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ÊÅÍÔÑÏ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÉÓÌÏÕ

ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÅÑÅÕÍÙÍ

To KÝíôñï Ðñïãñáììáôéóìïý êáé Ïéêïíïìéêþí Åñåõíþí (ÊÅÐÅ) åßíáé

ôï ìåãáëýôåñï åñåõíçôéêü ßäñõìá ãéá ôçí ïéêïíïìéêÞ åðéóôÞìç óôç ÷þñá

ìáò. Éäñý èçêå ôï 1959 ùò ìßá ìéêñÞ åñåõíçôéêÞ ìïíÜäá ìå ôçí åðùíõìßá

«ÊÝíôñïí Ïéêï íïìéêþí Åñåõíþí», ìå âáóéêü óêïðü ôçí åðéóôçìïíéêÞ ìåëÝ -

ôç ôùí ïéêïíï ìéêþí ðñïâëçìÜôùí ôçò ÅëëÜäïò, ôçí åíèÜññõíóç ôùí ïéêï -

íïìéêþí åñåõíþí êáé ôç óõíåñãáóßá ìå Üëëá åðéóôçìïíéêÜ éäñýìáôá.

Ôï 1964 ôï ÊÅÐÅ ðÞñå ôç óçìåñéíÞ ôïõ ïíïìáóßá. Ôüôå ôïõ áíá ôÝ -

èçêáí ïé åîÞò ðñüóèåôåò áñìïäéüôçôåò: ðñþôïí, ç êáôÜñôéóç ó÷åäßùí ãéá

âñá÷õ ÷ñü íéá, ìåóï÷ñüíéá êáé ìáêñï÷ñüíéá ðñïãñÜììáôá áíÜðôõîçò, ç

åêðü íçóç ó÷åäßùí ðñï ãñáììÜôùí ðåñéöåñåéáêÞò êáé ÷ùñïôáîéêÞò áíÜ -

ðôõîçò, êáèþò êáé ðñïãñáì ìÜ ôùí äçìïóßùí åðåíäýóåùí, óýìöùíá ìå ôéò

êáôåõ èõíôÞñéåò ãñáì ìÝò ôçò Κõ âÝñíç óçò· äåýôåñïí, ç ðáñáêïëïýèçóç êáé

áíÜ ëõóç ôçò âñá ÷õ ðñüèåóìçò êáé ìåóï ðñüèåóìçò åîÝëéîçò ôçò åëëç -

íéêÞò ïé êïíïìßáò, êáèþò êáé ç äéáìüñöùóç ðñï ôÜ óåùí ãéá ôç ëÞøç ôùí

êáôÜëëçëùí ìÝôñùí· êáé ôñß ôïí, ç åðéìüñöùóç íÝùí ïéêï íïìïëüãùí, éäéáß -

ôåñá óå èÝìáôá ðñïãñáììá ôéóìïý êáé ïéêïíïìéêÞò áíÜ ðôõîçò.

ÓÞìåñá ôï ÊÅÐÅ åðéêåíôñþíåôáé óôç äéåîáãùãÞ åöáñìïóìÝíùí ïé -

êï íïìéêþí åñåõíþí ðïõ åíäéáöÝñïõí ôçí åëëçíéêÞ ïéêïíïìßá êáé, ìå ôçí

éäéüôçôá ôïõ óõìâoõëåõôéêïý ïñãÜvoõ της Κυβέρνησης, ðáñÝ÷åé ôå÷véêÝò

õðçñåóßåò óå èÝ ìáôá oéêovoìéêÞò êáé êoévùvéêÞò ðoëéôéêÞò.

Óôï ðëáßóéï ôùí äñáóôçñéïôÞôùí áõôþí åíôÜóóåôáé êáé ç äçìïóßåõ óç

ôùí óåéñþí: (á) ÌåëÝôåò, ðïõ åßíáé åðéóôçìïíéêÝò ìïíïãñáößåò, (â) ÅêèÝ -

óåéò, ðïõ åßíáé êåßìåíá åöáñìïóìÝíçò áíÜëõóçò ìå ðñïôÜóåéò ðï ëéôéêÞò

óå åðß ðåäï êëÜ äùí, ðåñéöåñåéþí êáé Üëëùí ïéêïíïìéêþí èåìÜôùí, (ã) Åñ -

ãáóßåò ãéá ÓõæÞôçóç, ðïõ åßíáé ó÷Ýäéá åñãáóéþí óå ðñï÷ù ñçìÝíï óôÜäéï

ðñï óêå êëçìÝíùí åðéóôç ìü íùí Þ ìåëþí ôïõ åñåõíçôéêïý ðñï óù ðé êïý ôïõ
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Éäñýìáôïò. Ïé åêäüóåéò ôïõ ÊÅÐÅ áðü ôçí ßäñõóÞ ôïõ Ýùò óÞ ìåñá õðåñ -

âáß íïõí ôéò 650. Το ΚΕΠΕ επίσης εκδίδει την τετραµηνιαία περιοδική έκδο-

ση Οικονοµικές Εξελίξεις και αναρτά στο ∆ιαδίκτυο το µηνιαίο δελτίο οι -

κο νοµικών εξελίξεων Ελληνική Οικονοµία, µε σκοπό να συµβάλλει στη συ -

στη µατική παρακολούθηση και ανά λυση της ελ ληνικής οικονοµικής συγκυ -

ρίας, καθώς και στο πεδίο διαµόρφωσης της οικονοµικής πολιτικής, ανα -

λύοντας τις συνέπειες εναλλακτικών προσεγγίσεων σε επίκαιρα θέµατα.

Ôï ÊÅÐÅ âñßóêåôáé óå åðéêïéíùíßá ìå áíôßóôïé÷á åðéóôçìïíéêÜ éäñý -

ìáôá ôïõ åîùôåñéêïý êáé áíôáëëÜóóåé åêäüóåéò, üðùò êáé áðüøåéò êáé

ðëç ñï öï ñßåò, ðÜíù óå èÝìáôá ôñå÷ïõóþí ïéêïíïìéêþí åîåëßîåùí êáé ìå -

èüäùí ïéêï íïìéêÞò Ýñåõíáò, óõìâÜëëïíôáò êáé ìå áõôüí ôïí ôñüðï óôçí

ðñï áãùãÞ ôçò ïéêï íï ìéêÞò åðéóôÞìçò óôç ÷þñá.
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ÐÑÏËÏÃÏÓ

Από το 2008 η Ελλάδα βιώνει µια πρωτοφανή οικονοµική κρίση ως

αποτέλεσµα των σοβαρών διαρθρωτικών αδυναµιών που την χαρακτήρι-

ζαν τις τελευταίες δεκαετίες. Οι επιπτώσεις της κρίσης είναι σφοδρές όχι

µόνο για τις επιχειρήσεις, αλλά, βέβαια, και για τα νοικοκυριά και τους

πο λίτες της χώρας. Υψηλά επίπεδα ανεργίας πλήττουν όχι µόνο τις νεανι-

κές οµάδες του πληθυσµού, όπως στο παρελθόν, αλλά πλέον και τις ώρι-

µες ηλικίες. Τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, µαζί µε τις µεγάλες µειώσεις µι -

σθών και συντάξεων και την αύξηση των φόρων, εκθέτουν µεγάλο αριθµό

των συµπολιτών µας στον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού απο -

κλει σµού. Οι δυσµενείς όµως κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης δεν περιο-

ρίζονται στους συµπολίτες µας που απειλούνται από τη φτώχεια, αλλά

επε κτείνονται σε όλα σχεδόν τα κοινωνικά στρώµατα του πληθυσµού. Η

µείωση του εισοδήµατος, η πτώση του βιοτικού επιπέδου και η αβεβαιό -

τητα για το µέλλον επηρεάζουν αρνητικά τη σωµατική και την ψυχική υγεία,

ενώ η έλλειψη εµπιστοσύνης στους θεσµούς υπονοµεύει την κοινωνική

συνοχή και την κοινωνική ευηµερία γενικότερα. 

Για τη διερεύνηση των κοινωνικών διαστάσεων της οικονοµικής κρί -

σης, το ΚΕΠΕ διοργάνωσε στις 30/5/2013 µια ηµερίδα µε θέµα «Κοινωνική

συνοχή και οικονοµική κρίση: ∆εδοµένα, µαθήµατα και προοπτικές ανά-

πτυξης». Τα άρ θρα που εµφανίζονται στον τόµο αυτό προέρχονται από

εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν στην ηµερίδα. Είναι σηµαντικό ότι, µε την

πρωτοβουλία αυτή το ΚΕΠΕ, το κορυφαίο οικονοµικό ερευνητικό ινστιτού -

το της χώρας, επεκτείνει τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα και ασχολείται

µε  κοινωνικά ζητήµατα καθοριστικής σηµασίας για την οικονοµική και κοι-

νωνική ευηµερία των πολιτών του τόπου µας. Η πρωτοβουλία εντάσσεται

στη γε νι κότερη προσπάθεια του ΚΕΠΕ να συµβάλλει µε το ερευνητικό του

9
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έργο στη θεµελίωση µιας οικονοµικής ανάπτυξης που θα έχει οφέλη για

ολό κληρο τον πληθυσµό και θα αµβλύνει τις κοινωνικές ανισότητες, βελ -

τιώ νοντας έτσι την  ποιότητα της ζωής όλων µας.

Καθηγητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ

Πρόεδρος του ∆.Σ. και 

Επιστηµονικός ∆ιευθυντής

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Μάρτιος 2014
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Καθώς διανύουµε το 6ο έτος της οικονοµικής κρίσης, είναι ολοφά-

νερο ότι έχει µειωθεί δραµατικά η κοινωνική ευηµερία. Οι άνεργοι είναι

πλέον περισσότεροι από ένα εκατοµµύριο τριακόσιες χιλιάδες, ενώ εκτι-

µάται ότι υπάρχουν πάνω από 400.000 οικογένειες χωρίς κανέναν εργαζό-

µενο. Μοιραία, έχει αυξηθεί ραγδαία το ποσοστό του πληθυσµού που βρί -

σκεται σε κίνδυνο φτώχειας. Ενώ οι ανάγκες κοινωνικής προστασίας έχουν

πολλαπλασιαστεί, το κράτος δυσκολεύεται να ανταποκριθεί σε αυτές, υπό

το βάρος του περιορισµού των δηµοσίων δαπανών που υπαγορεύουν οι

πολιτικές δηµοσιονοµικής προσαρµογής.

Οι τεράστιες οικονοµικές δυσκολίες που αντιµετωπίζουν σήµερα

µεγάλες οµάδες του πληθυσµού έχουν σοβαρές κοινωνικές και ψυχολογι-

κές επιπτώσεις. Η ηµερίδα που διοργανώσαµε στο ΚΕΠΕ στις 30/5/2013

είχε σκοπό ακριβώς να εξετάσει τις κοινωνικές αυτές διαστάσεις της κρί -

σης. Στόχος όµως δεν ήταν απλώς να καταγράψουµε τις κοινωνικές ανά -

γκες και τα προβλήµατα που έχουν δηµιουργηθεί, αλλά να προχωρήσουµε

παραπέρα και να ασχοληθούµε µε θέµατα όπως τι έχουµε µάθει από την

κρίση για την ελληνική κοινωνία και τις κοινωνικές διαστάσεις της ελληνι-

κής οικονοµίας και πώς πρέπει να κινηθούµε µε βάση τα µαθήµατα αυτά,

διαµορφώνοντας νέες στρατηγικές και πολιτικές. Ανάµεσα στις διαστά-

σεις της κρίσης που εξετάστηκαν στις εισηγήσεις, που παρουσιάστηκαν

στο συνέδριο και εµφανίζονται στον τόµο αυτό, είναι το ανθρώπινο κό -

στος της κρίσης, οι κοινωνικές ανάγκες που δηµιουργήθηκαν και η αντα -

πό κριση του κοινωνικού κράτους και των άτυπων κοινωνικών δικτύων, όπως

της οικογένειας, στην κάλυψη των αναγκών αυτών, καθώς και οι επιπτώ -

σεις της κρίσης στην ευηµερία του πληθυσµού και, συγκεκριµένα, στη

σωµατική και ψυχική υγεία όπως και στην εµπιστοσύνη των πολιτών στους

θεσµούς και την κοινωνική συνοχή. Ακόµα, µε βάση τα µαθήµατα που προ -

κύπτουν από την κρίση, εξετάστηκαν οι νέες νοοτροπίες και το νέο οικο-

νοµικό µοντέλο που θα χρειαστούν ώστε να επιτευχθεί οικονοµική ανά-

πτυξη. 

KOINONIKH_1:ektheseis_57_NEW.qxd  4/11/2014  9:44 πµ  Page 11



Όπως φαίνεται όλο και πιο καθαρά, η κοινωνική συνοχή είναι υψί -

στης σηµασίας για την οικονοµική ανάπτυξη και την κοινωνική ευηµερία.

Σήµερα καλούµαστε να µετατρέψουµε τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η

ελληνική οικονοµία και κοινωνία σε ευκαιρίες, για να βάλουµε τα θεµέλια

για µια νέα οικονοµική ανάπτυξη µε κοινωνική συνοχή. Ο παρών τόµος

φιλοδοξεί να συµβάλλει στο µεγάλο αυτό εγχείρηµα.

ΤΖΕΝΝΙΦΕΡ ΚΑΒΟΥΝΙ∆Η

Μάρτιος 2014

12

KOINONIKH_1:ektheseis_57_NEW.qxd  4/11/2014  9:44 πµ  Page 12



13

ÐÅÑÉÅ×ÏÌÅÍÁ

Óåëßäá

ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΤΩΧΕΙΑ: ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 17

Θεόδωρος Μητράκος

1. Eισαγωγή  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2. Στατιστικά στοιχεία για τη διερεύνηση της ανισότητας 

και της φτώχειας  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

3. Εµπειρικά αποτελέσµατα  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

3.1. Οι επιπτώσεις της τρέχουσας οικονοµικής κρίσης 

στους δείκτες της φτώχειας  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

3.2. Μετατοπίσεις της φτώχειας διαχρονικά και οµάδες 

υψηλού κινδύνου  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

3.3. Οι επιπτώσεις της τρέχουσας οικονοµικής κρίσης 

στην ανισότητα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

4. Συµπεράσµατα και προτάσεις πολιτικής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Βιβλιογραφία  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 41

Μάνος Ματσαγγάνης

1. Η ζήτηση για κοινωνική προστασία  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Ανεργία  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Απασχόληση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Μισθοί  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Από την ανεργία στη φτώχεια;  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

∆ιαθέσιµα δεδοµένα για τη φτώχεια  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Σχετική φτώχεια (µε κυµαινόµενο ή σταθερό όριο) 
και ακραία φτώχεια  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

KOINONIKH_1:ektheseis_57_NEW.qxd  4/11/2014  9:44 πµ  Page 13



1414

2. Η προσφορά κοινωνικής προστασίας  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Υψηλή δαπάνη, χαµηλή αποτελεσµατικότητα  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Συντάξεις  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Περίθαλψη  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Ανασφάλιστοι εργαζόµενοι  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Κενά προστασίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Επιδόµατα ανεργίας  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Επίδοµα ενοικίου  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Ενίσχυση του κοινωνικού διχτυού ασφαλείας; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

3. Η πολιτική οικονοµία του κοινωνικού κράτους  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Βιβλιογραφία  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

ΑΤΥΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
ΣΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: 

ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩ∆ΩΝΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 65
Αντιγόνη Λυµπεράκη, Πλάτων Τήνιος

1. Εισαγωγή – Η συνολική κοινωνική προστασία  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

2. Πώς ήταν; Οικογένεια και κράτος ως τα τέλη του ’90  . . . . . . . . . . . . 68

3. Η χαµένη δεκαετία πριν την κρίση: Αυταπάτες βιωσιµότητας  . . . . . 71

4. Τι θα γίνει µε την κρίση; Προσαρµογές της οικογένειας 

σε αµφίπλευρες πιέσεις  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

5. Πώς προχωράµε; ∆ιασυνδέσεις των δύο συστηµάτων 

και κίνδυνοι  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Βιβλιογραφία  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ 
ΣΕ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 91

Ολυµπία Καµινιώτη

1. Εισαγωγή  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

2. Εννοιολογικός προσδιορισµός της «ευηµερίας»  . . . . . . . . . . . . . . . . 91

3. Ευηµερία σε περίοδο οικονοµικής κρίσης  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

4. Υγεία και αγορά εργασίας  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

KOINONIKH_1:ektheseis_57_NEW.qxd  4/11/2014  9:44 πµ  Page 14



5. Σύνοψη και συµπεράσµατα  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Βιβλιογραφία  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

∆ΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ, ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ 
ΣΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: 

ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 113

Θεώνη Σταθοπούλου

Η εµπειρική ανάλυση: δεδοµένα και µεθοδολογία  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Ευρήµατα  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

Συµπεράσµατα  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Βιβλιογραφία  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ – ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 133

Βενετία Κουσία

Νέα Εποχή: Η Εποχή του Ανθρώπου  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

1. Ο επαναπροσδιορισµος της τµηµατοποίησης των αγορών  . . . . . . . 135

2. Οικονοµική εξέλιξη: Υλοποίηση των µεγάλων αναστροφών  . . . . . . . 138

3. Επιταχυνόµενη τεχνολογική Έρευνα και Ανάπτυξη  . . . . . . . . . . . . . . 141

4. Σίγουρη αβεβαιότητα  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΕΞΟ∆ΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ 146

Νικόλαος Φίλιππας

1. Εισαγωγή  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

2. Το κλίµα που επικρατούσε µέχρι το Μάιο του 2012 . . . . . . . . . . . . . . 147

3. Τα πρώτα σηµάδια βελτίωσης  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

4. Η νέα παγκόσµια πραγµατικότητα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

5. Επίλογος  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

15

KOINONIKH_1:ektheseis_57_NEW.qxd  4/11/2014  9:44 πµ  Page 15



KOINONIKH_1:ektheseis_57_NEW.qxd  4/11/2014  9:44 πµ  Page 16



* Το άρθρο απηχεί τις απόψεις του συγγραφέα και όχι κατ’ ανάγκη της

Τράπεζας της Ελλάδος.
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ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΤΩΧΕΙΑ: ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Θεόδωρος Μητράκος*

Τράπεζα της Ελλάδος

1. Eισαγωγή

Η τρέχουσα οικονοµική κρίση έχει επηρεάσει δραµατικά τους διά-

φορους κοινωνικούς δείκτες (ανεργία, φτώχεια, ανισότητα, κοινωνικός απο -

κλεισµός κ.λπ.) και έχει καταστήσει πολύ εύθραυστη την κοινωνική συ -

νοχή. Έτσι, η µελέτη των προβληµάτων της ανισότητας, της φτώχειας

και του κοινωνικού αποκλεισµού αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην πε -

ρίοδο της τρέχουσας κρίσης. Επιπλέον όπως έχουν καταδείξει σχετικές

µελέτες, η υποστήριξη των πιο αδύναµων τµηµάτων της κοινωνίας, σε

περίοδο δηµοσιονοµικής κρίσης και προσαρµογής, πέρα από τη διατή -

ρηση της κοινωνικής συνοχής, είναι και κρίσιµος παράγοντας για την

επιτυχία του προγράµµατος, δηλ. τη µείωση του δηµοσιονοµικού ελ λείµ -

µατος και την αποκλιµάκωση του δηµόσιου χρέους (Kaplanoglou, Ra -

panos and Bardakas, 2013). Κατά συνέπεια η διερεύνηση των ζητηµάτων

αυτών κατά την περίοδο της τρέχουσας κρίσης στη χώρα µας είναι πολ-

λαπλά χρήσιµη και τα ευρήµατα των εµπειρικών µελετών µπορούν να

βοηθήσουν σηµαντικά στο δηµόσιο πολιτικό και κοινωνικό διάλογο. 

Στη συνέχεια του άρθρου συνοψίζονται τα ευρήµατα από τις λί γες

διαθέσιµες ποσοτικές εκτιµήσεις σε σχέση µε τις διαστάσεις και τη µετα-

βολή των κοινωνικών δεικτών της ανισότητας και της φτώχειας στην

Ελλάδα, κατά την πρόσφατη περίοδο της χρηµατοπιστωτικής και δηµο-

KOINONIKH_1:ektheseis_57_NEW.qxd  4/11/2014  9:44 πµ  Page 17



18

σιονοµικής κρίσης. Το άρθρο εκτιµά επίσης τις αναδιανεµητικές επιπτώ -

σεις ορισµένων µέτρων πολιτικής που υιοθετήθηκαν στα πλαίσια των Μνη -

µονίων για την έξοδο της χώρας από την τρέχουσα οικονοµική κρίση. Ει -

δικότερα, η δεύτερη ενότητα παρουσιάζει τις πηγές δεδοµένων που χρη-

σιµοποιούνται συνήθως για την ανάλυση των τάσεων και της δοµής της

ανισότητας και της φτώχειας στην Ελλάδα, καθώς και σε άλλες ευρω-

πα κές χώρες. Τα εµπειρικά αποτελέσµατα της ανάλυσης σχετικά µε την

ανισότητα, τον κίνδυνο φτώχειας και τις συνθήκες διαβίωσης των νοικο -

κυριών παρουσιάζονται στην τρίτη ενότητα. Στην ίδια ενότητα εξετάζεται

η δοµή της ανισότητας και η συνεισφορά των διαφόρων πηγών εισοδή-

µατος στη συνολική ανισότητα. Στην τελευταία ενότητα του άρθρου συ -

νο ψίζονται τα ευρήµατα και διατυπώνονται ορισµένες πιθανές προτάσεις

οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής.

2. Στατιστικά στοιχεία για τη διερεύνηση της ανισότητας 
και της φτώχειας

Για την ανάλυση της ανισότητας και της φτώχειας αξιοποιούνται

στην παρούσα εργασία τόσο τα δηµοσιευµένα στοιχεία από τις Ευρω-

πα κές Έρευνες Εισοδήµατος και Συνθηκών ∆ιαβίωσης των Νοικοκυριών

(EU-SILC, European Union Statistics on Income and Living Conditions)

όσο και το πρωτογενές υλικό των πιο πρόσφατων Ερευνών Οικογενεια -

κών Προ πολογισµών (ΕΟΠ) που διενεργούνται από την Ελληνική Στατι-

στική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Ο βασικός στόχος της έρευνας EU-SILC είναι η

µελέτη των συνθηκών διαβίωσης των µελών των νοικοκυριών σε σχέση

µε το χρηµατικό τους εισόδηµα, την απασχόληση και τις συνθήκες ερ -

γασίας τους, τις συνθήκες στέγασής τους, το επίπεδο εκπαίδευσης και

την επαγγελµατική τους κατάρτιση, την κατάσταση της υγείας τους και

διάφορους άλλους κοινωνικούς και οικονοµικούς δείκτες. Η έρευνα απο-

τελεί τη βασική πηγή των συγκριτικών στατιστικών στοιχείων και δεικτών

για την κατανοµή του εισοδήµατος, τη φτώχεια, την κοινωνική συνοχή

και τον κοινωνικό αποκλεισµό σε ευρωπα κό επίπεδο. Ο κοινός σχεδια-

σµός και η κατάρτιση των ερωτηµατολογίων της έρευνας, σύµφωνα µε

τις οδηγίες και την επίβλεψη της Eurostat, φαίνεται να έχει εξασφαλίσει

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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σε µεγάλο βαθµό τη συγκρισιµότητα των στοιχείων µεταξύ των χωρών

της ΕΕ1.

Το πρωτογενές υλικό των ΕΟΠ επιτρέπει την εκτίµηση των διαστά-

σεων και την ανάλυση της δοµής των κοινωνικών δεικτών µε βάση τόσο

την κατανοµή του συνολικού διαθέσιµου εισοδήµατος των νοικο κυριών

όσο και την κατανοµή της συνολικής τους καταναλωτικής δαπά νης. Σε

αυτές τις δύο µεταβλητές, εκτός από τα χρηµατικά, περιλαµβάνονται και

τα τεκµαρτά στοιχεία εισοδήµατος και δαπάνης, όπως π.χ. τα τεκµαρτά

ενοίκια λόγω ιδιοκατοίκησης, η αυτοκατανάλωση της δικής τους παραγω-

γής (κυρίως των αγροτικών νοικοκυριών), η δωρεάν παροχή αγα θών και

υπηρεσιών προς το νοικοκυριό από άλλα νοικοκυριά ή επιχειρήσεις κ.ά.

Σε αντίθεση µε ό,τι παρατηρείται σε άλλες χώρες, η ιδιοκατοί κηση και

τα άλλα τεκµαρτά εισοδήµατα στην Ελλάδα είναι περισσότερο διαδεδο-

µένα µεταξύ των φτωχών παρά µεταξύ των πλούσιων νοικοκυριών. Εποµέ-

νως, τυχόν παράλειψη αυτών των στοιχείων του συνολικού πραγµα τικού

εισοδήµατος (ή κατανάλωσης) οδηγεί αναπόφευκτα σε υπερεκτί µηση του

συνολικού επιπέδου της φτώχειας στην Ελλάδα και πιθανόν σε εσφαλ -

µένη ανάλυση της διάρθρωσης και των χαρακτηριστικών της2.

Ωστόσο, θα ήταν χρήσιµο να γίνουν δύο µεθοδολογικές επισηµάν-

σεις που σχετίζονται µε το στατιστικό υλικό και των δύο προηγουµένων

ερευνών (EU-SILC, ΕΟΠ). Η πρώτη επισήµανση αφορά την κάλυψη του

δείγµατος των ερευνών: καλύπτονται µόνο τα ιδιωτικά νοικοκυριά και,

εποµένως, από τα στοιχεία των ερευνών αποκλείονται εξ ορισµού ορι-

σµένα µικρά αλλά, πιθανότατα, ιδιαιτέρως φτωχά τµήµατα του πληθυσµού

(άτοµα που διαµένουν σε ιδρύµατα και άσυλα, άστεγοι κ.ά.). Επίσης, εί -

ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΤΩΧΕΙΑ: ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

1. Η EU-SILC αντικατέστησε το Ευρωπα κό Πάνελ Νοικοκυριών (ECHP,

European Community Household Panel), που κάλυψε την περίοδο 1994-2001 και

αποτελούσε την κυριότερη πηγή πρωτογενών στοιχείων για την ανάλυση της

ανισότητας και της φτώχειας στις χώρες της ΕΕ (Eurostat, 2010).

2. Έξι συνολικά διαστρωµατικές ΕΟΠ είναι διαθέσιµες από την ΕΛΣΤΑΤ

για την περίοδο 1974-2004, ενώ από το 2008 οι έρευνες αυτές διεξάγονται πλέον

σε ετήσια βάση µε τρόπο ώστε να παρέχουν ταυτόχρονα τόσο διαστρωµατικά

όσο και διαχρονικά στοιχεία (panel survey).
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ναι σχεδόν βέβαιο ότι στο δείγµα των ερευνών αυτών υποαντιπροσω-

πεύεται η ιδιαίτερα πολυπληθής οµάδα των οικονοµικών µεταναστών.

∆ε δοµένου ότι ο αριθµός των οικονοµικών µεταναστών αυξήθηκε σηµα -

ντικά την τελευταία δεκαπενταετία πριν την τρέχουσα κρίση στην Ελλά-

δα και το βιοτικό τους επίπεδο είναι αισθητά χαµηλότερο από το µέσο

επίπεδο διαβίωσης του πληθυσµού, είναι πολύ πιθανό ότι οι διαστάσεις

της φτώχειας είναι µεγαλύτερες από αυτές που παρουσιάζονται στη συ -

νέχεια. Η δεύτερη επισήµανση αφορά τις µεταβλητές που χρησιµοποιού -

νται στην ανάλυση (ιδιωτική καταναλωτική δαπάνη και διαθέσιµο εισό -

δηµα). Οι µεταβλητές αυτές δεν περιλαµβάνουν την αξία των αγαθών και

υπηρεσιών που παρέχονται δωρεάν από το κράτος ή το ποσό της κρατι-

κής επιδότησης για ορισµένα αγαθά και υπηρεσίες. Αυτή η παράλειψη

δεν θα είχε ουσιαστικές συνέπειες αν το θεσµικό πλαίσιο παροχής ή ο

βαθµός χρησιµοποίησης αυτών των αγαθών και υπηρεσιών δεν διέφεραν

από νοικοκυριό σε νοικοκυριό, πράγµα το οποίο δεν ισχύει. Π.χ., τα πο -

λυ µελή νοικοκυριά (πολύτεκνες οικογένειες µε τέσσερα ή περισσότερα

παιδιά), τα οποία, όπως προκύπτει από την ανάλυση που ακολουθεί, αντι -

µετωπίζουν πολύ υψηλό κίνδυνο φτώχειας, απολαµβάνουν στη χώρα µας

µια σειρά επιδοτούµενων ή δωρεάν παρεχόµενων υπηρεσιών (µειωµένο

εισιτήριο στα µέσα µαζικής µεταφοράς, µειωµένο τιµολόγιο από ορισµέ-

νες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, απαλλαγή από τα τέλη ταξινόµησης

για την αγορά ΙΧ αυτοκινήτου κ.ά.). Ο µη συνυπολογισµός των στοιχείων

αυτών στον ορισµό του εισοδήµατος και της δαπάνης είναι βέβαιο ότι

υπερεκτιµά τον κίνδυνο φτώχειας για τη συγκεκριµένη πληθυσµιακή οµά -

δα αλλά και για το σύνολο του πληθυσµού.

3. Εµπειρικά αποτελέσµατα

Στο παρόν άρθρο, όπως άλλωστε συνηθίζεται στη διεθνή βιβλιο -

γρα φία, η µονάδα ανάλυσης είναι το µέλος του νοικοκυριού και οι κατα-

νοµές που χρησιµοποιούνται είναι εκείνες του ισοδύναµου κατά κεφαλήν

εισοδήµατος. Το ισοδύναµο εισόδηµα προκύπτει διαιρώντας το συνολι κό

τρέχον εισόδηµα του κάθε νοικοκυριού µε τον αριθµό των αντί στοι χων
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ενηλίκων µελών της. Το πηλίκο που προκύπτει αποδίδεται σε κάθε µέ λος

του νοικοκυριού µέσω της τεχνικής της εκ νέου στάθµισης του δείγµα-

τος µε βάση το µέγεθος του νοικοκυριού (αριθµός των µελών). Οι οικο-

γενειακές κλίµακες ισοδυναµίας που χρησιµοποιούνται είναι εκείνες της

Eurostat, οι οποίες δίνουν για βαρύτητα 1,0 στον αρχηγό του νοικοκυ ριού,

0,5 σε καθένα από τα υπόλοιπα µέλη του νοικοκυριού πάνω από την

ηλικία των δεκατριών και 0,3 σε κάθε παιδί ηλικίας µέχρι και δεκατριών.

Σύµφωνα µε τη µεθοδολογία µέτρησης της φτώχειας, η γραµµή φτώ -

χειας υπολογίζεται µε τη σχετική έννοια (φτωχός σε σχέση µε τους άλ -

λους) και ορίζεται στο 60% του διάµεσου ισοδύναµου εισοδήµατος του

συνόλου των νοικοκυριών που περιλαµβάνονται στην έρευνα.

3.1. Οι επιπτώσεις της τρέχουσας οικονοµικής κρίσης στους δείκτες

της φτώχειας

Στην ενότητα αυτή συνοψίζονται τα ευρήµατα από τις λίγες διαθέ -

σιµες ποσοτικές εκτιµήσεις σε σχέση µε τις διαστάσεις και τη µεταβολή

των δεικτών της φτώχειας στην Ελλάδα κατά την πρόσφατη περίοδο της

χρηµατοπιστωτικής και δηµοσιονοµικής κρίσης. Σύµφωνα µε την έννοια

της σχετικής φτώχειας, ένα άτοµο θεωρείται φτωχό όταν το εισόδηµά

του δεν επαρκεί για να του εξασφαλίσει βιοτικό επίπεδο συµβατό µε τις

συνήθειες και τα πρότυπα της συγκεκριµένης κοινωνίας στην οποία ζει.

Η προσέγγιση αυτή συνεπάγεται ότι το κατώφλι της φτώχειας αλλάζει

σύµφωνα µε το µέσο βιοτικό επίπεδο του πληθυσµού, ενώ, σύµφωνα µε

την έννοια της απόλυτης φτώχειας, παραµένει σταθερό µε την πάροδο

του χρόνου από την άποψη της πραγµατικής αγοραστικής δύναµης.

Mε βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Έρευνας Εισοδήµατος και

Συνθηκών ∆ιαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC) που ανακοινώθηκαν

από την ΕΛΣΤΑΤ για το 2011 (∆ελτίο Τύπου 2/11/2012), το 21,4% του

πλη θυσµού της χώρας ή 901.194 νοικοκυριά µε συνολικό αριθµό µελών

2.341.400 άτοµα βρίσκονται κάτω από το χρηµατικό όριο της σχετικής

φτώχειας (µε βάση τα εισοδήµατα του 2010). Στην Ελλάδα, το χρηµα-

τικό όριο της σχετικής φτώχειας το 2011 για ένα µονοµελές νοικοκυριό
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ήταν 6.591 ευρώ το έτος (έναντι 7.178 το 2010), ενώ για ένα τετραµελές

νοικοκυριό µε δύο ενήλικες και δύο παιδιά ήταν 13.842 ευρώ (2010:

15.073). Το µέσο ετήσιο διαθέσιµο εισόδηµα του συνόλου των νοικοκυ -

ριών της χώρας ανήλθε το 2010 σε 21.590 ευρώ, µειωµένο κατά 12,2%

έναντι του προηγούµενου έτους (2009: 24.224 ευρώ), µετά δηλαδή την

εφαρµογή των µέτρων του πρώτου Μνηµονίου.

Ο δείκτης του κινδύνου σχετικής φτώχειας για την Ελλάδα αυ ξή -

θηκε κατά τα δύο πρώτα έτη της τρέχουσας κρίσης (εισοδήµατα 2008:

19,7%, 2009: 20,1%, 2010: 21,4%), ενώ παραµένει σηµαντικά υψηλότε -

ρος από ό,τι στις περισσότερες χώρες της ΕΕ (ΕΕ-27, EU-SILC 2011:

16,4%, βλ. ∆ιάγραµµα 1).

Εξαιρετικά υψηλότερο είναι το ποσοστό του πληθυσµού Ελλάδας

που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισµό (δηλ. διαβιοί

µε υλικές στερήσεις ή και µε χαµηλή ένταση εργασίας), το οποίο ανέρ -

χεται σε 31,0% ή σε 3.403.000 άτοµα. Επιπλέον, ο πληθυσµός που δια-

βιοί σε νοικοκυριά στα οποία δεν εργάζεται κανένα µέλος ή εργάζεται

λιγότερο από 3 µήνες συνολικά το έτος ανέρχεται το 2011 σε 837.300

άτοµα, ενώ στο προηγούµενο έτος (2010) ανερχόταν σε 544.800 άτοµα

(αύξηση 53,7% µόνο µε την εφαρµογή των µέτρων του πρώτου Μνη µο -

νίου).

Ορισµένοι ακόµα δείκτες σχετικής φτώχειας φτάνουν σε παρόµοια

συµπεράσµατα. Το χάσµα της σχετικής φτώχειας µετράει τη διαφορά

µεταξύ του ορίου της φτώχειας (για το σύνολο του πληθυσµού) και του

διάµεσου ισοδύναµου εισοδήµατος των ατόµων που βρίσκονται κά τω

από το όριο της φτώχειας, ως ποσοστό του τελευταίου. Ο δείκτης αυ τός

υπολογίζεται σε 26,1% το 2011, γεγονός που σηµαίνει ότι το 50% των

φτωχών έχουν εισόδηµα µεγαλύτερο από το 73,9% της γραµµής φτώ -

χειας (€ 6.591), δηλαδή πάνω από € 4.870 ετησίως ανά άτοµο. Υψη λό τε -

ρο χάσµα (27,4%) καταγράφεται µεταξύ των παιδιών ηλικίας 0-17 ετών,

ενώ για άτοµα ηλικίας 65 ετών και άνω το αντίστοιχο ποσοστό είναι µό -

λις 21,1%.

Σε σχέση µε τις άλλες ευρωπα κές χώρες και τα πιο πρόσφατα

στοι χεία της Eurostat για το 2011 (εισοδήµατα 2010) που απεικονίζονται

22

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

KOINONIKH_1:ektheseis_57_NEW.qxd  4/11/2014  9:44 πµ  Page 22



23

στο ∆ιάγραµµα 1, η Ελλάδα βρίσκεται στην οµάδα των χωρών µε τη µε -

γα λύτερη φτώχεια (21,4%) µαζί µε την Ισπανία (21,8%), Ρουµανία (22,2%)

και Βουλγαρία (22,4%). Η σχετική θέση της Ελλάδος παραµένει περίπου

ίδια και µε βάση το δείκτη του χάσµατος της φτώχειας αλλά και το δεί -

κτη που εκτός από τον κίνδυνο της φτώχειας συνδυάζει και τον κοινωνι -

κό αποκλεισµό. Πράγµατι, ο κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνικού απο κλει -

σµού ήταν για τη χώρα µας το 2011 31%, µεγαλύτερος από τις άλ λες

χώρες της ΕΕ µε εξαίρεση τη Λιθουανία (33,4%), τη Λετονία (40,1%), τη

Ρουµανία (40,3%) και τη Βουλγαρία (49,1%, βλ. Eurostat, 2012). Στην οµά -

δα των ευρωπα κών χωρών µε το µικρότερο κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνι-

κού αποκλεισµού εµφανίζονται κατά σειρά η Τσεχία (15,3%), η Ολ λανδία
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∆ΙAΓΡΑΜΜΑ 1

Κίνδυνος φτώχειας σε χώρες της ΕΕ: 2011

Πηγή: Eurostat (EU-SILC).
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(15,7%), η Σουηδία (16,1%), το Λουξεµβούργο (16,8%) και η Αυ στρία

(16,9%). Η τιµή του ποσοστού φτώχειας για τις χώρες αυτές κυ µαίνεται

από 9,8% έως 14%3.

∆ραµατική είναι η επιδείνωση των δεικτών φτώχειας στην Ελλάδα

κατά την περίοδο της τρέχουσας κρίσης, σε απόλυτους όρους, δηλαδή

όταν το κατώφλι της φτώχειας παραµένει διαχρονικά σταθερό σε όρους

πραγµατικής αγοραστικής δύναµης. Πράγµατι, ενώ το ποσοστό φτώχειας

για το έτος 2010 υπολογιζόµενο µε το κατώφλι φτώχειας του έτους 2005

(60% του διάµεσου εισοδήµατος του 2005 εκφρασµένου σε τιµές του

2010 µε βάση τον εναρµονισµένο δείκτη τιµών καταναλωτή) ήταν 16,0%,

το αντίστοιχο ποσοστό για το επόµενο έτος (2011) έφτασε στο 22,9%.

Με άλλα λόγια, µέσα σε ένα µόλις έτος στην περίοδο της τρέχουσας

κρί σης είχαµε αύξηση της φτώχειας σε απόλυτους όρους κατά 6,9 πο -

σοστιαίες µονάδες ή κατά 43,1% (Πίνακας 1). 

Από την εξέταση των δεικτών για τις συνθήκες διαβίωσης του πλη -

θυσµού στην Ελλάδα προκύπτει ότι η στέρηση βασικών αγαθών και

υπηρεσιών (δυσκολία ικανοποίησης βασικών αναγκών, ανεπαρκείς συν -

θήκες στέγασης, επιβάρυνση από τις δαπάνες στέγασης, αδυναµία πλη -

ρωµής δανείων ή αγορών µε δόσεις, δυσκολίες στην πληρωµή πάγιων

λο γαριασµών, δυσκολία αντιµετώπισης των συνήθων αναγκών, ποιότητα

ζωής) δεν αφορά µόνο το φτωχό πληθυσµό, αλλά και σηµαντικό µέρος

του µη φτωχού πληθυσµού. Για παράδειγµα, το ποσοστό του πληθυσµού

που διαµένει σε κατοικία µε στενότητα χώρου ανέρχεται σε 25,9% για το

σύνολο του πληθυσµού, ενώ είναι 23,2% για το µη φτωχό πληθυσµό και
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3. Στην ΕΕ των 27, το 2011, συνολικά 119,6 εκατοµµύρια άνθρωποι, ή το

24,2% του πληθυσµού, ήταν σε κίνδυνο της φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισµού,

σε σύγκριση µε 23,4% το 2010 και 23,5% το 2008 (Eurostat, 2012). Αυτό σηµαί -

νει ότι τα άτοµα αυτά βρέθηκαν τουλάχιστον σε µία από τις ακόλουθες τρεις δυ -

σµενείς καταστάσεις: σε κίνδυνο φτώχειας, σε υλική αποστέρηση ή ζουν σε νοι -

κοκυριά µε πολύ χαµηλή ένταση εργασίας. Η µείωση του αριθµού των ατόµων

που κινδυνεύουν από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισµό στην ΕΕ είναι ένας από

τους βασικούς στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Για πρόσφατες συγκρί -

σεις µεταξύ κρατών βλ. OECD, 2008, 2011, 2013· Eurostat, 2010, 2012, 2013.
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2009 24.224€ 20,1% 16,0%

2010 21.590€ (-12,2%) 21,4% 22,9%

2011* (-8,1%) 22,3% 27,5%

2012* (-12,6%) 23,6% 34,6%

35,8% για το φτωχό πληθυσµό. Επίσης, το 24,9% του µη φτωχού πληθυ-

σµού έχει οικονοµική δυσκολία να αντιµετωπίσει έκτακτες, αλλά ανα -

γκαίες δαπάνες αξίας περίπου 600 ευρώ, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για

το φτωχό πληθυσµό εκτιµάται σε 69,5%.

Συνοψίζοντας, στα πρώτα έτη της κρίσης (2009-10) η σχετική φτώ -

χεια αυξήθηκε ελαφρά (2008: 19,7%, 2009: 20,1%, 2010: 21,4%) ενώ, οι

διαστάσεις της «απόλυτης» φτώχειας αυξήθηκαν δραµατικά (µέτρα πρώ -

του Μνηµονίου). Ορισµένες εκτιµήσεις του παρόντος άρθρου για τα πιο

πρόσφατα έτη 2011 και 2012 οδηγούν σε ανησυχητικά συµπεράσµατα,

ενώ τα µέτρα που προβλέπονται στον Προ πολογισµό του 2013 για

µισθούς και συντάξεις, καθώς και το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ∆ηµοσιο-

νοµικής Στρατηγικής (ΜΠ∆Σ) 2013-16, δεν δίνουν περιθώρια αισιοδοξίας

για τα αµέσως επόµενα έτη. Πράγµατι, η µείωση του διαθέσιµου εισοδή-

µατος το 2010 (κατά -12,2%) είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση της σχετι-

κής φτώχειας κατά 1,3 εκατοστιαίες µονάδες (από 20,1% το 2009 σε

21,4% το 2010) και της απόλυτης φτώχειας κατά 6,9 εκατοστιαίες µονά-

δες (από 16,0% το 2009 σε 22,9% το 2010). Είναι απλουστευτικό αλλά
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∆ιαθέσιµο εισόδηµα
ανά νοικοκυριό 
(% µεταβολή)

Σχετική φτώχεια Απόλυτη φτώχεια
(κατώφλι 2005)**

Εισοδήµατα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Εκτιµήσεις σχετικής και απόλυτης φτώχειας στην περίοδο 2009-2012

Πηγή: ΕU_SILC και εκτιµήσεις µελέτης.

* Εκτιµήσεις. Στοιχεία αποδοχών από την Έκθεση του Προ πολογισµού 2013 για µισθούς και συ -
ντάξεις και του ΜΠ∆Σ 2013-2016 (κυκλοφόρησε στις 31 Οκτωβρίου).

** ∆είκτες φτώχειας σε απόλυτους όρους, δηλαδή όταν το κατώφλι της φτώχειας παραµένει δια -
χρονικά σταθερό σε όρους πραγµατικής αγοραστικής δύναµης. Ειδικότερα, το ποσοστό φτώ χειας
για κάθε έτος υπολογιζόµενο µε το κατώφλι φτώχειας του έτους 2005 (60% του διάµεσου εισοδή-
µατος του 2005 εκφρασµένου σε τιµές του κάθε επιµέρους έτους µε βάση τον εναρ µονισµένο
δείκτη τιµών καταναλωτή).
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ταυτόχρονα λογικό να υποθέσει κανείς ότι ανάλογες µεταβολές των δει -

κτών φτώχειας θα καταγραφούν και λόγω των µειώσεων του διαθεσίµου

εισοδήµατος στα επόµενα έτη 2011 (κατά -8,1%), 2012 (κατά -12,6%) και

2013 (κατά -11,4%, εκτιµήσεις Προ πολογισµού 2013 και ΜΠ∆Σ 2013-

16). Η αναλογική εφαρµογή και στα επόµενα έτη του ό,τι καταγράφηκε

το πρώτο έτος της κρίσης (2010) οδηγεί σε ορισµένες απλο κές εκτιµή-

σεις του παρόντος άρθρου οι οποίες παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Οι

εκτιµήσεις του πίνακα, δείχνουν ότι το 2011 το 27,5% του πληθυσµού θα

βρίσκεται σε απόλυτη φτώχεια (δηλαδή κάτω από τη γραµµή της φτώ -

χειας όπως αυτή είχε ορισθεί για το έτος 2005). Το αντίστοιχο ποσοστό

για το 2012 εκτιµάται σε 34,6%, καταδεικνύοντας πλέον τις δραµατικές

διαστάσεις που έχει λάβει η απόλυτη φτώχεια στη χώρα µας.

Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας δηµοσιονοµικής κρίσης και βαθιάς

ύφεσης ορισµένες δυσµενείς εξελίξεις και κυρίως η δραµατική αύξηση

του ποσοστού ανεργίας (από 7,2% το β΄ και το γ΄ τρίµηνο του 2008 σε

27,1% το β΄ τρίµηνο του 2013) εκτιµάται ότι συνετέλεσαν στην αύξηση

της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού στην Ελλάδα. Επισηµαίνε-

ται επίσης ότι η σηµαντική αύξηση του αριθµού των ανέργων (από 355

χιλιάδες το γ΄ τρίµηνο του 2008 σε 1.350.435 άτοµα το β΄ τρίµηνο του

2013) συνδυάζεται και µε άλλες ακόµη πιο ανησυχητικές παραµέτρους

στη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης. Για παράδειγµα, η ανεργία έχει

πλέον πλήξει τον πιο σκληρό πυρήνα του κοινωνικού ιστού, καθώς το µε -

ρίδιο των ανέργων που δηλώνουν “αρχηγοί ή υπεύθυνοι νοικοκυριού” έχει

αυξηθεί κατά 10 περίπου εκατοστιαίες µονάδες κατά την τελευταία τριε τία.

Σε ανάλογα αποτελέσµατα κατέληξε και η έρευνα των Matsaganis

and Leventi (2011, 2013a, 2013b) σε µια προσπάθεια να εκτιµήσουν τις

αλλαγές στην κατανοµή του εισοδήµατος που σχετίζονται τόσο µε τα

µέτρα λιτότητας όσο και µε τη γενικότερη ύφεση στην Ελλάδα κατά την

τρέχουσα περίοδο της κρίσης, αξιοποιώντας το ευρωπα κό µοντέλο µι -

κροπροσοµοίωσης φόρων-παροχών EUROMOD. Με βάση την ανάλυση

των συγγραφέων η σχετική φτώχεια αυξήθηκε ελαφρώς στο 21,3% το

2012 (από 20,0% το 2009), ενώ η απόλυτη φτώχεια φαίνεται ότι έχει αυ -

ξηθεί δραµατικά σε 37,0% το 2012. Όσον αφορά τα ποσοστά φτώχειας
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ανά κατηγορία, η κατάσταση των ανέργων αναδεικνύεται από τους συγ -

γραφείς σαφώς ανησυχητική, καθώς το θεσµικό πλαίσιο παροχής της

σχετικής βοήθειας προς τα άνεργα άτοµα είναι ιδιαίτερα περιοριστικό µε

στενές προ ποθέσεις επιλεξιµότητας και υψηλά ποσοστά µη ανάληψης

(µέγιστη διάρκεια των παροχών ανεργίας µόλις 12 µήνες ενώ µόλις το

19% του άνεργου πληθυσµού είχε λάβει το σχετικό βοήθηµα το 2012).

Κα θώς το (µακροπρόθεσµο) ποσοστό ανεργίας αναµένεται να παραµεί -

νει σε υψηλά επίπεδα στο άµεσο µέλλον, η φτώχεια µεταξύ των ανέργων

τείνει να γίνει κατά τους συγγραφείς το νέο κοινωνικό ζήτηµα.

Η αύξηση της ανισότητας µε βάση τα ευρήµατα της έρευνας των

Matsaganis and Leventi άρχισε ένα χρόνο µετά την έναρξη της κρίσης

και επιταχύνθηκε καθώς η ύφεση βάθυνε µε κύριο µοχλό την οικονοµική

ύφεση και ιδίως την αύξηση της ανεργίας παρά εξαιτίας των ίδιων των

µέτρων λιτότητας αυτών καθ’ αυτών. Πράγµατι, ορισµένες από τις παρεµ -

βάσεις στα πλαίσια των Μνηµονίων φαίνεται να είχαν µια προοδευτική ε -

πί δραση στην κατανοµή εισοδήµατος είτε επειδή είχε ληφθεί ειδική µέ -

ριµνα κατά το σχεδιασµό τους για µια πιο «δίκαιη» πολιτική (π.χ. στην πε -

ρίπτωση των εισφορών αλληλεγγύης συνταξιούχων), είτε επειδή εκείνοι

που πλήττονταν περισσότερο βρίσκονταν στο πάνω µέρος της κατανο-

µής (π.χ. οι περικοπές αποδοχών στην περίπτωση του δηµόσιου τοµέα).

Ωστόσο, αυτό αντισταθµίστηκε εν µέρει από την αντίστροφα προοδευτι-

κή επίδραση του έκτακτου φόρου περιουσίας (ΕΤΑΚ, ΕΕΤΗ∆Ε µέσω ∆ΕΗ

κ.ά.), τη µείωση της παροχής ασφάλισης κατά της ανεργίας, αλλά και τις

αυξήσεις στην έµµεση φορολογία (π.χ. του ΦΠΑ το 2010, των ειδικών

φόρων κατανάλωσης στα ποτά, τσιγάρα και πετρέλαιο θέρµανσης) και

άλλων φόρων. Τέλος, οι συγγραφείς διαπιστώνουν ότι η κρίση έχει ανα-

τρέψει το παραδοσιακό οικογενειακό πρότυπο µε τον «άντρα κουβαλη -

τή» (ηλικίας 30-44), λόγω της ανεργίας, να µην είναι πλέον σε θέση να

απο τρέψει την οικογένειά του από καταστάσεις φτώχειας και ανέχειας.

Οι πρόσφατες απώλειες απασχόλησης και εισοδήµατος αύξησαν σηµα -

ντικά τη ζήτηση για κοινωνική προστασία αλλά η απάντηση του κοινωνι-

κού κράτους υπήρξε ανεπαρκής, παρά τη σχετική ρητορική των πολι-

τικών παραγόντων στο εσωτερικό και σε διεθνείς οργανισµούς. 
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3.2. Μετατοπίσεις της φτώχειας διαχρονικά και οµάδες υψηλού κινδύνου

Σηµαντικές µετατοπίσεις του κινδύνου φτώχειας καταγράφονται δια -

χρονικά, παρά τη σχετική σταθερότητα του συνολικού επιπέδου του στην

περίοδο 1994-2010 (19,5%-23%, βλ. Tsakloglou and Mitrakos, 2012). Πιο

συγκεκριµένα, η φτώχεια φαίνεται να µετατοπίζεται από την οµάδα των

ηλικιωµένων 65+ (2005: 27,9%, 2010: 21,3%) προς την οµάδα των νεό -

τερων ζευγαριών µε παιδιά, από τις αγροτικές προς τις αστικές πε ριο χές

και από τους λιγότερο εκπαιδευµένους προς τις υψηλότερες εκπαιδευτι-

κές βαθµίδες. Επιπλέον, µετά το 2005 η παιδική φτώχεια φαί νεται να βρί -

σκεται σε µια συνεχή διαδικασία διεύρυνσης (450.000 παιδιά ζουν σε φτω -

χά νοικοκυριά, 2005: 19,3%, 2010: 23,7%)4.

Πιο αναλυτικά, τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα η φτώχεια φαί νε -

ται να µετατοπίζεται από την οµάδα των ηλικιωµένων προς την οµάδα των

νεότερων ζευγαριών µε παιδιά, αλλά και προς τους νέους εργαζοµένους.

Ειδικότερα, το ποσοστό των παιδιών µέχρι 15 ετών που ζουν κάτω από

το όριο της σχετικής φτώχειας αυξήθηκε σε 23,7% το 2011 (ΕΕ-27: 20,2%),

από 19,3% το 2005 και είναι υψηλότερο κατά δύο και πλέον εκατοστιαίες

µονάδες από το αντίστοιχο ποσοστό του συνολικού πληθυσµού. Σε αυτό

φαίνεται ότι συνέβαλαν η µείωση των κατώτατων µισθών, η αύξηση των

ευέλικτων µορφών απασχόλησης (µερική απασχόληση, προσωρινή ερ γα -

σία κ.ά.) και η δραµατική αύξηση της ανασφάλιστης και παράνοµης ερ -

γασίας (∆ιάγραµµα 2).

Με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία της έρευνας EU-SILC, οµάδες

υψηλού κινδύνου φτώχειας στην Ελλάδα είναι κυρίως οι άνεργοι (ποσο-

στό φτώχειας 44,0%) και ιδιαίτερα οι άνεργοι άνδρες (ποσοστό φτώχειας

48,4%, αυξηµένο κατά 10 ποσοστιαίες µονάδες έναντι του προηγού µε -

νου έτους που ήταν 38,5%), τα µονογονε κά νοικοκυριά µε τουλά χι στον

ένα εξαρτώµενο παιδί (43,2% έναντι 33,4% το προηγούµενο έτος), τα νοι-

28

4. Στην πλειονότητα των κρατών µελών, τα παιδιά επηρεάζονται περισσό-

τερο από τουλάχιστον µία από τις τρεις µορφές φτώχειας ή κοινωνικό αποκλει-

σµό σε σχέση µε τις άλλες ηλικιακές οµάδες (Eurostat, 2013).
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∆ΙAΓΡΑΜΜΑ 2

∆ιαχρονική µεταβολή του κινδύνου φτώχειας για επιµέρους 

πληθυσµιακές οµάδες 1995-2011: κατανοµή διαθέσιµου εισοδήµατος 

Πηγή: Eurostat (EU-SILC).

κοκυριά µε έναν ενήλικα ηλικίας 65 ετών και άνω (29,7%), οι µη οι κο νο -

µικά ενεργοί εκτός των συνταξιούχων (νοικοκυρές κ.λπ., 30,0%), οι γυ -

ναί κες (συνήθως ηλικιωµένες) που ζουν µόνες (25,8%), τα νοικοκυριά µε

3 ή περισσότερους ενήλικες µε εξαρτώµενα παιδιά (24,7%), τα νοικο κυ -

ριά που διαµένουν σε ενοικιασµένη κατοικία (25,9%) αλλά και τα παιδιά

ηλι κίας 0-17 ετών (23,7%) και κυρίως τα παιδιά των µεταναστών (43,1%).

Από την ανάλυση της µελέτης και την εκτίµηση ενός οικονοµετρι-

κού υποδείγµατος τύπου Logit προέκυψαν ορισµένα ενδιαφέροντα ευρή-

µατα σε σχέση µε το ερώτηµα ποιοι παράγοντες επηρεάζουν σηµαντικά

την πιθανότητα ένα µέλος του πληθυσµού να βρεθεί κάτω από τη γραµ-

µή φτώχειας, δηλ. ποιοι είναι οι πραγµατικά «πτωχογόνοι» παράγοντες;

Ειδικότερα, η πιθανότητα φτώχειας εµφανίζεται να είναι αρνητικά συνδε-

δεµένη µε το βαθµό αστικότητας του τόπου κατοικίας και, κυρίως, µε το

εκπαιδευτικό επίπεδο του αρχηγού του νοικοκυριού. Επιπλέον, η πιθανό -

τητα ένα άτοµο να βρεθεί κάτω από τη γραµµή φτώχειας είναι σηµαντικά
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υψηλότερη στα ηλικιωµένα άτοµα που ζουν σε µονοµελή ή διµελή νοικο -

κυριά, στους ανέργους και στα νοικοκυριά µε πολλά παιδιά. 

Τέλος, επισηµαίνεται η ιδιαίτερη συµβολή των τεκµαρτών εισοδη -

µάτων (ιδιοκατοίκηση κ.ά.) στη µείωση της φτώχειας κατά 3,3 συνολικά

µονάδες και 7 µονάδες στους ηλικιωµένους µε βάση την ανάλυση των

πλέον πρόσφατων στοιχείων της ΕΟΠ 2011.

3.3. Οι επιπτώσεις της τρέχουσας οικονοµικής κρίσης στην ανισότητα

Κατά τα πρώτα τρία χρόνια της παγκόσµιας κρίσης που ξέσπασε

το 2007, η ανισότητα στα εισοδήµατα από εργασία και κεφάλαιο εκτιµά-

ται ότι αυξήθηκε στις χώρες του ΟΟΣΑ περίπου όσο και κατά τα δώδεκα

χρόνια που προηγήθηκαν της κρίσης (OECD, 2013). Η Ελλάδα εισήλθε

στην κρίση αυτή µε υψηλά επίπεδα εισοδηµατικής ανισότητας σε σχέση

µε τις άλλες χώρες της ΕΕ, τα οποία αυξήθηκαν ακόµα περισσότερο στη

διάρκεια της κρίσης. Σύµφωνα µε το συντελεστή Gini και τις τιµές που

παρουσιάζονται στο ∆ιάγραµµα 3, η Ελλάδα µαζί µε τη Λετονία, την Πορ -

τογαλία και την Ισπανία, συγκαταλέγεται στις πέντε χώρες της ΕΕ µε τα

υψηλότερα ποσοστά ανισότητας. Ειδικότερα, τα αποτελέσµατα της έρευ -

νας EU-SILC για το 2011 δείχνουν ότι ο συντελεστής Gini είναι 33,6 (ει -

σοδήµατα του 2010) για την Ελλάδα, έναντι 30,7 για το µέσο όρο της

ΕΕ-27. Επιπλέον, το πλουσιότερο 20% των νοικοκυριών στη χώρα µας

κα τέχει 6,0 φορές µεγαλύτερο µερίδιο εισοδήµατος από ό,τι το φτωχό-

τερο 20% (δείκτης S80/S20), ενώ ο αντίστοιχος λόγος λαµβάνει τιµή 5,0

για το σύνολο των χωρών της ΕΕ-27.

Όσον αφορά τη δοµή της ανισότητας στην Ελλάδα, σε αντίθεση µε

ό,τι υποστηρίζεται συχνά στις δηµόσιες συζητήσεις, η οικονοµική ανι -

σότητα βρίσκεται σχεδόν κατά 75% στο εσωτερικό των διαφόρων κοινω-

νικοοικονοµικών οµάδων του πληθυσµού µε βάση δηµογραφικά, γεωγρα-

φικά, επαγγελµατικά, εκπαιδευτικά και άλλα κριτήρια, παρά σε διαφορές

µεταξύ των οµάδων αυτών. Το χαρακτηριστικό αυτό της δοµής της ανι -

σό τητας παραµένει ισχυρό σε όλη τη µεταπολιτευτική περίοδο για την

Ελ λάδα όπως και στην τρέχουσα περίοδο της κρίσης. Πιο συγκεκριµένα,

κατά την οµαδοποίηση του πληθυσµού ανάλογα µε την περιοχή της κα -
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τοικίας του, το βαθµό αστικότητας, τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά και

την επαγγελµατική κατάσταση του αρχηγού του νοικοκυριού, από την ανά -

λυση των στοιχείων της ΕΟΠ 2011 που παρουσιάζονται στο ∆ιάγραµµα 4

προέκυψε ότι οι εισοδηµατικές διαφορές που βρίσκονται στο εσωτερικό

των οµάδων αυτών ερµηνεύουν πάνω από το 85% της συνολικής ανισό -

τητας. Έτσι, ακόµα και η πλήρης εξάλειψη των εισοδηµατικών διαφορών

µεταξύ των οµάδων αυτών θα επιφέρει µόλις κατά 15% µείωση της συ -

νολικής ανισότητας, εφόσον οι διαφορές στο εσωτερικό των οµάδων πα -

ραµένουν αµετάβλητες.

Ωστόσο, όταν ο πληθυσµός χωρίζεται σε 5 οµάδες ανάλογα µε το

εκπαιδευτικό επίπεδο του αρχηγού νοικοκυριού, σχεδόν το ένα τέταρτο

της συνολικής ανισότητας αποδίδεται σε διαφορές µεταξύ των εν λόγω
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Η εισοδηµατική ανισότητα στις χώρες της ΕΕ: GINI 2011, S80/S20
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∆ΙAΓΡΑΜΜΑ 4

∆ιάσπαση ανισότητας ανά πληθυσµιακή οµάδα: 

Μερίδιο (%) των διαφορών “µεταξύ οµάδων” στη συνολική ανισότητα

εκπαιδευτικών οµάδων. Αυτό σηµαίνει ότι η εκπαίδευση παραµένει δια -

χρονικά ο σηµαντικότερος παράγοντας άµβλυνσης των ανισοτήτων και

της φτώχειας, καθώς οι εκπαιδευτικές ανισότητες φαίνεται να είναι πολύ

πιο στενά συνδεδεµένες µε τις οικονοµικές ανισότητες σε σχέση µε άλ -

λους δηµογραφικούς και κοινωνικο-οικονοµικούς παράγοντες (επάγ γελ -

µα, ηλικία, µέγεθος και σύνθεση του νοικοκυριού, τόπος κατοικίας, φύ -

λο, κ.λπ.). Με άλλα λόγια, οι εκπαιδευτικές ανισότητες µπορούν από µό -

νες τους να ερµηνεύσουν σχεδόν το ένα τέταρτο των οικονοµικών ανισο-

τήτων (23,0%). Κατά συνέπεια, πολιτικές που αποσκοπούν στην άµ βλυν -

ση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων είναι βέβαιο ότι µπορούν να συµβάλ-

λουν στον περιορισµό των οικονοµικών ανισοτήτων και της φτώχειας σε

µακροπρόθεσµη βάση. Οι πολιτικές αυτές µπορεί να στοχεύουν στην αύ -

ξηση του αριθµού των ετών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και στη µείω -

ση του ποσοστού της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, διατηρώ -

ντας τα σχολεία και τα πανεπιστήµια «ανοιχτά», µειώνοντας τις χιλιάδες

των χαµένων διδακτικών ωρών, και γενικά στηρίζοντας το δηµόσιο σχο-

λείο στο οποίο φοιτούν τα φτωχότερα τµήµατα του πληθυσµού.
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Στο υπόλοιπο αυτής της ενότητας, η συνολική εισοδηµατική ανι -

σότητα κατανέµεται στις επιµέρους πηγές εισοδήµατος (µισθούς, συντά-

ξεις, ενοίκια κ.λπ.) και µε τον τρόπο αυτό εκτιµάται η συµβολή κάθε πη -

γής στη συνολική ανισότητα ή ισότητα. Η τεχνική που εφαρµόζεται, όπως

και στις περισσότερες σχετικές εµπειρικές µελέτες, βασίζεται κυρίως

στη διάσπαση του συντελεστή Gini σύµφωνα µε τη µεθοδολογία των Pyatt,

Chen και Fei (1980). Η αξιοποίηση στην ανάλυση και του συντελεστή µε -

τα βλητότητας µε βάση τη µεθοδολογία του Shorrocks (1982), µας επι-

τρέπει τον έλεγχο της ευαισθησίας των εκτιµήσεων ως προς το δείκτη

ανισότητας και την ευαισθησία τους στα διάφορα τµήµατα της κατανο-

µής (συντελεστής Gini γύρω από τη διάµεσο, συντελεστής µεταβλητό -

τητας στα άκρα της κατανοµής)5.

Στον Πίνακα 2 δίνονται οι εκτιµήσεις της ελαστικότητας κάθε δεί -

κτη ανισότητας στις αναλογικές µεταβολές των εισοδηµάτων των επι-

µέρους πηγών. Το άθροισµα όλων των παραπάνω ελαστικοτήτων είναι

πάντα ίσo µε το µηδέν, δεδοµένου ότι µία ισο-ποσοστιαία αύξηση όλων

των εισοδηµάτων δεν αλλάζει τη συνολική εισοδηµατική ανισότητα ή το

συντελεστή Gini (ιδιότητα ανεξαρτησίας ως προς τον µέσο). Το συνολικό

εισόδηµα των νοικοκυριών κατανέµεται σε µισθούς και ηµεροµίσθια από

την κύρια και δευτερεύουσα εργασία (συµπεριλαµβανοµένων δώρων Χρι -

στουγέννων και Πάσχα και επιδοµάτων διακοπών), εισοδήµατα από αυ το -

απασχόληση και επιχειρήσεις (εξαιρουµένων των γεωργικών εισοδηµά-

των), αγροτικό εισόδηµα, εισόδηµα από κεφάλαιο (ενοίκια, τόκοι και µε ρί -

σµατα), εισόδηµα από κύριες και επικουρικές συντάξεις, καθώς και από κά -

θε είδους µεταβιβάσεις και κοινωνικές παροχές (οικογενειακά επιδόµα-

τα, επίδοµα ανεργίας, επίδοµα ασθενείας, επίδοµα µητρότητας, στεγαστι -

κό επίδοµα, επίδοµα γάµου, υποτροφίες και οικονοµική βοήθεια από συγ -

γενείς και φίλους, κλπ). Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Πίνακα 2, οι µι σθοί και

τα ηµεροµίσθια αποτελούν την κύρια πηγή εισοδήµατος των νοι κοκυριών

(33,6% στο σύνολο), και ακολουθούν οι συντάξεις (20,2%), τα εισοδήµα-

τα κεφαλαίου (19,3%) και τα εισοδήµατα από αυτοαπασχόληση (17,5%).

33

5. Για µία εφαρµογή των τεχνικών αυτών στην Ελλάδα βλ. Mitrakos (1998)

and Aggelopoulou, Zografakis and Sypsas (2010).
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Τα αποτελέσµατα των εκτιµήσεων των ελαστικοτήτων για τον συ -

ντελεστή Gini (τρίτη στήλη του Πίνακα 2) δείχνουν ότι µια µείωση κατά

10% στα εισοδήµατα από αυτοαπασχόληση, κεφάλαιο ή από µισθούς-

ηµεροµίσθια θα έχουν ως αποτέλεσµα τη µείωση του συντελεστή Gini

κατά 0,78%, 0,35% ή 0,40%, αντίστοιχα. Από την άλλη πλευρά, ανάλογη

µείωση στις συντάξεις, τα γεωργικά εισοδήµατα και τις µεταβιβάσεις φαί -

νεται ότι θα έχουν σηµαντική επίδραση στην αύξηση της συνολικής ανι -

σότητας κατά 0,52%, 0,48% και 0,65%, αντίστοιχα. Το αποτέλεσµα αυ τό

είναι πολύ σηµαντικό, δεδοµένου ότι το γεωργικό εισόδηµα και οι µετα-

βιβάσεις αποτελούν µόνο το 5,2% και 4,2%, αντίστοιχα, του συνολικού

εισοδήµατος. Τα προηγούµενα αποτελέσµατα γενικά ισχύουν ανεξαρτή-

τως του δείκτη ανισότητας και του συστήµατος στάθµισης της ανισότη -

τας (ευαισθησία του δείκτη) στα διάφορα τµήµατα της κατανοµής του

εισοδήµατος. Ωστόσο, η κατεύθυνση της συµβολής των µισθών και των

ηµεροµισθίων στη συνολική ανισότητα είναι πολύ ευαίσθητη και εξαρτά-

ται από το δείκτη ανισότητας που χρησιµοποιείται στην ανάλυση. Πράγµα -

τι, η ελαστικότητα στην περίπτωση των µισθών και των ηµεροµισθίων µε -

ταβάλλεται από 0,040 στην περίπτωση του συντελεστή Gini σε -0,035

στην περίπτωση του συντελεστή µεταβλητότητας. Είναι προφανές ότι τα

34

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Μισθοί & ηµεροµίσθια 33,6 0,040 -0,035

Εισόδηµα αυτοαπασχόλησης 17,5 0,078 0,090

Αγροτικά εισοδήµατα 5,2 -0,048 -0,062

Εισοδήµατα κεφαλαίου 
(ενοίκια, τόκοι κ.λπ.)

19,3 0,035 0,038

Συντάξεις 20,2 -0,052 -0,060

Μεταβιβάσεις 4,2 -0,065 -0,064

ΣΥΝΟΛΟ 100,0 0,000 0,000

Μερίδιο 
εισοδήµατος

Ελαστικότητα
συντελεστή Gini

Ελαστικότητα
συντελεστή

µεταβλητότητας

Πηγή εισοδήµατος

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

∆ιάσπαση ανισότητας κατά πηγή εισοδήµατος

Πηγή: Επεξεργασία των µικρο-δεδοµένων της ΕΟΠ 2011, ΕΛΣΤΑΤ.
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αποτελέσµατα της ανάλυσης δεν καταδεικνύουν µε σαφήνεια αν οι περι-

κοπές στους µισθούς και τα ηµεροµίσθια κυρίως στο δηµόσιο τοµέα, που

εφαρµόσθηκαν στη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης στα πλαίσια των Μνη -

µονίων, έχουν οδηγήσει σε αύξηση ή µείωση της συνολικής ανισότητας.

Τα προηγούµενα ευρήµατα είναι ιδιαίτερα χρήσιµα για την εκτί -

µηση της αναδιανεµητικής επίδρασης των εισοδηµατικών παρεµβάσεων

που έγιναν τα τελευταία χρόνια. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης δεί -

χνουν ότι οι οικονοµικές πολιτικές που είχαν ως αποτέλεσµα την οµοιό-

µορφη ή αναλογική µείωση των γεωργικών εισοδηµάτων, των συντάξεων

και των µεταβιβάσεων προς τα νοικοκυριά ή/και την αναλογική αύξηση

των εισοδηµάτων από αυτοαπασχόληση και κεφάλαιο είναι πιθανόν ότι

έχουν οδηγήσει στην αύξηση της συνολικής ανισότητας. Αυτό εξηγείται

από τη σχετικά µεγαλύτερη συµµετοχή των εισοδηµάτων της πρώτης

οµάδας στο συνολικό εισόδηµα των φτωχότερων νοικοκυριών, καθώς και

από τη σχετικά υψηλότερη συµβολή των τελευταίων εισοδηµάτων στο

συνολικό εισόδηµα των πλουσιότερων νοικοκυριών. Λόγω της σχετικά µε -

γαλύτερης συνεισφοράς των µισθών και των ηµεροµισθίων στα µεσαία

ει σοδηµατικά στρώµατα, το µέγεθος και η κατεύθυνση της συµβολής τους

στη συνολική ανισότητα δεν είναι ξεκάθαρο. Έτσι, για παράδειγµα η πρό -

σφατη κατάργηση των δώρων του Πάσχα, των Χριστουγέννων και των ε -

πιδοµάτων αδείας, καθώς και των άλλων παροχών στο δηµόσιο τοµέα,

εκτι µάται ότι έχουν επηρεάσει κυρίως τα µεσαία εισοδηµατικά κλιµάκια,

µε αµφίβολα αναδιανεµητικά αποτελέσµατα στο σύνολο της κατανοµής

του εισοδήµατος.

4. Συµπεράσµατα και προτάσεις πολιτικής

Από την αρχή της δεκαετίας του 2000 και την ένταξη της χώρας

στη ζώνη του ευρώ, η ελληνική οικονοµία συνέχισε να αναπτύσσεται µε

ταχύ ρυθµό µέχρι το 2008, για να βυθιστεί έκτοτε σε βαθιά ύφεση. Από

το 2010, ο δηµοσιονοµικός εκτροχιασµός έδωσε τη θέση του στη λιτό -

τητα για τη µείωση των ελλειµµάτων. Οι αλλαγές µετά το 2008 πιθανότα-

τα δεν ήταν προς την κατεύθυνση µείωσης της φτώχειας και του κοινω-

νικού αποκλεισµού. Η κρίση δεν έχει επηρεάσει οµοιόµορφα ολόκληρο
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τον πληθυσµό και φαίνεται ότι έχει οδηγήσει σε ακόµη χειρότερη κατά-

σταση οµάδες του πληθυσµού που βρίσκονταν ήδη σε υψηλό κίνδυνο

φτώχειας πριν από την τρέχουσα κρίση6. Η φορολογία εισοδήµατος έγι -

νε λιγότερο προοδευτική, η αύξηση των συντελεστών του Φόρου Προ-

στιθεµένης Αξίας, η αύξηση των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης στα καύ -

σιµα, τα ποτά και τα τσιγάρα, η καθιέρωση του Ενιαίου Τέλους Ακίνητης

Περιουσίας και της έκτακτης εισφοράς στα ακίνητα, εκτιµάται ότι οδή γη -

σαν στο να µειωθεί δυσανάλογα η πραγµατική αγοραστική δύναµη των

φτωχότερων νοικοκυριών, ενώ οι µεγάλες αυξήσεις τιµών στα τρόφιµα

και στα καύσιµα επηρέασαν τους φτωχούς πολύ περισσότερο από ό,τι

τα πιο πλούσια νοικοκυριά. Η εξέλιξη και οι προοπτικές των εισοδηµά-

των και της ανεργίας φαίνονται δυσοίωνες, ενώ για πρώτη φορά κατά

τις τελευταίες δεκαετίες καταγράφεται σηµαντική αύξηση της φτώχειας

κυρίως σε απόλυτους όρους [Λεβέντη και Ματσαγγάνης (2011)· Ματσαγγά -

νης κ.ά. (2012) Tsakloglou and Mitrakos (2006, 2012)· ∆αφέρµος και Πα -

παθεοδώρου (2010)· Κανελλόπουλος κ.ά. (2004)· Ματσαγγάνης (2011)·

EKKE (2012)].

Από τα διαθέσιµα στοιχεία για τα πρώτα έτη της κρίσης προ κύ πτει

ότι η σχετική φτώχεια αυξήθηκε ελαφρά (1,7 εκατοστιαίες µονάδες µε -

ταξύ των ετών 2008 και 2010), ενώ οι διαστάσεις της «απόλυτης» φτώ -

χειας αυξήθηκαν δραµατικά. Ορισµένες εκτιµήσεις του παρόντος άρ θρου

για τα πιο πρόσφατα έτη 2011 και 2012 οδηγούν σε ανησυχητικά συµπε-

ράσµατα, ενώ τα έντονα υφεσιακά µέτρα που προβλέπονται από το Με -

σοπρόθεσµο Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής (ΜΠ∆Σ) 2013-16 δεν

αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας για τα αµέσως επόµενα έτη. Πράγµατι,

οι εκτιµήσεις δείχνουν ότι το 2011 το 27,5% του πληθυσµού βρίσκεται σε

απόλυτη φτώχεια (δηλαδή κάτω από την γραµµή της φτώχειας όπως αυ -

τή είχε ορισθεί για το έτος 2005). Το αντίστοιχο ποσοστό για το 2012 εκτι -
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6. Πρόσφατη µελέτη της Ευρωπα κής Επιτροπής δείχνει ότι ο σχεδιασµός

των µέτρων πολιτικής είναι ζωτικής σηµασίας για να αποφευχθεί ότι τα νοικο -

κυριά χαµηλού εισοδήµατος δεν θα πληγούν περισσότερο από τα υπόλοιπα νοι-

κοκυριά (European Commission, 2012a, 2012b, 2013).
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µάται σε 34,6%, καταδεικνύοντας πλέον τις δραµατικές διαστάσεις που

έχει λάβει η φτώχεια µε την απόλυτη κυρίως έννοια7. 

Με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία για το 2011, οµάδες υψηλού

κινδύνου φτώχειας στην Ελλάδα είναι κυρίως οι άνεργοι και ιδιαίτερα οι

άνεργοι άνδρες, τα µονογονε κά νοικοκυριά µε τουλάχιστον ένα εξαρ -

τώµενο παιδί, τα νοικοκυριά µε έναν ενήλικα ηλικίας 65 ετών και άνω, οι

µη οικονοµικά ενεργοί εκτός των συνταξιούχων (νοικοκυρές κ.λπ.), οι γυ -

ναίκες (συνήθως ηλικιωµένες) που ζουν µόνες, τα νοικοκυριά µε 3 ή πε -

 ρισσότερους ενήλικες µε εξαρτώµενα παιδιά, τα νοικοκυριά που διαµέ-

νουν σε ενοικιασµένη κατοικία αλλά και τα παιδιά ηλικίας 0-17 ετών. 

Τέλος, η δραµατική αύξηση της ανεργίας στην τρέχουσα περίοδο

της κρίσης στη χώρα µας συνοδεύεται µε περικοπές στο χώρο των κοι-

νωνικών δαπανών. Στη συγκυρία αυτή είναι προφανές ότι οι όποιες πα -

ρεµ βάσεις θα πρέπει να στοχεύουν στη βελτίωση της αποτελεσµατικότη -

τας των περιορισµένων κοινωνικών δαπανών και στην προώθηση της κοι-

νωνικής συνοχής µέσα από τον περιορισµό της φτώχειας και του κοινω-

νικού αποκλεισµού. Απαιτείται ο επαναπροσδιορισµός και η ενδυνάµωση

των κοινωνικών πολιτικών που σκοπό έχουν να καταπολεµήσουν τη φτώ -

χεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό. Οι πολιτικές που εφαρµόστηκαν τα

τελευταία έτη φαίνεται να είναι πιο αποτελεσµατικές στο να περιορίζουν

την ένταση της φτώχειας των ηλικιωµένων, αλλά αποδεικνύονται µάλλον

ανεπαρκείς για άλλες κοινωνικά ευπαθείς οµάδες και κυρίως τους ανέρ-

γους8. Επιπλέον, όπως επισηµαίνει ο Ματσαγγάνης (2011), η διόγκωση
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7. Ανάλογα είναι τα ευρήµατα από τις πρόσφατες εργασίες των Ματσαγ-

γάνη κ.ά. (2012), Λεβέντη και Ματσαγγάνης (2011). Για τους συγγραφείς η µε -

γάλη αύξηση του αριθµού των ανέργων, σε συνδυασµό µε τα τραγικά κενά που

παρουσιάζει το κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας, απειλεί να παρασύρει ολόκληρες οι -

κογένειες στη φτώχεια. Αυτό το φαινόµενο ισοδυναµεί µε το «νέο κοινωνικό ζή -

τη µα» της εποχής µας, ενώ η αντιµετώπισή του στο σηµερινό δυσµενές οικονο-

µικό περιβάλλον, θα απαιτήσει γενναία στροφή στην κοινωνική πολιτική που α -

κολουθείται τις τελευταίες δεκαετίες.

8. Για την αναδιανεµητική επίδραση των κοινωνικών δαπανών, µεταξύ άλ -

λων, βλ. Heady, Mitrakos & Tsakloglou (2001), Matsaganis (2005), Lyberaki, Tinios

and Georgiadis (2010), Papatheodorou (2006). 
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της κοινωνικής δαπάνης τις τελευταίες δεκαετίες δεν συνοδεύτηκε από

τον «εξευρωπα σµό» των κοινωνικών πολιτικών που συνέχισαν να χαρακτη -

ρίζονται από ένα «εντυπωσιακό µωσα κό ρυθµίσεων» και τις υπόλοιπες

παθογένειες ενός «κράτους πελατειακών παροχών». Ο επαναπροσδιορι-

σµός των βασικών παραµέτρων της κοινωνικής πολιτικής είναι το νέο ζη -

τούµενο που προβάλλει επιτακτικά από την τρέχουσα κρίση. Για παρά-

δειγµα, η θέσπιση ενός ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος που θα λει-

τουργήσει ως ανάχωµα στοιχειώδους κοινωνικής προστασίας από κατα-

στάσεις ακραίας ένδειας και φτώχειας παραµένει ακόµα ζητούµενο. 
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ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Μάνος Ματσαγγάνης
Οµάδα Ανάλυσης ∆ηµόσιας Πολιτικής,

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Το κείµενο που ακολουθεί επιχειρεί να απαντήσει στα εξής ερωτή-

µατα: (α) πώς έχει επηρεάσει η κρίση τη ζήτηση για κοινωνική προστα -

σία; (β) πώς έχει ανταποκριθεί το σύστηµα κοινωνικής προστασίας στις

πιέσεις που δέχεται (αφενός από τον πολλαπλασιασµό των δυνητικών δι -

καιούχων και αφετέρου από την πολιτική δηµοσιονοµικής προσαρµογής);

και τέλος (γ) ποιες είναι οι προ ποθέσεις για µια αποφασιστική ενίσχυση

του κοινωνικού διχτυού ασφαλείας;

1. Η ζήτηση για κοινωνική προστασία

∆ίχως αµφιβολία, η οικονοµική ύφεση που πλήττει τη χώρα είναι

πρωτοφανής σε ένταση και σε διάρκεια. Σύµφωνα µε τις επίσηµες εκτι-

µήσεις της Τράπεζας της Ελλάδας (2013), το Ακαθάριστο Εγχώριο Προ όν

(ΑΕΠ) το 2013 θα είναι κατά 23,5% χαµηλότερο σε πραγµατικές τιµές σε

σχέση µε το 2008. Μια τέτοια κρίση δεν έχει προηγούµενο σε καιρό ει -

ρήνης σε ολόκληρη την ευρωπα κή ήπειρο εδώ και 80 τουλάχιστον χρόνια.

Ανεργία

Η άνοδος της ανεργίας τα τελευταία χρόνια υπήρξε θεαµατική. Σύµ -

φωνα µε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (2013α), ενώ το Μάιο του 2008 ο α ριθ -

µός των ανέργων ήταν λίγο πάνω από 300 χιλιάδες (ποσοστό 6,6%), το

Μάιο του 2013 πλησίαζε το 1 εκατοµµύριο 400 χιλιάδες (ποσοστό 27,5%).

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η κρίση δεν διόγκωσε απλώς το µέγεθος του

προβλήµατος: µετέβαλε επίσης το πρότυπο της ανεργίας στην Ελλάδα.
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Μέχρι πρόσφατα οι (τυπικοί και άτυποι) θεσµοί της αγοράς εργασίας

προ στάτευαν τους αρχηγούς νοικοκυριών. Βέβαια, αυτό συχνά οδη γού -

σε σε ένα κοινωνικά συντηρητικό αποτέλεσµα, σε βάρος των γυναικών

και των (ενήλικων) παιδιών τους: περιόριζε την κινητικότητα στην αγορά

εργασίας, ανάγκαζε πολλές γυναίκες να παραµένουν νοικοκυρές, ενώ

ωθούσε τους νέους να µένουν στο πατρικό τους σπίτι µέχρι κάποια ασυ -

νήθιστα µεγάλη ηλικία. Όµως, είχε τουλάχιστον ένα σοβαρό πλεονέκτη -

µα: η προστασία των ανδρών εργαζοµένων παραγωγικής ηλικίας εξασφά -

λιζε ότι η ανεργία δεν µεταφράζεται άµεσα σε φτώχεια. Πράγµατι, οι

άνεργοι και οι φτωχοί φαινόταν να αποτελούν δύο διαφορετικούς πληθυ-

σµούς, µε τον πρώτο να αποτελείται κυρίως από συζύγους εργαζοµένων

ανδρών και νεαρά άτοµα που εξακολουθούν να κατοικούν µε τους γο -

νείς τους, και το δεύτερο να αφορά ηλικιωµένους που κατοικούν σε αγρο -

τικές περιοχές και περιθωριακές οµάδες στις πόλεις.

Η εικόνα αυτή µεταβλήθηκε δραµατικά εξαιτίας της κρίσης. Τα τε -

λευταία πέντε χρόνια (το πρώτο τρίµηνο του 2013 σε σύγκριση µε το δεύ -

τερο τρίµηνο του 2008), η ανεργία των ανδρών αυξήθηκε όσο περίπου

και των γυναικών (δηλαδή κατά 20 ποσοστιαίες µονάδες), σε 25% και 31%

αντιστοίχως (ΕΛΣΤΑΤ 2013β). Την ίδια περίοδο, η ανεργία των νέων (ηλι -

κια κή οµάδα 20-29) παρουσίασε τεράστια αύξηση 30-32 ποσοστιαίων

µονάδων (σε 44% για τους άνδρες και 50% για τις γυναίκες). Όµως, αυ -

τή τη φορά οι άνδρες στην ηλικία των 30-44 ετών δεν έµειναν αλώ βητοι:

το ποσοστό ανεργίας ανέβηκε και για αυτούς, από 3% το δεύτερο τρί -

µηνο του 2008 σε 21% το πρώτο τρίµηνο του 2013. Πολλοί βρέθηκαν ξα -

φνικά να ζουν σε νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόµενο, και χωρίς άλ -

λους πόρους στους οποίους να µπορούν να βασιστούν.

Απασχόληση

Γενικά, η συρρίκνωση της απασχόλησης –σχεδόν 1 εκατοµµύριο

θέ σεις εργασίας χάθηκαν την περίοδο από το δεύτερο τρίµηνο του 2008

έως το πρώτο τρίµηνο του 2013– έπληξε τους άνδρες περισσότερο από

τις γυναίκες (649 έναντι 338 χιλιάδες θέσεις εργασίας λιγότερες), τους

αλ λοδαπούς περισσότερο από τους ηµεδαπούς εργαζόµενους, τις πό -
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λεις περισσότερο από την ύπαιθρο (αφού ο τουρισµός και η γεωργία προ -

 σφέρουν διεξόδους), τη µεταποίηση περισσότερο από τις υπηρεσίες (και

ελάχιστα τον πρωτογενή τοµέα). Επίσης, σύµφωνα µε τα επίσηµα στοι -

χεία της σχετικής απογραφής1, η απώλεια θέσεων εργασίας ήταν µικρό-

τερη στο δηµόσιο τοµέα (81 χιλιάδες ή 11% ανάµεσα στον Ιούλιο του

2010 και τον Ιούνιο του 2013) από όση στην οικονοµία ως σύνολο (776

χι λιάδες ή 18% κατά την ίδια περίοδο).

Μισθοί

Η µείωση των αποδοχών υπήρξε επίσης σηµαντική. Σύµφωνα µε τα

στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (2013), µέσα σε τέσσερα χρόνια

(2009-2013) οι µέσες πραγµατικές ακαθάριστες αποδοχές των µισθωτών

(αφού αφαιρεθεί η επίδραση του πληθωρισµού) έχασαν σηµαντικά περισ -

σότερο έδαφος από όσο είχαν κερδίσει από το 2000 έως το 2009. Στο

∆ηµόσιο, οι µέσες αποδοχές το 2013 ήταν 25% χαµηλότερες από ό,τι το

2009 (και 8% χαµηλότερες από ό,τι το 2000). Στον τραπεζικό τοµέα, οι

απώλειες ήταν επίσης 25% σε σχέση µε το 2009, αλλά 13% σε σχέση µε

το 2000. Στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, όπου το 2000-2009 οι αυξή-

σεις ήταν πολύ γενναιόδωρες (+57% σε πραγµατικές τιµές), οι πρόσφα-

τες απώλειες επανέφεραν τις µέσες αποδοχές λίγο πάνω από τα επίπε-

δα του 2000 (+1%). Στις υπόλοιπες ιδιωτικές επιχειρήσεις, εκεί δηλαδή

όπου χάθηκαν οι περισσότερες θέσεις εργασίας, οι µέσες πραγµατικές

αποδοχές µειώθηκαν κατά 27% σε σχέση µε το 2009, µε αποτέλεσµα το

2013 να είναι 10% χαµηλότερες από ό,τι το 2000. Τέλος, ο κατώτατος µι -

σθός (λόγω της δραµατικής µείωσής του κατά 22% σε ονοµαστικές τιµές

το Φεβρουάριο του 2012) έχασε τα τελευταία χρόνια 25% της πραγµατι-

κής του αξίας, και βρίσκεται πλέον 10% κάτω από το επίπεδο του 2000.

ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

1. Σύνολο µισθοδοτούµενων Ελληνικού ∆ηµοσίου (τακτικό προσωπικό). ∆εν

περιλαµβάνεται το προσωπικό των Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού ∆ικαίου και ∆η -

µοτικών Επιχειρήσεων, το οποίο δεν είχε ακόµα απογραφεί το καλοκαίρι του 2013.

Βλ. http://apografi.yap.gov.gr/apografi/default.asp.
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Από την ανεργία στη φτώχεια;

Στη δηµόσια συζήτηση δείχνει να επικρατεί η (συνήθως υπόρρητη)

υπόθεση ότι η αύξηση της ανεργίας προκαλεί ανάλογη αύξηση της φτώ -

χειας. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει αναγκαστικά. Ευτυχώς, η αύξηση της ανερ -

γίας δεν συνεπάγεται σχεδόν ποτέ ισόποση αύξηση της φτώχειας. Κά -

ποιοι από όσους χάνουν τη δουλειά τους ζουν σε νοικοκυριά όπου κά -

ποιο άλλο µέλος συνεχίζει να εργάζεται. Κάποια νοικοκυριά εκτός από

τις αµοιβές από εργασία διαθέτουν και άλλα εισοδήµατα, π.χ. από ενοί -

κια ή από ελεύθερο επάγγελµα. Ο ρόλος των κοινωνικών παροχών µπο -

ρεί να είναι σηµαντικός. Κάποιες παροχές συνδέονται µε την απώλεια

της θέσης εργασίας, είτε ενεργοποιούνται τη στιγµή της απόλυσης (π.χ.

επιδόµατα ανεργίας) είτε αµέσως µετά λόγω της συνακόλουθης µείωσης

του εισοδήµατος του νοικοκυριού (π.χ. στεγαστικά επιδόµατα, επιδόµα-

τα κοινωνικής πρόνοιας). Άλλες παροχές δεν συνδέονται µε την απώλεια

της θέσης εργασίας αλλά καταβάλλονται είτε στον ίδιο τον άνεργο είτε σε

άλλα µέλη του νοικοκυριού (π.χ. οικογενειακά επιδόµατα, συντάξεις κτλ.).

Εποµένως, ο ρόλος της ανεργίας ως προσδιοριστικού παράγοντα

της φτώχειας εξαρτάται από το εάν η εργασία των ανέργων αποτελούσε

(προτού την χάσουν) την κύρια ή (ακόµη χειρότερα) τη µοναδική πηγή

εισοδήµατος του νοικοκυριού –καθώς επίσης από την απασχόληση και

τις αµοιβές των υπόλοιπων µελών της οικογένειας, από τα υπόλοιπα ει -

σοδήµατα (και κοινωνικά επιδόµατα) του νοικοκυριού κ.ά. Για όλους αυ -

τούς τους λόγους, η συσχέτιση της ανεργίας µε τη φτώχεια δεν είναι

πά ντοτε ισχυρή. Γενικά, είναι αδύνατον να βγάλει κανείς ασφαλή συµπε-

ράσµατα για την εξέλιξη της δεύτερης από µια απλή παρατήρηση της

εξέλιξης της πρώτης. Άρα, το ερώτηµα της επίπτωσης της κρίσης στην

κατανοµή εισοδήµατος πρέπει να απαντηθεί χωριστά.

Η κρίση επηρεάζει την αγοραστική δύναµη των νοικοκυριών µε διά-

φορους άλλους τρόπους, εκτός της ανεργίας και της µείωσης των απο-

δοχών. Η περικοπή των κοινωνικών επιδοµάτων στο πλαίσιο των µέτρων

λιτότητας µπορεί να επιταχύνει την κάθοδο στη φτώχεια αντί να την ανα -

χαιτίζει, ιδίως όταν οι δικαιούχοι έχουν χαµηλό εισόδηµα. Η µείωση του

44
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εισοδήµατος πιέζει όσες οικογένειες έχουν συσσωρεύσει χρέη (π.χ. στε-

γαστικά ή καταναλωτικά δάνεια) στο βαθµό που το κόστος εξυπηρέτη -

σής τους παραµένει σταθερό ή µειώνεται λιγότερο. Η πτώση της αξίας

της ιδιόκτητης κατοικίας και άλλων περιουσιακών στοιχείων επηρεάζει

την κατανάλωση και την αποταµίευση. Η συνδυασµένη µείωση του εισο-

δήµατος και της αξίας των περιουσιακών στοιχείων προκαλεί µια γενικό-

τερη αίσθηση οικονοµικής στενότητας και υλικής στέρησης, ιδιαίτερα σε

ορισµένες κατηγορίες (π.χ. ηλικιωµένοι). Η αύξηση του ειδικού βάρους

των δαπανών κατοικίας (ενοίκιο, δόση στεγαστικού δανείου, έξοδα θέρ-

µανσης) στους οικογενειακούς προ πολογισµούς ενισχύει τη γενική αί -

σθηση δυσπραγίας. Η αύξηση των τιµών (π.χ. εξαιτίας της αύξησης των

έµµεσων φόρων) ασκεί παρόµοια επίδραση. Τέλος, τα µέτρα λιτότητας

ενδέχεται να µειώσουν τον «κοινωνικό µισθό», δηλ. την ποσότητα και την

ποιότητα των κοινωνικών υπηρεσιών (βρεφονηπιακοί σταθµοί, σχολική

εκπαίδευση, ιατρική περίθαλψη, φάρµακα, φροντίδα ηλικιωµένων κ.ά.)

που παρέχονται στους πολίτες, ιδίως στους πιο αδύναµους.

Η εµπειρική έρευνα δεν µπορεί να λάβει υπόψη όλες τις παραπάνω

επιδράσεις: είτε επειδή τα διαθέσιµα δεδοµένα δεν το επιτρέπουν, είτε

επειδή τα σχετικά φαινόµενα είναι συχνά δύσκολα ποσοτικοποιήσιµα. Ού -

τε ασφαλώς εξαντλούνται οι ευρύτερες κοινωνικές επιπτώσεις της ύ φε -

σης στην υποχώρηση του εισοδήµατος και της αγοραστικής δύναµης των

νοικοκυριών. Οπωσδήποτε, όµως, οι επιπτώσεις αυτές έχουν µεγάλη ση -

µασία.

∆ιαθέσιµα δεδοµένα για τη φτώχεια

Το πρόβληµα είναι ότι η πληροφόρηση για τις µεταβολές στην κα -

τανοµή εισοδήµατος δεν είναι έγκαιρη. Η Έρευνα Εισοδήµατος και Συν -

θηκών ∆ιαβίωσης (EU-SILC) είναι ετήσια, τα αποτελέσµατά της όµως δί -

νονται στη δηµοσιότητα µε σηµαντική καθυστέρηση. Για παράδειγµα, τα

δεδοµένα της έρευνας του 2011 (εισοδήµατα 2010) δηµοσιεύθηκαν το

Νοέµβριο 2012 –και έδειξαν ότι το ποσοστό φτώχειας το 2010 ήταν 21,4%

έναντι 20,1% το 2009 (ΕΛΣΤΑΤ 2012). Τα αποτελέσµατα της έρευνας του
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2. Για τη δουλειά της Οµάδας Ανάλυσης ∆ηµόσιας Πολιτικής βλ.

www.paru.gr. Για το υπόδειγµα φορολογίας και κοινωνικών παροχών EUROMOD

βλ. www.iser.essex.ac.uk/euromod.

3. Η έρευνα EU-SILC 2007 (εισοδήµατα 2006), παρότι παλαιότερη, είναι

από πολλές απόψεις προτιµότερη από τη µεταγενέστερη έκδοση EU-SILC 2011

(εισοδήµατα 2010). Για µια σύγκριση µεταξύ των δύο βάσεων δεδοµένων βλ.

www.paru.gr.

2014 (εισοδήµατα 2013) θα είναι διαθέσιµα στο τέλος του 2015. Η υστέ -

ρηση των δεδοµένων παρακάµπτεται µε τη µέθοδο της «µικροπροσοµοίω -

σης», δηλ. µε την εφαρµογή ενός αριθµητικού υποδείγµα τος φόρων-παρο -

χών πάνω στα επικαιροποιηµένα δεδοµένα µιας έρευνας εισοδηµάτων

τύπου EU-SILC.

Οι εκτιµήσεις της Οµάδας Ανάλυσης ∆ηµόσιας Πολιτικής στο Οικο-

νοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών για τη φτώχεια, την ανισότητα και τις δη -

µο σιονοµικές επιδράσεις της ύφεσης και της λιτότητας βασίζονται στο

υπόδειγµα φορολογίας και κοινωνικών παροχών EUROMOD2. Με λίγα

λό για, τα βήµατα που απαιτήθηκαν ήταν τα εξής: Χρησιµοποιήσαµε τα

δεδοµένα της έρευνας EU-SILC 2007 (εισοδήµατα 2006)3. Επικαιροποιή-

σαµε τα δεδοµένα αυτά µε βάση τις εκτιµήσεις της Τράπεζας της Ελλά-

δος και της ΕΛΣΤΑΤ για τη µεταβολή των µέσων εισοδηµάτων ανά κατη -

γορία την περίοδο 2006-2012. Επίσης, προσαρµόσαµε την αρχική βάση

δεδοµένων λαµβάνοντας υπόψη τη µεγάλη αύξηση της ανεργίας τα χρό-

νια που µεσολάβησαν. Στη συνέχεια, εφαρµόσαµε τους κανόνες φορο-

λογίας εισοδήµατος και κοινωνικών επιδοµάτων κάθε έτους. Τέλος, διορ-

θώσαµε την προσοµοίωση των κανόνων του φορολογικού συστήµατος

και του συστήµατος κοινωνικών επιδοµάτων µε βάση εκτιµήσεις µας για

τη φοροδιαφυγή αλλά και για τη λεγόµενη «µη ανάληψη» των κοινωνικών

επιδοµάτων (από άτοµα που τα δικαιούνται) αντιστοίχως. Αξίζει να ση -

µειωθεί ότι δεν εξετάσαµε καθόλου την επίδραση των µέτρων λιτότητας

στη δηµόσια παροχή υπηρεσιών που συνθέτουν τον «κοινωνικό µισθό»

(π.χ. βρεφονηπιακοί σταθµοί, σχολεία, νοσοκοµεία, φάρµακα, φροντίδα

ηλικιωµένων κ.ά.).
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Σχετική φτώχεια (µε κυµαινόµενο ή σταθερό όριο) και ακραία φτώχεια4

Πώς ορίζεται η φτώχεια; Με διάφορους τρόπους, ο καθένας από

τους οποίους δίνει διαφορετικά αποτελέσµατα. Για πληρότητα, εκτιµάµε

τις επιπτώσεις της κρίσης στη φτώχεια µε βάση τρεις δείκτες.

Ο πρώτος είναι ο συµβατικός δείκτης σχετικής φτώχειας, ο οποίος

χρησιµοποιείται ευρύτατα στην Ευρώπη και µετράει το ποσοστό του πλη -

θυσµού µε εισόδηµα χαµηλότερο από το 60% του διαµέσου ισοδύναµου

διαθέσιµου εισοδήµατος. Εκτιµήσαµε το όριο φτώχειας για το 2012 σε

€458 το µήνα για ένα άτοµο που ζει µόνο, και €962 το µήνα για µια τετρα -

µελή οικογένεια (ζευγάρι µε δύο ανήλικα παιδιά). Αξίζει να σηµειω θεί ότι

ο δείκτης αυτός είναι συνάρτηση του διαµέσου εισοδήµατος όπως αυτό

διαµορφώνεται κάθε έτος. Με άλλα λόγια, καθώς το διάµεσο ει σό δηµα

αυξάνεται ή µειώνεται, αντιστοίχως αυξάνεται ή µειώνεται και το όριο

φτώ χειας (πρόκειται συνεπώς για ένα κυµαινόµενο όριο φτώχειας). Η χρή -

ση ενός τέτοιου δείκτη είναι απολύτως συµβατή µε την έννοια της σχετι-

κής φτώχειας, ενώ αποτελεί πάγια πρακτική εδώ και πολλές δε καετίες.

Η αυξοµείωση του κυµαινόµενου ορίου φτώχειας έχει µικρή ση -

µασία όταν η µεταβολή του διαµέσου εισοδήµατος δεν είναι ιδιαίτερα

µεγάλη. Όµως, σε εποχές ραγδαίων αλλαγών (µεγάλων αυξήσεων και

ιδίως µεγάλων µειώσεων του µέσου εισοδήµατος), η καταλληλότητα της

έννοιας της σχετικής φτώχειας, όπως αυτή υπολογίζεται συµβατικά, τί θε -

ται υπό αµφισβήτηση. Ιδιαίτερα σε εποχές κρίσης, είναι εύλογο να υπο -

θέσει κανείς ότι τα άτοµα συγκρίνουν το βιοτικό τους επίπεδο όχι µόνο

µε αυτό της «µέσης οικογένειας» στη χώρα στην οποία κατοικούν, αλλά

και µε το δικό τους βιοτικό επίπεδο στο πρόσφατο παρελθόν. Συ νεπώς,

η παρακολούθηση του φαινοµένου της φτώχειας απαιτεί την εφαρ µογή

ενός διαφορετικού δείκτη, ο οποίος αναφέρει το ποσοστό του πλη θυσµού

µε εισόδηµα κάτω από το όριο φτώχειας αλλά όχι του τρέχοντος έτους:
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4. Για µια προηγούµενη ανάλυση του ίδιου θέµατος βλ. Ματσαγγάνης κ.ά.

(2012). Για µια λεπτοµερή εκτίµηση των δηµοσιονοµικών επιδράσεων της κρίσης

την περίοδο 2009-2012 βλ. Leventi and Matsaganis (2013).
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κάποιου προηγούµενου, λαµβάνοντας υπόψη και τον πληθωρισµό. Συγκε-

κριµένα, ο δεύτερος δείκτης φτώχειας που χρησιµοποιούµε ανα φέ ρει το

ποσοστό του πληθυσµού που είχε το 2012 εισόδηµα χαµη λό τερο από το

60% του (τιµαριθµικά αναπροσαρµοσµένου) διαµέσου ισο δύναµου διαθέ -

σιµου εισοδήµατος του 2009. Προφανώς, όταν το διάµεσο εισόδηµα µειώ -

νεται, το σταθερό όριο φτώχειας θα είναι υψηλότερο από το κυµαινόµε-

νο. Εκτιµήσαµε το σταθερό όριο φτώχειας για το 2012 σε €622 το µήνα

για ένα άτοµο που ζει µόνο, και €1.306 το µήνα για µια τετραµελή οικο-

γένεια (ζευγάρι µε δύο ανήλικα παιδιά). Με το διορθωµένο δείκτη φτώ -

χειας, προσπαθούµε να υπολογίσουµε τον αριθµό των πο λιτών που δεν

διαθέτουν σήµερα την οικονοµική δυνατότητα να αγοράσουν το καλάθι

αγαθών που αντιστοιχούσε σε εισόδηµα ίσο µε το όριο φτώχειας, όπως

αυτό είχε διαµορφωθεί πριν την κρίση. Σε εποχή µείωσης των ονοµα-

στικών εισοδηµάτων και αύξησης των τιµών, όπως είναι η σηµερινή, ένας

τέτοιος δείκτης φαίνεται καταλληλότερος.

Πάντως, σε εποχές απότοµης πτώσης του βιοτικού επιπέδου το

πρό βληµα της φτώχειας µπορεί να πάρει τέτοιες διαστάσεις που να καθι -

στά επιτακτικό τον υπολογισµό του αριθµού των πολιτών µε εισόδηµα

όχι απλώς χαµηλότερο από κάποιο όριο σχετικής φτώχειας, αλλά τόσο

χαµηλό που να µην επαρκεί πλέον για την αγορά ενός βασικού καλαθιού

αγαθών, τα οποία κρίνονται ως απαραίτητα για την εξασφάλιση ενός

ελάχιστου επιπέδου αξιοπρεπούς διαβίωσης. Το ελάχιστο κόστος αξιο-

πρεπούς διαβίωσης µεταβάλλεται ανάλογα µε το µέγεθος και τη σύνθε-

ση του νοικοκυριού, ανάλογα µε τον τόπο διαµονής, καθώς και ανάλογα

µε το εάν το νοικοκυριό διαµένει σε ιδιόκτητη κατοικία (ελεύθερη από

βάρη) ή αντίθετα βαρύνεται µε ενοίκιο ή στεγαστικό δάνειο. Για τις ανά -

γκες της εργασίας, υπολογίσαµε το κόστος ενός τέτοιου καλαθιού αγα -

θών στην Αθήνα, στην Πάτρα (ως αντιπροσωπευτική των άλλων πόλεων),

και ένα χωριό της Αιτωλοακαρνανίας (ως αντιπροσωπευτικό των αγρο-

τικών και ηµιαστικών περιοχών). Το κόστος του βασικού καλαθιού αγα -

θών, τα οποία κρίνονται ως απαραίτητα για την εξασφάλιση ενός ελάχι-

στου επιπέδου αξιοπρεπούς διαβίωσης (ανάλογα µε την τοποθεσία, τον

τύπο νοικοκυριού και το ιδιοκτησιακό καθεστώς κατοικίας), µπορεί να

θεω ρηθεί ως ένα όριο ακραίας φτώχειας. Εκτιµήσαµε το όριο ακραίας
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φτώχειας για το 2012 στην Αθήνα, για νοικοκυριά που δεν βαρύνονται µε

έξοδα ενοικίου ή στεγαστικού δανείου, σε €224 το µήνα για ένα άτοµο

που ζει µόνο, και €686 το µήνα για µια τετραµελή οικογένεια (ζευγάρι µε

δύο ανήλικα παιδιά). Το ποσοστό στον πληθυσµό όσων βρίσκονται κάτω

από αυτό το όριο είναι ο τρίτος δείκτης φτώχειας που υπολογίσαµε.

Συνοπτικά: Εκτιµάµε ότι η σχετική φτώχεια (όπως µετριέται συµβα-

τικά, µε κυµαινόµενο όριο φτώχειας το 60% του διαµέσου εισοδήµατος)

αυξήθηκε ελάχιστα από 20% το 2009 σε 21% το 2012. Όµως, διατη ρώ -

ντας το όριο της φτώχειας σταθερό στο επίπεδο του 2009 (σε πραγµατι-

κές τιµές), η φτώχεια φαίνεται να αυξήθηκε δραµατικά σε 37% το 2012.

Τέλος, υπολογίζουµε ότι η ακραία φτώχεια έχει σχεδόν φτάσει το 10%.

Όσον αφορά τη φτώχεια ανά κατηγορία, ορισµένα σηµεία ξεχω -

ρίζουν. Η φτώχεια των ηλικιωµένων δεν φαίνεται να έχει αυξηθεί τα τε -

λευταία χρόνια (ενώ είναι γνωστό ότι είχε µειωθεί σηµαντικά από τα µέ -

σα της δεκαετίας του 1990), και έτσι είναι πλέον χαµηλότερη από ό,τι

στο συνολικό πληθυσµό. Συγκεκριµένα, το 2012 υπολογιζόταν σε 17% µε

βάση το κυµαινόµενο όριο, 31% µε βάση το σταθερό όριο, και µόλις 1,4%

µε βάση το όριο ακραίας φτώχειας. Από την άλλη, τα ποσοστά φτώχειας

των εργαζοµένων στο ∆ηµόσιο και των ιατρών-νοµικών-µηχανικών παρα-

µένουν εξαιρετικά χαµηλά (σχετική φτώχεια: 0,7% και 4,2% αντιστοίχως,

ακραία φτώχεια: 0,3% και 0,9% αντιστοίχως). Γενικά, ο κίνδυνος φτώ -

χειας για τους δηµοσίους υπαλλήλους είναι 30 φορές µικρότερος παρά

στο συνολικό πληθυσµό, ενώ για τους ιατρούς-νοµικούς-µηχανικούς εί -

ναι 5 φορές µικρότερος.

Από την άλλη, η παιδική φτώχεια έχει αυξηθεί ανησυχητικά: το 27%

των παιδιών ζει σε οικογένειες µε εισόδηµα κάτω από το συµβατικό όριο

φτώχειας, το 43% είναι κάτω από το όριο φτώχειας του 2009 (σε πραγµα -

τικές τιµές), ενώ το 16% των παιδιών βρίσκεται κάτω από το όριο ακραίας

φτώχειας (δηλ. ζουν σε οικογένειες που δεν είναι σε θέση να αγοράσουν

τα αγαθά που απαιτούνται για την εξασφάλιση του ελάχιστου επιπέδου

αξιοπρεπούς διαβίωσης). Τέλος, λόγω της ραγδαίας αύξησης της ανερ -

γίας, έχει αυξηθεί δραµατικά όχι µόνο η φτώχεια των ανέργων (µε κυ -

µαινόµενο όριο: 41%, µε σταθερό όριο: 58%, ακραία φτώχεια: 27%), αλ -

λά και το σχετικό βάρος τους στον πληθυσµό.
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Η επιδείνωση της θέσης των φτωχών όχι µόνο σε σχετικούς αλλά

και σε απόλυτους όρους φαίνεται από το ότι –σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις

µας (Leventi and Matsaganis 2013)– το πραγµατικό εισόδηµα του φτωχό-

τερου δέκατου του πληθυσµού το 2012 ήταν 57% χαµηλότερο σε σχέση

µε το αντίστοιχο δεκατηµόριο το 2009, ενώ για το σύνολο του πληθυσµού

η απώλεια εισοδήµατος σε πραγµατικούς όρους ήταν 28%. Το φαινόµε-

νο αυτό –που δεν έχει γνωρίσει τη δηµοσιότητα και την προσοχή που

του αξίζει– είναι το «νέο κοινωνικό ζήτηµα» της εποχής µας.

Τα παραπάνω δείχνουν ότι ποτέ άλλοτε, από το τέλος του Εµφυ-

λίου έως σήµερα, δεν υπήρξε τόσο πιεστική στη χώρα µας η ανάγκη για

κοινω νική προστασία. Το ερώτηµα είναι: πώς ανταποκρίνεται το κοινω-

νικό κράτος;

2. Η προσφορά κοινωνικής προστασίας

Σε γενικές γραµµές, µια οικονοµική ύφεση (όσο έντονη και αν είναι)

δεν προκαλεί αναγκαστικά ανυπέρβλητες δυσκολίες σε ένα καλοσχεδια-

σµένο σύστηµα κοινωνικής προστασίας. Άλλωστε, η άµβλυνση των κοινω -

νικών επιπτώσεων της οικονοµικής κρίσης ήταν ακριβώς το σηµείο στο

οποίο απέτυχαν παταγωδώς οι δηµόσιοι θεσµοί τη δεκαετία του 1930, και

αυτός υπήρξε ο βασικός λόγος για τη δηµιουργία του σύγχρονου κοινω-

νικού κράτους µετά τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο. Όπως έχει εύ στο -

χα γραφτεί (Castles 2010): «Οι ουρές ανέργων που προκαλούν οι οικονο-

µικές κρίσεις είναι η βασική δουλειά του κοινωνικού κράτους».

Υψηλή δαπάνη, χαµηλή αποτελεσµατικότητα

Το πρόβληµα είναι ότι τις παραµονές της κρίσης το ελληνικό σύ -

στηµα κοινωνικής προστασίας ανταποκρινόταν απολύτως στην περίφηµη

περιγραφή του νοτιοευρωπα κού κοινωνικού µοντέλου ως συνδυασµού

«σηµαντικών κενών στο κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας» και «νησίδων γενναι-

οδωρίας για τον προστατευµένο πυρήνα της αγοράς εργασίας» (Ferrera

1996). Με άλλα λόγια, ήταν εντελώς ακατάλληλο για το χειρισµό κατα-

στάσεων επείγουσας ανάγκης.
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Όχι επειδή ήταν «φτωχό»: το 2010 η κοινωνική δαπάνη στην Ελλά-

δα είχε συγκλίνει µε το µέσο όρο των 27 χωρών της ΕΕ (29,1% έναντι

29,4% του ΑΕΠ). Αλλά επειδή ήταν αναποτελεσµατικό: ενώ στην ΕΕ27, οι

κοινωνικές παροχές (εκτός συντάξεων) µείωναν τη φτώχεια κατά 10 πε -

ρίπου ποσοστιαίες µονάδες, στην Ελλάδα η αντίστοιχη µείωση ήταν µι -

κρότερη από 4 ποσοστιαίες µονάδες (Eurostat 2013).

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η επίδοση της Ελλάδας ήταν καθαρά χειρό-

τερη από ό,τι των υπολοίπων χωρών της Νότιας Ευρώπης (οι οποίες µε

τη σειρά τους υστερούν έναντι του ευρωπα κού µέσου όρου). Πράγµατι,

στην Ιταλία, την Ισπανία και –ιδίως– την Πορτογαλία, όχι µόνο η µείωση

της φτώχειας εξαιτίας των κοινωνικών παροχών (εκτός συντάξεων) ήταν

µεγαλύτερη από ό,τι στην Ελλάδα το 2007, αλλά και βελτιώθηκε ακόµη

το 2011 (ενώ στη χώρα µας επιδεινώθηκε οριακά).

Η σπατάλη τεράστιων ποσών µε απογοητευτικά αποτελέσµατα κοι-

νωνικής προστασίας υπήρξε ιδιαίτερα έντονη στα δύο σηµαντικότερα

προγράµµατα του κοινωνικού κράτους: συντάξεις και περίθαλψη. Τα προ -

βλή µατα των προγραµµάτων αυτών προ κρίσης, καθώς και των αλλαγών

που έχουν σηµειωθεί τα τελευταία χρόνια, έχουν αναλυθεί εκτενώς αλ -

λού. Εδώ περιοριζόµαστε σε µια σύντοµη αναφορά στο πώς µεταβλήθη-

κε ο δείκτης κοινωνικής προστασίας εξαιτίας των αλλαγών στις συντά-

ξεις5 και στην περίθαλψη6 ειδικά για τις πιο ευάλωτες οµάδες.

Συντάξεις

Οι µειώσεις συντάξεων ήταν δίχως άλλο σηµαντικές. Σύµφωνα µε

τα επίσηµα στοιχεία, ένας υποθετικός συνταξιούχος µε €600 κύρια σύ -

νταξη και €300 επικουρική σύνταξη το µήνα (επί 14) το 2010, λάµβανε

συ νολικά €825 το µήνα (επί 12) το 2013, γεγονός που αντιστοιχεί σε σω -

ρευτική µείωση 25% σε πραγµατικές τιµές την περίοδο 2010-2013. Για

έναν άλλο υποθετικό συνταξιούχο, µε €1800 κύρια σύνταξη και €300 επι-

κουρική σύνταξη το µήνα το 2010, η αντίστοιχη µείωση ήταν 37%.
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5. Βλ. Ματσαγγάνης (2010, 2011α, 2013).

6. Βλ. Ματσαγγάνης (2011β, 2013).
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Όµως, οι περικοπές έπληξαν λιγότερο τους χαµηλοσυνταξιούχους,

αν και δεν τους προστάτευσαν εντελώς. Ο περιορισµένος χαρακτήρας των

απωλειών τους, ιδίως σε σύγκριση µε τις πολύ µεγαλύτερες µειώσεις

εισοδήµατος των εργαζοµένων και των ανέργων, εξηγεί γιατί το ποσο-

στό σχετικής φτώχειας των ηλικιωµένων έχει υποχωρήσει.

Σε κάθε περίπτωση, βοηθούσης και της συνεχιζόµενης διόγκωσης

του αριθµού συνταξιούχων, η συνολική δαπάνη για συντάξεις µειώθηκε

λιγότερο από ό,τι το ΑΕΠ, και συνεπώς η σχετική συµµετοχή της συνέχι-

σε να αυξάνεται (από 14,3% του ΑΕΠ το 2009 σε 15,8% το 2013).

Πάντως, αν και η σχετική θέση των συνταξιούχων (ακόµη και των

χα µηλοσυνταξιούχων) δείχνει να έχει βελτιωθεί σε όρους χρηµατικού

εισοδήµατος (µε την έννοια ότι αυτό έχει µειωθεί λιγότερο από όσο στην

περίπτωση των µισθωτών), χωρίς αµφιβολία έχει επιδεινωθεί σε όρους

«κοινωνικού µισθού»: οι ηλικιωµένοι τώρα είναι υποχρεωµένοι να πλη ρώ -

νουν οι ίδιοι για υπηρεσίες (π.χ. υγείας) που µέχρι πρόσφατα τους πα -

ρέχονταν δωρεάν ή µε σηµαντική επιδότηση.

Περίθαλψη

Η υγειονοµική περίθαλψη πριν την κρίση δεν έπασχε από υποχρη -

µατοδότηση, ούτε υπήρχε έλλειψη από ειδικευµένους ιατρούς, από κρε-

βάτια νοσοκοµείων ή από ακριβή βιο ατρική τεχνολογία. Παρ’ όλα αυτά,

η φήµη των νοσοκοµείων παρέµενε κακή, πολλοί ασθενείς είχαν αρνητι-

κή άποψη για τους ιατρούς, οι υπηρεσίες κόστιζαν ακριβά στο σηµείο

της χρήσης, ενώ η ιδιωτική δαπάνη βάραινε περισσότερο τους ασθενείς

µε χαµηλότερα εισοδήµατα.

Με βάση τα παραπάνω, οι απαιτούµενες περικοπές, παρότι µεγά-

λες, θα µπορούσαν κάλλιστα να συµβαδίζουν µε την αναδιοργάνωση του

δηµόσιου συστήµατος υγείας, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η οµαλή πρό-

σβαση των ασθενών στην περίθαλψη. Εάν το Εθνικό Σύστηµα Υγείας

(ΕΣΥ) είχε σωστή διαχείριση, οι ιατροί και οι διοικητές θα µπορούσαν να

εξαλείψουν τις σπατάλες και να εγγυηθούν στοιχειώδη φροντίδα ακόµη

και µε µειωµένους προ πολογισµούς. Όµως αυτό δεν συνέβη. Αντίθετα,

οι περικοπές επιβλήθηκαν από τα επάνω, σηµείο προς σηµείο, υλοποιή -
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θη καν αδέξια και µερικές φορές αυθαίρετα, και έγιναν εφικτές χωρίς

εξοικονόµηση, δηµιουργώντας απλώς ελλείψεις.

Η συγχώνευση των τεσσάρων µεγαλύτερων ταµείων υγείας, που

κα λύπτουν πάνω από 90% του πληθυσµού, στον Εθνικό Οργανισµό Πα -

ρο χής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα.

Μετά από µαχητικές κινητοποιήσεις, οι ιατροί που παρέχουν υπηρεσίες

στους ασφαλισµένους του ΕΟΠΥΥ κέρδισαν το δικαίωµα να διατηρούν

ιδιωτικά ιατρεία και να εργάζονται µε µειωµένο ωράριο για τον οργανι-

σµό, παρέχοντας δωρεάν έως 200 επισκέψεις το µήνα. Πέραν αυτών, οι

ασθενείς πληρώνουν οι ίδιοι. Όπως γίνεται κατανοητό, οι ασθενείς δεν

είναι σε θέση να γνωρίζουν εκ των προτέρων εάν η επίσκεψή τους είναι

ανάµεσα στις πρώτες 200 επισκέψεις του µήνα.

Γενικά, ορισµένες πρόσφατες µεταρρυθµίσεις, παρότι επιβεβληµέ-

νες για τον περιορισµό της σπατάλης, υλοποιούνται χωρίς ιδιαίτερη φρο -

ντίδα για την περίθαλψη των φτωχών και των ηλικιωµένων –και φαί νεται

έτσι να έχουν ανοίξει σηµαντικά κενά κοινωνικής προστασίας. Για παρά-

δειγµα, η συµµετοχή των ασθενών στο κόστος των φαρµάκων (διαφο ρά

µεταξύ της τιµής αναφοράς και της πραγµατικής τιµής, συν €1 ανά συ ντα -

γή από το 2014), των ιατρικών επισκέψεων (π.χ. σε ιατρούς των ΕΟΠΥΥ

που δηλώνουν ότι έχουν εξαντλήσει τις 200 επισκέψεις του µήνα), των επι -

σκέψεων σε κέντρα υγείας και στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκοµείων

του ΕΣΥ (αύξηση από €3 σε €5 το 2011), καθώς και στο κό στος της εισα-

γωγής στα κρατικά νοσοκοµεία (€25 από το 2014) µεταφέ ρουν πρόσθε-

το βάρος χρηµατοδότησης από το κοινωνικό σύνολο προς τους ασθενείς.

Ανασφάλιστοι εργαζόµενοι

Μια άλλη κατηγορία προβληµάτων συνδέεται µε την παραδοσιακή

ταύτιση σχεδόν της κοινωνικής προστασίας µε την (ανταποδοτική) κοι-

νωνική ασφάλιση. Αφενός, η κρίση έφερε τους οργανισµούς κοινωνικής

ασφάλισης αντιµέτωπους µε µείωση στα έσοδα από εισφορές και ταυ-

τόχρονα αύξηση των αιτήσεων για επιδόµατα και άλλες παροχές. Αφε-

τέρου, η ταύτιση κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής ασφάλισης οδη -

γεί µαθηµατικά στον αποκλεισµό των επισφαλώς απασχολούµενων, των
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ανέργων και των ανασφάλιστων από τις κοινωνικές παροχές. Πόσο επι -

κίνδυνη είναι η ταύτιση αυτή το αποκάλυψε η κρίση, καθώς εκατοντάδες

χιλιάδες εργαζόµενοι7 έχασαν όχι µόνο τη δουλειά τους αλλά ταυτόχρο-

να την πρόσβαση σε κοινωνική προστασία για τους ίδιους και τις οικογέ-

νειές τους.

Κενά προστασίας

Ο παραδοσιακός υποβιβασµός της πρόνοιας σε «φτωχό συγγενή»

του κοινωνικού κράτους ευθύνεται για το µαρασµό του κοινωνικού δι -

χτυού ασφαλείας, δηλ. του πλέγµατος επιδοµάτων και υπηρεσιών που πα -

ρέχονται στα άτοµα και στις οικογένειες µε χαµηλό εισόδηµα. Τα πρό -

βληµα αυτό αποτελεί µόνιµο χαρακτηριστικό του συστήµατος κοινωνικής

προστασίας. Η κρίση δεν προκάλεσε τα κενά προστασίας, απλώς ανέδει-

ξε τις τραγικές συνέπειές τους. Βέβαια, η κρίση θα µπορούσε επίσης να

θέσει σε κίνηση πρωτοβουλίες δηµόσιας πολιτικής για την κάλυψη των

κενών αυτών. Όµως αυτό δεν συνέβη: τα τελευταία χρόνια το κοινωνικό

δίχτυ ασφαλείας δεν ενισχύθηκε, ενώ ο χειρισµός των δηµοσιονοµικών

πιέσεων που άσκησαν τα µέτρα λιτότητας στο σύστηµα κοινωνικής προ-

στασίας προσέθεσε και άλλα προβλήµατα. 

Τα κενά προστασίας αφορούν διάφορες οµάδες του πληθυσµού,

κάποιες αρκετά πολυπληθείς. Σε αυτές περιλαµβάνονται οι µακροχρόνια

άνεργοι (που δεν καλύπτονται πλέον από το τακτικό επίδοµα ανεργίας,

επειδή έχουν εξαντλήσει την περίοδο επιδότησης), καθώς και οι νεοεισερ -

χόµενοι στην αγορά εργασίας (που δεν καλύπτονται ακόµη, επειδή δεν

έχουν ποτέ εργαστεί). Όσοι εργάζονται περιστασιακά ή χωρίς ασφάλιση

(που δεν καταφέρνουν να στοιχειοθετήσουν ασφαλιστικό δικαίωµα ώστε

να το αξιοποιήσουν σε περίπτωση ανεργίας, ασθενείας ή µητρότητας).

Οι αυτοαπασχολούµενοι σε µη βιώσιµες επιχειρήσεις, και οι αγρότες σε

εκµεταλλεύσεις χαµηλής απόδοσης. Οι οικογένειες µε χαµηλό εισόδηµα

και ένα ή δύο παιδιά (ενώ οι τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες προ-
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7. Σύµφωνα µε επίσηµες εκτιµήσεις, ο αριθµός των δικαιούχων περίθαλ-

ψης στο ΙΚΑ και στον ΟΑΕΕ µειώθηκε µεταξύ 2008 και 2012 κατά 900 χιλιάδες

περίπου άτοµα.
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στατεύονται πολύ καλύτερα). Οι φτωχές οικογένειες που διαµένουν σε

ενοικιαζόµενη κατοικία (και που παρ’ όλα αυτά δεν δικαιούνται επιδότη -

ση ενοικίου). Όσοι λόγω ασθένειας ή αναπηρίας δεν είναι σε θέση να ερ -

γαστούν (αλλά παρ’ όλα αυτά δεν λαµβάνουν επίδοµα ΑΜΕΑ). Οι ηλικιω-

µένοι µε χαµηλό εισόδηµα και µια χαµηλή σύνταξη (π.χ. χηρείας), κ.ά.

Επιδόµατα ανεργίας

Η εισοδηµατική στήριξη των ανέργων είναι ένα χαρακτηριστικό πα -

ράδειγµα. Όπως προτείνει η οικονοµική θεωρία, όπως προτείνει η Ευρω-

πα κή Επιτροπή (2013), και όπως πράγµατι συνέβη στη Γερµανία, στην

Ιταλία και αλλού, στη διάρκεια µιας ύφεσης τα κριτήρια επιλεξιµότητας

για τα επιδόµατα ανεργίας πρέπει να χαλαρώνουν, ενώ η διάρκεια επι -

δότησης πρέπει να παρατείνεται. Συνέβη κάτι τέτοιο στην Ελλάδα;

Το τακτικό επίδοµα ανεργίας, το κύριο εργαλείο που διαθέτει το

σύ στηµα, χορηγείται µόνο σε όσους πληρούν τις (αρκετά απαιτητικές)

προ ποθέσεις ασφάλισης, ενώ διαρκεί το πολύ 12 µήνες (αφορά τους

ανέργους που πραγµατοποίησαν τουλάχιστον 250 ηµέρες ασφαλισµένης

εργασίας από τον 14ο έως και τον 3ο µήνα πριν από την απόλυση). Μά -

λιστα, από το 2011, η συνολική διάρκεια επιδότησης σε µια περίοδο τεσ-

σάρων ετών δεν µπορεί να υπερβαίνει έναν ορισµένο αριθµό ηµερών ο

οποίος ισούται µε 450 το 2013 (και µειώνεται σε 400 το 2014). Επιπλέον,

η µείωση του κατώτατου µισθού κατά 22% τον Φεβρουάριο 2012 συµπα-

ρέσυρε και το τακτικό επίδοµα ανεργίας (η αξία του οποίου µειώθηκε

από €454 σε €360 το µήνα).

Παράλληλα, το ποσοστό κάλυψης του τακτικού επιδόµατος ανερ -

γίας µειώνεται σταθερά. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΟΑΕ∆ (2013), το

πρώ το τρίµηνο του 2010, όταν ο αριθµός των ανέργων ήταν 587 χιλιά-

δες, οι δικαιούχοι του επιδόµατος ήταν 274 χιλιάδες (ποσοστό 47%).

Αντίθετα, το πρώτο τρίµηνο του 2013, παρόλο που ο αριθµός των ανέρ-

γων είχε φτάσει το 1 εκατοµµύριο 355 χιλιάδες, ο αριθµός όσων ελάµβα-

ναν τακτικό επίδοµα ανεργίας είχε µειωθεί σε 233 χιλιάδες (17% του συ -

νόλου). Αξίζει να σηµειωθεί ότι το δεύτερο τρίµηνο του 2013 το ποσοστό

κάλυψης είχε πέσει και άλλο (12%).
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Ακριβώς επειδή έχουν περιορισµένη κάλυψη, αλλού στην Ευρώπη

(ακόµη και σε χώρες του Νότου, όπως π.χ. η Ισπανία), τα «ασφαλιστικά»

επιδόµατα ανεργίας συµπληρώνονται µε «προνοιακά»: τα τελευταία απευ -

θύνονται σε ανέργους µε χαµηλό εισόδηµα. Στην Ελλάδα, ένα τέτοιο

επίδοµα µακροχρόνιας ανεργίας (αξίας €200 το µήνα, µε συνολική διάρ-

κεια επιδότησης 12 µήνες) θεσµοθετήθηκε το 2001. Όµως, παρά τις προ σ -

δοκίες, δεν κατάφερε να καλύψει το σχετικό κενό, αφού τα κριτήρια επι-

λεξιµότητας παραµένουν υπερβολικά αυστηρά: οι δικαιούχοι πρέπει να

έχουν ετήσιο εισόδηµα κάτω από €12.000 (ήταν €5.000 µέχρι τον Ια νουά -

ριο του 2012), ηλικία τουλάχιστον 45 ετών, και κυρίως να έχουν προη γου -

µένως λάβει τακτικό επίδοµα ανεργίας επί 12 µήνες (δηλ. τη µέγιστη διάρ -

κεια του τακτικού επιδόµατος ανεργίας). Οι δύο τελευταίες προ ποθέ-

σεις, εξαιρετικά ασυνήθιστες στις άλλες ευρωπα κές χώρες, µοιάζουν ει -

δι κά σχεδιασµένες ώστε να αποκλείουν όσο το δυνατόν περισσότερους

δικαιούχους –και το πετυχαίνουν.

Στον περιορισµό του αριθµού των δικαιούχων συµβάλλει επίσης το

ότι το επίδοµα µακροχρόνιας ανεργίας παραµένει µάλλον άγνωστο τόσο

στο ευρύ κοινό όσο και στους άµεσα ενδιαφερόµενους –παρότι από τη

θεσµοθέτησή του έχει µεσολαβήσει πάνω από µια δεκαετία. Ο αρµόδιος

φορέας (ο ΟΑΕ∆) δεν δείχνει να αντιλαµβάνεται ότι η χορήγηση του επι -

δόµατος σε όλους τους µακροχρόνια ανέργους που πληρούν τις προ -

ποθέσεις είναι δική του υποχρέωση (ούτε ότι οφείλει να πληροφορεί συ -

στηµατικά τους ανέργους για τα δικαιώµατά τους). Εξαιτίας όλων αυτών

των προβληµάτων, το 2012 µόλις 20 χιλιάδες άτοµα (2,8% των µακροχρό -

νια ανέργων) ελάµβαναν επίδοµα µακροχρόνιας ανεργίας. Το 2010 και

το 2011, το ποσοστό κάλυψης ήταν 0,7%. Συνολικά, το ποσοστό των α -

νέργων που το πρώτο τρίµηνο του 2013 ελάµβαναν οποιοδήποτε από τα

δύο επιδόµατα ανεργίας ήταν κάτω από 19%.

Επίδοµα ενοικίου

Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η κατάργηση του επιδόµα-

τος ενοικίου ΟΕΚ το 2010, µε το επιχείρηµα του εντοπισµού κάποιων πε -
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ριπτώσεων αλλοδαπών που ελάµβαναν το επίδοµα χωρίς να το δικαιού -

νται. Προφανώς η διοίκηση του Οργανισµού (και του Υπουργείου Ερ γα -

σίας) δεν ήταν σε θέση να εφαρµόσει σωστά τα κριτήρια επιλεξιµότη τας

που είχε θεσπίσει, ούτε ήταν σε θέση να αντιµετωπίσει το πρόβληµα συ -

νε χίζοντας να χορηγεί επίδοµα ενοικίου. Η χαµηλή «ορατότητα» (και, συ -

νεπώς, πολιτική ισχύς) των δικαιούχων, καθώς και η ανοιχτή εχθρό τη τα

µε γάλου µέρους της κοινής γνώµης (έναντι κυρίως των αλλοδαπών),

συν έβαλαν ώστε η κατάργηση του επιδόµατος ενοικίου να περάσει απα-

ρατήρητη. Αντίθετα, η κατάργηση του ίδιου του ΟΕΚ το 2012 προκάλεσε

σφοδρές αντιδράσεις –από τους υπαλλήλους του Οργανισµού, και όχι

από τους δικαιούχους των προγραµµάτων του, που είχαν καταργηθεί ή

«παγώσει».

Εν τω µεταξύ, όπως δήλωσε το Νοέµβριο του 2012 ο Υπουργός

Ερ γασίας, ένα νέο επίδοµα ενοικίου µελετάται από τον ΟΑΕ∆, ο οποίος

«κληρονοµεί» κάποιες από τις αρµοδιότητες του ΟΕΚ. Σύµφωνα όµως µε

νεότερες δηλώσεις, αυτή τη φορά του νέου ∆ιοικητή του ΟΑΕ∆, το Μάιο

του 2013, η θεσµοθέτηση νέου επιδόµατος ενοικίου θα εξαρτηθεί από

την πορεία της δηµοσιονοµικής κατάστασης της χώρας. Και όλα αυτά τη

στιγµή που τα επιδόµατα στέγασης (ο ρόλος των οποίων είναι να ενι -

σχύουν τα οικογενειακά εισοδήµατα όταν αυτά µειώνονται, ενώ οι δαπά-

νες κατοικίας µειώνονται λιγότερο ή καθόλου) αποτελούν βασικό συστα-

τικό του κοινωνικού διχτυού ασφαλείας –στις άλλες χώρες της Ευ ρώπης.

Ενίσχυση του κοινωνικού διχτυού ασφαλείας;

Η παράταση της ύφεσης οδήγησε σε τέσσερα µέτρα ενίσχυσης

του κοινωνικού διχτυού ασφαλείας µε το Ν4093/2012 (Μεσοπρόθεσµο

Πλαί σιο ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016).

Καταρχήν, διευρύνονται σηµαντικά τα κριτήρια επιλεξιµότητας του

επιδόµατος µακροχρόνιας ανεργίας: η κατώτατη ηλικία για τη διεκδίκηση

του επιδόµατος µειώνεται από 45 σε 20 έτη (από το 2014), ενώ το µέγι-

στο επιτρεπόµενο ετήσιο εισόδηµα, µετά την αύξησή του από €5.000 σε

€12.000 το 2012, µειώνεται και πάλι από €12.000 σε €10.000 (προσαυ -

ξηµένο κατά €586 για κάθε παιδί).
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Επιπλέον, εγκαινιάζεται (από τον Απρίλιο του 2013) η καταβολή επι -

δόµατος ανεργίας σε ελεύθερους επαγγελµατίες και ανεξάρτητα απασχο-

λούµενους, αξίας €360 το µήνα επί 12 µήνες (δηλ. µε τους ίδιους όρους

όπως για τους µισθωτούς).

Επίσης, καταβάλλεται (από το 2013) ενιαίο επίδοµα στήριξης τέκνων,

αξίας έως €40 το µήνα (ανά παιδί), µε εισοδηµατικά κριτήρια. Το νέο ε πί -

δοµα αντικαθιστά το αφορολόγητο λόγω παιδιών, το επίδοµα τρίτου παι -

διού και την ισόβια σύνταξη πολύτεκνης µητέρας, ενώ το πολυτεκνικό επί -

δοµα (αξίας €41,67 το µήνα ανά παιδί, για οικογένειες µε 3 ή περισσότε-

ρα παιδιά) διατηρείται µε αυστηρότερα εισοδηµατικά κριτήρια.

Τέλος, προγραµµατίζεται η πιλοτική εφαρµογή σε δύο περιοχές της

χώρας ενός προγράµµατος ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος8 (το 2014).

Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα παραπάνω µέτρα ελήφθησαν υπό την

έγκριση –αν όχι την ενθάρρυνση– των διεθνών οργανισµών. Για παρά-

δειγµα, η έκθεση του ΟΟΣΑ (2013) για τη «µεταρρύθµιση των προγραµ-

µάτων κοινωνικής πρόνοιας» στην Ελλάδα πρότεινε τα εξής:

«Πρέπει να επεκταθεί το επίδοµα ανεργίας και η διάρκειά του, βά σει

εισοδηµατικών κριτηρίων, και να αναπτυχθούν προγράµµατα δια -

σύνδεσης των προνοιακών παροχών µε την υποχρέωση ή τη δια θε -

σιµότητα προς εργασία καθώς και ενεργητικές πολιτικές ενίσχυσης

της απασχόλησης. Πρέπει να ολοκληρωθεί η εφαρµογή της µεταρ -

ρύθµισης των οικογενειακών επιδοµάτων που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα αντικατάστασης των υφιστάµε-

νων επιδοµάτων αναπηρίας από ένα ενιαίο επίδοµα βάσει εισοδηµα-

τικών κριτηρίων, συµβατό µε τους υπάρχοντες νοµικούς και πρακτι-

κούς περιορισµούς και να βασιστούν τα επιδόµατα αναπηρίας και

τα επίπεδα συντάξεων, στο µέτρο του δυνατού, στη δυνατότητα προς

εργασία, έτσι ώστε να ενθαρρύνεται η απασχόληση. Πρέπει να θε -

σµοθετηθεί ένα νέο στεγαστικό επίδοµα βάσει εισοδηµατικών κριτη -

ρίων.» (ΟΟΣΑ 2013, σελ. 23).
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Σε παρόµοια κατεύθυνση κινήθηκε σχετική Έκθεση του ∆ΝΤ:

«Η µεγαλύτερη εξοικονόµηση µπορεί να επιτευχθεί µε την κατάργη -

ση των περισσοτέρων επιδοµάτων και την αντικατάστασή τους από

ένα ενιαίο πρόγραµµα ελάχιστου εισοδήµατος –το οποίο θα λειτουρ -

γεί µε εισοδηµατικά κριτήρια και θα απευθύνεται στο χαµηλότερο

20% της κατανοµής εισοδήµατος (χρησιµοποιώντας αντικειµενικά

κριτήρια για τον έλεγχο της φοροδιαφυγής και της απόκρυψης εισο-

δήµατος). Μέρος της εξοικονόµησης (της τάξης του 0,5-1% του

ΑΕΠ) θα µπορούσε να επανεπενδυθεί για την ενίσχυση των κύριων

επιδοµάτων (π.χ. των επιδοµάτων ανεργίας) για την προστασία των

πιο αδύναµων» (IMF 2012, σελ. 19-20).

Σε κάθε περίπτωση, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι τα µέτρα αυτά κι -

νούνται στην ορθή κατεύθυνση, καλύπτοντας µερικά από τα σηµαντικό-

τερα κενά προστασίας –στη θεωρία. Ωστόσο, η θετική επίδραση από την

εφαρµογή τους κινδυνεύει να είναι πολύ ασθενέστερη στην πράξη.

Αυτό συµβαίνει για δύο λόγους. Καταρχήν, η επιτυχηµένη εφαρµο-

γή των µέτρων ενίσχυσης του κοινωνικού διχτυού ασφαλείας προ ποθέ-

τει µια πολιτική και διοικητική προετοιµασία η οποία σήµερα απλώς δεν

υφίσταται. Για παράδειγµα, ο ΟΑΕ∆ δεν έχει ακόµη αναλάβει µια εκστρα -

τεία ενηµέρωσης των µακροχρόνια ανέργων για τα διευρυµένα κριτήρια

επιλεξιµότητας, ούτε ο ΟΓΑ έχει κάνει κάτι αντίστοιχο για το –ήδη υλο-

ποιούµενο– ενιαίο επίδοµα στήριξης τέκνων, µε αποτέλεσµα η συµµετο -

χή στα προγράµµατα αυτά να είναι µικρότερη από την αναµενόµενη.

Επι πλέον, παρότι έχουµε πλέον µπει στο έτος 2014, έτος έναρξης της

πιλοτικής εφαρµογής του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος σε δύο

περιοχές της χώρας, δεν έχει ακόµη οριστεί ποιες θα είναι αυτές οι δύο

περιοχές – ενώ η αναγκαία προεργασία σε επίπεδο Υπουργείου Εργα -

σίας και τοπικών φορέων υλοποίησης (∆ήµων; Περιφερειών;) ουσιαστικά

δεν έχει ακόµη αρχίσει.

Από την άλλη, εάν η απαραίτητη προετοιµασία είχε όντως προ -

χωρήσει, οι διαθέσιµοι πόροι θα αποδεικνύονταν ανεπαρκείς. Πράγµατι,

οι πιστώσεις που έχουν προβλεφθεί απέχουν πολύ από το να καλύπτουν

το κόστος χορήγησης των µέτρων σε όλους τους δυνητικούς δικαιού -
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χους. Συγκεκριµένα, η Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου («Ρυθµίσεις

κα τεπειγόντων θεµάτων του ν.4046/2012 και του ν.4093/2012») ορίζει µε -

ταξύ άλλων ότι η προκαλούµενη δαπάνη από την πιλοτική εφαρµογή του

ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό

των €20 εκατ., ενώ το ύψος της συνολικής δαπάνης για το επίδοµα µα -

κροχρόνιας ανεργίας δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των €35 εκατ.

ετησίως. Σηµειώνεται ότι το τελευταίο αντιστοιχεί σε ετήσια επιδότηση

14.500 περίπου µακροχρόνια ανέργων – ενώ ο αριθµός όσων πληρούσαν

τα κριτήρια επιλεξιµότητας του επιδόµατος το 2012 (δηλ. προ της µείω-

σης της κατώτατης ηλικίας διεκδίκησης από 45 σε 20 έτη) ξεπερνούσε

τις 190 χιλιάδες. Με άλλα λόγια, όσοι δικαιούνται επίδοµα µακροχρόνιας

ανεργίας (και γνωρίζουν ότι το δικαιούνται, παρά τις προσπάθειες των αρ -

µόδιων φορέων) θα βρεθούν χωρίς εισοδηµατική ενίσχυση επειδή εξαν-

τλήθηκαν οι σχετικές πιστώσεις.

Με άλλα λόγια, η αδιαφορία της πολιτικής ηγεσίας, η ανεπάρκεια

της δηµόσιας διοίκησης και η ελλειµµατική χρηµατοδότηση «δένουν» σε

ένα αρµονικό σύνολο, όπου κάθε ένας από τους παραπάνω παράγοντες

«δικαιώνει» τους άλλους δύο. Περιττό να προστεθεί ότι ο συµβολικός και

ρητορικός χαρακτήρας της επιχειρούµενης ενίσχυσης του κοινωνικού δι -

χτυού ασφαλείας έχει µια παρενέργεια: πλήττει τις πιο αδύναµες από τις

οικογένειες που βρίσκονται εξαιτίας της κρίσης σε κατάσταση ακραίας

ένδειας.

Κατά τα άλλα, το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρα -

τηγικής 2013-2016 προβλέπει περικοπή δαπανών κατά €9,6 δις και αύ -

ξηση φόρων κατά €3,9 δις. Οι κοινωνικές παροχές καλούνται να συνει-

σφέρουν το µισό ακριβώς της συνολικής εξοικονόµησης (€6,1 δις από

περικοπές συντάξεων, και άλλων κοινωνικών επιδοµάτων υπηρεσιών, και

€0,7 δις από αυξήσεις εισφορών κοινωνικής ασφάλισης), χωρίς να συ ν -

υπολογίζονται οι περικοπές στη χρηµατοδότηση νοσοκοµείων και άλ λων

κοινωνικών υπηρεσιών. Συνολικά, η αναλογία περικοπών στα κοινωνικά

επιδόµατα και νέας δαπάνης για την ενίσχυση του κοινωνικού δι χτυού

ασφαλείας είναι µάλλον άνιση: για κάθε €100 που εξοικονοµού νται από

τις περικοπές, λιγότερα από €5 «επανεπενδύονται» στα τέσσερα µέτρα

ενίσχυσης του κοινωνικού διχτυού ασφαλείας που αναλύθηκαν παραπάνω.
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3. Η πολιτική οικονοµία του κοινωνικού κράτους

Είναι προφανές ότι το κοινωνικό κράτος στην Ελλάδα έχει µπει

στην εποχή της «µόνιµης λιτότητας» (Pierson 2004), όπου τα δηµοσιονο-

µικά περιθώρια για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής γίνονται ασφυκτικά.

Παρ’ όλα αυτά, τα κοινωνικά δικαιώµατα στην Ελλάδα υπήρξαν πάντοτε

τόσο άνισα κατανεµηµένα µεταξύ των διάφορων κατηγοριών που τα πε -

ρι θώρια βελτιώσεων της κοινωνικής προστασίας µε ταυτόχρονη µείωση

των ελλειµµάτων ήταν εκτεταµένα.

Κάτι τέτοιο όµως δεν συνέβη. Από την έναρξη της κρίσης, οι εκά-

στοτε κυβερνήσεις –χωρίς ιδιαίτερη πίεση στο θέµα αυτό από τις εκά-

στοτε αντιπολιτεύσεις– έκαναν ελάχιστα για να επεκτείνουν την κάλυψη

και να κλείσουν τα κενά στο κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας (π.χ. χρησιµο-

ποιώντας τα ποσά που εξοικονοµούνται από περικοπές γενναιόδωρων

παροχών για προνοµιούχες οµάδες). Η κατανοµή των διαθέσιµων πόρων

µε γνώµονα την πολιτική επιρροή, και όχι την ανάγκη για κοινωνική προ-

στασία, αποδείχθηκε συχνά η κατευθυντήρια αρχή πίσω από την άσκηση

κοινωνικής πολιτικής.

Το γενικά χαµηλό ενδιαφέρον των πολιτικών, των µέσων ενηµέρω-

σης και της κοινής γνώµης για την –πιο αναγκαία παρά ποτέ– ενίσχυση

του κοινωνικού διχτυού ασφαλείας µπορεί να εξηγηθεί µε αναφορά στην

«πο λιτική οικονοµία του κοινωνικού κράτους», δηλ. στη στοίχιση πολιτι -

κών και κοινωνικών δυνάµεων γύρω από τα υλικά συµφέροντα που γεννά

η ύπαρξη και η λειτουργία προγραµµάτων κοινωνικής προστασίας. Η

φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισµός δεν πλήττουν παρά µόνο µια µι -

κρή µειονότητα του πληθυσµού. Οι άµεσα ενδιαφερόµενοι δεν διαθέτουν

το χρόνο ούτε την ενεργητικότητα που απαιτεί η συµµετοχή στην πολιτι-

κή διαδικασία, συχνά δε (όπως π.χ. στην περίπτωση των ξένων µετανα-

στών) δεν διαθέτουν καν εκλογικά δικαιώµατα. Έτσι, η φωνή τους έχει

µι κρό ειδικό βάρος στα πολιτικά κόµµατα, στα εργατικά συνδικάτα και

στα µέσα ενηµέρωσης.

Υπό µια έννοια, η αποτυχία εκπροσώπησης φαίνεται να είναι ο πυ -

ρήνας του προβλήµατος. Τόσο οι κοινωνικές οργανώσεις (συµπεριλαµβα -

νοµένων των εργατικών συνδικάτων) όσο και τα πολιτικά κόµµατα (συµπε -
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ριλαµβανοµένων εκείνων της Αριστεράς) φαίνονται πολύ πιο ευαίσθητα

στα συµφέροντα π.χ. των εργαζοµένων του δηµοσίου τοµέα ή των «ευ γε -

νών» επαγγελµάτων από όπου προέρχεται η πλειονότητα των µελών τους,

παρά σε αυτά π.χ. των ανασφαλίστων εργαζοµένων σε επισφαλείς θέσεις

εργασίας, των ανέργων, των νέων που αναζητούν απασχόληση, των γυναι -

κών εκτός αγοράς εργασίας, των φτωχών. Όσο λιγότερο εκπρο σωπούνται

οι «εκτός των τειχών» στην πολιτική διαδικασία, τόσο πε ρισ σό τερο υπαγο-

ρεύονται τα θέµατα του πολιτικού διαλόγου από τους «εντός των τειχών».

Το έλλειµµα εκπροσώπησης θα µπορούσε να αντισταθµιστεί –του-

λάχιστον εν µέρει– µέσω της ενεργοποίησης ενός «συνασπισµού συνη -

γορίας»9– δηλ. άτυπων κινήσεων πολιτών που δεν είναι οι ίδιοι φτωχοί

αλ λά αγωνίζονται να επηρεάσουν την κοινή γνώµη και να αναγκάσουν τις

πολιτικές δυνάµεις να δώσουν µεγαλύτερο βάρος στην καταπολέµηση

της φτώχειας.

Τέτοιοι όµως συνασπισµοί συνηγορίας δεν φαίνεται να υφίστανται

στην Ελλάδα –ή τουλάχιστον είναι απελπιστικά αδύναµοι. Και έτσι, ανα -

πόφευκτα, η πολιτική για την καταπολέµηση της φτώχειας παραµένει

ζήτηµα χαµηλής προτεραιότητας, όπως άλλωστε συνέβαινε και προ κρί -

σης. Η αδιαφορία για τη φτώχεια είναι γενική, µε ελάχιστες (τιµητικές)

εξαιρέσεις: αφορά την πολιτική ηγεσία των αρµόδιων υπουργείων όσο

και το διοικητικό τους προσωπικό, την κυβέρνηση όσο και την αντιπολί -

τευση, τα εργατικά συνδικάτα όσο και τις εργοδοτικές οργανώσεις, την

Εκκλησία όσο και τις µη κυβερνητικές οργανώσεις, τα µέσα ενηµέρωσης

όσο και τους υπόλοιπους διαµορφωτές της κοινής γνώµης –και κυρίως

αφορά πρωτίστως τις εγχώριες πολιτικές και κοινωνικές δυνάµεις και

δευτερευόντως την «Τρόικα».

Φυσικά, σε µια δηµοκρατική πολιτεία, κάθε κοινωνία έχει σε τελευταία

ανάλυση τους θεσµούς που της ταιριάζουν. Η γενικευµένη, όµως, αδια -

φορία για όσους απειλούνται από τη (συχνά, ακραία) φτώχεια είναι ατυχής:

υπονοµεύει την αξιοπιστία των θεσµών, κλονίζει την κοινωνική συνοχή, και

τελικά υποθηκεύει το µέλλον της Ελλάδας ως πολιτισµένης χώρας.
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9. Για µια ανάλυση της έννοιας του «συνασπισµού συνηγορίας» βλ. Saba -

tier (1998).
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ΑΤΥΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

ΣΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: 

ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩ∆ΩΝΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ*

Αντιγόνη Λυµπεράκη
Kαθηγήτρια Παντείου Πανεπιστηµίου 

Πλάτων Τήνιος
Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πειραιώς

1. Εισαγωγή – Η συνολική κοινωνική προστασία

Τι γίνεται στην κοινωνία όταν το Κράτος αδυνατεί να επιτελέσει λει -

τουργίες τις οποίες έχει αναλάβει; Πώς επιτελείται το έργο από το οποίο

αποσύρεται το Κράτος; Αν η κοινωνική πολιτική συρρικνούται, τι σηµαί -

νει αυτό για τις ίδιες αυτές λειτουργίες και για τους φορείς και τα άτοµα

που αναλαµβάνουν να τις αναπληρώσουν; Τι σηµαίνει η απόσυρση αυτή

για την οικογένεια; Πόση πραγµατική απώλεια ευηµερίας συνεπάγεται η

συρρίκνωση των κοινωνικών δαπανών για τις οικογένειες (άνδρες και γυ -

ναίκες); Αν περικόπτονται κάποιες δαπάνες, αυτό σηµαίνει πάντα και αυ -

τονόητα µείωση της πραγµατικής κοινωνικής προστασίας;

Τα ερωτήµατα αυτά δεν έχουν προφανείς απαντήσεις. Καθώς τα

ερω τήµατα συσσωρεύονται, οφείλουµε να θέσουµε και µια τελείως “πα -

ρά δοξη” ερώτηση: Θα µπορούσε µια (καλοπροαίρετη) προσπάθεια αύξη -

σης των κρατικών κοινωνικών δαπανών ακόµη και να θίξει τη συνολική

κοινωνική προστασία;

Η κρίση επηρεάζει το Κράτος και οδηγεί αναγκαστικά στη δραστι-

κή του συρρίκνωση: η προσφορά κρατικής κοινωνικής προστασίας συρρι -

* Η παρούσα εργασία έγινε στα πλαίσια του χρηµατοδοτούµενου ερευνη -

τικού προγράµµατος «ΕΠΕ∆ΒΜ 2007-2013 “ΑΡΙΣΤΕΙΑ”-2646-HYBRIDWELFARE».
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κνώνεται καθώς η ζήτηση εκτινάσσεται. Το κενό που δηµιουργείται φαί -

νεται εκ πρώτης όψεως ως µεγάλο και δυσαναπλήρωτο. Αντίστοιχη –αν

όχι σοβαρότερη– ήταν και η εξέλιξη που αντιµετωπίστηκε στην Ανατολι-

κή Ευρώπη µε την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισµού. Όµως, εκεί,

παρά την κατάρρευση της καταγεγραµµένης µακροοικονοµικά εικόνας,

φάνηκε εκ των υστέρων ότι η κοινωνία άντεξε και αντεπεξήλθε σε ένα

βαθµό που δεν τον περίµενε κανείς. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο

Richard Rose: «Οι περισσότεροι άνθρωποι αντεπεξέρχονται στην κρίση

καλύτερα από ό,τι οι κυβερνήσεις τους» Rose (2011, σελ. 364). Στην περί -

πτωση της Ανατολικής Ευρώπης κινητοποιήθηκαν δίκτυα αλληλεγγύης

γύρω από την οικογένεια που συµπλήρωσαν τα κενά που δηµιουργήθη-

καν. Το παιχνίδι σώθηκε από αόρατους παίκτες που ήταν πίσω από τα

µακροοικονοµικά µεγέθη.

Μπορεί να συµβαίνει το ίδιο και στην Ελλάδα –όπως τουλάχιστον

δείχνουν πολλοί συγκεντρωτικοί δείκτες; Μήπως όµως η µετρούµενη συρ -

ρίκνωση του “επίσηµου” κοινωνικού κράτους δεν συνεπάγεται αντί στοιχη

µείωση της πραγµατικής κοινωνικής προστασίας; Ή µήπως και εδώ µια

εικόνα που εστιάζεται αποκλειστικά στο επίσηµο κοινωνικό κράτος δίνει

µια ιδιαίτερα σκοτεινή εικόνα της πραγµατικότητας; Μήπως, η πραγµατι -

κότητα είναι πιο σύνθετη από τις απλουστευτικές γενικεύσεις που κυριαρ -

χούν στα τηλεοπτικά πεντάλεπτα;  

Η απάντηση πρέπει να αναζητηθεί σε ένα κρίσιµο ερώτηµα: Ποιος

αναλαµβάνει τις υπηρεσίες και το έργο της κοινωνικής πολιτικής όταν το

κράτος αποσύρεται;

Αν θεωρήσουµε ότι η κοινωνική πολιτική είναι εξ ορισµού κρατική,

τότε η απάντηση προκύπτει ως ταυτολογία και είναι κενή περιεχοµένου:

∆εν τις πραγµατοποιεί κανείς και έτσι δηµιουργείται κενό ανάλογο της

κρατικής εµβέλειας της προηγούµενης φάσης. 

Αν όµως το Κράτος δεν ανέλαβε ποτέ ουσιαστικά αυτές τις αρµο-

διότητες, η συρρίκνωσή του δεν προκαλεί πραγµατικό κενό. Θα µπορού -

σαµε όµως ακόµη και να αντιτάξουµε ένα σενάριο στο οποίο η διάσωση

προνοµίων των λίγων µε όχηµα την υπερφορολόγηση των πολλών µπο ρεί

να οδηγήσει σε επιδείνωση της δυνατότητας της οικογένειας (χρηµατικοί

πόροι και προσπάθεια) να συνεχίσει να προσφέρει κοινωνικές υπη ρεσίες
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προς τα µέλη της. Άρα µια (φαινοµενική) τόνωση του επίσηµου κοινωνι-

κού κράτους µπορεί να οδηγήσει σε µείωση της κοινωνικής προστασίας. 

Για να µπορέσουµε να απαντήσουµε στο ερώτηµα, πρέπει να δού -

µε την κοινωνική προστασία ως κοινωνική διαχείριση κρίσεων –(social

risk Management) όπως κάνουν οι Holzman and Jørgensen (2001). Σύµ -

φωνα µε αυτή την άποψη το έργο της κοινωνικής προστασίας δεν είναι

αποκλειστικά κρατικό, αλλά µπορεί να επιτελείται και από άλλους φορείς.

Αν δώσουµε έµφαση στο τι γίνεται και όχι στο ποιος το κάνει, τότε ανοί -

γει ο δρόµος για δώσουµε περιεχόµενο στην “απόσυρση του Κράτους”1.

Κατ’ αναλογία, µπορούµε να ορίσουµε το “υβριδικό κοινωνικό κράτος” που

αποτελείται από τυπικό (επίσηµη κοινωνική προστασία) και άτυπο (οι κο -

γένεια, άτυπα δίκτυα). Σηµασία για τον πολίτη έχει το άθροισµα των δύο

και όχι µόνο το τυπικό τµήµα. (Λυµπεράκη και Τήνιος, 2012).

Έτσι, η κοινωνική πολιτική αποτελεί µια αντίδραση της οργανωµέ -

νης κοινωνίας στην ανάγκη να υπάρχει µια διαχείριση κινδύνων που αντι-

µετωπίζουν άτοµα απέναντι σε κακοτυχίες και αναποδιές, αλλά και σε

θε τικά ενδεχόµενα όπως η µακροζωία και οι ανάγκες παιδικής φροντίδας.

Στο πλαίσιο αυτό φροντίζει να περιορίζονται κατά το δυνατόν οι κοινωνι-

κοί κίνδυνοι, αλλά και να µετριάζονται τα αποτελέσµατα όταν αυτοί οι

κίνδυνοι επέλθουν. Οι υπηρεσίες αυτές δεν προσφέρονται µόνο από το

κράτος, αλλά και από άλλους, ο κυριότερος από τους οποίους είναι η οι -

κογένεια. Αν εξετάσουµε το σύνολο του συστήµατος διαχείρισης κοινω-

νικών κινδύνων ασχέτως φορέα προσφοράς, τότε οι µεταβολές σε έναν

φορέα ή µια µέθοδο παροχής υπηρεσιών θα έχουν επιπτώσεις σε άλλους. 

Στην Ελλάδα, παραδοσιακά, η οικογένεια συµπληρώνει τις ελ λεί ψεις

του Κράτους2. Καθορίζει ποιος εργάζεται (ορατός) και ποιος όχι (αόρα-

ΑΤΥΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

1. Σηµειωτέον ότι η προσέγγιση της ΕΕ που ενσωµατώθηκε και στη ∆ιαδι-

κασία της Λισαβόνας 2000 είναι αντίστοιχη: “Η Κοινωνική προστασία ως συντε-

λεστής παραγωγής”. Οµοίως και τα στοιχεία ESSPROS αναφέρονται σε λειτουρ -

γίες (που µπορούν να επιτελούνται από Κράτος, ΜΚΟ, ιδιωτικούς φορείς) και

δεν εξετάζουν ποιος τις επιτελεί.

2. Αντίστοιχα φαινόµενα παρατηρούνται και σε άλλες µεσογειακές χώρες

(Bettio and Plantenga, 2004· Ferrera, 1996). 
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τος παίκτης). (συµµετοχή στην εργασία). Ποιος περνά στην αγορά και

ποιος όχι (υπηρεσίες φροντίδας απαραίτητες για την αναζήτηση εργα -

σίας). Αποφασίζει την αποταµίευση και τη ρευστοποίηση περιουσίας (κα -

τοικία, λοιπά περιουσιακά στοιχεία). Είναι η βασική διανεµητική µηχανή

µεταξύ γενεών. Χρηµατοδοτείται συχνά από την οικογενειακή επιχεί ρηση

(διασύνδεση µε παραγωγή, φοροδιαφυγή). Η οικογένεια συµπλη ρώνει το

κόστος της εκπαίδευσης και τροφοδοτείται από ή κατά περί πτωση ενι -

σχύει το σύστηµα συντάξεων (Attias-Donfut et al., 2005). 

Όµως η σχέση οικογένειας-κοινωνικού κράτους (Το «Υβριδικό Κοι-

νωνικό Κράτος») είναι σε µετασχηµατισµό. Για να εκτιµήσουµε πώς αντι-

δρά στην κρίση, πρέπει να ανατρέξουµε στη διαδικασία µετασχηµατισµού

της σχέσης οικογένειας και παροχής υπηρεσιών διαχείρισης κοινωνικών

κινδύνων. Να δούµε δηλαδή το δίπολο “κράτος-οικογένεια” από τη σκο-

πιά της οικογένειας. Το κείµενο που ακολουθεί εξετάζει τρία κρίσιµα θέ µα -

τα: Πώς ήταν η σχέση στο παρελθόν, σε τι άλλαξε, και πού είναι σή µερα. 

Το κρίσιµο σηµείο στην ανάλυση αυτή είναι το πώς η ατελής µεταρ -

ρύθµιση 1995-2007 έχει αφήσει την οικογένεια εκτεθειµένη και θέτει σε

αµφισβήτηση την ικανότητά της να αντεπεξέλθει στις αυξηµένες προκλή -

σεις που προκαλεί η κρίση.

2. Πώς ήταν; Οικογένεια και κράτος ως τα τέλη του ’90

Ο βασικός αόρατος παίκτης στην ανάλυσή µας είναι η µεσογειακή

οικογένεια και η επιβίωση του παραδοσιακού µοντέλου διακριτών ρόλων

και υποχρεώσεων ανάµεσα στα φύλα: ο άνδρας εργάζεται και συνεισφέ -

ρει, ενώ η γυναίκα φροντίζει (male breadwinner model, βλ. Blau et al.,

2010). Έτσι στην Ελλάδα παραδοσιακά, όπως και αλλού, η οικογένεια απο -

τελούσε τον βασικό πάροχο όλων των κοινωνικών υπηρεσιών.

Εποµένως στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες χώρες της Μεσογείου,

το κοινωνικό κράτος βρίσκεται µεταξύ ενός πλήρως ανεπτυγµένου κρα-

τικού µοντέλου και του είδους οικογενειακής προστασίας που χαρακτη -

ρίζει αναπτυσσόµενες χώρες (familism –ισχυρή οικογένεια3). Η λειτουρ -

68
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3. Βλ Gough and Woods 2004 και IDS (2011). 
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γία του κοινωνικού ιστού ασφάλειας επιτελείται από την οικογένεια, ενώ

η χαµηλή διοικητική ικανότητα του Κράτους αποτρέπει την “επισηµοποίη -

ση” της ελάχιστης προστασίας. Αντίθετα, η επίσηµη προστασία απορρο-

φάται κυρίως από τις συντάξεις (σε προνοµιούχους κλάδους) και την υγεία. 

H περίπτωση της Ελλάδας έχει όµως σηµαντικές διαφορές από την

υπόλοιπη (Καθολική) Νότια Ευρώπη4. Η ανθρωπολογική έρευνα ήδη από

την εποχή που η Ελλάδα ήταν µια αγροτική χώρα παρατήρησε ότι ελ -

ληνική οικογένεια ήταν και είναι πυρηνική (ζευγάρι/παιδιά) και όχι διευ -

ρυµένη, όπως σε άλλες µεσογειακές χώρες, όπως η Σικελία) (Friedl 1962).

Σηµαντικό σηµείο, επίσης, είναι ότι προσβλέπει και σε πατρωνία – µε την

έννοια ότι διατηρεί ένα δίκτυο υποστήριξης µεταξύ οµοίων (κουµπαριές

κλπ.) αλλά και µε την εξουσία –δίκτυα πατρωνίας. Κρίσιµη στη λειτουρ -

γία της οικογένειας ήταν η έννοια της τιµής – που εν πολλοίς προδιέγρα-

φε και τη γεωµετρία των δικτύων εξάρτησης. Η αγροτική κληρονοµιά –το

σηµείο εκκίνησης– αποτυπώνεται στην πρωτοποριακή ανθρωπολογική

έρευνα του John Campbell (1965). Ο Νίκος Μουζέλης (Mouzelis, 1978)

αναλύει τον µετασχηµατισµό αυτής της κατάστασης σε ένα αναπτυξιακά

αναποτελεσµατικό καπιταλισµό, ο οποίος διατηρεί και επαυξάνει τα δί -

κτυα εξάρτησης εξελισσόµενος προς αυτό που τώρα λέγεται το “πελα-

τειακό κράτος”. Αποτέλεσµα της ιστορικής αυτής εξέλιξης ήταν ότι στην

Ελλάδα το κοινωνικό κεφάλαιο ήταν και είναι περιορισµένο: τα περιθώ -

ρια εµπιστοσύνης ατόµων που δεν ανήκουν στον στενό πυρήνα των άτυ -

πων δικτύων είναι περιορισµένα, µια καχυποψία που εκτείνεται ιδιαίτερα

µάλιστα σε απρόσωπες κρατικές δοµές – όπως αυτές της κοινωνικής προ -

στασίας (Lyberaki and Tsakalotos, 2002). Η έλλειψη εµπιστοσύνης και το

χαµηλό κοινωνικό κεφάλαιο είχε επισηµανθεί ως πρόβληµα και ανασταλ -

τικός παράγων στις µεταρρυθµίσεις πριν την κρίση. 

Το αποτέλεσµα είναι ότι –παρά τις ελλείψεις του επίσηµου κράτους–

και το ανεπίσηµο κράτος είναι µε τη σειρά του ελλειµµατικό, µε την έν -
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4. Για τις οµοιότητες και διαφορές ανάµεσα στον Βορρά, στο Νότο και στην

Ελλάδα, ως προς τη συνοχή της οικογένειας βλ. Λυµπεράκη, Παπαδούδης και

Τήνιος (2009), καθώς και Reher (1998).
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νοια ότι τα δίκτυα υποστήριξης είναι περιορισµένα και µικρής εµβέλειας5.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, όπως προκύπτει από τον ∆είκτη Καλύτερης

Ζωής του ΟΟΣΑ (OECD Better Life Index), η Ελλάδα (µαζί µε την Τουρ -

κία) αισθάνονται τον περίγυρο ως εχθρικό: σε σχέση µε άλλες χώρες βρί -

σκονται σε χαµηλότερη θέση στην απάντηση “αν υπάρχουν άτοµα στα

οποία µπορείς να βασίζεσαι σε περίπτωση ανάγκης” – (people you can

count on at time of need). Αυτό µάλιστα συµβαίνει, αν και η συχνότητα

των κοινωνικών επαφών είναι µεγαλύτερη από άλλες χώρες. Η διάχυτη

αυτή καχυποψία µπορεί να µεταφράζεται σε δυσκολία ανοίγµατος προς

επίσηµα δίκτυα κοινωνικής προστασίας αλλά και σε κύκλους ευρύτερους

της άµεσης οικογένειας – όπως φίλοι, γνωστοί και οργανώσεις της κοι-

νωνίας πολιτών (π.χ. συνδικάτα). Οι ελλείψεις αυτές δεν είναι ορατές σε

περιόδους ευηµερίας, είναι όµως πιθανόν να καταστούν εµφανείς σε πε -

ριόδους παρατεταµένης κρίσης.

Από τη δεκαετία του ’80 το µεσογειακό κράτος βρίσκεται σε διαδι-

κασία ανάταξης και µεταρρύθµισης (recalibration and reform –Ferrera,

2010). Οι κοινωνικές δαπάνες σε όλες τις µεσογειακές χώρες (Πορτο-

γαλία, Ιταλία, Κύπρος, Ελλάδα, Ισπανία) αυξάνονται και το σύστηµα εξευ -

ρωπα ζεται µε διαφορετικές ταχύτητες6. Κεντρικό ζητούµενο της ανά-

ταξης είναι αν θα µπορούσε να βρεθεί ένας ρόλος για οικογενειακή αλ -

ληλεγγύη σε λειτουργική ισορροπία µε το κράτος. Η διαδικασία αυτή, σε

διαφορετικό βαθµό σε κάθε χώρα, αποτελούσε και το µεγάλο στοίχηµα

της σύγκλισης µε την ΕΕ. 

Στην Ελλάδα, το τυπικό Κοινωνικό Κράτος, που σταδιακά επεκτά-

θηκε από τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο και ύστερα, ασχολείται πρω -

τίστως µε τις συντάξεις. Όλα τα υπόλοιπα τα αναλαµβάνει το «άτυπο

κοινωνικό κράτος», ή αλλιώς η οικογένεια7. 
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5. Η κοινωνιολογία (Christakis and Fowler, 2009) και τα οικονοµικά των

δικτύων (Goyal, 2007) αποτελούν εστία έντονης ερευνητικής αναζήτησης από το

2005. 

6. Tinios (2013β).

7. Βλ. Börsch-Supan and Tinios (2001), Τήνιος (2010). 
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Έτσι, ως το 1995 δέσποζε το παλιό µοντέλο που βασιζόταν σε τέσ-

σερις πυλώνες:

1. Η επίσηµη κοινωνική προστασία διοχετεύεται κατά προτεραιό -

τητα σε συντάξεις και υγεία.

2. Οι άλλες ανάγκες των ατόµων εξυπηρετούνται από την οικογέ-

νεια (π.χ. χρηµατοδότηση γέννησης παιδιών, περιόδου ανερ γίας).

3. Οι υπηρεσίες φροντίδας προσφέρονται από τις γυναίκες που

µένουν στο σπίτι ή είναι συµβοηθούντα µέλη οικογενειακών επι -

χειρήσεων συνήθως αµισθί. Τέλος, 

4. Η διάρθρωση της παραγωγής διευκολύνει την παροχή άτυπης

προστασίας (η πολύ µικρή οικογενειακή επιχείρηση ή αγροτική

εκµετάλλευση, ο κοµβικός ρόλος των ακινήτων και της αντιπαρο -

χής). 

3. Η χαµένη δεκαετία πριν την κρίση: Αυταπάτες βιωσιµότητας

Κατά την περίοδο 1995-2003 υπήρξε µια µεγάλη αύξηση στις κρα-

τικές κοινωνικές δαπάνες (Τήνιος, 2010, 2013· Ματσαγγάνης, 2011). Το

επίσηµο κοινωνικό κράτος γίνεται αισθητά µεγαλύτερο. Εντούτοις ουσια-

στικά παραµένει το ίδιο –δίδοντας έµφαση όπως και πριν στις συντάξεις

και διατηρώντας νησίδες προνοµίων στο πέλαγος ανεπάρκειας. 

Η ένταση της παγκοσµιοποίησης και το άνοιγµα των αγορών στον

ανταγωνισµό (κυρίως από τις εισαγωγές) αµβλύνεται από τον φθηνό δα -

νεισµό στο πλαίσιο του ευρώ. Έχει υπολογιστεί ότι µόνο η µείωση επι-

τοκίων 1997-2001 και η συνεπακόλουθη εξοικονόµηση δαπανών τόκων

επέτρεψε στις δαπάνες να ανεβούν κατά περισσότερο από 2,3 µονάδες

του ΑΕΠ (Τήνιος, 2003, σελ. 200). 

Παρά ταύτα, στην περίοδο από το 1992 και µετά βλέπουµε µια µε -

γάλη έξοδο γυναικών προς την αγορά εργασίας –η συµµετοχή αυ ξήθηκε

από 43,2% το 1991 σε 59,2% το 2008 (Λυµπεράκη και Τήνιος, 2010). H

αύξηση αυτή δεν συνέπεσε µε κάποια αύξηση στην παροχή υπηρεσιών

φροντίδας που θα επέτρεπαν στις γυναίκες αυτές να αναθέσουν αλλού

τη φροντίδα των µελών της οικογένειας του, ώστε να µπορούν να βγουν
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από το σπίτι. Η ουσιώδης διαφορά συνίσταται στην παράλληλη ανάπτυ -

ξη µιας ιδιωτικής αγοράς παροχής υπηρεσιών φροντίδας, που βασιζόταν

πρωτίστως στη διαθεσιµότητα προσφοράς εργασίας οικιακών υπηρε-

σιών σε προσιτές τιµές εκ µέρους µεταναστριών (Lyberaki, 2011). 

Με άλλα λόγια, τα νοικοκυριά αγοράζουν µέρος των κοινωνικών 

υ πηρεσιών που καταναλώνουν, περισσότερες γυναίκες εργάζονται µε αµοι -

βή, ενώ η οικογενειακή επιχείρηση έχει ολοκληρώσει την «απελευθέ ρω -

ση» των συµβοηθούντων γυναικών της οικογένειας. 

Η λειτουργία µιας αγοράς εργασίας δύο ταχυτήτων οδηγεί σε µια

αγορά διαφοροποιηµένη ως προς τους “εντός” του δηµοσίου και τους

εκτός του ιδιωτικού τοµέα. ∆εν είναι συµπτωµατικό ότι το πρόβληµα της

ανεργίας των νέων εµφανίζεται για πρώτη φορά, παράλληλα µε την ευε-

λιξία στο περιθώριο (Λυµπεράκη και Τήνιος, 2010· Lyberaki, 2010).

Αν και η ανάγκη εκσυγχρονισµού του κοινωνικού κράτους και η

σηµασία της προσφοράς υπηρεσιών από αυτό αρχίζουν να συναντώνται

σε επίσηµα κείµενα (όπως το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την κοινωνική 

έ νταξη 2001, 2003) αλλά και σε πολιτικές εξαγγελίες, οι προσπάθειες

εµπλου τισµού και µεταρρύθµισης του κοινωνικού κράτους ναυάγησαν

προσκρούοντας στις συγκρούσεις γύρω από το ασφαλιστικό. Όσο οι συ -

ντάξεις απορροφούν τη µερίδα του λέοντος, τόσο δεν µένει χώρος για

να αναπτυχθούν νέες υπηρεσίες.

Αν και από το 1995 (και σε αντίθεση µε άλλες χώρες) υπήρξε ραγ-

δαία αύξηση της δαπάνης για την επίσηµη κοινωνική προστασία, η µε γέ -

θυνση αυτή αξιοποιείται χωρίς δοµικές αλλαγές. Το ∆ιάγραµµα 1 δείχνει

ότι η δοµή του κοινωνικού κράτους διατηρείται. Η χρονική εξέλιξη των

αυξήσεων παρουσιάζει µάλλον µια κατάσταση που δεν ξο δεύο νται πόροι

όταν υπάρχει ανάγκη, αλλά όταν υπάρχουν λεφτά. Η δοµή του κοινωνι-

κού κράτους –αποτελούµενη από µακροχρόνιες παροχές όπως συντά-

ξεις αλλά και δαπάνες υγείας– δηµιουργεί κλάσεις µονίµων “πελατών”

που είναι αναµενόµενο να εκφράζουν έντονες και αποτελεσµατικές αντιρ -

ρήσεις σε προσπάθειες αναδιάταξης των δαπανών.

Οι αντιστάσεις αυτές είναι εµφανέστατες στην έλλειψη αποτελεσµα -

τικότητας των κοινωνικών δαπανών –ως προς την καταπολέµηση της φτώ -
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∆ΙAΓΡΑΜΜΑ 1

∆ιάρθρωση των δαπανών κοινωνικής προστασίας, Ελλάδα, 1995-2009

∆απάνες Κοινωνικής Προστασίας ως % ΑΕΠ ανά τοµέα, Ελλάδα

Πηγή: Επεξεργασία δεδοµένων ESSPROS.

χειας. Το ∆ιάγραµµα 2 δείχνει ότι η αύξηση της αποτελεσµατικότητας

ήταν αναντίστοιχη των επιπλέον πόρων που διοχετεύτηκαν (βλ. επίσης

Μητράκος και Τσακλόγλου 2011· Ζωγραφάκης και Μητράκος, 2011).

Αν και η ευκαιρία αξιοποίησης των επιπλέον πόρων για να διευκο -

λυν θεί η µεταρρύθµιση αποτελεί τη µεγάλη χαµένη ευκαιρία, κατά την

περίοδο 1995-2007 συνέβησαν µεγάλες αλλαγές που άλλαξαν τον χαρα -

κτήρα του άτυπου κοινωνικού κράτους. ΟΙ αλλαγές αυτές είχαν να κά -

νουν µε τον ρόλο της γυναίκας και έγιναν ερήµην της πολιτικής και πολι-

τικών αποφάσεων. 

Κρίσιµο ρόλο έπαιξε η ανάπτυξη µιας παράλληλης ιδιωτικής µη-

ρυθµιζόµενης αγοράς υπηρεσιών φροντίδας από το 1992 και µετά (Λυ -

µπεράκη και Τήνιος, 2010). Έτσι οι γυναίκες κατάφεραν να “αποκεντρώ -

σουν” τις ανάγκες φροντίδας συγγενών τους (παιδιών ή ηλικιωµένων γο -

νέων) που τις κρατούσαν στο σπίτι ως τότε και να εισέλθουν αυτόνοµα

στην αµειβόµενη απασχόληση. Η αγορά αυτή αναπτύχθηκε χάρις στην
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∆ΙAΓΡΑΜΜΑ 2

Η παράλληλη ανάπτυξη µίας ιδιωτικής αγοράς παροχής υπηρεσιών 

από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 και έπειτα

Μέση µηνιαία δαπάνη (σε σταθερές τιµές-έτος βάσης 2005)
για οικιακές υπηρεσίες και υπηρεσίες στο νοικοκυριό

Πηγή: Επεξεργασία δεδοµένων της έρευνας ΕΟΠ για την Ελλάδα.
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8. Στο Λυµπεράκη και Τήνιος (2010) υπάρχει ανάλυση των προσδιοριστι -

κών παραγόντων του χάσµατος φύλου στις αποδοχές καθώς και εκτίµηση του

σωρευτικού χάσµατος φύλου για γυναίκες ηλικιών από 24-45 ετών.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

είσοδο µεταναστριών µετά το 1992, οι οποίες δραστηριοποιήθηκαν στην

προσφορά υπηρεσιών φροντίδας χαµηλού κόστους. Παρά τη συνεχιζό-

µενη ύπαρξη χάσµατος στις αµοιβές ανδρών-γυναικών8, το οικογενειακό

οικονοµικό ισοζύγιο µεταβλήθηκε µέσα από αλληλουχία προσαρµογών:

η µη αµειβόµενη γυναικεία εργασία στη φροντίδα αντικαταστάθηκε από

µια αµειβόµενη θέση εργασίας που επέτρεψε τη δηµιουργία µιας τρίτης

θέσης απασχόλησης για την πρώτη γυναίκα εκτός οικογένειας. Αυτό το

ισοζύγιο ήταν θετικό, τουλάχιστον για γυναίκες µιας µεσαίας στάθµης

και άνω. Το ∆ιάγραµµα 2 δείχνει ότι τα στοιχεία της Έρευνας Οικογενεια -

κών Προ πολογισµών παρουσιάζουν µια αύξηση της δαπάνης για οικια-

κές υπηρεσίες σε πραγµατικούς όρους άνω του 50% κατά κεφαλήν, µε

µια παράλληλη αύξηση των νοικοκυριών µε θετική δαπάνη. 
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∆ΙAΓΡΑΜΜΑ 3

∆ιασύνδεση χρήσης υπηρεσιών φροντίδας για παιδιά 

και ενεργοποίησης µητέρων 1995-2001 

Πηγή: Επεξεργασία δεδοµένων της έρευνας ECHP.

Η διασύνδεση εξόδου από το σπίτι-ανάπτυξης οικιακής φροντίδας

είναι ορατή στο ∆ιάγραµµα 3 που εστιάζει στις µητέρες, στο οποίο δια-

κρίνεται µια σταθερή διεύρυνση της χρήσης υπηρεσιών φροντίδας που

συµβαδίζει µε µείωση στον αριθµό µητέρων που δηλώνουν κώλυµα. 
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(%) γυναικών µε
παιδί <12 ετών

που είναι 
µη ενεργές

λόγω φροντίδας
της οικογένειας

(%) νοικοκυριών που λαµβάνουν 
αµειβόµενη φροντίδα για παιδί <12 ετών

Τα ίδια στοιχεία, του Ευρωπα κού Πάνελ Νοικοκυριών, αξιοποιήθη-

καν οικονοµετρικά σε ένα µοντέλο επεξήγησης της πιθανότητας ερ γα -

σίας γυναικών στην Ελλάδα (βλ Lyberaki, 2011). Η ίδια συνήθης οικονο-

µετρική εξίσωση συµµετοχής υπολογίστηκε για το 1995 και για το 2001,

όταν η αγορά υπηρεσιών φροντίδας ήταν πολύ πιο ανεπτυγµένη (Πίνα-

κας 1).

Αν και σε γενικές γραµµές οι εκτιµήσεις για τα δύο έτη διαφέρουν

ελάχιστα, παρατηρούµε µεγάλη µείωση στην αρνητική επίπτωση της ύπαρ -

ξης παιδιού –τόσο σε νηπιακή ηλικία όσο και σε µεγαλύτερη. Με άλλα

λόγια, γυναίκες µε παιδιά µπορούσαν το 2001 να εργαστούν σε πο λύ µε -

γαλύτερο βαθµό παρά νωρίτερα –προφανώς επειδή τότε υπήρχε µια

λύση φροντίδας που δεν υπήρχε ενωρίτερα. Το ότι πρέπει να ευθύ νεται

η ανάπτυξη αγοράς φροντίδας και όχι η παράλληλη ανάπτυξη κρατικών

υπηρεσιών πιστοποιείται από το ότι η υπηρεσία “Βοήθεια στο Σπί τι” δεν
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Έγγαµη γυναίκα, ηλικίας 30-44, µε:

∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση, χωρίς παιδί 55,7 60,6 - - - -

∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση, 
µε 1 παιδί έως 6 ετών 42,3 55,9 13,4 4,7

∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση, 
µε 2 παιδιά έως 6 ετών 38,7 48,5 17,0 12,1

Τριτοβάθµια εκπαίδευση, χωρίς παιδί 77,4 89,2 - - - -

Τριτοβάθµια εκπαίδευση, 
µε 1 παιδί έως 6 ετών 69,1 87,3 8,3 1,9

Τριτοβάθµια εκπαίδευση, 
µε 2 παιδιά έως 6 ετών 64,6 82,8 12,8 6,4

Εκτιµηµένη 
πιθανότητα 

συµµετοχής (%)

Μείωση της πιθανότητας
συµµετοχής σε σχέση µε
τις γυναίκες χωρίς παιδί

1995 2001 1995 2001

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Οριακή επίπτωση της ύπαρξης παιδιών στη συµµετοχή µητέρων 

στην αγορά εργασίας ανά εκπαιδευτικό επίπεδο, ECHP 1995, 2001

Πηγή: ECHP 1995 και 2001, εκτιµήσεις των συγγραφέων.

είχε αρχίσει ακόµη, ενώ η προσφορά θέσεων σε παιδικούς σταθµούς ήταν

και παραµένει χαµηλότερη της προσφοράς. 

Οι ενδείξεις αυτές συντείνουν στην εκτίµηση ότι υπήρξε µεν πρόο-

δος στην περίοδο προ της κρίσης. Όµως αυτή η πρόοδος, παρά τη διαθε -

σιµότητα πόρων, προέκυψε από ενεργοποίηση των ιδίων των νοικοκυριών

και µε άµεση επιβάρυνση του οικογενειακού προ πολογισµού. Αν και ήδη

από τότε η αρωγή στην οικογένεια ήταν τµήµα των διακηρύξεων της κοι-

νωνικής πολιτικής, η ποσοτική της συµµετοχή ήταν περιορισµένη. Στο

κρίσιµο αυτό σηµείο ήταν το άτυπο κοινωνικό κράτος που έπαιξε ρόλο

πρωταγωνιστή. Την ίδια εποχή, η επίσηµη κοινωνική προστασία ήταν κα -

θηλωµένη µπροστά στην αδυναµία επίλυσης του ασφαλιστικού. Αν και

υπήρχε η πρόθεση να παίξει ρόλο, δεν υπήρχε η δυνατότητα καθώς οι

συντάξεις δέσµευαν τη µερίδα του λέοντος της χρηµατοδότησης.
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4. Τι θα γίνει µε την κρίση; Προσαρµογές της οικογένειας 

σε αµφίπλευρες πιέσεις

Η οικογένεια και το άτυπο κοινωνικό κράτος βρίσκονται µεταξύ σφύ -

ρας και άκµονος, δεχόµενα αµφίπλευρες πιέσεις από το µακροοικονο-

µικό περιβάλλον (Λυµπεράκη και Τήνιος, 2012· Lyberaki and Tinios, 2014

υπό έκδοση). 

Από τη µια πλευρά, οι ανάγκες που καλείται να εξυπηρετήσει η οι -

κογένεια εκτοξεύονται. Τα προ πάρχοντα χάσµατα κάλυψης πλαισιώνο -

νται από πολλαπλάσιους νέους βραχυχρόνιους κινδύνους που δηµιουρ-

γεί η κρίση: Ανεργία, επισφαλής εργασία, Φροντίδα, ανάγκες οικογένειας,

παιδική φύλαξη. Η βοήθεια “έσχατης ανάγκης” που προσέφερε η οικογέ-

νεια στα µέλη της –η προσφορά ενός κοινωνικού ιστού ασφάλειας– από

περιθωριακή περίπτωση γενικεύεται. 

Από την άλλη πλευρά, οι απαιτήσεις από πλευράς Κράτους, πολ-

λές από τις οποίες για χρηµατοδότηση της επίσηµης κοινωνικής προστα -

σίας, εκτοξεύονται. Οι δαπάνες αυτές αυξάνονται καθώς οι συντάξεις ως

“ασφαλές αγκυροβόλιο” οδηγούν σε αθρόες συνταξιοδοτήσεις και επο-

µένως διεύρυνση δαπανών. Όµως, η αδυναµία δανεισµού του ∆ηµοσίου

και οι περικοπές στα Ταµεία συνεπάγονται µεγαλύτερη έµφαση στην

άντληση φορολογικών και άλλων πόρων (αντί δανεισµού) για τη χρηµα-

τοδότηση των κοινωνικών δαπανών. Έτσι το οικογενειακό διαθέσιµο ει -

σό δηµα συµπιέζεται από: φορολογία και έκτακτες εισφορές, τιµολόγια

επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, περικοπές µισθών ∆ηµοσίου και συντά-

ξεων Ταµείων, φόρους στην περιουσία και τα ακίνητα. Η τάση αυτή ενι -

σχύεται από τη διατήρηση των τιµών σε υψηλά επίπεδα (εισαγόµενος

πληθωρισµός, ΦΠΑ), ενώ η καθυστέρηση διαρθρωτικών αλλαγών επιβάλ-

λει οριζόντιες µειώσεις. Ο προ πολογισµός δαπανών της οικογένειας δυ -

σχεραίνεται περαιτέρω από µια διάχυτη αβεβαιότητα: οι επανειληµµένες

περικοπές στις συντάξεις ήρθαν να διαψεύσουν µια σειρά από κυβερ -

νητικές διαβεβαιώσεις ότι δεν πρόκειται να υπάρξει περαιτέρω µείωση. 

Οι άµεσες πιέσεις στην οικογένεια ασκούνται όταν οι οικονοµικές

της δυνατότητες περιορίζονται δραστικά. Από το 2007 η σωρευτική µείω -

ση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ 23% εντείνεται από την ανεργία. Η µικρή επι -

ΑΤΥΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
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χείρηση που ως τώρα συντηρούσε την άτυπη κοινωνική προστασία υφί -

σταται πιέσεις ρευστότητας από τον περιορισµό δανεισµού, τις ληξιπρό -

θεσµες οφειλές ∆ηµοσίου αλλά και το ύψος των επιτοκίων (για τους τυ -

χερούς που µπορούν να δανειστούν). Η αποµείωση των αποταµιεύσεων

ως πηγή χρηµατοδότησης απειλείται από έντονους φόβους για αποµείω-

ση της αξίας αποθεµάτων – όπως έγινε µε το PSI, όπως πιθανώς γίνεται

µε τιµές ακινήτων και τα ενοίκια, και όπως θα µπορούσε να γίνει µε µια

αποχώρηση από το ευρώ. Το ζοφερό σκηνικό συµπληρώνεται από τις

αρ νητικές καθαρές επενδύσεις που επί σειρά ετών αποµειώνουν τις παρα -

γωγικές ικανότητες (κλείσιµο επιχειρήσεων κλπ.).

Οι πιέσεις αυτές πιέζουν µε τη σειρά τους τα όρια της κοινωνικής

προστασίας. Μεταξύ του Μαρτίου του 2011 και του ίδιου µήνα το 2012,

η ανεργία αυξήθηκε άνω του 38%, ενώ τα επιδόµατα ανεργίας µειώθη-

καν κατά 1,8%. Η αύξηση της ανεργίας είναι πολύ µεγαλύτερη από την

κρατική συµµετοχή. Η µεγάλη επιτάχυνση εξόδου προς τη σύνταξη συµ -

βαδίζει µε την ταυτόχρονη µείωση των συντάξεων –κατά 11 φορές από

το 20109. Οι παροχές σε είδος (φροντίδα, παροχές ΟΤΑ) µειώθηκαν πε -

ρισσότερο από τις παροχές σε χρήµα. Είναι αναµενόµενο τα νοικοκυ ριά

να φθάνουν στα όρια των αντοχών τους: Η συνολική δανειακή επιβάρυν -

ση των νοικοκυριών (ως προς το διαθέσιµο εισόδηµα) αυξήθηκε σηµα -

ντικά: από 28,6% το 2000, έφτασε σε 97,8% το 2012. Η µεγάλη αύξηση

των φορολογικών βαρών (τακτικών και εκτάκτων) εξαντλούν τα αποθέµα-

τα για ώρα ανάγκης. Η ρευστότητα του νοικοκυριού εξανεµίζεται (εισφο-

ρές, λογαριασµοί κοινής ωφέλειας, επιτόκια και εξυπηρέτηση δανείων,

µείωση αγροτικών επιδοτήσεων κ.λπ.).

Ο κατάλογος των πιέσεων θα µπορούσε να επεκταθεί, θεµελιώνο -

ντας προσδοκίες εξαθλίωσης και διάλυσης του κοινωνικού ιστού. Ήδη πολ -

λές από τις (µάλλον ρηχές) ανταποκρίσεις ξένων ανταποκριτών για την

κρίση σε αναζήτηση εύπεπτων και εντυπωσιακών ειδήσεων προεξοφλούν

κοινωνικό Αρµαγεδδώνα χωρίς να τον διασταυρώνουν. Πολλοί µάλιστα δεν

διστάζουν να διεκτραγωδούν την κατάσταση εφευρίσκοντας αιτιώδεις
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9. H πρόωρη συνταξιοδότηση αυξήθηκε µε  ενθάρρυνση της νοµοθεσίας

(Τήνιος, 2013· Lyberaki and Tinios, 2012β· Κανελλόπουλος, 2012).
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σχέσεις µε άνεση και σκηνοθετώντας εικόνες εξαθλίωσης (π.χ. αναζήτη -

ση «homeless destitute people who speak English» για τα δίλεπτα του

δελ τίου). Όποιος έχει παρακολουθήσει µε κριτικό µάτι κάποιες από αυ -

τές τις ανταποκρίσεις, καταλήγει στο συµπέρασµα ότι µεταδίδεται µια

συνολική εικόνα που δεν συµβαδίζει µε την πραγµατικότητα. Αν και επι-

στηµονικά πλήρη στοιχεία για την κατάσταση των νοικοκυριών (όπως η

Έρευνα Εισοδήµατος και Συνθηκών ∆ιαβίωσης) δεν θα µας δείξουν στοι -

χεία για το 2011 (όταν άρχισε να βαθαίνει η κρίση) παρά µόνο τον Μάιο

του 2014, µια ψύχραιµη εκτίµηση είναι ότι το θέµα δεν έχει ακόµη κριθεί

κατά τα µέσα του 2013. 

Στην απαισιοδοξία των µακροοικονοµικών στοιχείων (και πολλών

δειγµατοληπτικών ερευνών που εκφράζουν εκτιµήσεις των ερωτώµενων)

αντιπαραβάλλεται µια υποκειµενική αίσθηση ότι η καρτερία αντέχει, ακό -

µη. Ότι οι αλλαγές στη ζωή στην Ελλάδα είναι ίσως λιγότερο δραµατικές

από αυτό που θα ανέµενε µια απλουστευτική µακρο-ανάγνωση. Η αδιαµ -

φισβήτητη εντοπισµένη δυσπραγία που υπάρχει πλήττει συγκεκριµέ νους

θύλακες, χωρίς να έχει γενικευτεί στον γενικό πληθυσµό. 

Αυτή η πιο ψύχραιµη εκτίµηση µπορεί να βρει υποστήριξη από τη

θεωρία της αποταµίευσης. Η αποταµίευση υπάρχει ώστε να εξισορρο-

πείται η κατανάλωση µε τη σταδιακή ρευστοποίηση αποταµιεύσεων και

αξιοποίηση όποιων οικονοµικών µαξιλαριών έχουν συσσωρευτεί στην πά -

ροδο του χρόνου. Από την άλλη πλευρά, τα οικονοµικά της οικογένειας

–η άτυπη αλληλεγγύη– µας προ δεάζουν για την ύπαρξη εφεδρειών. Αν

υπάρχει η ευελιξία, τότε θα αναζητηθούν νέες διέξοδοι.

Τα στοιχεία για το πώς αντιδρούν τα νοικοκυριά στην κρίση είναι

ελλιπή και έρχονται καθυστερηµένα. Η µικρο-εικόνα που αφορά τα νοι-

κοκυριά πρέπει να αναζητηθεί από όποιες πηγές είναι διαθέσιµες. Από

µικροοικονοµικές έρευνες νοικοκυριών µόνο η Έρευνα Εργατικού ∆υνα-

µικού (ΕΕ∆) µπορεί να µας δώσει στοιχεία για το τι γίνεται στα χρόνια

της βαθιάς κρίσης. Συνεπώς στην ανάλυση που ακολουθεί αξιοποιούνται

στοιχεία από το δεύτερο τρίµηνο του 2012 της ΕΕ∆. 

Πώς αντιδρούν λοιπόν τα νοικοκυριά στην προσπάθεια να καλύ -

ψουν τις ανάγκες τους –µε δεδοµένη και την αδυναµία αρωγής από την

επίσηµη κοινωνική προστασία;
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Η πρώτη ένδειξη έχει να κάνει µε το “αποτέλεσµα επιπρόσθετου

εργαζόµενου” (added worker effect)10. H οικονοµική θεωρία µάς προ δεά -

ζει ότι, αν υπάρχει εκτεταµένη ανεργία, µπορεί να υπάρχουν δύο ειδών

αντιδράσεις: Ή να αποθαρρυνθούν κάποιοι από την αποτυχία εξεύρεσης

εργασίας και να εγκαταλείψουν την προσπάθεια, αποχωρώντας από την

αγορά εργασίας (σύνδροµο αποθαρρηµένου εργαζόµενου) ή, αντίθετα,

µπορεί να εντείνουν την αναζήτηση εργασίας για να τονώσουν το οικογε -

νειακό εισόδηµα. Στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να βλέπουµε ερ γα -

ζόµενους να προσπαθούν να µπουν στην απασχόληση για πρώτη φορά.

Ο Πίνακας 2 δείχνει ότι στην Ελλάδα υπάρχουν και οι δύο τάσεις.

Οι άνδρες εργαζόµενοι τείνουν να αποθαρρύνονται: η συµµετοχή τους

µεταξύ 2007 και 2012 έπεσε κατά 3 ποσοστιαίες µονάδες. Αντίθετα, οι γυ -

ναίκες εργαζόµενες τείνουν να προσπαθούν να βρουν δουλειά πιο εντα -

τικά. Παρά τη µεγαλύτερη ανεργία των γυναικών, η συµµετοχή γυναικών

στην αγορά εργασίας ανέβηκε κατά 4,5 µονάδες. Αν µάλιστα αποµονώ -

σουµε τις γυναίκες των οποίων ο σύζυγος είναι άνεργος ή γενικότερα µη

ενεργός, τότε η αύξηση στην απασχόληση είναι πολύ µεγαλύτερη (10,7

µονάδες στην τελευταία περίπτωση).

Τι σηµαίνει αυτό το εύρηµα; Όταν χτυπήσει η ανεργία την πόρτα

της οικογένειας, οι γυναίκες αναζητούν εργασία εγκαταλείποντας το σπί -

τι, ενώ οι άνδρες αποθαρρύνονται. (added worker effect). Αυτό λειτουρ-

γεί ως ένας ουσιαστικός εξισορροπητικός µηχανισµός αντίδρασης από

την πλευρά της οικογένειας και των γυναικών –αυτό που οι µηχανικοί α -

πο καλούν οµοιοστατικό µηχανισµό διόρθωσης. Όταν το οικογενειακό ει -

σόδηµα απειλείται, και ελλείψει κρατικής αρωγής, τα µέλη της οι κο γέ -

νειας προσπαθούν να αναπληρώσουν το χαµένο εισόδηµα. Αντί στοιχα

φαινόµενα παρατηρούνται και σε άλλες µεσογειακές χώρες όπως η Ιτα -

λία και η Ισπανία όπου πάλι η οικογένεια παίζει κρίσιµο ρόλο. Οι γυ -

ναίκες έτσι προσπαθούν να διορθώσουν τις επιπτώσεις της κρίσης ανακα -

τανέµοντας θέσεις εργασίας και ρόλους στην οικογένεια.
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10. Blau et al., 2010.
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Το φαινόµενο αυτό προσφέρει τη δυνατότητα διόρθωσης των κοινω -

νικών προβληµάτων. Για να επιτύχει απαιτούνται, όµως, και άλλες προ  -

πο θέσεις. Πρώτον, ως τώρα περισσότερες γυναίκες αναζητούν µεν εργα -

σία, αλλά δυστυχώς δεν βρίσκουν. Για να αποδώσει το σύστηµα, απαι-

τούνται και ενέργειες που θα διευκόλυναν την απασχόληση γυναικών 

– ιδίως µάλιστα αν αυτές πρέπει να βρουν µια λύση για τις υποχρεώσεις

φροντίδας. Η ελλιπής προσφορά θέσεων εργασίας που να µπορούν να

ικανοποιούν τις απαιτήσεις των γυναικών, αλλά και µια έµµεση χορήγηση

προτεραιότητας σε άνδρες οικογενειάρχες, θα µπορούσαν να αναστεί -

λουν την εξέλιξη αυτή και να οδηγήσουν και τις γυναίκες στην απογοή-

τευση. Η δεύτερη προ πόθεση επιτυχίας είναι η αλλαγή ρόλων µέσα

στην οικογένεια. Για να µπορέσουν να παίξουν οι γυναίκες τον ρόλο της

βασικής οικογενειακής πηγής εισοδήµατος, πρέπει να υπάρχει µια ανα-

κατανοµή υποχρεώσεων µέσα στην οικογένεια. Αν όχι, τότε η ενεργοποίη -

ση των γυναικών θα αποδειχθεί θνησιγενής. 

Συνοψίζοντας, για να αποδώσει η αυθόρµητη αντίδραση των γυναι -

κών απαιτούνται δύο προ ποθέσεις – και οι δύο τελείως ξένες στο πα ρα -
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Κατάσταση απασχόλησης άνδρα 95,1 92,2 92,0 -2,9 -3,1

Κατάσταση απασχόλησης γυναίκας 62,0 66,4 66,5 4,4 4,5

µε άνδρα απασχολούµενο 64,0 69,9 68,6 5,9 4,6

µε άνδρα άνεργο 66,2 65,5 72,9 -0,7 6,7

µε άνδρα µη ενεργό 46,3 52,8 56,5 6,5 10,2

Ποσοστό 
συµµετοχής

Αύξηση συµµετοχής
από το 2007 

(σε ποσοστιαίες
µονάδες)

Νοικοκυριό µε 2 ενήλικες 
έως 60 ετών και 2 παιδιά 
έως 20 ετών

2007q4 2011q4 2012q4 2011q4 2012q4

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Ποσοστό συµµετοχής στην αγορά εργασίας 2007, 2011, 2012 

σε 4µελή νοικοκυριά µε 2 παιδιά

Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, εκτιµήσεις των συγγραφέων.
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δοσιακό πλαίσιο της αγοράς εργασίας. Πρώτον να εγκαταλειφθεί η προ -

τί µηση στον “άνδρα κουβαλητή” και να ευνοηθεί η ευελιξία στην αγορά

εργασίας, Και, δεύτερον, να αναλάβουν άνδρες “γυναικείους ρόλους” µέ -

σα στην οικογένεια. 

Το στοίχηµα αυτό είναι δύσκολο να κερδηθεί. Από την ίδια την ΕΕ∆

προκύπτει ότι όσο περισσότερα παιδιά, τόσο δυσχερέστερη η αναζήτη -

ση εργασίας. Άρα, για να αποδώσει η προσπάθεια διεύρυνσης της γυ -

ναικείας απασχόλησης, πρέπει να υπάρχουν και συµπληρωµατικές ενέρ-

γειες για να τους επιτρέψουν να το κάνουν –σε υποδοµές παιδικής µέ -

ριµνας κλπ. Όµως οι κρατικές υποδοµές συρρικνώνονται, ενώ πληθώρα

κανονισµών εµποδίζουν την ανάπτυξη ελεύθερης αγοράς. ∆εύτερον, για

να βρούν και να κρατήσουν µια θέση εργασίας, απαιτούνται µέτρα ευε-

λιξίας και άρση των αντικινήτρων που απέτρεπαν µορφές εργασίας που

θα ταίριαζαν στη γυναίκα. Κάποιες αλλαγές στην προσφορά εργασίας

γίνονται τα τελευταία χρόνια. Όµως οι αλλαγές αυτές έρχονται απότοµα

και ταυτόχρονα µε κατάρρευση της ζήτησης για εργασία –ένα περιβάλ-

λον όπου η απόδοση των µεταρρυθµίσεων είναι ασαφής και το τελικό

αποτέλεσµα αβέβαιο.

Μια δεύτερη ένδειξη ενεργοποίησης της άτυπης αλληλεγγύης που

µπορεί να ανιχνευτεί µέσω της ΕΕ∆ είναι η καθυστέρηση εξόδου νέων
ατόµων από την οικογενειακή εστία11. Το ∆ιάγραµµα 4 δείχνει την κα -

τανοµή της ηλικίας ανδρών και γυναικών σε διαφορετικές περιοχές της

Ελλάδας –εξαιρώντας τους φοιτητές οι οποίοι µπορούν να επιστρέψουν

µετά από φοίτηση σε άλλη πόλη. Το διάγραµµα δείχνει την ηλικία κατά

την οποία έχει φύγει το 20% του συνόλου, το 80% και τη διάµεση ηλικία

– την ηλικία κατά την οποία έχουν φύγει οι µισοί µιας συγκεκριµένης ηλι -

κίας. Σε όλες τις περιπτώσεις έχουµε µια καθυστέρηση των “βραδυπο -

ρούντων” –του 80%. Οι γυναίκες δείχνουν µια εντονότερη τάση καθυστέ -

ρηση της έναρξης εξόδου (αύξηση του 20%). Η τάση αύξησης της δια-

µέσου είναι αισθητή κυρίως στις µικρότερες αστικές περιοχές και λιγό-
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11. Στη µετα-µνηµονιακή Ιρλανδία η αντίστοιχη τάση προσαρµογής και

συµπλήρωσης ελλείψεων του κοινωνικού κράτους γίνεται µε την αύξηση της µε -

τανάστευσης.

KOINONIKH_3_LYMPERAKH_THNIOS:ektheseis_57_NEW.qxd  4/11/2014  10:16 µ  Page 82



τερο στην Αθήνα. Ανησυχητική πρέπει να θεωρείται και µια σαφής µείω-

ση της γεωγραφικής κινητικότητας –στο σύνολο της χώρας η διάµεσος

ανεβαίνει καθώς αυξάνει το βάρος αυτών των περιοχών όπου η έξοδος

γίνεται ενωρίτερα.  

Η συγκατοίκηση αποτελεί µια µέθοδο εξοικονόµησης δαπάνης και

αντίδρασης στις οικονοµικές δυσχέρειες. Όµως είναι σαφές ότι γίνεται

σε βάρος της προσαρµοστικότητας της οικονοµίας αλλά και της ελευθε-

ρίας των ατόµων, αφού αντιπροσωπεύει µια επιστροφή στην πατριαρχι-

κή κηδεµονία. Θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι είναι αποτέλεσµα δυσλει -

τουργιών της αγοράς ενοικιαζόµενης κατοικίας –καθώς τα ενοίκια κατοι-

κιών έχουν διατηρηθεί υψηλά, όπως και ένδειξη της έλλειψης ρευστό -

τητας της οικογένειας

Και οι δύο ενδείξεις αποτελούν διαπιστώσεις ότι προσαρµόζεται η

συµπεριφορά ατόµων και οικογενειών, σε µια στιγµή που αλλάζει τα -

χύτατα το θεσµικό πλαίσιο, ενώ οι αδράνειες των αντιλήψεων, αξιών και

συµπεριφορών παραµένουν εν πολλοίς ακλόνητες. Αλλάζουν έτσι και οι

δύο πλευρές µιας (ούτως ή άλλως ασταθούς) εξίσωσης. Το τελικό απο-

τέλεσµα παραµένει άδηλο. 
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∆ΙAΓΡΑΜΜΑ 4

Ηλικία εξόδου από το σπίτι των γονέων, ανά φύλο και τόπο διαµονής,

Ελλάδα 2007-2012

Ηλικία εξόδου από το σπίτι των γονέων για το 20%, το 50% & το 80%, 
Ελλάδα 2007-2012, ανά τόπο διαµονής 

Πηγή: Επεξεργασία δεδοµένων της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού.
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5. Πώς προχωράµε; ∆ιασυνδέσεις των δύο συστηµάτων και κίνδυνοι

Μπορεί µια αύξηση των κοινωνικών δαπανών να καταλήγει θίγο -

ντας την κοινωνική συνοχή; Το ερώτηµα αυτό δεν είναι ένα ευφυολό γη -

µα αλλά µπορεί να είναι η κατάληξη ενός (όχι τελείως απίθανου) σενα-

ρίου που ίσως βρίσκεται σε εξέλιξη. 

Το παράδοξο αυτό σενάριο προκύπτει ως εξής:

• Από το 2010 υπάρχει αθρόα έξοδος στην σύνταξη, ιδίως σε ∆η -

µόσιο, ∆ΕΚΟ, δηλαδή σε τοµείς µε υψηλές συντάξεις. Η έξοδος

αυτή ενθαρρύνεται ως µέθοδος συρρίκνωσης δυναµικού που απο -

τρέπει απολύσεις.

• Η έξοδος αυτή δηµιουργεί δηµοσιονοµικές πιέσεις. Με δεδο-

µένη την 

• Αντίσταση σε επικεντρωµένες περικοπές, οδηγούµαστε σε 

• Νέα οριζόντια εισπρακτικά µέτρα ή έκτακτες εισφορές. Αυτό

οδη γεί σε

• Συρρίκνωση του ιδιωτικού τοµέα (ιδίως οικογενειακές ΜΜΕ) και

σε πίεση στη ρευστότητα του άτυπου κοινωνικού κράτους. Αυτό

οδηγεί σε

• Περιορισµό στην αποτελεσµατικότητα του οικογενειακού δικτυού

ασφαλείας και 

• Συρρίκνωση της πραγµατικής άτυπης κοινωνικής προστασίας.

Όσο το άτυπο κοινωνικό κράτος λειτουργεί ως αόρατη σκιά του τυ -

πικού, τόσο θα εντείνεται ο ανταγωνισµός µεταξύ τους για δηµοσιονοµι-

κούς πόρους που ολοένα θα λιγοστεύουν.

Αν ο µέσος φορολογούµενος έχει χαµηλότερο εισόδηµα από τον

µέσο (νέο) συνταξιούχο, η διαδικασία διατήρησης κοινωνικών δαπα -

νών καταλήγει σε επιδείνωση της κοινωνικής συνοχής. Αντί του “Φαινο-

µένου Ροµπέν των ∆ασών” που φορολογεί τους πλούσιους για να δώσει

στους φτωχούς, µπορεί να έχουµε το αντίστροφο: Αρνητικό Ροµπέν ή το

“Φαινόµενο του Ευαγγελιστή Ματθαίου” (“Ο έχων αµειφθήσεται”… Ματθ.

25,28).
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To κρίσιµο σηµείο για την αποτροπή του “Φαινοµένου του Ματθαίου”

είναι το πόσο αποκοµµένο και ανεξάρτητο είναι το τυπικό από το άτυπο

σύστηµα. Αυτό εξαρτάται από την κατανοµή των παροχών του τυπικού

συστήµατος: Αν κάθε οικογένεια έχει, λ.χ., και από ένα συνταξιούχο ∆ΕΗ,

τότε (θεωρητικά) υπάρχει επικοινωνία µεταξύ των δύο συστηµάτων. Μια

αύξηση συντάξεων ωφελεί όλους. Αν όµως δεν επικοινωνούν τα δύο συ -

στήµατα, τότε οι χαµηλές επιδόσεις του επίσηµου κοινωνικού κράτους

στην καταπολέµηση της ανισότητας δηµιουργούν ανησυχία, καθώς υπο -

δηλώνουν ότι οι κοινωνικές δαπάνες κατευθύνονται κατά προτεραιότητα

στους έχοντες και δεν θα φτάσουν ούτε και έµµεσα εκεί όπου υπάρχει η

πραγµατική ανάγκη. 

Κοµβικής σηµασίας είναι το κατά πόσον οι εντός του συστήµατος

προνοµιούχοι αποτελούν µια “κλειστή κάστα” ή όχι. Η κοινωνιολογική αυ -

τή πληροφορία παραµένει ως σήµερα επιµελώς άγνωστη –ως τµήµα της

εσκεµµένης λειτουργίας του επίσηµου κοινωνικού κράτους εν µέσω µιας

“στατιστικής οµίχλης”. Η ασάφεια αυτή καλύπτει τα διάφορα προνόµια

και είναι σχεδιασµένη έτσι ώστε να αποτρέπει την αµφισβήτησή τους. 

Οι µεταρρυθµίσεις στην κοινωνική προστασία και τη διεύρυνση της

φορολογικής βάσης στοχεύουν ακριβώς στη διόρθωση τόσο της κατανο-

µής των δαπανών όσο και της κατανοµής των φορολογικής επιβάρυν -

σης. Με το σκεπτικό αυτό, πιο σηµαντική και από την κατανοµή ως προς

το ύψος του εισοδήµατος (κάθετη κατανοµή) είναι η οριζόντια δικαιο σύ -

νη –η σηµασία του να αντιµετωπίζονται όλοι µε βάση σταθερούς κανόνες

δικαίου. Oι µεταρρυθµίσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη έχουν ακριβώς

αυ τή τη στόχευση – αποκαθιστώντας την ισονοµία να αποµακρύνουν το

ενδεχόµενο οι δηµοσιονοµικές αλλαγές να έχουν το αντίθετο από το

προσδοκώµενο αποτέλεσµα. 

Η ιδιαίτερα διαδεδοµένη δικαιολόγηση των αλλαγών ως επιβλη -

θεισών από την αδήριτη ανάγκη να καλυφθούν ταµειακά προβλήµατα λει -

τουργεί αποπροσανατολιστικά και στην ουσία υπονοµεύει τα ίδια τα µέ -

τρα, τα οποία (υποτίθεται) ότι στηρίζει. Για να µπορούν να παίξουν τον

ρόλο τους και να µην εξαντληθεί το πρόγραµµα σε µια λιτότητα χωρίς

τέλος (Pierson, 1998), είναι απαραίτητο να αλλάξουν οι επιπτώσεις των

µέτρων, ώστε να πειστούν όλοι ότι οι θυσίες είναι ορθά κατανεµηµένες:
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Αν µπορεί να στοιχειοθετηθεί η κατηγορία ότι φορολογούνται οι φτωχοί

για να διατηρήσουν τα προνόµια οι προνοµιούχοι, τότε ακυρώνεται το πρό -

γραµµα εκ των έσω. 

Άλλες χώρες –όπως η Ιρλανδία– προήγαγαν αυτού του είδους τις

µεταρρυθµίσεις για την εδραίωση της ισονοµίας προ πολλού. Ως αποτέ-

λεσµα, τώρα αντιµετωπίζουν την κρίση µε ένα σύστηµα κοινωνικής προ-

στασίας που –όποια και να είναι η δηµοσιονοµική του επιβάρυνση– δεν

αποτελεί πεδίο αµφισβήτησης (Τinios, 2013). Η Ελλάδα δεν το έκανε αυ -

τό όταν µπορούσε και αναγκάζεται να το κάνει ταυτόχρονα µε άλλες αλ -

λαγές –οι οποίες όµως προ ποθέτουν να προ πάρχει η αίσθηση ισο-

νοµίας. Σε αυτόν τον αγώνα δρόµου κρίνεται η αξιοπιστία όλων. Θα προ-

λάβουν, όµως, οι µεταρρυθµίσεις να αποδώσουν τα δέοντα; 

Σε αυτόν τον αγώνα δρόµου –έναν αγώνα ταχύτητας αλλά και αντο -

χής– δεν υπάρχει ακόµη αποτέλεσµα. Η έκβασή του εξαρτάται απολύ -

τως από το πώς υλοποιούνται οι παρεµβάσεις αλλά και από το πώς αντι-

µετωπίζεται το κοινωνικό κράτος στη δηµόσια συζήτηση.

Θα µπορούσε, παρά ταύτα, να προκύψει ένας µετασχηµατισµός του

κράτους ώστε να κερδηθεί ο αγώνας δρόµου; 

Η απάντηση είναι θετική:

Ως το 2009 το κοινωνικό κράτος ξόδευε πολλά και ήλπιζε ότι µερι-

κά θα κατέληγαν και στην οικογένεια για την υποβοήθηση του άτυπου

κοινωνικού έργου –ένα είδος “trickle down” κοινωνική πολιτική. Ο ρόλος

αυτός δεν είναι εφικτός στη νέα στενότερη δηµοσιονοµική πραγµατικό -

τητα µετά το Μνηµόνιο: Αυτό είναι θέµα και ποσοτικό, αφού οι δαπάνες

πρέπει να είναι συνολικά λιγότερες αλλά και ποιοτικό, δεδοµένου ότι το

κοινωνικό Κράτος δεν ξοδεύει εκεί που πρέπει, ούτε στηρίζει αυτούς που

πρέπει. Για παράδειγµα ενώ (ορθώς) η εργασιακή ενσωµάτωση των νέων

και των γυναικών έχουν στρατηγική σηµασία για τη µακροχρόνια πορεία

της Ελλάδας, η κοινωνική πολιτική παραµένει αµέτοχη. Ο αναπροσανα-

τολισµός είναι απαραίτητος, εστιάζοντας περισσότερο στις ανάγκες, αλ -

λά και καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες που πριν αγνοούνταν. Πρέπει

επίσης, αντί να αγνοεί την ύπαρξη και τη σηµασία του άτυπου κοινωνι-

κού κράτους, να δώσει συνειδητή έµφαση στην υποβοήθηση και ενθάρ -

ρυνση εντοπισµού και κάλυψης αναγκών από µη κρατικές δοµές. Με άλ -

86

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

KOINONIKH_3_LYMPERAKH_THNIOS:ektheseis_57_NEW.qxd  4/11/2014  10:16 µ  Page 86



λα λόγια το Κράτος πρέπει, παίζοντας τον ρόλο καταλύτη στην εµπέδω-

ση και ανάκτηση εµπιστοσύνης, να ενθαρρύνει και να ενδυναµώνει. 

Πρέπει να φροντίζει ώστε οι περιορισµένοι πόροι που θα έχει στη

διάθεσή του να αποκτήσουν µεγαλύτερη εµβέλεια. Οι κρατικές δαπάνες

µπορούν και πρέπει να λειτουργούν ως µοχλός και κινητήρια δύναµη

στην κινητοποίηση όλων των εφεδρειών που διαθέτει η κοινωνία µας.

Και, καλώς ή κακώς, διαθέτει ακόµη αρκετές.
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ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ 

ΣΕ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Ολυµπία Καµινιώτη
∆ιευθύντρια Ανάλυσης Αγοράς Εργασίας και Εργασιακών Σχέσεων, 

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου ∆υναµικού

1. Εισαγωγή

Εκ πρώτης όψεως, η ταυτόχρονη αναφορά στην οικονοµική κρίση

και στην ευηµερία ενδεχοµένως δηµιουργεί µια αίσθηση αντίφασης καθότι

ο ένας όρος είναι αρνητικά φορτισµένος και ο άλλος θετικά. Αποµακρυ-

νόµενοι βέβαια από τη σηµασιολογική ερµηνεία των όρων, ενδιαφέρον

παρουσιάζει η εξέταση τόσο του περιεχοµένου όσο και της τυχόν συσχέ-

τισής τους. 

Το άρθρο που ακολουθεί επικεντρώνεται στις αλληλεπιδράσεις της

ατοµικής και κοινωνικής ευηµερίας και της οικονοµικής κρίσης. Εξετάζει

διεξοδικότερα τις επιπτώσεις της ανεργίας (µίας σηµαντικής συνέπειας

της οικονοµικής κρίσης) σε µία από τις παραµέτρους που προσδιορίζουν

την ευηµερία, τη σωµατική και ψυχική υγεία. Το άρθρο διαρθρώνεται στις

εξής ενότητες: στην επόµενη ενότητα συζητείται ο εννοιολογικός προσδιο -

ρισµός της ευηµερίας, στην τρίτη ενότητα παρουσιάζονται ερευνητικά

ευρήµατα σχετικά µε το επίπεδο της υποκειµενικής ευηµερίας σε περίο-

δο κρίσης, στην τέταρτη ενότητα εξετάζονται οι αλληλεπιδράσεις των ερ -

γασιακών χαρακτηριστικών και της υγείας, ενώ στην τελική ενότη τα συ -

νοψίζονται τα κυριότερα πορίσµατα.

2. Εννοιολογικός προσδιορισµός της «ευηµερίας»

Ο εννοιολογικός προσδιορισµός του όρου «ευηµερία» (wellbeing)

δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να χαρακτηριστεί ενιαίος στα κείµενα µε -
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λετητών διαφορετικών επιστηµονικών πεδίων, ορισµένες δε φορές ού τε

του ίδιου επιστηµονικού πεδίου. Αρκετά ερωτήµατα προκύπτουν σχετικά

µε την ευηµερία και τη µελέτη της: Πρόκειται για υποκειµενικό ή αντι κει -

µενικό χαρακτηριστικό; Έχει σηµασία η µελέτη της σε ατοµικό ή κοινω-

νικό επίπεδο; Αφορά ένα συνολικό χαρακτηριστικό (συνιστώσα επιµέρους

χαρακτηριστικών) ή κάποιο επιµέρους χαρακτηριστικό; Πρόκειται για προ -

σωρινό ή µόνιµο χαρακτηριστικό; Αποτελεί διαδικασία ή χα ρα κτη ριστικό;

Πρόκειται για κοινωνική κατασκευή ή διαµορφώνεται (τουλάχιστον εν µέ -

ρει) ανεξάρτητα από το κοινωνικό περιβάλλον; Οι απαντήσεις στα ανω-

τέρω ερωτήµατα διαµορφώνουν τον εννοιολογικό προσδιορισµό της ευη -

µερίας –αναλόγως του επιστηµονικού πεδίου αλλά και της επι στη µολο -

γικής προσέγγισης του µελετητή– και επηρεάζουν φυσικά και τον τρόπο

µέτρησης και συζήτησης του εν λόγω ζητήµατος. 

Οι περισσότεροι µελετητές συµφωνούν ότι η ευηµερία αποτελεί ένα

σύνθετο και πολυεπίπεδο θέµα (Allard, 1973· Diener, 2009) παρότι υπάρ -

χουν διαφωνίες σχετικά µε την έµφαση στην οποία δίνεται σε έναν ή πε -

ρισσότερους παράγοντες που διαµορφώνουν την έννοια της ευηµερίας.

Μια θεµελιώδης διαφοροποίηση στη χρήση του όρου αφορά τη διάστα-

ση αντικειµενικότητα-υποκειµενικότητα. Ορισµένοι µελετητές θεωρούν ότι

η ευηµερία µπορεί να οριστεί και να µετρηθεί αντικειµενικά, γιατί υπάρ -

χουν ορισµένες βασικές ανθρώπινες ανάγκες, η κάλυψη των οποίων οδη -

γεί σε ευηµερία. Ο Diener (2000) υποστήριξε ότι η διάκριση ανάµεσα

στην αντικειµενική και στην υποκειµενική ευηµερία είναι αναγκαία και ότι

η πρώτη σχετίζεται µε βασικές ανάγκες που αναγνωρίζονται από όλους,

ενώ στη δεύτερη εµπλέκεται η προσωπική εκτίµηση της όποιας κατάστα-

σης, σε συνδυασµό µε πολιτισµικά στοιχεία. Κατά τον Deiner, η υποκει-

µενική ευηµερία ταυτίζεται µε την ευτυχία (happiness), η οποία ορίζεται

από τον ίδιο ως γνωσιακή και συναισθηµατική αντίληψη/εκτίµηση της ζωής

ενός ατόµου. Oρίζει την υποκειµενική ευηµερία ως µια κρίση για τη ζωή

εκτιµώντας τα θετικά και τα αρνητικά, ως ένα ισοζύγιο αυτών. Υψηλή ευη -

µερία υπάρχει όταν υπερισχύει η θετική κρίση για τη ζωή και το θετικό

συναίσθηµα. Αυτός ο ορισµός ταυτίζεται µε τον ορισµό του Veehoven

(1984) για την ευτυχία και για την ικανοποίηση από τη ζωή. Ο Andrews

(1974) όρισε την ευηµερία (wellbeing) ως το επίπεδο της ποιότητας ζωής
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(quality of life) και συγκεκριµένα ως το επίπεδο ευχαρίστησης και ικανο-

ποίησης από τη ζωή και το βαθµό στον οποίο οι άνθρωποι αποφεύγουν

διάφορα δεινά. Από την άλλη πλευρά, ως δείκτες «αντικειµενικής»1 ατο-

µικής ευηµερίας χρησιµοποιούνται το εισόδηµα, η εργασιακή κατάσταση

και άλλα ατοµικά χαρακτηριστικά ενώ, όταν η µέτρηση πραγµατοποιείται

σε συλλογικό επίπεδο, χρησιµοποιούνται αντίστοιχοι δείκτες σε µακρο-επί -

πεδο: το ΑΕΠ, το ποσοστό ανεργίας, κλπ. Η υποκειµενική ευηµερία κα -

θορίζεται από την προσωπική εκτίµηση του ερωτώµενου/των ερωτώµε-

νων και δυνητικά µπορεί να είναι ανεξάρτητη από τις αντικειµενικές συν -

θήκες. Αποτελεί, για παράδειγµα, αντικείµενο διερεύνησης το κατά πόσο

οι άνεργοι εκτιµούν χαµηλότερα την προσωπική τους ευηµερία συγκριτι-

κά µε τους εργαζόµενους. 

Όσον αφορά στο περιεχόµενο ή τους παράγοντες που προσδιορί -

ζουν την ευηµερία, οι προσεγγίσεις ποικίλλουν. Οι Shin και Johnson (1978)

δεν κρίνουν σκόπιµο τον καθορισµό των παραγόντων που προάγουν την

υποκειµενική ευηµερία. Θεωρούν ότι η ευηµερία είναι µια συνολική εκτί -

µηση της ποιότητας ζωής σύµφωνα µε τα προσωπικά κριτήρια του καθε -

νός. Αντιθέτως ο Ryff (1989) προτάσσει την αυτονοµία, την ικανότητα

αποτελεσµατικής διαχείρισης της ζωής και του περιβάλλοντος, τις ικανο-

ποιητικές σχέσεις, το νόηµα στη ζωή, την αναγνώριση των προσωπικών

δυνατοτήτων και την αποδοχή εαυτού ως τους σηµαντικότερους παρά-

γοντες που διαµορφώνουν την ευηµερία. Οι Dodge et al. (2012) προτεί -

νουν έναν ορισµό της ευηµερίας ως το ισοζύγιο ανάµεσα σε πόρους (re -

sources) και προκλήσεις (challenges), ψυχολογικού, κοινωνικού και σω -

µατικού περιεχοµένου.

O Sen (1999) τονίζει µια άλλη πτυχή στην έννοια της ευηµερίας: τι

µπορούν να κάνουν οι άνθρωποι και τι µπορούν να γίνουν λαµβάνοντας

υπόψη τι ευκαιρίες έχουν στη διάθεσή τους. Οι Baker και συνεργάτες

(2004) συνδέουν την ευηµερία µε την ισότητα (equality). ∆ιακρίνουν πέ -

ντε πτυχές στο θέµα της ισότητας: οικονοµική (διανοµή πόρων), εργασια -

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

1. Τα εισαγωγικά µπαίνουν διότι η έννοια της αντικειµενικότητας δεν µπο-

ρεί να προσδιοριστεί µε απόλυτη επάρκεια. 
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κή-εκπαιδευτική, πολιτισµική (σεβασµός και αναγνώριση), πολιτική (ισχύς)

και συναισθηµατική ισότητα (σχέσεις µε φροντίδα, αγάπη και αλληλεγγύη).

Όταν δεν υπάρχει κάποια από τις παραπάνω διαστάσεις, δεν υπάρχει ισό -

τητα και επηρεάζεται και η ευηµερία. Οι παραπάνω µελετητές θεωρούν

ότι η έννοια της ανισότητας εµπεριέχεται στην ευηµερία, ακόµα και στην

υποκειµενική εκδοχή της. Ο Veehoven (2008) έχει αντίθετη άποψη, υπο -

στη ρίζοντας ότι η συνεκτίµηση της έννοιας της ισότητας στον ορισµό

της ευηµερίας είναι προβληµατική καθώς µπλέκεται το αίτιο και το αιτια -

τό και δυσχεραίνεται ο τρόπος µέτρησης2. 

Οι υποστηρικτές του κοινωνικού κονστστρουξιονισµού (Berger and

Luckman, 1966· Gergen 2009), θεωρούν την ευηµερία ως µία κοινωνική

κατασκευή που διαµορφώνεται από τα πολιτισµικά και άλλα χαρακτηρι-

στικά µιας δεδοµένης κοινωνίας. Συνεπώς, µεταβάλλεται το περιεχόµενο

της έννοιας στο χρόνο και για διαφορετικές οµάδες. Ακόµα και η υποκει-

µενική ευηµερία υπόκειται σε τέτοιο κοινωνικό και πολιτισµικό προσδιορι -

σµό. Για παράδειγµα, ορισµένες κοινωνίες είναι περισσότερο αισιόδοξες

ή εκφράζονται περισσότερο αισιόδοξα από άλλες, µε αποτέλεσµα να ε -

πη ρεάζονται οι υποκειµενικές εκτιµήσεις τους για την ευηµερία από αυ -

τό το χαρακτηριστικό (Ostroot and Snyder, 1985· Inglehart, 1990)3.

Η µέτρηση της ευηµερίας µπορεί αρχικά να στηρίχτηκε σε οικονο-

µικούς δείκτες, στη συνέχεια όµως οι µετρήσεις συµπεριέλαβαν και άλ -

λες παραµέτρους, ενώ οι δείκτες λέγονται πια κοινωνικοί δείκτες και

εµπεριέχουν τα οικονοµικά αλλά και άλλα ζητήµατα κοινωνικού προβλη -

µατισµού (OECD, 1976). O ΟΟΣΑ µετράει την ευηµερία µε µικτό τρόπο

(υπο κειµενικούς και αντικειµενικούς δείκτες), περιλαµβάνοντας µετρήσεις

για τα οικονοµικά, τη στέγαση, τα εργασιακά, τις σχέσεις µε την κοινό τη -

94

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

2. Θεωρεί δηλαδή ότι, όταν χρησιµοποιείται η έννοια της ανισότητας στον

ορισµό της ευηµερίας, µπλέκεται αυτό που θεωρούµε ιδεατό µε αυτό που πραγµα -

τικά ισχύει.

3. Με αυτό τον τρόπο εξηγούνται και διαφορές σε υποκειµενικές κλίµακες

ευτυχίας ή υποκειµενικής ευηµερίας µεταξύ κρατών όπως για παράδειγµα οι πιο

αισιόδοξες απαντήσεις στις ΗΠΑ συγκριτικά µε τις απαντήσεις στη Γαλλία (Ostroot

and Snyder, 1985· Inglehart 1990). 
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τα, την εκπαίδευση, το περιβάλλον, τη διακυβέρνηση και τη συµµετοχή

στην πολιτική, την υγεία, την ασφάλεια, την ισορροπία µεταξύ εργασίας

και δια σκέδασης και την προσωπική ικανοποίηση. Εκτός από αυτόν καθαυ -

τόν τον δείκτη της προσωπικής ικανοποίησης, χρησιµοποιούνται και

άλλοι υποκειµενικοί δείκτες (OECD, 2011).  

∆εδοµένης και της σχετικής ασάφειας που υπάρχει στον ορισµό

της ευηµερίας, αλλά και πέρα από αυτή, ίσως δηµιουργείται το ερώτηµα

γιατί είναι σηµαντική η ενασχόληση µε την ευηµερία και δη την υποκει-

µενική ευηµερία. Μία από τις πολλές απαντήσεις που θα µπορούσαν να

δοθούν στο ερώτηµα αυτό είναι ότι η σηµασία της µελέτης της ευηµε-

ρίας απορρέει από την αλληλεξάρτηση της ευηµερίας µε πολλές πτυχές

της ανθρώπινης δραστηριότητας. Με άλλα λόγια, η ευηµερία δεν επηρεά -

ζεται µόνο από διάφορα χαρακτηριστικά αλλά επηρεάζει επίσης σηµα ντι -

κές παραµέτρους. Για παράδειγµα, σύµφωνα µε τους Lyubomirsky, et al.

(2005), συνέπειες της υποκειµενικής ευηµερίας καταγράφονται σε διά -

φο ρους τοµείς: δηµιουργικότητα, κοινωνικές επαφές, απόδοση στην ερ -

γασία και υγεία. Σύµφωνα µε την Fredrickson (2004), άτοµα µε υψηλή ευη -

µερία διευρύνουν τις γνωσιακές δυνατότητές τους και διευκολύνουν την

πρόσβαση στους πόρους, µε αποτέλεσµα να µπορούν να στηρίξουν το

επίπεδο της ευηµερίας τους και ενδεχοµένως να το αυξήσουν.

Οι έννοιες της υποκειµενικής και αντικειµενικής ευηµερίας δεν εί -

ναι εν τέλει αντιφατικές αλλά συµπληρωµατικές, καθώς φωτίζουν διαφο-

ρετικές πτυχές της πραγµατικότητας. Η έννοια της ευηµερίας µε την υπο -

κειµενική έννοια µοιάζει να αποτελεί το αποτέλεσµα της αλληλεπίδρα -

σης κοινωνικών και ατοµικών παραγόντων, κοινωνικό κατασκεύασµα µε

την έννοια της επίδρασης πολιτισµικών/κοινωνικών παραµέτρων στο

άτοµο, µιας επίδρασης όµως που δεν διαµορφώνεται ερήµην του ατό-

µου ή αποκλειστικά από το κοινωνικό περιβάλλον. Η υποκειµενική ευηµε-

ρία αποτελεί τελικά το αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης του κοινωνικού

και του ατοµικού, (ατοµικών και κοινωνικών) εµπειριών, πρόσβασης σε

δίκτυα και «εργαλεία» αξιοποίησης πόρων, αλλά και προσωπικών παρα-

µέτρων που τελικά δίνουν στο άτοµο την αίσθηση του «επιπέδου» στο

οποίο βρίσκεται.   

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
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3. Ευηµερία σε περίοδο οικονοµικής κρίσης

Στην παρούσα ενότητα εξετάζουµε εν συντοµία την αλληλεξάρτη -

ση της οικονοµικής κρίσης και της υποκειµενικής ευηµερίας. Η ελληνική

οικονοµία διέρχεται το έκτο συνεχές έτος ύφεσης, αντιµετωπίζοντας προ -

βλήµατα χρέους και ελλειµµάτων αλλά και σοβαρά διαρθρωτικά προ βλή -

µατα. Οι συνέπειες της οικονοµικής κρίσης αλλά και των υφιστάµενων πο -

λιτικών για την αναχαίτισή της αποτυπώνονται σε πολλούς τοµείς της κοι -

νωνικής ζωής: αγορά εργασίας, υγεία, εκπαίδευση, εγκληµατικότη τα, κ.λπ. 

Ο τοµέας της αγοράς εργασίας είναι ίσως από τους πρώτους

τοµείς στους οποίους φαίνονται εντονότατα οι επιπτώσεις αυτές, καθότι

η οικονοµία και η αγορά εργασίας αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νο -

µίσµατος σε µια κοινωνία. Στο ∆ιάγραµµα 1 παρουσιάζονται τα ποσοστά

ανεργίας στην Ελλάδα και στην Ε.Ε. τα τελευταία χρόνια.
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∆ΙAΓΡΑΜΜΑ 1

Ποσοστά ανεργίας (15-64 ετών), β΄ τρίµηνο 2008-2013 

Πηγή: http://epp.eurostat.ec.europa.eu.

Από το ανωτέρω διάγραµµα είναι έκδηλη η αλµατώδης άνοδος της
ανεργίας στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια καθώς και η ολοένα και µε -
γαλύτερη απόκλιση στα ποσοστά ανεργίας µεταξύ Ελλάδος και Ε.Ε. Η
ραγδαία άνοδος της ανεργίας στη χώρα, τα τελευταία έτη, δεν αποτελεί
τη µόνη συνέπεια της οικονοµικής κρίσης στη χώρα. Η απορρύθµιση των
εργασιακών σχέσεων έχει επιφέρει επίσης σηµαντικές αλλαγές στο πε ριε -
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χόµενο της εργασίας. Οι αλλαγές στα εργασιακά, σε συνδυασµό µε τη γε -
νικότερη οικονοµική πολιτική, έχουν οδηγήσει επίσης στη σταδιακή µείω -
ση του εισοδήµατος και του πλούτου, ειδικά των χαµηλών και µεσαίων
στρωµάτων της ελληνικής κοινωνίας. ∆εν είναι παράξενο που τα ποσοστά
φτώχειας αυξάνουν και αναµένεται να αυξηθούν ακόµα περισσότερο. 

Το ερώτηµα που προκύπτει είναι πώς επηρεάζουν οι αλλαγές στα
οικονοµικά και εργασιακά µεγέθη την υποκειµενική ευηµερία. Ένα δεύ -
τερο ερώτηµα –ενδεχοµένως ουσιαστικότερο– είναι πώς επηρεάζουν οι
αλλαγές αυτές στα οικονοµικά και εργασιακά άλλες παραµέτρους όπως
η υγεία, που µε τη σειρά της επηρεάζει την ευηµερία. Στο πρώτο ερώ -
τηµα θα γίνει µια σύντοµη αναφορά στην παρούσα ενότητα, ενώ το δεύ -
τερο ερώτηµα αποτελεί το αντικείµενο της επόµενης ενότητας.  

Στον Πίνακα 1 χρησιµοποιούµε ως δείκτη υποκειµενικής ευηµερίας
τις προσωπικές εκτιµήσεις των ατόµων για τη συνολική ικανοποίηση από
τη ζωή. Στον ίδιο πίνακα αποτυπώνονται επίσης οι εκτιµήσεις για την οι -
κονοµία της χώρας και τα οικονοµικά του νοικοκυριού καθώς και για τα
εργασιακά στη χώρα και την προσωπική εργασιακή κατάσταση. Από την
ανάγνωση των στοιχείων του πίνακα βλέπουµε µια µεγάλη διαφορο-
ποίηση στα επίπεδα ικανοποίησης από τη ζωή, δηλαδή στην υποκειµενι-
κή ευηµερία, µεταξύ του µέσου όρου της Ε.Ε. και της Ελλάδος το 2012.
Στην Ε.Ε. το 76% δηλώνει ικανοποιηµένο, σε αντιδιαστολή µε το 32%
στην Ελλάδα. Τα επίπεδα ικανοποίησης στην Ελλάδα δεν ήταν ποτέ ιδι -
αί τερα υψηλά συγκριτικά µε το µέσο όρο της Ε.Ε. Πολιτισµικά στοιχεία
καθώς και άλλοι παράµετροι µπορεί να χρησιµοποιηθούν για την εξήγη -
ση της διαχρονικής αυτής διαφοράς. Το 2012 όµως, σε µια περίοδο που
η οικονοµική κρίση βρίσκεται σε στάδιο κορύφωσης στην Ελλάδα, η
απόσταση της υποκειµενικής ευηµερίας µεταξύ Ελλάδας και Ε.Ε. κορυ -
φώνεται επίσης. Παρότι δεν µπορούµε να εξαγάγουµε συµπεράσµατα
αιτιότητας από την ανάγνωση των ποσοστών αυτών, µπορούµε εύλογα
να συµπεράνουµε ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις πως η οικονοµική κρί -
ση, που πλήττει κατά γενική οµολογία περισσότερο τους Έλληνες από
το µέσο Ευρωπαίο, έχει µειώσει την ευηµερία στην Ελλάδα4.  

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

4. Σύµφωνα µε το Ευρωβαρόµετρο 69 που πραγµατοποιήθηκε το 2008, τα

ποσοστά ικανοποίησης στην Ε.Ε. και στην Ελλάδα ήταν 77% και 65%, αντίστοιχα.
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4. Υγεία και αγορά εργασίας

Φαίνεται από τον προηγούµενο πίνακα ότι, εν µέσω οικονοµικής

κρίσης, η υποκειµενική ευηµερία των Ελλήνων είναι σηµαντικά χαµηλότε-

ρη από την ευηµερία του µέσου Ευρωπαίου. Από τις επιµέρους απαντή-

σεις για τα οικονοµικά και εργασιακά θέµατα, αλλά και από τις αντικειµε-

νικές αλλαγές στους τοµείς αυτούς, διαφαίνεται η επίπτωση των εργα-

σιακών παραµέτρων στην ευηµερία. Πέρα από την αυτονόητη περικοπή

του εισοδήµατος και το βαθµό κάλυψης των αναγκών του ατόµου, οι αλ -

λαγές στα εργασιακά ενοχοποιούνται για ευρύτερες επιπτώσεις στην

ευη µερία, µέσω των επιδράσεων που ασκούν στην υγεία των ατόµων. Στην
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Ε.Ε.-27 76% 24%

Ελλάδα 32% 68%

Χαρακτηρισµός για την εθνική οικονοµία «Καλή» «Κακή»

Ε.Ε.-27 27% 72%

Ελλάδα 1% 99%

Χαρακτηρισµός για την εργασιακή 
κατάσταση στη χώρα «Καλή» «Κακή»

Ε.Ε.-27 20% 79%

Ελλάδα 0% 100%

Χαρακτηρισµός για τα οικονοµικά 
του νοικοκυριού «Καλά» «Κακά»

Ε.Ε.-27 63% 35%

Ελλάδα 22% 77%

Χαρακτηρισµός για την προσωπική 
εργασιακή κατάσταση «Καλή» «Κακή»

Ε.Ε.-27 53% 30%

Ελλάδα 18% 55%

Ικανοποιηµένος/ηΣυνολικό επίπεδο ικανοποίησης 
από τη ζωή

Όχι 
ικανοποιηµένος/η

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

∆είκτες ποιότητας της ζωής (ευηµερίας) στην Ελλάδα και στην Ε.Ε.-27

Πηγή: Standard Eurobarometer 78, Autumn 2012.
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παρούσα ενότητα θα εξετάσουµε την αλληλεξάρτηση των εργασιακών

µεγεθών µε τη σωµατική και ψυχική υγεία. 

Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (ΠΟΥ), υγεία είναι

µια κατάσταση ολικής σωµατικής, πνευµατικής και κοινωνικής ευηµερίας5.

Συνεπώς, η κατάσταση υγείας του ατόµου και του πληθυσµού δεν προ σ-

διο ρίζεται µονοδιάστατα από βιολογικούς παράγοντες, αλ λά και από κοι -

νωνικούς, ψυχολογικούς, περιβαλλοντικούς, οικονοµικούς και πολιτικούς

παράγοντες, καθώς όλοι αυτοί επηρεάζουν πτυχές της σωµατικής, πνευ -

µατικής και κοινωνικής ευηµερίας. Οι προαναφερθέντες παράγοντες δεν

επηρεάζουν την υγεία ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο. Απεναντίας, η αλ -

ληλεπίδρασή τους προσδιορίζει το αποτέλεσµα µιας δεδοµένης στιγµής.

Στο πλαίσιο µιας συστηµικής προσέγγισης, η υγεία και η ασθένεια απο-

τελούν προ όντα αλληλεπίδρασης όλων αυτών των παραγόντων (Ludwig,

1976). Αν δεχτούµε τον ορισµό αυτό για την υγεία, τότε η επί δραση των

εργασιακών χαρακτηριστικών στην κατάσταση υγείας του πληθυσµού θα

πρέπει να θεωρείται δεδοµένη. 

Τις επιπτώσεις της απασχόλησης στην υγεία επηρεάζουν τα ποσο-

τικά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της πρώτης. Τα περισσότερα ερευ-

νητικά ευρήµατα συνηγορούν υπέρ της θετικής επίδρασης της εργασίας

στη σωµατική και ψυχική υγεία. Υπάρχουν, όµως, και ορισµένες περιπτώ -

σεις στις οποίες παρατηρείται βλαπτική επίδραση της εργασίας στην υγεία

γενικώς ή στην υγεία ατόµων µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά. Για πα -

ράδειγµα, η ανασφαλής απασχόληση µπορεί να αποβεί επιβλαβής για

την υγεία όλων και ιδιαίτερα επιβλαβής στην υγεία ευάλωτων ψυχικά οµά -

δων (π.χ. ατόµων που πάσχουν από αγχωτικές διαταραχές). Αντι κρουό -

µενα αποτελέσµατα υπάρχουν σχετικά µε την επίδραση στην υγεία των

πολλών ωρών απασχόλησης, προφανώς διότι άλλες ουσιαστικότερες πα -

5. “Preamble to the Constitution of the World Health Organization as adopt-

ed by the International Health Conference”, New York, 19-22 June, 1946. Υπογρά -

φηκε στις 22 Ιουλίου 1946 από τους αντιπροσώπους 61 κρατών (Official Records

of the World Health Organization, no. 2, p. 100) και τέθηκε σε ισχύ στις 7 Απρι -

λίου 1948. Ο ορισµός αυτός δεν έχει αλλάξει από τότε.
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ράµετροι «κρύβονται» πίσω από τον αριθµό των ωρών εργασίας. Έχει

βρε θεί επίσης ότι η εργασία σε βάρδιες ασκεί αρνητική επίδραση στην

υγεία. Οι ευέλικτες µορφές απασχόλησης (όπως η µερική απασχόληση)

έχουν συσχετιστεί τόσο µε θετικές όσο και µε αρνητικές συνέπειες στην

υγεία. Στην περίπτωση αυτή, σηµαντικό παράγοντα διαµόρφωσης των

συνεπειών φαίνεται να αποτελεί το αν οι συγκεκριµένες εργασιακές µορ-

φές είναι εκούσιες ή ακούσιες. Γενικώς, φαίνεται πάντως ότι οι θετικές

συνέπειες της εργασίας υπερκαλύπτουν τις αρνητικές. Η ανεργία έχει

τεκµηριωθεί από πολυάριθµες µελέτες ότι ασκεί αρνητικές επιδράσεις

στην υγεία6. Σύµφωνα µε τις µελέτες αυτές, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις

ότι η ανεργία επιδεινώνει την υγεία δεδοµένου ότι συνδέεται µε υψηλό-

τερη θνησιµότητα, πιο ευάλωτη σωµατική και ψυχική υγεία, µακροχρόνια

ασθένεια, περισσότερα συµπτώµατα και συχνότερη χρήση φαρµάκων. Η

απώλεια θέσεως εργασίας συνεπάγεται απώλεια εισοδήµατος, κοινωνι-

κής θέσης, κ.λπ. Η απώλεια εισοδήµατος όταν είναι σηµαντική, µπορεί

να οδηγήσει σε κατάθλιψη. Η κατάθλιψη µε τη σειρά της δυσκολεύει τον

άνεργο να κινητοποιηθεί και να βρει εργασία, επηρεάζει δε και την ποιό -

τητα της εργασίας που τελικώς βρίσκει. Τα οικονοµικά προβλήµατα που

συνδέονται µε την ανεργία από τη µια παροτρύνουν τους ανέργους να

βρουν δουλειά, από την άλλη όµως αυξάνουν την κατάθλιψη. Έχει επί -

σης επισηµανθεί ότι οι επιπτώσεις της ανεργίας στην κατάθλιψη είναι

ισχυρότερες όταν η ανεργία προκύπτει ως µη αναµενόµενο γεγονός.

Όταν, δηλαδή, το άτοµο έχει υψηλά προσόντα και το γενικό ποσοστό α -

νεργίας είναι χαµηλό, οι επιπτώσεις της ανεργίας είναι ισχυρότερες από

ό,τι όταν το γενικό ποσοστό ανεργίας είναι υψηλό ή/και τα προσόντα του

ατόµου χαµηλά. Το συµπέρασµα αυτό δεν έρχεται σε αντίφαση µε τα ευ -

ρήµατα άλλων µελετών σχετικά µε τις αρνητικές συνέπειες της ανεργίας

στην υγεία. Απλώς υπογραµµίζει την αλληλεξάρτηση ατοµικών και κοινω-

νικών χαρακτηριστικών στη διαµόρφωση των συνεπειών αυτών. 

Σε µία πρόσφατη µελέτη (Stuckler et al., 2009), διερευνήθηκε η σχέ -

ση ανεργίας και θνησιµότητας για 26 χώρες την περίοδο 1970-2007,

6. Βλ. Καµινιώτη, 2013 για βιβλιογραφική αναφορά των σχετικών µελετών. 
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σταθµί ζοντας σειρά παραγόντων που µπορεί να την επηρεάσουν, όπως η

γήρανση του πληθυσµού, οι παροχές νοσοκοµειακής περίθαλψης, κ.λπ.

Παρατηρήθηκε ότι για αύξηση στην ανεργία κατά 1%, αυξάνονται οι αυ -

τοκτονίες των ατόµων µέχρι 65 ετών κατά 0,79%, και επίσης κατά 0,79%

οι ανθρωποκτονίες. Παράλληλα, παρατηρήθηκε µεί  ω ση της θνησιµότη -

τας από τροχαία ατυχήµατα. Η αύξηση της ανεργίας περισσότερο από

3% είχε ακόµα µεγαλύτερη επίπτωση στην αύξηση των αυτοκτονιών. Σύµ -

φωνα µε τη µελέτη, η επίδραση των εργασιακών µεταβολών στη θνη -

σιµότητα εξαρτιόταν από το µέγεθος της κοινωνικής προστασίας σε κά -

θε χώρα: κάθε 10 δολάρια για προγράµµατα ενεργοποίησης των ανέρ-

γων, µείωναν την επίδραση της ανεργίας στις αυτοκτονίες κατά 0,038%.

Από τη µελέτη αυτή παραθέτουµε δύο διαγράµµατα στα οποία απει-

κονίζεται η συσχέτιση του αριθµού αυτοκτονιών και του ποσοστού ανερ -

γίας σε δύο χώρες. Στο ∆ιάγραµµα 2 απεικονίζονται τα στοιχεία για την

Ισπανία και στο ∆ιάγραµµα 3 για τη Σουηδία. 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

∆ΙAΓΡΑΜΜΑ 2

Αριθµός αυτοκτονιών και ποσοστό ανεργίας στην Ισπανία

Iσπανία
Μέση προστασία αγοράς εργασίας: $88 κατά κεφαλήν

Πηγή: Stuckler et al. (2009), Lancet.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

∆ΙAΓΡΑΜΜΑ 3

Αριθµός αυτοκτονιών και ποσοστό ανεργίας στη Σουηδία

Σουηδία
Μέση προστασία αγοράς εργασίας: $362 κατά κεφαλήν

Πηγή: Stuckler et al. (2009), Lancet.

Αυτό που φαίνεται στα δύο διαγράµµατα είναι ότι, ενώ στην Ισπα -

νία διαπιστώνεται ισχυρή συσχέτιση µεταξύ του αριθµού των αυτοκτο-

νιών και του ποσοστού ανεργίας διαχρονικά, κάτι ανάλογο δεν ισχύει

στη Σουηδία. Στην Ισπανία όταν αυξάνεται η ανεργία αυξάνονται και οι

αυτοκτονίες, ενώ στη Σουηδία ο αριθµός των αυτοκτονιών δεν φαίνεται

να συσχετίζεται µε το ποσοστό ανεργίας. Σύµφωνα µε τους ερευνητές, ο

λόγος για τον οποίο η ανεργία δεν ασκεί αρνητικές επιδράσεις στη Σουη -

δία είναι η υψηλή προστασία για τους ανέργους που παρέχεται στη συ -

γκεκριµένη χώρα. Πράγµατι, στη µεν Ισπανία οι κοινωνικές παροχές προ-

στασίας της αγοράς εργασίας ανέρχονται στην εξεταζόµενη περίοδο σε

88 δολάρια κατά κεφαλήν, ενώ στη Σουηδία σε 362 δολάρια. Οι ερευ-

νητές υποστηρίζουν ότι το υψηλό επίπεδο κοινωνικής προστασίας στη

Σουηδία λειτουργεί προστατευτικά προς τους ανέργους, ανατρέποντας

την αρνητική επίδραση της ανεργίας στις αυτοκτονίες. Πιο συγκεκριµέ-

να, διαπιστώνεται στη σχετική µελέτη ότι κοινωνική δαπάνη µεγαλύτερη
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από 190 δολάρια αρκεί για να εξαφανίσει την επίδραση της ανεργίας

στις αυτοκτονίες. Από τα σχετικά διαγράµµατα γίνεται επίσης φανερό

ότι στην Ισπανία ο συνολικός αριθµός αυτοκτονιών είναι πολύ χαµηλότε-

ρος του αντίστοιχου αριθµού στη Σουηδία. Η ανεργία δεν αποτελεί προ-

φανώς τον µοναδικό παράγοντα που συµβάλλει στη διαµόρφωση του

αριθµού των αυτοκτονιών. Επίσης οι κοινωνικές παροχές δεν αποτελούν

τον µοναδικό προστατευτικό παράγοντα. Πάντως, εκείνο που εξετάζεται

στη συγκεκριµένη µελέτη δεν είναι η αιτιολογία των αυτοκτονιών γενικά,

αλλά η σχέση ανεργίας και αυτοκτονιών και η επίπτωση των κοινωνικών

παροχών στη διαµόρφωση αυτής της σχέσης.

Σε µια άλλη διερεύνηση των επιπτώσεων της πρόσφατης οικονοµι-

κής κρίσης (Stuckler et al., 2011), εξετάστηκαν στοιχεία 10 ευρωπα κών

χωρών7 για την περίοδο 2000-2009. Συγκρίνοντας στοιχεία για το 2007

και το 2009, µεταξύ των οποίων σηµειώθηκε αύξηση της ανεργίας σε όλες

τις εξεταζόµενες χώρες, παρατηρήθηκε αύξηση του αριθµού των αυτοκτο -

νιών σε όλες τις χώρες κατά 5% τουλάχιστον, µε εξαίρεση την Αυστρία.

Στην Ελλάδα που το πλήγµα της οικονοµικής ύφεσης ήταν ισχυρότερο

από άλλες χώρες, παρατηρήθηκε και η µεγαλύτερη αύξηση του αριθµού

των αυτοκτονιών που ανέρχεται στο 17%. Θα µπορούσε κάποιος να υπο-

στηρίξει –λαµβάνοντας υπόψη τα ευρήµατα της προηγούµενης µελέτης–

ότι δεν παρατηρήθηκε αύξηση των αυτοκτονιών στην Αυστρία λόγω του

υψηλού επιπέδου κοινωνικής προστασίας. Ωστόσο, στις εξεταζόµενες χώ -

ρες ανήκει και η Φινλανδία όπου επίσης το επίπεδο κοινωνικής προστα -

σίας είναι υψηλό και στην οποία σηµειώθηκε αύξηση των αυτοκτονιών.

Οι ερευνητές πάντως συµπέραναν ότι η επίδραση της οικονοµικής κρί -

σης είναι εντονότερη όταν είναι απότοµη, όταν υπάρχει ασθενές σύστη -

µα κοινωνικής προστασίας και χαµηλό κοινωνικό κεφάλαιο. Εκτός των

διαφοροποιήσεων µεταξύ των χωρών, υπογραµµίστηκε και η σηµασία

των ατοµικών διαφορών εντός των χωρών που έχουν ως συνέπεια να

πλήττονται εντονότερα από την κρίση οι περισσότερο ευάλωτοι πολίτες. 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

7. Αυστρία, Φινλανδία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ολλανδία, Ηνωµένο Βασίλειο,

Τσε χία, Ουγγαρία, Λιθουανία και Ρουµανία.
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Οι περισσότερες έρευνες, λοιπόν, διαπιστώνουν ότι η ανεργία συν -

δέεται µε προβλήµατα σωµατικής και ψυχικής υγείας. Ποιοι είναι όµως

οι µηχανισµοί που προκαλούν αυτά τα προβλήµατα; Η εργασία αποτελεί

για την πλειονότητα των ανθρώπων τον κυριότερο τρόπο απόκτησης

εισοδήµατος. Το εισόδηµα αυτό παρέχει τη δυνατότητα κάλυψης υλικών

και άλλων αναγκών τόσο για το ίδιο το άτοµο όσο και για τα µέλη της

οικογένειάς του. ∆ίνει, εποµένως, τη δυνατότητα στον κάτοχό του να κα -

λύψει τις ανάγκες επιβίωσης, αλλά και τις ανάγκες εκπαίδευσης, ψυχα-

γωγίας και άλλες ανάγκες που του επιτρέπουν να συµµετάσχει σε διά -

φορες µορφές κοινωνικής ζωής. Του επιτρέπει επίσης να προγραµµα -

τίσει τη ζωή του και να προσβλέπει βάσει του εισοδήµατός του στην

κάλυψη και των µελλοντικών αναγκών, των δικών του και των µελών της

οικογένειάς του.

Η εργασία βέβαια προσφέρει στους έχοντες αυτή πολλά περισσό-

τερα από εισόδηµα. Προσδίδει κοινωνική θέση και ρόλο στον εργαζόµε-

νο που απορρέουν καταρχάς από την ύπαρξη και µόνο της απασχόλη -

σης και δευτερευόντως από το είδος της απασχόλησης. Στην εργασία

αφιερώνεται σηµαντικό µέρος του χρόνου και της ενέργειας του ατόµου

καθηµερινά, κατανέµοντας δηµιουργικά το χρόνο της ηµέρας και δηµιουρ -

γώντας δεσµούς µε το περιβάλλον της εργασίας και τους συναδέλφους

του. Ο εργαζόµενος αποκτά µέσω της εργασίας την αίσθηση του «ανή-

κειν», δηµιουργεί κοινωνικούς δεσµούς και αποκτά τη δυνατότητα αξιο-

ποίησης των ικανοτήτων και προσόντων του. Με αυτό τον τρόπο τονώνε-

ται η αυτοεκτίµησή του και νοηµατοδοτείται η ταυτότητά του. Ένα µέ -

ρος δηλαδή της ταυτότητας του ατόµου διαµορφώνεται από τις διάφο -

ρες πτυχές του εργασιακού του περιβάλλοντος. Η νοηµατοδότηση από

την εργασία διαφοροποιείται ανάλογα µε το φύλο και το εκπαιδευτικό

επί πεδο, παραµέτρους που επηρεάζουν και τις επιπτώσεις της ανεργίας

στις διαφορετικές οµάδες του πληθυσµού (Artacoz et al., 2004). 

Η εργασία ασφαλώς δεν ασκεί µόνο θετικές επιδράσεις. Το εργα-

σιακό περιβάλλον µπορεί να αποτελέσει πηγή άγχους, κούρασης και δυ -

σφορίας, που συνδέεται είτε µε την άσκηση συγκεκριµένων καθηκόντων,

είτε απορρέει από τις εργασιακές σχέσεις ή άλλους παράγοντες που
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εµπλέκονται στην εργασία. Παρά ταύτα, η αµειβόµενη εργασία δεν παύει

να αποτελεί στη σηµερινή κοινωνικο-οικονοµική κατάσταση την «επιθυ µη -

τή κατάσταση»· και, µε δεδοµένες τις δυσκολίες που απορρέουν από την

εργασιακή απασχόληση, να διασφαλίζει στη µεγαλύτερη µερίδα ερ γα -

ζοµένων περισσότερα θετικά από ό,τι αρνητικά στοιχεία. Τελικώς, παρότι

κάποια εργασιακά χαρακτηριστικά µπορεί να αποβούν επιβαρυντικά για

την υγεία, γενικά τα κόστη είναι µικρότερα των ωφελειών που απορ -

ρέουν από την εργασιακή σχέση. Η έλλειψη εργασίας, και ακόµη χειρό-

τερα η απώλεια της εργασίας, στερεί από το άτοµο όλα όσα του παρέχει

η εργασία. Σηµαίνει απώλεια εισοδήµατος, της κοινωνικοοικονοµικής θέ -

σης που διασφάλιζε ο πρώην εργαζόµενος ή που θα µπορούσε να εξα-

σφαλίσει αν εργαζόταν, της δυνατότητας κάλυψης των προσωπικών και

οικογενειακών αναγκών, τωρινών και µελλοντικών. Θα µπορούσαµε να

δια κρίνουµε δύο µεγάλες συνέπειες της ανεργίας: τα οικονοµικά προβλή -

µατα και τη µείωση της αυτοεκτίµησης του ανέργου. Η διάκριση γίνεται

βέβαια για λόγους διευκόλυνσης της πραγµάτευσης, καθώς οι δύο αυ -

τές επιδράσεις της ανεργίας δεν µπορούν να διαχωριστούν πλήρως. Και

οι δύο παράµετροι αποτελούν πάντως πηγή άγχους για τον άνεργο. Οι

οικονοµικές δυσκολίες ενδεχοµένως επηρεάζουν περισσότερο τα άτοµα

χαµηλού ή µεσαίου εισοδήµατος. Η απώλεια αυτοεκτίµησης είναι πιθα -

νότατα εντονότερη στα άτοµα υψηλότερης κοινωνικο-οικονοµικής θέσης

(Turner, 1995). Η µειωµένη αυτοεκτίµηση οδηγεί συχνά σε αίσθηµα απώ -

λειας του ελέγχου στη ζωή µας που στη συνέχεια οδηγεί σε καταθλιπτι-

κά συναισθήµατα, ψυχοσωµατικά συµπτώµατα, κ.λπ. Γενικά η απώλεια

της εργασίας οδηγεί σε αύξηση της ψυχικής ευαλωτότητας. 

Σύµφωνα µε τα ευρήµατα των σχετικών µελετών, η έλλειψη απα -

σχό λησης και η κακή υγεία συνδέονται µε αιτιακή αµφίπλευρη έντονη

σχέση. Φαίνεται επίσης ότι η ανεργία συνδέεται µε υψηλότερη νοση ρό -

τη τα και θνησιµότητα, και ειδικότερα θνησιµότητα από καρδιακά νοσή-

µατα, καρκίνο του πνεύµονα, µολύνσεις, µακροχρόνιες ασθένειες αλλά

και διάφορα σωµατικά συµπτώµατα. Η ανεργία συνδέεται επιπλέον µε φτω -

χότερη ψυχική υγεία, αυτοκτονίες, ψυχολογικό άγχος και γενικά υψη λό -

τερη ψυχολογική/ψυχιατρική νοσηρότητα. Αξίζει επίσης να επισηµανθεί
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ότι οι επιπτώσεις της ανεργίας εκδηλώνονται στον άνεργο και τα άτοµα

του περιβάλλοντός του, συµπεριλαµβανοµένων των παιδιών του. Το απο-

τέλεσµα της επίδρασης της ανεργίας στην υγεία εξαρτάται από ατοµι-

κούς παράγοντες, όπως το φύλο, η οικογενειακή κατάσταση, η ηλικία, η

εκπαίδευση, το κοινωνικό κεφάλαιο, ο λόγος απώλειας της θέσης, η διάρ -

κεια της ανεργίας και παράγοντες προσωπικής ευαλωτότητας. Εξαρτά-

ται επίσης από την ύπαρξη κοινωνικών δικτύων και ευρύτερα κοινωνικά

χαρακτηριστικά, όπως η βαρύτητα της κρίσης και η ταχύτητα των επερ -

χόµενων αλλαγών. 

Όπως προαναφέρθηκε, στην Ελλάδα η οικονοµική κρίση έχει οδη -

γήσει σε ραγδαία άνοδο της ανεργίας, σηµαντική µείωση του εισοδήµα-

τος και σταδιακή µείωση του πλούτου των µεσαίων και χαµηλών κοινωνι-

κο-οικονοµικών στρωµάτων, σε βαθµό που επηρεάζει σηµαντικά την καθη -

µερινότητα και το επίπεδο ευηµερίας τους. Ασφαλώς η κρίση έχει επη -

ρεάσει και τα υψηλότερα κοινωνικο-οικονοµικά στρώµατα, οι επιπτώσεις

όµως στην ευηµερία των πολιτών θεωρούµε ότι είναι βαρύτερες για τα

χαµηλότερα και µεσαία στρώµατα που αναγκάζονται να υποστούν δρα-

στικότερες αλλαγές του τρόπου ζωής τους. Παράλληλα, οι εργασιακές

σχέσεις έχουν αποδοµηθεί σε πολύ µεγάλο βαθµό. Πολλοί εργαζόµενοι

αργούν να πληρωθούν επί µήνες, µε συνέπεια το άγχος για τα εργασια-

κά θέµατα να κατακλύζει αµφότερους, ανέργους και εργαζόµενους. ∆εν

είναι πια σπάνιο θέαµα οι ουρές αλλοδαπών και ηµεδαπών για συσσίτια

ή/και παροχή δωρεάν ή φτηνών αγαθών, ενώ οι ρακοσυλλέκτες αποτελούν

καθηµερινό θέαµα στη χώρα. Η εγκληµατικότητα παρουσιάζει αυξητικές

τάσεις, όπως και οι αυτοκτονίες, ενώ ο φόβος και η ανασφάλεια κυριαρ -

χούν, καθώς επίσης και η έλλειψη προοπτικής για το µέλλον. 

Στην περίοδο αυτή του περιορισµού του εισοδήµατος, διερευνήθη-

κε η ελλειµµατική κάλυψη ιατρικών αναγκών λόγω υψηλού κόστους.

Παρατηρήθηκε ότι τόσο για το σύνολο της Ε.Ε. όσο και για την Ελλάδα,

σηµειώνεται αύξηση των ακάλυπτων ιατρικών αναγκών λόγω κόστους

µεταξύ 2010 και 2011. Η αύξηση των ακάλυπτων ιατρικών αναγκών στην

Ε.Ε.-27 ανέρχεται σε 9,7% για το σύνολο του πληθυσµού, 16,7% για

τους εργαζόµενους, 6,4% για τους ανέργους και 17,3% για τη χαµηλότε-
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ρη εισοδηµατική κατηγορία. Αντίστοιχα, οι ακάλυπτες ιατρικές ανάγκες

λόγω κόστους αυξάνονται στην Ελλάδα µεταξύ 2010 και 2011, αλλά

πολύ περισσότερο από την υπόλοιπη Ευρώπη. Στην Ελλάδα αυξάνονται

κατά 35,7% για το σύνολο του πληθυσµού, 78,3% για τους εργαζόµενους,

12,8% για τους ανέργους και κατά 78,3% για τη χαµηλότερη εισοδηµατι-

κή κατηγορία. Η ραγδαία αύξηση των ακάλυπτων ιατρικών αναγκών λό -

γω κόστους είναι ιδιαιτέρως ανησυχητική για την υγεία του πληθυσµού

στην παρούσα περίοδο αλλά και για το µέλλον και θα µπορούσε να απο-

δοθεί στην οικονοµική κρίση που βιώνουν οι πολίτες της χώρας. Εξαιρε-

τικά ανησυχητική είναι και η ραγδαία αύξηση των ακάλυπτων ιατρικών

αναγκών των εργαζοµένων, που εντάσσονται όλο και συχνότερα στην

κα τηγορία των εργαζόµενων φτωχών8. 

Ένα άλλο θέµα που συνδέεται µε την υγεία του πληθυσµού και

χρησιµοποιείται και ως δείκτης ευηµερίας µιας κοινωνίας είναι ο αριθµός

των αυτοκτονιών. Πολλά δηµοσιεύµατα στον τύπο αναφέρουν αύξηση

των αυτοκτονιών στην Ελλάδα ως αποτέλεσµα της οικονοµικής κρίσης.

Στηρίζονται σε στοιχεία και εκτιµήσεις που άλλοτε αφορούν µόνο τις αυ -

τοκτονίες, άλλοτε συµπεριλαµβάνουν και τις απόπειρες και εκτιµού νται

από διάφορους φορείς. 

Η αυτοκτονία είναι µια ακραία πράξη ενός ανθρώπου που βρίσκε-

ται σε αδιέξοδο και αδυνατεί να αντιµετωπίσει τις δυσκολίες της ζωής

του. Συνήθως υποκρύπτει κάποια ψυχική διαταραχή (Μπεκιάρη και Κα -

τσαδώρος). Αποτελεί, όµως, σύνθετο φαινόµενο που αποδίδεται σε πε -

ρισσότερους από έναν παράγοντα, ανάµεσα στους οποίους και οι περι-

βαλλοντικοί/κοινωνικοί. Ο αριθµός των αυτοκτονιών σε δεδοµένη περίο-

δο µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως δείκτης της ψυχικής υγείας του πληθυ-

σµού. 

Ο αριθµός των θανάτων από αυτοκτονίες θεωρείται ότι υποεκτιµά-

ται στην Ελλάδα στις επίσηµες στατιστικές. Μία αιτία είναι η δυσκολία

να εξακριβωθεί η αιτία θανάτου, η οποία µπορεί τελικώς να αποδοθεί σε
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άλλα αίτια (π.χ. ατύχηµα). Μία άλλη, σηµαντικότερη ίσως αιτία της υπο-

εκτίµησης του αριθµού των αυτοκτονιών στην Ελλάδα, είναι το στίγµα

που συνοδεύει τον αυτόχειρα και την οικογένειά του και ωθεί συχνά τις

οικογένειες στην αλλαγή της αιτίας θανάτου από αυτοκτονία σε άλλη

αιτία (Μπεκιάρη, Κατσαδώρος). 

Από την ανάλυση των στοιχείων των αυτοκτονιών της ΕΛΣΤΑΤ προ -

κύπτει ότι, για το διάστηµα 2000-2010 για το οποίο υπάρχουν διαθέσιµα

στοιχεία, δεν διαπιστώνεται στατιστικά σηµαντική συσχέτιση µεταξύ του

συνόλου των αυτοκτονιών και του δείκτη ανεργίας. ∆εν παρατηρείται επί -

σης συσχέτιση του συνόλου των αυτοκτονιών µε την οικονοµική µεγέθυν -

ση, όπως µετριέται µε τον δείκτη µεταβολής του ΑΕΠ σε πραγµατικούς

όρους. Εξετάστηκε, επίσης, αν υπάρχει συσχέτιση µεταξύ του αριθµού

των αυτοκτονιών στην ηλικιακή οµάδα των 30-65 ετών, δηλαδή την ηλι-

κιακή οµάδα που έχει την υψηλότερη συγκέντρωση εργατικού δυναµι-

κού, καθώς τα άτοµα αυτής της ηλικιακής οµάδας έχουν κατά κανόνα

ολοκληρώσει τις σπουδές τους και δεν έχουν ακόµα συνταξιοδοτηθεί.

Και πάλι δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σηµαντική συσχέτιση µεταξύ των

εξεταζόµενων µεγεθών. ∆ιαπιστώθηκαν όµως τρεις στατιστικά σηµαντι-

κές συσχετίσεις. Η πρώτη αφορά τη συσχέτιση µεταξύ του αριθµού των

αυτοκτονιών των ατόµων 50-54 ετών και του ΑΕΠ. Παρατηρήθηκε αρνη -

τική συσχέτιση που σηµαίνει ότι η µείωση του ΑΕΠ συνυπάρχει µε την

αύξηση των αυτοκτονιών αυτής της ηλικιακής οµάδας. Η συσχέτιση δεν

σηµαίνει ότι υπάρχει απαραίτητα και αιτιακή σχέση µεταξύ των δύο µε -

γεθών, αποτελεί όµως µια σηµαντική ένδειξη που θα µπορούσε να υποκρύ -

πτει αιτιακή σχέση, για την εξακρίβωση της οποίας βεβαίως απαιτείται

περαιτέρω ανάλυση. Είναι πιθανό ότι η ηλικιακή αυτή οµάδα είναι πιο

ευαίσθητη στην κρίση και για το λόγο αυτό παρατηρείται η συσχέτιση

αυτή. Μια άλλη στατιστικά σηµαντική σχέση που βρέθηκε, η θετική συ -

σχέτιση του αριθµού των ατυχηµάτων και του ΑΕΠ, εξηγείται µεταξύ

άλλων από την αύξηση των εργατικών και άλλων ατυχηµάτων σε περιό-

δους οικονοµικής ανάπτυξης. Τέλος, η εντοπισθείσα ισχυρή αρνητική

συ σχέτιση µεταξύ ΑΕΠ και του συνόλου των ανθρωποκτονιών σηµαίνει

ότι σε περιόδους οικονοµικής ύφεσης οι ανθρωποκτονίες αυξάνονται. Η
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διαπίστωση αυτή εµφανίζεται σε πολλές µελέτες και επαληθεύεται και

από τα ελληνικά δεδοµένα της περιόδου 2000-2010.

5. Σύνοψη και συµπεράσµατα

Η έννοια της ευηµερίας είναι περιεκτική και πολυσχιδής. Η αντικει-

µενική ευηµερία προσδιορίζεται µε οικονοµικούς και κοινωνικούς δεί -

κτες, ενώ η υποκειµενική ευηµερία αποτυπώνεται ως η προσωπική εκτί -

µηση ικανοποίησης από τη ζωή και αποτελεί το αποτέλεσµα κοινωνικών

και ατοµικών παραµέτρων. Η ευηµερία επηρεάζεται και επηρεάζει πολ-

λές πτυχές της ανθρώπινης ζωής, µεταξύ των οποίων η εργασιακή κατά-

σταση και η σωµατική και ψυχική υγεία. 

Την περίοδο της παρούσας οικονοµικής κρίσης, η ευηµερία των Ελ -

λήνων έχει µειωθεί βάσει των αντικειµενικών και υποκειµενικών δεικτών

ευηµερίας. Από τα υπάρχοντα στοιχεία φαίνεται ότι η οικονοµική κρίση

και οι επιπτώσεις της στα εργασιακά αποτελούν σηµαντικό παράγοντα

µείωσης της ευηµερίας στη χώρα. 

Πλήθος µελετών, παλαιότερων αλλά και πρόσφατων, τεκµηριώνουν

την αρνητική επίδραση της οικονοµικής δυσπραγίας και της ανεργίας

στην υγεία των ατόµων. Η ανάλυση πρόσφατων δεδοµένων για την Ελ -

λάδα δείχνει τη ραγδαία αύξηση των ακάλυπτων ιατρικών αναγκών, δη -

µιουργώντας ανησυχία για την παρούσα και µελλοντική υγεία του πληθυ-

σµού. Η ανάλυση των υπαρχόντων στατιστικών δεδοµένων για τις αυτο -

κτο νίες παρέχει ενδείξεις για την επιβάρυνση που ασκεί η κρίση στα ά -

το µα ηλικίας 50-54 ετών, που ενδεχοµένως δεν έχουν τη δυνατότητα

συνταξιοδότησης και πιθανόν δυσκολεύονται περισσότερο σε περίπτωση

που χάσουν την εργασία τους (τόσο να ξαναβρούν απασχόληση όσο και

να καλύψουν τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις).

Οι υπάρχουσες µελέτες τεκµηριώνουν όχι µόνο την αρνητική επί -

πτωση της οικονοµικής κρίσης στην υγεία και στην ευηµερία. Παρέχουν

πληροφορίες και για τις δυνατότητες πρόληψης και αντιµετώπισης των

κοινωνικών δεινών της κρίσης. Στην Ελλάδα βέβαια ούτε τα δεινά αυτά

αναγνωρίζονται επαρκώς, ούτε διαθέτουµε ή σχεδιάζουµε κατάλληλες

πολιτικές για την πρόληψη και αντιµετώπισή τους.
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∆ΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ, ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ

ΚΑΙ ΑΝΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: 

ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

Θεώνη Σταθοπούλου
∆ιευθύντρια Ερευνών Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών

Η έννοια της εµπιστοσύνης στους θεσµούς και στην κοινωνία βρί -

σκεται σήµερα στο επίκεντρο του ακαδηµα κού ενδιαφέροντος και της

εµπειρικής έρευνας, καθώς συναρτάται ποικιλοτρόπως µε την ποιότητα

της δηµοκρατίας, την αποτελεσµατική λειτουργία της κυβέρνησης και

του πολιτικού συστήµατος αλλά και την κοινωνική συνοχή. Ειδικότερα για

τις διεθνικές έρευνες µεγάλης κλίµακας όπως η European Social Survey

(ESS) αποτελεί το τρίτο κατά σειρά θεµατικό πεδίο ακαδηµα κών δηµο-

σιεύσεων µετά τη µετανάστευση και την πολιτική (Malnar, 2012). Η ανά-

δειξη της εµπιστοσύνης τόσο ψηλά στην ερευνητική ατζέντα δεν οφείλε-

ται µόνο στην εξέλιξη της µελέτης του κοινωνικού κεφαλαίου, µια όψη

του οποίου αποτελεί η εµπιστοσύνη, αλλά και στις νέες πολιτικές, οικονο -

µικές και κοινωνικές συνθήκες που δηµιούργησε η κρίση του 2008. Μια

απο τις συνέπειες των µέτρων λιτότητας που εφαρµόστηκαν στις πλητ -

τόµενες από την ύφεση χώρες ήταν η µείωση της εµπιστοσύνης στους

πολιτικούς και την πολιτική και η συνακόλουθη στροφή προς τον πολιτικό

εξτρεµισµό. Παρόλο που πριν το 2008 η πτωτική τάση εµπιστοσύνης

στους πολιτικούς στην Ευρώπη έµοιαζε να σταθεροποιείται (Ζmerli and

Newton, 2008), η οικονοµική κρίση αύξησε σηµαντικά τα ποσοστά δυσα-

ρέσκειας για τη δηµοκρατία και τους θεσµούς της όπως το Εθνικό Κοινο-

βούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο. Υπολογίζεται ότι ο µέσος όρος εµπι-

στοσύνης στους θεσµούς και ικανοποίησης από τον τρόπο λειτουργίας

της δηµοκρατίας µειώθηκε περισσότερο απο τρεις µονάδες την περίοδο
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2004-2011 (Polavieja, 2013). Η µείωση έγινε πιο αισθητή σε χώρες όπως

η Ελλάδα όπου η ραγδαία αύξηση της ανεργίας, η απορρύθµιση της αγο -

ράς εργασίας και οι αλλεπάλληλες θεσµικές µεταρρυθµίσεις διαµόρφω-

σαν ένα περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας (Καραντινός, 2012· Κετσετζο-

πούλου, 2012· Μουρίκη, 2012) επηρεάζοντας τη συγκριτικά µικρότερη

εµπιστοσύνη στην κοινωνία και τους θεσµούς.

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της Ευρωπα κής Κοινωνικής Έρευ-

νας (Παπλιάκου, Σταθοπούλου, και Στρατουδάκη, 2011), οι µέσοι όροι δια -

προσωπικής εµπιστοσύνης στην Ελλάδα ήδη από το 2002 είναι σηµαντικά

χαµηλότεροι από τους ευρωπα κούς. Το ίδιο ισχύει και για την εµπι-

στοσύνη στους θεσµούς, µε εξαίρεση τους θεσµούς χωρίς λογοδοσία

όπως η αστυνοµία και την εµπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Η υψηλότερη

εµπιστοσύνη που απολάµβαναν οι υπερεθνικοί θεσµοί, όπως το Ευρωπα -

κό Κοινοβούλιο και τα Ηνωµένα Έθνη, σε σχέση µε τους εθνικούς (Σταθο -

πούλου, 2007· Stathopoulou, 2010) εξανεµίζεται στο ξεκίνηµα της κρί σης1

παράλληλα µε τη δραστική µείωση της εµπιστοσύνης στους πολιτικούς

και τα πολιτικά κόµµατα (∆ιάγραµµα 1). Η κρίση επιτείνει την εµπειρικά

διαπιστωµένη ήδη από τη δεκαετία του ’80 αδιαφορία για την πολιτική

(Καφετζής, 1988, 1997, 2011) αλλά σε αυτή προστίθεται πλέον η δυσα-

ρέσκεια για τις πολιτικές λιτότητας και τη διαχείριση της οικονοµικής

κρίσης από τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Ένας στους δύο ερωτηθέντες το

2011 (49%) δηλώνει οτι δεν έχει καµία απολύτως εµπιστοσύνη στους

πολιτικούς και τα κόµµατα, έναντι 23% και 22%, αντίστοιχα, το 2009.

Η απονοµιµοποίηση και απαξίωση της πολιτικής συνδέεται το ίδιο

διάστηµα µε την ενίσχυση της δυσανεξίας απέναντι στους µετανάστες.

Το µέσο επίπεδο ανοχής2 στην Ελλάδα για τη µετανάστευση3 είναι µι κρό -

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1. Το 2009 ο Μ.Ο. εµπιστοσύνης στο Ευρωπα κό Κοινοβούλιο ήταν 4,4

ένα ντι 5,7 το 2002.

2. Η λέξη ανοχή χρησιµοποιείται ως αντώνυµο της δυσανεξίας για να προ σ-

διορίσει τις θετικές στάσεις και αντιλήψεις για τους µετανάστες και τη µε τα νά -

στευση.

3. Αφορά ερώτηση που περιλαµβάνεται στο ερωτηµατολόγιο τoυ ESS για

την επίδραση των µεταναστών στο επίπεδο ζωής της χώρας. 
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τερο από το αντίστοιχο ευρωπα κό (3,2 έναντι 4,9 για το 2009). Η µείωση

της ανοχής στην Ευρώπη βρίσκεται σε άµεση συνάρτηση µε την επίδρα-

ση της οικονοµικής κρίσης και τη διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων

(Meuleman, Davidov and Billiet, 2009). Οι πολίτες που δεν έχουν τις δεξι-

ότητες και τα προσόντα να αντιµετωπίσουν τις συνέπειες της κρίσης επι-

δεικνύουν µικρότερο βαθµό ανοχής στους µετανάστες, παρόλο που τα

ποσοστά ανεργίας των µεταναστών έχουν αυξηθεί ταχύτερα από εκείνα

των γηγενών (Καβουνίδη, 2012). 

Η ανοχή στην πολιτισµική ποικιλοµορφία προ ποθέτει µια γενικευ -

µένη εµπιστοσύνη προς την κοινωνία συνολικά, η οποία µπορεί να συµπε -

ριλάβει και τους «αγνώστους» άλλους, εκτός από τους οικείους. Στην Ευ -

ρωπα κή Κοινωνική Έρευνα οι ερωτήσεις για τη διαπροσωπική εµπιστο -

∆ΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ, ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

∆ΙAΓΡΑΜΜΑ 1

Εµπιστοσύνη στους θεσµούς

Πηγή: Εuropean Social Survey.

* Η µέτρηση της εµπιστοσύνης στα πολιτικά κόµµατα δεν συµπεριλαµβανόταν στον 1ο γύρο της
έρευ νας (ESS 1).
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σύνη αναφέρονται σε αυτό το είδος εµπιστοσύνης4. Η γενικευ µένη εµπι-

στοσύνη προσιδιάζει περισσότερο προς αυτό που ο Putnam (2000, 2007)

αποκαλεί “bridging”, το γεφύρωµα των αντιθέσεων και το άνοιγµα προς

τους αγνώστους άλλους, ενώ η εµπιστοσύνη προς τους γνωστούς περι-

στρέφεται γύρω από τους δεσµούς («bonding») της εσω-οµάδας και της

µικρής κοινότητας (van Oorshot, Wil, and Gelissen, 2006· Sturgis and Smith

2010· Allum et al., 2010). Οι µετανάστες ως «άγνωστοι άλλοι» επανακα -

θορίζουν κάθε φορά τα όρια των «κοινοτήτων» προσδιορίζοντας το είδος

του κοινωνικού κεφαλαίου που διαθέτει η κοινωνία (Sturgis et al., 2011·

Savelkul, et al., 2011).

Η υψηλή διαπροσωπική εµπιστοσύνη ή εµπιστοσύνη στην κοινωνία

συνδέεται µε υψηλότερη εµπιστοσύνη στους θεσµούς, µεγαλύτερη συµ -

µετοχή στην κοινωνία, περισσότερη ανεκτικότητα για το διαφορετικό5.

Πώς δηµιουργείται όµως αυτή η εµπιστοσύνη και ποια είναι ακριβώς η

σχέση µεταξύ διαπροσωπικής εµπιστοσύνης και εµπιστοσύνης στους

θεσµούς; 

Οι Newton και Zmerli (2011) διακρίνουν τρία µοντέλα σχέσης: στο

πρώτο η σχέση των δύο είναι πάντα θετική, όπως την περιγράψαµε πα ρα -

πάνω, στο δεύτερο η διαπροσωπική εµπιστοσύνη δεν προεξοφλεί την

εµπιστοσύνη στους θεσµούς και στο τρίτο η σχέση είναι θετική υπό προ  -

ποθέσεις. Η διάκριση αυτή αναφέρεται κυρίως στα αποτελέσµατα εµπειρ-

ικών ερευνών για την εµπιστοσύνη, τα οποία, παρότι είναι συχνά αντιφα -

τικά, βασίζονται στις θεωρητικές παραδοχές των ατοµοκεντρικών και θε -

σµικών προσεγγίσεων για τη συγκρότηση του κοινωνικού κεφαλαίου6.

116
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4. Στην World Values Survey οι επιλογές απάντησης στην αντίστοιχη ερώ -

τηση για την εµπιστοσύνη στους άλλους περιλαµβάνουν την οικογένεια, τους

γεί τονες, ανθρώπους που γνωρίζει κανείς προσωπικά, κ.ο.κ.

5. Στην Ελλάδα oι συντελεστές συσχέτισης της διαπροσωπικής εµπιστο -

σύνης και ανοχής στη µετανάστευση είναι r=0,16 (p<0,001) για το 2009, r=0,22

(p<0,001) για το 2011 και της εµπιστοσύνης στους θεσµούς και ανοχής για το

2009 r=0,20 (p<0,001) και για το 2011 r=0,26 (p<0,001).

6. Για µια σύντοµη και περιεκτική επισκόπηση βλ. Σωτηρόπουλος, 2007.
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Σύµφωνα µε την ατοµοκεντρική προσέγγιση, η εµπιστοσύνη είναι

ένα ατοµικό χαρακτηριστικό το οποίο διαµορφώνεται κατά τη διάρκεια

της πρώιµης κοινωνικοποίησης (Νewton and Norris, 1999· Μishler and Rose,

2001· Uslaner, 2002) και δεν επηρεάζεται σηµαντικά από εξωτερικούς

παράγοντες και την περιρρέουσα συγκυρία. Συµπληρωµατική σε αυτή

την προσέγγιση είναι η άποψη ότι η εµπιστοσύνη είναι ένα κοινωνικο-πο -

λιτισµικό χαρακτηριστικό που διαµορφώνεται από την ένταση της συµ -

µετοχής σε κοινωνικά δίκτυα και οργανώσεις (Putnam, 2000). Για τις θε -

σµικές θεωρίες, αντίθετα, η εµπιστοσύνη είναι προ όν της καλής λει τουρ -

γίας των θεσµών (Delhey and Νewton, 2005· Rothstein and Uslaner, 2005)

oι οποίοι εγγυώνται τη δίκαιη και ισότιµη µεταχείριση των πολιτών.

Στην ανάλυση που ακολουθεί θα εξετάσουµε πώς διαµορφώθηκε η

εµπιστοσύνη και η ανοχή στην Ελλάδα το διάστηµα 2009-2011.

Η εµπειρική ανάλυση: δεδοµένα και µεθοδολογία

Για την ανάλυση των παραγόντων που επιδρούν στην εµπιστοσύνη

και την ανοχή κατά το διάστηµα της κρίσης χρησιµοποιήθηκαν πρωτογε-

νή δεδοµένα του 4ου (2009) και του 5ου (2011) γύρου της Ευρωπα κής Κοι -

νωνικής Έρευνας7. Αναλυτικότερα εφαρµόστηκαν µοντέλα πολλαπλής πα -

λινδρόµησης και λογιστικής παλινδρόµησης για την εκτίµηση της συµ βο -

λής των εξωγενών µεταβλητών στην ανοχή και την εµπιστοσύνη. 

Για την προσαρµογή του µοντέλου πολλαπλής παλινδρόµησης χρη σι -

µοποιήθηκε η µέση τιµή των παρακάτω 11 τιµών εξαρτηµένων µεταβλη τών:

α) Η διαπροσωπική εµπιστοσύνη, η οποία µετριέται µε τρεις ερωτή-

σεις8, όπου το 0 αντιστοιχεί στις αρνητικές στάσεις απέναντι

στους άλλους.

∆ΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ, ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

7. Η ανάλυση περιέχεται στο Stathopoulou T., Kostaki, A. (2014) “Religio -

sity, trust and tolerance in times of recession. The cases of Spain and Greece”,

στο Pe tropoulos, N.P. and Tsobanoglou, G.O, The debt crisis in the Eurozone;

Social im pacts, Newcastle-upon-Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing Ltd.

(υπό έκδοση).

8. Οι ερωτήσεις είναι διατυπωµένες ως εξής: Μπορούµε να έχουµε εµπι-
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β) Η εµπιστοσύνη στους θεσµούς9, όπου το 0 αντιστοιχεί σε «καµία

απολύτως εµπιστοσύνη» και το 10 σε απόλυτη εµπιστοσύνη.

γ) Η ανοχή απέναντι στο µεταναστευτικό φαινόµενο, η οποία µετριέ -

ται µε τρεις ερωτήσεις10 όπου το 0 αντιστοιχεί στις αρνητικές

στάσεις των ερωτώµενων σχετικά µε την επίδραση των µετανα-

στών στην οικονοµία, τον πολιτισµό και την ποιότητα ζωής στην

Ελλάδα και το 10 στις θετικές.

Ανεξάρτητες µεταβλητές (covariates) στο µοντέλο είναι η θρησκευ-

τικότητα αυτοπροσδιορισµός) και η ηλικία, ενώ για τις παρακάτω ψευδο-

µεταβλητές η κωδικοποίηση έχει ως εξής:

1. το φύλο, λαµβάνει την τιµή 1 αν πρόκειται για άντρα και 0 αν

πρόκειται για γυναίκα·

2. η εκπαίδευση (Ι) λαµβάνει την τιµή 1 όταν οι ερωτώµενοι δεν

έχουν τελειώσει το λύκειο και 0 σε κάθε άλλη περίπτωση·

3. η εκπαίδευση (ΙΙ) λαµβάνει την τιµή 1 όταν οι ερωτώµενοι είναι

απόφοιτοι λυκείου, 0 σε κάθε άλλη περίπτωση (για εκπαιδευτικό

επίπεδο υψηλότερο από τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση οι δύο

αυτές µεταβλητές έχουν µηδενική τιµή)·
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τοσύνη στους περισσότερους ανθρώπους, ή πρέπει να είµαστε πάντα επιφυλα -

κτικοί στις σχέσεις µας µε τους ανθρώπους;

Οι περισσότεροι άνθρωποι θα προσπαθούσαν να σας εκµεταλλευτούν αν

είχαν την ευκαιρία, ή θα προσπαθούσαν να είναι δίκαιοι απέναντί σας;

Τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι προσπαθούν να βοηθάνε τον άλλον,

ή νοιάζονται κυρίως για τον εαυτό τους;

9. H ερώτηση έχει ως εξής: Πόσο εσείς προσωπικά εµπιστεύεστε κάθε

έναν από τους θεσµούς: το Ελληνικό Κοινοβούλιο, τη δικαιοσύνη, την αστυ νο -

µία, τους πολιτικούς, τα κόµµατα, το Ευρωπα κό Κοινοβούλιο, τα Ηνωµένα Έθνη;

10. Οι ερωτήσεις έχουν ως εξής: Είναι γενικά καλό ή κακό για την ελληνική

οικονοµία το γεγονός ότι έρχονται άτοµα από άλλες χώρες για να ζήσουν εδώ; /η

πολιτιστική ζωή και παράδοση της Ελλάδας γενικά υποβαθµίζεται ή εµπλουτίζε-

ται από άτοµα που έρχονται για να ζήσουν εδώ από άλλες χώρες; /η Ελλάδα

γίνεται καλύτερο ή χειρότερο µέρος για να ζήσει κανείς µε την άφιξη ατόµων

από άλλες χώρες που έρχονται για να ζήσουν εδώ;
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4. ο εκκλησιασµός (Ι) λαµβάνει την τιµή 1 όταν η συχνότητα είναι

τουλάχιστον µια φορά το µήνα, ενώ

5. ο εκκλησιασµός (ΙΙ) αναφέρεται στη λιγότερο συχνή προσέλευση

απο τη µηνιαία (τιµή 1). Οταν ο ερωτώµενος δεν εκκλησιάζεται

ποτέ, οι τιµές των δύο αυτών µεταβλητών είναι µηδενικές·

6. η προσευχή (Συχνότητα προσευχής I) λαµβάνει την τιµή 1 αν η

συχνότητα είναι τουλάχιστον εβδοµαδιαία και 

7. µικρότερη από εβδοµαδιαία (Συχνότητα προσευχής ΙΙ). Οι τιµές

είναι 0 όταν ο ερωτώµενος δεν προσεύχεται ποτέ.

Οι δίτιµες µεταβλητές: ενδιαφέρον για την πολιτική, ικανοποίηση από

το διαθέσιµο εισόδηµα, η αστικότητα και η αµειβόµενη απασχό λη ση11

παίρνουν την τιµή 1 στην περίπτωση που ο ερωτώµενος απαντά θε τικά.

Για το µοντέλο της λογιστικής παλινδρόµησης θεωρήθηκαν ως ε -

ξαρ τηµένες µεταβλητές οι θετικές απαντήσεις στις ερωτήσεις για το πλή -

θος και την προέλευση των µεταναστών που θα έπρεπε να επιτρέπεται να

ζουν στη χώρα12. Ως ανεξάρτητες µεταβλητές θεωρήθηκαν η ηλικία, ο

βαθµός θρησκευτικότητας ως αυτοπροσδιορισµός, οι δίτιµες µεταβλη -

τές: ενδιαφέρον για την πολιτική, ικανοποίηση από το διαθέσιµο εισόδη -

µα, αστικότητα και η αµειβόµενη απασχόληση, λαµβάνοντας την τιµή 1 αν

ο ερωτώµενος απαντά θετικά.

∆ΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ, ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

11. Η ερώτηση έχει ως εξής: Ποια απο τις παρακάτω περιγραφές ταιριά-

ζει σε αυτό που κάνατε τις τελευταίες επτά ηµέρες: Ήσαστε σε αµειβόµενη ερ -

γασία, ως υπάλληλος, αυτοαπασχολούµενος/η, ή εργαζόµενος/η σε οικογενεια κή

επιχείρηση, σε εκπαίδευση, άνεργος, σε αναζήτηση εργασίας, άνεργος χωρίς να

αναζητάτε εργασία, χρόνια ασθενής ή ανάπηρος, συνταξιούχος, σε στρατιωτική

θητεία, κάνατε δουλειές του σπιτιού, φροντίζατε τα παιδιά ή και άλλους; 

12. H ερώτηση έχει ως εξής: Σε ποιο βαθµό πιστεύετε ότι η Ελλάδα θα

έπρεπε να επιτρέπει α) σε άτοµα που ανήκουν στην ίδια φυλή ή εθνική οµάδα;

β) σε άτοµα από διαφορετική φυλή ή εθνική οµάδα στην οποία ανήκει και η πλειο -

ψηφία των Ελλήνων να έρθουν και να ζήσουν εδώ; γ) τι πιστεύετε για τα άτοµα

που προέρχονται από τις φτωχότερες χώρες εκτός Ευρώπης: 1. Nα επιτρέπει σε

πολλούς να έρθουν να ζήσουν εδώ; 2. Nα επιτρέπει σε αρκετούς; 3. Να επιτρέ-

πει σε λίγους; 4. Να µην επιτρέπει σε κανέναν; 
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Για την εκτίµηση της σηµαντικότητας της εκπαίδευσης, του εκκλη -

σιασµού και της προσευχής στο µοντέλο λογιστικής παλινδρόµησης οι

µεταβλητές αυτές κωδικοποιήθηκαν σε τρεις κατηγορίες: 

1. πρωτοβάθµια εκπαίδευση (απόφοιτοι µέχρι και το γυµνάσιο), δευ -

τεροβάθµια (απόφοιτοι λυκείου) και τριτοβάθµια και άνω ως βά -

ση ανα φοράς·

2. συχνός εκκλησιασµός (µια φορά το µήνα), λιγότερο συχνός (λι -

γότερο από µια φορά) και ποτέ ως βάση αναφοράς·

3. συχνή προσευχή (µια φορά την εβδοµάδα), λιγότερο συχνή (λι -

γότερο από µια φορά), και ποτέ ως βάση αναφοράς.

Τα µοντέλα προσαρµόστηκαν στα δεδοµένα των 2 γύρων της έρευ-

νας ESS και ενσωµατώθηκε µια δίτιµη µεταβλητή (Round) λαµβάνοντας

την τιµή 1 αν αναφέρεται στον 5ο γύρο (2011) και 0 αν αναφέρεται στον

4ο γύρο (2009).

Ευρήµατα

Σύµφωνα µε τον Πίνακα 1 η διαπροσωπική εµπιστοσύνη αυξάνεται

ανάµεσα στο 2009 και το 2011, παρά τη γενική τάση χαµηλών ποσοστών

που χαρακτήριζε την Ελλάδα την τελευταία δεκαετία, ακόµη και παρά την

εύλογη υπόθεση για το αντίθετο, η οποία θα µπορούσε να διατυπωθεί µε

γνώµονα την ανασφάλεια µέσα στη συνθήκη της κρίσης. Η κρίση φαίνε-

ται να ενεργοποιεί τους µηχανισµούς κοινωνικής αλληλεγγύης µε τον ίδιο

τρόπο που σηµαντικά γεγονότα ή φυσικές καταστροφές ευνοούν τη

συλλογική δράση. (Παναγιωτοπούλου και Παπλιάκου, 2007). Η ηλικία, το

χα µηλό επίπεδο εκπαίδευσης, και η αµειβόµενη απασχόληση έχουν ση µα -

ντικά αρνητική συµβολή στη διαπροσωπική εµπιστοσύνη. 

Αντίθετα, όταν ζει κανείς σε µεγάλη πόλη και αισθάνεται ικανοποι-

ηµένος από το διαθέσιµο εισόδηµα του νοικοκυριού έχει περισσότερη

εµπιστοσύνη στους άλλους.

Η θρησκευτικότητα ως στοιχείο αυτοπροσδιορισµού επιδρά αρνη -

τικά στη διαπροσωπική εµπιστοσύνη, δηλαδή, όσο περισσότερο θρησκευό -

µενος δηλώνει κανείς, τόσο λιγότερο εµπιστεύεται τους άλλους. Η αρνη -
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Φύλο 0,011 0,059 0,850

Ηλικία -0,009 0,002 0,000

Θρησκευτικότητα (αυτοπροσδιορισµός) -0,045 0,015 0,002

Συχνότητα εκκλησιασµού I -0,061 0,163 0,707

Συχνότητα εκκλησιασµού II -0,112 0,152 0,463

Συχνότητα προσευχής I -0,096 0,148 0,516

Συχνότητα προσευχής II 0,052 0,143 0,716

Εκπαίδευση  Ι -0,282 0,083 0,001

Εκπαίδευση ΙΙ -0,095 0,075 0,205

Ενδιαφέρον για την πολιτική 0,178 0,064 0,005

Ικανοποίηση από το διαθέσιµο 
εισόδηµα (νοικοκυριό)

0,518 0,059 0,000

Αστικότητα 0,240 0,058 0,000

Αµειβόµενη απασχόληση -0,222 0,061 0,000

Round 0,180 0,058 0,002

Intercept 4,250 0,181 0,000

βΑνεξάρτητες µεταβλητές se(β) p-value

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Εκτιµήσεις παραµέτρων του µοντέλου πολλαπλής 

γραµµικής παλινδρόµησης µε εξαρτηµένη µεταβλητή: 

∆ιαπροσωπική εµπιστοσύνη

Πηγή: Stathopoulou, T. and Kostaki, A. (2014).
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τική συµβολή της θρησκευτικότητας στη διαπροσωπική εµπιστοσύνη πα -

ρατηρείται διαχρονικά στην Ελλάδα ήδη από τον πρώτο γύρο της έρευ-

νας το 2002 (Billiet and Meuleman, 2008). 

Ο ρόλος της θρησκευτικότητας είναι κεντρικός για τη διαµόρφωση

της εµπιστοσύνης (van Oorshot, Wil and Gelissen, 2006· Strømsnes, 2008·

Lehmann, 2008· Daniels and von der Ruhr, 2010· Stathopoulou, 2010· Στα -

θοπούλου, 2011) και το είδος του κοινωνικού κεφαλαίου (Welch et al.,

2004· Κoenig, 2008) που δηµιουργεί. Σε ορισµένες περιπτώσεις η θρη-

σκευτικότητα συµβάλλει θετικά στο γεφύρωµα των αντιθέσεων και την

αποδοχή της διαφοράς συνεισφέροντας στη διαµόρφωση ενός υψηλού
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εξωστρεφούς κοινωνικού κεφαλαίου και σε άλλες ενισχύει τα εσωστρεφή

διασυνδετικά (bonding) στοιχεία που χαρακτηρίζουν το περιορισµένο κοι-

νωνικό κεφάλαιο µε µικρή συµµετοχή σε δίκτυα και οργανώσεις και

ακόµη µικρότερη εµπιστοσύνη.

Η εµπιστοσύνη στους θεσµούς (Πίνακας 2) έχει µειωθεί κατά τη

διάρκεια της κρίσης, όπως είναι αναµενόµενο. Όσο αυξάνεται η ηλικία,

τόσο αυξάνεται και η εµπιστοσύνη στους θεσµούς. Το ενδιαφέρον για

την πολιτική, η µεγάλη πόλη και το να ζει κανείς άνετα ή να τα βγάζει

πέρα µε το διαθέσιµο εισόδηµα του νοικοκυριού έχουν επίσης θετική

επίδραση. Ο βαθµός της θρησκευτικότητας και ο συχνός (τουλάχιστον

Φύλο 0,032 0,060 0,586

Ηλικία 0,004 0,002 0,051

Θρησκευτικότητα (αυτοπροσδιορισµός) 0,050 0,015 0,001

Συχνότητα εκκλησιασµού I 0,426 0,166 0,010

Συχνότητα εκκλησιασµού II 0,165 0,155 0,285

Συχνότητα προσευχής I 0,217 0,151 0,150

Συχνότητα προσευχής II 0,229 0,145 0,116

Εκπαίδευση Ι -0,004 0,084 0,959

Εκπαίδευση ΙΙ -0,004 0,074 0,961

Ενδιαφέρον για την πολιτική 0,596 0,064 0,000

Ικανοποίηση από το διαθέσιµο 
εισόδηµα (νοικοκυριό)

0,239 0,059 0,000

Αστικότητα 0,241 0,058 0,000

Αµειβόµενη εργασία -0,188 0,061 0,002

Round -1,146 0,059 0,000

Intercept 2,504 0,181 0,000

βΑνεξάρτητες µεταβλητές se(β) p-value

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Εκτιµήσεις παραµέτρων του µοντέλου πολλαπλής 

γραµµικής παλινδρόµησης µε εξαρτηµένη µεταβλητή: 

Εµπιστοσύνη στους θεσµούς

Πηγή: Stathopoulou, T. and Kostaki, A. (2014).
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µια φορά το µήνα) εκκλησιασµός συνδέονται θετικά µε την αυξηµένη

εµπιστοσύνη στους θεσµούς. Αντίθετα, η αµειβόµενη απασχόληση δεν

αποτελεί καλό παράγοντα πρόβλεψης για αυτόν τον τύπο εµπιστοσύνης

αντανακλώντας σε µεγάλο βαθµό την ένταση της ανασφάλειας στην αγο -

ρά εργασίας. 

Όσον αφορά την ανοχή απέναντι στη µετανάστευση (Πίνακας 3),

καλοί παράγοντες πρόβλεψης είναι το ενδιαφέρον για την πολιτική, η ικα-

νοποίηση από το διαθέσιµο εισόδηµα και η µεγάλη πόλη. Αντίθετα, οι

µεγαλύτεροι σε ηλικία και οι απόφοιτοι πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθ-

µιας εκπαίδευσης είναι λιγότερο ανεκτικοί απέναντι στους µετανάστες. Οι

∆ΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ, ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
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Φύλο -0,056 0,065 0,386

Ηλικία -0,006 0,002 0,002

Θρησκευτικότητα (αυτοπροσδιορισµός) -0,091 0,016 0,000

Συχνότητα εκκλησιασµού I -0,483 0,178 0,007

Συχνότητα εκκλησιασµού II -0,531 0,167 0,001

Συχνότητα προσευχής I -0,331 0,163 0,043

Συχνότητα προσευχής II -0,079 0,158 0,615

Εκπαίδευση (πρωτοβάθµια) -0,271 0,091 0,003

Εκπαίδευση (δευτεροβάθµια) -0,299 0,082 0,000

Ενδιαφέρον για την πολιτική 0,332 0,070 0,000

Ικανοποίηση από το διαθέσιµο 
εισόδηµα (νοικοκυριό)

0,228 0,065 0,000

Αστικότητα 0,170 0,063 0,007

Αµειβόµενη εργασία 0,009 0,067 0,892

Round -0,317 0,064 0,000

Intercept 4,866 0,200 0,000

βΑνεξάρτητες µεταβλητές se(β) p-value

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Εκτιµήσεις παραµέτρων του µοντέλου πολλαπλής 

γραµµικής παλινδρόµησης µε εξαρτηµένη µεταβλητή: 

Ανοχή απέναντι στη µετανάστευση

Πηγή: Stathopoulou, T. and Kostaki, A. (2014).

KOINONIKH_5_stathopoulou:ektheseis_57_NEW.qxd  4/11/2014  10:22 µ  Page 123



124
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Φύλο 0,017 0,086 0,843 1,017

Ηλικία -0,003 0,003 0,277 0,997

Θρησκευτικότητα (αυτοπροσδιορισµός) -0,032 0,021 0,134 0,969

Συχνότητα εκκλησιασµού 0,396

Συχνός -0,145 0,249 0,561 0,865

Λιγότερο συχνός -0,014 0,236 0,953 0,986

Συχνότητα προσευχής 0,860

Συχνή 0,021 0,229 0,926 1,021

Λιγότερο συχνή 0,073 0,225 0,744 1,076

Εκπαίδευση 0,001

Πρωτοβάθµια -0,481 0,128 0,000 0,618

∆ευτεροβάθµια -0,380 0,119 0,001 0,684

Ενδιαφέρον για την πολιτική 0,273 0,095 0,004 1,314

Ικανοποίηση από το διαθέσιµο 
εισόδηµα (νοικοκυριό)

-0,006 0,085 0,945 0,994

Αστικότητα 0,345 0,084 0,000 1,412

Αµειβόµενη απασχόληση -0,083 0,088 0,348 0,921

Round -0,394 0,086 0,000 0,675

Intercept 2,361 0,283 0,000 10,604

βΑνεξάρτητες µεταβλητές se(β) p-value odds ratio

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

Εκτιµήσεις παραµέτρων του µοντέλου λογιστικής 

παλινδρόµησης µε εξαρτηµένη µεταβλητή: 

Ανοχή για µετανάστες ίδιας εθνικής προέλευσης

Πηγή: Stathopoulou, T. and Kostaki, A. (2014).

υψηλές τιµές θρησκευτικότητας και ο συχνός (περισσότερο από µια

φορά το µήνα) και λιγότερο συχνός εκκλησιασµός δεν έχουν θετική συµ -

βολή στην ανοχή, η οποία µειώνεται το 2011 σε σχέση µε το 2009.

Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της λογιστικής παλινδρόµησης, µε εξαρ -

τηµένη µεταβλητή την ανοχή για τους µετανάστες που έχουν την ίδια

εθνι κή προέλευση µε την πλειονότητα του πληθυσµού (Πίνακας 4), το εν -

διαφέρον για την πολιτική, το υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο και η µεγάλη
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πόλη συνδέονται µε µεγαλύτερα επίπεδα ανοχής. Η ανοχή για τους µε τα -

νάστες, ανεξάρτητα απο την προέλευσή τους, µειώνεται σηµαντικά από το

2009 στο 2011.

Στην περίπτωση των στάσεων απέναντι σε µετανάστες που έχουν

διαφορετική εθνική προέλευση απο την πλειονότητα του πληθυσµού της

χώρας (Πίνακας 5), η ηλικία και η θρησκευτικότητα έχουν σηµαντικά πιο

αρνητική επίδραση, ενώ το ενδιαφέρον για την πολιτική και το υψηλό

∆ΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ, ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Φύλο 0,069 0,338 1,068

Ηλικία -0,011 0,002 0,000 0,989

Θρησκευτικότητα (αυτοπροσδιορισµός) -0,088 0,017 0,000 0,916

Συχνότητα εκκλησιασµού 0,454

Συχνός -0,042 0,201 0,834 0,959

Λιγότερο συχνός -0,128 0,191 0,504 0,880

Συχνότητα προσευχής 0,051

Συχνή -0,152 0,185 0,412 0,859

Λιγότερο συχνή 0,051 0,182 0,778 1,053

Εκπαίδευση 0,000

Πρωτοβάθµια -0,581 0,098 0,000 0,560

∆ευτεροβάθµια -0,324 0,091 0,000 0,724

Ενδιαφέρον για την πολιτική 0,206 0,074 0,006 1,228

Ικανοποίηση από το διαθέσιµο 
εισόδηµα (νοικοκυριό)

0,114 0,068 0,094 1,121

Αστικότητα 0,121 0,067 0,070 1,128

Αµειβόµενη απασχόληση 0,004 0,071 0,953 1,004

Round -0,527 0,068 0,000 0,591

Intercept 2,293 0,233 0,000 9,907

βΑνεξάρτητες µεταβλητές se(β) p-value odds ratio

ΠΙΝΑΚΑΣ 5

Εκτιµήσεις παραµέτρων του µοντέλου λογιστικής 

παλινδρόµησης µε εξαρτηµένη µεταβλητή: 

Ανοχή για µετανάστες διαφορετικής εθνικής προέλευσης

Πηγή: Stathopoulou, T. and Kostaki, A. (2014).
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εκπαιδευτικό επίπεδο (µεταλυκειακή εκπαίδευση και πάνω) έχουν και εδώ

σηµαντικά θετική επίδραση.

Όσον αφορά τις στάσεις απέναντι στους µετανάστες από φτωχότε-

ρες χώρες (Πίνακας 6), οι µεγαλύτεροι σε ηλικία και οι περισσότερο θρη -

σκευόµενοι είναι σηµαντικά πιο αρνητικοί. Όσοι ενδιαφέρονται για την

πολιτική και έχουν υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο έχουν σηµαντικά θετικό-

τερη στάση, όµως η µέση ανοχή, όπως και στις προηγούµενες περιπτώ -

σεις, εµφανίζεται µειωµένη το 2011 σε σχέση µε το 2009. 
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Φύλο 0,034 0,067 0,616 1,034

Ηλικία -0,007 0,002 0,000 0,993

Θρησκευτικότητα (αυτοπροσδιορισµός) -0,065 0,017 0,000 0,937

Συχνότητα εκκλησιασµού 0,172

Συχνός -0,248 0,194 0,201 0,780

Λιγότερο συχνός -0,315 0,184 0,087 0,730

Συχνότητα προσευχής 0,012

Συχνή -0,094 0,174 0,589 0,910

Λιγότερο συχνή 0,145 0,170 0,394 1,156

Εκπαίδευση 0,000

Πρωτοβάθµια -0,678 0,095 0,000 0,508

∆ευτεροβάθµια -0,345 0,088 0,000 0,708

Ενδιαφέρον για την πολιτική 0,193 0,072 0,007 1,212

Ικανοποίηση από το διαθέσιµο 
εισόδηµα (νοικοκυριό)

0,103 0,066 0,120 1,109

Αστικότητα 0,024 0,065 0,708 1,024

Αµειβόµενη απασχόληση -0,009 0,068 0,901 0,991

Round -0,391 0,066 0,000 0,676

Intercept 0,034 0,067 0,616 1,034

βΑνεξάρτητες µεταβλητές se(β) p-value odds ratio

ΠΙΝΑΚΑΣ 6

Εκτιµήσεις παραµέτρων του µοντέλου λογιστικής 

παλινδρόµησης µε εξαρτηµένη µεταβλητή: 

Ανοχή για µετανάστες απο φτωχότερες χώρες 

Πηγή: Stathopoulou, T. and Kostaki, A. (2014).
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Συµπεράσµατα

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της ανάλυσης η εµπιστοσύνη στους

θεσµούς µειώνεται σηµαντικά στην πρώτη διετία της κρίσης στην Ελλάδα

(2009-2011). Η µείωση µοιάζει να επιβεβαιώνει τον ενδηµικό χαρακτή ρα

της γενικευµένης δυσαρέσκειας για τους πολιτικούς και τα κόµµατα και

της απαξίωσης των θεσµών αντιπροσώπευσης. Ήδη από το 2004 και

ύστερα το έλλειµµα εµπιστοσύνης στους θεσµούς, µε εξαίρεση την εµπι-

στοσύνη στα Ηνωµένα Έθνη η οποία παραµένει στα ίδια επίπεδα µέχρι

και το 2008, αυξάνεται σταθερά διευρύνοντας το χάσµα ανάµεσα στους

πολίτες και την πολιτική, ευνοώντας ταυτόχρονα την εµφάνιση του πολιτι-

κού εξτρεµισµού. 

Στο πεδίο της κοινωνίας, αντίθετα, η εικόνα είναι διαφορετική. Παρό-

λο που θα ήταν λογικό να υποθέσει κανείς ότι η συρρίκνωση των πόρων,

των θέσεων εργασίας και των ευκαιριών απασχόλησης κατά τη διάρκεια

της κρίσης θα επέτεινε την επιφυλακτικότητα και την καχυποψία απένα ντι

στους άλλους, η ανάλυση των εµπειρικών δεδοµένων δείχνει προς την

αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή την αύξηση της διαπροσωπικής εµπι-

στοσύνης. Η κρίση εκλαµβάνεται ως µια έκτακτη συνθήκη, ανάλογη µε

αυτή µιας φυσικής καταστροφής ή κάποιου µείζονος εθνικού γεγονότος,

η οποία ενεργοποιεί τους µηχανισµούς συλλογικής αλληλεγγύης και ανα-

συνθέτει το υπάρχον κοινωνικό κεφάλαιο.

Ένας από τους σηµαντικότερους προσδιοριστικούς παράγοντες για

την ανοχή είναι το ενδιαφέρον για την πολιτική. Όσο διευρύνεται η «κοι-

νωνική εκκένωση της πολιτικής», η αδιαφορία του κοινωνικού σώµατος

για την πολιτική (Καφετζής, 2011:52), τόσο µειώνεται η πιθανότητα απο-

δοχής του διαφορετικού.To αντίστροφο ισχύει για την εκπαίδευση: Όσο

αυξάνεται το εκπαιδευτικό επίπεδο, τόσο αυξάνονται τα επίπεδα απο -

δοχής για τους µετανάστες ανεξάρτητα από την προέλευσή τους. Όπως

έχουν δείξει παρόµοιες αναλύσεις, η σχέση µεταξύ εκπαίδευσης και

µεγαλύτερης ανοχής για τη µετανάστευση οφείλεται στην επίδραση που

έχει το υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο συνολικά στο σύστηµα αξιών των

ατόµων (Ηainmueller and Hiscox, 2007).
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Αν το υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο είναι ο καλύτερος παράγοντας

πρόβλεψης και για τη διαπροσωπική εµπιστοσύνη, δεν ισχύει το ίδιο για

τη θρησκευτικότητα, η οποία συνδέεται αρνητικά µε την εµπιστοσύνη

στους άλλους και την ανοχή απέναντι στη µετανάστευση και τους µετα-

νάστες. Το εύρηµα αφορά κατά κύριο λόγο τη θρησκευτικότητα ως στοι -

χείο αυτοπροσδιορισµού και δευτερευόντως ως πρακτική (εκκλησιασµός/

προσευχή). Αντίθετα, για την εµπιστοσύνη στους θεσµούς ο συχνός εκ -

κλησιασµός και οι υψηλές τιµές θρησκευτικότητας αποτελούν θετικό πα -

ράγοντα συµβολής. Η αµφίσηµη επίδραση της θρησκευτικότητας στην

εµπιστοσύνη και την ανοχή οφείλεται στον εξίσου αµφίσηµο ρόλο της

θρησκείας στη διαµόρφωση του κοινωνικού κεφαλαίου.

Τέλος, οι παραπάνω διαπιστώσεις αποτυπώνουν ένα τµήµα των υπό

εξέταση εννοιών. Μια συνολική εικόνα θα έπρεπε να συµπεριλάβει εµπει-

ρικό υλικό πέραν της διετίας για να διερευνηθεί η επίδραση της κρίσης

στην εµπιστοσύνη και την ανοχή.
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133

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ – ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Βενετία Κουσία
Πρόεδρος και ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος ManpowerGroup

Τα τελευταία δύο-τρία χρόνια η αλλαγή µάς χτυπά την πόρτα επί -

µονα. Τόσο επίµονα που όσο και αν προσπαθήσαµε να την αγνοήσουµε,

κάποια στιγµή, άλλος πιο σύντοµα, άλλος πιο αργά, καταλάβαµε ότι η

αποφυγή δεν αποτελεί στρατηγική. Η αλλαγή έφερε µαζί της ξεβόλεµα,

σε πολλά διαφορετικά επίπεδα. Το ξεβόλεµα έφερε τη δυσαρέσκεια, την

απελπισία, τον φόβο. Κάποιοι κρύφτηκαν πίσω από το στερεότυπο ότι «µό -

νο στην Ελλάδα συµβαίνουν αυτά». Όµως, όσο και αν θέλουµε να θεω -

ρού µε τη χώρα µας κέντρο του κόσµου, «αυτά» δεν συµβαίνουν µόνο στην

Ελλάδα. 

Αν πάρουµε, για παράδειγµα, ζητήµατα τα οποία αφορούν τον κό -

σµο της εργασίας και το κοινωνικό συµβόλαιο, θα δούµε πως το status

quo το οποίο θεωρούσαµε πως θα διατηρηθεί εσαεί, έχει αλλάξει ριζικά

ανά τον κόσµο. Ακόµη και σε χώρες οι οποίες παραδοσιακά θεωρού νταν

σκληροπυρηνικές σε ό,τι αφορά την προστασία των εργασιακών δι -

καιωµάτων ή την παροχή της λεγόµενης «εργασιακής ασφάλειας». Πα -

λαιότερα το άτοµο προσέφερε στην επιχείρηση την εργασία του. Η ε πι -

χείρηση, σε αντάλλαγµα, προσέφερε στο άτοµο δουλειά για µια ζωή.

Σήµερα, ο δηµοσιονοµικός και επιχειρηµατικός ρεαλισµός έχουν µετα-

βάλει αυτή τη συνθήκη. Το άτοµο δεσµεύεται να παραµείνει απασχολή-

σιµο, δηλαδή ικα νό να παράγει αξία στην επιχείρηση, κατά τη διάρκεια

του εργασιακού του βίου. Σε αντάλλαγµα, η επιχείρηση δεσµεύεται να

διατηρήσει την αναπτυξιακή της πορεία, προκειµένου οι θέσεις εργα σίας

να είναι διαθέσιµες και αύριο. Και οι δύο πλευρές χρειάζεται να προσπα -

θούν διαρκώς. 
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Η αλλαγή συντελείται σε παγκόσµια κλίµακα, αφορά όλους µας

–κυβερνήσεις, επιχειρήσεις, άτοµα. Η γνώση των δυνάµεων που τη δια-

µορφώνουν και τη συνιστούν είναι, πιστεύω, µια καλή βάση για να σκε -

φτούµε στη συνέχεια πώς θα µπορέσουµε να ανταποκριθούµε µε επιτυ -

χία σ’ αυτήν. 

Νέα Εποχή: Η Εποχή του Ανθρώπου  

Ήδη από τον Ιανουάριο του 2011 η ManpowerGroup προανήγγειλε

στην Ετήσια Σύνοδο του Παγκόσµιου Οικονοµικού Φόρουµ, στο Νταβός,

την έλευση της Εποχής του Ανθρώπου. Βασικό γνώρισµα της νέας επο -

χής: το ταλέντο, το οποίο αναδεικνύεται στον σηµαντικότερο παράγοντα

βιωσιµότητας και σε κυρίαρχο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, υποσκελίζο -

ντας σταδιακά τη σηµασία που µέχρι τώρα αποδίδαµε στο κεφάλαιο. Ένα

χρόνο µετά, ο ιδρυτής και Πρόεδρος του Παγκόσµιου Οικονοµικού Φό -

ρουµ, Klaus Schwab, επιβεβαίωσε τη διαπίστωση της ManpowerGroup,

λέγοντας: «Ο καπιταλισµός είναι το παλιό µοντέλο. Το νέο µοντέλο είναι

ο ταλεντισµός». 

Υπάρχει µία απλή εξήγηση γι’ αυτή τη σηµαντική αλλαγή: στο νέο,

χαοτικό οικοσύστηµα, το οποίο βρίσκεται υπό συνεχή διαµόρφωση, σε

κάθε µήκος και πλάτος της γης, η ύπαρξη κεφαλαίου δεν αρκεί για να

διασφαλίσει ότι ένας οργανισµός θα καταφέρει να ανταποκριθεί επιτυ -

χώς στην αλλαγή. Μόνο απελευθερώνοντας τη δυναµική του ανθρώπι-

νου πνεύµατος, το οποίο έχει τη δυνατότητα να καινοτοµεί και να δηµιουρ -

γεί, θα µπορέσουν οι οργανισµοί να πλεύσουν επιτυχώς σε αυτό το χαο-

τικό περιβάλλον. 

Ποιες όµως είναι οι δυνάµεις που διαµορφώνουν αυτή τη νέα επο -

χή; Μέσα από χρόνια συστηµατικής παρατήρησης και καταγραφής, η

ManpowerGroup έχει εντοπίσει τις 4 δυνάµεις που θα αναλυθούν στη

συ νέχεια. Οι δυνάµεις αυτές δεν είναι στατικές. ∆ιαρκώς µετα σχη µα -

τίζονται, ισχυροποιούνται, ωθούνται και έλκονται προς διαφορετικές κα -

τευθύνσεις, µέχρι να είναι αδύνατον να χωριστούν, δηµιουργώντας έναν

Γόρδιο ∆εσµό, οδηγώντας παράλληλα σε απρόβλεπτες συνέπειες. Η α -
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βεβαιότητα που προκύπτει από αυτήν την αδιάκοπη αλληλεπίδραση εί ναι

τελικά και η µόνη βεβαιότητα στην οποία όλοι µας µπορούµε να υπο-

λογίζουµε. Και αυτή ακριβώς η αβεβαιότητα είναι από µόνη της µια διαρ -

κώς εντεινόµενη δύναµη, την οποία, όσο κι αν µας είναι δυσάρεστο, θα

πρέπει τελικά να µάθουµε να διαχειριζόµαστε. 

1. Ο επαναπροσδιορισµος της τµηµατοποίησης των αγορών 

Καθώς η οικονοµική δύναµη µετατοπίζεται από τη ∆ύση προς την

Ανατολή και από τον Βορρά προς τον Νότο, δηµιουργούνται νέες κατη -

γορίες αγορών. Οι νέες αυτές κατηγορίες δηµιουργούν ανισότητες και

αστάθειες, οι οποίες µε τη σειρά τους προκαλούν πολιτικές και κοινωνι-

κές ταραχές. Η παγκόσµια οικονοµική ανάπτυξη συνεχίζει να µετατοπίζε-

ται σηµαντικά στο Νότο και την Ανατολή, µε τις προβλέψεις να δείχνουν

ότι µέχρι το 2020 το 70% του παγκόσµιου ΑΕΠ θα προέρχεται από τις

αναδυόµενες αγορές. Παράλληλα, οι ∆υτικές χώρες αποδυναµώνονται,

καθώς αγορές όπως η Κίνα και η Ινδία αναδεικνύονται σε σηµαντικούς

διαµορφωτές του παγκόσµιου χάρτη. Οι νέοι παίκτες έχουν τη δύναµη

να διαµορφώνουν και νέους κανόνες, ένας εκ των οποίων είναι και η όλο

και µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα –πεδίο στο οποίο οι ∆υτικοί βρέθη-

καν να υστερούν συγκριτικά, άρα χρειάζεται να πασχίσουν προκειµένου

να ακολουθήσουν τους ρυθµούς και να παραµείνουν ανταγωνιστικοί. 

Οι παλιοί συσχετισµοί δυνάµεων χάνουν πλέον την ισχύ τους και

νέοι συσχετισµοί δηµιουργούνται. Η οµοιογένεια της Ευρώπης, για πα -

ρά δειγµα, αποτελεί εν πολλοίς έναν µύθο. Οι διαφορές ανάµεσα στις χώ -

ρες που την αποτελούν αφορούν την ιδεολογία, την πολιτική, τον τρόπο

µε τον οποίο κάθε χώρα αντιλαµβάνεται το ευρωπα κό όραµα. Οι διαφο-

ροποιήσεις σε ό,τι αφορά την αγορά εργασίας είναι ευδιάκριτες στον

παρακάτω χάρτη, στον οποίο βλέπουµε πώς διαµορφώνεται το κόστος

της εργασίας ανά την Ευρώπη. 

Και όπως µπορούµε ξεκάθαρα να δούµε στον Πίνακα 1, το χαµηλό

κόστος εργασίας δεν συνεπάγεται και την υψηλή ανταγωνιστι κότητα µιας

χώρας. 
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Πέρα όµως από την τµηµατοποίηση των αγορών µε κριτήριο τα

σύνορα, την πολιτική ή τις οικονοµικές και κοινωνικές δοµές, η ανάδυση

των κοινωνικών δικτύων έχει δηµιουργήσει τα τελευταία χρόνια έναν δια-

φορετικό τρόπο κατηγοριοποίησης των αγορών. Οι καταναλωτές µπο -

ρούν πλέον να διαχωριστούν µε βάση εξαιρετικά λεπτοµερή χαρακτηρι-

στικά ή τα ενδιαφέροντά τους, δηµιουργώντας µοναδικές ευκαιρίες για
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ΧΑΡΤΗΣ 1

Kόστος εργασίας στην Ευρώπη

Πηγή: Eurostat, L’ Europe en chiffres 2010.
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ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ – ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Σουηδία 1 5,77

Φινλανδία 2 5,6

∆ανία 3 5,04

Ολλανδία 4 5,13

Αυστρία 5 4,98

Γερµανία 6 5,46

Ηνωµένο Βασίλειο 7 5,71

Λουξεµβούργο 8 5,28

Βέλγιο 9 5,33

Γαλλία 10 4,66

Εσθονία 11 4,3

Ιρλανδία 12 5,23

Σλοβενία 13 4,52

Πορτογαλία 14 4,4

Ισπανία 15 3,95

Τσεχική ∆ηµοκρατία 16 4,59

Κύπρος 17 4,39

Μάλτα 18 4,59

Λεττονία 19 4,49

Λιθουανία 20 4,74

Ιταλία 21 4,13

Σλοβακική ∆ηµοκρατία 22 4,06

Πολωνία 23 4,08

Ουγγαρία 24 4,36

Ελλάδα 25 4,31

Ρουµανία 26 3,79

Βουλγαρία 27 3,76

Ευρωπα κή Ένωση 4,94

Κατάταξη 2012 ΑνταγωνιστικότηταΧώρα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Η ανταγωνιστικότητα στα 27 κράτη-µέλη της Ευρωπα κής Ένωσης

Πηγή: World Economic Forum (2012), The Europe 2020 Competitiveness Report: Building a More Compe -
titive Europe.
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εκείνες τις εταιρείες που µπορούν να διακρίνουν αυτές τις οµάδες και

να τις στοχεύσουν αποτελεσµατικά.

2. Οικονοµική εξέλιξη: Υλοποίηση των µεγάλων αναστροφών

Οι µετακινήσεις πληθυσµών εντός των αγορών εργασίας επηρεά-

ζουν τη σπανιότητα καθώς και την αφθονία των ταλέντων, των φυσικών

πόρων και των θέσεων εργασίας. Με τη σειρά της, η ταχέως µεταβαλλό-

µενη φύση των δεξιοτήτων που απαιτούνται στον χώρο εργασίας οδηγεί

σε µία ανησυχητική και αποδιοργανωτική αναντιστοιχία µεταξύ των δε -

ξιοτήτων που χρειάζονται οι εργοδότες και των δεξιοτήτων που µπορεί

να προσφέρει το εργατικό δυναµικό. 

Η ετήσια Έρευνα για την Έλλειψη Ταλέντου που η ManpowerGroup

πραγµατοποιεί σε 42 χώρες τα τελευταία 8 χρόνια, είναι αποκαλυπτική.

Όπως φαίνεται στο παρακάτω ∆ιάγραµµα, το 2013 σχεδόν 4 στους 10

ερ γοδότες (38%) στην Ελλάδα δήλωσαν ότι δυσκολεύονται να καλύψουν
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1

Έλλειψη ταλέντου στην Ελλάδα και τον κόσµο 2008-2013

Πηγή: ManpowerGroup (2013), Talent Shortage Survey – Research Results.
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τις κενές θέσεις εργασίας λόγω έλλειψης ταλέντου. Σε σχέση µε το 2012,

το ποσοστό αυτό έχει ενισχυθεί σηµαντικά, καταγράφοντας αύξηση της

τάξης των 14 ποσοστιαίων µονάδων, ενώ ξεπερνά κατά 3 ποσοστιαίες µο -

νάδες τον παγκόσµιο µέσο όρο (35%). 

Τα ποσοστά αυτά, σε µία χώρα όπως η δική µας, µε τον υψηλότε-

ρο δείκτη ανεργίας στην Ευρωπα κή Ένωση, σε κάποιους προκαλούν

έκπληξη. Η έρευνα όµως δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να αποτυπώνει την

πραγµατικότητα που βιώνουµε καθηµερινά: το ταλέντο, δηλαδή ο κατάλ-

ληλος άνθρωπος, µε το κατάλληλο µείγµα δεξιοτήτων, γνώσεων και προ-

σωπικών χαρακτηριστικών, στην κατάλληλη θέση, την κατάλληλη στιγµή,

δεν είναι εύκολο να βρεθεί. 

Οι θέσεις που παραµένουν κενές, λόγω αυτής της αδυναµίας, έχουν

σηµαντικές επιπτώσεις στην ικανότητα των επιχειρήσεων να εξυ πη ρε -

τήσουν τους πελάτες τους, στη δυνατότητά τους να καινοτοµούν, στην

ανταγωνιστικότητά τους. Και τελικά, στην ίδια τη βιωσιµότητά τους. Όταν

η οικονοµία ανακάµψει και ο ανταγωνισµός για αυτά τα ταλέντα ανάµεσα

στις επιχειρήσεις ενταθεί, το πρόβληµα θα γίνει ακόµη οξύτερο και θα

αφορά όχι µόνο τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να εντοπίσουν τα τα -

λέντα που χρειάζονται, αλλά και την ικανότητά τους να τα διακρατήσουν.

Η αλλαγή του κοινωνικού συµβολαίου και η όλο και µεγαλύτερη ενσωµά-

τωση της γενιάς y στον ενεργό πληθυσµό, έχει αλλάξει την έν νοια της

δέσµευσης. Οι εταιρείες δεν δεσµεύονται να προσφέρουν «δουλειά για

µια ζωή», τα ταλαντούχα άτοµα δεν δεσµεύονται να παραµεί νουν σε έναν

συγκεκριµένο εργοδότη για όσο αυτός τα χρειάζεται. Αντι θέτως, είναι

πρόθυµα να µετακινηθούν διεκδικώντας ό,τι τούς είναι πιο σηµαντικό:

καλύτερες συνθήκες εργασίας, πιο ενδιαφέρον αντικείµενο, υψηλότερη

αµοιβή, µεγαλύτερες προοπτικές εξέλιξης, εταιρείες µε καλό κοινωνικό

προφίλ (υπεύθυνους εργοδότες) κ.λπ.   

Οι επιπτώσεις της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων στα ίδια τα άτοµα εί -

ναι εξίσου κρίσιµες. Τα οφέλη της παραγωγικότητας έχουν οδηγήσει µε -

ταξύ άλλων σε δραµατικές µειώσεις θέσεων: από τη µια οι οργανισµοί

γίνονται διαρκώς καλύτεροι στο να φέρνουν περισσότερα αποτελέσµατα

µε λιγότερους πόρους. Από την άλλη, η τεχνολογία έχει βγάλει εκτός αγο -
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ράς εργασίας εργαζόµενους µε χαµηλή ή καµία ειδίκευση, οδηγώντας

στη δηµιουργία της λεγόµενης «δεύτερης οικονοµίας». Το αποτέλεσµα

είναι ότι οι ανειδίκευτοι εργαζόµενοι έχουν όλο και λιγότερες ευκαιρίες

να µπουν και να παραµείνουν στην αγορά εργασίας. 

Παράλληλα,  η εξέλιξη της τεχνολογίας οδηγεί µε ταχύτατο ρυθµό

σε νέες ειδικεύσεις και στη δηµιουργία νέων επαγγελµάτων. Στις περισ-

σότερες περιπτώσεις το εκπαιδευτικό σύστηµα αδυνατεί να ακολουθήσει

τους ρυθµούς της αγοράς και να συµβάλει ουσιαστικά στην εναρµόνιση

της προσφοράς και της ζήτησης νέων δεξιοτήτων. Ο επαγγελµατικός

προσανατολισµός, η εκπαίδευση και η κατάρτιση παραµένουν στο χθες,

διαθέσιµα σε λίγους. Χωρίς την κατάλληλη στήριξη και τα κατάλληλα προ -

γράµµατα τα άτοµα δεν µπορούν να αποκτήσουν τα εφόδια που χρειά -

ζονται για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των επιχειρήσεων. Και έτσι,

παραµένουν εκτός αγοράς. 

Ειδικά στην περίπτωση των νέων, η κατάσταση δείχνει να είναι εκτός

ελέγχου. Στην Ευρωπα κή Ένωση, όπως και στην Ελλάδα, βλέπουµε τα

τελευταία χρόνια να αποκλείονται από το σύστηµα όλο και περισσότεροι

νέοι έως 24 χρονών: 5,5 εκατ. άνεργοι και 7,5 εκατ. ΝΕΕΤς (=ούτε στην

απασχόληση αλλά ούτε και στην εκπαίδευση ή κατάρτιση) για τον χρόνο

που µας πέρασε. Στην Ελλάδα, το µοντέλο των επιδοτούµενων θέσεων

εργασίας και –ακόµη περισσότερο– η λογική των προσλήψεων στο ∆η -

µόσιο δεν είναι πλέον βιώσιµα. Οι επιχειρήσεις, υπό την πίεση της αβε-

βαιότητας, εγκλωβίζονται στο «Σύνδροµο της Προηγούµενης Εµπειρίας»

και µειώνουν τους πόρους για προσέλκυση και ανάπτυξη νεο-εισερχόµε-

νων ταλέντων. Η αντίληψη ότι η επαγγελµατική κατάρτιση προσφέρει πε -

ριορισµένες δυνατότητες αξιοπρεπούς απασχόλησης, σε συνδυασµό µε

την ασάφεια σε ό,τι αφορά την απόκτηση εργασιακής εµπειρίας µέσω

προγραµµάτων µαθητείας, περιορίζουν την αποτελεσµατικότητα αυτών

των καναλιών, τα οποία σε άλλες χώρες λειτουργούν ως πύλη εισόδου

των νέων στην απασχόληση. 

Στα χέρια µας έχουµε αυτή τη στιγµή µια ωρολογιακή βόµβα. Ο

αποκλεισµός των νέων από την αγορά εργασίας έχει ανυπολόγιστες συ -

νέπειες για τα ίδια τα άτοµα, για τους οργανισµούς και για την κοινωνία
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µας συνολικά, όπως έχουν δείξει εξεγέρσεις σε διάφορες γωνιές του

πλανήτη.     

3. Επιταχυνόµενη τεχνολογική Έρευνα και Ανάπτυξη

Αναφερθήκαµε ήδη στο πώς η τεχνολογία ενισχύει σηµαντικά την

παραγωγικότητα και αλλάζει τα δεδοµένα στην Εποχή του Ανθρώπου.

Όµως, ο διαρκώς επιταχυνόµενος ρυθµός µε τον οποίο η ίδια η τεχνο-

λογία εξελίσσεται δηµιουργεί µια σειρά από πρόσθετες προκλήσεις. Οι

επιχειρήσεις πρέπει να συµβαδίσουν µε την τεχνολογική εξέλιξη, η οποία

επιβάλλει νέες δοµές και κανάλια επικοινωνίας µε τον καταναλωτή, τον

συνεργάτη και τον εργαζόµενο. Παράλληλα, καλούνται να αντιµετω πί -

σουν την αντίσταση των εργαζοµένων τους στην αλλαγή, καθώς και να

διασφαλίσουν ότι  το ανθρώπινο δυναµικό τους διαθέτει τις απαραίτητες

δεξιότητες για να χειριστεί αποτελεσµατικά τη νέα τεχνολογία. 

Προηγουµένως µιλήσαµε για τη δηµιουργία µιας «δεύτερης οικο-

νοµίας», λόγω της επίδρασης της τεχνολογίας. Αυτή η δεύτερη οικο-

νοµία οδηγεί µε τη σειρά της στη δηµιουργία µιας «τρίτης οικονοµίας»,

καθώς πολλές από τις ενδιάµεσες θέσεις εξαλείφονται και το περιεχόµε-

νο των εργασιακών ρόλων που αποµένουν διευρύνεται και απαιτεί περισ-

σότερες και διαφορετικές δεξιότητες. Στις επίπεδες ιεραρχικές δοµές

που προκύπτουν, η συνεργασία ανάµεσα σε οµάδες των οποίων τα µέλη

βρίσκονται σε διαφορετικά µήκη και πλάτη της γης φαίνεται πλέον απλή

µέσω της τεχνολογίας. Ωστόσο, ο ρόλος του µάνατζερ αυτών των οµά-

δων, ο οποίος πλέον καλείται να διοικήσει, να ενδυναµώσει και να δε -

σµεύσει άτοµα τα οποία πιθανώς έχει “συναντήσει” µόνο εικονικά, είναι

αρκετά πιο απαιτητικός από όσο παλιότερα. Συµπληρωµατικά, ο µέσος

µάνατζερ καλείται να διαχειριστεί την υπερπληθώρα δεδοµένων που

πλέον έχει στη διάθεσή του, προκειµένου να κατανοήσει την αγορά και

τον καταναλωτή του. Τα Big Data µπορεί να του µοιάζουν απειλητικά,

καθώς πασχίζει να ξεδιαλύνει πώς θα τα αξιοποιήσει. Παράλληλα όµως

αποτελούν ένα διαρκώς διευρυνόµενο πεδίο δράσης για άτοµα και εται-

ρείες, το οποίο δεν υπήρχε πριν λίγα χρόνια.  
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4. Σίγουρη αβεβαιότητα

Ο επαναπροσδιορισµός συστηµάτων και αξιών, σε συνδυασµό µε

τις προηγούµενες τρεις δυνάµεις, συνδέονται για να δηµιουργήσουν αυ -

τό που ορίζει την εποχή µας – µία αίσθηση χάους, στην οποία το µόνο

σίγουρο είναι η αβεβαιότητα. Ο τρόπος µε τον οποίο αντιδρούν εται ρείες

και άτοµα ποικίλλει: κάποιοι µένουν παγωµένοι και σε κατάσταση σοκ,

µέχρις ότου να είναι πολύ αργά. Κάποιοι προσαρµόζονται και γίνονται

περισσότερο ευέλικτοι, ταχύτεροι, πιο αποτελεσµατικοί. 

Το ερώτηµα είναι πώς θα αντιδράσουµε εµείς, ο κάθε ένας από εµάς.

Γιατί, είναι φανερό από τα παραπάνω ότι η διαµόρφωση αυτού του νέου

οικοσυστήµατος, σε αυτή την ολωσδιόλου Νέα Εποχή, επηρεάζει όλους

µας, λιγότερο ή περισσότερο, ως άτοµα, εργαζόµενους, πολίτες της χώ -

ρας µας, αλλά και του κόσµου. Το να καταλάβουµε ακριβώς πώς και για -

τί συµβαίνουν όσα συµβαίνουν αποτελεί από µόνο του µια πρόκληση, αλ -

λά δεν είναι αυτό το ζητούµενο. Ακόµη πιο σηµαντικό είναι το να δηµιουρ -

γήσουµε πλαίσια, δοµές, στρατηγικές και συστήµατα που θα µας επιτρέ-

ψουν να µεταβούµε στην Εποχή του Ανθρώπου –ως άτοµα κι ως ορ γα -

νισµοί. Για να το πετύχουµε θα χρειαστεί να βρούµε σταθερά σηµεία

µέσα σε µια θάλασσα αβεβαιότητας, ακόµα και αν το µόνο βέβαιο είναι

ότι ο κόσµος θα συνεχίσει να αλλάζει. 

Το δίπολο πρόκληση-ευκαιρία είναι φανερό σε κάθε ένα από τα

παραδείγµατα που είδαµε µέχρι τώρα. Τελικά, η µατιά µας στα πράγµα-

τα είναι ο τελικός κριτής για το αν οι συνθήκες αποτελούν πρόκληση,

αξεπέραστη δυσκολία ή ευκαιρία για να επιτύχουµε περισσότερα από

όσα είχαµε ποτέ φανταστεί. 

Η κουλτούρα µας, ως έθνος, που σε µεγάλο ποσοστό έχει γα λου -

χήσει άτοµα φοβικά απέναντι στην αποτυχία, µε αποστροφή στο ρίσκο,

αποτελεί οπωσδήποτε ένα σηµαντικό εµπόδιο. Είναι όµως κάτι που αλλά-

ζει, ακόµη και αν αυτή η αλλαγή πραγµατοποιείται µε πιο αργούς ρυθ-

µούς από αυτούς που θα επιθυµούσαµε. Σταδιακά όλο και περισσότερες

φωνές συµβάλλουν στο να «επαναπρογραµµατίσουµε» το µυαλό µας και

να δεχτούµε ότι η αποτυχία δεν είναι ταµπού. Ότι ο δρόµος για την επι -
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τυχία µπορεί να ξεκινά από την αποτυχία. Αρκεί να δοκιµάζουµε και να

αποτυγχάνουµε γρήγορα, να παίρνουµε τα διδάγµατα που πρέπει και να

δοκιµάζουµε ξανά. «Fail, but fail fast», όπως είναι το σύνθηµα των περισ-

σότερων επιχειρηµατιών. 

Θα πρέπει εδώ να διευκρινιστεί ότι το ζητούµενο δεν είναι να γίνου -

µε όλοι επιχειρηµατίες σε επιδοτούµενα µικροµάγαζα, τα οποία κακώς

συχνά συνδέονται µε την έννοια της επιχειρηµατικότητας και της ανά-

πτυξης. Η επιχειρηµατικότητα δεν µπορεί να θεωρείται συνώνυµη της

αυτοαπασχόλησης και οι άνεργοι, οι οποίοι δεν µπορούν να βρουν µια

θέση εργασίας, δεν µπορεί να βρίσκουν αυτόµατα διέξοδο στη δηµιουρ -

γία επιδοτούµενων επιχειρήσεων που δεν θα υπάρχουν σε 1-2 χρόνια. 

Η Επιχειρηµατικότητα, η επιχειρηµατική κουλτούρα και τρόπος σκέ -

ψης διδάσκονται ή καλύτερα εµπνέονται και ενισχύονται, ξεκινώντας –το

αργότερο– από τη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Για να αναπτυχθούν

όµως χρειάζονται ένα οικοσύστηµα, το οποίο θα υποστηρίζει µε αποτε-

λεσµατικότητα τους επιχειρηµατίες (τους νέους, όπως και τους υφιστά-

µενους), ώστε να δηµιουργήσουν αξιοπρεπείς κι όχι επιδοτούµενες θέ -

σεις εργασίας και να καινοτοµήσουν επιχειρηµατικά.  

Πέρα από τη δηµιουργία ή όχι µιας επιχείρησης, όσο το επιχειρη -

µατικό πνεύµα βρίσκει εφαρµογή στη ζωή και την επαγγελµατική πορεία

του καθενός µας, τόσο πιο «πλούσιοι» γινόµαστε. Γιατί αυτό σηµαίνει ότι

αναλαµβάνουµε την ευθύνη της ζωής και της σταδιοδροµίας µας –δυο

στοιχεία αξεχώριστα, στο δικό µου µυαλό– και έχοντας πίστη στο προ-

σωπικό µας όραµα και εµπιστοσύνη στον εαυτό µας διαγράφουµε τη

δική µας πορεία.  

Όµως αυτό δεν αρκεί. Στην Εποχή του Ανθρώπου η εµβέλεια και η

κρισιµότητα των προκλήσεων που βρίσκονται µπροστά µας δεν µπορούν

να αντιµετωπιστούν µε τη δύναµη του ενός. Μόνο µέσω της συνεργα -

σίας όλων των φορέων που εµπλέκονται στα ζητήµατα αυτά µπορούν να

γίνουν βήµατα για την επίλυσή τους. Ας πάρουµε, για παράδειγµα, το ζή -

τηµα του αποκλεισµού των νέων από την αγορά εργασίας, λόγω αφενός

της έλλειψης ευκαιριών και αφετέρου της αναντιστοιχίας των δεξιοτήτων

που αυτοί διαθέτουν µε τις δεξιότητες που ζητά η αγορά. Αν πραγµατικά
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θεωρούµε ότι έχουµε χρέος να βοηθήσουµε τους νέους να χτίσουν τη

σταδιοδροµία που τους ταιριάζει και τους ισορροπεί, θα πρέπει όλοι µας

να συστρατευτούµε για να το επιτύχουµε. Πρώτα από όλους οι κυβερνή-

σεις, οι οποίες όταν σχεδιάζουν τις εθνικές στρατηγικές για την ανάπτυ -

ξη των νέων πρέπει να λαµβάνουν υπόψη όλους τους εµπλεκόµενους,

επί της ουσίας και σε βάθος χρόνου: τα σχολεία, τα πανεπιστήµια, τις επι -

χειρήσεις, τις ∆ηµόσιες και Ιδιωτικές Υπηρεσίες Απασχόλησης (οι οποίες

αποτελούν ένα εν πολλοίς αναξιοποίητο κανάλι πρόσβασης στην αξιο -

πρεπή εργασία), τους ίδιους τους νέους. 

Οι καλές πρακτικές και τα success stories από τέτοιες συνεργασίες

δεν λείπουν. Στο συγκεκριµένο παράδειγµα, τα αποτελέσµατα του δυα-

δικού συστήµατος που εφαρµόζει η Γερµανία για να διευκολύνει το πέρα -

σµα από το θρανίο στην απασχόληση είναι θαυµάσια. ∆ύο είναι τα βα -

σικά συστατικά της επιτυχίας του. Το πρώτο είναι η θετική αντίληψη που

οι εµπλεκόµενοι φορείς έχουν χτίσει και συντηρούν για την επαγγελµατι-

κή κατάρτιση και τις προοπτικές απασχόλησης που προσφέρει. Το δεύ -

τερο είναι η άµεση συνεργασία των επιχειρήσεων µε το εκπαιδευτικό

σύστηµα, µέσω της οποίας τα άτοµα αναπτύσσουν συγκεκριµένα προ -

σόντα και δεξιότητες, που θέλουν συγκεκριµένες επιχειρήσεις. Παράλ-

ληλα, στην άλλη µεριά του Ατλαντικού, η ManpowerGroup εφαρµόζει

ήδη από τη δεκαετία του ’90 το πρόγραµµα ανάπτυξης δεξιοτήτων πληρο -

φορικής Tech Reach, µέσω του οποίου 16.000 από τα 25.000 συνολικά

άτοµα που έχουν λάβει µέρος έχουν τοποθετηθεί σε βιώσιµες θέσεις ερ -

γασίας (64% επιτυχία). Η τεχνογνωσία, λοιπόν, ακόµη και η διάθεση για

από κοινού ανάληψη δράσης, υπάρχουν. Εκεί όπου προσωπικά εντο πίζω

ένα σηµαντικό έλλειµµα στη σηµερινή ελληνική κοινωνία είναι στον το -

µέα της Εµπιστοσύνης. 

Το έλλειµµα αυτό, κατά την άποψή µου, διαποτίζει το σύνολο των

θεσµών και των δοµών µας, σε επίπεδο κράτους και κοινωνίας. Όσο δεν

καταφέρνουµε να κάνουµε κάτι για αυτό και να εδραιώσουµε εκ νέου

την εµπιστοσύνη ανάµεσα στα άτοµα, τις οµάδες, τους φορείς, συνεργα -

σίες όπως οι παραπάνω δύσκολα θα επιτευχθούν. Πάντοτε θα καθυστε -

ρούν, θα σκοντάφτουν σε διαφορετικές ατζέντες και άλλα, κάθε λογής,

εµπόδια. Τα αποτελέσµατά τους θα είναι πάντοτε πενιχρά. 
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Οι ηγέτες της Νέας Εποχής έχουν έναν σηµαντικό ρόλο να επιτελέ-

σουν, αφού αυτοί ιδιαιτέρως καλούνται να φέρουν σε πέρας το έργο της

επαναφοράς της εµπιστοσύνης, προκειµένου οι συνεργασίες να είναι δυ -

νατές. Πώς θα το κάνουν αυτό; Ξεκινώντας από τον εαυτό τους. Πώς να

εµπιστευτώ τον διπλανό µου και την οµάδα µου, χωρίς φόβο, όταν αµφι-

βάλλω πρώτα από όλα για τον ίδιο µου τον εαυτό και τις δυνάµεις µου;

Οι ηγέτες θα χρειαστεί να λειτουργήσουν ενωτικά, εµπνέοντας αν -

θρώπους και οµάδες να λειτουργήσουν µαζί, για την επίτευξη ενός κοι-

νού σκοπού. Θα χρειαστεί να γεφυρώσουν διαφορές: σε κουλτούρα, νοο -

τροπία, κώδικα επικοινωνίας. Να υπερνικήσουν εµπόδια, µέσα από την

κατανόησή τους για «κόσµους» διαφορετικούς από το δικό τους, σε πε -

ρι πτώσεις που γύρω από το τραπέζι κάθονται εκπρόσωποι αυτών των κό -

σµων: του ∆ηµοσίου, των ΜΚΟ, της Επιχειρηµατικότητας, της Ακαδηµα -

κής Κοινότητας κ.λπ. 

Η πρόκληση για αυτούς που φέρουν την ευθύνη να οδηγήσουν το

καράβι µε ασφάλεια στο επόµενο λιµάνι είναι τελικά τεράστια. Για να αντα -

ποκριθούν σε αυτή θα πρέπει να λειτουργήσουν µε έναν τρόπο εντελώς

διαφορετικό από αυτόν που είχαν ενδεχοµένως µάθει πως πρέπει να λει-

τουργούν έως σήµερα, στις περισσότερες κοινωνίες: µε γνώµονα το κοι -

νό και όχι το ατοµικό αποτέλεσµα. Αυτή όµως είναι παράλληλα µια ευ -

καιρία που κάθε ηγέτης θα πρέπει να είναι σε θέση να αξιοποιήσει.
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1. Η παρούσα εισήγηση συµπληρώθηκε το Νοέµβριο του 2013 για να

συµπεριληφθεί στον τόµο του ΚΕΠΕ για την Ηµερίδα.

ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΕΞΟ∆ΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ1

Νικόλαος Φίλιππας
Πρόεδρος ∆.Σ. & Επιστηµονικός ∆ιευθυντής ΚΕΠΕ

1. Εισαγωγή

Πέντε χρόνια µετά το ξέσπασµα της πρωτοφανούς στα παγκόσµια

χρονικά χρηµατοπιστωτικής κρίσης εξακολουθούµε να βιώνουµε τις µε -

τα σεισµικές δονήσεις της. Τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις και οι χώρες που

ήταν υπερβολικά δανεισµένες ή είχαν χρόνιες διαρθρωτικές αδυνα µίες

ήταν αυτές που επλήγησαν περισσότερο από τη συστηµική αυτή κρίση,

µε τις αγορές να αποδεικνύονται ανελέητες για όσους βρεθούν σε αδυ -

ναµία. 

Στην πρώτη σειρά των χωρών που βίωσαν αυτές τις αρνητικές επι-

πτώσεις ήταν και η Ελλάδα λόγω των σοβαρών χρόνιων διαρθρωτικών

αδυναµιών της (υψηλά δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, χρόνια ελλειµµατικό

ισοζύγιο πληρωµών, χαµηλή ανταγωνιστικότητα, χαµηλές εξαγωγές ως

προς το ΑΕΠ), του δηµοσιονοµικού εκτροχιασµού και του συσσωρευµέ-

νου διαχρονικά τεράστιου χρέους.

Στη σύντοµη αυτή τοποθέτηση επιχειρείται η αποτύπωση και περι-

γραφή της κατάστασης και του κλίµατος της Ελληνικής Οικονοµίας, πα -

ρουσιάζοντας στοιχεία ένα χρόνο πριν και σήµερα. Μέσα από αυτά τα

στοι χεία αναδεικνύονται σαφείς πλην όµως εύθραυστες ενδείξεις εξό-

δου της Ελληνικής Οικονοµίας από την κρίση.
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2. Το κλίµα που επικρατούσε µέχρι το Μάιο του 2012

Πολύ πριν ολοκληρωθεί το PSI, οι αναλυτές των µεγάλων θεσµικών

οίκων, αλλά και ο διεθνής οικονοµικός τύπος, σε συνδυασµό µε εγχώ -

ριες αναλύσεις και δηµοσιεύµατα, προέβαλαν µε ιδιαίτερη σφοδρότητα

τα αρνητικά στοιχεία της Ελλάδας αµφισβητώντας την αξιοπιστία της

χώρας µας να αποπληρώσει τα χρέη της. 

Παρά την πρόσκαιρη µείωση των spreads µετά την εισαγωγή στο

Μη χανισµό Στήριξης (Μάιος 2010), η συνεχιζόµενη αδράνεια της τότε Κυ -

βέρνησης προκάλεσε νέο κύµα αρνητικών δηµοσιευµάτων µέσα σε ένα

περιβάλλον έντονης πολιτικής αβεβαιότητας. 

Το «εχθρικό» κλίµα από τις αγορές και τους αναλυτές συνεχίστηκε

µε αλλεπάλληλα δηµοσιεύµατα περί εξόδου της Ελλάδας από την Ευρω ζώ -

νη (Greek Εxit) και πολύ συχνές αναφορές σε µια σίγουρη άτακτη πτώ χευ -

ση της χώρας. Όπως είναι προφανές, οι επιπτώσεις αυτών των δηµο σι ευ -

µάτων είναι ακόµη µεγαλύτερες όταν προέρχονται από οργανισµούς και

αναλυτές που επηρεάζουν την κοινή γνώµη, όπως ο γνωστός Καθηγη τής

Οικονοµικών Nouriel Roubini, ο οποίος τόνιζε την επερχόµε νη αναπό φευ κτη

χρεοκοπία της χώρας µας σε παγκοσµίου κύρους εφη µερίδες, forum ή άλ -

λα δίκτυα2. Αντίστοιχη στάση κράτησε και ο γνωστός διαχειριστής George

Soros3, καθώς και ο επιτυχηµένος Hedge Fund Ma na ger John Paulson4,

2. Σχετικά δηµοσιεύµατα (και δηλώσεις) του Καθηγητή Roubini: Σε άτακτη

πτώχευση θα οδηγήσουν τα νέα µέτρα λιτότητας & αναδιάρθρωση του χρέους

προβλέπει ο Ρουµπινί (30/4/2010), Η πτώχευση της Ελλάδας είναι αναπόφευκτη

(24/10/2010), Θέµα χρόνου η πτώχευση της Ελλάδας (1/11/2010), Η Ελλάδα θα

έπρεπε να κηρύξει πτώχευση και να βγει από την Ευρωζώνη (19/9/2011), Η Ελ -

λά δα βαδίζει στα χνάρια της Lehman Brothers (18/10/2011), Grexit και κατάρ -

ρευση κυβέρνησης το 2013 (8/8/2012), Θέµα χρόνου η πτώχευση της Ελλάδας.

Άνω του 50% η πιθανότητα Grexit (17/10/2012).

3. Σχετικά δηµοσιεύµατα: Θέµα χρόνου η πτώχευση της Ελλάδας (Σεπτ.

2011), Θέµα χρόνου θεωρούν Σόρος και Ρουµπινί τη χρεοκοπία (5/11/2011).

4. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο γνωστός διαχειριστής σηµείωσε απώλειες ενερ -

γητικού $10 δισ. το 2012 στοιχηµατίζοντας στην πτώχευση της Ελλάδας και στη

διάλυση της Ευρωζώνης.
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5. Σχετικά δηµοσιεύµατα: Χρεοκοπία Ελλάδας, Πορτογαλίας και Ιρλανδίας

«βλέπει» η Citigroup (26/9/2011), Πιθανόν το Νοέµβριο η πτώχευση της Ελλάδας

(3/10/2011), Έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ την 1/1/2013 (24/5/2012), Ελλά-

δα: θα µπορούσε να υιοθετήσει δύο επίσηµες ισοτιµίες για τη νέα δραχµή (Ιού -

νιος 2012), Πιθανή κατά 90% η έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ (26/7/2012).

6. Σχετικό δηµοσίευµα: Αναπόφευκτη η χρεοκοπία της Ελλάδας χωρίς διε-

θνή βοήθεια (17/5/2012).

7. Σχετικό δηµοσίευµα: Μήπως υποτιµούµε τις συνέπειες µιας άτακτης

ελληνικής χρεοκοπίας; (17/2/2012).

8. Σχετικό δηµοσίευµα: Πιστεύει ότι το πιο πιθανό αποτέλεσµα είναι η Ελ -

λάδα να προχωρήσει σε υποχρεωτική αναδιάρθρωση (27/2/2012).

9. Ειδική έκδοση της Εθνικής Τράπεζας για την ελληνική οικονοµία µε τί -

τλο “Περιγράφοντας τις συνιστώσες του κρίσιµου διλήµµατος” (Μάιος 2012).

10. Σχετικά δηµοσιεύµατα: “Οι Έλληνες πρέπει να χρεοκοπήσουν” (6/10/

2011), “Η Ελλάδα θα χρεοκοπήσει και πιθανότατα θα βγει από το ευρώ” (2/2/2012),

“Πολύ κοντά στο να εγκαταλείψει το ευρώ η Ελλάδα” (28/2/2012), “∆ύσκολο να

µείνει η Ελλάδα στο ευρώ πάνω από ένα ακόµα χρόνο” (31/5/2012).

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ο οποίος προέβλεπε το Φεβρουάριο του 2012 ότι η Ελλάδα θα χρεοκοπή -

σει άµεσα προκαλώντας τη διάσπαση του Ευρώ (Bloomberg, 15/2/2012).

Το ίδιο αρνητικό κλίµα τροφοδοτούσαν οι τοποθετήσεις γνωστών

οίκων όπως είναι η Citigroup5, η Bank of America6, η JP Morgan7, η Morgan

Stanley8, αλλά και ο διεθνής και ο ελληνικός τύπος για µια επερχόµενη

χρεοκοπία και έξοδο από το ευρώ. Μάλιστα, όταν δηµοσιοποιήθηκε µια

µελέτη της Εθνικής Τράπεζας για τις επιπτώσεις της επιστροφής στη

δραχµή (Μάιος 2012)9, το αρνητικό κλίµα επιβαρύνθηκε ακόµα περισσό-

τερο. Την ίδια περίοδο, ο βραβευµένος µε Νόµπελ το 2008 οικονοµολό-

γος Paul Krugman δηµοσίευσε άρθρο του στην εφηµερίδα New York Times

µε τίτλο “Apocalypse Fairly Soon”, υποστηρίζοντας τη διάλυση του ενιαίου

νοµίσµατος. Στο άρθρο του αυτό ο Paul Krugman υποστήριζε ότι η διάλυ -

ση του ευρώ δεν ήταν µια µακρινή πρόβλεψη, αλλά ότι η κατάρρευση θα

ερχόταν µε φοβερή ταχύτητα και ήταν ζήτηµα µηνών, όχι ετών. Ειδι κό -

τερα, σχετικά µε το Grexit o Paul Krugman δήλωσε στις 31/5/2012 “∆ύ -

σκολο να µείνει η Ελλάδα στο ευρώ πάνω από ένα ακόµα χρόνο”, ακο -

λου θώντας µια σειρά αρνητικών εκτιµήσεων για την Ελλάδα10.
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11. Πηγή: AΠE-MΠΕ.

12. Ο Jens Nordvig παρουσιάζει σε άρθρο του την ποσοτικοποίηση του

πόσο οι άνθρωποι επικεντρώνονται στον κίνδυνο της ελληνικής εξόδου από την

Ευρωζώνη υπολογίζοντας τον αριθµό των ειδήσεων που αφορούσαν το θέµα από

το Bloomberg, µε το αποκορύφωµα αυτών των ειδήσεων να εντοπίζεται γύ ρω στο

Μάιο του 2012. (Βλ. http://www.voxeu.org/article/probability-greek-exit-revisited).

ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΕΞΟ∆ΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

Το πρόσφατο δηµοσίευµα του Economist (24/5/2013) συνοψίζει και

παρουσιάζει πολύ γλαφυρά το κλίµα που επικρατούσε το Μάιο του 2012

στην Ελλάδα, η οποία «φαινόταν έτοιµη να βγει από το ευρώ. Καθυστερή-

σεις στις µεταρρυθµίσεις, πολιτικές διαµάχες και βίαιες διαδηλώσεις εί -

χαν φθείρει την υποµονή των πιστωτών. Μια εκλογική αναµέτρηση είχε

απο τύχει στο να αναδείξει σαφή νικητή και οι Αθηναίοι έκρυβαν τα ευρώ

τους σε τραπεζικές θυρίδες και κάτω από τα στρώµατα υπό το φόβο αστά -

θειας και χαοτικής επιστροφής στη δραχµή»11.

Το κλίµα που διαµορφώθηκε είχε ασφαλώς καταστροφικές επιπτώ -

σεις σε όλα τα επίπεδα, τόσο για την εγχώρια χρηµατιστηριακή αγο ρά,

όσο και για την αγορά ελληνικών οµολόγων, µε τις τιµές τους να κα ταρ -

ρέουν.  

Στο ∆ιάγραµµα 1 παρουσιάζεται η πορεία του περιθωρίου (spread)

του δεκαετούς ελληνικού οµολόγου ως προς το αντίστοιχο γερµανικό

οµό λογο, µε το spread να φτάνει στις 8/3/2012 στις 3.121 µονάδες! Φαί -

νεται, λοιπόν, ότι η αδράνεια της τότε Κυβέρνησης στην επίλυση των

διαρ θρωτικών προβληµάτων, η αυξηµένη συχνότητα των ειδήσεων για έ -

ξο δο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, η οποία κορυφώθηκε το Μάιο του

201212, το αίσθηµα φόβου που αναπτύχθηκε (βλ. ∆ιάγραµµα 2) και η κα -

θυστέρηση ενός σήµατος αλλαγής πολιτικής και νοοτροπίας απεικο νί -

σθηκαν τόσο στην πτωτική πορεία των τιµών των οµολόγων, όσο και στην

πορεία των τιµών των µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, µε τη συνολι-

κή χρηµατιστηριακή αξία να φτάνει τα €19,6 δισ. στις 5/6/2012 από €99,8

δισ. τον Οκτώβριο του 2009 (∆ιάγραµµα 3), µια έµµεση αρνητική λογιστι-

κή επίπτωση της αδράνειας, της τάξης των €80 δισ.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

∆ΙAΓΡΑΜΜΑ 1

Spread του δεκαετούς ελληνικού οµολόγου 

ως προς το αντίστοιχο γερµανικό οµόλογο

Πηγή: Bloomberg. 

∆ΙAΓΡΑΜΜΑ 2

Η πορεία του ∆είκτη Φόβου (CBOE VIX)

Πηγή: CBOE. 
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ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΕΞΟ∆ΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

∆ΙAΓΡΑΜΜΑ 3

Η πορεία του Γενικού ∆είκτη του Χρηµατιστηρίου Αθηνών

Πηγή: Bloomberg. 

3. Τα πρώτα σηµάδια βελτίωσης

Τον Απρίλιο του 2013 ο ∆είκτης Οικονοµικού Κλίµατος διαµορφώ -

θηκε στις 89,2 µονάδες φτάνοντας στην υψηλότερη τιµή των τελευταίων

3,5 ετών, σύµφωνα µε την έρευνα οικονοµικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ (∆ιά -

γραµµα 4), αντανακλώντας τις θετικές εξελίξεις της περιόδου και τις σχε -

τικές θετικές ειδήσεις.

Από τα σηµαντικότερα σηµάδια επιβεβαίωσης των ενδείξεων ανά-

καµψης ήταν η αναβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας. Το

∆εκέµβριο του 2012 ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor’s αναβάθµισε

την Ελλάδα κατά 6 βαθµίδες στη βαθµίδα B-, ενώ προηγουµένως βρισκό -

ταν σε “Επιλεκτική Χρεοκοπία”. Επιπλέον, στις 14/5/2013 ο οίκος αξιολό -

γη σης Fitch αναβάθµισε τη µακροπρόθεσµη πιστοληπτική αξιολόγηση της

Ελλάδας σε ξένο και εγχώριο νόµισµα σε B- από CCC, µε σταθερό οut -

look. Παράλληλα, στις 16/5/2013 ο οίκος αξιολόγησης Fitch αναβάθµισε
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

∆ΙAΓΡΑΜΜΑ 4

Βελτίωση του οικονοµικού κλίµατος – 

∆είκτης Οικονοµικού Κλίµατος ΙΟΒΕ

Πηγή: ΙΟΒΕ, 9/5/2013.

ΕΕ-27 93,8 95,0 94,4 94,5 91,6 91,5 89,9 88,0 87,0

Ευρωζώνη 94,6 95,7 95,9 94,4 91,8 91,2 88,9 87,3 86,0

Ελλάδα 78,2 78,2 79,0 80,4 79,2 77,3 79,4 80,2 79,4

Ιανουά-
ριος

Φεβρου-
άριος

Μάρτιος Απρί-
λιος

Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγου-
στος

Σεπτέµ-
βριος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

∆είκτης Οικονοµικού Κλίµατος 2012-9/20131

Πηγή: ΙΟΒΕ, 1/10/2013.
1 Τα στοιχεία του πίνακα έχουν ανανεωθεί µέχρι και το Σεπτέµβριο του 2013, αναδεικνύοντας τη θετι-

κή πορεία του ∆είκτη Οικονοµικού Κλίµατος από τον Απρίλιο του 2013, µε εξαίρεση το µήνα Αύγου-
στο, όπου ο δείκτης επέστρεψε στα επίπεδα του Απριλίου 2013.

2012

ΕΕ-27 90,8 92,0 91,4 89,7 90,8 92,6 95,0 98,2 100,6

Ευρωζώνη 89,5 91,1 90,0 88,6 89,4 91,3 92,5 95,3 96,9

Ελλάδα 85,8 86,9 88,1 89,2 93,8 93,5 91,7 89,2 93,1

Ιανουά-
ριος

Φεβρου-
άριος

Μάρτιος Απρί-
λιος

Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγου-
στος

Σεπτέµ-
βριος

2013
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την αξιολόγηση µακροπρόθεσµης πιστοληπτικής ικανότητας της Εθνικής

Τράπεζας, της Τράπεζας Πειραιώς, της Alpha Bank και της Eurobank σε

B- από CCC.

Στο ∆ιάγραµµα 5 παρουσιάζεται η πορεία των spreads των δεκαε -

τών οµολόγων για την Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Ιταλία, την Ισπανία

και την Κύπρο έναντι του αντίστοιχου γερµανικού οµολόγου. Τα στοιχεία

αναδεικνύουν τη µοναδικότητα της εγχώριας ελληνικής πραγµατικότη -

τας σε σχέση µε άλλες οµοειδείς χώρες που αντιµετωπίζουν σοβαρά δη -

µοσιονοµικά προβλήµατα, όπου, παρά το κούρεµα, τα spreads των νέων

οµολόγων παραµένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα, αντανακλώντας την ανα-

ξιοπιστία του Ελληνικού ∆ηµοσίου µέχρι το Μάιο του 2012. Η σταδιακή

αποκατάσταση της πολιτικής σταθερότητας µετά τις εκλογές του Ιου-

νίου του 2012 απεικονίσθηκε στην πτωτική πορεία του ελληνικού spread

και στην επακόλουθη αύξηση της τιµής των ελληνικών οµολόγων (∆ιά -

153

ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΕΞΟ∆ΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

∆ΙAΓΡΑΜΜΑ 5

Spread των δεκαετών οµολόγων Ελλάδας, Πορτογαλίας, 

Ιταλίας, Ισπανίας και Κύπρου

Πηγή: Bloomberg. 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

∆ΙAΓΡΑΜΜΑ 6

Spread του δεκαετούς ελληνικού οµολόγου 

ως προς τα γερµανικά οµόλογα

Πηγή: Bloomberg. 

γραµ µα 6, ∆ιάγραµµα 7). Σήµερα τα spreads των ελληνικών οµολόγων

βρίσκονται σε ιστορικά χαµηλά της τελευταίας τριετίας κοντά στις 630

µονάδες βάσης.

Η πορεία των αποκρατικοποιήσεων, παρά τις σχετικές καθυστερή-

σεις), συνέβαλε επίσης σηµαντικά προς την κατεύθυνση την ανάκτησης

της εµπιστοσύνης, δίνοντας ένα ακόµα θετικό σήµα. Πιο συγκεκριµένα,

το Ταµείο Αποκρατικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕ∆) και η Emma Delta έκλεισαν συµ -

φωνία για την πώληση του 33% του ΟΠΑΠ στα 652 εκατ. ευρώ πλέον τα

µερίσµατα της χρήσης του 2012, ύψους €60 εκατ., που θα εισπραχθούν

από το Ελληνικό ∆ηµόσιο. Το συνολικό τίµηµα ανέρχεται σε €712 εκατ.

Το τίµηµα των €622 εκατ. έχει καταβληθεί εφάπαξ µε την υπογραφή της

σύµβασης, ενώ τα €30 εκατ. θα καταβληθούν σε βάθος δεκαετίας, δηλαδή

€3 εκατ. ετησίως. Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα προαναφερόµενα µε γέ θη

δεν περιλαµβάνουν το µέρισµα της χρήσης του 2012, ύψους €60 εκατ.
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ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΕΞΟ∆ΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

∆ΙAΓΡΑΜΜΑ 7

Η πορεία του δεκαετούς οµολόγου του Ελληνικού ∆ηµοσίου

Πηγή: Bloomberg. 

Τα θετικά αυτά σήµατα αποτυπώνονται σταδιακά και στη χρηµατι-

στηριακή αγορά, µε το Γενικό ∆είκτη να σηµειώνει το Μάιο του 2013 ά -

νο δο 129% από τον Ιούνιο του 2012 (∆ιάγραµµα 8) και τις µεταρρυθµί -

σεις να αυξάνουν τον πλούτο του ∆ηµοσίου (Πίνακας 2). Αξίζει επίσης να

σηµειωθεί ότι ο Γενικός ∆είκτης στις 5/6/2012 είχε όγκο συναλλαγών

µόλις 36,76 εκατοµµύρια µετοχές, ενώ στις 17/5/2013 έφτασε τα 194 εκα -

τοµµύρια µετοχές υποδεικνύοντας το αυξηµένο ενδιαφέρον των ξένων

επενδυτών. Η συνολική κεφαλαιοποίηση της χρηµατιστηριακής αγοράς

το Μάιο του 2013 έφτασε τα €37,1 δισ. από €19,6 δισ. τον Ιούνιο του 2012.

Η απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ αποτελεί ακόµα ένα ση -

µαντικό στοιχείο, µε το ποσοστό απορρόφησης των κονδυλίων της Ελλά-

δας να διαµορφώνεται στις αρχές του Απριλίου 2013 σε 56,7% έναντι

49,2% του κοινοτικού µέσου όρου, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ευρω-

πα κής Επιτροπής. Η διαφορά από τον κοινοτικό µέσο όρο αυξήθηκε κα -

τά 1,5 µονάδα σε σχέση µε το Φεβρουάριο, οπότε η απόσταση ήταν έξι

ποσοστιαίες µονάδες (55% για την Ελλάδα έναντι 49% της Ε.Ε.). Μάλι-
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∆ΙAΓΡΑΜΜΑ 8

Η πορεία του Γενικού ∆είκτη του Χρηµατιστηρίου Αθηνών

Πηγή: Bloomberg. 

ΟΠΑΠ 1.288,76 € 2.622,18 € 1.333,42 € 10.546,14 € 2.880,57 €

∆ΕΗ 273,76 € 1.948,80 € 1.675,04 € 8.607,20 € 2.238,80 €

ΟΛΠ 189,50 € 535,25 € 345,75 € 823,50 € 442,50 €

ΟΛΘ 100,80 € 243,73 € 142,93 € 384,65 € 260,47 €

ΕΥ∆ΑΠ 244,95 € 640,06 € 395,11 € 1.656,08 € 830,70 €

ΟΤΕ 553,86 € 3.627,11 € 3.073,25 € 16.530,00 € 4.068,25 €

5/6/2012 Eταιρία 17/5/2013 Μεταβολή Ιστορικό υψηλό 5/11/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Η χρηµατιστηριακή αξία και τιµή µετοχών δηµοσίου χαρακτήρα

Πηγή: Bloomberg, ASE. 

Χρηµατιστηριακή αξία (σε εκατ. ευρώ)

ΟΠΑΠ 4,04 € 8,22 € 103,46% 33,70 € 9,03 €

∆ΕΗ 1,18 € 8,40 € 611,86% 37,40 € 9,65 €

ΟΛΠ 7,58 € 21,41 € 182,45% 33,70 € 17,70 €

ΟΛΘ 10,00 € 24,18 € 141,80% 40,00 € 25,84 €

ΕΥ∆ΑΠ 2,30 € 6,01 € 161,30% 15,55 € 7,80 €

ΟΤΕ 1,13 € 7,40 € 554,86% 32,81 € 8,30 €

5/6/2012 Eταιρία 17/5/2013 Μεταβολή (%) Ιστορικό υψηλό 5/11/2013

Χρηµατιστηριακή τιµή (σε ευρώ)
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στα, σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα στοιχεία του πρώτου εξαµήνου του

2013, η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στη 4η θέση µεταξύ των 27 κρατών-

µελών ως προς το βαθµό απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων, ενώ

τον περασµένο χρόνο βρισκόταν µεταξύ της 18ης και της 20ης θέσης. Η

απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων ανέρχεται στο 169,36% του στό -

χου, φτάνοντας το 67,50% έναντι του 53,03% που είναι ο αντίστοιχος κοι -

νοτικός µέσος όρος.

Όσον αφορά την απασχόληση, τον Απρίλιο του 2013 η καθαρή δια-

φορά µεταξύ των αναγγελιών πρόσληψης και των απολύσεων, λήξεων συµ -

βάσεων και οικειοθελών αποχωρήσεων έφτασε τις 29.298 θέσεις (Πίνα-

κας 3).

Ιδιαιτέρως σηµαντικός είναι ο ρόλος των άµεσων ξένων επενδύ -

σεων (ΑΞΕ) στο πλαίσιο ανάπτυξης και δηµιουργίας νέων θέσεων ερ -
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1 Ροές µισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τοµέα. Τα στοιχεία του πίνακα έχουν ανανεωθεί µέχρι
και το Σεπτέµβριο του 2013.

Πηγή: Υπουργείο Εργασίας (πληροφοριακό σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ») µέχρι το Σεπτέµβριο 2013 και Καθη -
µερινή, 9/5/2013.

Σεπτέµβριος 2013 165.623 22.121 37.504 42.876 +63.122

Αύγουστος 2013 72.685 12.895 19.670 29.151 +10.969

Ιούλιος 2013 90.721 20.576 40.348 28.720 +1.077

Ιούνιος 2013 105.000 19.810 47.442 23.407 +14.341

Μάιος 2013 124.295 17.364 28.700 22.498 +55.733

Απρίλιος 2013 89.779 18.078 20.843 21.560 +29.298 

Μάρτιος 2013 46.488 12.119 10.937 14.482 +8.950 

Μάρτιος 2012 46.459 22.111 13.497 18.415 -7.564 

Αναγγελίες
πρόσληψης

(1)
Καταγγελίες
συµβάσεων
αορίστου
χρόνου

Λήξεις
συµβάσεων
ορισµένου

χρόνου

[1- (2+3)]

Οικειοθελείς
αποχωρήσεις

(3)

Καθαρή 
διαφορά

Μήνας/Έτος

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Προσλήψεις-Απολύσεις1

Απολύσεις & Λήξεις 
συµβάσεων (2)
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γασίας. Στο ∆ιάγραµµα 9 παρουσιάζονται οι εισροές ΑΞΕ στην Ελλάδα.

Το 2012 σηµειώθηκε εντυπωσιακή αύξηση των καθαρών εισροών ΑΞΕ.

Παρ’ όλα αυτά θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι ξένες άµεσες επενδύσεις

στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια παίρνουν κυρίως τη µορφή συµµετο -

χών σε αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου (κυρίως τραπεζών). 
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∆ΙAΓΡΑΜΜΑ 9

Οι εισροές ΑΞΕ στην Ελλάδα κατά την περίοδο 2003-2012 

(σε εκατ. ευρώ) 

Σηµείωση: Οι καθαρές ΑΞΕ περιλαµβάνουν τα αρνητικά επανεπενδυθέντα κέρδη, τα οποία οφείλονται
στην καταγραφή ζηµιών στους ισολογισµούς των εταιρειών αποδεκτών ξένων άµεσων επενδύσεων
στην Ελλάδα. 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 2013 (τα στοιχεία για τα έτη 2010 & 2011 είναι αναθεωρηµένα, ενώ για
το 2012 & 2013 είναι τα προσωρινά δηµοσιευµένα στοιχεία), Invest in Greece. 

Ακόµη ένα σηµαντικό στοιχείο αφορά την επιστροφή των καταθέ-

σεων στη χώρα. Σύµφωνα µε την έκθεση του ∆ιοικητή της Τράπεζας της

Ελλάδος για το έτος 2012 «Από τον Ιούλιο του 2012, που ήταν ο πρώτος

πλήρης µήνας µετά την ορκωµοσία της νέας κυβέρνησης συνεργασίας,

καταγράφηκαν κατ’ ουσίαν χωρίς διακοπή µέχρι και το ∆εκέµβριο του

2012 εισροές καταθέσεων από εγχώριες επιχειρήσεις και νοικοκυριά στο

τραπεζικό σύστηµα συνολικού ύψους 11,4 δισ. ευρώ». Είναι σαφές ότι α -

παι τούνται δράσεις για την επιστροφή των καταθέσεων για τη χρηµα-

τοδότηση της πραγµατικής οικονοµίας.
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Παράλληλα, παρατηρήθηκε µείωση του ελλείµµατος του εµπορι-

κού ισοζυγίου το 2012, λόγω της αύξησης των εξαγωγών και της ταυτό -

χρονης µείωσης των εισαγωγών. 

Όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα και τις υποδοµές της χώρας,

η έκθεση της Παγκόσµιας Τράπεζας (“Doing Business Report 2013”),

ανέβασε την Ελλάδα κατά 22 θέσεις στην κατάταξη ανταγωνιστικότητας

και τη συµπεριλαµβάνει ως µία από τις 10 χώρες που έχουν κάνει την

πιο εντυπωσιακή πρόοδο το τελευταίο διάστηµα σε σύνολο 185 χωρών
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Ιανουάριος-2012 168.873 -5.198

Φεβρουάριος-2012 164.308 -4.415

Μάρτιος-2012 165.283 1.226

Απρίλιος-2012 165.877 140

Μάιος-2012 157.367 -9.188

Ιούνιος-2012 150.513 -6.691

Ιούλιος-2012 153.825 3.048

Αύγουστος-2012 153.328 -239

Σεπτέµβριος-2012 154.246 1.138

Οκτώβριος-2012 155.190 1.024

Νοέµβριος-2012 155.816 657

∆εκέµβριος-2012 161.373 5.748

Ιανουάριος-2013 160.897 -158

Φεβρουάριος-2013 163.948 2691

Μάρτιος-2013 163.954 -202

Απρίλιος-2013 162.177 -1.553

Μάιος-2013 163.300 1.091

Ιούνιος-2013 162.563 -691

Ιούλιος-2013 162.275 -161

Υπόλοιπο Ροή περιόδου

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

Καταθέσεις των εγχώριων επιχειρήσεων και νοικοκυριών 

(σε εκατ. Ευρώ) 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος. 

7/2012 - 12/2012
εισροές 

11,4 δισ. ευρώ
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παγκοσµίως. Σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα στοιχεία του “Doing Business

Report 2014”, η Ελλάδα ανέβηκε στην 72η θέση από την 78η το 2013. Η

έκθεση εξετάζει την πορεία των χωρών σε τέσσερις κατηγορίες: άνοιγµα

νέων επιχειρήσεων, προστασία επενδυτών, φόρους και διασυνοριακές

συναλλαγές και καταγράφεται ότι «η Ελλάδα κατέστησε ευκολότερο το

άνοιγµα νέων επιχειρήσεων, παρουσιάζοντας µία απλούστερη µορφή

εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και καταργώντας την ελάχιστη κεφα-

λαιακή προ πόθεση για αυτές τις επιχειρήσεις». Στη συγκεκριµένη κατη -

γορία «ίδρυση νέων επιχειρήσεων» η Ελλάδα καταλαµβάνει την 36η θέση

(110 θέσεις υψηλότερα σε σχέση µε το προηγούµενο έτος).

Επιπλέον, σύµφωνα µε την έκθεση «The 2012 Euro Plus Monitor»,

που αφορούσε τα επιτεύγµατα στη δηµοσιονοµική προσαρµογή και στις
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2000 -21.927,5 11.098,6 33.026,1

2001 -21.610,9 11.545,4 33.156,3

2002 -22.708,7 10.433,6 33.142,3

2003 -22.643,5 11.113,6 33.757,1

2004 -25.435,8 12.653,3 38.089,0

2005 -27.558,9 14.200,9 41.759,8

2006 -35.286,3 16.154,3 51.440,6

2007 -41.499,2 17.445,5 58.944,8

2008 -44.048,8 19.812,9 63.861,7

2009 -30.767,3 15.318,0 46.085,3

2010 -28.279,6 17.081,5 45.361,0

2011 -27.229,1 20.230,6 47.459,6

2012 -19.619,0 22.020,6 41.639,7

Ιαν.-Ιούν. 2013 -8.266,8 11.066,4 19.333,3

Εµπορικό ισοζύγιο
Ελλάδας

Εξαγωγές 
αγαθών

Εισαγωγές 
αγαθών

ΠΙΝΑΚΑΣ 5

Εξαγωγές και Εισαγωγές αγαθών – Ελλάδα (2000-Φεβ. 2013) 

(Ποσά σε εκατ. ευρώ)

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος. 
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διαρθρωτικές αλλαγές, η Ελλάδα αναδείχτηκε 1η µεταξύ 20 χωρών της

Ευ ρώπης. Τέλος, σύµφωνα µε την έκθεση του Lisbon Council και της Be -

renberg Bank (8/3/2013), που αξιολογεί τις επιδόσεις των κρατών-µελών

της Ευρωζώνης και τριών ακόµη, µε βάση την αντιµετώπιση του δηµο -

σίου χρέους, την εξωστρέφεια, το εργασιακό κόστος και τις µεταρρυθµί -

σεις, η Ελλάδα παίρνει την υψηλότερη βαθµολογία –δηλαδή 8,2 στα 10–

ανάµεσα στις 20 χώρες της Ευρώπης. Μάλιστα, σύµφωνα µε την Ευρω-

πα κή Κεντρική Τράπεζα, η Ελλάδα είναι πρώτη στην αύξηση ανταγωνι-

στικότητας. Στο δωδεκάµηνο που έληξε στο τέλος Μαρτίου, η Ελλάδα

κέρδισε σε ανταγωνιστικότητα 1,9% (Ηµερησία, 9/4/2013).

Άλλες σηµαντικές εξελίξεις αφορούν την επίσηµη ανακοίνωση της

κυβέρνησης για την έναρξη των έργων στις εθνικές οδούς. Τα έργα στους

4 νέους αυτοκινητόδροµους θα δηµιουργήσουν σύµφωνα µε µελέτες

25.000 νέες θέσεις εργασίας. Παράλληλα, η πλήρης απελευθέρωση όλων

των κλειστών επαγγελµάτων θα έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση του εθνι -

κού εισοδήµατος, την τόνωση του ανταγωνισµού και της απασχόλησης

και τη σταδιακή µείωση των σχετικών τιµών. 

Τέλος, οι στρατηγικές συµφωνίες της χώρας µας που έχουν ανα-

κοινωθεί αποτελούν σηµαντικά σηµάδια ανάκαµψης, όπως είναι: 

το Μνηµόνιο Συνεργασίας µε την κινεζική εταιρεία Huawei,

το Μνηµόνιο Συνεργασίας µε την κινεζική εταιρεία ZTE,

η Συµφωνία εγκατάστασης διαµετακοµιστικού κέντρου της Hew -

lett-Packard,

το Πρωτόκολλο Συνεργασίας του ΤΑΙΠΕ∆ µε την China Deve l -

opment Bank, 

το Συµφωνητικό Συνεργασίας του Invest In Greece µε την China

Development Bank,

η Κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου ΤΑΡ.

Ιδιαιτέρως θετικά είναι τα σηµάδια από τον τοµέα του τουρισµού

όπου αναµένεται αύξηση στην τουριστική κίνηση σύµφωνα µε τα στοι -

χεία των προκρατήσεων. Πιο συγκεκριµένα, οι Ρώσοι τουρίστες αναµένε-

ται να ξεπεράσουν το 1 εκατ. το 2013. Το καλοκαίρι του 2013 αναµένεται
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ο εντυπωσιακός αριθµός ρεκόρ 17 εκατ. τουριστών και αύξηση ύψους

1,5-2 δισ. ευρώ στα έσοδα από τον τουρισµό (Economist, 24/5/2013).

Καθώς πραγµατοποιούνται οι απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές,

η απειλή του Grexit έχει πλέον υποχωρήσει και το κλίµα έχει αρχίσει να

µεταστρέφεται. Αντίστοιχη µεταστροφή παρατηρείται και στα δηµοσιεύ -

µατα, τα οποία πλέον αναφέρονται στην αποµάκρυνση αυτής της απει-

λής και σε θετικά γεγονότα όπως στην αναµενόµενη καταγραφή πρωτο-

γενούς πλεονάσµατος, τις ιδιωτικοποιήσεις που βρίσκονται πλέον σε εξέ -

λιξη, την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, τη θετική πορεία του χρη -

µατιστηρίου, τη µείωση του spread και την τόνωση της επιχειρηµατικής

εµπιστοσύνης (Economist, 24/5/2013, Financial Times και La Republica,

Μάιος 2013). Φαίνεται, µάλιστα, να αναγνωρίζονται οι υπερβολές του πα -

ρελθόντος, µε τον Καθηγητή Roubini να παραδέχεται ότι έκανε λάθος

στις προβλέψεις του για την Ελλάδα σε συνέντευξή του στην ηλεκτρονι-

κή έκδοση του γερµανικού περιοδικού Spiegel (Ιανουάριος, 2013) και τη

Citigroup να αναγνωρίζει ότι η τριµερής κυβέρνηση συνασπισµού απο-

δεικνύεται περισσότερο ανθεκτική από ό,τι αρχικά πίστευε13.
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13. Πρόσφατες δηµοσιεύσεις και δηλώσεις σκιαγραφούν την  αντιστροφή

του κλίµατος για την Ελληνική Οικονοµία σε σχέση µε πέρυσι, όπως είχε αναλυ -

θεί στην ηµερίδα του ΚΕΠΕ (Μάιος 2013). Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται πλέον ως

«η γη των ευκαιριών» (Financial Times, 10/10/2013). Ο γνωστός hedge fund man-

ager John Paulson, µε πρόσφατες  δηλώσεις του, χαρακτηρίζει «ιδιαίτερα φιλική

προς την επιχειρηµατική δραστηριότητα την ελληνική κυβέρνηση» και τονίζει ότι

«η ελληνική οικονοµία βελτιώνεται, κάτι που θα ωφελήσει τον ελληνικό τραπεζι -

κό τοµέα» (Financial Times 7/10/2013). Σειρά θετικών εκθέσεων για τις προοπτι-

κές της ελληνικής οικονοµίας έχουν δηµοσιοποιηθεί τους τελευταίους µήνες

από τους µεγάλους ξένους επενδυτικούς οίκους και διεθνή επενδυτικά κεφάλαια

για το χρηµατιστήριο, τα οµόλογα αλλά και τις άµεσες ξένες επενδύσεις. 

Η Goldman Sachs (Σεπτέµβριος 2013) αναγνωρίζει “συνεχή σηµάδια βελ -

τίωσης στη δοκιµαζοµένη ελληνική οικονοµία” και ότι “οι αποδόσεις των ελληνι -

κών οµολόγων δεν αντικατοπτρίζουν ακόµη την πλήρη βελτίωση του µακροοικο-

νοµικού περιβάλλοντος, κάτι το οποίο αποδίδει στην ύπαρξη ρίσκου πολιτικής

σταθερότητας”.
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4. Η νέα παγκόσµια πραγµατικότητα

Τα στερεότυπα του παρελθόντος έχουν πλέον καταρριφθεί και έχει

γίνει σαφής η οικονοµική κυριαρχία των νέων αναδυόµενων οικονοµικών

υπερδυνάµεων. Τις επόµενες δεκαετίες αναµένονται τεκτονικές αλλαγές

µε την οικονοµική δύναµη να µεταφέρεται από τη ∆ύση στην Ανατολή.

Ενώ το παγκόσµιο ΑΕΠ ανήλθε από $32,1 τρισ. το 2001 σε $71,7

τρισ. το 2012 σηµειώνοντας άνοδο 123%, η αντίστοιχη πορεία του αθροι-

στικού ΑΕΠ των χωρών BRICs ήταν εντυπωσιακή: από $2,7 τρισ. τo 2001

ανήλθε σε $14,5 τρισ. το 2012, σηµειώνοντας µία άνοδο του 441% (IMF,

2013). Επιπλέον η συνεισφορά των αναδυόµενων αγορών στον παγκό-

σµιο ρυθµό ανάπτυξης αυξήθηκε από 35% τη δεκαετία του 1980 στο

70% τη δεκαετία του 2000 (Silverstein et al., 2012)16.

Είναι πλέον ξεκάθαρο το γεγονός ότι ο 21ος αιώνας ανήκει στις

«αναδυόµενες οικονοµίες», οι οποίες συµβάλλουν στο µεγαλύτερο µέ -

ρος της αύξησης του παγκόσµιου ΑΕΠ. Αυτές οι χώρες δεν είναι µόνον

η Κίνα, η Ινδία, η Βραζιλία και η Ρωσία (χώρες BRICs), αλλά και η Ινδο -
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Η UBS (Σεπτέµβριος 2013) αναβάθµισε τις εκτιµήσεις για το ελληνικό

ΑΕΠ και εκτιµά ότι η ύφεση το 2013 θα διαµορφωθεί στο 3,9%, αναµένοντας ότι

το 2014 θα σηµειωθεί ανάπτυξη της τάξης του 0,2%.

Η Morgan Stanley (Αύγουστος 2013) προβλέπει βελτίωση των οικονο-

µικών συνθηκών από τα τέλη του 2013 και αναδιάρθρωση των χρεών προς τον

επίσηµο τοµέα κατά το πρώτο εξάµηνο του 2014.

Η Credit Suisse (Σεπτέµβριος 2013) εκφράζει τη βεβαιότητα ότι η Ελλά-

δα θα λάβει επιπρόσθετη χρηµατοδότηση για να καλύψει το χρηµατοδοτικό κε -

νό για τη διετία 2014-2015. Το συνολικό ποσό θα είναι µικρό συγκριτικά µε τα πο -

σά που έχει ήδη λάβει η Ελλάδα, ενώ σηµειώνει ότι οι χρηµατοδοτικές ανάγκες

της Ελλάδας από το 2016 έως και το 2020 θα είναι σχεδόν µηδενικές.

Η Έκθεση της Κοµισιόν (Νοέµβριος 2013) κάνει λόγο για επιστροφή

στην ανάπτυξη για την Ελλάδα, µε το 2014 να είναι έτος ανάκαµψης µε οριακή

ανάπτυξη 0,6% και 2,9% το 2015.

16. Silverstein, M. J., Singhi, Α., Liao, C., and Michael, D. (2012). The $10

Trillion Prize:Captivating the Newly Affluent in China and India, Harvard Business

Review Press.
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νησία, η Νότιος Αφρική, η Νιγηρία, η Τουρκία και άλλες νέες ανερχόµε-

νες δυνάµεις.

Σύµφωνα µε τον γνωστό Καθηγητή Οικονοµικής Ιστορίας Angus

Maddison (The World Economy: Historical Statistics, 2006, OECD) για πε -

ρισσότερο από δεκαοκτώ συνεχόµενους αιώνες οι πλουσιότερες χώρες

στον κόσµο ήταν η Ινδία και η Κίνα, µε τις δύο χώρες µαζί να συµµετέ -

χουν για πολλούς αιώνες στη διαµόρφωση του παγκόσµιου ΑΕΠ σε πο -

σοστό 50%-70% (βλ. ∆ιάγραµµα 10).
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Εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία για την Κίνα, µε το µερίδιο του πα -

γκόσµιου ΑΕΠ να ανέρχεται από 4,3% το 2002 σε 11,4% το 2012 και 28%

το 2030, την ίδια στιγµή που συρρικνώνεται το µερίδιο της Ευρωζώνης

από 20,5% το 2002 σε 16,9% το 2012 και σε 12% το 2030 (βλ. ∆ιάγραµ-

µα 11).

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

∆ΙAΓΡΑΜΜΑ 10

Η εξέλιξη του µεριδίου του παγκόσµιου ΑΕΠ µέσα στο χρόνο 

(Έτος Βάσης 1990) 

Πηγή: Angus Maddison, The World Economy: Historical Statistics, 2008. 
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Ο αυξανόµενος συσσωρευµένος πλούτος και η κατανάλωση των

αναδυόµενων οικονοµιών και των χωρών BRICs έχουν αλλάξει ριζικά την

εικόνα του πλανήτη και θα διαµορφώσουν το µελλοντικό διεθνή καταµε-

ρισµό του πλούτου. Αυτό έχει ήδη συµβεί σε µεγάλο βαθµό! Πράγµατι, η

συνεισφορά των αναδυόµενων αγορών στον παγκόσµιο ρυθµό ανά-

πτυξης αυξήθηκε από 35% τη δεκαετία του 1980 στο 70% τη δεκαετία

του 2000. Μέχρι το 2029, και ενδεχοµένως και νωρίτερα, η Κίνα θα έχει

ξεπεράσει τις ΗΠΑ ως η µεγαλύτερη οικονοµία παγκοσµίως και, µέχρι το

2028, η Ινδία αναµένεται να καταλάβει την τρίτη θέση µπροστά από τη

Γερµανία και την Ιαπωνία (Silverstein et al., 2012). 
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ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΕΞΟ∆ΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

∆ΙAΓΡΑΜΜΑ 11

Η σύνθεση του παγκόσµιου ΑΕΠ ( ΡΡΡ 2005)

Πηγή: Έκθεση ΟΟΣΑ, A Global Vision of Long-Term Growth (2012).
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Οι τεκτονικές αυτές αλλαγές που ξεκίνησαν εδώ και δεκαετίες,

αλλά αποτυπώνονται τώρα στην παγκόσµια οικονοµία, θα διαµορφώσουν

νέες προοπτικές και ευκαιρίες προς εκµετάλλευση, τόσο για τις δυτικές

οικονοµίες, όσο και για την Ελλάδα, η οποία φαίνεται ότι µέχρι στιγµής

δεν τις έχει εκµεταλλευτεί στο βαθµό που θα µπορούσε.

5. Επίλογος 

Σε έναν κόσµο που αλλάζει µε µεγάλη ταχύτητα, η Ελλάδα καλείται

να αντιµετωπίσει τα διαρθρωτικά της προβλήµατα και να ανταποκριθεί

στις νέες µεγάλες παγκόσµιες προκλήσεις. Η προσπάθεια για την Ελλά-

δα πρέπει να είναι συνεχής. Η αλλαγή του οικονοµικού µοντέλου εσω-

στρέφειας, κρατικισµού και δανεικών, που είχε ως αποτέλεσµα την πτώ -

χευση του ∆ηµοσίου και τον αποκλεισµό της χώρας µας από τις διεθνείς

αγορές, σε µια εξωστρεφή ανταγωνιστική οικονοµία µε έµφαση στις εξα-

γωγές είναι µία διαδικασία που θα πάρει χρόνο, βραχυπρόθεσµα επώ -

δυνη και κοινωνικά άδικη, αλλά είναι µακροπρόθεσµα υγιής και βιώσιµη.

Κλείνοντας, όπως αναφέρει σε µια υπέροχη οµιλία του ο Robert

Ke nnedy «στη ζωή δεν υπάρχουν µόνο τα χρήµατα, και ότι δεν πρέπει µό -

νο να µετράµε τα χρήµατα γιατί το ΑΕΠ καθρεφτίζει τόσο λίγα. ∆εν καθρε-

φτίζει την υγεία των παιδιών µας, την ποιότητα της παιδείας τους, ή τη

χαρά του παιχνιδιού τους. ∆εν µιλάει για την ευφυ α των δηµόσιων διαλό-

γων µας. ∆εν µετρά ούτε το πνεύµα, ούτε το κουράγιο µας, ούτε τη σο -

φία, ούτε τη µάθησή µας, ούτε τη συµπόνια, ούτε την αφοσίωση στη χώ -

ρα µας. Με λίγα λόγια, µετρά τα πάντα, εκτός από εκείνα που δίνουν
νόηµα στη ζωή µας». 
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