έρευνας και/ή καθορίζουν το επίπεδο εισοδήματος που θεωρούν 

επαρκές για την κάλυψη αυτών των αναγκών. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία η 

υποκειμενική προσέγγιση της φτώχειας επιτυγχάνεται με τη χρήση πλήθους 

μεθόδων μεταξύ των οποίων, η γραμμή φτώχειας Leyden (Leyden Poverty Line, LPL), 

η υποκειμενική γραμμή φτώχειας (Subjective Poverty Line, SPL) και η μέθοδος του 

Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής (Centre for Social Policy, CSP) του πανεπιστημίου της 

Αμβέρσας. 

Η λεπτομερέστερη ανάλυση αυτών των τεχνικών ξεφεύγει από τους σκοπούς της 

παρούσας έκθεσης καθώς η προϋπόθεση της υποκειμενικής μεθόδου για 

διενέργεια εκτεταμένων ερευνών με αντιπροσωπευτικά δείγματα του πληθυσμού 

τη θέτει πέραν των χρονικών ορίων και των πόρων που διατίθενται για το 

συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα. Έτσι σε αυτή την έκθεση επιλέξαμε την 

αντικειμενική προσέγγιση. Λεπτομερέστερη παρουσίαση της σχετικής 

μεθοδολογίας και των δεικτών που χρησιμοποιούνται παρατίθενται στην επόμενη 

ενότητα. 
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Τέλος, το τρίτο σημαντικό ζήτημα που σχετίζεται με τον ορισμό και τη μέτρηση της 

φτώχειας αφορά το κατά πόσον ορίζουμε τη φτώχεια ως μονοδιάστατο (συνήθως 

χρηματικό) ή ως πολυδιάστατο φαινόμενο. Βάσει της προσέγγισης της 

πολυδιάστατης στέρησης τα μέλη κάθε νοικοκυριού πρέπει να καθορίσουν την 

έκταση στην οποία καλύπτουν ορισμένες βασικές ανάγκες. Σε αυτή την προσέγγιση 

επομένως ο αντιπροσωπευτικός δείκτης μέτρησης δεν είναι το εισόδημα. Ως εκ 

τούτου το φαινόμενο της φτώχειας προσδιορίζεται με πιο σύνθετους ποιοτικούς 

όρους και όχι μόνον με χρηματικούς. Σύμφωνα με πολλούς ερευνητές η 

«πολυδιάστατη» προσέγγιση παρέχει καλύτερη αξιολόγηση της έκτασης στην οποία 

το νοικοκυριό μπορεί να διασφαλίσει αξιοπρεπή διαβίωση. Σε αντίθεση, η 

μονοδιάστατη προσέγγιση μπορεί να μας δώσει πληροφορίες για το εισόδημα και 

τη θέση του νοικοκυριού στην κατανομή των εισοδημάτων, όχι όμως για το κατά 

πόσον το διαθέσιμο εισόδημά του επαρκεί για ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. 

Επίσης, η «πολυδιάστατη» προσέγγιση περιλαμβάνει ανάλυση δεδομένων που δεν 

σχετίζονται με το δηλωμένο εισόδημα, αλλά σχετίζονται ευθέως με δεδομένα για το 

βιοτικό επίπεδο. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να προέρχονται από αδήλωτο εισόδημα 

ή εισόδημα από παράνομες δραστηριότητες. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να 

αντιμετωπιστεί το ζήτημα της φοροδιαφυγής και να συναχθεί μια ακριβέστερη 

εικόνα για το επίπεδο ή την ποιότητα των συνθηκών διαβίωσης. 

Σε αυτή την έκθεση η αντικειμενική προσέγγιση για τη μέτρηση της φτώχειας (η 

οποία είναι στην ουσία μονοδιάστατη ανάλυση) θα συμπληρωθεί από μια ανάλυση 

που στηρίζεται στην «πολυδιάστατη» μέθοδο, καθώς σχετίζεται με ζητήματα υλικών 

στερήσεων και κοινωνικού αποκλεισμού στα οποία εστιάζει αυτή η έκθεση. 

3.2 Μέτρηση και δείκτες φτώχειας 

Βάσει της «αντικειμενικής» προσέγγισης το πρώτο βήμα στη μέτρηση της φτώχειας 

είναι η επιλογή μιας προσδιοριστικής μεταβλητής για τον πλούτο. Στη σχετική 

βιβλιογραφία χρησιμοποιείται όπως προαναφέρθηκε είτε η κατανάλωση, είτε το 

εισόδημα. Κάποιοι ερευνητές θεωρούν ότι το εισόδημα απεικονίζει καλύτερα την 

αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών (Ανδριοπούλου & Τσακλόγλου 2010). Για 

άλλους η κατανάλωση υπερτερεί του εισοδήματος διότι προσεγγίζει την έννοια του 

μόνιμου εισοδήματος, αποφεύγει τα κενά στην αναφορά του εισοδήματος (για 

παράδειγμα λόγω φοροδιαφυγής) και αποδίδει ακριβέστερη εικόνα των συνθηκών 

διαβίωσης ενός νοικοκυριού (Meyer, Mok & Sullivan 2009). Παρ’ όλα αυτά μελέτες 

έχουν καταδείξει ότι η συμπερίληψη τεκμαρτού εισοδήματος στον ορισμό του 

εισοδήματος μπορεί να επιλύσει κάποια από τα προβλήματα που σχετίζονται με τα 

κενά στην αναφορά του εισοδήματος, μεταβάλλοντας έτσι σημαντικά τα 

αποτελέσματα για την ανισότητα και τη φτώχεια (Κουτσαμπέλας & Τσακλόγλου 

2010). Σε αυτή τη μελέτη θα χρησιμοποιήσουμε κυρίως το διαθέσιμο εισόδημα για 

λόγους σύγκρισης καθώς οι περισσότερες έρευνες αναφορικά με τη μέτρηση της 
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φτώχειας και της ανισότητας χρησιμοποιούν αυτή τη μεταβλητή. Θα ελέγξουμε 

όμως επίσης τα αποτελέσματα αυτής της προσέγγισης με ευρήματα που βασίζονται 

στην ανάλυση μικρο-δεδομένων για την κατανάλωση από την Έρευνα 

Οικογενειακών Προϋπολογισμών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τα έτη 2008-

2013, δηλαδή για τις καταναλωτικές δαπάνες μεταξύ 2007 και 2011. 

Μετά την επιλογή της προσδιοριστικής μεταβλητής είναι ανάγκη να οριστεί το 

επίπεδο του εισοδήματος (ή της κατανάλωσης) κάτω από το οποίο ένα άτομο 

θεωρείται ότι είναι φτωχό σε σύγκριση με άλλα άτομα στην κοινωνία. Στο 

μεγαλύτερο μέρος της βιβλιογραφίας χρησιμοποιείται μια γραμμή φτώχειας στο 

60% του διάμεσου (ή του μέσου) εισοδήματος. Υπάρχουν ωστόσο δύο ακόμη 

γραμμές φτώχειας που χρησιμοποιούνται και αυτές συχνά, στο 40% και στο 50% 

του διάμεσου (ή του μέσου) εισοδήματος. Οι τελευταίοι αυτοί δείκτες είναι 

περισσότερο ευαίσθητοι σε ακραίες τιμές της κατανομής εισοδήματος. Είναι 

προφανές ότι η γραμμή της «σχετικής» φτώχειας επηρεάζεται ανεξαρτήτως του 

επιπέδου της από την κατανομή εισοδήματος και επομένως από το βιοτικό επίπεδο 

της κοινωνίας. Αυτό σημαίνει ότι η σχετική φτώχεια μπορεί να μην αλλάζει ακόμη 

και σε περιστάσεις υψηλής οικονομικής μεγέθυνσης ή αντιστρόφως βαθιάς 

οικονομικής κάμψης, εάν η κατανομή εισοδήματος παραμένει σταθερή 

(Ανδριοπούλου & Τσακλόγλου 2010, Τσακλόγλου & Πανοπούλου 1998, Τσακλόγλου 

& Μητράκος 1998). 

Σε αντίθεση με τη γραμμή σχετικής φτώχειας μια σταθερή γραμμή φτώχειας δεν 

συσχετίζεται με το μέσο ή το διάμεσο εισόδημα και κατά συνέπεια με την κατανομή 

εισοδήματος αλλά δηλώνει τη φτώχεια σε σύγκριση με ένα σταθερό επίπεδο 

εισοδήματος το οποίο δεν αλλάζει με την πάροδο του χρόνου. Μια σταθερή γραμμή 

φτώχειας μπορεί να είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο ανάλυσης σε περιπτώσεις 

μεγάλων και γρήγορων θετικών (αρνητικών) αλλαγών στην οικονομική 

δραστηριότητα σε μια χώρα. Σε τέτοιες περιστάσεις υπάρχει η τάση ολόκληρη η 

κατανομή να κινηθεί ανοδικά (καθοδικά) με αποτέλεσμα η ανισότητα και κατά 

συνέπεια και η σχετική φτώχεια να διατηρούνται, εν πολλοίς, αναλλοίωτες. Σε 

αυτές τις περιπτώσεις επομένως έχει νόημα να συγκριθεί το βιοτικό επίπεδο των 

ανθρώπων όχι με άλλους στην ίδια κοινωνία αλλά με τις συνθήκες διαβίωσης των 

ίδιων ανθρώπων λίγα μόλις χρόνια νωρίτερα, προτού σημειωθεί η οικονομική 

άνθηση (κρίση) (Ματσαγγάνης & Λεβέντη 2013). Στην παρούσα μελέτη θα 

χρησιμοποιήσουμε και τις τρεις προαναφερθείσες «γραμμές» σχετικής φτώχειας 

καθώς και μία σταθερή γραμμή φτώχειας. 

Τέλος, προτού υπολογίσουμε δείκτες φτώχειας είναι καίριο να προσδιορίσουμε το 

επίπεδο εισοδήματος τόσο των ατόμων όσο και των νοικοκυριών. Επειδή τα 

νοικοκυριά διαφέρουν ως προς το μέγεθος και τη σύνθεση, η σύγκριση 

εισοδήματος μεταξύ νοικοκυριών δεν είναι δυνατή. Υπάρχει επομένως η ανάγκη να 
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υπολογιστεί ένα μέτρο εισοδήματος που να επιτρέπει μια τέτοια σύγκριση. Το 

μέτρο αυτό είναι το ισοδύναμο εισόδημα και υπολογίζεται με τη χρήση κλιμάκων 

ισοδυναμίας. 

3.2.1 Ανάλυση με κλίμακες ισοδυναμίας 

Όπως προαναφέρθηκε, οι διαφορές στο μέγεθος και τη σύνθεση καθιστούν την 

σύγκριση των νοικοκυριών ως προς το εισόδημά τους ανέφικτη, καθόσον είναι πολύ 

πιθανό οι ανάγκες των νοικοκυριών να διαφέρουν μεταξύ τους. Είναι επομένως 

αναγκαίο να καταφύγουμε σε μια μεθοδολογία που θα καταστήσει δυνατή τη 

σύγκριση. Η μεθοδολογία αυτή χρησιμοποιεί κλίμακες ισοδυναμίας. Οι κλίμακες 

αυτές μετατρέπουν το αθροιστικό διαθέσιμο εισόδημα μιας οικογένειας στο 

εισόδημα που ισοδυναμεί σε κάθε μέλος της. Οι πιο διαδεδομένες κλίμακες 

ισοδυναμίας είναι η αρχική κλίμακα του ΟΟΣΑ, η κλίμακα της Eurostat (ή 

τροποποιημένη κλίμακα του ΟΟΣΑ) και η «νέα» κλίμακα του ΟΟΣΑ. 

Η αρχική κλίμακα του ΟΟΣΑ σταθμίζει το οικογενειακό εισόδημα ως εξής: αποδίδει 

μια τιμή ίση με τη μονάδα στο άτομο που είναι υπεύθυνο για το νοικοκυριό, 0,7 σε 

κάθε πρόσθετο ενήλικα και 0,5 σε κάθε παιδί. Πρέπει να σημειωθεί ότι «παιδιά» 

θεωρούνται όλα τα άτομα ηλικίας έως 14 ετών. Η κλίμακα ισοδυναμίας της Eurostat 

αποδίδει τιμή ίση με τη μονάδα στο άτομο που είναι υπεύθυνο για το νοικοκυριό, 

0,5 σε κάθε πρόσθετο ενήλικα και 0,3 σε κάθε παιδί. Ακολούθως –και για τις δύο 

κλίμακες ισοδυναμίας–, αφού υπολογιστεί ο συνολικός συντελεστής στάθμισης της 

οικογένειας, το συνολικό διαθέσιμο εισόδημα διαιρείται με αυτόν τον αριθμό για 

να βρεθεί το ισοδύναμο εισόδημα κάθε ατόμου. Στη μελέτη αυτή χρησιμοποιούμε 

την κλίμακα ισοδυναμίας της Eurostat. 

3.2.2 Δείκτες φτώχειας 

Αφού προσδιοριστεί η γραμμή φτώχειας και υπολογιστεί το διαθέσιμο εισόδημα 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν αρκετοί δείκτες φτώχειας. Παρουσιάζουμε 

ακολούθως όλους τους σχετικούς δείκτες που θα χρησιμοποιηθούν σε τούτη τη 

μελέτη οι οποίοι είναι και οι πλέον διαδεδομένοι στην ελληνική και τη διεθνή 

βιβλιογραφία. 

Ο πιο κοινός δείκτης φτώχειας είναι η αναλογία του αριθμού των φτωχών στον 

συνολικό πληθυσμό. Αυτή υπολογίζεται ως η αναλογία του αριθμού των ατόμων με 

διαθέσιμο εισόδημα κάτω από τη γραμμή φτώχειας (q) προς το σύνολο του 

πληθυσμού (n). Έτσι   

q
H

n
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Η αναλογία του αριθμού των φτωχών στον συνολικό πληθυσμό (ή εναλλακτικά το 

ποσοστό φτώχειας) ερμηνεύεται εύκολα. Έτσι, όταν χρησιμοποιούμε για 

παράδειγμα τη γραμμή σχετικής φτώχειας του 60%, ο δείκτης υπολογίζει το 

ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται κάτω του 60% του διάμεσου εισοδήματος. 

Ωστόσο δεν υπολογίζει την «απόσταση» των φτωχών από τη γραμμή φτώχειας ή με 

άλλα λόγια το βάθος της φτώχειας και δεν είναι καθόλου ευαίσθητος στο μέγεθος 

των ανισοτήτων μεταξύ των φτωχών (Sen 1976). 

Προκειμένου να καταστεί περισσότερο εφικτή η μέτρηση του βάθους της φτώχειας 

οι ερευνητές χρησιμοποιούν την αναλογία εισοδηματικού χάσματος η οποία 

υπολογίζεται με τον εξής τύπο:  

𝛪 =
1

𝑞

∑ 𝜋 − 𝑦𝑖
𝑞
𝑖=1

𝜋
 

 

Βλέπουμε ότι η αναλογία του εισοδηματικού χάσματος εξαρτάται από το (q), τον 

αριθμό των ανθρώπων με εισόδημα κάτω από τη γραμμή φτώχειας, από το (π), τη 

γραμμή φτώχειας, και από το iy
, το ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα. Παρά το 

γεγονός ότι ο δείκτης αυτός παρουσιάζει πόσο φτωχά είναι τα άτομα με εισόδημα 

κάτω από τη γραμμή φτώχειας, δεν είναι ευαίσθητος σε μεταβιβάσεις εισοδήματος 

μεταξύ των φτωχών. Επομένως δεν κυμαίνεται αρκετά σε περίπτωση αναδιανομής 

εισοδήματος μεταξύ των φτωχών. 

Ένας δείκτης φτώχειας που συνδυάζει τους δύο προηγούμενους είναι το χάσμα 

φτώχειας το οποίο υπολογίζεται ως το γινόμενο του ποσοστού φτώχειας και της 

αναλογίας του εισοδηματικού χάσματος: 

V = H · Ι 

 

Σύμφωνα με τον Sen (1976) ο δείκτης αυτός δεν λαμβάνει υπόψη του την κατανομή 

εισοδήματος μεταξύ των φτωχών. 

Επιπροσθέτως, πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν αρκετές παραλλαγές αυτού του 

δείκτη, όπως το χάσμα συνολικής φτώχειας, το χάσμα μέσης φτώχειας, το ποσοστό 

του χάσματος μέσης φτώχειας, το χάσμα φτώχειας ως ποσοστό του συνολικού 

εισοδήματος του υπό μελέτη πληθυσμού και το χάσμα φτώχειας ως ποσοστό του 

συνολικού εισοδήματος των μη φτωχών. Η Eurostat ορίζει το χάσμα φτώχειας ως τη 

διαφορά μεταξύ του διάμεσου ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος των 
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ανθρώπων κάτω από το κατώφλι κινδύνου φτώχειας και του κατωφλιού του 

κινδύνου φτώχειας εκφρασμένη ως ποσοστό του τελευταίου.6 

Τα μειονεκτήματα των προαναφερθέντων δεικτών εντοπίστηκαν και μελετήθηκαν 

από τον Sen (1976) ο οποίος προσδιόρισε τρία βασικά αξιώματα τα οποία πρέπει να 

πληροί ένα μέτρο της συνολικής φτώχειας. Τα αξιώματα αυτά είναι: (α) το αξίωμα 

της επικέντρωσης, (β) το αξίωμα της μονοτονικότητας και (γ) το αξίωμα της 

μεταβίβασης. Το αξίωμα της επικέντρωσης πρεσβεύει ότι ο δείκτης φτώχειας 

πρέπει να συσχετίζεται με το εισόδημα των φτωχών. Αλλαγές επομένως στο 

εισόδημα των μη φτωχών ανθρώπων πρέπει να μην επηρεάζουν τον δείκτη 

φτώχειας, εάν ο αριθμός των φτωχών δεν αλλάζει. Το δεύτερο αξίωμα απαιτεί κάθε 

δείκτης φτώχειας να μειώνεται, εάν υπάρχει αύξηση στο εισόδημα ενός ατόμου 

κάτω από τη γραμμή φτώχειας. Τέλος, το αξίωμα της μεταβίβασης υπαγορεύει ότι 

κάθε δείκτης φτώχειας πρέπει να αυξάνεται, εάν υπάρχει μια μεταβίβαση από ένα 

φτωχό άτομο σε ένα άτομο λιγότερο φτωχό. Έτσι μια αντιστρόφως προοδευτική 

μεταβίβαση πρέπει να έχει θετική επίδραση στον δείκτη φτώχειας.  

Η μελέτη του Sen είχε ως αποτέλεσμα τη διατύπωση του δείκτη Sen ο οποίος είναι 

ένα σταθμισμένο σύνολο των χασμάτων φτώχειας των ατόμων και υπολογίζεται ως 

εξής: 

𝑆 = 𝐻 ∙ [𝐼 + (1 − 𝐼)𝐺𝑝] 

 

Όπου Gp είναι ο δείκτης Gini ο οποίος μετρά την ανισότητα μεταξύ των φτωχών, με 

στάθμιση (1 - Ι). Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δείκτης Gini για την κατανομή 

εισοδήματος μεταξύ των φτωχών υπολογίζεται από τον ακόλουθο τύπο: 

1

1

2 1
q

ii
p q

ii

iy q
G

qq y






 



 

 

Είναι εμφανές από τον τύπο για τον υπολογισμό του δείκτη Sen ότι ο δείκτης είναι 

ευαίσθητος μόνο σε αλλαγές εισοδήματος μεταξύ των φτωχών. Αγνοούνται 

επομένως οι αλλαγές στο εισόδημα ατόμων που βρίσκονται πάνω από τη γραμμή 

φτώχειας. Επίσης ο δείκτης Sen έχει τιμές από 0 έως 1. Όταν S = 0 όλα τα άτομα 

έχουν εισόδημα πάνω από τη γραμμή φτώχειας και όταν S = 1 τότε όλα έχουν 

μηδενικό εισόδημα. 

                                                           
6
 Βλ. τον ιστότοπο της Eurostat στη διεύθυνση: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics 

_explained/index.php/Glossary:Relative_median_at-risk-of-poverty_gap 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics
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Μετά τον Sen πολλοί ερευνητές έχουν επιχειρήσει να δημιουργήσουν δείκτες 

φτώχειας που λαμβάνουν υπόψη την κατανομή εισοδήματος μεταξύ των φτωχών 

(για παράδειγμα Takayama 1979 και Kakwani 1980, Shorrocks 1995). Μια επέκταση 

του δείκτη Sen είναι και η οικογένεια δεικτών που προτείνουν οι Foster, Greer & 

Thorbeke (1984). Αναφερόμαστε σε οικογένεια δεικτών καθόσον ο δείκτης Foster, 

Greer & Thorbeke (FGT) εξαρτάται από την τιμή της παραμέτρου που σχετίζεται με 

την αποστροφή προς τη φτώχεια (a). Ο δείκτης FGT υπολογίζεται με τον εξής τύπο: 

1

1
aq

i

i

x
FGT

n





 
  

 
  

 

Όταν a = 0 ο δείκτης ισούται με το ποσοστό φτώχειας. Εάν a = 1 ο δείκτης FGT 

μετατρέπεται στην αναλογία του μέσου χάσματος φτώχειας και εάν a = 2 ο δείκτης 

ισούται με το τετράγωνο του μέσου χάσματος φτώχειας πράγμα που προσδίδει 

πρόσθετο συντελεστή στάθμισης στα εισοδήματα που απέχουν το μέγιστο από το 

κατώφλι φτώχειας. Είναι ένας δείκτης που συνδυάζει πληροφορίες τόσο για το 

βάθος της φτώχειας όσο και για την ανισότητα μεταξύ των φτωχών. 

Από την προηγηθείσα παρουσίαση καθίσταται εμφανές ότι η επιλογή του 

κατάλληλου δείκτη φτώχειας δεν είναι εύκολη. Όπως προαναφέρθηκε σε αυτή την 

έκθεση θα χρησιμοποιηθούν όλοι οι δείκτες που έχουν παρουσιαστεί. 

3.3 Κοινωνικός αποκλεισμός 

Ο κοινωνικός αποκλεισμός συνδέεται στενά με δύο από τα ζητήματα που 

περιγράφηκαν πιο πάνω, τα οποία διαφοροποιούν τις προσεγγίσεις στον ορισμό και 

τη μέτρηση της φτώχειας. Πιο συγκεκριμένα, η έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού 

σχετίζεται με τις έννοιες της σχετικής φτώχειας και –πιο σημαντικό– της 

πολυδιάστατης φτώχειας. Όπως σημειώθηκε ήδη, η μέτρηση της φτώχειας με 

απόλυτους όρους δεν συνιστά πλέον τον κανόνα σε αναπτυγμένες κοινωνίες καθώς 

αυτές έχουν ξεπεράσει το πρόβλημα διασφάλισης της επιβίωσης των μελών τους. 

Σε αυτό το πλαίσιο επομένως η έννοια της φτώχειας συνδέεται σταδιακά με μια 

εννοιολόγηση της «στέρησης» ενός αριθμού αγαθών και υπηρεσιών, η πρόσβαση 

στα οποία ορίζει την επίτευξη ή όχι μιας γενικότερης εννοιολόγησης της ευημερίας 

(Kahneman et al. 1999, Alesina et al. 2004, Stiglitz et al. 2009, OECD 2011). Συχνά τα 

κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του επιπέδου ευημερίας είναι 

μη χρηματικά και αναφέρονται σε συνθήκες που επηρεάζουν την ικανότητα των 

ατόμων να επιτύχουν τόσο ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο, όσο και τις προοπτικές 

και τις δυνατότητες τους για το μέλλον. Αυτή η ευρύτερη προσέγγιση της θέσης των 

ατόμων σε μια κοινωνία συνδέεται στενά με τη θεωρία των δυνατοτήτων και των 

λειτουργιών του Sen (1985), η οποία συσχετίζει τη φτώχεια και τη στέρηση με τη 
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δυνατότητα των ατόμων να επιτύχουν ορισμένες θεμελιώδεις συνθήκες, όπως για 

παράδειγμα να είναι υγιείς ή να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση. Με αυτή την 

έννοια η φτώχεια γίνεται αντιληπτή ως η στέρηση τέτοιων δυνατοτήτων. Αυτός ο 

τύπος προσέγγισης κερδίζει έδαφος κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες και έχει 

ασκήσει μεγάλη επιρροή στη σύλληψη και στον σχεδιασμό του Δείκτη Ανθρώπινης 

Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η πολυδιάστατη αυτή προσέγγιση 

στην κοινωνική κατάσταση του ατόμου σε συνδυασμό με την έμφαση στη σχετική 

πλευρά της φτώχειας ή τη στέρηση, οι οποίες δεν μετριούνται με απόλυτους όρους 

αλλά πάντοτε σε σχέση με το επίπεδο διαβίωσης σε μια κοινωνία συνολικά, 

συνιστούν τον πυρήνα αυτού που γενικώς γίνεται αντιληπτό ως κοινωνικός 

αποκλεισμός (Silver 1994, Byrne 1999, de Haan 1998, Burchardt et al. 2002, Fischer 

2011). 

Από λειτουργική άποψη και για τους σκοπούς αυτής της έκθεσης θα 

χρησιμοποιήσουμε δεδομένα από την ευρωπαϊκή Έρευνα Εισοδήματος και 

Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC) για ανθρώπους που βρίσκονται σε 

κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού (AROPE), δείκτης ο οποίος έχει 

καταστεί βασικός για την αξιολόγηση της εκπλήρωσης του πρωταρχικού στόχου της 

στρατηγικής 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για καταπολέμηση της φτώχειας με τη 

μείωση κατά τουλάχιστον 20 εκατομμύρια του αριθμού των ανθρώπων που 

βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή υφίστανται κοινωνικό αποκλεισμό ως το 2020. 

Ο δείκτης AROPE ορίζεται ως το μερίδιο του πληθυσμού που βρίσκεται σε μία 

τουλάχιστον από τις εξής τρεις καταστάσεις:7 

1) σε κίνδυνο φτώχειας, δηλαδή κάτω από το κατώφλι φτώχειας 

2) σε κατάσταση ακραίας υλικής στέρησης 

3) ζει σε νοικοκυριό με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας. 

 

Σύμφωνα με τη Eurostat «το ποσοστό υλικής στέρησης είναι ένας δείκτης της 

έρευνας EU-SILC ο οποίος εκφράζει την αδυναμία αγοράς κάποιων αγαθών τα 

οποία θεωρούνται από τους περισσότερους επιθυμητά ή ακόμη και αναγκαία για 

να έχει κάποιος μια επαρκή ζωή. Ο δείκτης διακρίνει μεταξύ ατόμων που δεν 

μπορούν να προμηθευτούν ένα ορισμένο αγαθό ή υπηρεσία και εκείνων που δεν 

έχουν αυτό το αγαθό ή την υπηρεσία για άλλον λόγο, για παράδειγμα επειδή δεν το 

θέλουν ή δεν το χρειάζονται». 

Ο δείκτης μετρά το ποσοστό του πληθυσμού που δεν μπορεί να αποκτήσει τρία 

τουλάχιστον από τα ακόλουθα, ενώ το ποσοστό της ακραίας υλικής στέρησης μετρά 

                                                           
7
 Βλ. τον ιστότοπο της Eurostat στη διεύθυνση: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics 

_explained/index.php/People_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics
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το ποσοστό του πληθυσμού που δεν μπορεί να αποκτήσει τέσσερα τουλάχιστον από 

τα εξής αγαθά ή υπηρεσίες: 

1. να πληρώσει το ενοίκιο, το στεγαστικό δάνειο ή τους λογαριασμούς υπηρεσιών 
κοινής ωφελείας 

2. να έχει ένα ικανοποιητικό επίπεδο θέρμανσης 
3. να μπορεί να αντιμετωπίσει απρόσμενες δαπάνες 
4. να τρώει κρέας ή πρωτεΐνες τακτικά 
5. να πηγαίνει διακοπές 
6. να έχει τηλεοπτικό δέκτη 
7. να έχει πλυντήριο 
8. να έχει αυτοκίνητο 
9. να έχει τηλέφωνο. 

 

Ο τρίτος δείκτης που συναπαρτίζει τον AROPE μετρά τους ανθρώπους που ζουν σε 

νοικοκυριά με χαμηλή ένταση εργασίας. Αυτά ορίζονται ως τα νοικοκυριά των 

οποίων τα μέλη που βρίσκονται σε ηλικία εργασίας (από 18 έως 59 ετών εξαιρώντας 

τους σπουδαστές/φοιτητές από 18 έως 24 ετών) και έχουν εργαστεί κατά τη 

διάρκεια του έτους αναφοράς εισοδήματος, κατά λιγότερο από το 20% του πλήρους 

εργασιακού δυναμικού τους. 

Σε αυτή την έκθεση πέραν του ποσοστού φτώχειας και τον συνολικό δείκτη AROPE 

θα παρουσιάσουμε δεδομένα και για την υλική και την ακραία υλική στέρηση στην 

Ελλάδα πριν και μετά από την εκδήλωση της κρίσης, καθώς και για τα νοικοκυριά με 

χαμηλή ένταση εργασίας. 

3.4 Εισοδηματική ανισότητα 

Η εισοδηματική ή οικονομική ανισότητα είναι ένα ζήτημα το οποίο κυριαρχεί 

διεθνώς στον δημόσιο λόγο τα τελευταία χρόνια όχι μόνο λόγω της κρίσης αλλά και 

λόγω νέων επιστημονικών εργασιών (βλ. ειδικότερα Piketty 2014) οι οποίες 

φωτίζουν διαφορετικά το θέμα ιδιαίτερα στις αναπτυγμένες οικονομίες. Μια 

επισκόπηση του ζητήματος και της σχετικής βιβλιογραφίας δεν εμπίπτει προφανώς 

στο πεδίο της παρούσας έκθεσης· αρκεί να πούμε ότι πρόκειται για ζήτημα το οποίο 

άπτεται θεμελιωδών πλευρών της λειτουργίας του καπιταλιστικού συστήματος, 

όπως της οικονομικής μεγέθυνσης (Kuznets 1955) και της αποτελεσματικότητας 

(Okun 1975) –για να κατονομάσουμε δύο– αλλά και ευρύτερων μετασχηματισμών 

κατά τις πρόσφατες δεκαετίες που σχετίζονται με την παγκοσμιοποίηση (βλ. για 

παράδειγμα Feenstra & Hanson 1996, Aghion & Williamson 1998, IMF 2007, 

Krugman 2008). Η συζήτηση για την ανισότητα έχει ενταθεί περαιτέρω λόγω της 

κρίσης, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτή ενδέχεται να έχει οδηγήσει σε αύξηση 

των επιπέδων ανισότητας (OECD 2013), ένα εύρημα το οποίο έχει αναπαραχθεί 

πρόσφατα πιο συγκεκριμένα για την ελληνική περίπτωση (Matsaganis & Leventi 

2014). 
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Η έννοια της σχετικής φτώχειας αλλά και εκείνη του κοινωνικού αποκλεισμού 

συνδέονται, όπως προαναφέρθηκε, στενά με το ζήτημα της ανισότητας, με την 

έννοια ότι και οι δύο λειτουργούν σε σχετική ή σε συγκριτική βάση. Στο πλαίσιο της 

παρούσας έκθεσης επομένως θεωρείται αναγκαία μια πιο εστιασμένη μέτρηση και 

ανάλυση της εισοδηματικής ανισότητας και των χαρακτηριστικών της στην Ελλάδα, 

καθώς αυτή θα συμπληρώσει την ανάλυση για τη φτώχεια και τον κοινωνικό 

αποκλεισμό. Θα μπορούσε δε επιπροσθέτως να παράσχει ενδιαφέρουσες 

παρατηρήσεις για πλευρές τις οποίες δεν μπορούν να συλλάβουν επακριβώς οι δύο 

τελευταίες έννοιες: η ανισότητα, η σχετική φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός 

παρότι μπορεί να σχετίζονται, περιγράφουν διαφορετικά φαινόμενα που είναι 

πιθανό να αναπτύσσονται με διαφορετικούς τρόπους, μάλιστα ακόμη και να 

κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις σε μια δεδομένη χρονική περίοδο. 

Ο ευρύτερα χρησιμοποιούμενος δείκτης για την ανισότητα είναι ο δείκτης Gini, οι 

τιμές του οποίου κυμαίνονται από 0 (τέλεια ισότητα) έως 1 (πλήρης ανισότητα). Ο 

δείκτης αυτός υπολογίζεται με τον εξής τύπο: 

2
1 1

1

2

n n

i j

i j

Gini y y
n y  

   

 

Ο δείκτης Gini παρουσιάζει την αναμενόμενη διαφορά μεταξύ των εισοδημάτων 

οιωνδήποτε δύο ατόμων στον πληθυσμό. Είναι ευαίσθητος σε μεταβιβάσεις στο 

μέσο της εισοδηματικής κατανομής. Παρόλα αυτά χρησιμοποιείται ευρέως καθώς 

ερμηνεύεται εύκολα και μπορεί να δώσει συγκρίσιμα αποτελέσματα είτε 

διαχρονικά στην ίδια χώρα, είτε μεταξύ διαφορετικών χωρών. 

Ένας δεύτερος δείκτης που θα χρησιμοποιηθεί σε αυτή την έκθεση είναι ο δείκτης 

κατανομής εισοδήματος σε πεμπτημόρια ή S80/S20. Η αναλογία S80/S20 

υπολογίζεται ως ο λόγος του συνολικού εισοδήματος που εισπράττει το 20% του 

πληθυσμού με το υψηλότερο εισόδημα (το ανώτατο πεμπτημόριο) προς εκείνο που 

εισπράττει το 20% του πληθυσμού με το χαμηλότερο εισόδημα (το κατώτατο 

πεμπτημόριο). Ο δείκτης αυτός είναι πιο ευαίσθητος σε μεταβιβάσεις στα άκρα της 

κατανομής.  

3.5 Δεδομένα 

Σημαντικό μέρος των δεδομένων που παρουσιάζονται σε αυτή την έκθεση δεν 

έχουν παραχθεί κατά τη διάρκεια του ερευνητικού προγράμματος FRAGMEX· 

πρόκειται για δεδομένα που έχουν ήδη δημοσιευθεί από την ελληνική και την 

ευρωπαϊκή στατιστική αρχή ή από άλλους ερευνητές στον τομέα. Πιο συγκεκριμένα, 

τα δεδομένα που αναφέρονται στην περίοδο πριν από την κρίση βασίζονται στην 

υπάρχουσα βιβλιογραφία και σε επίσημες πηγές· για δε την περίοδο μετά την 
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έναρξη της κρίσης πέραν της υπάρχουσας έρευνας και των δημοσιοποιημένων 

επίσημων δεικτών η ερευνητική ομάδα κατέβαλε προσπάθειες να παρουσιάσει 

έναν αριθμό νέων δεικτών, οι οποίοι προηγουμένως δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι στη 

βιβλιογραφία, βάσει ανάλυσης των πλέον σύγχρονων διαθέσιμων μικρο-δεδομένων 

από την ΕΛΣΤΑΤ για την ευρωπαϊκή Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης 

των Νοικοκυριών (SILC)8 και την έρευνα για τον Προϋπολογισμό των Νοικοκυριών 

(HBS)· κατέβαλε επίσης προσπάθειες να παράσχει νέες πληροφορίες για τη 

επισιτιστική ασφάλεια στην Ελλάδα με τη χρήση δεδομένων που δεν είχαν 

προηγουμένως δημοσιοποιηθεί, τα οποία παραχώρησε το Ινστιτούτο Προληπτικής, 

Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis. Το ινστιτούτο Prolepsis 

υλοποιεί από τριετίας με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος το Πρόγραμμα 

Σίτισης και Υγιεινής Διατροφής για μαθητές σχολείων που βρίσκονται σε μη 

προνομιούχες περιοχές.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Η Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών διενεργείται σε ολόκληρη την 

Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2003 σε αντικατάσταση της Ευρωπαϊκής Έρευνας Νοικοκυριών. 
Πραγματοποιείται κάθε χρόνο από τις εθνικές στατιστικές αρχές και σκοπός της είναι να 
συγκεντρώσει δεδομένα μέσω ερευνών για τη φτώχεια, τις συνθήκες διαβίωσης και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό. Πρόκειται δε για έρευνα κυλιόμενου δείγματος καθώς κάθε χρόνο αντικαθίσταται το ¼ 
του δείγματος της προηγούμενης χρονιάς. 
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4. Φτώχεια, κοινωνικός αποκλεισμός και ανισότητα στην Ελλάδα πριν 

από την κρίση 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζουμε ορισμένα από τα πιο σημαντικά αποτελέσματα 

αναφορικά με τη φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό και την ανισότητα στην 

Ελλάδα πριν από την κρίση. Επιπροσθέτως, εστιάζουμε στις διαφορετικές 

διαστάσεις της φτώχειας και συγκρίνουμε την κοινωνική κατάσταση της Ελλάδας με 

εκείνη άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

4.1. Φτώχεια στην Ελλάδα πριν από την κρίση 

4.1.1 Βασικές τάσεις 

Μετά από μια πτώση στα τέλη της δεκαετίας του 1990, από το 2000 έως το 2008 τα 

ποσοστά φτώχειας στην Ελλάδα ήταν σταθερά με μια ελαφρά διακύμανση γύρω 

στο 20% (Γράφημα 4). Η σχετική σταθερότητα της φτώχειας κατά τη διάρκεια αυτής 

της περιόδου είναι ενδιαφέρουσα, καθώς πρόκειται για περίοδο η οποία 

χαρακτηρίζεται από ταχεία οικονομική μεγέθυνση. 

Γράφημα 4. Άνθρωποι σε κίνδυνο φτώχειας, Ελλάδα (%, 1995-2008)* 

 

*Κατώφλι φτώχειας 60% του διάμεσου ισοδύναμου εισοδήματος  

Πηγή: Eurostat 

Αυτό σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια εκείνων των ετών η κατανομή του εισοδήματος 

δεν μεταβλήθηκε σημαντικά και επομένως μια περίπου σταθερή αναλογία του 

πληθυσμού παρέμεινε κάτω από το κατώφλι του 60% του διάμεσου εισοδήματος, 

παρά το γεγονός ότι τόσο το μέσο όσο και το διάμεσο εισόδημα αυξήθηκαν 

σημαντικά (Γράφημα 5). Το εύρημα αυτό είναι αποκαλυπτικό για το επίπεδο και την 
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εμμονή της ανισότητας στην Ελλάδα αλλά και για την ικανότητα του ελληνικού 

κράτους πρόνοιας να καταπολεμήσει τη φτώχεια. 

Γράφημα 5. Μέσο και διάμεσο καθαρό εισόδημα, Ελλάδα (€, 1995-2008)  

 

Πηγή: Eurostat 

Μια ακόμη διάσταση της φτώχειας που είναι σχετική για τους σκοπούς μας είναι το 

χάσμα φτώχειας. Από το Γράφημα 6 διαπιστώνουμε ότι υπήρξε σημαντική 

βελτίωση: το χάσμα φτώχειας μειώθηκε από 30% κατά μέσο όρο στα τέλη της 

δεκαετίας του 1990 σε 23,9% το 2005, παρότι αυτή η πρόοδος αντιστράφηκε κάπως 

τα επόμενα χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον στις αρχές της δεκαετίας του 

2000, ενώ το ποσοστό των φτωχών παρέμενε σχετικά σταθερό, ένας αριθμός 

φτωχών έγιναν λιγότερο φτωχοί προσεγγίζοντας περισσότερο το κατώφλι φτώχειας. 

Το 2008 το χάσμα φτώχειας ήταν 24,7% πράγμα που σημαίνει ότι το 50% των 

φτωχών είχαν εισόδημα κάτω από το 75,3% του κατωφλιού φτώχειας.  

Γράφημα 6. Χάσμα φτώχειας, Ελλάδα (%, 1995-2008) 

 

Πηγή: Eurostat 
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Τα στοιχεία αυτά δεν επιτρέπουν ευνοϊκές συγκρίσεις με άλλες χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το Γράφημα 7 που ακολουθεί βλέπουμε ότι η φτώχεια 

στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου ήταν σε σταθερή βάση 

σημαντικά πάνω από τον μέσο όρο της Ε.Ε.-15. 

Γράφημα 7. Κίνδυνος φτώχειας, Ελλάδα, Ε.Ε.-15 (%, 1995-2008) 

 

Πηγή: Eurostat 

Αντιστοίχως, το χάσμα φτώχειας της Ελλάδας, για το ίδιο διάστημα, ήταν σταθερά 

υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρότι η κατάσταση 
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Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνονται και από πρόσφατες μελέτες. Για παράδειγμα οι 

Δαφέρμος & Παπαθεοδώρου (2010), Ανδριοπούλου & Τσακλόγλου (2010) και 

Μπαλούρδος & Ναούμη (2010) εστιάζοντας στην περίοδο 1994-2007 (ή σε 

επιλεγμένες υποπεριόδους ή έτη) έχουν δείξει ότι υπάρχει σαφής διαφοροποίηση 

επίδοσης σε ό,τι αφορά τα ποσοστά φτώχειας, με τις μεσογειακές χώρες οι οποίες 

μοιράζονται το αποκαλούμενο νοτιοευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο να υστερούν 

σταθερά σε απόδοση σε σχέση με χώρες της Βόρειας Ευρώπης που χρησιμοποιούν 

το σοσιαλδημοκρατικό ή το κορπορατιστικό μοντέλο.9 Έτσι χώρες όπως η Ολλανδία, 

το Λουξεμβούργο, η Αυστρία, η Φινλανδία, η Δανία και η Γερμανία αναφέρουν 

συνήθως ποσοστά φτώχειας που κυμαίνονται μεταξύ 10% και 13%. Σε αντίθεση η 

Ελλάδα, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ιταλία μαζί με την Ιρλανδία έχουν τα 

υψηλότερα ποσοστά, με τη φτώχεια να κυμαίνεται χαρακτηριστικά μεταξύ 18% και 

20%. Αντιστοίχως οι δείκτες του χάσματος φτώχειας για τη σοσιαλδημοκρατική και 

την κορπορατιστική ομάδα κυμαίνονται για τις περισσότερες χώρες μεταξύ περίπου 

15% και 18% (αν και υπάρχουν σημαντικές διακυμάνσεις μεταξύ διαφορετικών 

ετών) ενώ οι νοτιοευρωπαϊκές χώρες κατά κανόνα αναφέρουν δείκτες χάσματος 

φτώχειας πάνω από 23%. 

4.1.2 Ευάλωτες ομάδες 

Ενώ αυτοί οι πρωταρχικοί δείκτες αποτυπώνουν ήδη μια αρνητική εικόνα για την 

Ελλάδα στο ζήτημα της φτώχειας, τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα για έναν 

αριθμό κοινωνικών υπο-ομάδων στις οποίες στρέφουμε τώρα την προσοχή μας. 

Είδαμε ήδη νωρίτερα (Γράφημα 4) ότι παραδοσιακά στην Ελλάδα οι γυναίκες 

βιώνουν υψηλότερα ποσοστά φτώχειας από τους άνδρες χωρίς ωστόσο αυτά να 

μεταβάλλουν τις διαχρονικές τάσεις στο σύνολο του πληθυσμού. Αυτό υποδεικνύει 

ότι υπάρχουν διαρθρωτικοί λόγοι για την εν λόγω απόκλιση, άποψη η οποία 

ενισχύεται από το γεγονός ότι διακυμάνσεις των ποσοστών φτώχειας για τα 

περισσότερα έτη μοιάζουν να είναι καλά συγχρονισμένες και για τα δύο φύλα και 

επομένως συσχετίζονται κατά πάσα πιθανότητα με ευρύτερες οικονομικές εξελίξεις 

στη χώρα και όχι με παράγοντες που αφορούν το ένα από τα δύο φύλα. 

Επιπροσθέτως, πρόσφατες μελέτες έχουν επισημάνει έναν αριθμό από κοινωνικές 

ομάδες που αντιμετωπίζουν υψηλά ποσοστά φτώχειας διαχρονικά στην Ελλάδα 

(Μπαλούρδος & Ναούμη 2010, Δαφέρμος & Παπαθεοδώρου 2010). Αντλώντας 

στοιχεία από αυτές τις μελέτες εστιάζουμε εδώ στους ηλικιωμένους, στους νέους, 

                                                           
9
 Η κατηγοριοποίηση των κρατών ανάλογα με το κοινωνικό μοντέλο προέρχεται από τη βιβλιογραφία 

της συγκριτικής πολιτικής οικονομίας η οποία συγκρίνει εδώ και πολλά χρόνια διαφορετικά μοντέλα 
καπιταλισμού (βλ. για παράδειγμα Schonfeld 1965, Albert 1933, Hall & Soskice 2001, Schmidt 2002, 
Amable 2003). Η κατηγοριοποίηση που αναφέρεται εδώ εδράζεται στο πρωτοποριακό έργο του 
Gøsta Esping-Andersen (1990), ο οποίος διέκρινε μεταξύ του σοσιαλδημοκρατικού, του 
κορπορατιστικού και του φιλελεύθερου μοντέλου κράτους πρόνοιας. Μεταγενέστερες συνεισφορές 
εντόπισαν και έναν τέταρτο τύπο, το νοτιοευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο (Ferrera 1996). 
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τις μονογονεϊκές και τις πολύτεκνες οικογένειες, στους άνεργους και στους 

ανθρώπους με χαμηλού επιπέδου εκπαιδευτικά προσόντα. Σε αυτές τις ομάδες 

στρέφουμε τώρα την προσοχή μας. 

Στο Γράφημα 9 παρουσιάζουμε την εξέλιξη των ποσοστών φτώχειας για τις κύριες 

ηλικιακές ομάδες. Παρατηρούμε ότι τα ποσοστά φτώχειας των ηλικιωμένων ήταν 

αρχικά πολύ υψηλότερα από ό,τι τα ποσοστά όλων των άλλων ηλικιακών ομάδων 

(29,4% το 2003), ωστόσο από τα μέσα της δεκαετίας του 2000 μειώθηκαν 

σημαντικά φτάνοντας το 22,3% το 2008. Αυτό θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως 

απόδειξη ότι κοινωνικές μεταβιβάσεις (συντάξεις, επιδόματα τρίτης ηλικίας) που 

απευθύνονταν στην εν λόγω ομάδα κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου ήταν 

αρκετά αποτελεσματικές στη μείωση της φτώχειας. Το αντίθετο φαίνεται να ισχύει 

για παιδιά και τους νέους έως 16 ετών. Από τα μέσα της δεκαετίας του 2000 τα 

ποσοστά φτώχειας αυτής της ηλικιακής ομάδας αυξήθηκαν σταθερά από 19,4% το 

2005 σε 22,7% το 2008. Επιπροσθέτως, από τα μέσα της δεκαετίας του 2000 η 

κατάσταση των νέων 16-24 ετών φαίνεται να έχει και εκείνη επιδεινωθεί και το 

2008 αυτή η ομάδα αντιμετώπιζε το υψηλότερο ποσοστό φτώχειας σε σχέση με τις 

υπόλοιπες ηλιακές ομάδες. Πρέπει να σημειωθεί ότι και πριν από αυτή την εξέλιξη 

η εν λόγω ηλικιακή ομάδα βρισκόταν σταθερά σημαντικά πάνω από το μέσο 

ποσοστό φτώχειας στην Ελλάδα. Τέλος τα ποσοστά φτώχειας για ανθρώπους 

μεταξύ 25 και 64 ετών ήταν σταθερά κάτω από το μέσο ποσοστό παρότι το ποσοστό 

της ομάδας των 25-54 ετών σημείωσε μια έντονη αύξηση από το 2006. 

Γράφημα 9. Άνθρωποι σε κίνδυνο φτώχειας ανά ηλικιακή ομάδα, Ελλάδα (%, 2003-
2008) 

 

Πηγή: Eurostat 
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Από τα προαναφερθέντα είναι προφανές ότι τόσο οι ηλικιωμένοι όσο και οι νέοι 

αντιμετώπιζαν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά φτώχειας από άλλες ηλικιακές 

ομάδες και επομένως βρίσκονταν σταθερά πάνω από το μέσο ποσοστό του 

συνολικού πληθυσμού. Από τα μέσα της δεκαετίας του 2000 η θέση των 

ηλικιωμένων βελτιώθηκε ενώ εκείνη των νέων και των παιδιών επιδεινώθηκε 

περαιτέρω. 

Στρέφοντας τώρα την προσοχή μας στις οικογένειες παρατηρούμε στο Γράφημα 10 

ότι οι τύποι οικογενειών που θίγονται περισσότερο από τη φτώχεια είναι εκείνες 

που απαρτίζονται από έναν ενήλικα και εξαρτώμενα παιδιά και εκείνες με δύο 

ενήλικες και τρία ή περισσότερα παιδιά. Στο άλλο άκρο οι οικογένειες με τον 

μικρότερο κίνδυνο για φτώχεια είναι όσες αποτελούνται από δύο γονείς και ένα ή 

δύο παιδιά. 

Γράφημα 10. Κίνδυνος φτώχειας ανά τύπο νοικοκυριού, Ελλάδα (%, 1995-2008) 

 

Πηγή: Eurostat 
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Ένα ακόμη ζήτημα που έχει τεκμηριωθεί στη βιβλιογραφία και είναι εξαιρετικά 

ενδιαφέρον για τη θέσπιση πολιτικής είναι η σχέση μεταξύ επιπέδου εκπαίδευσης 

και φτώχειας. Τα δεδομένα στο Γράφημα 11 υποδεικνύουν ότι η εκπαίδευση παίζει 

σημαντικό ρόλο στην εισοδηματική διαστρωμάτωση. Υπάρχει μία σαφής και 

σημαντική σχέση μεταξύ του επιπέδου εκπαίδευσης και του επιπέδου φτώχειας. 

Πιο συγκεκριμένα για την εξαετία πριν από την κρίση η φτώχεια μεταξύ ανθρώπων 

με προσχολική, πρωτοβάθμια ή πρώτη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή 

ανθρώπων με ελάχιστα ή καθόλου εκπαιδευτικά προσόντα, κυμαινόταν μεταξύ 25% 

και 30% ενώ για ανθρώπους με ανώτερη δευτεροβάθμια ή μετα-δευτεροβάθμια, μη 

τριτοβάθμια εκπαίδευση τα ποσοστά φτώχειας ήταν σχετικά σταθερά γύρω στο 

επίπεδο του 15%, δηλαδή κατά μέσο όρο ήταν πάνω από δέκα ποσοστιαίες μονάδες 

χαμηλότερο από το ποσοστό της πρώτης ομάδας. Επιπροσθέτως, για ανθρώπους με 

τριτοβάθμια εκπαίδευση τα επίπεδα φτώχειας κυμαίνονταν περίπου μεταξύ 5% και 

6% από το 2003 έως και το 2006 προτού ανέλθουν ελαφρώς γύρω στο 7% το 2007 

και το 2008. Η διαφορά μεταξύ των τριών αυτών ομάδων είναι πολύ σημαντική και 

συνάδει με ευρήματα άλλων μελετών για τη φτώχεια στην Ελλάδα (Ανδριοπούλου, 

Παπαδόπουλος & Τσακλόγλου 2013, Μπαλούρδος & Ναούμη 2010, Δαφέρμος & 

Παπαθεοδώρου 2010). 

Γράφημα 11. Κίνδυνος φτώχειας ανά επίπεδο εκπαίδευσης, Ελλάδα (%, σύνολο, 
2003-2008) 

Πηγή: Eurostat 
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Γράφημα 12. Άνθρωποι σε κίνδυνο φτώχειας ανά οικονομική δραστηριότητα, 
Ελλάδα (%, 1995-2008) 

 

Πηγή: Eurostat 
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των φτωχών, πράγμα που σημαίνει ότι μεγάλο μέρος των φτωχών είναι 

εργαζόμενοι. Το φαινόμενο των φτωχών εργαζόμενων έχει προσελκύσει ιδιαίτερη 

προσοχή τα τελευταία χρόνια καθώς φαίνεται να εντείνεται σε αρκετές προηγμένες 

χώρες.10 Για την Ελλάδα έχει τεκμηριωθεί πρόσφατα από τους Ιωαννίδη, 

Παπαθεοδώρου & Σουφτά (2012), οι οποίοι υποστήριξαν ότι το 40% όσων είναι 

φτωχοί άνω των 16 ετών είναι εργαζόμενοι σε σύγκριση με μόλις το 10% όσων είναι 

άνεργοι. Επιπροσθέτως, δείχνουν ότι τον υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας 

αντιμετωπίζουν άνθρωποι με άτυπες μορφές απασχόλησης, ιδιαίτερα εργαζόμενοι 

σε καθεστώς μερικής απασχόλησης –μισθωτοί και αυταπασχολούμενοι. Τους 

υψηλούς αριθμούς των εργαζόμενων φτωχών επιβεβαιώνει επίσης το γεγονός ότι, 

όπως είδαμε, τα ποσοστά της φτώχειας παρέμειναν σταθερά κατά την υπό εξέταση 

περίοδο ενώ τα ποσοστά της ανεργίας μειώνονταν σταθερά από το 2004. 

Η εικόνα αυτή ενισχύεται και από τα δεδομένα των εργαζομένων που βρίσκονται σε 

κίνδυνο φτώχειας (Γράφημα 13). Παρατηρούμε ότι περίπου 14% των εργαζομένων 

ατόμων είναι φτωχοί, ένα ποσοστό που έχει παραμείνει σχετικά σταθερό από τις 

αρχές της δεκαετίας του 2000. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και κατά τα χρόνια πριν από 

την κρίση, όταν τα ποσοστά οικονομικής μεγέθυνσης ήταν υψηλά και το διάμεσο 

και το μέσο εισόδημα αυξάνονταν, ένα σημαντικό μέρος όσων εργάζονταν 

εισέπρατταν μισθούς χαμηλότερους από το κατώφλι της φτώχειας, σαφής ένδειξη 

του κατακερματισμού της αγοράς εργασίας. 

Γράφημα 13. Ποσοστό εργαζομένων σε κίνδυνο φτώχειας ανά φύλο, Ελλάδα (%, 
2003-2008) 

 

Πηγή: Eurostat 

                                                           
10

 Βλ. για παράδειγμα «Living Wage Research for KPMG, Structural Analysis of Hourly Wages and 

Current Trends in Household Finances», 2013 Report, διαθέσιμο από τη διεύθυνση : 
http://www.kpmg.com/UK/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/ 
Documents/PDF/Latest%20News/living-wage-research-october-2013-1.pdf και «Insight: The dark side 
of Germany's jobs miracle», Reuters, 8 Φεβρουαρίου 2012, διαθέσιμο από τη διεύθυνση: 
http://www.reuters.com/article/2012/02/08/us-germany-jobs-idUSTRE8170P1 20120208. 

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

Σύνολο 

Άνδρες 

Γυναίκες 

http://www.kpmg.com/UK/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/
http://www.reuters.com/article/2012/02/08/us-germany-jobs-idUSTRE8170P1


ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ, ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ  

ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 
 

36 

Η σύνδεση μεταξύ του κατακερματισμού της αγοράς εργασίας και της φτώχειας 

διαπιστώνεται και από το Γράφημα 14, όπου βλέπουμε ότι οι εργαζόμενοι με 

καθεστώς μερικής απασχόλησης και όσοι έχουν προσωρινή απασχόληση 

αντιμετώπιζαν πολύ υψηλότερα ποσοστά φτώχειας από εκείνους που είχαν 

συμβάσεις πλήρους απασχόλησης και μόνιμη εργασία αντιστοίχως. 

Γράφημα 14. Κίνδυνος φτώχειας ανά είδος σύμβασης, Ελλάδα (%, 2003-2008) 

 

Πηγή: Eurostat 
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κοινωνικού προφίλ της Ελλάδας. Όταν προσθέσουμε τον κίνδυνο κοινωνικού 

αποκλεισμού σε εκείνον της φτώχειας, βλέπουμε ότι οι επιδόσεις της χώρας είναι 

και πάλι αρνητικές, παρά το γεγονός ότι υπήρξε μια βελτίωση μεταξύ των ετών 2006 

και 2008 (Γράφημα 15). Η βελτίωση αυτή είναι ελαφρώς υψηλότερη (κατά 0,5% το 

2007) από εκείνη του ποσοστού φτώχειας που εξετάσαμε προηγουμένως, πράγμα 
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Γράφημα 15. Άνθρωποι σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, Ελλάδα 
(%, 2005-2008) 

 

Πηγή: Eurostat 
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Γράφημα 16. Άνθρωποι σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, Ελλάδα 
(2004-2008) 

 

Πηγή: Eurostat 
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την ακραία υλική στέρηση, η οποία μειώθηκε από το 16,9% το 2003 σε 11,2% το 

2008, ποσοστό ωστόσο το οποίο παραμένει υψηλό για αυτόν τον δείκτη. 

Γράφημα 17. Υλικές στερήσεις και ακραίες υλικές στερήσεις, Ελλάδα (%, 2003-2008) 

 

Πηγή: Eurostat 

 

4.3 Εισοδηματική Ανισότητα στην Ελλάδα πριν από την κρίση 

Από τη συζήτηση για τα ποσοστά σχετικής φτώχειας πρέπει να είναι σαφές ότι η 

ελληνική κοινωνία, ακόμη και τα χρόνια πριν από την κρίση, βίωνε επίμονη 

εισοδηματική ανισότητα σε υψηλά επίπεδα, παρά τις ευνοϊκές οικονομικές 

συνθήκες που επικρατούσαν για το μεγαλύτερο διάστημα της υπό εξέταση 

περιόδου. 

Γράφημα 18. Συντελεστής Gini, Ελλάδα (1995-2008) 

 

Πηγή: Eurostat 
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Αυτό επιβεβαιώνεται από τα δεδομένα που παρουσιάζονται στο Γράφημα 18· η 

εισοδηματική ανισότητα στην Ελλάδα, ενώ βρισκόταν σε πτώση κατά τα τέλη της 

δεκαετίας του 1990, αυξήθηκε και πάλι μεταξύ 2001 και 2003 φτάνοντας στα 

επίπεδα της προηγούμενης δεκαετίας· έκτοτε δε ακολούθησε ένα μάλλον ασταθές 

μοτίβο σημαντικών ετήσιων αλλαγών τόσο προς τα πάνω όσο και προς τα κάτω, 

παραμένοντας ωστόσο συνολικά σε αρκετά υψηλά επίπεδα.  

Όπως μπορούμε να δούμε στο Γράφημα 19 η επίδοση της Ελλάδας τα χρόνια πριν 

από την κρίση ήταν μεταξύ των χειρότερων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (το πέμπτο 

υψηλότερο επίπεδο ανισότητας το 2007, με καλύτερη επίδοση από τη Ρουμανία και 

τη Βουλγαρία που δεν περιλαμβάνονται στο Γράφημα), παρά το ευνοϊκό οικονομικό 

περιβάλλον και τα υψηλά ποσοστά μεγέθυνσης κατά τη διάρκεια εκείνης της 

περιόδου. Όπως προαναφέρθηκε, αυτό υποδηλώνει την ύπαρξη διαρθρωτικών 

παραγόντων στην ελληνική οικονομία οι οποίοι εμποδίζουν τη μείωση της 

εισοδηματικής ανισότητας ακόμη και σε περιόδους υψηλής οικονομικής ευημερίας 

για τη χώρα συνολικά. 
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Γράφημα 19. Συντελεστής Gini (x 100, 2000, 2007 Ελλάδα και επιλεγμένες χώρες-
μέλη της Ε.Ε. και μέσοι όροι) 

 

Παρατηρήσεις: * 2001, **2003, ***2000: EU-25, 2007: EU-27  

Πηγή: Eurostat 
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ίδιες περιόδους και/ή έτη όπως και με τον συντελεστή Gini. Επιπλέον οι τιμές του 

δείκτη S80/S20 ήταν και αυτές αρκετά υψηλές με το ανώτερο πεμπτημόριο του 

πληθυσμού να κερδίζει εισόδημα 5,9 φορές υψηλότερο από εκείνο του κατώτερου 

πεμπτημορίου το 2008. 

Γράφημα 20. Δείκτης κατανομής εισοδήματος S80/S20, Ελλάδα (1995-2008) 

 

Πηγή: Eurostat 
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στο Γράφημα). Για μία ακόμη φορά παρατηρούμε ότι τα επίπεδα ανισότητας στην 

Ελλάδα ήταν σταθερά υψηλά καθ’ όλη της διάρκεια της «καλής» οικονομικής 
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Γράφημα 21. Δείκτης κατανομής εισοδήματος S80/S20 (2000, 2007) 

 

Παρατηρήσεις: * 2001, **2003, ***2000: EU-25, 2007: EU-27  

Πηγή: Eurostat 

 

 

 

3,00 

3,30 

3,30 

3,40 

3,40 

3,40 

3,50 

4,10 

4,10 

4,20 

4,50 

4,50 

4,70 

4,70 

4,80 

5,20 

5,40 

5,50 

5,80 

6,40 

3,70 

3,70 

3,70 

3,50 

3,30 

3,80 

4,90 

4,00 

4,40 

3,90 

4,90 

5,00 

4,80 

5,30 

5,50 

5,30 

5,50 

6,40 

6,00 

6,50 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00

Δανία* 

Φινλανδία 

Ουγγαρία 

Τσεχία* 

Σουηδία* 

Αυστρία 

Γερμανία 

Ολλανδία 

Κύπρος** 

Γαλλία 

ΕΕ-15 

ΕΕ*** 

Ιρλανδία 

Πολωνία 

Ιταλία 

ΗΒ 

Ισπανία 

Λετονία 

Ελλάδα 

Πορτογαλία 

2007

2000



ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ, ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ  

ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 
 

44 

5. Φτώχεια, κοινωνικός αποκλεισμός και ανισότητα στην Ελλάδα μετά 

από την εκδήλωση της κρίσης 

Σε αυτή την ενότητα της Έκθεσης θα επιχειρήσουμε να υπολογίσουμε τον αντίκτυπο 

της κρίσης στη φτώχεια, στον κοινωνικό αποκλεισμό και στην ανισότητα στην 

Ελλάδα. Ακολουθούμε την ίδια διάρθρωση με την προηγούμενη ενότητα για να 

διευκολύνουμε τη σύγκριση της κατάστασης πριν και μετά από την εκδήλωση της 

κρίσης· πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι η ανάλυση που ακολουθεί περιλαμβάνει, 

όπου αυτό ήταν εφικτό, πρόσθετα δεδομένα προκειμένου να αποτυπωθούν όσο το 

δυνατόν πληρέστερα οι διαφορετικές διαστάσεις του αντίκτυπου της κρίσης στο 

κοινωνικό προφίλ της Ελλάδας. Κατ’ αρχάς προβαίνουμε σε μια επισκόπηση των 

διαθέσιμων στατιστικών δεδομένων και της υπάρχουσας βιβλιογραφίας και 

ακολούθως προχωρούμε στην ενημέρωση και, όπου είναι δυνατόν, στον 

εμπλουτισμό των διαθέσιμων ευρημάτων με την παραγωγή ενός αριθμού δεικτών 

που βασίζονται στη δική μας ανάλυση των πλέον σύγχρονων μικρο-δεδομένων από 

την Ελληνική Στατιστική Αρχή. 

5.1 Φτώχεια στην Ελλάδα μετά την εκδήλωση της κρίσης 

5.1.1 Βασικές τάσεις 

Η υιοθέτηση ενός εξαιρετικά φιλόδοξου εμπροσθοβαρούς προγράμματος λιτότητας 

το 2010 και η επακόλουθη ύφεση που μαστίζει την ελληνική οικονομία έδωσαν το 

έναυσμα για ένα πλήθος από μελέτες οι οποίες επιχειρούν να αποτιμήσουν τον 

αντίκτυπο της κρίσης στη φτώχεια στην Ελλάδα. Οι Leventi et al. (2010) εστιάζουν 

στη σύγκριση μεταξύ πολιτικών το 2009 και το 2010. Χρησιμοποίησαν το 

πολυεθνικό υπόδειγμα μικρο-προσομοίωσης φορολογικών παροχών EUROMOD11 

για να μελετήσουν τον αντίκτυπο κάθε μέτρου της πολιτικής λιτότητας στη φτώχεια 

και την ανισότητα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους η εφαρμογή πολιτικών λιτότητας 

το 2010 μείωσε το διάμεσο εισόδημα στην Ελλάδα κατά 2,4% και οδήγησε στην 

αύξηση του ποσοστού φτώχειας κατά 2,7 ποσοστιαίες μονάδες, στο 23,1%. 

Διαπίστωσαν επίσης ότι εκείνοι που θα πλήττονταν περισσότερο ήταν οι 

ηλικιωμένοι, οι άνεργοι και τα νοικοκυριά με χαμηλή ένταση εργασίας. Σε μια πιο 

πρόσφατη μελέτη οι Ματσαγγάνης & Λεβέντη (2013) ανέλυσαν την ανατομία της 

φτώχειας στην Ελλάδα με τη χρήση του υποδείγματος EUROMOD, βασισμένοι στην 

έρευνα EU-SILC 2010 (για τα εισοδήματα του 2009) και παρουσίασαν ποσοστά 

φτώχειας με τη χρήση μιας κυμαινόμενης και μιας σταθερής γραμμής φτώχειας. 

Σύμφωνα με τα ευρήματά τους η σχετική φτώχεια στην Ελλάδα (κατώφλι 60%) 

αυξήθηκε το 2013 –αν και λιγότερο από όσο αναμενόταν βάσει της εκτίμησης της 

                                                           
11

 Το EUROMOD είναι ένα μοντέλο μικρο-προσομοίωσης φορολογικών παροχών για τις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο επιτρέπει στους ερευνητές και στους αναλυτές πολιτικής να 
υπολογίσουν τις επιδράσεις των φόρων και των επιδομάτων στο εισόδημα των νοικοκυριών και στα 
κίνητρα εργασίας για τον πληθυσμό κάθε κράτους-μέλους αλλά και για την Ε.Ε. στο σύνολό της.  
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μελέτης Leventi et al. (2010)– και έφτασε στο 22,3% από 19,4% το 2009. Βρήκαν 

επίσης ότι την περίοδο 2009-2013 τα ποσοστά φτώχειας για τους άνδρες αυξήθηκαν 

περισσότερο από εκείνα των γυναικών. Πρέπει ωστόσο να αναφέρουμε ότι, όπως 

είδαμε προηγουμένως, τα ποσοστά σχετικής φτώχειας για τις γυναίκες ήταν 

υψηλότερα από εκείνα των ανδρών. Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης οι 

άνεργοι είναι εκείνοι που αντιμετωπίζουν το υψηλότερο ποσοστό φτώχειας. Οι 

συγγραφείς βρήκαν επίσης ότι τα ποσοστά σχετικής φτώχειας για τους νέους 

ηλικίας από 18 έως 29 ετών αυξήθηκαν περισσότερο από οιασδήποτε άλλης 

ηλικιακής ομάδας (πάνω από 7 ποσοστιαίες μονάδες). Αξίζει να σημειωθεί ότι η 

μόνη ηλικιακή ομάδα για την οποία η σχετική φτώχεια μειώθηκε ήταν οι 

ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών, καθώς οι χαμηλές συντάξεις περικόπηκαν λιγότερο 

από ό,τι οι μισθοί. Ωστόσο, παρότι φαίνεται να επηρεάζεται λιγότερο από τη 

χρηματική φτώχεια, αυτή η ηλικιακή ομάδα είναι πιθανό να έχει πληγεί 

δυσανάλογα από μειώσεις στις κοινωνικές υπηρεσίες και/ή σε επιδόματα σε είδος, 

όπως φάρμακα και γενικά επιδόματα υγείας. 

Εάν επιλέξουμε ένα σταθερό κατώφλι φτώχειας η εικόνα αλλάζει τελείως. 

Χρησιμοποιώντας ένα σταθερό κατώφλι φτώχειας στο 60% του διάμεσου 

ισοδύναμου εισοδήματος του 2009 (προσαρμοσμένου για πληθωρισμό) οι 

Ματσαγγάνης & Λεβέντη (2013) διαπιστώνουν δραματική αύξηση στο ποσοστό 

φτώχειας το οποίο για το σύνολο του πληθυσμού φτάνει στο 44% το 2013. Η ομάδα 

που έχει πληγεί περισσότερο από την κρίση είναι οι άνεργοι: το ποσοστό φτώχειας 

τους φτάνει το 2013 το σοκαριστικό 71,9%· υψηλό ποσοστό φτώχειας –55% το 

2013– αντιμετωπίζουν και οι αυταπασχολούμενοι. Επίσης οι νέοι και πιο 

συγκεκριμένα η ηλικιακή ομάδα 0-17 ετών αλλά και οι ηλικίες 18-19 ετών 

πλήττονται δυσανάλογα (από 23,4% και 19,6% το 2009 σε 48,6% και 50,8% 

αντιστοίχως το 2013). Επιπροσθέτως, υπάρχει σημαντική επιδείνωση των 

κοινωνικών συνθηκών όσων ζουν στην Αθήνα σε σύγκριση με εκείνους που 

κατοικούν στα προάστια και στην ύπαιθρο. Τέλος, οι συγγραφείς εκτίμησαν έναν 

δείκτη ακραίας φτώχειας βασισμένοι σε ένα καλάθι βασικών αγαθών και 

διαπίστωσαν δραματική αύξηση της ακραίας φτώχειας, η οποία για το σύνολο του 

πληθυσμού έφτασε το 14% το 2013, από 2,2% που ήταν το 2009. Και ως προς αυτόν 

τον δείκτη εκείνοι που έχουν πληγεί δυσανάλογα είναι οι νέοι, οι άνεργοι και όσοι 

ζουν στην Αθήνα. 

Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνονται στο σύνολό τους από πιο πρόσφατα δεδομένα 

και από τη δική μας ανάλυση. Χρησιμοποιώντας δεδομένα για το καθαρό εισόδημα 

βλέπουμε ότι, ενώ υπήρχε μια ελαφρά αύξηση το 2009 (εισοδήματα του 2008 όταν, 

όπως προαναφέρθηκε, η κρίση δεν είχε ακόμη γίνει αισθητή στην Ελλάδα), τόσο το 

μέσο όσο και το διάμεσο εισόδημα στην Ελλάδα επιδεινώθηκαν μεταξύ 2010 και 

2013 με το πρώτο να μειώνεται από 13.974 ευρώ το 2010 (εισοδήματα του 2009) σε 
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9.303 ευρώ το 2013 (εισοδήματα του 2012) και το δεύτερο από 11.963 ευρώ το 

2010 σε 8.371 ευρώ το 2013. 

Γράφημα 22. Μέσο και διάμεσο καθαρό εισόδημα, Ελλάδα (€, 2009-2013) 

 

Πηγή: Eurostat  

 

Βλέπουμε επομένως ότι κατά την πρώτη τετραετία της κρίσης το μέσο και το 

διάμεσο καθαρό εισόδημα μειώθηκαν κατά 33,4% και κατά 30% αντίστοιχα. Πιο 

συγκεκριμένα η μείωση του μέσου διαθέσιμου εισοδήματος από το ένα έτος στο 

άλλο ήταν 9,6% το 2011, 15,5% το 2012 και 13% το 2013. Οι αριθμοί για το διάμεσο 

διαθέσιμο εισόδημα ήταν 8,2%, 13,4% και 12% αντίστοιχα. 

Γράφημα 23. Ετήσια μεταβολή στο μέσο και στο διάμεσο διαθέσιμο εισόδημα, 
Ελλάδα (%, 2009-2013) 

 

Πηγή: Eurostat 

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

Μέσο 
Ισοδύναμο 
Καθαρό 
Εισόδημα 

Διάμεσο 
Ισοδύναμο 
Καθαρό 
Εισόδημα 

5,79 
3,47 

-9,65 

-15,44 
-12,86 

6,44 
4,06 

-8,18 

-13,40 
-12,00 

-20,00

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

Μέσο 

Διάμεσο 



ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ, ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ  

ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

47 

Όπως ήταν αναμενόμενο με τέτοια απότομη μείωση του εισοδήματος, τα επίπεδα 

της φτώχειας για ολόκληρο τον πληθυσμό αυξήθηκαν μεταξύ 2010 και 2013 από 

19,7% σε 23,1%, με τα ποσοστά φτώχειας για τους άνδρες και τις γυναίκες να 

αυξάνονται παράλληλα. Αυτό αντιπροσωπεύει μια αύξηση της τάξης του 15%. 

Γράφημα 24. Άνθρωποι σε κίνδυνο φτώχειας, Ελλάδα (%, 2009-2013) 

 

Πηγή: Eurostat 

Η αύξηση της φτώχειας γίνεται μεγαλύτερη όταν χρησιμοποιήσουμε διαφορετικά 

κατώφλια φτώχειας. Για το κατώφλι του 50%, το ποσοστό φτώχειας αυξήθηκε από 

12,4% το 2010 σε 16,6% το 2013 και για το κατώφλι του 40% η αύξηση ήταν από 

7,3% το 2010 σε 11,1% το 2013, αυξήσεις της τάξης του 33,9% και του 52% 

αντίστοιχα. Το εύρημα αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, καθώς υποδεικνύει ότι η 

επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης του πληθυσμού ήταν δραματική, εφόσον 

οι περισσότεροι από τους νέους φτωχούς εντοπίζονταν κάτω από το κατώφλι του 

40%. Πράγματι οι άνθρωποι που βρέθηκαν κάτω από το κατώφλι του 40% 

αποτελούσαν το 2013 σχεδόν τους μισούς φτωχούς (βάσει του κατωφλιού του 

60%), ενώ πριν την κρίση (το 2009) αποτελούσαν περίπου το ένα τρίτο των φτωχών. 

Γράφημα 25. Ποσοστά φτώχειας με διαφορετικά κατώφλια φτώχειας, Ελλάδα (%, 
2009-2013) 
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Τα στοιχεία αυτά με τη σειρά τους υποδεικνύουν ότι το βάθος της φτώχειας στην 

Ελλάδα έχει αυξηθεί κατά τη διάρκεια της κρίσης, υπόθεση που επιβεβαιώνεται 

από τα δεδομένα για το χάσμα φτώχειας τα οποία παρουσιάζονται στο επόμενο 

Γράφημα. 

Γράφημα 26. Χάσμα φτώχειας, Ελλάδα (%, 2009-2013) 

 

Πηγή: Eurostat 
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υποστηρίξουμε ότι το εισόδημα της πλειονότητας του πληθυσμού μειώθηκε 

σημαντικά κατά τη διάρκεια της κρίσης και ότι οι φτωχοί έγιναν φτωχότεροι καθώς 
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μετακινήσεων της οικονομίας (προς τα επάνω ή προς τα κάτω), επειδή ολόκληρη η 

κατανομή εισοδήματος μπορεί να κινηθεί προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση, η 

σχετική φτώχεια ενδέχεται να μη συλλαμβάνει πλήρως τις επιπτώσεις μιας 

οικονομικής αλλαγής. Σε αυτή την περίπτωση η σύγκριση της τρέχουσας 

οικονομικής κατάστασης των ανθρώπων με εκείνη που είχαν μερικά χρόνια 

νωρίτερα (πριν από την αλλαγή) μας επιτρέπει να αντιληφθούμε πρόσθετες 

διαστάσεις της ανάπτυξης της φτώχειας. Για το λόγο αυτόν παρουσιάζουμε 

ακολούθως ποσοστά φτώχειας με τη χρήση μιας σταθερής γραμμής φτώχειας (60% 

του διάμεσου διαθέσιμου εισοδήματος που δηλώθηκε το 2008 –δηλαδή εισόδημα 

του 2007–, προσαρμοσμένο  για τον πληθωρισμό).12 

                                                           
12

 Το έτος βάσης εδώ είναι το 2008 και όχι το 2009, διότι αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο 

υπολογίζει τον εν λόγω δείκτη η Eurostat. Επειδή, όταν δημοσιοποιήθηκε η έκθεση, δεν υπήρχαν 
διαθέσιμα μικρο-δεδομένα για το 2013, δεν μπορέσαμε να υπολογίσουμε τον δείκτη 
χρησιμοποιώντας ως έτος βάσης το 2009.  
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Γράφημα 27. Ποσοστά φτώχειας στην Ελλάδα με τη χρήση σταθερής γραμμής 
φτώχειας (2008-2013). 

 

Πηγή: Eurostat  
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Γράφημα 28. Κίνδυνος φτώχειας, Ελλάδα, Ε.Ε.-15, Ε.Ε.-27 (%, 2009-2013). 

 

Πηγή: Eurostat 

Το 2013 η διαφορά μεταξύ του μέσου ποσοστού φτώχειας της Ε.Ε.-15 και της Ε.Ε.-
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μονάδες αντίστοιχα. Αξίζει να σημειωθεί ότι για τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης των 15, για τον οποίο υπάρχουν στοιχεία από το 1995, η διαφορά αυτή 

είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί. 

Γράφημα 29. Χάσμα φτώχειας, Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Ένωση (%, 2009-2013) 

 

Πηγή: Eurostat 
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Ένωσης σημειώθηκε έναν χρόνο νωρίτερα από ό,τι στην Ελλάδα, το 2009, τη χρονιά 

δηλαδή που τις έπληξε η διεθνής χρηματοοικονομική κρίση. 

Αφού εξετάσαμε διάφορες εκδοχές για τους δείκτες φτώχειας και το χάσμα 

φτώχειας, στρεφόμαστε τώρα στον δείκτη Foster, Greer & Thorbecke (FGT). 

Παρουσιάζουμε ακολούθως τις τιμές που παίρνει κάθε δείκτης FGT ανάλογα με την 

τιμή της παραμέτρου a, η οποία είναι η παράμετρος αποστροφής ως προς τη 

φτώχεια. Όπως περιγράφηκε στην ενότητα για τη μεθοδολογία, εάν η παράμετρος 

αυτή ισούται με 0, τότε ο FGT (0) ισούται με το ποσοστό των φτωχών στον συνολικό 

πληθυσμό. Όταν a = 1, ο FGT (1) ισούται με το μέσο χάσμα φτώχειας, δηλαδή το 

ποσό των χρημάτων που χρειάζεται ένας φτωχός για να φτάσει το κατώφλι 

φτώχειας. Εναλλακτικά, για ένα μη φτωχό άτομο ο δείκτης FGT (1) δείχνει το ποσό 

των χρημάτων που πρέπει να συνεισφέρει αυτό το άτομο για να μειώσει τη 

φτώχεια. Τέλος όταν a = 2, ο δείκτης FGT (2) ισούται με το τετράγωνο του χάσματος 

φτώχειας, πράγμα που προσδίδει πρόσθετο συντελεστή στάθμισης στο χαμηλότερο 

άκρο της κατανομής. Στην ουσία ο δείκτης αυτός συνδυάζει πληροφορίες τόσο για 

τη φτώχεια όσο και για την ανισότητα μεταξύ των φτωχών.13 

Όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 1, το μέσο χάσμα φτώχειας έχει αυξηθεί κατά 

2,4%. Αυτό σημαίνει ότι περισσότεροι άνθρωποι έχασαν μεγάλο μέρος του 

εισοδήματός τους και βρέθηκαν σημαντικά κάτω από το κατώφλι της φτώχειας, 

πράγμα που επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό που προβάλλαμε, βασισμένοι στην 

ανάλυση του δείκτη φτώχειας. Επιπροσθέτως, η αύξηση στο μέσο 

κανονικοποιημένο τετράγωνο του χάσματος φτώχειας υποδεικνύει κάτι που επίσης 

ισχυριστήκαμε νωρίτερα, δηλαδή ότι οι φτωχοί έχουν γίνει φτωχότεροι. Βεβαίως το 

αποτέλεσμα αυτό υποδεικνύει περαιτέρω το μέγεθος της αρνητικής επίπτωσης της 

κρίσης και των μέτρων λιτότητας όχι μόνο στη φτώχεια αλλά και στην ανισότητα. 

Πίνακας 1. Δείκτες FGT στην Ελλάδα (2009-2012) 

 Τιμή παραμέτρου 
(a) 

2009 2010 2011 2012 

Αναλογία φτωχών στο 
σύνολο του πληθυσμού 

a = 0 0,197 0,200 0,214 0,231 

Μέσο κανονικοποιημένο 
χάσμα φτώχειας 

a = 1 0,063 0,060 0,071 0,087 

Μέσο τετράγωνο 
κανονικοποιημένου 
χάσματος φτώχειας 

a = 2 0,045 0,031 0,039 0,054 

Πηγή: υπολογισμοί των συγγραφέων, Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των 

Νοικοκυριών, 2009-2012. 

                                                           
13

 Για τον υπολογισμό αυτού του δείκτη όπως και για τους άλλους δείκτες που χρησιμοποιούνται σε 

αυτή την ενότητα χρησιμοποιήσαμε μικρο-δεδομένα έως το 2012 (εισοδήματα του 2011) καθώς τα 
μικρο-δεδομένα του 2013 δεν ήταν διαθέσιμα τη χρονική στιγμή δημοσιοποίησης της Έκθεσης.  



ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ, ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ  

ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 
 

52 

Επιπλέον, σύμφωνα με τον Πίνακα 1 και σε συμφωνία με δεδομένα που 

παρουσιάστηκαν πιο πάνω, ο αντίκτυπος της κρίσης αυξήθηκε σταδιακά καθώς η 

κρίση βάθαινε. 

Είναι επίσης χρήσιμο να υπολογίσουμε το μέσο χάσμα φτώχειας με χρηματικούς 

όρους. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζουμε με χρηματικούς όρους το μέσο χάσμα 

φτώχειας από το 2009 έως το 2012. Όπως είναι αναμενόμενο, το μέσο χάσμα 

φτώχειας μετά από μια μικρή μείωση το 2010 αυξήθηκε τόσο το 2011 όσο και το 

2012. Η αθροιστική αύξηση του χάσματος φτώχειας είναι 25,4%. 

Πίνακας 2. Μέσο χάσμα φτώχειας (σε ευρώ, 2009-2012) 

2009 2010 2011 2012 

248,26 235,31 268,01 311,34 

Πηγή: υπολογισμοί των συγγραφέων, Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των 

Νοικοκυριών, 2009-2012. 

Τα προηγούμενα αποτελέσματα συμβαδίζουν με ευρήματα βάσει του δείκτη Sen. 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 3, την περίοδο 2009-2012 ο δείκτης αυτός παρουσίασε 

αρχικά μια μικρή μείωση, από το 2011 όμως αυξήθηκε σημαντικά κατά 3,6 

ποσοστιαίες μονάδες. Το αποτέλεσμα αυτό σημαίνει πως δεν αυξήθηκαν μόνο η 

φτώχεια και το χάσμα φτώχειας αλλά και η ανισότητα μεταξύ των φτωχών. 

Πίνακας 3. Δείκτης Sen (2009-2012) 

2009 2010 2011 2012 

0,06555 0,05830 0,07203 0,09470 

Πηγή: υπολογισμοί των συγγραφέων, Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των 

Νοικοκυριών, 2009-2012. 

Όπως σημειώθηκε στην ενότητα που αναφερόταν στη μεθοδολογία, για τη μέτρηση 

της φτώχειας πέραν του εισοδήματος χρησιμοποιείται και η κατανάλωση. Στην 

τρέχουσα ενότητα παρουσιάζουμε ορισμένα δεδομένα για τον αντίκτυπο της κρίσης 

στην κατανάλωση αναφερόμενοι στην περίοδο μεταξύ 2008 και 2013. 

Χρησιμοποιήσαμε δεδομένα από τις ετήσιες ελληνικές έρευνες για τον 

Προϋπολογισμό των Νοικοκυριών (HBS) και επειδή αυτά είναι διαθέσιμα σε 

επίπεδο νοικοκυριού, υπολογίσαμε πρώτα τη μέση συνολική δαπάνη κάθε 

νοικοκυριού. Όπως ήταν αναμενόμενο, η μέση συνολική δαπάνη μειώθηκε 

σημαντικά μεταξύ 2008 και 2013. Όπως παρουσιάζεται στο Γράφημα 30, η μέση 

δαπάνη ήταν άνω των 30.000 ευρώ το 2008. Πέντε χρόνια αργότερα η μέση δαπάνη 

είχε μειωθεί συνολικά κατά περίπου 28% φτάνοντας στις 21.668 ευρώ.  
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Γράφημα 30. Μέση αθροιστική καταναλωτική δαπάνη στην Ελλάδα (σε ευρώ, 2008-
2013) 

 

Πηγή: Υπολογισμοί των συγγραφέων,  HBS, 2008-2013  

Είναι επίσης σκόπιμο να αναλύσουμε το μοτίβο κατανάλωσης που ακολουθεί η 

δαπάνη ανά εισοδηματικό επίπεδο. Ειδικότερα έχει ενδιαφέρον να διερευνήσουμε 

πώς τα φτωχότερα νοικοκυριά άλλαξαν τη συνολική τους δαπάνη κατά τη διάρκεια 

της κρίσης και πώς συμπεριφέρθηκαν κατά την ίδια περίοδο τα πλουσιότερα 

νοικοκυριά. Για τον σκοπό αυτόν υπολογίσαμε τη μέση συνολική δαπάνη για πέντε 

εισοδηματικές ομάδες. Η μέση συνολική δαπάνη για όλες τις εισοδηματικές ομάδες 

παρουσιάζεται στο Γράφημα 31. 

Γράφημα 31. Μέση αθροιστική καταναλωτική δαπάνη στην Ελλάδα κατά 
εισοδηματικό πεμπτημόριο (σε ευρώ, 2008-2013) 

 

Πηγή: Υπολογισμοί των συγγραφέων,  HBS, 2008-2013  
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από 30% για όλες τις εισοδηματικές ομάδες εκτός του πρώτου πεμπτημόριου, 

δηλαδή των φτωχότερων νοικοκυριών για τα οποία η αθροιστική μείωση είναι 

περίπου 15%. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η αθροιστική μείωση είναι μεγαλύτερη 

καθώς μετακινούμαστε από τις φτωχότερες στις πλουσιότερες εισοδηματικές 

ομάδες (Γράφημα 32). 

Αυτό μπορεί να αντικατοπτρίζει την υψηλή ανελαστικότητα της κατανάλωσης στα 

χαμηλότερα εισοδήματα, καθώς ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες είναι αναγκαία και 

δεν είναι δυνατόν η κατανάλωσή τους να περικοπεί σημαντικά. Επιπροσθέτως 

μπορεί να αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι τα νοικοκυριά στο χαμηλότερο 

πεμπτημόριο έπρεπε να δαπανήσουν μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων τους σε 

αυτά τα αναγκαία αγαθά και υπηρεσίες καθόσον οι τιμές δεν μειώθηκαν 

παράλληλα με το εισόδημα κατά τη διάρκεια της κρίσης. Πράγματι για το 

μεγαλύτερο μέρος της υπό εξέταση περιόδου ο πληθωρισμός παρέμεινε θετικός. Η 

διαφορά μεταξύ του χαμηλότερου και των άλλων πεμπτημορίων διαπιστώνεται 

επίσης στις ελαφρές διακυμάνσεις που παρατηρούνται στο πρώτο ενόσω 

εξελισσόταν η κρίση. Αντιθέτως στα άλλα πεμπτημόρια η κατανάλωση 

εξακολούθησε να μειώνεται καθ’ όλα τα έτη της κρίσης, σε κάποιες περιπτώσεις 

μάλιστα με μεγαλύτερη ένταση ενόσω εξελισσόταν η κρίση. 

Γράφημα 32. Ετήσια αλλαγή στην αθροιστική κατανάλωση ανά εισοδηματικό 
πεμπτημόριο στην Ελλάδα (%, 2009-2013) 

 

Πηγή: Υπολογισμοί των συγγραφέων,  HBS, 2008-2013  
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5.1.2 Ευάλωτες ομάδες 

Από τη μέτρηση του αντίκτυπου της κρίσης στη φτώχεια για ολόκληρο τον 

πληθυσμό περνάμε στη διερεύνηση του αντίκτυπου της κρίσης στις διάφορες 

υποομάδες την κατάσταση των οποίων πριν από την κρίση εξετάσαμε νωρίτερα. 

Ξεκινάμε, όπως και προηγουμένως, με μια ανάλυση διαφορετικών ηλικιακών 

ομάδων (Γράφημα 33). Η εικόνα εδώ ακολουθεί εν πολλοίς τις τάσεις που 

παρατηρήσαμε πριν από την κρίση με την εξαίρεση των ηλικιωμένων. Πιο 

συγκεκριμένα παρατηρούμε ότι μεταξύ των νέων και ειδικότερα μεταξύ εκείνων 

που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 16-24 ετών οι φτωχοί έχουν αυξηθεί κατά τη 

διάρκεια της κρίσης τόσο ώστε το 2013 ένας στους τρεις αυτής της ηλικιακής 

ομάδας να βρίσκεται κάτω από το κατώφλι φτώχειας. 

Ακολουθούν τα παιδιά κάτω των 16 ετών, των οποίων η κατάσταση έχει 

επιδεινωθεί από το 2010, όπως εξάλλου έχει συμβεί και με την ηλικιακή ομάδα των 

25-64 ετών. Το ενδιαφέρον στοιχείο σε αυτή την ανάλυση προέρχεται από τους 

ηλικιωμένους η κατάσταση των οποίων επιδεινώνεται μεταξύ 2009 και 2011, με τα 

ποσοστά φτώχειας τους να αυξάνονται από 21,4% σε 23,6%, ακολούθως όμως αυτά 

μειώνονται σημαντικά στο 15,1% το 2013 καθιστώντας την εν λόγω ομάδα τη 

λιγότερο πληγείσα από τη φτώχεια. Μια εν δυνάμει ερμηνεία αυτής της εξέλιξης 

είναι ότι, όπως προαναφέρθηκε, οι συντάξεις επλήγησαν λιγότερο από άλλους 

τύπους εισοδήματος και επομένως, όταν μετριούνται ποσοστά σχετικής φτώχειας, 

όπως πιο πάνω, η θέση των ηλικιωμένων (οι περισσότεροι των οποίων είναι 

συνταξιούχοι) μοιάζει να βελτιώνεται. 

Γράφημα 33. Κίνδυνος φτώχειας ανά ηλικιακή ομάδα, Ελλάδα (%, 2009-2013) 

 

Πηγή: Eurostat 

Πράγματι το επιχείρημα αυτό φαίνεται να υποστηρίζεται από δεδομένα για τα 

ποσοστά φτώχειας ανά οικονομική δραστηριότητα (Γράφημα 34). Βλέπουμε και 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

<16 έτη 

16 με 24 έτη 

25-54 έτη 

55-64 έτη 

65≥ έτη 



ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ, ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ  

ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 
 

56 

πάλι ότι οι συνταξιούχοι είναι η μόνη ομάδα της οποίας το ποσοστό φτώχειας 

φαίνεται να έχει μειωθεί κατά τη διάρκεια της κρίσης, ιδιαίτερα μετά το 2011. Η 

κατάστασή τους βρίσκεται σε οξεία αντίθεση με εκείνη των ανέργων, οι οποίοι 

απαρτίζουν σαφώς την ομάδα που έχει πληγεί περισσότερο, καθώς τα ποσοστά 

φτώχειας τους παρουσιάζουν σημαντική επιδείνωση μεταξύ 2009 και 2013, οπότε 

το 46,4% αυτών βρισκόταν κάτω από το κατώφλι της φτώχειας. Και μεταξύ των 

εργαζομένων όμως η φτώχεια ακολούθησε ενδιαφέρουσα πορεία μειούμενη 

μεταξύ 2009 και 2011, αυξανόμενη εντόνως το 2012 για να μειωθεί εκ νέου το 2013. 

Έτσι οι εργαζόμενοι ακολουθούν την ακριβώς αντίστροφη πορεία από εκείνη των 

συνταξιούχων μέχρι το 2013, οπότε οι πορείες τους φαίνεται να συγκλίνουν. Η 

πτώση του δείκτη φτώχειας για τους εργαζόμενους το 2013 είναι μια εξέλιξη η 

οποία χρειάζεται περισσότερη διερεύνηση και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί 

πριν την ερμηνεύσουμε ως μια βελτίωση της κατάστασης των εργαζομένων∙ 

εξάλλου μια τέτοια ερμηνεία θα ήταν αντίθετη με όλα τα ευρήματα που έχουμε 

μέχρι τώρα. Μια εξήγηση θα μπορούσε να είναι ότι η σχετική θέση τους έχει 

βελτιωθεί σε σύγκριση με άλλες ομάδες και ειδικά με τους άνεργους, ο αριθμός των 

οποίων έχει αυξηθεί σημαντικά μετά την εκδήλωση της κρίσης.  

Μια αναγκαία επισήμανση ως προς την ερμηνεία των αποτελεσμάτων που αφορούν 

τους συνταξιούχους είναι η εξής: παρότι η κατάστασή τους φαίνεται να έχει 

βελτιωθεί με σχετικούς όρους από το 2012, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι οι 

προαναφερθείσες μετρήσεις είναι χρηματικές μετρήσεις που στηρίζονται στο 

εισόδημα. Δεν περιλαμβάνουν άλλου τύπου χρηματικές ή μη χρηματικές εξελίξεις 

που ενδέχεται να αυξάνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό τους, όπως για παράδειγμα 

την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και σε φάρμακα, η οποία θεωρείται συνήθως 

σημαντικό μέτρο για την ευημερία των ηλικιωμένων. 

Γράφημα 34. Άτομα σε κίνδυνο φτώχειας ανά οικονομική δραστηριότητα, Ελλάδα 
(%, 2009-2013) 

 

Πηγή: Eurostat 
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Πράγματι σύμφωνα με τα ευρήματα μιας υπό δημοσίευση έκθεσης που συντάχθηκε 

από το Παρατηρητήριο για την Κρίση του ΕΛΙΑΜΕΠ για λογαριασμό του 

Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας 

(Eurofound) σχετικά με τον αντίκτυπο που έχει η κρίση στην πρόσβαση στις 

υπηρεσίες υγείας, ορισμένα μέτρα πολιτικής στον τομέα των υπηρεσιών υγείας και 

του ασφαλιστικού συστήματος (αύξηση της συνεισφοράς στα φάρμακα, καθιέρωση 

εισιτηρίου για πρόσβαση στα δημόσια νοσοκομεία, περιορισμοί στα δικαιώματα 

για ορισμένες θεραπείες ή φάρμακα και μειώσεις επιδομάτων) έχουν οδηγήσει σε 

αύξηση του κόστους των υπηρεσιών υγείας για τους ασθενείς (Zafiropoulou et al. 

forthcoming). Επιπροσθέτως, περικοπές στις δημόσιες δαπάνες για τις δομές υγείας 

σε εποχές κατά τις οποίες η ζήτηση για τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας έχει αυξηθεί 

(καθώς οι ασθενείς δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το κόστος των ιδιωτικών 

υπηρεσιών) έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του χρόνου αναμονής (Zafiropoulou et 

al. forthcoming). Δοθέντος ότι αυτά τα προβλήματα είναι πιθανό να επηρεάζουν 

δυσανάλογα τους ηλικιωμένους, δεν εκπλήσσει το γεγονός ότι σύμφωνα με 

δεδομένα της ευρωπαϊκής Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των 

Νοικοκυριών (EU-SILC), οι αυτοαναφερόμενες ως μη καλυφθείσες ανάγκες για 

ιατρικές εξετάσεις (επειδή οι υπηρεσίες ήταν πολύ ακριβές, πολύ μακριά ή είχαν 

μεγάλο χρόνο αναμονής) για τους ηλικιωμένους αυξήθηκαν από 7,6% το 2008 σε 

9,4% το 2012. 

Η κατάσταση των εργαζομένων δικαιούται και αυτή λεπτομερέστερη εξέταση. Ήδη 

πριν από την κρίση είδαμε ότι η απασχόληση δεν διασφάλιζε εισόδημα πάνω από 

τη γραμμή φτώχειας. Αυτό φαίνεται να συνεχίζεται και μετά την έναρξη της κρίσης. 

Βλέπουμε πράγματι ότι ακόμη και το 2013, οπότε φαίνεται να  υπήρξε μια 

βελτίωση, οι εργαζόμενοι αντιμετώπιζαν ποσοστό φτώχειας που υπερέβαινε το 

13%. Ο δε αριθμός αυτός κρύβει σημαντικές διαφορές ως προς τη φτώχεια μεταξύ 

διαφορετικών τύπων εργαζομένων.  

Πρώτον, όπως είναι εμφανές από το Γράφημα 35, οι άνδρες εξακολουθούν να 

βρίσκονται σε χειρότερη κατάσταση από τις γυναίκες κατά τη διάρκεια της κρίσης, 

παρότι το 2013 η διαφορά στα ποσοστά φτώχειας μεταξύ των δύο φύλων μειώθηκε 

σε λιγότερη της μιας ποσοστιαίας μονάδας. 
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Γράφημα 35. Ποσοστό εργαζομένων σε κίνδυνο φτώχειας ανά φύλο, Ελλάδα (%, 
2009-2013) 

 

Πηγή: Eurostat 
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συνεχιστεί και μετά την έναρξη της κρίσης (Γράφημα 36). Πιο συγκεκριμένα, το 

επίπεδο φτώχειας για τους εργαζόμενους με καθεστώς μερικής απασχόλησης και 

για τους εργαζόμενους με συμβάσεις προσωρινής απασχόλησης διαμορφώθηκε το 

2013 στο 27% και 13,8% αντίστοιχα, ενώ των εργαζομένων σε πλήρη απασχόληση 

και των εργαζομένων με συμβάσεις αορίστου χρόνου σε 10,7% και 5,8% αντίστοιχα.  

Γράφημα 36. Κίνδυνος φτώχειας ανά είδος απασχόλησης, Ελλάδα (%, 2009-2013) 

 

Πηγή: Eurostat 
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Τα στοιχεία αυτά συμβαδίζουν με προηγούμενα ευρήματα και υποδηλώνουν ότι η 

κατάσταση των ανθρώπων που εργάζονται με μη συμβατικές μορφές απασχόλησης 

είναι πολύ χειρότερη σε σχέση με αυτή των εργαζομένων σε πλήρη και μόνιμη 

απασχόληση. Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι ασφαλές να ερμηνεύσουμε 

την κίνηση των δεικτών φτώχειας αυτών των ομάδων κατά την διάρκεια της κρίσης 

χωρίς περισσότερη έρευνα. Ωστόσο, θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι οι 

προοπτικές αυτών των ομάδων εργαζόμενων είναι δυσοίωνες, αν λάβουμε υπόψη 

ότι τα φαινόμενα κατακερματισμού της αγοράς εργασίας έχουν αυξηθεί σημαντικά 

κατά τη διάρκεια της κρίσης λόγω τόσο νέας νομοθεσίας όσο και της συνεχιζόμενης 

επιδείνωσης της ελληνικής οικονομίας. Πράγματι σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία 

(Γράφημα 37) η μερική απασχόληση αυξάνεται σταθερά από το 2009. Από την άλλη 

πλευρά, η προσωρινή απασχόληση μετά από μια έξαρση το 2010 φαίνεται να 

μειώνεται. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι, πρώτον, αλλαγές στη 

νομοθεσία έχουν μειώσει το κόστος της απόλυσης εργαζομένων με συμβάσεις 

αορίστου χρόνου, οπότε η ζήτηση για εποχικούς εργαζόμενους είναι μειωμένη, και 

δεύτερον ότι η παρατεταμένη και βαθιά ύφεση σημαίνει ότι οι εργοδότες 

ανανεώνουν όλο και λιγότερο τις συμβάσεις προσωρινής εργασίας. 

Γράφημα 37. Μερική και εποχική απασχόληση, Ελλάδα (%, 2007-2013) 

 

Πηγή: Eurostat 
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τους ανέργους (27,3%), ενώ τη μικρότερη μείωση παρουσιάζουν οι συνταξιούχοι 

(24,2%). 

Γράφημα 38. Μέση αθροιστική καταναλωτική δαπάνη ανά οικονομική 
δραστηριότητα του επικεφαλής του νοικοκυριού στην Ελλάδα (σε ευρώ, 2008-2013) 

 

Πηγή: Υπολογισμοί των συγγραφέων, HBS, 2008-2013 
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εισοδηματική διαφορά μεταξύ των δύο κατηγοριών εργαζομένων (Christopoulou & 

Monastiriotis 2014), μια διάκριση που φαίνεται να εξακολουθεί να ισχύει κατά τη 

διάρκεια της κρίσης. Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι τα χαμηλότερα επίπεδα 

κατανάλωσης μετά την εκδήλωση της κρίσης –όπως εξάλλου συνέβαινε και πριν 

από αυτή– τα έχουν οι άνεργοι και οι συνταξιούχοι. 

Σχετικά με τις διαφορετικές μορφές νοικοκυριών, φαίνεται ότι μία από τις πιο 

σοβαρά πληγείσες ομάδες είναι τα νοικοκυριά με έναν ενήλικα και εξαρτώμενα 

παιδιά (Γράφημα 39). 

Γράφημα 39. Κίνδυνος φτώχειας ανά τύπο νοικοκυριού, Ελλάδα (%, 2009-2013) 

 

Πηγή: Eurostat 
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περισσότερο τα πρώτα χρόνια της κρίσης, όπως οι μονογονεϊκές οικογένειες με 

εξαρτώμενα παιδιά και οι οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά, φαίνονται να 

βιώνουν μια σημαντική μείωση στα ποσοστά φτώχειας τους. Το εύρημα αυτό 

απαιτεί περαιτέρω έρευνα προτού μπορέσουμε να ισχυριστούμε ότι η φτώχεια 

μειώθηκε πραγματικά για αυτές τις ομάδες.14 

Τέλος, η σύνδεση μεταξύ εκπαιδευτικών προσόντων και φτώχειας, που 

περιγράφηκε πιο πάνω για τα χρόνια πριν από την κρίση, επιβεβαιώνεται και για τα 

χρόνια μετά την εκδήλωσή της. Και πάλι τα υψηλότερα επίπεδα φτώχειας 

εντοπίζονται μεταξύ όσων δεν έχουν κανένα ή έχουν πολύ χαμηλό επίπεδο 

εκπαίδευσης, ενώ η φτώχεια εκείνων που έχουν ανώτερη δευτεροβάθμια και μετα-

δευτεροβάθμια, μη τριτοβάθμια εκπαίδευση  είναι περίπου 10 ποσοστιαίες 

μονάδες χαμηλότερη· τέλος όσοι έχουν τριτοβάθμια εκπαίδευση βρίσκονται άλλες 

15 ποσοστιαίες μονάδες πιο χαμηλά. Πρέπει ωστόσο να ειπωθεί πως, παρότι το 

ποσοστό φτώχειας αυξήθηκε για όλες τις ομάδες μεταξύ 2010 και 2012, η 

μεγαλύτερη αναλογική αύξηση αφορούσε τη δεύτερη ομάδα –πρόκειται για εξέλιξη 

που απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση. Παρατηρούμε επιπροσθέτως ότι το 2013 

υπήρξε μια ελαφρά βελτίωση για τις πλέον μορφωμένες ομάδες, ενώ το ποσοστό 

φτώχειας για ανθρώπους με καθόλου ή χαμηλό εκπαιδευτικό υπόβαθρο 

εξακολουθούσε να αυξάνει (Γράφημα 40). 

Γράφημα 40. Κίνδυνος φτώχειας ανά επίπεδο εκπαίδευσης, Ελλάδα (%, σύνολο, 
2009-2013) 

 

Πηγή: Eurostat 

                                                           
14
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5.2 Κοινωνικός αποκλεισμός στην Ελλάδα μετά από την εκδήλωση της 

κρίσης 

5.2.1 Βασικές τάσεις 

Στρεφόμενοι τώρα στον κοινωνικό αποκλεισμό βλέπουμε ότι η καθοδική τάση που 

παρατηρήθηκε από τα μέσα της δεκαετίας του 2000 (Γράφημα 15) αντιστράφηκε 

μετά την έναρξη της κρίσης. Μετά από μια ελαφριά μείωση το 2009 (σε σύγκριση με 

το 2008), μεταξύ 2010 και 2013 το ποσοστό του δείκτη AROPE αυξήθηκε σημαντικά, 

από 27,6% σε 35,7% (Γράφημα 41). Δοθέντος ότι την ίδια περίοδο η φτώχεια 

αυξήθηκε από 20,1% σε 23,1% (Γράφημα 24), μπορούμε να υποστηρίξουμε πως, 

παρότι η χρηματική φτώχεια δεν αυξήθηκε δραματικά (διότι όπως είδαμε νωρίτερα 

ολόκληρη η εισοδηματική κατανομή κινήθηκε προς τα κάτω, διατηρώντας έτσι τα 

ποσοστά της σχετικής φτώχειας κάπως σταθερά), ο κοινωνικός αποκλεισμός 

αυξήθηκε σημαντικά. Αυτό δεν είναι απρόσμενο καθώς, όπως είδαμε νωρίτερα, 

όταν η φτώχεια μετράται με τη χρήση μιας σταθερής γραμμής φτώχειας βάσει των 

εισοδημάτων του 2007, οι άνθρωποι έχουν καταστεί φτωχοί σε σημαντικό βαθμό, 

ενώ οι τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών δεν μειώθηκαν αντιστοίχως την ίδια 

περίοδο και περαιτέρω έπρεπε να συνυπολογιστούν νέες πρόσθετες δαπάνες (όπως 

για παράδειγμα αυξημένη φορολόγηση). Εν προκειμένω, η προηγηθείσα συζήτηση 

για τις συνέπειες στο κόστος και τους χρόνους αναμονής της υγειονομικής 

περίθαλψης και επομένως της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας συνιστά 

χαρακτηριστικό παράδειγμα. 

Γράφημα 41. Άτομα σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, Ελλάδα (%, 
2009-2013) 

 

Πηγή: Eurostat 
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εμφανές ότι ο κοινωνικός αντίκτυπος της κρίσης είναι πολύ πιο έκδηλος σε 

σύγκριση με τις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στρεφόμενοι τώρα στη σύνθεση του δείκτη AROPE βλέπουμε ότι το ποσοστό των 

ανθρώπων που είναι φτωχοί χωρίς να υφίστανται ακραίες υλικές στερήσεις και 

χωρίς να ζουν σε νοικοκυριά με χαμηλή ένταση εργασίας μειώθηκε από 12,7% το 

2009 σε 8,1% το 2013 (Γράφημα 43). Την ίδια στιγμή, το ποσοστό των φτωχών με 

ακραία υλική στέρηση που δεν ζουν σε νοικοκυριά με χαμηλή ένταση εργασίας 

αυξήθηκε σημαντικά από 5,3% το 2009 σε 7,2% το 2013, όπως εξάλλου και το 

ποσοστό του πληθυσμού που, παρότι δεν βίωνε φτώχεια και δεν ανήκε σε 

νοικοκυριό με χαμηλή ένταση εργασίας, υφίστατο ακραίες υλικές στερήσεις (από 

4,7% το 2009 σε 7% το 2013). Τέλος στον αριθμό των ανθρώπων που ήταν φτωχοί, 

βίωναν ακραίες υλικές στερήσεις και ζούσαν σε νοικοκυριό με χαμηλή ένταση 

εργασίας παρατηρήθηκε πολύ σημαντική άνοδος, από 0,8% το 2009 σε 5,2% το 

2012. 
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Γράφημα 42. Άνθρωποι σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, Ελλάδα 
(2009-2013) 

 

Πηγή: Eurostat 
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Στην ουσία υπήρξε μια οριζόντια αύξηση του αριθμού των ανθρώπων που 

υφίστανται ακραίες υλικές στερήσεις ανεξαρτήτως των άλλων συνθηκών ζωής τους 

(εάν είναι ή όχι φτωχοί, ή εάν ζουν ή όχι σε νοικοκυριό με χαμηλή ένταση 

εργασίας). Η ανάλυση αυτή επιβεβαιώνεται από πιο συγκεκριμένα δεδομένα 

σχετικά με την υλική στέρηση στην Ελλάδα (Γράφημα 43). Πράγματι η υλική 

στέρηση αυξήθηκε σημαντικά από 23% το 2009 σε 37,3% το 2012, ενώ η ακραία 

υλική στέρηση σχεδόν διπλασιάστηκε από 11,2% το 2009 σε 20,3% το 2013. Για μια 

ακόμη φορά πρόκειται για ένδειξη ότι η ένταση της φτώχειας και/ή ο κοινωνικός 

αποκλεισμός στην Ελλάδα μετά την κρίση έχουν αυξηθεί δραματικά. 

Γράφημα 43. Υλική στέρηση και ακραία υλική στέρηση, Ελλάδα (%, 2009-2013) 

 

Πηγή: Eurostat 
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αυτού του ερευνητικού προγράμματος από το Ινστιτούτο Προληπτικής, 

Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis. 

Σε ό,τι αφορά τον γενικό πληθυσμό, πληροφορίες για την οικονομική δυνατότητα 

κάθε νοικοκυριού να έχει ένα γεύμα με κρέας, κοτόπουλο ή ψάρι (ή λαχανικά ίσης 

αξίας, για χορτοφάγους) κάθε δεύτερη μέρα μπορούμε να αντλήσουμε από τις 

Έρευνες Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (SILC). Οι 

πληροφορίες επιλέγονται σε επίπεδο νοικοκυριού και σχετίζονται με τις διαστάσεις 

της υλικής στέρησης. Ακολούθως (Πίνακας 4) παρουσιάζουμε το ποσοστό του 

συνολικού πληθυσμού που δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να προμηθευτεί το 

προαναφερθέν γεύμα. Βλέπουμε ότι στη διάρκεια της κρίσης το ποσοστό των 

ανθρώπων που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα για ένα γεύμα με κρέας, 

κοτόπουλο ή ψάρι κάθε δεύτερη ημέρα έχει διπλασιαστεί φτάνοντας το 14,1% το 

2012 από 7,1% το 2008. 

Πίνακας 4. Απουσία οικονομικής δυνατότητας για ένα γεύμα με κρέας, κοτόπουλο, 
ψάρι (ή ίσης αξίας λαχανικά) κάθε δεύτερη ημέρα, Ελλάδα (% επί του συνόλου του 
πληθυσμού, 2008-2012) 

2008 2009 2010 2011 2012 

7,1% 7,6% 7,9% 9,2% 14,1% 

Πηγή: Eurostat 

Εάν κοιτάξουμε πιο προσεκτικά τους ανθρώπους κάτω από το όριο της φτώχειας, 

διαπιστώνουμε ότι η ικανότητα των φτωχών ατόμων να τρώνε ένα γεύμα με κρέας, 

κοτόπουλο ή ψάρι κάθε δεύτερη ημέρα μειώθηκε δραματικά κατά τη διάρκεια της 

κρίσης (Πίνακας 5). Το 2008, πριν από την εκδήλωση της κρίσης στην Ελλάδα, το 

29,74% των φτωχών δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα για ένα γεύμα που να 

πληροί τις προαναφερθείσες προδιαγραφές. Παρότι αυτό το ποσοστό μειώθηκε το 

2009 και το 2010, την επόμενη διετία αυξήθηκε εκρηκτικά. Το 2012 σχεδόν οι μισοί 

από τους φτωχούς δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να τρώνε κρέας, 

κοτόπουλο ή ψάρι κάθε δεύτερη ημέρα. 

Πίνακας 5. Απουσία οικονομικής δυνατότητας για ένα γεύμα με κρέας, κοτόπουλο, 
ψάρι (ή ίσης αξίας λαχανικά) κάθε δεύτερη ημέρα, Ελλάδα (% των φτωχών, 2008-
2012) 

2008 2009 2010 2011 2012 

29,74% 24,52% 22,51% 42,22% 49,15% 

Πηγή: υπολογισμοί των συγγραφέων, Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των 

Νοικοκυριών, 2009-2012 

Η δυσχερής θέση των φτωχών γίνεται ευκρινέστερη όταν εξετάσουμε τα δεδομένα 

που μας παρείχε η Prolepsis. Η Prolepsis διαχειρίζεται από το 2012 το Πρόγραμμα 

Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής ΔΙΑΤΡΟΦΗ με κύρια χρηματοδότηση 
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από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το πρόγραμμα αυτό έχει εγκριθεί και υλοποιείται 

υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Λεπτομερή δεδομένα 

για τον γενικό πληθυσμό της Ελλάδας δεν υπάρχουν. Τα καταγεγραμμένα επίπεδα 

επισιτιστικής ανασφάλειας στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, τα οποία είναι τα 

μόνα διαθέσιμα, δεν αντικατοπτρίζουν την κατάσταση στο σύνολο της χώρας ή σε 

γενικές περιφέρειες καθώς τα σχολεία επιλέγονται επί τούτοις λόγω χαμηλών 

οικονομικών δεικτών των συγκεκριμένων περιφερειών· αντιστοίχως τα 

αποτελέσματα που καταγράφονται εδώ δεν μπορούν να γενικευθούν για το σύνολο 

του πληθυσμού. Παρ’ όλα αυτά θεωρούμε πως είναι άκρως ενδιαφέροντα και ότι 

επιτρέπουν χρήσιμες παρατηρήσεις για την κατάσταση των φτωχών· με αυτή την 

έννοια τα δεδομένα αυτά μπορούν να θεωρηθούν ως πρόσθετη άσκηση στην 

ανάλυση του βάθους της φτώχειας στην Ελλάδα μετά την εκδήλωση της κρίσης. 

Το πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ ξεκίνησε σε πιλοτική εφαρμογή το διάστημα Απριλίου-

Ιουνίου 2012 σε 34 σχολεία με 6.272 μαθητές και συνεχίστηκε τη σχολική χρονιά 

2012-2013 σε 162 σχολεία με 25.349 μαθητές και τη σχολική χρονιά 2013-2014 

καλύπτοντας 406 σχολεία και 61.876 μαθητές. Στόχος του ήταν να παράσχει 

γεύματα στους μαθητές που φοιτούσαν σε υποβαθμισμένες περιοχές προωθώντας 

παράλληλα τις αρχές της υγιεινής διατροφής. Τα σχολεία επελέγησαν σε επίπεδο 

γειτονιάς, βάσει δεδομένων για το φορολογητέο εισόδημα που παρείχε το 

Υπουργείο Οικονομικών, δεδομένων για την ανεργία που παρείχε ο ΟΑΕΔ και 

έγγραφων αναφορών των διευθυντών των σχολείων οι οποίες παρείχαν εκτιμήσεις 

για τον αριθμό των μαθητών που αντιμετώπιζαν επισιτιστική ανασφάλεια και 

επισήμαιναν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των σχολείων (για παράδειγμα μαθητές από 

ιδρύματα, άνεργοι γονείς, μαθητές Ρομά, λιποθυμικά επεισόδια).  

Τα επίπεδα της επισιτιστικής ανασφάλειας μετρήθηκαν μέσω του ερωτηματολογίου 

της Πρότυπης Έρευνας Επισιτιστικής Ασφάλειας το οποίο μοιράστηκε στους γονείς 

(Deitchler et al. 2011). Το ερωτηματολόγιο αυτό περιλαμβάνει 18 ερωτήματα 

αναφορικά με χαρακτηριστικά περιστατικά επισιτιστικής ανασφάλειας (στρες που 

προκαλείται από έλλειψη τροφής, ανεπαρκής ποσότητα και ποιότητα της 

καταναλισκόμενης τροφής, συναφείς βιολογικές συνέπειες όπως απώλεια βάρους 

κ.λπ.). Το άθροισμα των απαντήσεων που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη ανασφάλειας 

παρέχει μια βαθμολογία που κυμαίνεται από 0 έως 18, όπου οι υψηλότερες 

επιδόσεις υποδεικνύουν μεγαλύτερη επισιτιστική ανασφάλεια. Η βαθμολογία 

χρησιμοποιείται για να καθοριστεί το επίπεδο της επισιτιστικής ανασφάλειας: αυτή 

κατηγοριοποιείται σε μια τετραπλή κλίμακα: «επισιτιστική ασφάλεια» (βαθμολογία 

0-2), «επισιτιστική ανασφάλεια χωρίς πείνα» (βαθμολογία 3-7), «επισιτιστική 

ανασφάλεια με μέτρια πείνα» (βαθμολογία 8-12) και «επισιτιστική ανασφάλεια με 

σοβαρή πείνα» (βαθμολογία 13-18). 
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Οι οικογένειες που επελέγησαν για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα επισιτιστικής 

βοήθειας, από περιοχές με χαμηλές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα, 

διαπιστώθηκε ότι βίωναν υψηλά επίπεδα επισιτιστικής ανασφάλειας. Πιο 

συγκεκριμένα από τα 162 σχολεία με τους 25.349 μαθητές που μετείχαν στο 

πρόγραμμα τη σχολική χρονιά 2012-2013, επιστράφηκαν από τους γονείς 15.897 

συμπληρωμένα ερωτηματολόγια. Το 64,2% των νοικοκυριών διαπιστώθηκε ότι 

βίωνε επισιτιστική ανασφάλεια (Γράφημα 44). Αξίζει να σημειωθεί ότι δεδομένα 

από αναπτυγμένες χώρες δείχνουν ότι το 2011-2012 το 8,3% των νοικοκυριών του 

Καναδά βίωνε επισιτιστική ανασφάλεια15 και ότι το 2012 επισιτιστικά ανασφαλή 

ήταν το 14,5% των νοικοκυριών των ΗΠΑ (Coleman-Jensen et al. 2013). 

Επιπροσθέτως βρέθηκε ότι το 26,9% των νοικοκυριών των μαθητών που μετείχαν 

στο πρόγραμμα αντιμετώπιζε πείνα. Για το 48,4% των μαθητών που μετείχαν στο 

πρόγραμμα, ένας από τους γονείς δεν είχε εισόδημα (είτε από εργασία είτε από 

σύνταξη) ενώ για το 17,1% των μαθητών κανένας από τους δύο γονείς δεν 

εργαζόταν, ούτε εισέπραττε σύνταξη (Πίνακας 6). Τα νοικοκυριά στα οποία οι γονείς 

ήταν άνεργοι αντιμετώπιζαν υψηλότερα επίπεδα επισιτιστικής ανασφάλειας. Είναι 

ενδεικτικό ότι για τα νοικοκυριά όπου και οι δύο γονείς ήταν άνεργοι και δεν ήταν 

συνταξιούχοι η επισιτιστική ανασφάλεια με πείνα έφτανε στο 50%. 

Γράφημα 44. Επίπεδα επισιτιστικής ανασφάλειας όπως μετρήθηκαν στα σχολεία 
που μετείχαν στο πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ τη σχολική χρονιά 2012-2013 

 
Πηγή: Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής Prolepsis 

                                                           
15

 Household Food Insecurity, 2011-2012. Statistics Canada, διαθέσιμο στο 

http://www.statcan.gc.ca/pub/82-625-x/2013001/article/11889-eng.htm#n2)  
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Πίνακας 6. Επίπεδα επισιτιστικής ανασφάλειας στα σχολεία που μετείχαν στο 
πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ τη σχολική χρονιά 2012-2013 ανά θέση στην αγορά 
εργασίας 

Θέση στην αγορά εργασίας % 
συνόλου 

% 
επισιτιστικής 
ασφάλειας 

% 
επισιτιστικής 
ανασφάλειας 
χωρίς πείνα 

% 
επισιτιστικής 
ανασφάλειας 
με πείνα 
(μέση ή 
σοβαρή) 

Και οι δύο γονείς 
εργαζόμενοι ή 
συνταξιούχοι 

34,0 50,5 35,0 14,5 

Ένας γονιός εργαζόμενος ή 
συνταξιούχος 

48.4  

 

35.8   

 

40.2  

 

24.0 

Κανένας γονιός 
εργαζόμενος ή 
συνταξιούχος 

17,1 13,6 36,5 49,9 

Σύνολο 100,0 35,8 37,3 26,9 

Πηγή: Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής Prolepsis 

Τα δεδομένα διαγράφουν μια αρκετά ζοφερή εικόνα. Πρόκειται για αριθμούς που 

είναι πρωτόγνωροι για μια αναπτυγμένη κοινωνία σε καιρό ειρήνης. Πρέπει 

βεβαίως να τονιστεί για μία ακόμη φορά ότι δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική 

κατάσταση για ολόκληρη τη χώρα· μας δίνουν ωστόσο μια εξαιρετικά ισχυρή 

ένδειξη ότι η κατάσταση στα χαμηλότερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα της 

ελληνικής κοινωνίας έχει πραγματικά επιδεινωθεί, επιβεβαιώνοντας κατ’ αυτόν τον 

τρόπο ανάλογα συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε σε προηγούμενες ενότητες 

αυτής της Έκθεσης.  

 

5.3 Ανισότητα στην Ελλάδα μετά την εκδήλωση της κρίσης 

Εν όψει των προηγούμενων αποτελεσμάτων δεν μας εκπλήσσει η διαπίστωση ότι 

κατά τη διάρκεια της κρίσης αυξήθηκε στην Ελλάδα και η ανισότητα. Πιο 

συγκεκριμένα, μετά από μια μείωση το 2009 και το 2010 η οποία ήταν συνέχεια της 

καθοδικής τάσης του 2008 (Γράφημα 18), η ανισότητα αυξήθηκε το 2011, το 2012 

και το 2013 φτάνοντας στο 0,344 που ισούται με τον συντελεστή Gini του 2006 και 

βρίσκεται κοντά στα επίπεδα που είχαν παρατηρηθεί στα τέλη της δεκαετίας του 

1990 (κατά μέσο όρο 0,346). Το γεγονός ότι αρχικά ο συντελεστής μειώνεται όχι 

μόνο το 2009 (εισοδήματα του 2008) αλλά και το 2010 (εισοδήματα του 2009), όταν 

η κρίση είχε πλήξει πραγματικά τη χώρα, προτού όμως υιοθετηθούν τα πρώτα 

μέτρα λιτότητας, υποδεικνύει ότι οι απώλειες από τη μείωση του ΑΕΠ που 
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σημειώθηκε το 2009 ήταν κάπως πιο ίσα κατανεμημένες στην ελληνική κοινωνία. 

Ωστόσο από το 2011, όταν οι επιπτώσεις των πρώτων πολιτικών λιτότητας έγιναν 

αισθητές, η ανισότητα άρχισε να αυξάνεται· αυτό μας παρέχει μια ένδειξη ότι οι 

πολιτικές που εφαρμόστηκαν ως μέρος του Μνημονίου το 2010 και το 2011 μπορεί 

να αύξησαν την ανισότητα. 

Γράφημα 45. Συντελεστής Gini, Ελλάδα (2009-2013) 

 
Πηγή: Eurostat 

Αυτά τα επίπεδα ανισότητας είναι μεταξύ των υψηλότερων στην Ευρώπη (Γράφημα 

46). Χώρες που έχουν πληγεί από την κρίση όπως η Λετονία και η Πορτογαλία, ενώ 

έχουν υψηλά επίπεδα ανισότητας, παρουσιάζουν μια βελτιωμένη εικόνα το 2011 

και το 2013 σε σύγκριση με το 2009. Στην Ισπανία, παρότι το 2011 η ανισότητα 

αυξήθηκε περισσότερο από ό,τι στην Ελλάδα, το 2013 ο συντελεστής Gini έχει 

μειωθεί, ενώ η κατάσταση στην Ελλάδα εξακολουθεί να επιδεινώνεται. Μόνον στην 

Κύπρο και σε πολύ μικρότερο βαθμό στην Ουγγαρία αυξήθηκε η ανισότητα 

περισσότερο από ό,τι στην Ελλάδα μεταξύ 2011 και 2013. Αξίζει επίσης να 

σημειωθεί, χωρίς ωστόσο να μας εκπλήσσει, ότι, από τις 11 χώρες που 

παρουσιάζουν τιμές πάνω ή γύρω στο 30%, επτά έχουν βιώσει σοβαρή οικονομική 

κρίση κατά τα τελευταία χρόνια.  
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Γράφημα 46. Συντελεστής Gini (x 100, 2009, 2011, 2013) 

 

*2012 

Πηγή: Eurostat 
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Η εικόνα της ανισότητας που προκύπτει από τα δεδομένα για τον συντελεστή Gini 

επιβεβαιώνεται από δεδομένα βάσει του δείκτη S80/S20 (Γράφημα 47). Και πάλι, 

μετά από μια μείωση το 2009 και το 2010, ο δείκτης S80/S20 αυξάνεται το 2011 και 

το 2012 και μένει σταθερός το 2013 σε επίπεδα που δεν είχαν παρατηρηθεί από τη 

δεκαετία του 1990. 

Γράφημα 47. Δείκτης κατανομής εισοδήματος S80/S20, Ελλάδα (2009-2013) 

 
Πηγή: Eurostat 

Η εικόνα από τον συντελεστή Gini  επιβεβαιώνεται και εδώ βάσει της σύγκρισης με 

τους εταίρους της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Γράφημα 48). Η χώρα έχει μία 

από τις χειρότερες επιδόσεις συνολικά και είναι ένα από τα μέλη της Ε.Ε. που 

αντιμετωπίζουν σημαντική αύξηση της ανισότητας κατά τη διάρκεια της κρίσης. Η 

Λετονία και η Ισπανία, παρά τα υψηλά επίπεδα ανισότητας, παρουσιάζουν 

βελτίωση από το 2009 ως το 2013, ενώ η Πορτογαλία μετά από μια μείωση στην 

τιμή του δείκτη το 2011, το 2013 ανήλθε και πάλι στα επίπεδα του 2009. Η Ελλάδα 

και η Κύπρος παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη αύξηση στον δείκτη μεταξύ 2011 και 

2013. 
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Γράφημα 48. Δείκτης κατανομής εισοδήματος S80/S20 (2009, 2011, 2013) 

 

*2012 

Πηγή: Eurostat 
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6. Ο αντίκτυπος της κοινωνικής πολιτικής στη φτώχεια, στον 

κοινωνικό αποκλεισμό και στην ανισότητα πριν και μετά από την 

εκδήλωση της κρίσης 

Μετά την επισκόπησή μας για τον αντίκτυπο της κρίσης στη φτώχεια, τον κοινωνικό 

αποκλεισμό και την ανισότητα στην Ελλάδα, σε αυτή την ενότητα θα συζητήσουμε 

εν συντομία τον ρόλο της κοινωνικής πολιτικής στην αντιμετώπιση αυτών των 

φαινομένων τόσο πριν όσο και μετά από την εκδήλωση της κρίσης. 

Παραδοσιακά το κράτος πρόνοιας στην Ελλάδα επικρίνεται ότι είναι ανεπαρκές και 

κατακερματισμένο και ότι λειτουργεί σε πελατειακή βάση.16 Δεν εκπλήσσει 

επομένως το γεγονός ότι οι ερευνητές κατέληγαν συνήθως στο συμπέρασμα ότι το 

ελληνικό κοινωνικό κράτος ήταν ελλιπές ιδιαίτερα σε σύγκριση με άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες, των οποίων το κράτος πρόνοιας ανήκει είτε στο 

σοσιαλδημοκρατικό είτε στο κορπορατιστικό μοντέλο (για παράδειγμα Δαφέρμος & 

Παπαθεοδώρου 2010, Μπαλούρδος & Ναούμη 2010). Με άλλα λόγια το ελληνικό 

σύστημα πρόνοιας είναι αναποτελεσματικό. Αυτό οφείλεται κατά πρώτον στους 

πόρους. Στο Γράφημα 49 βλέπουμε ότι η συνολική δαπάνη για την κοινωνική 

πρόνοια στην Ελλάδα βρίσκεται παραδοσιακά κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. 

Έτσι κατά την περίοδο 2000-2007 για παράδειγμα, η Ελλάδα δαπάνησε κατά μέσο 

όρο 24,2% του ΑΕΠ της για κοινωνική πρόνοια ενώ τα 17 μέλη της Ευρωζώνης 

δαπανούσαν την ίδια περίοδο κατά μέσο όρο το 27,2% του ΑΕΠ τους –υπήρχε 

δηλαδή μια διαφορά 3 ποσοστιαίων μονάδων. 

Γράφημα 49. Δαπάνες κοινωνικής πρόνοιας, Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωζώνη 
(% ΑΕΠ, 2000-2012) 

 

Πηγή: Eurostat 

                                                           
16
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Πέραν όμως των λιγότερων πόρων, εκείνο που φαίνεται σημαντικότερο είναι η 

χαμηλή αποτελεσματικότητα του συστήματος στο να αντιμετωπίζει τη φτώχεια. 

Βλέπουμε ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 2000 οι κοινωνικές 

μεταβιβάσεις μείωσαν τον κίνδυνο φτώχειας κατά περίπου 20 ποσοστιαίες μονάδες 

κατά μέσο όρο (Γράφημα 50). 

Γράφημα 50. Ποσοστό κινδύνου φτώχειας πριν και μετά από τις κοινωνικές 
μεταβιβάσεις, Ελλάδα (%, 2000-2013) 

 

Πηγή: Eurostat 
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Μεταξύ 2005 και 2008 το μέσο ποσοστό φτώχειας πριν από τις κοινωνικές 

μεταβιβάσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 ήταν 42,9%. Μετά τις κοινωνικές 

μεταβιβάσεις το ποσοστό αυτό μειώθηκε κατά μέσο όρο για την ίδια περίοδο κατά 

16,5%, μείωση δηλαδή 26,4 ποσοστιαίων μονάδων, αποτέλεσμα που συνιστά 

σημαντικά μεγαλύτερη βελτίωση στα ποσοστά φτώχειας σε σύγκριση με την Ελλάδα 

(Γράφημα 51). 

Εκείνο που επιπροσθέτως παρατηρούμε είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης 

της φτώχειας στην Ελλάδα επιτυγχάνεται κυρίως μέσω των συντάξεων, ενώ οι 

μεταβιβάσεις άλλου τύπου (για παράδειγμα επιδόματα αναπηρίας, επιδόματα 

στέγης) συνεισφέρουν μόνον οριακά στη μείωση της φτώχειας (περίπου κατά τρεις 

ποσοστιαίες μονάδες κατά μέσο όρο μεταξύ 2000 και 2008). Στα 27 κράτη-μέλη της 

Ε.Ε. αντιθέτως κατά το διάστημα 2005-2008 οι άλλοι τύποι κοινωνικών 

μεταβιβάσεων, εκτός των συντάξεων, συνεισέφεραν κατά μέσο όρο 9,3 ποσοστιαίες 

μονάδες στη μείωση της φτώχειας, δηλαδή πάνω από το τριπλάσιο της 

συνεισφοράς των άλλων μεταβιβάσεων στην Ελλάδα. Το εύρημα αυτό σχετίζεται 

κατά πάσα πιθανότητα με την κατακερματισμένη φύση του ελληνικού συστήματος 

κοινωνικής πρόνοιας, το οποίο δεν παρέχει καθολικές κοινωνικές υπηρεσίες σε 

όλον τον πληθυσμό –μια πολιτική που φαίνεται να συμβάλει σημαντικά στη μείωση 

της φτώχειας σε άλλες χώρες–, αλλά στοχεύει αντ’ αυτού σε συγκεκριμένες ομάδες 

του πληθυσμού (Δαφέρμος & Παπαθεοδώρου 2010). Το κύριο εργαλείο πολιτικής 

για τη μείωση της φτώχειας στην Ελλάδα εξακολουθεί να είναι το συνταξιοδοτικό 

σύστημα, το οποίο απορροφά σχεδόν τις μισές από το σύνολο των κοινωνικών 

δαπανών (Γράφημα 52) και το οποίο βεβαίως είναι μόνον εν μέρει αναδιανεμητικό, 

δεδομένου ότι οι συντάξεις στηρίζονται σε ένα βαθμό σε εισφορές των ίδιων των 

δικαιούχων. 

Γράφημα 52. Δαπάνες κοινωνικής πρόνοιας, Ελλάδα (% ΑΕΠ, 2000-2012) 

 

Πηγή: Eurostat  
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Ανάλογο είναι και το μοτίβο που αναδύεται όταν κοιτάξουμε την εισοδηματική 

ανισότητα. Βλέπουμε ότι η ανισότητα στην Ελλάδα πριν από την κρίση μειώθηκε 

κατά περίπου 30% μέσω κοινωνικής πολιτικής· αυτό επιτεύχθηκε κυρίως μέσω 

συντάξεων με τις άλλες κοινωνικές μεταβιβάσεις να συνεισφέρουν κατ’ ελάχιστον. 

Γράφημα 53. Συντελεστής Gini πριν και μετά από κοινωνικές μεταβιβάσεις, Ελλάδα 
(2000-2013) 

 

Πηγή: Eurostat 
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ένα τέταρτο σε αυτή τη βελτίωση (Γράφημα 54). 

Γράφημα 54. Συντελεστής Gini πριν και μετά από κοινωνικές μεταβιβάσεις, 
Ευρωπαϊκή Ένωση (27 κράτη μέλη) (2005-2013) 
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Εάν περάσουμε τώρα στην περίοδο της κρίσης, ένα πρώτο εύρημα είναι ότι 

δυστυχώς το ζήτημα των πόρων δεν έχει αντιμετωπιστεί. Πιο συγκεκριμένα 

παρατηρούμε ότι το χάσμα μεταξύ ελληνικών και ευρωπαϊκών δαπανών με όρους 

ΑΕΠ είχε αρχίσει σταδιακά να κλείνει τα χρόνια αμέσως πριν από την κρίση 

(Γράφημα 49). Σε ό,τι όμως αφορά το 2006 και το 2007, αυτό ήταν αποτέλεσμα 

μάλλον των χαμηλότερων δαπανών των ευρωπαϊκών χωρών παρά μιας αύξησης 

των δαπανών του ελληνικού συστήματος κοινωνικής πρόνοιας. Παρ’ όλα αυτά από 

τις αρχές του 2008 παρατηρούμε σταδιακή αύξηση στο επίπεδο των κοινωνικών 

δαπανών στην Ελλάδα. Πράγματι έως το 2011 η διαφορά είχε πλήρως καλυφθεί και 

το 2012 οι δαπάνες της Ελλάδας για την κοινωνική πρόνοια αυξήθηκαν περαιτέρω 

στο 31,2% του ΑΕΠ της. 

Χρειάζεται όμως μια επισήμανση προτού αυτά τα αποτελέσματα ερμηνευθούν ως 

μια αλλαγή στην προσέγγιση της Ελλάδας στο ζήτημα της κοινωνικής πολιτικής. Η 

τάση που μόλις παρουσιάστηκε αναφέρεται σε δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ. Κατά 

την περίοδο της κρίσης όμως, όταν το ελληνικό ΑΕΠ κατέρρευσε, μια αύξηση στους 

προαναφερθέντες αριθμούς μπορεί απλώς να σημαίνει ότι οι κοινωνικές δαπάνες 

φαίνονταν να αυξάνονται απλώς επειδή το ΑΕΠ μειωνόταν. Πράγματι, εάν 

κοιτάξουμε πιο προσεκτικά τα δεδομένα, βλέπουμε πως ενώ το 2008 και το 2009 οι 

δαπάνες κοινωνικής πρόνοιας στην Ελλάδα αυξήθηκαν σε απόλυτους συνολικούς 

όρους, από το 2010 ισχύει το αντίθετο και, ενώ οι κοινωνικές δαπάνες αυξήθηκαν 

ως ποσοστό του ΑΕΠ, σε απόλυτους όρους μειώθηκαν. Πιο συγκεκριμένα με όρους 

συνολικής δαπάνης (δισεκατομμύρια σε σταθερές τιμές του 2005) το 2009 υπήρξε 

μια αύξηση σε 57,94 δισεκατομμύρια από 55,08 το 2008 και 51,84 το 2007. Το 2010 

όμως αυτή η τάση αντιστράφηκε και η συνολική δαπάνη έπεσε στα 55,55 

δισεκατομμύρια προτού μειωθεί περαιτέρω σε 52,36 και 49,75 δισεκατομμύρια 

ευρώ το 2011 και το 2012 αντιστοίχως, επίπεδο που είναι το χαμηλότερο από το 

2005. 

Αυτό σημαίνει ότι κατά τα πρώτα χρόνια της κρίσης, όταν, όπως έχουμε δει, οι 

κοινωνικές συνέπειες της κρίσης ήταν ιδιαίτερα έντονες και τα φαινόμενα φτώχειας 

και κοινωνικού αποκλεισμού εντείνονταν, το ελληνικό κράτος δαπανούσε λιγότερα 

χρήματα για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. 

Δεν εκπλήσσει επομένως το γεγονός ότι τα ποσοστά της φτώχειας αυξήθηκαν στην 

Ελλάδα μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, αν και με χαμηλότερο ρυθμό από ό,τι η 

φτώχεια πριν από τις κοινωνικές μεταβιβάσεις (Γράφημα 50), ενώ στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση των 27 τα ποσοστά φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις έχουν κατά 

μέσο όρο μειωθεί από το 2011, παρά το γεγονός ότι και εκεί υπήρξε κατά μέσο όρο 

μια αύξηση στη φτώχεια πριν από τις κοινωνικές μεταβιβάσεις (Γράφημα 51).  

Σε ό,τι αφορά την εισοδηματική ανισότητα η κατάσταση είναι καλύτερη, με την 

αύξηση μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις να είναι μέτρια σε σύγκριση με την 
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αύξηση της εισοδηματικής ανισότητας πριν από τις κοινωνικές μεταβιβάσεις 

(Γράφημα 53)· σε ό,τι αφορά το επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρατηρούμε ότι 

τόσο πριν όσο και μετά από τις κοινωνικές μεταβιβάσεις η εισοδηματική ανισότητα 

είναι εν πολλοίς σταθερή (Γράφημα 54). 
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7. Συμπεράσματα: ο αντίκτυπος της κρίσης στη φτώχεια, τον 

κοινωνικό αποκλεισμό και την ανισότητα στην Ελλάδα 

Η Έκθεση αυτή επιδίωξε να παρουσιάσει τις βασικές τάσεις και τα χαρακτηριστικά 

της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και της εισοδηματικής ανισότητας στην 

Ελλάδα πριν και μετά από την εκδήλωση της κρίσης. Ακολούθως παραθέτουμε τα 

κύρια συμπεράσματα που συναγάγαμε από την προηγηθείσα ανάλυση.17 

 

Φτώχεια, κοινωνικός αποκλεισμός και ανισότητα πριν από την κρίση: 

 

 Η φτώχεια στην Ελλάδα πριν από την κρίση ήταν σε σταθερά αλλά 

σημαντικά υψηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με τον μέσο όρο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν και κατά τη διάρκεια των αρχών της δεκαετίας του 

2000 φαινόταν να υπάρχει μια βελτίωση ως προς την κατάσταση των 

ανθρώπων που ήταν ήδη φτωχοί (με την έννοια ότι προσέγγιζαν 

περισσότερο το κατώφλι της φτώχειας), σε μια περίοδο γοργής οικονομικής 

μεγέθυνσης η φτώχεια δεν είχε μειωθεί συνολικά. Αυτό υποδηλώνει την 

ύπαρξη δυσκαμψιών στην ελληνική οικονομία οι οποίες εμπόδισαν μια 

αλλαγή στην κατανομή του εισοδήματος προς όφελος των χαμηλότερων 

κοινωνο-οικονομικών στρωμάτων. 

 

 Οι γυναίκες, οι ηλικιωμένοι, οι νέοι και τα παιδιά, οι μονογονεϊκές 

οικογένειες και οι οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά, άνθρωποι με 

χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα, άνεργοι και εργαζόμενοι σε μη συμβατικές 

μορφές εργασίας ήταν οι ομάδες που αντιμετώπιζαν δυσανάλογα υψηλά 

επίπεδα φτώχειας τα χρόνια πριν από την εκδήλωση της κρίσης. 

 

 Σε ό,τι αφορά τον κοινωνικό αποκλεισμό, πριν από την κρίση η Ελλάδα 

επιδείκνυε και πάλι σχετικά σταθερά αλλά σημαντικά υψηλότερα επίπεδα 

σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υλική στέρηση και η 

ακραία υλική στέρηση μειώθηκαν κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 2000 

διατηρούμενες ωστόσο σε υψηλά επίπεδα καθ’ όλη την περίοδο. 

 

 Η ανισότητα στην Ελλάδα πριν από την κρίση ήταν και αυτή υψηλή (σταθερά 

μεταξύ των χειρότερων επιδόσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση). 

 

                                                           
17

 Όπως εξηγήσαμε στην εισαγωγή και στην ενότητα για τη μεθοδολογία, τα στατιστικά δεδομένα 
που παρατίθενται για κάθε έτος αναφέρονται στο εισόδημα (ή στην κατανάλωση) του 
προηγούμενου έτους. Σε αυτή την ενότητα σύνοψης των συμπερασμάτων, προκειμένου να 
παρουσιάσουμε την κατάσταση με μεγαλύτερη ακρίβεια αναφορικά με τις πραγματικές συνθήκες 
στο πεδίο, συνοψίζουμε τα ευρήματά μας αναφερόμενοι στα έτη κατά τα οποία πράγματι 
αποκτήθηκε το εισόδημα ή έγινε η καταναλωτική δαπάνη. 
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Η κρίση είχε σημαντικό αντίκτυπο στη φτώχεια, στον κοινωνικό αποκλεισμό και 

στην ανισότητα στην Ελλάδα:  

 

 Μετά από σειρά ετών κατά τα οποία σημειωνόταν διαρκώς αύξηση, τόσο το 

μέσο όσο και το διάμεσο εισόδημα μειώθηκαν σημαντικά το 2010, το 2011 

και το 2012. 

 

 Το ποσοστό φτώχειας αυξήθηκε σε σχετικούς όρους σε 23,1% το 2012. Αυτό 

αντιπροσωπεύει μια αύξηση της τάξης του 15% από το 2008. Οι 

περισσότεροι από τους νέους φτωχούς βρίσκονταν κάτω από το κατώτερο 

κατώφλι (40%), ενώ το χάσμα φτώχειας αυξήθηκε σημαντικά μεταξύ 2010 

και 2012. Τα ευρήματα αυτά υποδεικνύουν ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης 

αυξήθηκε το βάθος της φτώχειας, δηλαδή οι φτωχοί έγιναν φτωχότεροι. 

 

 Όταν εξετάζουμε τη φτώχεια χρησιμοποιώντας μια σταθερή γραμμή 

φτώχειας βάσει του εισοδήματος που αποκτήθηκε το 2007, το ποσοστό 

φτώχειας αυξάνει δραματικά στο 44,3%· αυτό σημαίνει ότι το 2012 σχεδόν ο 

μισός ελληνικός πληθυσμός είχε λιγότερο από 60% του διάμεσου 

διαθέσιμου εισοδήματος του 2007. 

 

 Όταν συγκρίνουμε την κατάσταση στην Ελλάδα με τους μέσους όρους 

φτώχειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλέπουμε ότι η χώρα έχει πληγεί από την 

κρίση κατά μέσο όρο πολύ περισσότερο από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

 

 Χρησιμοποιώντας τους δείκτες FGT και Sen διαπιστώνουμε όχι μόνον ότι οι 

φτωχοί έγιναν φτωχότεροι αλλά και ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης 

αυξήθηκε και η ανισότητα μεταξύ των φτωχών. 

 

 Η κατανάλωση μειώθηκε σημαντικά για όλες τις κατηγορίες κατά τα πρώτα 

χρόνια της κρίσης. Η μείωση ήταν πολύ μικρότερη για το χαμηλότερο 

εισοδηματικό πεμπτημόριο σε σύγκριση με τα υπόλοιπα. Αυτό καταδεικνύει 

σαφώς την πίεση που έχει υποστεί η μεσαία τάξη, υποδεικνύει όμως και την 

ανελαστικότητα των δαπανών των φτωχών καθώς και το γεγονός ότι τείνουν 

να δαπανούν μεγαλύτερη αναλογία του εισοδήματός τους σε αναγκαία 

αγαθά και υπηρεσίες. 

 

 Οι ομάδες που ήταν ευάλωτες στη φτώχεια πριν από την κρίση είναι εκείνες 

που επλήγησαν δυσανάλογα μετά την εκδήλωσή της. Εξαιρετικά 

ανησυχητική είναι η κατάσταση για τους νέους ηλικίας 16 έως 24 ετών, 

εκείνους με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα, τους άνεργους, όσους 

εργάζονται με καθεστώς μερικής απασχόλησης και τα μονογονεϊκά 
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νοικοκυριά των οποίων τα ποσοστά φτώχειας βρίσκονται σε δυσθεώρητα 

ύψη. 

 

 Οι ηλικιωμένοι φαίνεται να έχουν επηρεαστεί σχετικά λιγότερο από την 

κρίση σε ό,τι αφορά τη φτώχεια· οι δείκτες φτώχειας ωστόσο μπορεί να 

αποκρύπτουν το γεγονός ότι η συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία 

επηρεάζεται δυσανάλογα από τις δυσμενείς εξελίξεις σε ένα πλήθος 

κοινωνικών υπηρεσιών. 

 

 Το 2012 το 35,7% του ελληνικού πληθυσμού βρισκόταν σε κίνδυνο φτώχειας 

και κοινωνικού αποκλεισμού. Το ποσοστό αυτό υπερβαίνει κατά 

περισσότερες από 10 ποσοστιαίες μονάδες τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης των 15. 

 

 Ένα στοιχείο αυτής της εξέλιξης που προκαλεί προβληματισμό είναι η 

ανησυχητική αύξηση του δείκτη της ακραίας υλικής στέρησης σε 20,3% το 

2012. 

 

 Εξίσου ανησυχητική είναι η αύξηση της επισιτιστικής ανασφάλειας και του 

υποσιτισμού, ιδιαίτερα μεταξύ των φτωχών. Το 2011 σχεδόν το 50% των 

φτωχών δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να τρώνε ένα γεύμα με κρέας, 

κοτόπουλο ή ψάρι κάθε δεύτερη ημέρα, ενώ στοιχεία από το πρόγραμμα 

διατροφικής βοήθειας που διαχειρίζεται η Prolepsis παρουσιάζουν μια 

ζοφερή εικόνα καθώς σχεδόν δύο τρίτα των νοικοκυριών που μετέχουν στο 

πρόγραμμα αναφέρουν επισιτιστική ανασφάλεια και πάνω από το ένα 

τέταρτο αναφέρει και πείνα. Τα νοικοκυριά στα οποία και οι δύο γονείς δεν 

εργάζονταν ήταν ιδιαίτερα ευάλωτα στην επισιτιστική ανασφάλεια. Παρότι 

αυτά τα ευρήματα δεν μπορούν να γενικευθούν, καθόσον τα νοικοκυριά που 

μετείχαν προέρχονται μόνο από φτωχές περιοχές, καταδεικνύουν την 

ακραία επιδείνωση του επιπέδου διαβίωσης που αντιμετωπίζουν οι φτωχοί. 

 

 Και η εισοδηματική ανισότητα αυξήθηκε στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της 

κρίσης. Το αποτέλεσμα είναι η θέση της χώρας σε σύγκριση με άλλα 

ευρωπαϊκά κράτη να έχει επιδεινωθεί περαιτέρω και ως προς αυτό το θέμα. 

 

Αναφορικά με τη συνεισφορά της κοινωνικής πολιτικής στην καταπολέμηση της 

φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και της εισοδηματικής ανισότητας πριν και 

μετά από την εκδήλωση της κρίσης διαπιστώνουμε ότι: 

 

 Ακόμη και πριν από την κρίση, το ελληνικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας 

υποχρηματοδοτούνταν και ήταν αναποτελεσματικό στη μείωση της 
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φτώχειας σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. 

 

 Το κύριο εργαλείο πολιτικής για μείωση της φτώχειας ήταν το 

συνταξιοδοτικό σύστημα με τους άλλους τύπους κοινωνικών μεταβιβάσεων 

να συνεισφέρουν ελάχιστα. 

 

 Παρόμοια είναι η εικόνα που αναδύεται όταν εξετάζουμε την εισοδηματική 

ανισότητα: το ελληνικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας αποδίδει σημαντικά 

χειρότερα από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη μείωσή της. Και 

πάλι το κύριο μέσο άμβλυνσης της ανισότητας ήταν οι συντάξεις. 

 

 Η επιδείνωση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και της 

εισοδηματικής ανισότητας σημαίνει ότι το ελληνικό κράτος πρόνοιας έχει 

αποτύχει να προστατεύσει τον πληθυσμό από τις αρνητικές συνέπειες της 

κρίσης. 

 

 Αυτό δεν δημιουργεί έκπληξη εφόσον, παρά την επιδείνωση των 

οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών κατά τη διάρκεια της κρίσης, οι 

συνολικές δαπάνες για την κοινωνική πρόνοια μειώθηκαν τα πρώτα χρόνια 

μετά την εκδήλωσή της. 
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