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Περίληυη: Η νηθνλνκηθή θξίζε πνπ καζηίδεη ηελ Διιάδα απφ ηηο αξρέο ηνπ 2010 

αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηε θηψρεηα θαη ηελ αληζφηεηα. ηελ 

εξγαζία απηή επηρεηξνχκε λα παξέρνπκε κία πξψηε εθηίκεζε ησλ δηαλεκεηηθψλ 

επηπηψζεσλ ησλ κέηξσλ ιηηφηεηαο πνπ έιαβε ε θπβέξλεζε ηελ άλνημε ηνπ 2010, 

θαζψο θαη ηεο γεληθφηεξεο νηθνλνκηθήο χθεζεο ζηελ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο. Η 

εθηίκεζε πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ ππνδείγκαηνο 

κηθξνπξνζνκνίσζεο θφξσλ-παξνρψλ EUROMOD. Σν ππφδεηγκα πξνζαξκφζηεθε 

έηζη ψζηε λα ιεθζνχλ ππφςε ηφζν ε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο αλεξγίαο, φζν θαη ηα 

θαηλφκελα ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο κε αλάιεςεο θνηλσληθψλ παξνρψλ απφ 

δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο. Η εξγαζία θαηαιήγεη κε ηε δηαηχπσζε νξηζκέλσλ 

πξνηάζεσλ θνηλσληθήο πνιηηηθήο πνπ απνξξένπλ απφ ηε κειέηε.            

 



2 

 

1. Διζαγφγή 

Η νηθνλνκηθή χθεζε κεηψλεη ηε δήηεζε γηα εξγαζία πνπ κε ηε ζεηξά ηεο νδεγεί ζε 

αχμεζε ηεο αλεξγίαο ή/θαη κείσζε ησλ κηζζψλ. Απηφο είλαη έλαο βαζηθφο κεραληζκφο 

κείσζεο ησλ νηθνγελεηαθψλ εηζνδεκάησλ σο ζπλέπεηα ηεο θξίζεο – αιιά φρη ν 

κνλαδηθφο. Η θξίζε επηδξά θαη ζε άιια εηζνδήκαηα, κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, νη νπνίνη 

ζπρλά ζπλδένληαη ζηελά κεηαμχ ηνπο. 

 

Γηα παξάδεηγκα, θαζψο ε πηζησηηθή θάιπςε ησλ αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ εθ κέξνπο 

ησλ ηξαπεδψλ πεξηνξίδεηαη θαη ε δήηεζε γηα ηηο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο ππνρσξεί, ε 

θξίζε κεηψλεη ηα εηζνδήκαηα απφ απηναπαζρφιεζε. Δπίζεο, ηα κέηξα ιηηφηεηαο ηεο 

θπβέξλεζεο (κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ) 

κεηψλνπλ απεπζείαο ηα εηζνδήκαηα απφ απαζρφιεζε ζην Γεκφζην, θαζψο θαη απφ 

ζπληάμεηο ή άιιεο θνηλσληθέο παξνρέο. Απφ ηελ άιιε, ην ζχζηεκα θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο είλαη ζρεδηαζκέλν αθξηβψο γηα λα αλαπιεξψλεη έλα κέξνο ησλ 

εηζνδεκαηηθψλ απσιεηψλ ησλ αλέξγσλ, ησλ ρακεινκίζζσλ θαη ησλ θησρψλ 

νηθνγελεηψλ ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο χθεζεο. 

 

Δπί πιένλ, ε θξίζε επεξεάδεη ηελ αγνξαζηηθή δχλακε ησλ λνηθνθπξηψλ κε πνιινχο 

άιινπο ηξφπνπο. Η κείσζε ηνπ εηζνδήκαηνο πηέδεη φζεο νηθνγέλεηεο έρνπλ 

ζπζζσξεχζεη ρξέε. Η πηψζε ηεο αμίαο ηεο ηδηφθηεηεο θαηνηθίαο θαη άιισλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ επεξεάδεη ηελ θαηαλάισζε θαη ηελ απνηακίεπζε. Η 

ζπλδπαζκέλε κείσζε ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

πξνθαιεί κηα γεληθφηεξε αίζζεζε νηθνλνκηθήο ζηελφηεηαο θαη πιηθήο ζηέξεζεο, 

ηδηαίηεξα ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο (π.ρ. ειηθησκέλνη). Η αχμεζε ηνπ εηδηθνχ βάξνπο 

ησλ δαπαλψλ θαηνηθίαο ζηνπο νηθνγελεηαθνχο πξνυπνινγηζκνχο επηηείλεη απηή ηελ 

αίζζεζε. Σέινο, ε αχμεζε ησλ ηηκψλ εληζρχεη ηε γεληθή αίζζεζε δπζπξαγίαο. 

 

Οη παξαπάλσ επηδξάζεηο δελ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ φιεο ππφςε ζε κηα εκπεηξηθή 

έξεπλα – είηε επεηδή ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα δελ ην επηηξέπνπλ, είηε επεηδή ηα ζρεηηθά 

θαηλφκελα δελ είλαη πάληνηε δπλαηφλ λα πνζνηηθνπνηεζνχλ. Οχηε άιισζηε 

εμαληινχληαη νη πνιχ επξχηεξεο θνηλσληθέο επηπηψζεηο ηεο χθεζεο ζηελ ππνρψξεζε 
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ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ησλ λνηθνθπξηψλ. Γίρσο ακθηβνιία, 

φκσο, νη ηειεπηαίεο είλαη απνιχησο θξίζηκεο. 

 

ηελ εξγαζία απηή ιακβάλνπκε ππφςε ην ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ, ηηο 

νπνίεο ζηε ζπλέρεηα ζπλδπάδνπκε κε κηα θαηλνηφκα κεζνδνινγία, γηα λα 

απαληήζνπκε ην εξψηεκα ηνπ πψο ε θξίζε έρεη κεηαβάιεη ηελ θαηαλνκή ηνπ 

εηζνδήκαηνο, επεξεάδνληαο ηα κεγέζε ηεο θηψρεηαο θαη ηεο αληζφηεηαο. 

 

2. Σα μέηρα λιηόηηηας 

Η αλάιπζή καο θάλεη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ επηδξάζεσλ ησλ κέηξσλ ιηηφηεηαο απφ ηε 

κηα, θαη ησλ επηδξάζεσλ ηεο γεληθφηεξεο νηθνλνκηθήο χθεζεο απφ ηελ άιιε. Με ηνλ 

φξν «κέηξα ιηηφηεηαο» ελλννχκε ηα κέηξα πνπ έιαβε ε θπβέξλεζε γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηελ άλνημε ηνπ 2010. 

Κάπνηα απφ απηά ηα κέηξα ειήθζεζαλ ην Μάξηην 2010, θάπνηα άιια εκπεξηέρνληαη 

ζην θνξνινγηθφ λνκνζρέδην ηνπ Απξηιίνπ 2010, ελψ ηα ππφινηπα απνξξένπλ απφ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ Μλεκνλίνπ πλελλφεζεο (Μάηνο 2010). 

 

ε θάπνην βαζκφ, ε δηάθξηζε κεηαμχ κέηξσλ ιηηφηεηαο θαη γεληθφηεξεο νηθνλνκηθήο 

χθεζεο είλαη ηερλεηή, αθνχ απηά αλακθίβνια ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο. Γηα 

παξάδεηγκα, ε κείσζε ησλ απνδνρψλ ζην Γεκφζην ζπλέβαιε ζηελ αχμεζε ηεο 

αλεξγίαο, θαζψο θαη ζηε κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ απφ απηναπαζρφιεζε θαη απφ 

κηζζσηή εξγαζία ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Γηα απηφ ην ιφγν, ε δηάθξηζε δελ έρεη 

θαζφινπ ην λφεκα θάπνηνπ «θαηακεξηζκνχ επζπλψλ» κεηαμχ κέηξσλ ηεο 

θπβέξλεζεο θαη άιισλ επηδξάζεσλ, αιιά ζηνρεχεη απιψο ζηελ αλαιπηηθφηεξε 

παξνπζίαζε φισλ ησλ πηπρψλ ηεο πξφζθαηεο θξίζεο. 

 

Σα κέηξα ιηηφηεηαο απνζθνπνχζαλ ζηελ αχμεζε ησλ θξαηηθψλ εζφδσλ θαη ζηε 

κείσζε ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ. Σα θπξηφηεξα απφ απηά αλαθέξνληαη παξαθάησ.  
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Φόπορ ειζοδήμαηορ θςζικών πποζώπων (ΦΕΦΠ). Η θιίκαθα κε ηελ νπνία 

θνξνινγήζεθαλ ηα εηζνδήκαηα ηνπ 2010 ήηαλ πξννδεπηηθφηεξε απφ ηελ 

πξνεγνχκελε: πεξηείρε 9 θιηκάθηα θφξνπ θαη πξνέβιεπε έλα λέν αλψηαην ζπληειεζηή 

45% γηα εηζνδήκαηα απφ €100.000. Σέινο, απνθαζίζηεθε ε έληαμε νξηζκέλσλ 

θνηλσληθψλ επηδνκάησλ ζηελ θιίκαθα, ελψ επίζεο ζεζκνζεηήζεθαλ δηάθνξεο 

αιιαγέο ζηηο απαιιαγέο θαη ζηηο εθπηψζεηο θφξνπ. 

Άλλοι άμεζοι θόποι. Δπηβιήζεθε πξφζζεηε θνξνινγηθή επηβάξπλζε 1% ζε 

θνξνινγνχκελνπο κε εηήζην θαζαξφ εηζφδεκα άλσ ησλ €100.000. Δπίζεο, 

επηβιήζεθε εηδηθή εηζθνξά ζε επηρεηξήζεηο πςειήο θεξδνθνξίαο. 

Φόπορ πποζηιθέμενηρ αξίαρ (ΦΠΑ). Απμήζεθαλ ζε δχν θάζεηο νη ζπληειεζηέο ΦΠΑ, 

σο εμήο: ν ρακειφο ζπληειεζηήο ζε 5.5% (απφ 4,5%), ν κεζαίνο ζε 11% (απφ 9%), ν 

πςειφο (βαζηθφο) ζπληειεζηήο ζε 23% (απφ 19%). 

Άλλοι έμμεζοι θόποι. Απμήζεθε ε εηδηθή θνξνινγία ζηα θαχζηκα, ζηα πξντφληα 

θαπλνχ, ζηα νηλνπλεπκαηψδε πνηά θαη ζηα είδε πνιπηειείαο. 

Μιζθοί Δημοζίος. Καηαξγήζεθε ν 13
νο

 θαη ν 14
νο

 κηζζφο, ελψ ζηε ζέζε ηνπο 

ζεζκνζεηήζεθαλ επηδφκαηα αδείαο ζπλνιηθήο εηήζηαο αμίαο €1.000, ηα νπνία δελ 

θαηαβάιινληαη θαζφινπ ζε ππαιιήινπο κε κεληαίεο απνδνρέο άλσ ησλ €3.000. 

Δπίζεο, κεηψζεθαλ ηα δηάθνξα εηδηθά επηδφκαηα δεκνζίσλ ππαιιήισλ (θαηά 20%). 

ηηο ΓΔΚΟ, φπνπ δελ θαηαβάιινληαη ηέηνηα επηδφκαηα, κεηψζεθαλ νη βαζηθέο 

απνδνρέο (θαηά 10%). Σέινο, ηέζεθε αλψηαην φξην κεληαίσλ απνδνρψλ ζην Γεκφζην 

(€5.981).  

Καηώηαηερ αποδοσέρ. Με ην Ν3863/2010 ζεζκνζεηήζεθαλ ρακειφηεξεο θαηψηαηεο 

απνδνρέο γηα εξγαδφκελνπο θάησ ησλ 21 εηψλ. Σα λέα θαηψηαηα φξηα νξίζηεθαλ ζε 

70% θαη 85% ηνπ θαηψηαηνπ εµεξνµηζζίνπ ή µηζζνχ ηεο εζληθήο γεληθήο ζπιινγηθήο 

ζχµβαζεο εξγαζίαο (γηα εξγαδφκελνπο ειηθίαο 15-18 θαη 19-21 εηψλ αληηζηνίρσο). 

Δπίζεο, απνθαζίζηεθε «πάγσκα» ησλ θαηψηαησλ απνδνρψλ ην 2010 ζηα επίπεδα ηνπ 

2009. 

Κύπιερ ζςνηάξειρ. Η 13
ε
 θαη 14

ε
 ζχληαμε θαηαξγήζεθαλ, ελψ ζηε ζέζε ηνπο 

ζεζκνζεηήζεθαλ επηδφκαηα αδείαο ζπλνιηθήο εηήζηαο αμίαο €800, ηα νπνία δελ 

θαηαβάιινληαη ζε φζνπο εηζπξάηηνπλ ζπληάμεηο άλσ ησλ €2.500 ην κήλα. 

Δμαηξέζεθαλ νη αλαπεξηθέο ζπληάμεηο, νη ζπληάμεηο ΟΓΑ, νη ζπληάμεηο 

αλαζθαιίζησλ θηι.  
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Ειζθοπά αλληλεγγύηρ. Δπηβιήζεθε εηδηθή εηζθνξά ζηα εηζνδήκαηα απφ θχξηα 

ζχληαμε, κε ζπληειεζηέο πνπ θιηκαθψλνληαη απφ 3% (ζπληάμεηο απφ €1.401 έσο 

€1.700 ην κήλα) έσο 10% (ζπληάμεηο άλσ ησλ €3.500 ην κήλα). Δμαηξέζεθαλ απφ ηελ 

εηδηθή εηζθνξά ζπληάμεηο χςνπο έσο €1.400 ην κήλα
1
. 

Κοινωνικέρ παποσέρ. Με ηελ εμαίξεζε θάπνησλ εηδηθψλ εληζρχζεσλ, δελ ειήθζεζαλ 

άμηα ιφγνπ κέηξα ελδπλάκσζεο ηνπ θνηλσληθνχ δηρηπνχ αζθαιείαο θαη πξνζηαζίαο 

ησλ αζζελέζηεξσλ απφ ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, φπσο ζπλέβε 

ζε άιιεο ρψξεο. Αληηζέησο, θάπνηεο θνηλσληθέο παξνρέο έπεζαλ νη ίδηεο ζχκαηα ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο ζηελφηεηαο
2
. 

 

3. Η γενικόηερη οικονομική ύθεζη 

Σν 2010 ε θξίζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο βάζπλε θαη άιιν: ε κεηαβνιή ηνπ ΑΔΠ 

ήηαλ –4.5% (έλαληη –2.0% ην 2009). Δληειψο πεξηιεπηηθά, νη ζεκαληηθφηεξεο 

εμειίμεηο ήηαλ νη εμήο. 

 

Ανεπγία. Σν πνζνζηφ αλεξγίαο ην 2010 έθηαζε ην 12,5% ζε εηήζηα βάζε (απφ 9,5% 

ην 2009 θαη 7,7% ην 2008). ηελ θξίζηκε (γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ νηθνγελεηαθνχ 

εηζνδήκαηνο) θαηεγνξία ησλ αλδξψλ ειηθίαο 30-44 εηψλ, ε αχμεζε ήηαλ αθφκε πην 

εληππσζηαθή: απφ 3,9% ην 2008 θαη 5,6% ην 2009 ζε 8,7% ην 2010. 

Μιζθοί ιδιωηικού ηομέα. Σν 2010 νη πξαγκαηηθέο απνδνρέο ζην κε ηξαπεδηθφ ηδησηηθφ 

ηνκέα ππνρψξεζαλ θαηά 7,3%, ελψ ζηηο ηξάπεδεο θαηά 6,2%. 

Ειζοδήμαηα αςηοαπαζσόληζηρ. εκαληηθφο (αλ θαη πξνο ην παξφλ αλεμαθξίβσηνο) 

αξηζκφο αηνκηθψλ θαη άιισλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ έθιεηζαλ ιφγσ ηεο χθεζεο. Πνιχ 

πεξηζζφηεξεο θαηάθεξαλ λα επηβηψζνπλ, αιιά κε επίζεο ζεκαληηθή κείσζε ησλ 

εζφδσλ ηνπο. Δπνκέλσο, ηα εηζνδήκαηα απφ απηναπαζρφιεζε κεηψζεθαλ. 

Πληθωπιζμόρ. Παξά ηελ χθεζε, ν ελαξκνληζκέλνο δείθηεο ηηκψλ θαηαλαισηή 

αλέβεθε ην 2010 ζην 4,7% (έλαληη 1,4% ην 2009), θπξίσο εμ αηηίαο ηεο αχμεζεο ησλ 

                                                 
1
 χκθσλα κε ην «Μεζνπξφζεζµν Πιαίζην ∆εµνζηνλνµηθήο ηξαηεγηθήο 2012-2015» (Ινχληνο 2011), ε εηδηθή 

εηζθνξά ζηηο θχξηεο ζπληάμεηο απμήζεθε, ελψ αληίζηνηρε εηζθνξά επηβιήζεθε ζηηο επηθνπξηθέο ζπληάμεηο. 
2
 Χαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ήηαλ ε κε θαηαβνιή επηδφηεζεο ελνηθίνπ ΟΔΚ ην 2010, ε δηαθνπή ηεο 

ρνξήγεζεο ηνπ ΔΚΑ ζε ρηιηάδεο ρακεινζπληαμηνχρνπο θαη ε αιιαγή ησλ φξσλ επηιεμηκφηεηαο γηα ην 

πξφγξακκα «Βνήζεηα ζην πίηη». 
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ζπληειεζηψλ ΦΠΑ αιιά θαη ηεο αλφδνπ ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ δηεζλψο (ζε 

ζπλδπαζκφ πάληνηε κε δηάθνξεο ζηξεβιψζεηο ζηηο εγρψξηεο αγνξέο αγαζψλ). 

 

4. Η σζηέρηζη ηφν ζηαηιζηικών δεδομένφν 

Πψο επέδξαζαλ ηα κέηξα ιηηφηεηαο θαη ε γεληθφηεξε νηθνλνκηθή χθεζε ζηελ 

θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο; 

 

Μηα αλάιπζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο πξφζθαηεο θξίζεο ζηνπο κηζζνχο θαη ζηελ 

απαζρφιεζε ζα κπνξνχζε λα βαζηζηεί ζηα ζηνηρεία ησλ Δξεπλψλ Δξγαηηθνχ 

Γπλακηθνχ. Έλα αμηφινγν πιενλέθηεκά ηνπο είλαη φηη παξέρνπλ έγθαηξε 

πιεξνθφξεζε: νη Έξεπλεο δηεμάγνληαη αλά ηξίκελν ελψ ηα βαζηθά απνηειέζκαηά 

ηνπο δεκνζηνπνηνχληαη δχν ή ην πνιχ ηξεηο κήλεο αξγφηεξα. 

 

Αληίζηνηρεο πεγέο πιεξνθνξηψλ γηα ηηο εμειίμεηο ζηελ θαηαλνκή εηζνδήκαηνο είλαη 

ζε εζληθφ επίπεδν νη Έξεπλεο Οηθνγελεηαθψλ Πξνυπνινγηζκψλ (ΔΟΠ), ελψ ζε 

παλεπξσπατθφ επίπεδν ε Έξεπλα Δηζνδήκαηνο θαη πλζεθψλ Γηαβίσζεο (EU-SILC). 

Απηέο νη έξεπλεο, φκσο, δελ παξέρνπλ εμ ίζνπ έγθαηξε πιεξνθφξεζε: ζηελ θαιχηεξε 

πεξίπησζε δηεμάγνληαη αλά έηνο, ε πεξίνδνο αλαθνξάο γηα ηα εηζνδήκαηα ησλ 

λνηθνθπξηψλ είλαη ην δσδεθάκελν πξηλ ηελ έξεπλα, ελψ ηα απνηειέζκαηα δελ είλαη 

δηαζέζηκα πξνηνχ πεξάζνπλ δχν ή αθφκε θαη ηξία έηε. Γηα παξάδεηγκα, ηα δεδνκέλα 

ηεο έξεπλαο EU-SILC 2011 (εηζνδήκαηα 2010) δελ ζα είλαη πξνζβάζηκα πξηλ απφ ην 

Μάξηην 2013 θαη ηνλ Αχγνπζην 2013 (δηαζηξσκαηηθά θαη ρξνλνινγηθά δεδνκέλα 

αληηζηνίρσο). 

 

Η πζηέξεζε απηή δεκηνπξγεί ζνβαξά πξνβιήκαηα, θαζψο έρεη σο απνηέιεζκα 

αθελφο λα δηεμάγεηαη ε δεκφζηα ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηε θηψρεηα θαη ηελ αληζφηεηα 

ρσξίο θαη’ νπζίαλ αζθαιείο ελδείμεηο γηα ην πξαγκαηηθφ κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο ηε 

ζηηγκή ηεο ζπδήηεζεο, θαη αθεηέξνπ λα ιακβάλνληαη κέηξα πνιηηηθήο πξνηνχ γίλεη 

εθηθηή κηα αθξηβήο απνηίκεζε ησλ δηαλεκεηηθψλ επηδξάζεσλ ηνπο. Η απνηίκεζε 

απηή κπνξεί λα απνηειεί νξγαληθφ ηκήκα ηεο δηαδηθαζίαο ζρεδηαζκνχ κέηξσλ 
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πνιηηηθήο ζε δηνηθεηηθφ επίπεδν, θαζψο θαη ηεο ιήςεο απνθάζεσλ ζε πνιηηηθφ 

επίπεδν.  

 

ηε ζπδήηεζε πνπ δηεμάγεηαη ζηελ Διιάδα ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο, δείρλεη λα 

επηθξαηεί ε (ζπλήζσο ππφξξεηε) ππφζεζε φηη ε πξφζθαηε αχμεζε ηεο αλεξγίαο έρεη 

πξνθαιέζεη κηα αλάινγε αχμεζε ηεο θηψρεηαο. Η πηνζέηεζε ηεο ππφζεζεο απηήο δελ 

δίλεη ηθαλνπνηεηηθή ιχζε ζην πξφβιεκα ηεο πζηέξεζεο ησλ ζρεηηθψλ δεδνκέλσλ. 

Δπηπρψο, ε αχμεζε ηεο αλεξγίαο δελ ζπλεπάγεηαη ζρεδφλ πνηέ ηζφπνζε αχμεζε ηεο 

θηψρεηαο. Κάπνηνη απφ φζνπο ράλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο δνπλ ζε λνηθνθπξηά φπνπ 

θάπνην άιιν κέινο ζπλερίδεη λα εξγάδεηαη. Κάπνηα λνηθνθπξηά εθηφο απφ ηηο ακνηβέο 

εξγαζίαο έρνπλ θαη άιια εηζνδήκαηα, π.ρ. απφ ελνίθηα ή απφ ειεχζεξν επάγγεικα. 

Αθφκε πην ζεκαληηθφο κπνξεί λα είλαη ν ξφινο ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ. Κάπνηεο 

απφ ηηο παξνρέο απηέο ζπλδένληαη κε ηελ απψιεηα ηεο ζέζεο εξγαζίαο, είηε 

ελεξγνπνηνχληαη ηε ζηηγκή ηεο απφιπζεο (π.ρ. επηδφκαηα αλεξγίαο) είηε ακέζσο κεηά 

ιφγσ ηεο ζπλαθφινπζεο κείσζεο ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ λνηθνθπξηνχ (π.ρ. ζηεγαζηηθά 

επηδφκαηα, επηδφκαηα θνηλσληθήο πξφλνηαο). Κάπνηεο άιιεο θνηλσληθέο παξνρέο δελ 

ζπλδένληαη κε ηελ απψιεηα ηεο ζέζεο εξγαζίαο αιιά θαηαβάιινληαη είηε ζηνλ ίδην 

ηνλ άλεξγν είηε ζε άιια κέιε ηνπ λνηθνθπξηνχ (π.ρ. νηθνγελεηαθά επηδφκαηα, 

ζπληάμεηο θηι). 

 

Δπνκέλσο, ν ξφινο ηεο αλεξγίαο σο πξνζδηνξηζηηθφο παξάγνληαο ηεο θηψρεηαο 

εμαξηάηαη απφ ην εάλ νη άλεξγνη ζπλεηζέθεξαλ κε ηε δνπιεηά ηνπο (πξνηνχ ηελ 

ράζνπλ) ηελ θχξηα ή (αθφκε ρεηξφηεξα) ηε κνλαδηθή πεγή εηζνδήκαηνο ηνπ 

λνηθνθπξηνχ, απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ αγνξά εξγαζίαο ησλ ππνινίπσλ κειψλ ηεο 

νηθνγέλεηαο, απφ ηα ππφινηπα εηζνδήκαηα (θαη θνηλσληθά επηδφκαηα) ηνπ 

λνηθνθπξηνχ θ.ά. Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο, ε ζπζρέηηζε ηεο αλεξγίαο κε ηε 

θηψρεηα δελ είλαη πάληνηε ηζρπξή. Γεληθά, είλαη αδχλαηνλ λα βγάιεη θαλείο αζθαιή 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ εμέιημε ηεο δεχηεξεο απφ κηα απιή παξαηήξεζε ηεο εμέιημεο 

ηεο πξψηεο. Άξα, ην εξψηεκα ηεο επίπησζεο ηεο θξίζεο ζηελ θαηαλνκή εηζνδήκαηνο 

πξέπεη λα απαληεζεί ρσξηζηά. 
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Σν ζέκα είλαη εάλ κπνξεί λα απαληεζεί έγθαηξα, ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα πεξηκέλεη 

θαλείο δχν ή ηξία έηε. 

 

5. Σο σπόδειγμα θόρφν-παροτών EUROMOD 

Σν πξφβιεκα ηεο πζηέξεζεο ησλ ζηνηρείσλ θαηαλνκήο εηζνδήκαηνο κπνξεί λα 

παξαθακθζεί κε ηε κέζνδν ηεο ιεγφκελεο «κηθξνπξνζνκνίσζεο», δει. κε ηελ 

εθαξκνγή ελφο αξηζκεηηθνχ ππνδείγκαηνο θφξσλ-παξνρψλ πάλσ ζηα 

επηθαηξνπνηεκέλα δεδνκέλα κηαο έξεπλαο ηχπνπ ΔΟΠ ή EU-SILC. 

 

Η αλάιπζε πνπ παξνπζηάδεηαη εδψ βαζίδεηαη ζην ππφδεηγκα θνξνινγίαο θαη 

θνηλσληθψλ παξνρψλ EUROMOD, ην νπνίν θαιχπηεη ηελ Διιάδα θαη άιιεο είθνζη 

ρψξεο κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ελψ αλακέλεηαη λα έρεη επεθηαζεί κέρξη ηα 

κέζα ηνπ 2012 θαη ζηηο ππφινηπεο έμε. Με ιίγα ιφγηα, ε εθαξκνγή ελφο ππνδείγκαηνο 

θφξσλ-παξνρψλ φπσο ην EUROMOD επηηξέπεη ηελ εθηίκεζε ησλ δηαλεκεηηθψλ θαη 

δεκνζηνλνκηθψλ επηπηψζεσλ ελφο κέηξνπ πνιηηηθήο. 

 

πγθεθξηκέλα, ην EUROMOD ιεηηνπξγεί ππνινγίδνληαο ηελ θαηαλνκή ζηνλ 

πιεζπζκφ θαη ηελ δηαλεκεηηθή επίδξαζε δηαθφξσλ κέηξσλ θνξνινγηθήο θαη 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο, θαζψο επίζεο θαη νπνηαζδήπνηε κεηαβνιήο ζηα κέηξα απηά. 

Σν ππφδεηγκα «πξνζνκνηψλεη» νξηζκέλα απφ απηά ηα κέηξα ζπλδπάδνληαο ηνπο 

θαλφλεο ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπο φξνπο επηιεμηκφηεηαο ησλ 

θνηλσληθψλ παξνρψλ, κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ λνηθνθπξηψλ, φπσο απηά 

απνηππψλνληαη ζηελ έξεπλα πνπ θάζε θνξά ρξεζηκνπνηείηαη. ε απηή ηελ θαηεγνξία 

ησλ «πξνζνκνηψζηκσλ» κέηξσλ ζπγθαηαιέγνληαη νη θφξνη εηζνδήκαηνο θαη νη 

εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, θαζψο θαη νξηζκέλα (ζπλήζσο κε αληαπνδνηηθά) 

θνηλσληθά επηδφκαηα. Έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ησλ ππνδεηγκάησλ 

κηθξνπξνζνκνίσζεο είλαη ε ηθαλφηεηά ηνπο λα ελζσκαηψλνπλ ζηνπο ζρεηηθνχο 

ππνινγηζκνχο θαη ζηα απνηειέζκαηα φρη κφλν ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί 

θάζε κέηξν θνξνινγηθήο θαη θνηλσληθήο πνιηηηθήο ρσξηζηά, αιιά θαη ηηο (ζπλήζσο 

πεξίπινθεο) κεηαμχ ηνπο αιιειεπηδξάζεηο.   
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Άιια κέηξα θνξνινγηθήο θαη θνηλσληθήο πνιηηηθήο δελ κπνξνχλ λα 

«πξνζνκνησζνχλ» κε βάζε ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο. Γηα παξάδεηγκα, νη 

αληαπνδνηηθέο θνηλσληθέο παξνρέο εμαξηψληαη απφ παξάγνληεο – θπξίσο ην ηζηνξηθφ 

αζθάιηζεο – γηα ηνπο νπνίνπο νη έξεπλεο ηχπνπ ΔΟΠ ή EU-SILC δελ παξέρνπλ 

ζηνηρεία. Φπζηθά, απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ζην EUROMOD νη ζπληάμεηο ή ηα 

επηδφκαηα αλεξγίαο παξαιείπνληαη: απιψο, «δηαβάδνληαη» απεπζείαο απφ ηα 

δεδνκέλα ηεο έξεπλαο αληί λα «πξνζνκνηψλνληαη». Με άιια ιφγηα, ε θαηαλνκή ηνπο 

ζηνλ πιεζπζκφ θαη ε δηαλεκεηηθή ηνπο επίδξαζε ιακβάλεηαη ππφςε ρσξίο λα 

ππνινγίδεηαη εμ αξρήο απφ ην ππφδεηγκα. Κάηη αλάινγν ζπκβαίλεη θαη κε ηα ηδησηηθά 

εηζνδήκαηα, ηα νπνία επίζεο ιακβάλνληαη σο δεδνκέλα.  

 

Όπσο ηα πεξηζζφηεξα παξφκνηα ππνδείγκαηα, ην EUROMOD είλαη θαη’ αξρήλ 

«ζηαηηθφ» - κε ηελ έλλνηα φηη βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη ε ζπκπεξηθνξά ησλ 

αηφκσλ δελ αιιάδεη θαζψο κεηαβάιιεηαη ε θξαηηθή πνιηηηθή. Πάλησο, γεληθά 

ζεσξείηαη απνδεθηφ φηη ηα «ζηαηηθά» ππνδείγκαηα, παξφηη φρη εληειψο ξεαιηζηηθά, 

παξακέλνπλ πνιχηηκα γηα ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ κεηαβνιψλ ζηε 

θνξνινγία ή ζηελ θνηλσληθή πνιηηηθή ζηε βξαρπρξφληα πεξίνδν. 

 

Σν EUROMOD είλαη ην πξντφλ ζηελήο ζπλεξγαζίαο δεθάδσλ παλεπηζηεκίσλ θαη 

εξεπλεηηθψλ θέληξσλ απφ φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε κηα πεξίνδν 

δχν ζρεδφλ δεθαεηηψλ, κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Σα 

απνηειέζκαηά ηνπ έρνπλ επηθπξσζεί ζε κηθξν- θαη καθξν-επίπεδν (Figari, 2010). 

Δπίζεο, ην ππφδεηγκα ρξεζηκνπνηείηαη απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο φπσο είλαη ν ΟΟΑ 

θαη ε ΔΔ. Σέινο, δηάθνξεο εθαξκνγέο ηνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί ζε πιήζνο εξεπλεηηθψλ 

εξγαζηψλ (Bargain, 2006). 

 

Η εξγαζία απηή παξνπζηάδεη κηα εθηίκεζε ησλ επηδξάζεσλ ησλ κέηξσλ ιηηφηεηαο θαη 

ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο ζηελ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο ζηελ Διιάδα, κέζσ ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ ππνδείγκαηνο θφξσλ-παξνρψλ EUROMOD, ζπγθξίλνληαο ην 2010 

(έηνο ππνγξαθήο ηνπ Μλεκνλίνπ θαη γεληθήο επηβξάδπλζεο ηεο παξαγσγηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο) κε ην έηνο βάζεο 2009. 



10 

 

 

Λφγσ ηεο πζηέξεζεο ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ νπνία έγηλε αλαθνξά 

πξνεγνπκέλσο, ε αξρηθή κνξθή ηνπ EUROMOD πνπ ρξεζηκνπνηείηαη εδψ βαζηδφηαλ 

ζηελ έξεπλα EU-SILC 2007 (εηζνδήκαηα 2006). πλεπψο, ε εθηίκεζε ησλ 

επηπηψζεσλ ηεο θξίζεο πξνυπέζεηε ηα εμήο ηξία βήκαηα: (α) ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ 

εηζνδεκαηηθψλ δεδνκέλσλ, (β) ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ θνξνινγίαο θαη 

θνηλσληθψλ επηδνκάησλ φπσο απηνί ίζρπαλ ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδεηαη εδψ (2009-

2010), θαη (γ) ηε δηφξζσζε ηεο αξρηθήο βάζεο δεδνκέλσλ ψζηε λα ιεθζεί ππφςε ε 

κεγάιε αχμεζε ηεο αλεξγίαο θαηά ηελ πεξίνδν πνπ κεζνιάβεζε. 

 

Η επηθαηξνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ φζνλ αθνξά ηα εηζνδήκαηα απφ κηζζσηή 

απαζρφιεζε έγηλε κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο γηα ηελ εηήζηα 

κεηαβνιή ησλ κέζσλ απνδνρψλ – ρσξηζηά γηα ην Γεκφζην, ηηο επηρεηξήζεηο θνηλήο 

σθέιεηαο (ΓΔΚΟ), ηηο ηξάπεδεο, θαζψο θαη ην κε ηξαπεδηθφ ηδησηηθφ ηνκέα. Όζνλ 

αθνξά ηα εηζνδήκαηα απφ αγξνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ζηνηρεία 

ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο γηα ηελ αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία θαηά 

θιάδν. Σέινο, δεδνκέλνπ φηη αμηφπηζηα δεδνκέλα γηα ηα εηζνδήκαηα απφ 

απηναπαζρφιεζε δελ πθίζηαληαη, δερζήθακε σο ππφζεζε εξγαζίαο φηη ε κέζε εηήζηα 

κεηαβνιή ησλ εηζνδεκάησλ απηψλ ππήξμε ίζε κε ηελ αληίζηνηρε κεηαβνιή ησλ 

αθαζάξηζησλ απνδνρψλ ησλ κηζζσηψλ ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο. Καηά ηα άιια, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ζηνηρεία ησλ ηακείσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη άιισλ 

νξγαληζκψλ γηα ηε κεηαβνιή ηνπ χςνπο ησλ θνηλσληθψλ επηδνκάησλ. 

 

Η εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ θνξνινγίαο θαη θνηλσληθψλ επηδνκάησλ έγηλε κε 

ζπζηεκαηηθή πξνζνκνίσζε ησλ θαλφλσλ εθαξκνγήο θαη ησλ φξσλ επηιεμηκφηεηαο 

ησλ ζρεηηθψλ κέηξσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πεξηζζφηεξσλ απφ ηα κέηξα 

πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο. Δηδηθφηεξα, ιάβακε ππφςε ηηο κεηαβνιέο ζην 

ΦΔΦΠ, ηελ εηδηθή επηβάξπλζε ζηα πςειά εηζνδήκαηα, ηηο πεξηθνπέο ζηηο ζπληάμεηο 

(αληηθαηάζηαζε 13
εο

-14
εο

 ζχληαμεο κε επηδφκαηα αδείαο εληαίνπ χςνπο), ηε λέα 

εηζθνξά αιιειεγγχεο, ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο ρνξήγεζεο ηνπ ΔΚΑ, θαζψο θαη ηε 

κε θαηαβνιή επηδφηεζεο ελνηθίνπ ΟΔΚ. 
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Σέινο, ε δηφξζσζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ψζηε λα ιεθζεί ππφςε ε αχμεζε ηεο 

αλεξγίαο έγηλε σο εμήο. Καη’ αξρήλ νξίζακε ζην δείγκα ην ζχλνιν ησλ 

παξαηεξήζεσλ πνπ αθνξνχζαλ απαζρνινπκέλνπο νη νπνίνη είλαη πηζαλφ λα 

επιήγεζαλ απφ ηελ αχμεζε ηεο αλεξγίαο, εμαηξψληαο ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο 

αιιά θαη ηνπο απηναπαζρνινπκέλνπο (ε πξψηε εμαίξεζε απηνλφεηε, ε δεχηεξε 

ακθηιεγφκελε). ηε ζπλέρεηα κεηαθηλήζακε θάπνηεο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

απέκεηλαλ ζην δείγκα απφ ην θαζεζηψο ηεο απαζρφιεζεο ζην θαζεζηψο ηεο αλεξγίαο. 

Δπηιέμακε ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ψζηε ηα πνζνζηά αλεξγίαο ηεο δηνξζσκέλεο βάζεο 

δεδνκέλσλ λα πξνζεγγίδνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ηεο 

Έξεπλαο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ 2010 αλά θαηεγνξία (φπσο νξίδνληαη κε βάζε ην 

θχιν, ηελ ειηθία θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν). ην εζσηεξηθφ θαζεκηάο απφ ηηο 56 

θαηεγνξίεο, ε επηινγή ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ κεηαθηλήζεθαλ απφ ηελ απαζρφιεζε 

ζηελ αλεξγία έγηλε κε ηπραίν ηξφπν. Φπζηθά, κεδελίζακε ηηο ακνηβέο ησλ 

εξγαδνκέλσλ πνπ εκθαλίδνληαη ηψξα λα έρνπλ ράζεη ηε δνπιεηά ηνπο. Σέινο, θάπνηνη 

απφ ηνπο λένπο αλέξγνπο είλαη πηζαλφλ λα δηθαηνχληαη ηαθηηθφ επίδνκα αλεξγίαο, 

αλάινγα κε ην ηζηνξηθφ αζθάιηζεο ηνπ θαζελφο, ζπλεπψο πξνζνκνηψζακε θαη ην 

επίδνκα απηφ. 

 

6. Οριζμένες μεθοδολογικές βεληιώζεις 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε εξεπλεηηθή νκάδα πνπ εξγάδεηαη πάλσ ζην EUROMOD έρεη 

επεμεξγαζηεί νξηζκέλεο ζεκαληηθέο κεζνδνινγηθέο βειηηψζεηο, νη νπνίεο αθνξνχλ 

ηνλ ηξφπν ρεηξηζκνχ ηεο θνξνδηαθπγήο, ηεο ιεγφκελεο «κε αλάιεςεο» ησλ 

θνηλσληθψλ παξνρψλ, ηεο έκκεζεο θνξνινγίαο, θαζψο θαη ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ 

ζε είδνο. Πξνο ην παξφλ, νη βειηηψζεηο απηέο δελ έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ 

«θαλνληθή» εθδνρή ηνπ ππνδείγκαηνο. Όκσο, ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ηνπο γηα 

ην δήηεκα πνπ εμεηάδεηαη εδψ, επηρεηξήζακε λα ιάβνπκε ππφςε φζεο πεξηζζφηεξεο 

απφ απηέο ήηαλ δπλαηφλ. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ηε θνξνδηαθπγή, απηή αζθαιψο παξαηεξείηαη ζε 

φιεο ηηο ρψξεο. Όκσο, εηδηθά ζηελ Διιάδα, ε έθηαζή ηεο ζεσξείηαη ηφζν κεγάιε πνπ 

δελ κπνξεί λα αγλνεζεί ζε κηα κειέηε ηεο δηαλεκεηηθήο επίδξαζεο ησλ αιιαγψλ ζηε 

θνξνινγία, ρσξίο απηφ λα ππνλνκεχζεη ηελ αμηνπηζηία ηεο. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 
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αλάιπζεο πνπ παξνπζηάδεηαη εδψ, βαζηδφκελνη ζηα επξήκαηα πξνεγνχκελεο 

ζρεηηθήο κειέηεο (Matsaganis and Flevotomou, 2010) ππνζέζακε φηη ην 55% ησλ 

εηζνδεκάησλ απφ αγξνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ην 25% ησλ ακνηβψλ απφ 

απηναπαζρφιεζε απνθξχπηνληαη κε ζθνπφ ηε θνξνδηαθπγή. Σν αληίζηνηρν πνζνζηφ 

απφθξπςεο ησλ κηζζψλ ήηαλ 1%. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη θακία δηφξζσζε δελ έγηλε 

γηα ηε θνξνδηαθπγή άιισλ θφξσλ (π.ρ. ηνπ ΦΠΑ) ή ηελ εηζθνξνδηαθπγή. 

 

Σν EUROMOD ζηε ζπλήζε εθδνρή ηνπ ιεηηνπξγεί κε βάζε ηελ παξαδνρή φηη νη 

δηθαηνχρνη θνηλσληθψλ επηδνκάησλ (φινη – θαη κφλν απηνί) ιακβάλνπλ πιήξσο ηα 

θνηλσληθά επηδφκαηα πνπ δηθαηνχληαη. Όκσο, κηα πινπζηφηαηε δηεζλήο βηβιηνγξαθία
3
 

δείρλεη φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε ππφζεζε απηή δελ επζηαζεί – θαη φηη ην πξφβιεκα 

ηεο κε αλάιεςεο ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ, ηδίσο εθείλσλ πνπ ρνξεγνχληαη κε 

εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα, είλαη αληίζεηα πνιχ εθηεηακέλν. Η δηφξζσζε εδψ αθνξά δχν 

ηέηνηα επηδφκαηα: ηε ζχληαμε αλαζθαιίζησλ ππεξειίθσλ θαη ην επίδνκα 

καθξνρξφληαο αλεξγίαο. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ιφγσ ηνπ ρακεινχ πνζνζηνχ 

αλάιεςεο, απφ ηα λνηθνθπξηά πνπ εκθαλίδνληαη ζην δείγκα λα εθπιεξνχλ ηνπο φξνπο 

επηιεμηκφηεηαο, επειέγε ηπραία έλα ππνζχλνιν ψζηε λα αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζκφ 

φζσλ πξάγκαηη ιακβάλνπλ θάζε έλα απφ ηα δχν επηδφκαηα ζηνλ πιεζπζκφ. 

 

Η εθηίκεζε ηεο επίδξαζεο ηεο έκκεζεο θνξνινγίαο είλαη πην ζχλζεην πξφβιεκα. Οη 

έκκεζνη θφξνη δελ επηβάιινληαη ζην εηζφδεκα αιιά ζηελ θαηαλάισζε. πλεπψο, ν 

ππνινγηζκφο ηεο επίπησζήο ηνπο πξνυπνζέηεη πιεξνθνξίεο γηα ην θαηαλαισηηθφ 

πξφηππν θάζε λνηθνθπξηνχ. Σέηνηεο πιεξνθνξίεο δελ δηαζέζηκεο ζε κηα έξεπλα ηχπνπ 

ΔΟΠ, αιιά φρη ζην EU-SILC. πλεπψο, δελ ήηαλ εθηθηφ λα εθηηκήζνπκε επαθξηβψο 

ηε δηαλεκεηηθή επίδξαζε ηεο αχμεζεο ησλ ζπληειεζηψλ ΦΠΑ. Πάλησο, 

αμηνπνηψληαο ηα επξήκαηα θαη ηε κεζνδνινγία πξφζθαηεο ζρεηηθήο έξεπλαο 

(Decoster et al., 2010), κπνξέζακε λα ελζσκαηψζνπκε ζηελ αλάιπζε ηεο επίδξαζεο 

ησλ κέηξσλ ιηηφηεηαο κηα θαηά πξνζέγγηζε εθηίκεζε ηνπ ξφινπ ησλ έκκεζσλ 

θφξσλ.
 4
 

  

                                                 
3
 Γηα κηα επηζθφπεζε απηήο ηεο βηβιηνγξαθίαο, βι. Matsaganis et al. (2008).  

4
 Δίκαζηε επγλψκνλεο ζηνλ Dirk Verwerft, ν νπνίνο είρε ηελ θαινζχλε λα πξνζνκνηψζεη γηα 

ινγαξηαζκφ καο ηηο πξφζθαηεο απμήζεηο ηνπ ΦΠΑ πάλσ ζηα ζηνηρεία ηεο ΔΟΠ 2004.  
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Όπσο αλαθέξζεθε λσξίηεξα, κηα άιιε ζεκαληηθή φςε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θξίζεο 

είλαη ε κείσζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, ε νπνία ελδέρεηαη λα 

επεξεάζεη ηελ πνζφηεηα ή/θαη ηελ πνηφηεηα ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ ζε είδνο. 

Ωζηφζν, ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο ζρεηηθήο πξνζνκνίσζεο, θαζψο θαη ηεο 

εμάξηεζήο ηεο απφ ιεπηνκεξή (θαη κε δηαζέζηκα) ζηαηηζηηθά δεδνκέλα, ε επίδξαζε 

ηεο θξίζεο ζηελ παξνρή θνηλσληθψλ δελ ιακβάλεηαη ππφςε ζηελ αλάιπζε πνπ 

παξνπζηάδεηαη εδψ.  

 

7. Η καηαλληλόηηηα ηφν δεικηών ανιζόηηηας και θηώτειας 

Η απνηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θξίζεο ζηελ αληζφηεηα γίλεηαη εδψ κε βάζε ηξεηο 

δείθηεο. Ο πξψηνο είλαη ν δείθηεο Gini, νη ηηκέο ηνπ νπνίνπ θπκαίλνληαη απφ 0 

(πιήξεο ηζφηεηα) έσο 1 (κέγηζηε αληζφηεηα). Ο δεχηεξνο δείθηεο είλαη ν ζπληειεζηήο 

κεηαβιεηηθφηεηαο, κέηξν ηεο δηαζπνξάο ηνπ εηζνδήκαηνο. Ο ηξίηνο είλαη ν δείθηεο 

S80/S20, ν νπνίνο αληηζηνηρεί ζην ιφγν ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ηνπ 

πινπζηφηεξνπ πελζεκνξίνπ ηνπ πιεζπζκνχ δηα ην δηαζέζηκν εηζφδεκα ηνπ 

θησρφηεξνπ πελζεκνξίνπ. 

 

Όζνλ αθνξά ηελ εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θξίζεο ζηε θηψρεηα, 

ρξεζηκνπνηνχληαη δχν δείθηεο. Καη νη δχν κεηξνχλ ην πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ κε 

εηζφδεκα ρακειφηεξν απφ ην 60% ηνπ δηακέζνπ ηζνδχλακνπ δηαζέζηκνπ 

εηζνδήκαηνο - κε κηα ζεκαληηθή, φκσο, δηαθνξά. Ο πξψηνο, ν ζπκβαηηθφο δείθηεο 

ζρεηηθήο θηψρεηαο, αλαθέξεηαη ζην δηάκεζν εηζφδεκα φπσο απηφ δηακνξθψλεηαη 

θάζε έηνο. Η ρξήζε ελφο ηέηνηνπ δείθηε είλαη απνιχησο ζπκβαηή κε ηελ έλλνηα ηεο 

ζρεηηθήο θηψρεηαο, απνηειεί πάγηα πξαθηηθή εδψ θαη πνιιέο δεθαεηίεο, ελψ ε 

απμνκείσζε ηνπ νξίνπ θηψρεηαο έρεη κηθξή ζεκαζία φηαλ ε κεηαβνιή ηνπ δηακέζνπ 

εηζνδήκαηνο δελ είλαη ηδηαίηεξα κεγάιε. 

 

Όκσο, ζε επνρέο κεγάισλ απμήζεσλ ή κεγάισλ κεηψζεσλ ηνπ δηακέζνπ 

εηζνδήκαηνο, ε θαηαιιειφηεηα ηεο έλλνηαο ηεο ζρεηηθήο θηψρεηαο ηίζεηαη ελ 

ακθηβφισ. Ιδηαίηεξα ζε επνρέο θξίζεο, ηα άηνκα ζπγθξίλνπλ πηζαλψο ην βηνηηθφ ηνπο 

επίπεδν φρη κφλν κε απηφ ηεο «κέζεο νηθνγέλεηαο» ζηε ρψξα ζηελ νπνία θαηνηθνχλ, 
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αιιά θαη κε ην δηθφ ηνπο βηνηηθφ επίπεδν ζην πξφζθαην παξειζφλ. Η 

παξαθνινχζεζε ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ απαηηεί ηελ εθαξκνγή ελφο δηαθνξεηηθνχ 

δείθηε θηψρεηαο, ν νπνίνο αλαθέξεη ην πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ κε εηζφδεκα θάησ 

απφ ην φξην θηψρεηαο φρη ηνπ ηξέρνληνο έηνπο αιιά ηνπ πξνεγνχκελνπ, ιακβάλνληαο 

ππφςε θαη ηνλ πιεζσξηζκφ. πγθεθξηκέλα, ν δεχηεξνο δείθηεο θηψρεηαο πνπ 

παξνπζηάδεηαη εδψ αλαθέξεη ην πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ είρε ην 2010 

ρακειφηεξν εηζφδεκα απφ ην 60% ηνπ ηηκαξηζκηθά αλαπξνζαξκνζκέλνπ δηακέζνπ 

ηζνδχλακνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ηεο θαηαλνκήο ηνπ 2009
5
. Με ηνλ δηνξζσκέλν 

απηφ δείθηε, πξνζπαζνχκε λα εθηηκήζνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ πνιηηψλ πνπ αθνχ 

μέζπαζε ε θξίζε δελ δηέζεηαλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα αγνξάζνπλ ην θαιάζη 

αγαζψλ πνπ αληηζηνηρνχζε ζε εηζφδεκα ίζν κε ην φξην θηψρεηαο πξηλ ηελ θξίζε. ε 

κηα επνρή κείσζεο ησλ νλνκαζηηθψλ εηζνδεκάησλ θαη αχμεζεο ησλ ηηκψλ, φπσο 

είλαη ε ζεκεξηλή, έλαο ηέηνηνο δείθηεο θαίλεηαη θαηαιιειφηεξνο. 

 

Μεηά απφ απηή ηε καθξνζθειή αιιά αλαγθαία επηζθφπεζε ησλ δηαθφξσλ 

κεζνδνινγηθψλ δεηεκάησλ, είλαη θαηξφο λα πεξάζνπκε ζηα απνηειέζκαηά καο. Πψο 

επεξέαζε ε θξίζε ηελ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο ζηελ Διιάδα; 

 

8. Οι επιπηώζεις ηης κρίζης ζηην ανιζόηηηα 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηά καο, ε θξίζε δελ θαίλεηαη λα έρεη επεξεάζεη δξαζηηθά 

ηελ αληζνθαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο. Ο δείθηεο Gini έκεηλε ζρεδφλ ακεηάβιεηνο, ν 

ζπληειεζηήο κεηαβιεηηθφηεηαο κεηψζεθε ην 2010 ζε ζρέζε κε ην 2009, ν ιφγνο 

S80/S20 κεηψζεθε (βι. Πίλαθα 1). 

 

Πίνακας 1: Δπίπηφζη ηης κρίζης ζηην ανιζόηηηα 

 2009 2010 δηαθνξά (%) 

δείθηεο Gini 0,349 0,350 +0,05 

ζπληειεζηήο κεηαβιεηηθφηεηαο 0,800 0,786 -1,68 

ιφγνο S80/S20 6,109 6,193 +1,39 

Πεγή: EUROMOD (version F4.0). 

 

                                                 
5
 Ο δεχηεξνο απηφο δείθηεο απνηειεί παξαιιαγή ελφο απφ ηνπο δείθηεο ηνπ Laeken θαη ηεο Αλνηθηήο Μεζφδνπ 

πληνληζκνχ (at-risk-of-poverty rate anchored at a fixed moment in time).  
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Σν Γηάγξακκα 1 παξέρεη κηα νπηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ κεηαβνιψλ ζην ζρεηηθφ 

κεξίδην θάζε δεθαηεκνξίνπ εηζνδήκαηνο. Η πην αμηνζεκείσηε κεηαβνιή αθνξά ην 

πινπζηφηεξν δεθαηεκφξην, ην ζρεηηθφ κεξίδην ηνπ νπνίνπ έπεζε απφ 26,8% ηνπ 

ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο ην 2009 ζε 26,5% ην 2010. Καηά ηα άιια, ηα δεθαηεκφξηα 5-

9 θαίλεηαη λα βειηίσζαλ ηε ζρεηηθή ζέζε ηνπο. Αληίζεηα, ηα ρακειφηεξα εηζνδήκαηα 

(δεθαηεκφξηα 1-3) ππέζηεζαλ επηδείλσζε ηεο ζρεηηθήο ζέζεο ηνπο. 

 

Γιάγραμμα 1: Μεηαβολή ηφν ζτεηικών μεριδίφν ανά δεκαηημόριο 
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Πεγή: EUROMOD (version F4.0). 

 

Γεληθά, φπσο δείρλεη θαη ε θιίκαθα ηνπ θάζεηνπ άμνλα ζην Γηάγξακκα 1, νη 

κεηαβνιέο ζηα ζρεηηθά εηζνδεκαηηθά κεξίδηα ήηαλ κάιινλ κηθξέο. Αμίδεη λα 

ζπκεζνχκε, σζηφζν, φηη εδψ αλαθεξφκαζηε ζην ζρεηηθφ κέγεζνο ησλ θνκκαηηψλ κηαο 

ζπξξηθλνχκελεο πίηηαο. Καη γηα ην ιφγν απηφ, ε εμέηαζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θξίζεο 

ζηε θηψρεηα έρεη επίζεο ελδηαθέξνλ. 

 

9. Οι επιπηώζεις ηης κρίζης ζηη θηώτεια 

Ο Πίλαθαο 2 δείρλεη ηηο επηπηψζεηο ησλ κέηξσλ ιηηφηεηαο θαη ηεο γεληθφηεξεο 

νηθνλνκηθήο χθεζεο ζηε θηψρεηα, κε βάζε ηνπο δχν δείθηεο πνπ πεξηγξάςακε 

πξνεγνπκέλσο. 
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Καη’ αξρήλ, είλαη εληππσζηαθφ ην εχξνο ησλ πνζνζηψλ θηψρεηαο αλά επαγγεικαηηθή 

νκάδα ήδε ην 2009 (δει. αλεμαξηήησο ηεο θξίζεο): απφ 0,3% γηα ηα λνηθνθπξηά κε 

αξρεγφ κηζζσηφ ζην Γεκφζην ή ζε ΓΔΚΟ ή ηξάπεδα, ζε 51,1% γηα ηα λνηθνθπξηά 

ησλ νπνίσλ ν αξρεγφο είλαη άλεξγνο
6
. 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 2, ε αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνζηνχ 

θηψρεηαο ην 2010 ήηαλ κάιινλ ειαθξηά κε βάζε ην ζπκβαηηθφ φξην θηψρεηαο 

(20,9%), αιιά πνιχ πην αλεζπρεηηθή κε βάζε ην δηνξζσκέλν φξην θηψρεηαο (25,5%). 

Σν ζπλνιηθφ πνζνζηφ θηψρεηαο ήηαλ 20,1% ην 2009. 

 

Πίνακας 2: Δπίπηφζη ηης κρίζης ζηη θηώτεια 

 2009 
2010 κε φξην θηψρεηαο: 

ζπκβαηηθφ δηνξζσκέλν 

ζχλνιν 20,06 20,88 25,45 

αλά θχιν    

άλδξεο 19,04 20,01 24,52 

γπλαίθεο 21,02 21,70 26,34 

αλά ειηθία    

0-15 21,41 22,31 27,87 

16-29 19,02 20,12 25,27 

30-44 16,44 17,93 22,04 

45-64 19,02 19,81 23,53 

65+ 24,61 24,53 29,39 

αλά επαγγεικαηηθή νκάδα    

άλεξγνο 51,09 60,14 63,71 

κηζζσηφο: Γεκφζην, ΓΔΚΟ ή ηξάπεδεο 0,31 0,42 1,40 

κηζζσηφο: κε ηξαπεδηθφο ηδησηηθφο ηνκέαο 12,69 12,31 16,36 

ειεχζεξν επάγγεικα: ηαηξνί-λνκηθνί-

κεραληθνί 
3,79 3,72 3,72 

απηναπαζρνινχκελνο 16,63 17,39 21,32 

αγξφηεο 46,88 45,56 50,87 

ζπληαμηνχρνο 24,74 24,72 29,06 

άιιν 20,65 20,56 28,57 

εκεηψζεηο: Η επαγγεικαηηθή νκάδα νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ απαζρφιεζε ηνπ αξρεγνχ 

λνηθνθπξηνχ. 

Πεγή: EUROMOD (version F4.0). 

                                                 
6
 Ωο αξρεγφο λνηθνθπξηνχ ζεσξείηαη ην κέινο πνπ αλαθέξεηαη σο ηδηνθηήηεο ή σο ππεχζπλνο γηα ηελ ελνηθίαζε 

ηεο θαηνηθίαο. ε πεξίπησζε πνπ ε ηδηνθηεζία ή ε επζχλε ελνηθίαζεο επηκεξίδνληαη ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα κέιε, 

αξρεγφο λνηθνθπξηνχ ζεσξείηαη εθείλν κε ην πςειφηεξν εηζφδεκα. 
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Έλα απφ ηα θχξηα απνηειέζκαηα ηεο θξίζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ππήξμε ε αχμεζε 

ηνπ εηδηθνχ βάξνπο ησλ λνηθνθπξηψλ κε αξρεγφ άλεξγν ζηνλ πιεζπζκφ. Σαπηφρξνλα, 

ε θξίζε απμάλεη επίζεο ην ήδε ηξνκαθηηθά πςειφ πνζνζηφ θηψρεηαο ησλ 

λνηθνθπξηψλ απηψλ: απφ 51% ην 2009, ζε 60% (κε βάζε ην ζπκβαηηθφ φξην) ή θαη 

64% (κε βάζε ην δηνξζσκέλν φξην) ην 2010. 

 

Δπί πιένλ, ε θξίζε θαίλεηαη λα αχμεζε ηελ απφζηαζε αλάκεζα ζηηο άιιεο 

επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο. Πξάγκαηη, ε αχμεζε ηεο θηψρεηαο ήηαλ πνιχ 

κεγαιχηεξε γηα ηα λνηθνθπξηά κε αξρεγφ κηζζσηφ ηνπ κε ηξαπεδηθνχ ηδησηηθνχ 

ηνκέα ή απηναπαζρνινχκελν – δει. εθεί φπνπ ε θηψρεηα ήηαλ πςειφηεξε ήδε πξηλ 

απφ ηελ θξίζε. Αληίζεηα, ε αχμεζε ηεο θηψρεηαο ήηαλ αλχπαξθηε ή ακειεηέα γηα ηα 

λνηθνθπξηά κε αξρεγφ είηε κηζζσηφ ζην Γεκφζην ή ζε ΓΔΚΟ ή ζε ηξάπεδα αθελφο, 

είηε ηαηξφ, λνκηθφ ή κεραληθφ αθεηέξνπ (φπνπ ε θηψρεηα ήηαλ εμ αξρήο ρακειή). Η 

αχμεζε ηεο θηψρεηαο ησλ ειηθησκέλσλ θαη ησλ αγξνηψλ – δπν νκάδεο κε πνιχ 

πςειά πνζνζηά θηψρεηαο – ήηαλ θάπσο κηθξφηεξε απφ φ,ηη ζην ζχλνιν ηνπ 

πιεζπζκνχ. Καηά ηα άιια, ε αχμεζε ηεο θηψρεηαο θαίλεηαη λα ήηαλ κεγαιχηεξε γηα 

ηα παηδηά, γηα ηνπο λένπο θαη γηα ηα άηνκα ειηθίαο 30-44 παξά γηα ηηο κεγαιχηεξεο 

ειηθίεο. 

 

Δίλαη ηα απνηειέζκαηα απηά αμηφπηζηα; Όπσο εμεγήζακε πξνεγνπκέλσο, 

πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπκε ην πξφβιεκα ηεο πζηέξεζεο ησλ ζηαηηζηηθψλ 

δεδνκέλσλ, ρξεζηκνπνηνχκε εδψ ηε κέζνδν ηεο κηθξνπξνζνκνίσζεο θαη ην 

ππφδεηγκα θφξσλ-παξνρψλ EUROMOD. Γηα λα επηθαηξνπνηήζνπκε ην ππφδεηγκα 

ρξεζηκνπνηήζακε ηηο πιένλ αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο 

Αξρήο θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ζρεηηθά κε ηε κέζε εηήζηα κεηαβνιή ησλ 

δηαθφξσλ εηζνδεκάησλ ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

 

Ωζηφζν, φπσο αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο, δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα ηελ πξφζθαηε 

εμέιημε ησλ εηζνδεκάησλ απφ απηναπαζρφιεζε δελ ππάξρνπλ. Γηα ην ιφγν απηφ, 

ρξεζηκνπνηήζακε ηελ ππφζεζε φηη, ζε ζρέζε κε ην 2009, ηα εηζνδήκαηα απηά ην 
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2010 κεηαβιήζεθαλ κε ην ίδην πνζνζηφ φπσο εθείλα ησλ κηζζσηψλ ζην ζχλνιν ηεο 

νηθνλνκίαο: -5,0% ζε νλνκαζηηθέο ηηκέο (-9,3% ζε πξαγκαηηθέο ηηκέο). 

 

Πξφθεηηαη γηα κηα ππφζεζε εχινγε αιιά φρη θπζηθά θαη’ αλάγθε νξζή. Γηα λα 

ειέγμνπκε ηελ «επξσζηία» (robustness) ησλ απνηειεζκάησλ πνπ παξνπζηάζακε 

παξαπάλσ, δει. ην πφζν επαίζζεηα είλαη ζηελ ηξνπνπνίεζε θάπνησλ απφ ηηο αξρηθέο 

ππνζέζεηο, ππνινγίζακε μαλά ηα πνζνζηά θηψρεηαο ππνζέηνληαο φηη ε κεηαβνιή ησλ 

εηζνδεκάησλ απφ απηναπαζρφιεζε ην 2010 ήηαλ κεγαιχηεξε: -10,0% ζε 

νλνκαζηηθέο ηηκέο (-14,0% ζε πξαγκαηηθέο ηηκέο). 

 

Απηή ηε θνξά, ε αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνζηνχ θηψρεηαο ήηαλ ιίγν κεγαιχηεξε κε 

βάζε ην δηνξζσκέλν φξην: απφ 25,5% ζε 26,0%. Με βάζε ην ζπκβαηηθφ φξην 

θηψρεηαο, ε δηαθνξά ήηαλ αζήκαληε: απφ 20,9% ζε 21,0%. 

 

10. Απόλσηες και ζτεηικές ειζοδημαηικές απώλειες 

Αο πεξάζνπκε ηψξα ζε έλα άιιν εξψηεκα: πψο δηακνξθψζεθαλ νη ρξεκαηηθέο 

απψιεηεο πνπ ππέζηεζαλ νη πνιίηεο, αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπο ζηελ θαηαλνκή ηνπ 

εηζνδήκαηνο; 

 

Οη απψιεηεο απηέο κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ κε δχν ηξφπνπο: ζε απφιπηνπο φξνπο 

(δει. ζε επξψ, θαηά πξνηίκεζε ζηαζεξήο αγνξαζηηθήο δχλακεο) ή ζε ζρεηηθνχο 

φξνπο (σο πνζνζηφ ηνπ αληίζηνηρνπ εηζνδήκαηνο ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ). Σν 

Γηάγξακκα 2 παξνπζηάδεη ηηο εθηηκήζεηο καο ζχκθσλα κε ηνλ έλαλ θαη ηνλ άιιν 

ηξφπν. 

 

ε απφιπηνπο φξνπο, παξαηεξνχκε κηα κάιινλ απφηνκε θιηκάθσζε ησλ απσιεηψλ 

θαζψο απμάλεηαη ην εηζφδεκα. Σα λνηθνθπξηά ηνπ πινπζηφηεξνπ δεθαηεκνξίνπ 

εκθαλίδνληαη λα έρνπλ ππνζηεί κείσζε ηνπ εηήζηνπ εηζνδήκαηνο ηεο ηάμεο ησλ 

€4.344 (ζε ηηκέο 2009) αλά «ηζνδχλακν ελήιηθα» (κέγεζνο πνπ ηζνδπλακεί κε 

απψιεηα €9.122 γηα έλα δεπγάξη κε δχν παηδηά). Η απψιεηα γηα ηελ ακέζσο 
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ρακειφηεξε εηζνδεκαηηθή νκάδα (δεθαηεκφξην 9) πέθηεη θάησ απφ ην κηζφ ηνπ 

παξαπάλσ κεγέζνπο, θαη βαίλεη κεηνχκελε θαζψο κεηψλεηαη ην εηζφδεκα. Η κείσζε 

ηνπ εηήζηνπ εηζνδήκαηνο πνπ θαίλεηαη λα ππέζηεζαλ ηα λνηθνθπξηά ηνπ θησρφηεξνπ 

δεθαηεκνξίνπ ήηαλ €313 (€657 γηα δεπγάξη κε δχν παηδηά). 

 

Αληίζεηα, ε επίδξαζε ηεο θξίζεο ζηελ θαηαλνκή εηζνδήκαηνο δείρλεη εληειψο 

δηαθνξεηηθή ζε ζρεηηθνχο φξνπο. χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο καο, ε κέζε νηθνγέλεηα 

ζην θησρφηεξν δεθαηεκφξην έραζε έλα θαζφινπ επθαηαθξφλεην 8,7% ηνπ (ήδε πνιχ 

ρακεινχ) εηζνδήκαηφο ηεο· εθείλε ζην δεχηεξν θησρφηεξν 8,6%. Οη ζρεηηθέο 

απψιεηεο ζην κέζν ηεο θαηαλνκήο (δεθαηεκφξηα 3-7) θπκάλζεθαλ γχξσ απφ ην 9,5%. 

Απφ εθεί θαη πέξα άξρηζαλ λα απμάλνληαη ειαθξά, γηα λα θηάζνπλ ην 11,6% γηα ηε 

κέζε νηθνγέλεηα ζην πινπζηφηεξν δεθαηεκφξην. 

 

Γιάγραμμα 2: Διζοδημαηικές απώλειες ανά δεκαηημόριο 
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Πεγή: EUROMOD (version F4.0). 

  

11. Η καηανομή ηοσ βάροσς ηφν μέηρφν λιηόηηηας 

Αθήζακε γηα ην ηέινο κεξηθά απφ ηα πην θξίζηκα (θαη πνιηηηθά επίδηθα) εξσηήκαηα: 

πνηνη πιήξσζαλ ηα κέηξα ιηηφηεηαο; πνηα ήηαλ ε επίπησζε θάζε κέηξνπ; πψο 
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θαηαλεκήζεθε ην βάξνο ηεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 

εηζνδεκαηηθψλ νκάδσλ; 

 

Σν Γηάγξακκα 3 παξνπζηάδεη ηελ εθηίκεζε καο γηα ηε ζρεηηθή ζπκβνιή θαη ηε 

δηαλεκεηηθή επίπησζε θαζελφο ρσξηζηά απφ ηα κέηξα ιηηφηεηαο πνπ πεξηγξάςακε 

πξνεγνπκέλσο ζηελ πξνζπάζεηα ηεο θπβέξλεζεο γηα ηε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε εθηίκεζε απηή ελζσκαηψλεη (κε έκκεζν ηξφπν) ηελ 

επίπησζε ηεο αχμεζεο ησλ ζπληειεζηψλ ΦΠΑ. 

 

χκθσλα κε ηνπο ππνινγηζκνχο καο, ε εμνηθνλφκεζε απφ ηε κείσζε ησλ ζπληάμεσλ 

θαη ησλ κηζζψλ ηνπ Γεκνζίνπ (δχν βαζηθά κέηξα ιηηφηεηαο) ππεξαληηζηαζκίζηεθε 

απφ ηε κείσζε ησλ εζφδσλ απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ (ΦΔΦΠ) 

θαη απφ ηελ αχμεζε ηεο δαπάλεο γηα επηδφκαηα αλεξγίαο (δχν βαζηθέο 

δεκνζηνλνκηθέο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο θαη, ελ κέξεη, ησλ ίδησλ ησλ 

κέηξσλ ιηηφηεηαο). Αληίζεηα, ε ζπκβνιή ηεο αχμεζεο ησλ ζπληειεζηψλ ΦΠΑ ζηνπο 

δεκνζηνλνκηθνχο ζηφρνπο θαίλεηαη λα ππήξμε θαζνξηζηηθή. 

 

Όζνλ αθνξά ηε δηαλεκεηηθή επίδξαζε ησλ κέηξσλ ιηηφηεηαο, απηή θαζνξίζηεθε απφ 

δχν θπξίσο παξάγνληεο: αθελφο ην ζρεδηαζκφ θάζε κέηξνπ, αθεηέξνπ ηε ζέζε ζηελ 

θαηαλνκή εηζνδήκαηνο φζσλ πιήηηνληαη απφ απηφ. 

 

Γηα παξάδεηγκα, εμαηξέζεθαλ απφ ηελ εηζθνξά αιιειεγγχεο νη ζπληάμεηο χςνπο έσο 

€1.400 ην κήλα. Ωο ζπλέπεηα απηήο ηεο πξφβιεςεο, ην κέηξν απηφ δελ έζημε ζρεδφλ 

θαζφινπ ηα ρακειά εηζνδήκαηα. Αληίζεηα, ην πινπζηφηεξν δεθαηεκφξην ηνπ 

πιεζπζκνχ ππνινγίδεηαη φηη ζπλεηζέθεξε 45% ηεο ζπλνιηθήο εμνηθνλφκεζεο απφ 

απηφ ην κέηξν, ελψ ηα δχν επφκελα δεθαηεκφξηα έλα 33% αθφκε. 

 

ε κηθξφηεξν βαζκφ θάηη αλάινγν ζπλέβε κε ηηο πεξηθνπέο ζηηο ζπληάμεηο: 3% ηεο 

ζπλνιηθήο εμνηθνλφκεζεο απφ ην κέηξν απηφ πξνήιζε απφ ην θησρφηεξν πελζεκφξην 

ηνπ πιεζπζκνχ∙ ε ζπλεηζθνξά ηνπ πινπζηφηεξνπ πελζεκνξίνπ έθηαζε ην 39% ηεο 

ζπλνιηθήο εμνηθνλφκεζεο. 
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Η δηαλεκεηηθή επίπησζε ησλ πεξηθνπψλ ζηνπο κηζζνχο ηνπ Γεκνζίνπ δείρλεη επίζεο 

ζαθψο πξννδεπηηθή: ην πινπζηφηεξν πελζεκφξην ηνπ πιεζπζκνχ ζπλεηζέθεξε 65% 

ηεο ζπλνιηθήο εμνηθνλφκεζεο∙ νιφθιεξν ην θάησ κηζφ ηκήκα ηεο θαηαλνκήο 

εηζνδήκαηνο κφλν 4%. Όκσο, ε εξκελεία ηεο επίπησζεο απηήο είλαη πην ζχλζεηε. Ο 

ζρεδηαζκφο ηνπ κέηξνπ απηνχ πεξηείρε θάπνηα ςήγκαηα πξννδεπηηθφηεηαο (κε ηελ 

έλλνηα φηη φζν ρακειφηεξνο είλαη ν κηζζφο ηφζν κεγαιχηεξν είλαη ην ηκήκα ηεο 

απψιεηαο απφ ηελ θαηάξγεζε ηνπ 13
νπ

 θαη ηνπ 14
νπ

 κηζζνχ πνπ αλαπιεξψλεηαη απφ 

ηα εληαία επηδφκαηα αδείαο). Όκσο, απηφ πνπ θπξίσο θαζφξηζε ηε δηαλεκεηηθή 

επίπησζε ηνπ κέηξνπ απηνχ ήηαλ ε ηνπνζέηεζε ησλ κηζζσηψλ ηνπ επξχηεξνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα ζηελ θαηαλνκή εηζνδήκαηνο. Πξάγκαηη, ζχκθσλα κε ηνπο 

ππνινγηζκνχο καο, ην 74% ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζπγθεληξψλνληαη ζηα ηξία 

πινπζηφηεξα δεθαηεκφξηα (απφ ηα νπνία πξνήιζε ην 84% ηεο ζπλνιηθήο 

εμνηθνλφκεζεο απφ ην κέηξν απηφ). 

 

Γιάγραμμα 3: Δπίπηφζη ηφν μέηρφν λιηόηηηας ανά δεκαηημόριο ειζοδήμαηος 

Πεγή: EUROMOD (version F4.0). 

  

Παξφηη νη κεηαβνιέο ζην ΦΔΦΠ ην 2010 έθαλαλ πξννδεπηηθφηεξε ηε δνκή ηνπ θαη 

αχμεζαλ ηνπο κεζνζηαζκηθνχο ζπληειεζηέο, δχν παξάγνληεο ζπλεηέιεζαλ ψζηε θαη ε 
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δεκνζηνλνκηθή ηνπ επίδξαζε λα εμνπδεηεξσζεί θαη ε δηαλεκεηηθή ηνπ επίπησζε λα 

κεηξηαζηεί. Απφ ηε κηα, ηα κέηξα ιηηφηεηαο κείσζαλ ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα ησλ 

ζπληαμηνχρσλ θαη ησλ κηζζσηψλ ηνπ Γεκνζίνπ, ελψ ε γεληθφηεξε νηθνλνκηθή χθεζε 

κείσζε ηα ηδησηηθά εηζνδήκαηα. Απφ ηελ άιιε, ε θνξνδηαθπγή αιινίσζε ηε 

δηαλεκεηηθή επίπησζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, αθνχ ηα πςειφηεξα 

εηζνδήκαηα σθειήζεθαλ πεξηζζφηεξν απφ απηήλ. 

 

Σέινο, ε δηαλεκεηηθή επίπησζε ηεο αχμεζεο ησλ ζπληειεζηψλ ΦΠΑ ππήξμε 

αλακθηζβήηεηα αληηζηξφθσο πξννδεπηηθή. Χαξαθηεξηζηηθά, ην πξφζζεην πνζφ 

θφξνπ πνπ θαηέβαιε ην πινπζηφηεξν πελζεκφξην ήηαλ κφιηο 2,9 θνξέο πςειφηεξν 

απφ απηφ πνπ πιήξσζε ην θησρφηεξν – ελψ ν ιφγνο ησλ εηζνδεκάησλ πνπ δηέζεηαλ 

ηα πελζεκφξηα απηά έθηαλε ην 6,2 (βι. Πίλαθα 1). 

 

Η δηαλεκεηηθή επίπησζε θάζε κέηξνπ ιηηφηεηαο κπνξεί λα αμηνινγεζεί 

ζπζηεκαηηθφηεξα ρξεζηκνπνηψληαο ην δείθηε Reynolds-Smolensky
7
. Ο δείθηεο 

δείρλεη ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ πξαγκαηηθή ηηκή ηνπ ζπληειεζηή Gini θαη ζηελ 

ππνζεηηθή ηηκή πνπ απηφο ζα ειάκβαλε εάλ ην ππφ εμέηαζε κέηξν απνπζίαδε (ceteris 

paribus). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν δείθηεο ιακβάλεη ππφςε φρη κφλν ην ραξαθηήξα 

ηεο επίπησζεο θάζε κέηξνπ αιιά θαη ην ζπλνιηθφ κέγεζφο ηεο. 

 

Οη ηηκέο ηνπ δείθηε Reynolds-Smolensky (βι. Πίλαθα 3) επηβεβαηψλνπλ φζα 

αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο: ε δηαλεκεηηθή επίπησζε ησλ πεξηθνπψλ ζηνπο κηζζνχο 

ηνπ Γεκνζίνπ ήηαλ πξννδεπηηθή, ε ζεζκνζέηεζε εηζθνξάο αιιειεγγχεο ζηηο 

ζπληάμεηο θαη νη αιιαγέο ζην ΦΔΦΠ είραλ επίζεο πξννδεπηηθή αιιά αζζελέζηεξε 

δηαλεκεηηθή επίπησζε, ελψ ε πεξηθνπή ησλ ζπληάμεσλ είρε ζρεδφλ νπδέηεξν 

απνηέιεζκα
8
. 

 

Πίνακας 3: Γιανεμηηική επίπηφζη ηφν μέηρφν λιηόηηηας 

 ηηκή δείθηε Gini ηηκή δείθηε 

                                                 
7
 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αιγεβξηθή κνξθή θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείθηε Reynolds-

Smolensky, βι. Duclos and Araar (2006). 
8
 Γηα ηελ αθξίβεηα: ε ηηκή ηνπ δείθηε Reynolds-Smolensky (-0,00003) ππαηλίζζεηαη κηα αλεπαίζζεηε αληηζηξφθσο 

πξννδεπηηθή επίπησζε.  



23 

 

πξαγκαηηθή ππνζεηηθή 
Reynolds-

Smolensky 

αιιαγέο ΦΔΦΠ 

0,34962 

0,35007  +0,00045 

πεξηθνπή ζπληάμεσλ 0,34959 -0,00003 

πεξηθνπή κηζζψλ Γεκνζίνπ 0,35250  +0,00288 

εηζθνξά αιιειεγγχεο 0,35021  +0,00059 

Πεγή: EUROMOD (version F4.0). 

 

Πψο απαληάκε ινηπφλ ζην εξψηεκα πνπ ζέζακε ζηελ αξρή απηήο ηεο ελφηεηαο 

ζρεηηθά κε ηελ θαηαλνκή ηνπ βάξνπο ησλ κέηξσλ ιηηφηεηαο κεηαμχ εηζνδεκαηηθψλ 

νκάδσλ; 

 

Γεληθά, ηα πςειά εηζνδήκαηα εκθαλίδνληαη λα ζπλεηζέθεξαλ πεξηζζφηεξν: ζην 

πινπζηφηεξν δεθαηεκφξην αληηζηνηρεί ην 21,5% ηεο ζπλνιηθήο εμνηθνλφκεζεο, ζην 

δεχηεξν πινπζηφηεξν ην 14,3%. Όκσο, ε ζπκβνιή ησλ ρακειψλ εηζνδεκαηηθψλ 

ζηξσκάησλ ήηαλ θάζε άιιν παξά ακειεηέα: ην θησρφηεξν δεθαηεκφξην ζπλεηζέθεξε 

4,3% ηεο ζπλνιηθήο εμνηθνλφκεζεο, ην δεχηεξν θησρφηεξν 6,1%. Δάλ ιάβνπκε 

ππφςε φηη ην κεξίδην απηψλ ησλ δχν δεθαηεκνξίσλ ζην ζπλνιηθφ εηζφδεκα ήηαλ 

κηθξφηεξν απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα κέηξα ιηηφηεηαο (2,5% θαη 4,3% αληηζηνίρσο), 

θαηαιήγνπκε αβίαζηα ζην εμήο ζπκπέξαζκα: αλ θαη ζε απφιπηνπο φξνπο (ζε επξψ) 

νη πινχζηνη ζπλεηζέθεξαλ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο θησρνχο, ζε ζρεηηθνχο φξνπο (σο 

πνζνζηφ ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο) νη θησρνί ζπλεηζέθεξαλ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο 

πινχζηνπο. 

 

12. σμπεράζμαηα 

Η νηθνλνκηθή θξίζε πνπ αληηκεησπίδεη ε ρψξα καο απφ ην 2009 έρεη απμήζεη 

θαηαθφξπθα ηε «δήηεζε» γηα θνηλσληθή πξνζηαζία, Σελ ίδηα ζηηγκή, ε «πξνζθνξά» 

θνηλσληθήο πξνζηαζίαο απφ ην ζεκεξηλφ ζχζηεκα παξνπζηάδεη θελά, δηνηθεηηθέο 

αζηνρίεο, ιάζε ζρεδηαζκνχ. 

 

Πξάγκαηη, ζηηο παξακνλέο ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο θξίζεο ην θνηλσληθφ δίρηπ 

αζθαιείαο ήηαλ δηάηξεην θαη αλαπνηειεζκαηηθφ, ζπλεπψο απξνεηνίκαζην γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ θνηλσληθψλ επηπηψζεψλ ηεο. Οη εμειίμεηο ζην πεδίν ηεο 
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θνηλσληθήο πνιηηηθήο ηελ ηειεπηαία δηεηία δελ άιιαμαλ ηε γεληθή εηθφλα. Σα παιαηά 

πξνβιήκαηα δελ αληηκεησπίζηεθαλ, ελψ νη πηέζεηο πνπ άζθεζε ε θξίζε ζην ζχζηεκα 

θνηλσληθήο πξνζηαζίαο πξνζέζεζε λέα
9
. 

 

Θα έιεγε θαλείο φηη νη πξννπηηθέο γηα ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή δελ ήηαλ πνηέ 

ρεηξφηεξεο. Καη φκσο: ε ιηηφηεηα δελ είλαη αζχκβαηε κε ηελ ελίζρπζε ηνπ δηρηπνχ 

αζθαιείαο. Σν αληίζεην: φζν πην πηεζηηθή είλαη ε αλάγθε εηζνδεκαηηθήο ζηήξημεο 

ησλ αλέξγσλ, ησλ ρακεινκίζζσλ, ησλ θησρψλ νηθνγελεηψλ ζε ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο 

χθεζεο, ηφζν πην επείγνπζα ζεκαζία απνθηά ν αλαπξνζδηνξηζκφο ησλ 

πξνηεξαηνηήησλ ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο σο πξνυπφζεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

αληαπφθξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. 

 

Η δεκηνπξγία ελφο ζχγρξνλνπ, βηψζηκνπ, απνηειεζκαηηθνχ θνηλσληθνχ δηρηπνχ 

αζθαιείαο δελ είλαη πεξηηηή πνιπηέιεηα πνπ ζε ζπλζήθεο δεκνζηνλνκηθήο 

ζηαζεξνπνίεζεο ε ρψξα δελ κπνξεί λα αληέμεη: είλαη αλαγθαία ζπλζήθε ψζηε ε 

ειιεληθή θνηλσλία λα κπνξέζεη λα βγεη απφ ηελ θξίζε κε φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξεο 

πιεγέο – ε  επνχισζε ησλ νπνίσλ ζα θνζηίζεη πνιχ πεξηζζφηεξν, θαη φρη κφλν ζε 

ρξήκαηα. 

 

                                                 
9
 Γηα κηα αλάιπζε ησλ πξφζθαησλ εμειίμεσλ ζην πεδίν ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, βι. Μαηζαγγάλεο (2011). 
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