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Χαιρετισµός από τον ∆ιοικητή
της Τράπεζας της Ελλάδος
κ. Γεώργιο Προβόπουλο
Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί προσκεκληµένοι,
Θα ήθελα πρώτα από όλα να σας καλωσορίσω στη σηµερινή εκδήλωση µε θέµα “κοινωνική
πολιτική και κοινωνική συνοχή στην Ελλάδα σε συνθήκες οικονοµικής κρίσης” και να σας ευχαριστήσω για τη συµµετοχή σας. Η παρουσία σας εδώ σήµερα καταδεικνύει µε τον πιο σαφή
τρόπο το µεγάλο ενδιαφέρον που έχουν τα ζητήµατα της κοινωνικής πολιτικής, ιδιαίτερα στη
σηµερινή, εξαιρετικά δύσκολη για την οικονοµία και τη χώρα µας, περίοδο.
Τα προβλήµατα της φτώχειας, της ανισότητας και του κοινωνικού αποκλεισµού βρίσκονται
στο επίκεντρο του δηµόσιου, κοινωνικού και πολιτικού, διαλόγου. Ωστόσο, πολύ συχνά, τα επιχειρήµατα και οι προτάσεις που παρατίθενται σ’ αυτό το διάλογο δεν είναι επαρκώς τεκµηριωµένα και µάλιστα ορισµένες φορές είναι αντίθετα µε τα συµπεράσµατα των επιστηµονικών
ερευνών. Πιστεύω ότι τα συµπεράσµατα των επιστηµονικών ερευνών θα πρέπει µε κάθε τρόπο
να αξιοποιούνται και να προβάλλονται προκειµένου να διευκολύνεται, κατά το δυνατόν, ο
πολιτικός και κοινωνικός διάλογος και να ελέγχεται το βάσιµο των ισχυρισµών που διατυπώνονται. Σ’ αυτή την προσπάθεια είµαι βέβαιος ότι θα συµβάλει και η σηµερινή µας εκδήλωση.
Η Τράπεζα της Ελλάδος, όπως γνωρίζετε, είναι ο θεµατοφύλακας της σταθερότητας του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, αναλύουµε συστηµατικά τις
πηγές κινδύνου που ενδέχεται να επηρεάσουν τη σταθερότητα αυτή. Μια από τις σηµαντικές
πηγές κινδύνου, ιδιαίτερα σήµερα, είναι το ενδεχόµενο διάρρηξης της κοινωνικής συνοχής.
Είµαστε συνεπώς υποχρεωµένοι να αξιολογούµε συνεχώς τις επιπτώσεις ενός τέτοιου ενδεχοµένου και να διατυπώνουµε σχετικές προτάσεις πολιτικής.
Παρά τη σηµασία που έχει για την οικονοµική σταθερότητα και την ανάπτυξη στις ηµέρες
µας η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, φαίνεται να υπάρχει έλλειµµα συστηµατικής
παρακολούθησης και ανάλυσης των δεδοµένων που συνδέονται µε τα ζητήµατα αυτά. Στην
κατεύθυνση της µείωσης του εν λόγω ελλείµµατος, έχουµε αναλάβει συγκεκριµένες πρωτοβουλίες στην Τράπεζα της Ελλάδος τα τελευταία χρόνια. Αυτό αποτυπώνεται σε διάφορα
δηµοσιεύµατα της Τράπεζας αλλά και στις τακτικές Εκθέσεις µας, όπου πλέον εξετάζονται και
αναλύονται επιµέρους ζητήµατα της κοινωνικής πολιτικής. Ενδεικτικά αναφέρω αναλύσεις
µας για τις πρόσφατες εξελίξεις της ανισότητας και της φτώχειας στην Ελλάδα και τις χώρες
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της ΕΕ, την αναποτελεσµατικότητα των κοινωνικών µεταβιβάσεων, τις διαστάσεις της παιδικής φτώχειας, κ.ά.
Επιπλέον, µε στόχο να καλύψουµε καλύτερα το έλλειµµα τεκµηρίωσης και ανάλυσης που
προανέφερα, σε συνεργασία µε καταξιωµένους ερευνητές από τον πανεπιστηµιακό χώρο
συστήσαµε µια επιστηµονική Οµάδα Μελέτης των ζητηµάτων της Κοινωνικής Πολιτικής και
της Αγοράς Εργασίας. Οι εργασίες της θα µας επιτρέψουν να έχουµε µια εµπεριστατωµένη
εικόνα των εξελίξεων στο πεδίο αυτό. Πρωτοβουλία της Οµάδας αυτής είναι και η σηµερινή
µας εκδήλωση.
Κυρίες και κύριοι,
Η τρέχουσα δηµοσιονοµική κρίση και ύφεση έχουν κάνει πιο επιτακτική την ανάγκη για
συστηµατική καταγραφή και ανάλυση των κοινωνικών παραµέτρων, καθώς φαίνεται πλέον ότι
διαµορφώνονται νέα δεδοµένα και νέες προκλήσεις. Για παράδειγµα, η συνεχιζόµενη σηµαντική
αύξηση του αριθµού των ανέργων δεν αποτελεί απλώς µια αρνητική εξέλιξη του συγκεκριµένου
µεγέθους. Τα πρώτα αποτελέσµατα των µελετών µας αναδεικνύουν ορισµένες ακόµα πιο ανησυχητικές παραµέτρους, καθώς φαίνεται ότι η ανεργία έχει πλέον πλήξει τον πιο σκληρό πυρήνα του
κοινωνικού ιστού. Το µερίδιο των ανέργων που δηλώνουν “αρχηγοί ή υπεύθυνοι” του νοικοκυριού έχει αυξηθεί κατά 10 και πλέον εκατοστιαίες µονάδες την περίοδο της τρέχουσας κρίσης.
Μια τέτοια εξέλιξη πρέπει ασφαλώς να αξιολογηθεί προσεκτικά µε στόχο τη λήψη µέτρων πολιτικής. Ποια είναι όµως τα κατάλληλα µέτρα κοινωνικής πολιτικής που θα πρέπει να ληφθούν, µε
δεδοµένους τους περιορισµούς από την πλευρά της χρηµατοδότησης των κοινωνικών δαπανών;
Στις παρουσιάσεις που θα ακολουθήσουν, οι εκλεκτοί προσκεκληµένοι µας θα έχουν την
ευκαιρία να αναλύσουν και να αξιολογήσουν πρόσφατες εξελίξεις στην Ελλάδα και τις άλλες
χώρες της ΕΕ. Θα ήθελα, ιδιαίτερα, να εξάρω τη συµµετοχή του Καθηγητή του Πανεπιστηµίου
της Οξφόρδης και αγαπητού δασκάλου µου στα χρόνια των πανεπιστηµιακών και διδακτορικών µου σπουδών, Sir Tony Atkinson. Οι µελέτες του Tony έχουν ανοίξει πολλούς νέους δρόµους στη διερεύνηση των προβληµάτων της ανισότητας, της φτώχειας και, γενικότερα, των
δηµόσιων οικονοµικών και των οικονοµικών του κράτους πρόνοιας. Όµως, εκτός από τους οµιλητές, όλοι σας µπορείτε να συµβάλετε παραθέτοντας απόψεις, γνώση και εµπειρία, ώστε να
εµπλουτισθεί ο προβληµατισµός µας και να δοθούν απαντήσεις σε ορισµένα κρίσιµα ερωτήµατα που σήµερα τίθενται επιτακτικά.
Κύριοι σύνεδροι, επιτρέψτε µου, πριν τελειώσω, να θέσω υπόψη σας δυο-τρία ακόµη ερωτήµατα για συζήτηση και προβληµατισµό.
Όπως είναι γνωστό, σχεδόν όλοι οι δείκτες του σχετικού κινδύνου φτώχειας και της ανισότητας παρουσιάζουν εντυπωσιακή σταθερότητα τα τελευταία 15 τουλάχιστον χρόνια, τόσο
στην Ελλάδα όσο και στο σύνολο της ΕΕ. Πώς άραγε ερµηνεύεται αυτό, µε δεδοµένη την
έµφαση που είχε δοθεί από τα όργανα της ΕΕ στην εντατικότερη προώθηση διαδικασιών που
8
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προάγουν την κοινωνική συνοχή και ενώ ήταν συνεχείς οι επισηµάνσεις για την ανάγκη να µειωθεί σηµαντικά, έως το 2010, ο αριθµός των ατόµων που κινδυνεύουν από τη φτώχεια και τον
κοινωνικό αποκλεισµό; Γιατί στην περίπτωση της Ελλάδος η αξιόλογη αύξηση των κοινωνικών
δαπανών (ως ποσοστού του ΑΕΠ) την τελευταία δεκαπενταετία δεν συνοδεύθηκε από µείωση
της οικονοµικής ανισότητας και της φτώχειας; Γιατί είναι τόσο περιορισµένη η αποτελεσµατικότητα των παροχών του κράτους πρόνοιας στη χώρα µας;
Τέλος, όπως αναφέρεται και στην ετήσια Έκθεσή µας, που δηµοσιεύθηκε πριν από λίγες
εβδοµάδες, παρά τη σταθερότητα των δεικτών φτώχειας για το σύνολο του πληθυσµού, τα
τελευταία χρόνια οι διαστάσεις της σχετικής φτώχειας φαίνεται να διαφοροποιούνται σηµαντικά για ορισµένες πληθυσµιακές οµάδες. Ο σχετικός κίνδυνος φτώχειας µετατοπίζεται στην
Ελλάδα από την οµάδα των ηλικιωµένων προς την οµάδα των νεότερων ζευγαριών µε παιδιά,
αλλά και προς τους νέους εργαζοµένους. Το ποσοστό των παιδιών που ζουν κάτω από το όριο
της σχετικής φτώχειας αυξήθηκε σηµαντικά την τελευταία πενταετία (από 19,3% το 2005 σε
23,4% το 2009). Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας ύφεσης, εκτός από τον πληθυσµό των ανέργων που, όπως επισήµανα πριν, αποκτά ιδιαίτερα αριθµητικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά,
φαίνεται ότι έχει αυξηθεί σηµαντικά ο κίνδυνος φτώχειας των χαµηλόµισθων εργαζοµένων.
Κυρίες και κύριοι,
Η ελληνική οικονοµία βρίσκεται στο µέσον µιας µεγάλης κρίσης, µε σηµαντικές επιπτώσεις
σε όλες τις οµάδες του πληθυσµού. Προϋπόθεση για να υπερβούµε στο ορατό µέλλον την
κρίση αυτή είναι η εφαρµογή µεγάλων µεταρρυθµίσεων σε όλους τους τοµείς της οικονοµικής
και κοινωνικής ζωής και η αλλαγή συµπεριφορών που µας οδήγησαν εδώ. Ο τοµέας της κοινωνικής πολιτικής δεν αποτελεί εξαίρεση, καθώς βρίθει από στρεβλώσεις που σωρεύθηκαν επί
δεκαετίες, µε αποτέλεσµα να περιορίζεται δραστικά η αποτελεσµατικότητα των κοινωνικών
δαπανών. Κεντρικός στόχος της κοινωνικής πολιτικής σήµερα είναι η δηµιουργία ενός πιο αποτελεσµατικού συστήµατος, που θα διαχειρίζεται τους πόρους έτσι ώστε να προωθείται η κοινωνική συνοχή, µε στοχευµένες πολιτικές που θα απευθύνονται στις οµάδες εκείνες που πραγµατικά έχουν ανάγκη.
Με βάση αυτές τις σκέψεις, σας καλώ όλους να συζητήσετε και να αξιολογήσετε τις επιπτώσεις των πρόσφατων εξελίξεων και των µέτρων που έχουν ληφθεί ή ενδέχεται να ληφθούν στο
άµεσο µέλλον. Σας καλώ επίσης να διατυπώσετε συγκεκριµένες και τεκµηριωµένες προτάσεις
πολιτικής που θα κατατείνουν στη δηµιουργία ενός νέου αποδοτικού συστήµατος κοινωνικής
προστασίας. Εµείς από την πλευρά µας, στο µέτρο του δυνατού, θα προωθήσουµε τις προτάσεις
σας προς τους υπευθύνους για την άσκηση της οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής.
Είµαι αισιόδοξος για τα αποτελέσµατα της σηµερινής µας εκδήλωσης και σας ευχαριστώ
και πάλι για την παρουσία σας.
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EU social policy beyond the crisis
A. B. Atkinson
Nuffield College, Oxford

1

Introduction

I appreciate very much the fact that the Bank of Greece has organised this conference. The
first reason is that it recognises the need to see economic and social policy in an integrated way.
Such an integrated approach is very important and is not always followed. Indeed, economic
and social policies are too commonly treated as separate. At the EU level, there are separate
committees dealing with economic policy and with social protection. At a national level, these
policies are typically handled by different ministers. However, in my view, we cannot resolve
our economic problems without considering the social issues. It is essential to consider them in
conjunction. It is not enough to focus on the bond markets and fiscal aggregates without
considering what this means for individuals and their families. In order to obtain public support
for macroeconomic measures, governments have to be able to relate them to the wider impact
on their societies.
This impact will extend well into the future, and this brings me to the second reason for
welcoming this conference. It offers an opportunity to look beyond the immediate crisis. In my
view, it is important to consider the longer-term as well as the short-term, since many of the
decisions taken today will have long-run consequences. Put differently, when choosing between
different responses to the crisis, we need to set these choices in the context of the longer-run
goals of our societies. It is in terms of our longer-run ambitions that the present hard decisions
can be justified to citizens and voters.
This need to set current crisis policy-making in a longer-term context has been
recognised by the European Union, notably in the establishment of the Europe 2020
Agenda. It is easy to dismiss the Europe 2020 Agenda, and the headline targets adopted by
the EU Heads of State and Government, as pure window-dressing or cheap talk with no
policy relevance. However, I believe that would be a mistake. I have spent half of the last
2 years teaching at Harvard, and I have been struck by the contrast between the US and the
EU. The US has nothing corresponding to the Europe 2020 Agenda and one senses that
there is little agreement as to where the US is headed. For much of the post-war period, the
US had a clear role as a leader of the “Free World”, but it has not found a replacement. In
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contrast, the EU, as a new political construction, has had to give explicit consideration as
to where it is headed.
Where the EU is headed is not defined in purely economic terms. The EU is not just a
customs union. The euro zone is not just a monetary union. Right from the outset, the EU has
had a social dimension. Member States made very clear way back in 1974, just as the UK was
joining, their intention of forming “an economic and social union”. It is on this European
perspective that I shall be focusing in this talk. I shall not be attempting to discuss the specific
case of the crisis in Greece; the rest of the programme contains a rich set of papers on this
subject. But I hope that what I have to say will be of relevance to your current policy issues.

2

Debt, the Welfare State and the need for an intergenerational compact

The burden of the national debt and pensions
Indeed, I am going to start with the question of the national debt. One of the first essays that
I wrote as a student in Cambridge in the 1960s was on the burden of the national debt, and later
this became a chapter in my book with Joe Stiglitz. From my teachers in Cambridge I learned
three key things about the national debt. The first is that the key economic variable is not the
gross debt of the government ―how much is outstanding in government securities― but the net
worth of the public sector.
This key point tends to be overlooked. In the UK, the present government has been making
a great deal of the high debt/GDP ratio that it inherited from the Labour government (150 per
cent of GDP), but has ignored the asset side of the account. The UK response to the financial
crisis just like the responses of Norway and Sweden to their banking crises in the 1990s was to
nationalise a significant part of the banking sector. The ownership by the UK government of a
substantial stake in the Royal Bank of Scotland, Lloyds Bank, Northern Rock, etc has a definite
value to be set against the liabilities. In the Nordic case, the purchase and then re-sale generated
a modest profit. If we look at the overall balance sheet, taking account of all government assets,
then this shows the net worth of the UK state as being modestly positive.
This balance sheet is not however the complete picture. The second thing I learned about
the national debt was that one has to take account not just of the explicit debt but also of the
implicit debt in the form of obligations already entered into to pay state pensions. It is here
that the welfare state enters our story. From James Meade, I learned that the state needed on
this account to have a substantial positive net worth; and indeed successive UK governments
over the post-war period did raise public sector net worth so that by 1979 it was broadly
equal to the value of outstanding state pension rights. In 1979 we were broadly in balance.
However, there then came the Thatcher privatisations that sold off a significant part of state
12
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assets, such as the state ownership of housing, to finance tax cuts. The deficit was financed
by asset sales.
As a result, today, rather than the UK state wealth being broadly zero, we have an implicit
debt of some 100 per cent of GDP. This, it seems to me, is the real fiscal crisis. Moreover, it is
a long-term crisis and it is a crisis that affects most countries. We do not collect internationally
comparable figures on state net worth, but I suspect that the UK position is typical of many
countries. The real fiscal crisis is the negative net worth of the public sector, taking account of
pension liabilities, and this crisis is not confined to the countries currently in the headlines. It is
not simply a euro zone problem.
Put differently, the problem of financing the welfare state needs to be tackled from the
standpoint of the capital as well as the income account of the government. But is the problem
of the welfare state only a problem of financing?
Intergenerational redistribution
This brings me to the third lesson that I learned about the national debt, which is that it is at
heart an inter-generational issue. I should mention that one of my teachers at Cambridge was
last year’s Nobel Prize-winner Peter Diamond, who was, when he taught me, engaged in
showing in a celebrated paper in the American Economic Review, 1965, how the burden of the
national debt could be studied in the context of a model of overlapping generations. It is the
overlapping that is crucial and often neglected. When we say that debt allows the burden to be
transferred to a future date, say 2050, we tend to overlook the fact that many of those alive today
will be alive in 2050 but others of us will not be. I belong to a 4 generation family, and 2 of
these generations can reasonably hope to be here then, and 2, my own included, cannot. It
therefore matters who would pay today and who would pay then. If it is my children who would
pay both today and then, the issue of debt becomes a purely within-generation transaction. On
the other hand, if it becomes a question of cutting my pension now or their pension in 2050,
then it involves inter-generational redistribution.
The welfare state involves major elements of redistribution between generations. Pensions
are the most evident, but much of family policy can be seen in the same light, so too can
transfers related to the labour market. As governments consider cuts in government spending to
meet their fiscal consolidation targets, they need to consider not just the vertical distribution
between rich and poor but also the distribution between different stages of the life-cycle. The
incidence is not always easy to identify, but in some cases it is clear. In the UK case, for
instance, the government has recently abolished the educational maintenance allowance, which
paid a benefit to 16-18 year-olds who stayed on at school or in further education. They may
have spent it all on drink, but it definitely increased the proportion staying in education, with
―one hopes― long-term benefits in terms of their lives and earnings.
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The need for an intergenerational compact
The inter-generational dimension is very relevant to both economic and social policies, and
is a major reason why they need to be seen in conjunction. Agreement on policy towards the
national debt, and on the welfare state, involves an intergenerational compact. Such a compact
involves agreement about, not just how much to reduce today’s as opposed to future living
standards, but also about who should bear the reduction in living standards today. This is not a
new idea. In 2004 the report of a High-Level Group on the future of social policy in an enlarged
European Union, of which I was a member, proposed such a new pact. Summarising the key
messages of its report, the Group concluded that:
“Through these different messages, the idea of a new intergenerational pact emerges. The
present intergenerational pact is focused on the elderly and based on fears: fears of ageing and
of its consequences on the pension system and on the labour force, fears of migration, and so
on. The new intergenerational pact should be focused on the young and based on confidence. It
is now time to turn all these fears into a win-win process based on a positive perception of the
future and a new intergenerational balance” (European Commission, 2004, page 8).
A key feature of this pact is that it would encompass all areas of policy. For any individual
there would not be wins on all dimensions. Taxes may rise and pensions may be cut (as in the
UK at the present), but these may be balanced by gains on other dimensions. In this respect,
putting everything on the table has advantages. At the same time, we have to accept that there
will be certain generations that are net losers; there will be “a new intergenerational balance”.
I believe that this would be socially just. Concretely, I believe that my own generation and the
baby boom generation that followed should bear more of the cost of adjustment. To be even
more concrete, I was shocked to discover that, when I reached the age of 65, I was no longer
liable to pay social security taxes. Now you may rightly say that this is a distributional judgment
and depends on one’s views about social justice between generations. However, it seems to me
that there is an argument that does not depend on ethical judgments. This is that, whatever the
form of the social welfare function governing distribution between generations, it must be the
case that we now expect future European generations to be less well off, relative to my
generation, than we previously expected. We have adjusted downwards our view of future
prospects – in the light, for example, of the costs of mitigating climate change and of increased
international competition. This is an argument for making our generation bear more of the cost
of fiscal adjustment that holds irrespective of one’s distributional values.
A second consideration is that an intergenerational compact allows people to weigh costs to
themselves against the benefits to future generations. In a personal sense, this may well already
happen in that individuals may be concerned not just with their own living standards but also
with the living standards of their children, grandchildren and possibly parents. This is taken to
an extreme form in macroeconomic models that assume that people maximise the utility derived
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from the consumption of all future generations from now to infinity. If one were to accept such
an assumption, then it could of course be argued that such dynastic decision-making renders my
proposed intergenerational compact unnecessary: people do this naturally. Any re-adjustment,
such as that occasioned by the reduced expectations of future generations, would be
automatically carried out by my generation saving more to leave in bequests to our children. If
the government decide to tax me more, then I simply reduce my children’s inheritance.
There may be an element of truth in this argument, but it is a limited one. To begin with, a
significant number of people are not linked in this way, because they have no direct
descendants. An even larger proportion leaves no significant wealth at death (over half of UK
population leave negative, zero or minimal wealth at death). But, more generally, people are not
only concerned with their immediate family. The abolition of the educational maintenance
allowance concerns me, even though I have no children or grandchildren on the relevant age
range. It remains the case, in my view, that the intergenerational compact would allow people
to see that sacrifices they are making are to the benefit of other generations to whom they are
linked not by kinship but by solidarity.
To this point, I have not discussed vertical redistribution, between rich and poor. It has
however been below the surface. The case for the educational maintenance allowance, for
example, is that it was paid to those with low incomes; the extension of social security taxes to
those over 65 would tax more heavily the better off members of that age cohort. This vertical
redistribution is important for the European dimension, to which I now turn.

The role of EU social policy and the case for a European basic income

Subsidiarity and Europe 2020
I have argued that economic and social policy need to be seen in an integrated way, but there
is a major difference in that, under the principle of subsidiarity, social policy remains largely
within the competence of Member States, whereas economic policy has shifted to a significant
degree towards the European level.
It is however important to be clear about the meaning of subsidiarity. This principle
recognises that action in the field is the responsibility of Member States, but within a framework
of common objectives. The role of common objectives should be stressed, since it is a source
of confusion. In the public finance literature on decentralisation, there has been analysis of the
allocation of functions to different levels of government, particularly between federal (the
European Union in the present context) and local (in this case the Member States). Some have
argued that functions such as income redistribution should be allocated to local governments
where there are marked differences in preferences between local areas. Subsidiarity would then
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mean that a Member State was free to determine the extent of redistribution on the basis of the
expressed preferences of its electorate. Some countries would choose a highly redistributive
policy, with associated higher taxes, and another would provide less social protection. This is
not, however, what is envisaged in the European Union, which refers to the best way of
achieving agreed common objectives. In other words, it does not leave the lower level
government free to determine the objectives of redistributive policy. The principle of
subsidiarity is derived from the Catholic Church, and the Church does not delegate the
determination of objectives.
It is here that the Europe 2020 Agenda is important. The function of the headline targets is
to set the objectives, and in this sense the role of social policy has been elevated in that there is
now an explicit goal of reducing the number at risk of poverty and social exclusion. There are
not the financial penalties associated with the Excessive Deficit Procedure, but the performance
of the Greek Government, like the governments of other Member States, will be judged in part
by its success or failure in achieving progress in this social dimension.
Protecting the most disadvantaged
However, how is this to be achieved? Greece is being asked to reduce its deficit and at the
same time to tackle poverty (and reach the other Europe 2020 targets). This seems an impossible
task. Moreover, the problem is not confined to Greece. I have argued earlier that other Member
States ―such as the UK― face fiscal problems of a long-standing and entrenched nature. More
effort is being demanded in terms of social policy but the state balance sheet is not in a position
to finance the achievement of social goals.
In part the resolution has to be via higher taxation. In the UK the decline in the net worth of
the state was due to the government using the proceeds of privatisation to reduce taxes below
their sustainable level. To their credit, the past Labour government and now the present one
have recognised that taxes have to be raised. So the top personal income tax rate has gone up
to 50 per cent, and VAT has increased from 17.5 to 20 per cent.
But there have also to be reductions in government spending, and these cuts risk increasing
rather than decreasing the number suffering poverty and social exclusion. Here the formulation
of the Europe 2020 objectives is providing some guidance. In effect it is saying that poverty and
social exclusion should be the primary focus, and that this should take precedence over the other
functions of the welfare state. In other words, vertical redistribution has to take place. The older
generations should bear more of the burden, but that burden should be distributed in such a way
as to protect the least well-off among the elderly.
Now this may appear to be simply a re-iteration of the age-old message that social policy
needs to be better targeted. For decades the World Bank, the IMF and the OECD have been
urging countries to concentrate their social spending on those at risk of poverty. Yet countries
16
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have been reluctant to follow this advice and, where they have followed the advice, the results
have not always been very successful. It is important therefore to make clear that there are
different forms of targeting and that I am arguing for a particular approach different from that
which has been typically advocated.
The difference may be illustrated by the case of benefits for children, where there has been
a growth in income-tested schemes, where payments for children are not universal but are only
made where the family income is below a specified level, the payment being phased out as
income rises. The idea of taking child benefit away from the rich families and using the saving
to pay higher benefits to those with low incomes may sound like a good policy. And an optimal
tax analysis by Brewer, Saez and Shephard (2010), with a model of disincentives operating on
the extensive work margin, does indeed show that a utilitarian social welfare function is
maximised by a policy that limits child benefit to those with lower/middle income earning
power. However, in my view, the analysis, though quite correct as far as it goes, is incomplete
and leads to a potentially misleading policy conclusion.
To begin with, the Brewer, Saez and Shephard analysis is narrowly utilitarian. Their paper
could have been written by Pigou or any other classical welfare economist. Even classical
welfare economists, however, would have taken a wider perspective than simply maximising
the sum of utilities. They would have recognised, for instance, that there are issues of
horizontal, as well as vertical equity. The removal of child benefit from the wealthiest means
that they are placed in the same position regardless of the number of children in their family.
But many would regard it as unfair that a person with an income of €100,000 a year and 3
children should pay the same amount of tax, net of benefits, as his counterpart with no children.
The idea of ‘fairness’ applies more broadly. The income-tested approach to family support
entails withdrawing benefit as income rises and leads to high marginal tax rates for those on
lower and middle incomes. For example, if we phase out child benefit of 15 percent of average
income over the range from ½ to 3/2 of average income, then for a family with 2 children this
means an additional marginal tax rate of 30 percent over this range, meaning that the overall
marginal tax rate can easily reach 60 or 70 per cent. The implications for incentives are taken
into account in the optimal tax analysis, but there are also issues of ‘fairness’. On grounds of
fairness, it could well be seen as ‘unfair’ that a person/family should retain so little of their
additional earnings. Fairness requires a perceivable link between effort and reward.
Income-testing child benefit may therefore be seen as “unfair”. But this is not the only
objection. A second set of arguments concerns the means by which family support is delivered.
The standard tax analysis is concerned only with the amount of income received; it is not
concerned with the form in which it is received. Yet people value different forms of income
differently. Earnings or interest on shares are perceived as merited, since they are based on a
reciprocal relationship. Pensions are seen as merited, since they have been earned by past
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contributions. On the other hand, certain other transfers are seen as ‘charity’ and the receipt
entails a loss of dignity. We have seen how this applies to means-tested ‘assistance’. The UK
has a long history of means-tested family payments, going back to the Family Income
Supplement introduced in 1971. Regular statistical studies have shown that a significant
minority of those entitled to these benefits do not claim them. Attention tends to be focused on
false positives – on those not entitled but who nonetheless receive benefits – but false negatives
are, I am convinced, more worrying, since they mean that many people on very low incomes
are not receiving the benefit to which they are entitled. The UK family credit has been in
operation for many years and yet approximately 20 percent of those entitled are still not
claiming. In other words, income-tested benefits fail to deliver.
In my view, the above indicates the need to ensure that benefits are delivered without loss
of dignity. Experience shows that this cannot be achieved by the kind of income-tested schemes
used in the past. In his book Les Exclus, René Lenoir, the originator of the concept of social
exclusion, went even further and argued that the state is itself a source of social exclusion. The
very benefits that are intended to help the poor serve to isolate them from the rest of society.
I have always felt that it was ironic that the scheme introduced in France to promote integration,
the Revenue Minimum d’Insertion, led to the identification in the popular mind of a separate
category of person, the RMIste.
For all these reasons I believe that we need to seek a new approach to targeting. Incometested schemes fail to deliver in that they do not reach all those below the poverty line and they
are in themselves a form of social exclusion.
The case for a European basic income
Translated into a European Union context, this means that I do not believe that the EU
should base its strategy on a harmonisation of income-tested minimum income schemes. The
route to meeting the Europe 2020 objectives is not via the RMI, now the RSA, of France or the
Income Support of the UK. Such harmonisation would in any case be extremely difficult, given
the wide diversity of schemes and legislative provisions.
Rather, I believe that we should adopt a new approach. Or, in fact, a very old idea due
originally to Thomas Paine, the 18th century writer and revolutionary. He proposed that all
citizens should be entitled to a basic income, and the idea has been taken up in recent years by
a wide variety of people. Under the basic income, everyone would be entitled to a minimum
cash income, on an individual basis. It would not be income-tested, but would be conditional.
The form of the conditions varies. For some proponents, the basic income would be paid on the
basis of citizenship. This raises a number of tricky issues, not least because citizenship is
defined differently in different Member States. For example, I understand that if I were to
become a monk at Mount Athos, then I would automatically become a Greek citizen. Otherwise
18
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I would have to live here for seven years, which means that recently arrived immigrants would
not be covered for a significant period, when they may be particularly at risk of poverty or
social exclusion. For this reason, I would make the BI conditional, not on citizenship or
residence, but on participation in the society, where “participation” is defined broadly to include
all forms of paid employment, full-time education, active engagement in seeking employment,
caring for children, the disabled or the elderly, and those below a certain age (say 18) or above
another age (say 70).
What I would like to do, in the time that remains, is to explore the case for making a basic
income the foundation for a European social policy. To be more concrete, I would begin with
the young and the old. As I have argued before, and was indeed proposed in the report of the
EU High Level Group to which I referred earlier, the first step should be a Child Basic Income
(CBI). Here I have in mind a payment sufficient to meet the EU at-risk-of-poverty criterion,
which for a child is 30 per cent of 60 percent of median income in each Member State, or 18
per cent of median income, say 15 per cent of mean income. Or, alternatively, it could be
defined in terms of a set of basic needs. This proposal, if accepted, would mean that each
Member State guarantees that its provision for children reaches this level. A family whose
current child-related transfers, whether in the form of child benefit, educational support
payments, additional housing benefits, did not meet the target level would be entitled to a
payment, funded by the Member State government, which brings the total to this level. To this
I would add a similar provision for those aged over 70. A person over that age whose existing
state (and private where mandatory) pension did not reach the level would be entitled to a
payment, funded by the Member State government, which brings the total to this level.
Now, you may immediately say that this is no different from income-testing. This is not a
BI, but a guaranteed minimum income, more like a negative income tax. However, this is not
the case. The proposed BI would be income-tested, certainly, but only on the total of social
transfers with respect to children. If the Member State has a social assistance scheme with an
explicit allowance for children, this payment would be taken into account for recipients, while
the rest of the social assistance, and any other non-child-related income, that they received
would be ignored. In the same way, the BI for the over 70s would be a guaranteed minimum
pension, not a guaranteed minimum income. A person would be eligible if their total pension
fell short of the target level, irrespective of any income from savings or work.
What I am proposing is an intermediate strategy, one that avoids the stigmatising effect of
current income-testing, one which moderates the effect on the incentives to work and save, and
which complements rather than replaces existing policy. At the same time, it would add to
government spending, which is not what current Member State governments want to hear. The
cost would not be trivial. A study by Levy, Lietz and Sutherland (2007) has simulated the
effects of introducing child BI in what was then the EU15. The rate of child basic income
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proposed above would mean increases in all of EU15 Member States. Increases in
Luxembourg would be relatively modest, but higher in the Netherlands, Italy, Portugal, Spain
and Greece. The cost for the EU as a whole would be equal to a rise in the overall tax rate of
2 percentage points.
How would the BI be financed? In part it would be financed through redistribution between
generations. I have already argued that my generation and the Baby Boom generation should
pay more tax. For example, in the UK the special income tax exemption for those over 65 costs
£2.8 billion, or some quarter of 1 per cent. Or to take another example, we currently tax income
from savings either at zero or at rate 12 per cent less the rate on earned income. An investment
income tax equal to 12 per cent would help finance the BI for those aged 70 plus. This tax on
savings would fall more on the better-off, just as abolition of the age allowance would come at
the expense of the middle income pensioners. This underlines the fact that the financing has to
come from a mix of intergenerational and vertical redistribution.
The complementary nature of the BI proposed here makes it particularly relevant in an EU
context and in relation to the Europe 2020 agenda. A person from Mars observing the agreement
of the Heads of State and Government on this 2020 agenda could be forgiven for supposing that
the EU Commission had already worked out a plan for how Member States, under subsidiarity,
might achieve this goal. The programmes were to be negotiated with Member States, but the
Martian might naively have expected the Commission to have a “fall-back plan” that there was
a costed programme which could meet the headline targets. We now know that the present
national proposals fall significantly short in some countries of the desired reduction in poverty.
The figures that I have seen for Greece suggest that it is an honourable exception the planned
reduction is close to 1/6th but others, including some of the largest Member States, fall short.
The BI, with Child BI as a possible first step, offers one way forward. The establishment of
such mandatory transfers to be implemented by Member States according to national
circumstances could achieve the agreed result. The fact that it would represent a departure from
the existing national systems, in all their different forms, is a positive advantage. There would
be no question of the agenda being dominated by the “model” of any one Member State. It
would make a reality of the intergenerational compact.

4

Conclusions

The principal conclusions may be summarised as follows:
• I have argued that economic and social policies need to be viewed as an integrated whole;
they are inter-dependent and agreement is unlikely to be reached on economic measures unless
the social impact is taken into consideration;
20
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• I have argued that there is a fiscal crisis, but it is not the one on which attention tends to
be focused; the crisis is that of the net worth of the state, which is a longer-standing and much
more general problem; it is not confined to the euro area;
• We need an intergenerational compact, covering all dimensions of policy; this is likely to
involve redistribution from older to younger generations;
• The Europe 2020 agenda is important in providing a medium-term context for current
policy-making, and in highlighting the need to protect the most disadvantaged;
• A European basic income, operated by Member States under subsidiarity, offers a way
forward that can meet both our social aspirations and our fiscal responsibilities;
• The basic income has to be financed by a mix of intergenerational and vertical
redistribution; it will involve higher taxation.
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Ανισότητα, φτώχεια και υλική ευηµερία:
από τη µεταπολίτευση ώς την τρέχουσα κρίση*
Θεόδωρος Μητράκος
Τράπεζα της Ελλάδος
Πάνος Τσακλόγλου
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

1

Εισαγωγή

H µελέτη των προβληµάτων της ανισότητας, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην περίοδο της τρέχουσας οικονοµικής κρίσης. Tα ζητήµατα αυτά είναι άµεσα συνδεδεµένα µε τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, η οποία αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την οικονοµική σταθερότητα και ανάπτυξη. Πολλοί παράγοντες µπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη συνοχή της ελληνικής κοινωνίας στην πρόσφατη
περίοδο της οικονοµικής ύφεσης και της ραγδαίας αύξησης της ανεργίας. Μεταξύ αυτών, η
σταδιακή αποδυνάµωση του θεσµού της οικογένειας, αλλά και η έλλειψη ενός καθολικού και
αποτελεσµατικού δικτύου κοινωνικής προστασίας, που οδηγούν σε κατάσταση ανασφάλειας
νέα στρώµατα του πληθυσµού, τα οποία, παραδοσιακά τουλάχιστον, δεν διέτρεχαν σηµαντικούς κοινωνικούς κινδύνους.
Επιπλέον, στην εποχή µας οι ανάγκες και η ικανοποίησή τους υπολείπονται αισθητά των
προσδοκιών που καλλιεργούσε τα αµέσως προηγούµενα χρόνια το πρότυπο του άκρατου
καταναλωτισµού. Τα νοικοκυριά κατάφεραν τα τελευταία χρόνια, µέσω του δανεισµού από
το τραπεζικό σύστηµα, να χρηµατοδοτήσουν ένα υψηλό επίπεδο κατανάλωσης, το οποίο
τους επέτρεψε να αποφύγουν καταστάσεις φτώχειας σε πολύ µεγαλύτερη έκταση από ό,τι
θα τους το επέτρεπε το τρέχον εισόδηµά τους. Η προσπάθεια αυτή διευκολύνθηκε σηµαντικά από την ευκολότερη πρόσβαση των νοικοκυριών στο δανεισµό και τη σηµαντική µείωση των τραπεζικών επιτοκίων µετά την εισαγωγή του ευρώ αλλά και λόγω του εντεινόµενου ανταγωνισµού στη χρηµατοπιστωτική αγορά µετά την απελευθέρωσή της. Η οικονοµική σταθερότητα που ακολούθησε την υιοθέτηση του ενιαίου νοµίσµατος πιθανότατα ενίσχυσε τις προσδοκίες των νοικοκυριών για τα µελλοντικά τους εισοδήµατα, ενθαρρύνοντας
* Το άρθρο απηχεί τις απόψεις των συγγραφέων και όχι κατ’ ανάγκην αυτές της Τράπεζας της Ελλάδος.
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το δανεισµό µε στόχο να διατηρήσουν ένα υψηλό επίπεδο διαβίωσης. Ωστόσο, η πρόσφατη
χρηµατοοικονοµική κρίση έχει αντιστρέψει µε δραµατικό τρόπο αυτή την τάση και αφήνει
αρκετά νοικοκυριά πολλαπλώς εκτεθειµένα στα προηγούµενα “ανοίγµατά” τους. Η έλλειψη
των µέσων ικανοποίησης των αυξηµένων τους αναγκών συχνά δηµιουργεί στα νοικοκυριά
την αίσθηση της αποστέρησης και του αποκλεισµού. Τέλος, ο διαφαινόµενος κλονισµός της
εµπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσµούς, την πολιτική και το κράτος δοκιµάζει και
την ίδια την κοινωνική συνοχή.
Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα µελέτη εξετάζει τις ποσοτικές διαστάσεις, τη δοµή και τη διαχρονική µεταβολή των οικονοµικών ανισοτήτων και της φτώχειας σε ολόκληρη τη µεταπολιτευτική περίοδο. Για το σκοπό αυτό, αξιοποιούνται τα αναλυτικά στοιχεία από τις διαθέσιµες
έρευνες εισοδήµατος και καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών. Τα ευρήµατα της µελέτης
εκτιµάται ότι θα διευκολύνουν το δηµόσιο κοινωνικό διάλογο, καθώς πολύ συχνά στο διάλογο
αυτό διατυπώνονται ισχυρισµοί σχετικά µε το µέγεθος, τη δοµή και τη διαχρονική εξέλιξη της
οικονοµικής ανισότητας και της φτώχειας στην Ελλάδα οι οποίοι είτε δεν έχουν εµπειρική τεκµηρίωση είτε έρχονται σε αντίθεση µε τα ευρήµατα των υφιστάµενων εµπειρικών µελετών. Η
µελέτη ουσιαστικά επεκτείνει παλαιότερες ανάλογες προσπάθειες των συγγραφέων στα πιο
πρόσφατα δεδοµένα, που φθάνουν έως την αρχή της τρέχουσας κρίσης.
Η µελέτη περιλαµβάνει πέντε ακόµη ενότητες. Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζονται συνοπτικά το στατιστικό υλικό και τα βασικά µεθοδολογικά προβλήµατα που έχει να αντιµετωπίσει κάθε προσπάθεια ανάλυσης της ανισότητας και της φτώχειας. Στην τρίτη ενότητα παρουσιάζονται τα εµπειρικά αποτελέσµατα σε σχέση µε τις διαστάσεις, τη δοµή και τη διαχρονική
εξέλιξη της οικονοµικής ανισότητας, ενώ στην επόµενη ενότητα παρουσιάζονται τα ίδια ζητήµατα σε σχέση µε τη φτώχεια, καθώς και τα οικονοµετρικά αποτελέσµατα των εκτιµήσεων
των προσδιοριστικών παραγόντων του κινδύνου φτώχειας. Στην πέµπτη ενότητα εισάγεται η
έννοια της “κοινωνικής ευηµερίας” των νοικοκυριών και παρουσιάζεται η διαχρονική της
µεταβολή κατά τη µεταπολιτευτική περίοδο. Στην τελευταία ενότητα συνοψίζονται τα συµπεράσµατα της ανάλυσης.

2

Στατιστικά στοιχεία και µεθοδολογία ανάλυσης

Στην παρούσα µελέτη αξιοποιείται το πρωτογενές αναλυτικό υλικό (micro-data) όλων των
διαθέσιµων Ερευνών Οικογενειακών Προϋπολογισµών (ΕΟΠ) που καλύπτουν το σύνολο του
πληθυσµού της χώρας και οι οποίες διενεργήθηκαν από την Ελληνική Στατιστική Αρχή
(ΕΛΣΤΑΤ – πρώην ΕΣΥΕ) στις περιόδους 1974, 1981/82, 1987/88, 1993/94, 1998/99, 2004/05
και 2008. Η τελευταία ΕΟΠ, η οποία διενεργήθηκε από την ΕΛΣΤΑΤ από τον Ιανουάριο έως
το ∆εκέµβριο του 2008, διαφοροποιείται από τις προηγούµενες, καθώς αποτελεί την πρώτη από
24

Ανισότητα, φτώχεια και υλική ευηµερία:
από τη µεταπολίτευση ώς την τρέχουσα κρίση

3.Mitrakos-Tsakloglou:75 YEARS NEW NEW

21-05-12

11:04

25

Ανισότητα, φτώχεια και υλική
ευηµερία: από τη µεταπολίτευση
ώς την τρέχουσα κρίση

τις ετήσιες πλέον ΕΟΠ που θα διενεργoύνται από την ΕΛΣΤΑΤ για τις ανάγκες κατασκευής του
∆είκτη Τιµών Καταναλωτή.1 Με τις ΕΟΠ συλλέγονται πληροφορίες σχετικά µε τις καταναλωτικές δαπάνες (πραγµατικές και τεκµαρτές), τα εισοδήµατα, τις ανέσεις κατοικίας, τα διαρκή
καταναλωτικά αγαθά και τα κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά των νοικοκυριών και των
µελών τους. Ο κύριος σκοπός των ΕΟΠ είναι η αναθεώρηση από την ΕΛΣΤΑΤ των συντελεστών στάθµισης του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή. Ωστόσο, το στατιστικό υλικό των ερευνών
αυτών έχει αξιοποιηθεί ευρέως και στη µέτρηση και διερεύνηση των οικονοµικών ανισοτήτων,
στην ανάλυση των διαχρονικών µεταβολών του επιπέδου διαβίωσης και των διαφόρων χαρακτηριστικών των νοικοκυριών, στην εκτίµηση της συνολικής ιδιωτικής κατανάλωσης, κ.λπ.
Για τη διερεύνηση της ανισότητας και της φτώχειας χρησιµοποιούνται κατανοµές τόσο της
τρέχουσας καταναλωτικής δαπάνης όσο και του διαθέσιµου εισοδήµατος των νοικοκυριών.
Επισηµαίνεται πάντως ότι τα δεδοµένα των ΕΟΠ για το εισόδηµα θεωρούνται από την
ΕΛΣΤΑΤ λιγότερο αξιόπιστα σε σχέση µε τα δεδοµένα για τις καταναλωτικές δαπάνες. Ο ορισµός της καταναλωτικής δαπάνης που χρησιµοποιείται στη µελέτη περιλαµβάνει, εκτός από
την αξία των αγορών, και τις τεκµαρτές δαπάνες κατανάλωσης (κατανάλωση ιδίας παραγωγής,
παροχές σε είδος, τεκµαρτά ενοίκια κ.λπ.). Οι δαπάνες αυτές προστίθενται και στον ορισµό του
εισοδήµατος (τεκµαρτά εισοδήµατα). Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα αποτελέσµατα της
µελέτης δεν διαφέρουν ουσιωδώς όταν χρησιµοποιείται η µία ή η άλλη κατανοµή.2
Η συλλογή στοιχείων σχετικά µε τις τεκµαρτές δαπάνες των νοικοκυριών (κυρίως τεκµαρτά ενοίκια και κατανάλωση ιδίας αγροτικής παραγωγής) καθιστά τις ΕΟΠ σηµαντική
πηγή για την έρευνα της ανισότητας και της φτώχειας. Σε αντίθεση µε ό,τι παρατηρείται σε
άλλες χώρες, η ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα είναι περισσότερο διαδεδοµένη στα φτωχά παρά
στα πλούσια νοικοκυριά. Εποµένως, τυχόν παράλειψη αυτών των στοιχείων αναπόφευκτα
οδηγεί σε υπερεκτίµηση του συνολικού επιπέδου της ανισότητας και της φτώχειας και πιθανόν σε εσφαλµένη ανάλυση της δοµής τους, µε πιθανές αρνητικές συνέπειες για τη χάραξη
αποτελεσµατικής πολιτικής. Επιπρόσθετα, η ιδιοκατανάλωση αγροτικής παραγωγής αποτελεί σηµαντική πηγή πόρων για πολλά φτωχά αγροτικά νοικοκυριά, παρότι η σηµασία της φθίνει διαχρονικά.3
1 Οι ΕΟΠ που αξιοποιούνται στη µελέτη κάλυψαν όλες τις περιοχές της χώρας, σε δείγµα περίπου 7.500 νοικοκυριών για την
πρώτη (1974) και σε δείγµα περίπου 6.000 έως 6.800 νοικοκυριών για καθεµία από τις πέντε επόµενες (1981/82, 1987/88, 1993/94,
1998/99 και 2004/05). Από το έτος 2008 αποφασίστηκε από την ΕΛΣΤΑΤ, για την κάλυψη των εθνικών αναγκών (κατάρτιση ∆είκτη
Τιµών Καταναλωτή µε µεγαλύτερη αξιοπιστία, παραγωγή συγκρίσιµων στατιστικών στοιχείων για τις ανάγκες των Εθνικών Λογαριασµών), η διενέργεια της έρευνας να είναι ετήσια και συνεχής αλλά µε µικρότερο δείγµα. Έτσι, στην έρευνα του 2008 το µέγεθος
του δείγµατος ανήλθε στα 3.460 νοικοκυριά, το οποίο, όπως και στις προηγούµενες έρευνες, ισοκατανεµήθηκε µέσα στο έτος.
2 Επιπλέον, ορισµένες προσαρµογές των στοιχείων όλων των ΕΟΠ προηγήθηκαν της κυρίως ανάλυσης µε σκοπό να προσεγγιστεί καλύτερα το επίπεδο ευηµερίας των νοικοκυριών. Έλεγχοι ευαισθησίας που έγιναν έδειξαν την ισχύ σχεδόν όλων των συµπερασµάτων της µελέτης, ανεξάρτητα από την υιοθέτηση ή όχι των προσαρµογών αυτών. Είναι επίσης σηµαντικό να τονιστεί ότι οι προσαρµογές έγιναν µε σχεδόν πανοµοιότυπο τρόπο σε όλες τις ΕΟΠ. Για µια αναλυτική παρουσίαση των προσαρµογών αυτών, βλ.
Μητράκος (2000).
3 Για τη σηµασία των µη χρηµατικών εισοδηµάτων στη µέτρηση της ανισότητας και της φτώχειας βλ. Atkinson and
Bourguignon (2000), Canberra Group (2001), Atkinson et al. (2002), Marical et al. (2008) και European Commission (2011).
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Κάθε προσπάθεια εµπειρικής διερεύνησης των φαινοµένων της οικονοµικής ανισότητας
και της φτώχειας αντιµετωπίζει σηµαντικά µεθοδολογικά προβλήµατα. Το πρώτο αφορά την
ύπαρξη οικονοµιών κλίµακας στην κατανάλωση των νοικοκυριών, σε συνδυασµό µε την
ύπαρξη διαφορετικών αναγκών µεταξύ ενηλίκων και ανηλίκων. Πρόκειται ουσιαστικά για
την επιλογή των λεγόµενων “οικογενειακών κλιµάκων ισοδυναµίας”. Στην παρούσα µελέτη
οι κατανοµές που χρησιµοποιούνται λαµβάνουν υπόψη τους τόσο τις οικονοµίες κλίµακας
στην κατανάλωση όσο και τις διαφορές ως προς τις ανάγκες ανηλίκων και ενηλίκων. Αυτό
γίνεται µε τη χρήση κλιµάκων ισοδυναµίας της Eurostat που δίνουν σταθµίσεις 1,0 στον
αρχηγό του νοικοκυριού, 0,5 στα άλλα µέλη του νοικοκυριού ηλικίας άνω των 13 ετών και
0,3 στα παιδιά έως 13 ετών. Σε σύγκριση µε άλλες κλίµακες ισοδυναµίας που έχουν χρησιµοποιηθεί κατά καιρούς σε εµπειρικές µελέτες, οι κλίµακες αυτές φαίνεται να βρίσκονται
περίπου στο µέσον των υποθέσεων για τις σχετικές ανάγκες ενηλίκων και ανηλίκων και τις
οικονοµίες κλίµακας στην κατανάλωση (Buhmann et al., 1988). Πρέπει πάντως να επισηµανθεί ότι, ενώ το συνολικό επίπεδο ανισότητας και φτώχειας δεν επηρεάζεται σηµαντικά
από την επιλογή των κλιµάκων ισοδυναµίας, η χρήση διαφορετικών τέτοιων κλιµάκων µπορεί να επηρεάσει τη δοµή της συνολικής φτώχειας (∆αφέρµος κ.ά., 2008). Οι χρησιµοποιούµενες στη µελέτη κατανοµές είναι κατανοµές ισοδύναµης κατά κεφαλήν καταναλωτικής
δαπάνης και ισοδύναµου κατά κεφαλήν εισοδήµατος. Για τον υπολογισµό τους, οι δαπάνες
κάθε νοικοκυριού (εισοδήµατα όλων των µελών του νοικοκυριού) διαιρέθηκαν µε τον
αριθµό των ισοδύναµων ενηλίκων του και το πηλίκο που προέκυψε αποδόθηκε σε κάθε
µέλος του νοικοκυριού.
Ένα δεύτερο πρόβληµα αφορά στην επιλογή του δείκτη ή των δεικτών µέτρησης της
ανισότητας και της φτώχειας. Με βάση τον ορισµό του Cowell (1995), δείκτης ανισότητας
είναι ένα µέτρο συνοπτικής απεικόνισης των διαφορών που παρατηρούνται ως προς τα
εισοδήµατα των µελών ενός πληθυσµού. Με άλλα λόγια, κάθε δείκτης ανισότητας προσπαθεί να περιγράψει και να ενσωµατώσει τα χαρακτηριστικά µιας κατανοµής σε ένα απλό
στατιστικό µέτρο. Οι δείκτες αυτοί δεν τηρούν πάντοτε την ίδια ιεράρχηση ως προς τις διάφορες κατανοµές από πλευράς ανισότητας. Κάθε δείκτης αντιστοιχεί σε µια διαφορετική
Συνάρτηση Κοινωνικής Ευηµερίας. Εφόσον δεν µπορεί να υπάρξει γενική συµφωνία ως
προς τη συνάρτηση αυτή, δεν µπορεί να υπάρξει και ένας γενικά αποδεκτός δείκτης. Γι’
αυτό κρίθηκε σκόπιµο να χρησιµοποιηθούν εναλλακτικοί δείκτες ανισότητας (ο συντελεστής Gini και ο δείκτης του Atkinson για τιµές της παραµέτρου αποστροφής προς την ανισότητα ε=0,5 και ε=2,0) και εναλλακτικοί δείκτες φτώχειας (το ποσοστό φτώχειας και ο
δείκτης των Foster, Greer και Thorbecke για τιµή της παραµέτρου αποστροφής προς τη
φτώχεια a=2).4
4 Βλ. Zheng (1997), Cowell (2000), Lambert (2001), Jenkins and van Kerm (2009).
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Οικονοµική ανισότητα

Πίνακας 1α

Ανισότητα, φτώχεια και υλική
ευηµερία: από τη µεταπολίτευση
ώς την τρέχουσα κρίση

3.1 ∆ιαχρονική µεταβολή της ανισότητας
Οι Πίνακες 1α και 1β δίνουν µια συνοπτική εικόνα των κατανοµών που χρησιµοποιούνται
στην παρούσα µελέτη. Πιο συγκεκριµένα, στους πίνακες αυτούς παρουσιάζονται τα µερίδια
των επιµέρους πληθυσµιακών δεκατηµορίων στη συνολική δαπάνη και το συνολικό εισόδηµα,
αντίστοιχα, των µελών του πληθυσµού για όλες τις ΕΟΠ. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσµατα της τελευταίας ΕΟΠ (2008), στο φτωχότερο 10% του πληθυσµού αντιστοιχεί το 3,7%
Εκτιµήσεις των καταναλωτικών µεριδίων των πληθυσµιακών δεκατηµορίων
(ποσοστά %)

Δεκατημόριο

1 (φτωχότερο 10%)

1974

1982

1988

1994

1999

2004

2008

4,2

4,8

4,7

5,0

4,8

5,2

5,3

2,7

2
3

5,4

4

6,4

5

7,5

6

8,7

3,3
5,9
7,0
8,0
9,2

3,1
5,9
7,0
8,1
9,3

3,4
6,1
7,2
8,2
9,3

3,3
5,9
7,0
8,0
9,2

3,8
6,3
7,3
8,2
9,3

3,7
6,4
7,3
8,3
9,3

7

10,3

10,6

10,7

10,6

10,6

10,6

10,6

9

15,9

15,5

15,3

15,0

15,0

14,8

14,6

8

12,5

10 (πλουσιότερο 10%)

26,4

12,5
23,2

12,5
23,3

12,4
22,9

12,5
23,8

12,3
22,2

12,1
22,4

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΟΠ.

Πίνακας 1β

Εκτιµήσεις των εισοδηµατικών µεριδίων των πληθυσµιακών δεκατηµορίων
(ποσοστά %)

Δεκατημόριο

1 (φτωχότερο 10%)

1974

1982

1988

1994

1999

2004

2008

4,0

4,9

4,8

4,8

4,7

5,1

5,2

2
3
4
5
6
7

2,3
5,1
6,1
7,2
8,4

6,0
7,0
8,0
9,1

3,0
6,0
7,0
8,0
9,1

3,1
5,9
7,0
8,1
9,3

3,0
5,9
6,8
7,9
9,0

3,5
6,1
7,1
8,1
9,3

3,7
6,2
7,1
8,2
9,3

9,9

10,4

10,5

10,6

10,4

10,6

10,5

15,3

14,8

15,0

14,9

15,0

14,7

14,6

8

12,0

10 (πλουσιότερο 10%)

29,7

9

3,2

12,2
24,3

12,3
24,4

12,3
24,0

12,1
25,1

12,2
23,2

12,1
23,3

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΟΠ.
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Εκατοστιαίες µεταβολές µεριδίων καταναλωτικής δαπάνης κατά δεκατηµόριο:
1974-2008

2,0
1,5
1,0
0,5
0
-0,5
-1,0
-1,5
-2,0
-2,5
-3,0
-3,5
-4,0

1o

1974-82

2o

1982-88

3o

4o

5o

6o

1988-94

7o

8o

9o

1994-99

10o

1999-2004

2004-08

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΟΠ.

∆ιάγραµµα 1β

Εκατοστιαίες µεταβολές µεριδίων συνολικού εισοδήµατος κατά δεκατηµόριο:
1974-2008

2

1o

2o

3o

4o

5o

6o

7o

8o

9o

10o

0

-2

-4

-6
1974-82

1982-88

1988-94

1994-99

1999-2004

2004-08

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΟΠ.

της συνολικής δαπάνης και του εισοδήµατος, ενώ το ποσοστό αυτό είναι µικρότερο σε όλες τις
προηγούµενες ΕΟΠ.5 Αντίθετα, στο πλουσιότερο 10% του πληθυσµού αντιστοιχεί το 22,4% της
συνολικής δαπάνης, έναντι ανάλογων ποσοστών (περίπου 22%-23%) στις πέντε προηγούµενες
ΕΟΠ και σηµαντικά υψηλότερου ποσοστού στην ΕΟΠ του 1974 (26,4%). Το εισοδηµατικό
5 Εξαίρεση αποτελεί το µερίδιο της καταναλωτικής δαπάνης για το 2004, που ήταν ελαφρά µεγαλύτερο (3,8%) από το αντίστοιχο για το 2008.
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µερίδιο του ανώτερου δεκατηµορίου ήταν 23,3% το 2008, 23,2% στην ΕΟΠ 2004/05, µεταξύ
24% και 25% στις τέσσερεις προηγούµενες ΕΟΠ και σηµαντικά υψηλότερο στην πρώτη ΕΟΠ,
του 1974 (29,7%).
Τα ∆ιαγράµµατα 1α και 1β απεικονίζουν τις εκατοστιαίες µεταβολές ως προς τα δεκατηµόρια κατανάλωσης και εισοδήµατος µεταξύ των ΕΟΠ. Οι σηµαντικότερες µεταβολές παρατηρούνται στις υποπεριόδους 1974-1982, 1994-1999 και 1999-2004. Κατά την πρώτη και την
τρίτη από αυτές τις υποπεριόδους, παρατηρείται αύξηση των µεριδίων των φτωχότερων δεκατηµορίων και µείωση των µεριδίων των πλουσιότερων και, ιδίως, του πλουσιότερου δεκατηµορίου, ενώ κατά τη δεύτερη υποπερίοδο παρατηρείται αύξηση του µεριδίου του υψηλότερου
δεκατηµορίου σε βάρος κυρίως των µεριδίων των µεσαίων δεκατηµορίων. Οι παρατηρούµενες
µεταβολές στις υπόλοιπες υποπεριόδους είναι πολύ λιγότερο ουσιώδεις.
Από τα αθροιστικά µερίδια των δεκατηµορίων των Πινάκων 1α και 1β σχηµατίζονται άµεσα
οι συντεταγµένες των καµπυλών Lorenz όλων των ΕΟΠ, οι οποίες απεικονίζονται γραφικά στα
∆ιαγράµµατα 2α και 2β µε βάση την κατανοµή της δαπάνης και του εισοδήµατος, αντίστοιχα.
Η καµπύλη Lorenz είναι ένας τρόπος για να παρουσιάζονται σε γραφική µορφή και να αναλύονται τα χαρακτηριστικά µιας κατανοµής και έχει χρησιµοποιηθεί ευρέως στη διαχρονική και
χωροταξική σύγκριση των οικονοµικών ανισοτήτων. Ορίζεται ως η σχέση ανάµεσα στο αθροιστικό ποσοστό των ατόµων ενός πληθυσµού (ταξινοµηµένων κατά αύξουσα σειρά µε βάση τη
δαπάνη ή το εισόδηµά τους) και στο αντίστοιχο ποσοστό της δαπάνης ή του εισοδήµατος που
αντιστοιχεί στα άτοµα αυτά. Με την έννοια αυτή, η καµπύλη Lorenz εκτείνεται πάντοτε µεταξύ
των σηµείων (0,0) και (1,1), αφού προφανώς το 0% (100%) του πληθυσµού κατέχει το 0%
(100%) της δαπάνης ή του εισοδήµατος. Στην περίπτωση που κάθε µέλος του πληθυσµού κατέχει ακριβώς το ίδιο εισόδηµα, η καµπύλη Lorenz γίνεται απλώς η διαγώνιος που συνδέει τα δύο
ακραία σηµεία (0,0) και (1,1), ενώ, όταν δεν υπάρχει πλήρης ισότητα, το κατώτερο τµήµα του
πληθυσµού θα λαµβάνει πάντοτε ένα αναλογικά µικρότερο µερίδιο εισοδήµατος. Έτσι, η
καµπύλη Lorenz θα βρίσκεται κάτω και δεξιά από τη διαγώνιο της ισοκατανοµής.
Αξιοποιώντας το θεώρηµα του Atkinson (1970),6 µπορεί εύκολα να εξεταστεί πώς ιεραρχούνται οι κατανοµές της δαπάνης και του εισοδήµατος στις διάφορες ΕΟΠ. Τα ευρήµατα των στατιστικών ελέγχων σύγκρισης όλων των καµπυλών Lorenz συνοψίζονται στον Πίνακα 2 πιο κάτω.
Όπως προκύπτει από την τελευταία γραµµή του πίνακα, οι κατανοµές της καταναλωτικής δαπάνης και του εισοδήµατος της πιο πρόσφατης ΕΟΠ (2008) εµφανίζονται λιγότερο άνισες (Lorenz
6 Σύµφωνα µε το θεώρηµα του Atkinson (1970), όταν η καµπύλη Lorenz µιας κατανοµής βρίσκεται εγγύτερα στην καµπύλη
Lorenz που αντιστοιχεί στην πλήρη ισότητα από ό,τι η καµπύλη Lorenz µιας άλλης κατανοµής για κάθε αθροιστικό πληθυσµιακό µερίδιο, τότε κάθε δείκτης ανισότητας που έχει τις επιθυµητές ιδιότητες (συµµετρία, ανεξαρτησία ως προς τη µονάδα µέτρησης του εισοδήµατος, ανεξαρτησία ως προς το µέγεθος του πληθυσµού, καθώς και ισχύς της “αρχής των µεταβιβάσεων,” δηλαδή ότι κάθε µεταφορά εισοδήµατος από ένα πλουσιότερο σε ένα φτωχότερο άτοµο, που δεν µεταβάλλει όµως τη σχετική τους θέση στην κατανοµή,
µειώνει την τιµή του δείκτη ανισότητας) θα αξιολογεί την πρώτη κατανοµή ως περισσότερο προσεγγίζουσα την ισότητα από ό,τι η
δεύτερη. Με άλλα λόγια, ceteris paribus, η κατανοµή που αντιστοιχεί στην καµπύλη Lorenz που βρίσκεται πιο κοντά στη γραµµή της
ισότητας είναι “κοινωνικά προτιµότερη” γιατί ενσωµατώνει χαµηλότερο επίπεδο ανισότητας.
Κοινωνική πολιτική και
κοινωνική συνοχή στην Ελλάδα
σε συνθήκες οικονοµικής κρίσης
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Καµπύλες Lorenz της κατανοµής της καταναλωτικής δαπάνης: 1974-2008
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Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΟΠ.

∆ιάγραµµα 2β

Καµπύλες Lorenz της κατανοµής του συνολικού εισοδήµατος: 1974-2008

Αθροιστικό μερίδιο (%) εισοδήματος

100
90

1974
1982
1988
1994
1999
2004
2008

80
70
60
50
40
30
20
10
0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Αθροιστικό πληθυσμιακό μερίδιο (%)
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΟΠ.

dominance, +) σε σχέση µε τις πέντε πρώτες κατανοµές της περιόδου 1974-1999, ενώ δεν παρουσιάζονται στατιστικά σηµαντικές διαφορές µε την κατανοµή του 2004/05. Κάτι ανάλογο προκύπτει και για τις κατανοµές της ΕΟΠ 2004/05 (Lorenz dominance, +) σε σχέση µε όλες τις προηγούµενες. Αντίθετα, προκύπτει µε βεβαιότητα ότι περισσότερο άνισες από όλες τις άλλες κατανοµές εµφανίζονται οι κατανοµές της δαπάνης και του εισοδήµατος της πρώτης ΕΟΠ (1974).
Η ιεράρχηση των τεσσάρων ενδιάµεσων κατανοµών της περιόδου 1982-1999 εµφανίζεται
περισσότερο σύνθετη και αβέβαιη. Κατά την περίοδο αυτή, σε γενικές γραµµές, το επίπεδο της
30
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Πίνακας 2

21-05-12

=

Συγκρίσεις σε επίπεδο σηµαντικότητας 1%. Όταν υπάρχει διπλό σύµβολο, το πρώτο από αυτά αναφέρεται στην κατανοµή της καταναλωτικής δαπάνης και το δεύτερο στην κατανοµή του εισοδήµατος.
Επεξήγηση των συµβόλων:
+: Η καµπύλη Lorenz της κατανοµής που βρίσκεται στη γραµµή του πίνακα υπερέχει (dominance) της κατανοµής για το έτος που
βρίσκεται στη στήλη.
-: Η καµπύλη Lorenz της κατανοµής που βρίσκεται στη γραµµή του πίνακα είναι υποδεέστερη της κατανοµής για το έτος που βρίσκεται στη στήλη.
=: Η υπόθεση της ισότητας των δύο καµπυλών Lorenz δεν απορρίπτεται στο συγκεκριµένο επίπεδο σηµαντικότητας.
x: Οι καµπύλες Lorenz τέµνονται.

ανισότητας φαίνεται να παραµένει σχετικά σταθερό, καθώς γίνεται συνήθως αποδεκτή η υπόθεση της ισότητας των καµπυλών Lorenz (δηλαδή, συνήθως, οι παρατηρούµενες µεταβολές δεν
είναι στατιστικά σηµαντικές). Κάποιες ενδείξεις προκύπτουν για µείωση της ανισότητας κατά
την υποπερίοδο 1988-1994 (κατανοµή δαπάνης) και για αύξησή της κατά τα έτη 1994-1999
(κατανοµή εισοδήµατος). Ωστόσο, είναι χαρακτηριστική η υπεροχή όλων των καµπυλών έναντι της καµπύλης του 1974, καθώς και η υπεροχή των καµπυλών των δύο πιο πρόσφατων ΕΟΠ
(2004/05 και 2008) έναντι των προηγουµένων.
Η σύγκριση των καµπυλών Lorenz µπορεί να γίνει πιο εύκολα µε βάση τα ∆ιαγράµµατα 3α
και 3β (επόµενη σελ.), στα οποία απεικονίζονται οι εκατοστιαίες διαφορές των συντεταγµένων
των καµπυλών Lorenz της κατανοµής της καταναλωτικής δαπάνης και του εισοδήµατος όλων
των ΕΟΠ από τις αντίστοιχες κατανοµές του 1974. Με βάση τη σύγκριση των κατανοµών της
δαπάνης (∆ιάγραµµα 3α) προκύπτει παραστατικά η υπεροχή όλων των κατανοµών έναντι της
κατανοµής του 1974, η οποία ταυτίζεται µε τον οριζόντιο άξονα, ενώ διακρίνονται τρεις ακόµα
οµάδες κατανοµών. Στην πρώτη οµάδα, οι δύο πιο πρόσφατες κατανοµές, του 2004/05 και του
2008, υπερέχουν σηµαντικά έναντι όλων των άλλων, ενώ δεν διαφέρουν µεταξύ τους (εµφανίζουν πολλαπλές τοµές και οι διαφορές δεν είναι στατιστικά σηµαντικές). Στη δεύτερη οµάδα η
κατανοµή του 1993/94 υπερέχει των κατανοµών του 1981/82, 1987/88 και 1998/99, οι οποίες
αποτελούν την τρίτη οµάδα και δεν διαφέρουν σηµαντικά ή τέµνονται µεταξύ τους. Η παρουσία και υπεροχή των κατανοµών της πρώτης οµάδας επιβεβαιώνεται και µε βάση την κατανοµή
του εισοδήµατος (∆ιάγραµµα 3β), ενώ στη δεύτερη οµάδα βρίσκονται οι κατανοµές του
1981/82, 1987/88 και 1993/94, οι οποίες δεν διαφέρουν µεταξύ τους, αλλά υπερέχουν της καταΚοινωνική πολιτική και
κοινωνική συνοχή στην Ελλάδα
σε συνθήκες οικονοµικής κρίσης
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∆ιαφορές από την κατανοµή του 1974 τις οποίες εµφανίζουν οι εκατοστιαίες
συντεταγµένες των καµπυλών Lorenz της κατανοµής της καταναλωτικής δαπάνης
όλων των ΕΟΠ
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Διαφορά αθροιστικού εκατοστιαίου μεριδίου
εισοδήματος από κατανομή 1974

∆ιάγραµµα 3β

∆ιαφορές από την κατανοµή του 1974 τις οποίες εµφανίζουν οι εκατοστιαίες
συντεταγµένες των καµπυλών Lorenz της κατανοµής εισοδήµατος όλων των ΕΟΠ
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Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΟΠ.

νοµής του 1998/99, που αποτελεί την τρίτη οµάδα. Εποµένως, η µόνη περίοδος για την οποία
οι δύο κατανοµές δίνουν διαφορετικά αποτελέσµατα είναι η δεκαετία του 1990.
Η διαχρονική εξέλιξη των δεικτών ανισότητας που επιλέχθηκαν για τη µελέτη παρουσιάζεται στα ∆ιαγράµµατα 4α και 4β µε βάση την κατανοµή της δαπάνης και του εισοδήµατος αντίστοιχα. Για λόγους συγκρισιµότητας, οι τιµές όλων των δεικτών έχουν αναχθεί σε σταθερή
βάση (1974=100). Σε συµφωνία µε τα προηγούµενα αποτελέσµατα, από τα διαγράµµατα αυτά
32
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∆ιαχρονική εξέλιξη των δεικτών ανισότητας 1974-2008 (1974=100): κατανοµή
συνολικής δαπάνης
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∆ιάγραµµα 4β

∆ιαχρονική εξέλιξη των δεικτών ανισότητας 1974-2008 (1974=100): κατανοµή
συνολικού εισοδήµατος
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προκύπτει ότι κατά την περίοδο της Μεταπολίτευσης η ανισότητα µειώθηκε σηµαντικά ανάµεσα στα χρόνια 1974 και 1982. Έκτοτε παρέµεινε σχετικά σταθερή, µε µικρές αυξοµειώσεις
κατά την περίοδο 1982-1999, µειώθηκε και πάλι σηµαντικά στην περίοδο 1999-2004 και διατηρήθηκε σε ανάλογα επίπεδα στη συνέχεια (2004-2008). Οι δείκτες που καταγράφουν τη
σηµαντικότερη µείωση της ανισότητας κατά την εξεταζόµενη περίοδο είναι αυτοί που παρουσιάζουν µεγαλύτερη ευαισθησία σε µεταβολές στα άκρα της κατανοµής (δείκτες Atkinson).
Κοινωνική πολιτική και
κοινωνική συνοχή στην Ελλάδα
σε συνθήκες οικονοµικής κρίσης
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∆ιαχρονική εξέλιξη του δείκτη Gini 1994-2009: κατανοµή διαθέσιµου
εισοδήµατος, ECHP/EU-SILC και ΕΟΠ
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Η συνολική ανισότητα µε βάση την κατανοµή της δαπάνης των νοικοκυριών µειώνεται εντυπωσιακά κατά την περίοδο 1974-1982 (-13,3%, -25,3% και -21,1% µε βάση το δείκτη Gini και
τους δείκτες Atkinson για ε=0,5 και ε=2, αντίστοιχα), ενώ διατηρεί ανάλογες τιµές, που συνήθως δεν είναι στατιστικά σηµαντικά διαφορετικές µεταξύ τους, για την περίοδο 1982-1999
(συνολική µεταβολή, ανάλογα µε το δείκτη, από -0,7% έως 3,6%). Την περίοδο 1999-2004 η
ανισότητα µειώνεται και πάλι σηµαντικά (-9,4% έως -19,8%), ενώ αυξάνεται ελαφρά ανάµεσα
στα έτη 2004 και 2008 (0,2% έως 4,1%) µε βάση την ίδια κατανοµή. Με άλλα λόγια, µεγάλη
και στατιστικά σηµαντική ήταν η µείωση της ανισότητας στην υποπερίοδο 1974-1982 και, σε
µικρότερο βαθµό, στην υποπερίοδο 1999-2004. Τα προηγούµενα ευρήµατα επαληθεύονται και
µε βάση την κατανοµή του εισοδήµατος των νοικοκυριών, ως προς την οποία η µείωση της ανισότητας στην περίοδο 1974-1982 είναι ακόµα πιο σηµαντική (-19,3% έως 35,8%) σε σχέση µε
τη µείωση ως προς την κατανοµή της καταναλωτικής δαπάνης. Όµως, η µικρή αύξηση της ανισότητας που καταγράφεται κατά τη τελευταία υποπερίοδο ως προς την κατανοµή της κατανάλωσης δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται µε βάση την κατανοµή του εισοδήµατος.
Εκτός των ΕΟΠ, δεν υπάρχουν άλλες βάσεις δεδοµένων που να συλλέγουν στοιχεία για τις
καταναλωτικές δαπάνες των νοικοκυριών της χώρας. Όµως, τόσο το Ευρωπαϊκό Πάνελ Νοικοκυριών (ECHP) για την περίοδο 1995-2001 όσο και η Ευρωπαϊκή Έρευνα Εισοδήµατος και
Συνθηκών ∆ιαβίωσης (EU-SILC) για την περίοδο 2003-2009 συλλέγουν πληροφορίες για το
διαθέσιµο εισόδηµα των νοικοκυριών. Εκτιµήσεις του δείκτη Gini για την κατανοµή του διαθέσιµου εισοδήµατος των νοικοκυριών (όπου δεν περιλαµβάνονται τα τεκµαρτά ιδιωτικά εισοδήµατα) στις τέσσερεις τελευταίες ΕΟΠ, αλλά και µε βάση τα δεδοµένα του ECHP και του EUSILC, παρουσιάζονται στο ∆ιάγραµµα 4γ. Σε γενικές γραµµές, η τάση που καταγράφεται τόσο
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από το ECHP όσο και από το EU-SILC είναι παρόµοια µε αυτή που καταγράφεται από τις
ΕΟΠ. Όµως, το επίπεδο της ανισότητας που καταγράφεται στις εν λόγω ευρωπαϊκές έρευνες
είναι συνήθως υψηλότερο από αυτό των ΕΟΠ, ενώ, επίσης, αντίθετα µε την ΕΟΠ, δεν καταγράφεται µείωση της ανισότητας κατά την υποπερίοδο 2004-2008.
3.2 ∆οµή της ανισότητας
Προκειµένου να διερευνηθεί η δοµή της ανισότητας, χρησιµοποιείται ως δείκτης η µέση
λογαριθµική απόκλιση (δεύτερος δείκτης του Τheil) και αξιοποιείται η δυνατότητα διάσπασής
της µε τέτοιον τρόπο ώστε να εκτιµάται η συνεισφορά των επιµέρους παραγόντων στη διαµόρφωση της συνολικής ανισότητας. Ο συγκεκριµένος δείκτης ανισότητας, όπως και ορισµένοι
άλλοι “αθροιστικά διαχωρίσιµοι” δείκτες, οι οποίοι όµως έχουν ορισµένα µειονεκτήµατα σε
σχέση µε τη µέση λογαριθµική απόκλιση, επιτρέπει το διαχωρισµό της συνολικής ανισότητας σε
ανισότητα “µεταξύ πληθυσµιακών οµάδων” και ανισότητα “εντός πληθυσµιακών οµάδων”,
όταν ο πληθυσµός χωριστεί σε µη επικαλυπτόµενες οµάδες (Shorrocks, 1980). Το µέρος της ανισότητας “µεταξύ” των οµάδων µπορεί να οριστεί ως η τιµή του δείκτη ανισότητας όταν όλες οι
διαφορές στα εισοδήµατα “εντός” των οµάδων έχουν τεχνικά εξαφανιστεί, αλλά οι µέσες διαφορές µεταξύ των διαφόρων oµάδων παραµένουν ανέπαφες. Με άλλα λόγια, είναι η τιµή του
δείκτη ανισότητας για την υποθετική κατανοµή όπου κάθε άτοµο στην ίδια οµάδα λαµβάνει
εισόδηµα ίσο µε το µέσο εισόδηµα της οµάδας. Με τον τρόπο αυτό η ανισότητα “εντός” των
οµάδων εξαλείφεται και αυτό που µένει είναι οι διαφορές των εισοδηµάτων “µεταξύ” των πληθυσµιακών οµάδων. Αντίστοιχα, η ανισότητα “εντός” των οµάδων ορίζεται ως η τιµή του δείκτη
ανισότητας όταν οι εισοδηµατικές διαφορές “µεταξύ” των οµάδων έχουν εξαφανιστεί, αλλά οι
εισοδηµατικές διαφορές “εντός” αυτών παραµένουν σταθερές· δηλαδή είναι η τιµή του δείκτη
για µια υποθετική κατανοµή, στην οποία ο µέσος κάθε οµάδας είναι ίδιος µε τον γενικό µέσο.
Στον Πίνακα 3 (επόµενη σελ.) παρουσιάζεται η εκατοστιαία συνεισφορά της ανισότητας
“µεταξύ” των διαφόρων κοινωνικοοικονοµικών οµάδων στη συνολική ανισότητα. Για την οµαδοποίηση του πληθυσµού χρησιµοποιούνται ως κριτήρια η περιφέρεια διαµονής του νοικοκυριού, το µέγεθος του δήµου ή της κοινότητας διαµονής (βαθµός αστικότητας), ο δηµογραφικός
τύπος του νοικοκυριού, η επαγγελµατική κατάσταση του αρχηγού του νοικοκυριού και το επίπεδο της εκπαίδευσής του.7 Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα, η συνεισφορά των
7 Βαθµός αστικότητας: Αθήνα και Θεσσαλονίκη, λοιπές αστικές περιοχές, ηµιαστικές, αγροτικές.
∆ηµογραφικός τύπος του νοικοκυριού: ένα άτοµο κάτω των 65 ετών, ένα άτοµο 65 ετών και άνω, ζευγάρι χωρίς παιδιά και οι δύο
κάτω των 65 ετών, ζευγάρι χωρίς παιδιά µε τουλάχιστον έναν 65 και άνω, ζευγάρι µε ένα παιδί έως 18 ετών, ζευγάρι µε δύο παιδιά
έως 18 ετών, ζευγάρι µε τρία ή περισσότερα παιδιά έως 18 ετών, µονογονεϊκά νοικοκυριά, άλλα νοικοκυριά.
Επαγγελµατική κατάσταση του αρχηγού του νοικοκυριού: εργοδότης εκτός αγροτικού τοµέα, στέλεχος ή ελεύθερος επαγγελµατίας
εκτός αγροτικού τοµέα, αυτοαπασχολούµενος εκτός αγροτικού τοµέα, εργαζόµενος αγροτικού τοµέα, µισθωτός εργάτης εκτός αγροτικού τοµέα, µισθωτός υπάλληλος εκτός αγροτικού τοµέα, άνεργος, συνταξιούχος, άλλη επαγγελµατική κατάσταση.
Επίπεδο εκπαίδευσης του αρχηγού του νοικοκυριού: πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ, απολυτήριο λυκείου, απολυτήριο γυµνασίου, απολυτήριο
δηµοτικού, δεν πήγε/δεν τελείωσε δηµοτικό.
Κοινωνική πολιτική και
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σε συνθήκες οικονοµικής κρίσης
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Ποσοστό % συνεισφοράς στη συνολική ανισότητα αποδιδόµενο σε διαφορές
“µεταξύ των πληθυσµιακών οµάδων” µε βάση την κατανοµή της καταναλωτικής
δαπάνης και τη µέση λογαριθµική απόκλιση (δεύτερος δείκτης του Τheil)

Κριτήριο
ομαδοποίησης

Περιφέρεια διαμονής
Βαθμός αστικότητας

Δημογραφικός τύπος
νοικοκυριού
Επαγγελματική
κατάσταση αρχηγού
νοικοκυριού

Επίπεδο εκπαίδευσης
αρχηγού νοικοκυριού

Πολυμεταβλητή
διάσπαση ανισότητας

Αριθμός
ομάδων

1974

1982

1988

1994

1999

2004

2008

4

13,3

9,8

10,2

6,5

10,0

6,8

7,1

11

14,0

8,2

7,4

6,9

7,2

6,2

6,2

9

3,7

5,6

6,8

6,4

7,2

7,0

5,8

9

17,0

12,5

13,5

11,5

13,8

15,8

13,9

5

25,2

17,7*

20,8

21,0

19,9

21,1

24,4

109

33,3

26,4

30,5

28,8

32,8

29,4

32,9

* Μόνο 4 οµάδες µε βάση το επίπεδο εκπαίδευσης.
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΟΠ.

“µεταξύ” των οµάδων ανισοτήτων στη συνολική ανισότητα σε καµία από τις τέσσερεις πρώτες
οµαδοποιήσεις δεν ξεπερνά το 17% σε ολόκληρη την εξεταζόµενη περίοδο 1974-2008. Με
άλλα λόγια, το κατά πολύ µεγαλύτερο µερίδιο της συνολικής ανισότητας προσδιορίζεται από
διαφορές που υπάρχουν “εντός” των διαφόρων κοινωνικοοικονοµικών οµάδων παρά από διαφορές “µεταξύ” των οµάδων αυτών. Μια σηµαντική εξαίρεση στον κανόνα αυτό προκύπτει µε
βάση την τελευταία οµαδοποίηση του Πίνακα 3. Το επίπεδο εκπαίδευσης του αρχηγού του νοικοκυριού µπορεί από µόνο του, σε κάθε περίπτωση, να “ερµηνεύσει” το 21%-25% της συνολικής ανισότητας. Εποµένως, οι εκπαιδευτικές ανισότητες φαίνεται να είναι στενά συνδεδεµένες
µε τις οικονοµικές ανισότητες. Τα προηγούµενα αποτελέσµατα ενισχύονται και από τα αποτελέσµατα της πολυµεταβλητής διάσπασης της ανισότητας που παρουσιάζονται στην τελευταία
γραµµή του Πίνακα 3. Ακόµη και όταν ο πληθυσµός οµαδοποιείται σε πολλές (109) µικρές και
εξαιρετικά οµοιογενείς οµάδες, ο συνδυασµός των σηµαντικότερων µεταβλητών του Πίνακα 3
µπορεί να “ερµηνεύσει” περίπου το 30% της συνολικής ανισότητας, ενώ άλλα αποτελέσµατα,
που δεν εµφανίζονται εδώ για λόγους οικονοµίας χώρου, δείχνουν ότι, από όλες τις χρησιµοποιούµενες µεταβλητές, µόνο το επίπεδο εκπαίδευσης του αρχηγού διατηρεί ποσοτικά σηµαντική “ανεξάρτητη” ερµηνευτική ικανότητα.
3.3 Ανάλυση της µεταβολής της ανισότητας
Τα αποτελέσµατα της Ενότητας 3.1 δείχνουν ότι η ανισότητα µειώθηκε σηµαντικά κατά την
περίοδο 1974-2008. Ταυτόχρονα, παρατηρήθηκαν σηµαντικές µεταβολές στη δοµή του πληθυσµού (αστικοποίηση, γήρανση του πληθυσµού, µείωση της σηµασίας του αγροτικού τοµέα,
βελτίωση του επιπέδου εκπαίδευσης του πληθυσµού, κ.λπ.). Είναι, εποµένως, ενδιαφέρον να
36
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εξεταστεί πώς οι µεταβολές στη σύνθεση του πληθυσµού επηρέασαν τη µεταβολή της συνολικής ανισότητας. Αυτό µπορεί να γίνει µε την τεχνική της “ανάλυσης της µεταβολής της ανισότητας” (Mookherjee and Shorrocks, 1982), η οποία βασίζεται σε “αθροιστικά διαχωρίσιµους”
δείκτες που επιτρέπουν την ανάλυση της ανισότητας σε ανισότητα “µεταξύ” και “εντός” πληθυσµιακών οµάδων.8
Η τεχνική αυτή αποδίδει τη µεταβολή της συνολικής ανισότητας σε τρεις διαφορετικούς
παράγοντες: στην επίδραση της διαχρονικής µεταβολής της ανισότητας “εντός” των οµάδων,
στην επίδραση της µεταβολής των πληθυσµιακών µεριδίων ή δηµογραφικών µεταβολών και
στην επίδραση της σχετικής µεταβολής των µέσων τιµών των χρησιµοποιούµενων µεταβλητών
(κατανάλωσης, εισοδήµατος) των επιµέρους οµάδων. Το µέγεθος καθεµιάς από τις προηγούµενες επιδράσεις δίνεται αναλυτικά στον Πίνακα 4 (επόµενη σελ.) για την κατανοµή τόσο της
καταναλωτικής δαπάνης όσο και του εισοδήµατος, µε δείκτες ανισότητας το δείκτη του Theil,
τη µέση λογαριθµική απόκλιση και τη διακύµανση των λογαρίθµων.9 Η απόλυτη συνεισφορά
των παραγόντων αυτών µπορεί εύκολα να προκύψει από την αντίστοιχη εκατοστιαία συνεισφορά σε συνδυασµό µε τις δύο τελευταίες γραµµές του πίνακα, όπου δίνονται η απόλυτη και
η εκατοστιαία µεταβολή της συνολικής ανισότητας. Εάν ένας επιµέρους παράγοντας συνεισφέρει στην αύξηση της ανισότητας, το αντίστοιχο πρόσηµο της εκατοστιαίας συνεισφοράς
του στη µείωση της συνολικής ανισότητας είναι αρνητικό.
Από τα αποτελέσµατα του Πίνακα 4 προκύπτουν ορισµένα ενδιαφέροντα συµπεράσµατα.
Πρώτον, στις περισσότερες περιπτώσεις η συµβολή των δηµογραφικών µεταβολών του πληθυσµού στη συνολική µεταβολή του επιπέδου ανισότητας δεν είναι ιδιαίτερα µεγάλη. Σε σχεδόν
όλες τις περιπτώσεις η εκατοστιαία συνεισφορά των δηµογραφικών µεταβολών στη µείωση ή
αύξηση της συνολικής ανισότητας δεν ξεπερνά το 20%, ενώ είναι πιο σηµαντική στην περίπτωση των οµαδοποιήσεων µε βάση την επαγγελµατική κατάσταση και το επίπεδο εκπαίδευσης του αρχηγού. Το γεγονός αυτό από µια άποψη είναι παράδοξο, δεδοµένου ότι στις περισσότερες περιπτώσεις τα πληθυσµιακά µερίδια αυτών των επιµέρους οµάδων µεταβλήθηκαν
σηµαντικά κατά την περίοδο 1974-2008. ∆εύτερον, είναι χαρακτηριστικό ότι οι περισσότερες
δηµογραφικές µεταβολές συνέβαλαν στην αύξηση παρά στη µείωση της συνολικής ανισότητας
(αρνητική εκατοστιαία συνεισφορά),10 µε εξαίρεση κυρίως την ταξινόµηση του πληθυσµού
ανάλογα µε το βαθµό αστικότητας, από όπου προκύπτει ότι, µε βάση την κατανοµή της κατα8 Βλ. επίσης Jantti (1997), Johnson and Shipp (1997) και Henley (1998). Για εφαρµογές στην Ελλάδα, βλ. Tsakloglou (1993,
1997) και Μητράκος (2000).
9 Σε σύγκριση µε άλλους δείκτες ανισότητας, οι δείκτες αυτοί είναι περισσότερο ευαίσθητοι σε µεταβολές στο πάνω (Theil) και
το κάτω (µέση λογαριθµική απόκλιση και διακύµανση των λογαρίθµων) άκρο της κατανοµής. Είναι ενδιαφέρον ότι οι τιµές αυτών των
δεικτών ανισότητας δείχνουν µείωση της ανισότητας κατά την υπό εξέταση περίοδο ακόµα µεγαλύτερη από αυτή που καταγράφουν
οι δείκτες Gini και Atkinson.
10 Τέτοιες δηµογραφικές µεταβολές είναι π.χ., η γήρανση του πληθυσµού, η µείωση των απασχολουµένων στον πρωτογενή
τοµέα και η αύξηση του αριθµού των συνταξιούχων και των ανέργων, η µείωση του µέσου µεγέθους των νοικοκυριών, η µεταβολή
του αριθµού των οικονοµικά ενεργών µελών, κ.ά.
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Εκατοστιαία συνεισφορά των επιµέρους παραγόντων στη µεταβολή της συνολικής
ανισότητας στην περίοδο 1974-2008
Κατανομή καταναλωτικής δαπάνης

Κριτήριο
ταξινόμησης

Βαθμός αστικότητας

Αριθμός
υποομάδων
4

Μέση
Δείκτης λογαριθμική Διακύμανση
Theil
απόκλιση λογαρίθμων

Κατανομή εισοδήματος

Μέση
Δείκτης λογαριθμική Διακύμανση
Theil
απόκλιση λογαρίθμων

Δ(α)

74,7

74,8

72,8

82,4

82,4

73,0

Δ(β)

6,6

5,9

9,3

-0,4

-0,3

2,2

Δ(γ)

18,

19,2

18,0

17,9

17,9

24,8

Δ(α)

102,9

103,9

101,8

102,8

101,7

96,9

Δ(β)

-6,3

-6,7

-9,6

-6,1

-5,4

-4,4

Δ(γ)

3,4

2,7

7,7

3,3

3,6

7,4

Δ(α)

88,0

90,9

91,9

80,8

88,3

93,9

Δ(β)

-8,3

-12,5

-12,2

-10,6

-15,9

-19,4

Δ(γ)

20,2

21,6

20,3

29,8

27,5

25,6

Δ(α)

64,4

67,1

65,8

70,6

70,4

67,5

Δ(β)

20,0

-7,5

-7,0

6,7

-18,6

-21,3

Δ(γ)

15,5

40,4

41,2

22,7

48,2

53,8

-0,076

-0,079

-0,164

-0,125

-0,117

-0,232

-36,6

-38,1

-39,2

-45,6

-45,6

-46,7

Δημογραφικός τύπος

Επαγγελματική
κατάσταση

Επίπεδο εκπαίδευσης

9

9

5

Απόλυτη μεταβολή συνολικής
ανισότητας
Εκατοστιαία μεταβολή συνολικής
ανισότητας

∆(α) επίδραση των µεταβολών “εντός” οµάδων,
∆(β) επίδραση µεταβολών πληθυσµιακών µεριδίων,
∆(γ) επίδραση της σχετικής µεταβολής των µέσων τιµών (κατανάλωσης ή εισοδήµατος).
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΟΠ.

ναλωτικής δαπάνης, η αύξηση της αστικοποίησης του πληθυσµού έχει συµβάλει σε ελαφρά
µείωση της ανισότητας (6% έως 9% της συνολικής µείωσης). Τρίτον, η ceteris paribus επίδραση της διαχρονικής µεταβολής της ανισότητας “εντός” των οµάδων είναι πάντοτε θετική
και µάλιστα δηµιουργεί τη µεγαλύτερη από όλες τις παρατηρούµενες µεταβολές της ανισότητας. Σε σχεδόν όλες τις περιπτώσεις ο παράγοντας αυτός συνεισφέρει περισσότερο από τα 2/3
της συνολικής µείωσης της ανισότητας. Στην περίπτωση µάλιστα του δηµογραφικού τύπου νοικοκυριού, η συνεισφορά αυτή ξεπερνά το 100% και µε τον τρόπο αυτό αντισταθµίζει άλλες επιδράσεις που τείνουν να αυξάνουν την ανισότητα, ενώ στην περίπτωση του βαθµού αστικότητας και της επαγγελµατικής κατάστασης του αρχηγού ξεπερνά το 70% και 80%, αντίστοιχα.
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Τέταρτον, ceteris paribus, η συνεισφορά των σχετικών µεταβολών στις µέσες τιµές των µεταβλητών της καταναλωτικής δαπάνης και του εισοδήµατος είναι, τουλάχιστον σε ορισµένες
περιπτώσεις, σηµαντική (οµαδοποίηση µε βάση το βαθµό αστικότητας, την επαγγελµατική
κατάσταση και, κυρίως, το επίπεδο εκπαίδευσης του αρχηγού).

Φτώχεια

4.1 ∆ιαχρονική µεταβολή της φτώχειας
Η φτώχεια που υπάρχει σε µια κοινωνία καταγράφεται γενικά µε δυο µορφές: ως “απόλυτη”
και ως “σχετική”. Σύµφωνα µε την έννοια της απόλυτης φτώχειας, ένα άτοµο θεωρείται φτωχό
όταν το εισόδηµά του δεν επαρκεί για την επιβίωσή του, δηλαδή τη διατήρηση της φυσικής του
δύναµης και υγείας. Με την έννοια αυτή, η απόλυτη φτώχεια δίνει έµφαση στις βιολογικές ανάγκες και παραβλέπει άλλες πτυχές, που σχετίζονται µε τις κοινωνικές και πολιτιστικές αναζητήσεις του ανθρώπου της σύγχρονης εποχής. Ένα άτοµο, για να ξεφύγει από την απόλυτη φτώχεια, πρέπει να κατέχει και να καταναλώνει ένα ελάχιστο “καλάθι” αγαθών και υπηρεσιών
ποσοτικά και ποιοτικά καθορισµένων, που να περιλαµβάνει διατροφή, ένδυση, στέγαση κ.ά. Η
χρηµατική αξία αυτού του καλαθιού θα αντιστοιχεί στη λεγόµενη “απόλυτη γραµµή φτώχειας”
(absolute poverty line).
Με την έννοια της σχετικής φτώχειας, ένα άτοµο θεωρείται φτωχό όταν το εισόδηµά του δεν
επαρκεί για να του εξασφαλίσει ένα επίπεδο διαβίωσης συνεπές µε τις συνήθειες και τα πρότυπα της συγκεκριµένης κοινωνίας στην οποία ζει. Έτσι, στην περίπτωση αυτή η “σχετική
γραµµή φτώχειας” (relative poverty line) ορίζεται σε σχέση µε τα οικονοµικά και άλλα χαρακτηριστικά της κοινωνίας στην οποία ανήκει το άτοµο και κατά συνέπεια µπορεί να διαφοροποιείται µεταξύ χωρών, αλλά και διαχρονικά. Όπως είναι φανερό, η έννοια της σχετικής φτώχειας δέχεται την ύπαρξη όχι µόνο βιολογικών αναγκών αλλά και κοινωνικών και πολιτιστικών,
που “ολοκληρώνουν” το άτοµο και το καθιστούν παραγωγικό µέλος της κοινωνίας. Έτσι, η
σχετική θεώρηση της φτώχειας δίνει έµφαση στην οικονοµική ανισότητα µεταξύ των µελών
µιας κοινωνίας, σε αντίθεση µε την απόλυτη, που δίνει έµφαση στην οικονοµική ανεπάρκεια.
Στην ανάλυση της φτώχειας στο τµήµα αυτό της µελέτης χρησιµοποιούνται κυρίως σχετικές
γραµµές φτώχειας που, µε βάση τον ορισµό της Eurostat, αντιστοιχούν στο 60% της διαµέσου της
κατανοµής της ισοδύναµης καταναλωτικής δαπάνης ή του εισοδήµατος της αντίστοιχης ΕΟΠ. Με
βάση αυτόν τον ορισµό, το 2008 το 15,0% (15,6%) του συνόλου του πληθυσµού, δηλαδή περίπου 1,8 εκατοµµύρια άτοµα, βρισκόταν κάτω από τη γραµµή φτώχειας µε βάση την κατανοµή της
καταναλωτικής δαπάνης (εισοδήµατος). Την ίδια χρονιά, το χάσµα φτώχειας –δηλαδή το ποσό
που θα απαιτούνταν για να αυξηθεί η κατανάλωση όλων των φτωχών στο επίπεδο της γραµµής
φτώχειας ως ποσοστό της συνολικής καταναλωτικής δαπάνης (εισοδήµατος)– ήταν 3,3% (3,4%).
Κοινωνική πολιτική και
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Για την εκτίµηση των διαχρονικών µεταβολών της φτώχειας χρησιµοποιούνται ως δείκτες
το ποσοστό φτώχειας, το χάσµα φτώχειας και ο δείκτης των Foster κ.ά. (a=2), που είναι περισσότερο ευαίσθητος σε ακραίες καταστάσεις φτώχειας, ενώ η γραµµή φτώχειας ορίζεται τόσο
σε σχετικούς όσο και σε απόλυτους όρους. Η σχετική γραµµή φτώχειας σε κάθε ΕΟΠ ορίζεται,
όπως ήδη αναφέρθηκε, ως το 60% της διαµέσου της κατανοµής της ισοδύναµης καταναλωτικής δαπάνης ή του εισοδήµατος. Οι αντίστοιχες εκτιµήσεις αυτών των δεικτών σε σχετικούς
όρους, για όλες τις ΕΟΠ, παρουσιάζονται στα ∆ιαγράµµατα 5α (κατανοµή δαπάνης) και 5β
(κατανοµή εισοδήµατος), αφού προηγουµένως, για λόγους καλύτερης σύγκρισης µεταξύ τους,
έχουν αναχθεί σε κοινή βάση (1974=100).
Σε γενικές γραµµές η διαχρονική µεταβολή της σχετικής φτώχειας είναι παρόµοια µε αυτή
της ανισότητας. Οι καταγραµµένες µεταβολές σε όλη τη µεταπολιτευτική περίοδο είναι πιο
έντονες όταν αντί του ποσοστού φτώχειας χρησιµοποιείται το χάσµα φτώχειας και ο δείκτης
του Foster κ.ά. (a=2). Στα χρόνια µεταξύ του 1974 και του 2008 το ποσοστό φτώχειας µε βάση
την κατανοµή της δαπάνης µειώνεται κατά 27,1% (από 20,4% του πληθυσµού σε 15,0%), ενώ
το χάσµα φτώχειας και ο δείκτης Foster κ.ά. µειώνονται κατά 43,3% και 53,2%, αντιστοίχως.
Οι αντίστοιχες µειώσεις των δεικτών φτώχειας µε βάση την κατανοµή του τρέχοντος εισοδήµατος ήταν 23,3%, 47,6% και 63,8%.
Όπως και στην περίπτωση της ανισότητας, η πολύ σηµαντική υποχώρηση της σχετικής φτώχειας στην εξεταζόµενη περίοδο είναι αποτέλεσµα κυρίως της µείωσής της κατά την υποπερίοδο 1974-1982, κατά την οποία η µείωση των δεικτών είναι µεταξύ 13,5% και 45,7% (ανάλογα µε το χρησιµοποιούµενο δείκτη και τη χρησιµοποιούµενη κατανοµή). Σηµαντική ήταν
40
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ωστόσο και η µείωση της σχετικής φτώχειας στην υποπερίοδο 1999-2004 (µεταξύ 9,3% και
45,2%). Αντίθετα, στις υπόλοιπες υποπεριόδους οι µεταβολές της σχετικής φτώχειας είναι λιγότερο θεαµατικές και συνήθως ακολουθούν τις αντίστοιχες µεταβολές του επιπέδου της συνολικής ανισότητας.
Στο σηµείο αυτό έχει ενδιαφέρον να ελεγχθεί η αξιοπιστία των προηγούµενων ευρηµάτων
και µε βάση τα στοιχεία των ερευνών ECHP και EU-SILC που είναι διαθέσιµα από τη Eurostat
για την περίοδο 1994-2008. Για το σκοπό αυτό, στο ∆ιάγραµµα 5γ παρουσιάζεται το ποσοστό
σχετικής φτώχειας µε βάση τόσο τα στοιχεία του διαθέσιµου εισοδήµατος των τεσσάρων
τελευταίων ΕΟΠ της περιόδου 1994-2008 όσο και τα αντίστοιχα στοιχεία των ερευνών ECHP
και EU-SILC περίπου για την ίδια περίοδο (1995-2009, που υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία).
Όπως και στην ανάλογη σύγκριση για την ανισότητα, για τη σύγκριση αυτή αξιοποιείται η
κατανοµή του διαθέσιµου εισοδήµατος, καθώς στις έρευνες ECHP και EU-SILC δεν καταγράφονται τα τεκµαρτά εισοδήµατα και οι δαπάνες των νοικοκυριών. Με βάση τα στοιχεία του
ECHP και του EU-SILC, η σχετική φτώχεια, παρά τις διακυµάνσεις που σηµείωσε, πιθανότατα
αποκλιµακώθηκε ελαφρά σε όλη την εξεταζόµενη περίοδο 1994-2009. Η σηµαντική µείωση
του ποσοστού φτώχειας που καταγράφηκε από τα στοιχεία για τη συνολική δαπάνη και το εισόδηµα βάσει των ΕΟΠ στην υποπερίοδο 1999-2004 δεν επαληθεύεται στον ίδιο βαθµό από την
κατανοµή του διαθέσιµου εισοδήµατος βάσει των ερευνών ECHP και EU-SILC (µείωση του
ποσοστού φτώχειας από 21,0% σε 20,0%) αλλά και, κυρίως, βάσει των ΕΟΠ (µείωση από
20,0% σε 19,8%). Επιπλέον, η µείωση του ποσοστού φτώχειας που καταγράφεται µε βάση τα
στοιχεία του διαθέσιµου εισοδήµατος των ΕΟΠ για την τελευταία διαθέσιµη περίοδο, 2004Κοινωνική πολιτική και
κοινωνική συνοχή στην Ελλάδα
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∆ιαχρονική εξέλιξη του ποσοστού φτώχειας 1994-2009: κατανοµή διαθέσιµου
εισοδήµατος, ECHP/EU-SILC και ΕΟΠ
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2008, είναι πολύ υψηλή, φθάνοντας τις τρεις εκατοστιαίες µονάδες (από 19,8% σε 16,8%), κάτι
που δεν επαληθεύεται από τα στοιχεία του EU-SILC.
Όµως, εκτός από τις µεταβολές σε σχετικούς όρους, µεγάλη σηµασία έχει και η µεταβολή της
φτώχειας σε απόλυτους όρους, δηλαδή όταν η γραµµή φτώχειας παραµένει διαχρονικά σταθερή
σε όρους πραγµατικής αγοραστικής δύναµης. Για την εξέταση των µεταβολών του επιπέδου
φτώχειας σε απόλυτους όρους, η γραµµή φτώχειας της ΕΟΠ του 1998/9 διατηρείται σταθερή σε
όρους πραγµατικής αγοραστικής δύναµης, µε βάση τις πληροφορίες που παρέχει ο ∆είκτης
Τιµών Καταναλωτή.11 Όταν η γραµµή φτώχειας διατηρείται σταθερή σε όρους πραγµατικής αγοραστικής δύναµης, τόσο το ποσοστό και το χάσµα φτώχειας όσο και ο δείκτης των Foster κ.ά.
µειώνονται θεαµατικά στην περίοδο 1974-2008. Πιο συγκεκριµένα, το ποσοστό φτώχειας µε
βάση την κατανοµή της καταναλωτικής δαπάνης µειώνεται κατά 87,8%, το χάσµα φτώχειας
κατά 93,3%, ενώ ο δείκτης των Foster κ.ά. κατά 95,8% (∆ιάγραµµα 6α). Τα αντίστοιχα ποσοστά
µείωσης για την κατανοµή του εισοδήµατος είναι ακόµα πιο σηµαντικά (88,6%, 94,3% και
96,4%, ∆ιάγραµµα 6β). Το ότι το χάσµα φτώχειας και ο δείκτης των Foster κ.ά. µειώνονται ταχύτερα από το ποσοστό φτώχειας υποδηλώνει όχι µόνο ότι οι φτωχοί το 2008 ήταν αναλογικά λιγότεροι από ό,τι το 1974, αλλά και ότι µειώνεται κατά µέσον όρο τόσο η απόσταση όσων παραµένουν φτωχοί από τη γραµµή φτώχειας όσο και η ανισότητα µεταξύ των φτωχών.
11 Εποµένως, αυτή η γραµµή φτώχειας δεν πρέπει να ερµηνευθεί ως “απόλυτη γραµµή φτώχειας”. Μέχρι στιγµής στην Ελλάδα
δεν υπάρχει κάποια “επίσηµη” γραµµή φτώχειας, ούτε κάποια σοβαρή επιστηµονική προσπάθεια προσδιορισµού µιας “απόλυτης”
γραµµής φτώχειας – αν και αυτό το θέµα είναι ιδιαίτερα αµφιλεγόµενο σε θεωρητικό επίπεδο, βλ. Callan and Nolan (1991).
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(Γραµµή φτώχειας 1999 σε όρους πραγµατικής αγοραστικής δύναµης)
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∆ιάγραµµα 6β

∆ιαχρονική µεταβολή δεικτών φτώχειας σε απόλυτους όρους, 1974-2008:
κατανοµή συνολικού εισοδήµατος
(Γραµµή φτώχειας 1999 σε όρους πραγµατικής αγοραστικής δύναµης)
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Η ταχεία αύξηση της µέσης κατανάλωσης και του µέσου εισοδήµατος σε πραγµατικούς
όρους κατά την υποπερίοδο 1974-1982, αλλά και η ταυτόχρονη ουσιώδης µείωση της ανισότητας, είχαν ως αποτέλεσµα το σηµαντικότερο τµήµα της καταγραµµένης µείωσης των δεικτών
της απόλυτης φτώχειας να λαµβάνει χώρα κατά την ίδια υποπερίοδο (σε ποσοστό από 45,6%
έως 73,7%, ανάλογα µε το χρησιµοποιούµενο δείκτη και τη χρησιµοποιούµενη κατανοµή).
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Μικρές και όχι πάντοτε σαφείς ως προς την κατεύθυνσή τους µεταβολές παρατηρούνται την
υποπερίοδο 1982-1994, στη συνέχεια καταγράφονται ουσιαστικές µειώσεις κατά τις δύο επόµενες υποπεριόδους (1994-1999 και κυρίως 1999-2004), ενώ και πάλι οι µεταβολές γίνονται
ασήµαντες και ασαφείς στην πιο πρόσφατη υποπερίοδο 2004-2008.
4.2 Οµάδες υψηλού κινδύνου φτώχειας
Όπως έγινε για την ανάλυση της δοµής της ανισότητας, έτσι και για την ανάλυση της δοµής
της φτώχειας ο πληθυσµός οµαδοποιείται σε οµοιογενείς, µη επικαλυπτόµενες οµάδες µε βάση
το βαθµό αστικότητας, το δηµογραφικό τύπο του νοικοκυριού, την επαγγελµατική κατηγορία
και το επίπεδο εκπαίδευσης του αρχηγού του νοικοκυριού. Ως δείκτης φτώχειας χρησιµοποιείται ο “αθροιστικά διαχωρίσιµος” δείκτης των Foster κ.ά. (1984). Τα σχετικά αποτελέσµατα για
επιλεγµένες πληθυσµιακές οµάδες παρουσιάζονται στους Πίνακες 5α (κατανοµή δαπάνης) και
5β (κατανοµή εισοδήµατος). Οι οµάδες που περιλαµβάνονται στους πίνακες αυτούς είναι
κυρίως οµάδες που συχνά αναφέρονται στο δηµόσιο διάλογο ως οµάδες υψηλού κινδύνου φτώχειας. Στο αριστερό µέρος του πίνακα παρουσιάζεται ο σχετικός κίνδυνος φτώχειας της οµάδας, δηλαδή ο λόγος της τιµής του δείκτη φτώχειας της οµάδας προς την τιµή του δείκτη για
ολόκληρο τον πληθυσµό. Η εκατοστιαία συµβολή κάθε οµάδας στη διαµόρφωση του συνολικού επιπέδου φτώχειας στη χώρα (δηλαδή ο σχετικός κίνδυνος φτώχειας πολλαπλασιασµένος
µε την πληθυσµιακή µερίδα της οµάδας) εµφανίζεται στο δεξιό µέρος του πίνακα. Και οι δύο
πληροφορίες είναι ιδιαίτερα χρήσιµες για τη χάραξη αποτελεσµατικής πολιτικής προκειµένου
να καταπολεµηθεί η φτώχεια. Προφανώς, ο εντοπισµός οµάδων υψηλού κινδύνου φτώχειας
είναι απαραίτητος για τη χάραξη ανάλογης πολιτικής. Όµως, κάποιες από τις οµάδες αυτές µπορεί να είναι πολύ µικρές και συνεπώς η συµβολή τους στη διαµόρφωση του συνολικού επιπέδου φτώχειας να είναι αµελητέα. Αντίθετα, οµάδες µε αρκετά υψηλές αλλά όχι ακραίες τιµές
σχετικού κινδύνου φτώχειας µπορεί να έχουν πολύ µεγάλη συνεισφορά στη διαµόρφωση του
συνολικού επιπέδου φτώχειας λόγω της συγκέντρωσης αναλογικά µεγάλου αριθµού µελών του
πληθυσµού σ’ αυτές.
Τα αποτελέσµατα του Πίνακα 5α οδηγούν σε ορισµένα ενδιαφέροντα συµπεράσµατα. Πρώτον, σε όλες τις ΕΟΠ ο κίνδυνος φτώχειας των κατοίκων των αγροτικών περιοχών είναι περίπου διπλάσιος από τον εθνικό µέσο όρο. Παρά τη σηµαντική µείωση του πληθυσµιακού µεριδίου των αγροτικών περιοχών στις πιο πρόσφατες ΕΟΠ, το 2008 η συµβολή τους στη διαµόρφωση του συνολικού επιπέδου φτώχειας ήταν 40,3%, αν και το ποσοστό αυτό είναι αισθητά
χαµηλότερο από το αντίστοιχο του 1974 (65,5%). ∆εύτερον, ο σχετικός κίνδυνος φτώχειας των
ηλικιωµένων ατόµων που µένουν µόνα (και σε µικρότερο βαθµό, των ηλικιωµένων ζευγαριών)
ήταν πολύ υψηλός σε όλες τις ΕΟΠ έως τη δεκαετία του 1990. Στην ίδια περίοδο, ενώ το πληθυσµιακό µερίδιο της οµάδας αυτής αυξήθηκε σηµαντικά, η συµβολή της στη διαµόρφωση του
συνολικού επιπέδου φτώχειας διατηρήθηκε κάτω από 10% στις δεκαετίες του 1970 και του
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4,65

Μόνα άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω

1,75

1982

Συμβολή στη διαμόρφωση της συνολικής φτώχειας (%)

21-05-12

Μέλη νοικοκυριών με αρχηγό
συνταξιούχο

1,92

Κάτοικοι αγροτικών περιοχών

1974

Σχετικός κίνδυνος φτώχειας (Ελλάδα: 1,00)

Επιλεγµένες οµάδες υψηλού κινδύνου φτώχειας: κατανοµή καταναλωτικής δαπάνης
(∆είκτης Foster et al., a=2)
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4,36
2,42

1,50
1,38
1,31
5,91
1,93

2,11

Μόνα άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω

Ζευγάρι χωρίς παιδιά (τουλάχιστον ένας
65 ετών και άνω)
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Ζευγάρι με 3 ή περισσότερα παιδιά έως
18 ετών

Μέλη μονογονεϊκών νοικοκυριών

Μέλη νοικοκυριών με αρχηγό αγρότη

Μέλη νοικοκυριών με αρχηγό άνεργο

Μέλη νοικοκυριών με αρχηγό
συνταξιούχο

Μέλη νοικοκυριών με αρχηγό που δεν
τελείωσε το δημοτικό σχολείο
2,14

2,37

4,01

1,26

0,64

2,60

1,49

3,80

1,52

1,16

1,12

2,42

1,71

2,22

1,50

1,44

1,93

2,10

2,92

3,42
2,27

2,15

1994

1,82

1988

2,60

1,26

2,65

1,54

1,73

2,43

1,74

2,06

1,77

1999

1,79

0,87

1,39

2,24

3,03

2,07

1,09

1,38

1,73

2004

1,64

56,6

26,4

5,6

3,22
0,49

30,9

2,7

1,47
2,91

11,2

11,3

7,0

56,9

1974

3,64

0,62

1,39

1,56

2008

43,1

39,2

4,7

27,9

0,9

5,8

18,0

10,2

53,8

1982

43,0

33,4

6,6

25,7

2,8

6,9

15,4

8,2

51,8

1988

42,8

41,3

6,0

18,6

2,1

11,5

18,9

11,1

53,4

1994

27,6

33,4

9,7

15,0

2,6

11,8

18,6

7,4

38,6

1999

17,2

24,2

3,2

15,4

3,8

12,3

11,5

5,8

35,2

2004

14,8

13,6

10,7

18,5

1,4

9,0

5,5

4,9

28,7

2008

11:05

0,72

2,86

5,38

1,63

1982

Συμβολή στη διαμόρφωση της συνολικής φτώχειας (%)

21-05-12

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΟΠ.

1,67

Κάτοικοι αγροτικών περιοχών

1974

Σχετικός κίνδυνος φτώχειας (Ελλάδα: 1,00)

Επιλεγµένες οµάδες υψηλού κινδύνου φτώχειας: κατανοµή συνολικού εισοδήµατος
(∆είκτης Foster et al., a=2)

Πληθυσμιακή ομάδα

Πίνακας 5β

3.Mitrakos-Tsakloglou:75 YEARS NEW NEW
46

3.Mitrakos-Tsakloglou:75 YEARS NEW NEW

21-05-12

11:05

47

Ανισότητα, φτώχεια και υλική
ευηµερία: από τη µεταπολίτευση
ώς την τρέχουσα κρίση

1980 και υψηλότερα από το όριο αυτό στην επόµενη δεκαετία. Παρά το ότι το πληθυσµιακό
µερίδιο των ηλικιωµένων συνέχισε να αυξάνεται στα επόµενα έτη, η συµβολή τους στη διαµόρφωση του εθνικού επιπέδου φτώχειας µειώθηκε τα τελευταία έτη, κυρίως τη δεκαετία του
2000.12 Τρίτον, αντίθετα µε ό,τι συχνά ακούγεται στο δηµόσιο διάλογο αλλά και µε ό,τι παρατηρείται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες (Eurostat, 2000, Tsakloglou and Papadopoulos, 2002), ο
κίνδυνος φτώχειας των µελών µονογονεϊκών νοικοκυριών είναι χαµηλότερος του εθνικού
µέσου όρου και η συµβολή τους στη διαµόρφωση της συνολικής φτώχειας πολύ χαµηλή
(1,0%). Τέταρτον, κατά την υπό εξέταση περίοδο ο κίνδυνος φτώχειας των µελών των νοικοκυριών µε αρχηγό αγρότη, άνεργο ή συνταξιούχο ήταν υψηλότερος από τον εθνικό µέσο όρο.
Η συµβολή των οµάδων αυτών στη διαµόρφωση της συνολικής φτώχειας αντανακλά κυρίως τη
µεταβολή των πληθυσµιακών τους µεριδίων. Η µείωση του πληθυσµιακού µεριδίου των νοικοκυριών µε αρχηγό αγρότη οδήγησε στο να µειωθεί η συµβολή της οµάδας στη διαµόρφωση
της συνολικής φτώχειας από 41,0% το 1974 σε 16,3% το 2008, ενώ έφθασε και το 13,9% το
2004. Η ανεργία ήταν αµελητέα κατά τη δεκαετία του 1970, αλλά αυξήθηκε σηµαντικά στις
επόµενες δεκαετίες. Συνακόλουθα, η συµβολή των µελών των νοικοκυριών µε αρχηγό άνεργο
στη διαµόρφωση του συνολικού επιπέδου φτώχειας αυξήθηκε από 0,7% το 1974 σε 6,8% το
1999 και 5,4% το 2008.
Επισηµαίνεται επίσης ότι κατά την εξεταζόµενη περίοδο αυξήθηκε σηµαντικά το πληθυσµιακό µερίδιο των συνταξιούχων στην Ελλάδα. Γι’ αυτό, όταν χρησιµοποιείται η κατανοµή
της καταναλωτικής δαπάνης, η συµβολή των µελών των νοικοκυριών µε αρχηγό συνταξιούχο
αυξάνεται από 25,2% το 1974 σε 44,2% το 2008, παρά την αισθητή πτώση του σχετικού κινδύνου φτώχειας της οµάδας κατά τις τρεις πιο πρόσφατες ΕΟΠ. Αντίθετα, όταν χρησιµοποιείται η κατανοµή εισοδήµατος, η εικόνα αλλάζει δραστικά. Ο σχετικός κίνδυνος φτώχειας της
οµάδας εµφανίζεται στο τέλος της περιόδου αισθητά χαµηλότερος του εθνικού µέσου όρου και
η συµβολή της οµάδας στη διαµόρφωση της συνολικής φτώχειας µειώνεται από 41,3% το 1994
σε 13,6% το 2008.
Η τελευταία γραµµή του Πίνακα 5α δείχνει ότι σε όλες τις ΕΟΠ τα µέλη νοικοκυριών µε
αρχηγό άτοµο χαµηλού επιπέδου εκπαίδευσης (άτοµο που δεν ολοκλήρωσε την πρωτοβάθµια
εκπαίδευση) αντιµετώπιζαν κίνδυνο φτώχειας τρεις έως τέσσερις φορές υψηλότερο από τον
εθνικό µέσο όρο. Η ουσιαστική βελτίωση του µέσου επιπέδου εκπαίδευσης του πληθυσµού σε
ολόκληρη τη µεταπολιτευτική περίοδο είχε ως αποτέλεσµα να µειωθεί σηµαντικά το πληθυσµιακό µερίδιο της οµάδας αυτής. Αντίστοιχη µείωση παρατηρήθηκε και στη συµβολή της οµάδας στη διαµόρφωση της συνολικής φτώχειας, από 63,4% σε 38,3%, αν και η συµβολή αυτή
12 Αν ληφθεί υπόψη ότι ο δείκτης των Foster κ.ά.(1984) παρουσιάζει ευαισθησία τόσο ως προς τη µέση απόσταση των φτωχών
από τη γραµµή φτώχειας όσο και ως προς την ανισοκατανοµή των πόρων µεταξύ των φτωχών, είναι πολύ πιθανό ότι η µείωση της
συµβολής πρέπει να αποδοθεί σε παράγοντες που αύξησαν τα εισοδήµατα των πολύ φτωχών ηλικιωµένων κατά την εξεταζόµενη
περίοδο (π.χ. σηµαντικές αυξήσεις συντάξεων ΟΓΑ, εισαγωγή ΕΚΑΣ, κ.ά.). Βλ. Ματσαγγάνης (2011).
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παραµένει πολύ υψηλή. Όµως, όταν χρησιµοποιείται η κατανοµή του εισοδήµατος αντί της
κατανοµής της καταναλωτικής δαπάνης, η συµβολή της οµάδας εµφανίζεται να είναι πολύ
χαµηλότερη. Σε γενικές γραµµές, οι διαφορές που εµφανίζονται στους Πίνακες 5α και 5β µπορούν να αποδοθούν κυρίως στη διαφορά της αποταµιευτικής συµπεριφοράς των ηλικιωµένων
σε σύγκριση µε τον υπόλοιπο πληθυσµό. Ceteris paribus, τα ηλικιωµένα νοικοκυριά (τα οποία
υπεραντιπροσωπεύονται στις αγροτικές περιοχές και µεταξύ αυτών µε χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης) αποταµιεύουν µεγαλύτερο µέρος του εισοδήµατός τους σε σύγκριση µε τον υπόλοιπο
πληθυσµό, µε αποτέλεσµα να εµφανίζονται ως οµάδα υψηλού κινδύνου φτώχειας όταν στην
ανάλυση χρησιµοποιούνται κατανοµές καταναλωτικής δαπάνης, αλλά όχι όταν χρησιµοποιούνται κατανοµές εισοδήµατος.
4.3 Ανάλυση της µεταβολής της φτώχειας
Οι σηµαντικές µεταβολές της σύνθεσης του πληθυσµού κατά την εξεταζόµενη περίοδο είναι
εύλογο να επηρέασαν τη διαχρονική µεταβολή της φτώχειας. Η ποσοτικοποίηση αυτής της επίδρασης παρουσιάζεται στον Πίνακα 6, όπου η συνολική µεταβολή της τιµής του δείκτη των
Foster et al. (1984) αποδίδεται σε µεταβολές του επιπέδου της φτώχειας “εντός” κοινωνικοοικονοµικών οµάδων και σε µεταβολές της δηµογραφικής σύνθεσης του πληθυσµού (βλ. Tsakloglou, 1990). Η τιµή του εν λόγω δείκτη κατά τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο µειώθηκε
κατά 57,5% σύµφωνα µε την κατανοµή της καταναλωτικής δαπάνης ή κατά 69,0% σύµφωνα
µε την κατανοµή του εισοδήµατος.
Τα αποτελέσµατα ποικίλλουν ανάλογα µε την οµαδοποίηση του πληθυσµού. Η αστικοποίηση του πληθυσµού φαίνεται να συνέβαλε στην άµβλυνση της φτώχειας, καθώς 15%-30% της
παρατηρούµενης µείωσης της φτώχειας µπορεί να αποδοθεί στη µετανάστευση σηµαντικού
µέρους του πληθυσµού από τις σχετικά φτωχότερες αγροτικές περιοχές στις πλουσιότερες
αστικές περιοχές. Αντίθετα, οι δηµογραφικές µεταβολές (γήρανση του πληθυσµού, µείωση
Πίνακας 6

Εκατοστιαία συνεισφορά των επιµέρους παραγόντων στη µεταβολή της σχετικής
φτώχειας στην περίοδο 1974-2008
Κατανομή καταναλωτικής δαπάνης

Κριτήριο ταξινόμησης
Βαθμός αστικότητας

Επίδραση μεταβολής Επίδραση μεταβολής Επίδραση μεταβολής Επίδραση μεταβολής
φτώχειας εντός
πληθυσμιακών
φτώχειας εντός
πληθυσμιακών
ομάδων
μερίδων
ομάδων
μερίδων
70,3

29,7

89,6

10,4

Δημογραφικός τύπος

105,8

Επίπεδο εκπαίδευσης

17,4

Επαγγελματική κατάσταση
Εκατοστιαία μεταβολή
δείκτη φτώχειας (FGT2)
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΟΠ.
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-57,5

84,7

15,3

103,5

-3,5

-5,8
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-69,0
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του µέσου µεγέθους του νοικοκυριού, αύξηση της σηµασίας των µονογονεϊκών νοικοκυριών,
κ.λπ.) συνέβαλαν, ceteris paribus, σε ελαφρά αύξηση της φτώχειας. Εκεί, όµως όπου η συµβολή των µεταβολών των πληθυσµιακών µεριδίων εµφανίζεται να είναι καθοριστικής σηµασίας για τη διαµόρφωση της τάσης της φτώχειας είναι όταν ο πληθυσµός οµαδοποιείται µε
βάση το επίπεδο εκπαίδευσης του αρχηγού του νοικοκυριού. Στη βελτίωση του επιπέδου
εκπαίδευσης του πληθυσµού, όπως αυτή αντανακλάται στη βελτίωση του επιπέδου εκπαίδευσης των αρχηγών των νοικοκυριών, αποδίδεται το 82,6% της παρατηρούµενης µεταβολής της
φτώχειας σύµφωνα µε την κατανοµή της καταναλωτικής δαπάνης και το 44,5% σύµφωνα µε
την κατανοµή του εισοδήµατος.
4.4 Προσδιοριστικοί παράγοντες της φτώχειας
Παρά την ανάδειξη των οµάδων υψηλού κινδύνου φτώχειας στην προηγούµενη ενότητα,
παραµένει το ερώτηµα ποιοι παράγοντες επηρεάζουν σηµαντικά την πιθανότητα ένα µέλος του
πληθυσµού να βρεθεί κάτω από τη γραµµή φτώχειας όταν όλοι οι υπόλοιποι παράγοντες παραµένουν σταθεροί. Με άλλα λόγια, ποιοι είναι οι πραγµατικά “πτωχογόνοι” παράγοντες; Το ερώτηµα αυτό είναι σηµαντικό, καθώς αρκετές από τις µεταβλητές που χρησιµοποιούνται στους
Πίνακες 5α και 5β παρουσιάζουν υψηλή συσχέτιση µεταξύ τους. Π.χ., πολλοί συνταξιούχοι
είναι άτοµα µεγάλης ηλικίας, χαµηλού επιπέδου εκπαίδευσης, που διαµένουν µόνοι τους ή µε
τη/το σύζυγό τους σε αγροτικές περιοχές.
Το προηγούµενο ερώτηµα µπορεί να απαντηθεί µε βάση ένα οικονοµετρικό υπόδειγµα εκτίµησης πιθανότητας. Τα υποδείγµατα αυτά χρησιµοποιούν την υπόθεση ότι η πιθανότητα που
έχει ένα άτοµο να βρεθεί κάτω από τη γραµµή φτώχειας είναι τυχαίο γεγονός, που εξαρτάται
από την ταυτόχρονη επίδραση ορισµένων κοινωνικοοικονοµικών και δηµογραφικών παραγόντων. Τα αποτελέσµατα των εκτιµήσεων ενός υποδείγµατος τύπου logit µε βάση την κατανοµή
της καταναλωτικής δαπάνης παρουσιάζονται για όλες τις ΕΟΠ στον Πίνακα 7.13 Ως οµάδα αναφοράς για την εκτίµηση του υποδείγµατος λαµβάνονται τα µέλη των νοικοκυριών που διαµένουν σε δήµους 10.000 έως 100.000 κατοίκων, αποτελούνται από ένα ζευγάρι µε δύο παιδιά
έως 18 ετών και ο αρχηγός του νοικοκυριού ασκεί χειρωνακτικό επάγγελµα (εργάτης) και έχει
ολοκληρώσει µόνο την πρωτοβάθµια εκπαίδευση.14 Οι εκτιµήσεις που παρουσιάζονται στον
Πίνακα 7 είναι οι λόγοι πιθανοτήτων (odds ratios) που µετρούν την οριακή επίδραση της µεταβολής ενός χαρακτηριστικού της οµάδας αναφοράς, όταν τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της
παραµένουν σταθερά. Πιο συγκεκριµένα, ο αριθµητής του λόγου πιθανοτήτων δίνεται από το
πηλίκο της πιθανότητας ένα άτοµο µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά (π.χ., όλα τα χαρακτηρι13 Τα αντίστοιχα αποτελέσµατα µε βάση την κατανοµή του τρέχοντος εισοδήµατος δεν διαφοροποιούν τα συµπεράσµατα της
ανάλυσης. Για το λόγο αυτό δεν παρουσιάζονται, ωστόσο είναι διαθέσιµα από τους συγγραφείς. Ανάλογοι παράγοντες διαµορφώνουν
τον κίνδυνο χαµηλού εισοδήµατος των νοικοκυριών στην µελέτη των Ζωγραφάκη και Μητράκου (2011).
14 Σε όλες τις ΕΟΠ το ποσοστό φτώχειας της οµάδας αναφοράς είναι ελαφρά χαµηλότερο από τον εθνικό µέσο όρο.
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Εκτιµήσεις υποδείγµατος logit για την πιθανότητα φτώχειας 1974-2008: κατανοµή
καταναλωτικής δαπάνης
(Λόγος πιθανοτήτων ― odds ratio)

Παράγοντας
Δήμοι 100.000 κατοίκων και άνω
Ημιαστικές περιοχές
Αγροτικές περιοχές

1974

1982

1988

1994

1999

2004

2008

0,43 **

0,57 **

0,80 *

0,69 **

0,56 **

0,82 **

0,96

1,17

1,26

1,27

1,71 **

1,21 **

0,92

1,52 **

1,65 **

1,35 **

1,73 **

1,36 **

1,55 **

1,59 **

1,73 **

Βαθμός αστικότητας

Δημογραφικός τύπος
Ένα άτομο κάτω των 65 ετών

2,29 **

1,71

1,27

0,62

0,80

1,32

1,03

Ένα άτομο 65 ετών και άνω

3,14 **

4,65 **

2,76 **

2,15 **

2,83 **

2,62 **

2,33 **

0,82

1,20

0,76

0,84

0,95

0,83

1,16

2,04 **

3,17 **

2,59 **

1,79 **

1,96 **

2,34 **

2,51 **

0,92

1,05

0,75

0,78

1,09

0,79

1,19

1,89 **

1,67 **

1,50 *

1,51 *

1,65 **

1,84 **

2,26 **

0,91

1,20

0,71

0,78

1,62 *

1,68 *

1,84

1,36 **

1,65 **

1,18

1,11

1,28 **

1,61 **

1,42 **

Ζευγάρι χωρίς παιδιά (και οι δύο
κάτω των 65 ετών)
Ζευγάρι χωρίς παιδιά (τουλάχιστον
ένας 65+ ετών)
Ζευγάρι με ένα παιδί έως 18 ετών
Ζευγάρι με τρία ή περισσότερα
παιδιά έως 18 ετών
Μονογονεϊκά νοικοκυριά
Άλλα νοικοκυριά

Επαγγελματική κατηγορία
Εργοδότης εκτός αγροτικού τομέα

0,14 **

0,24 **

0,55

0,20 **

0,13 **

0,05 **

0,13 **

Στελέχη και ελεύθ. επαγγελματίες
εκτός αγροτικού τομέα

0,85 **

2,08

3,33 *

0,59 **

0,33 **

0,09 **

0,26 **

0,96

0,87

1,17

0,69 *

0,56 **

0,40 **

0,33 **

1,52 **

1,42 **

1,62 **

0,81

0,90

0,82 *

0,86

0,73

0,66 *

0,81

0,50 **

0,21 **

0,29 **

0,31 **

1,86 *

2,18 *

2,54 **

2,16 **

1,46 **

0,95

1,38

Συνταξιούχος

1,80 **

1,47 **

1,61 **

1,05

0,68 **

0,57 **

0,61 **

Άλλη επαγγελματική κατάσταση

1,83 **

1,28

1,95 **

1,10

0,64 **

0,56 **

0,89

Αυτοαπασχολούμενος εκτός
αγροτικού τομέα
Εργαζόμενος στον αγροτικό τομέα
Μισθωτός υπάλληλος εκτός
αγροτικού τομέα
Άνεργος

Επίπεδο εκπαίδευσης
Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

0,06 **

0,16 **

0,09 **

0,18 **

0,38 **

0,32 **

0,23 **

Απολυτήριο λυκείου

0,26 **

0,40 **

0,30 **

0,40 **

0,55 **

0,56 **

0,36 **

Απολυτήριο γυμνασίου

0,50 **

0,77 *

0,60 **

0,89

0,90

0,78 *

Δεν τελείωσε το δημοτικό

1,73 **

1,68 **

2,15 **

1,95 **

1,97 **

2,31 **

1,51 **

* στατιστικά σηµαντικό σε επίπεδο 5%, ** στατιστικά σηµαντικό σε επίπεδο 1%.
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΟΠ.
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στικά της οµάδας αναφοράς εκτός από ένα) να βρεθεί κάτω από τη γραµµή φτώχειας προς την
πιθανότητα να µη βρεθεί κάτω από τη γραµµή φτώχειας. Ο παρονοµαστής του λόγου πιθανοτήτων δίνεται από το αντίστοιχο πηλίκο πιθανοτήτων για την οµάδα αναφοράς. Λόγοι πιθανοτήτων µεγαλύτεροι (µικρότεροι) της µονάδας υπονοούν ότι, ceteris paribus, µια µεταβολή του
αντίστοιχου χαρακτηριστικού της οµάδας αναφοράς οδηγεί σε αύξηση (µείωση) της πιθανότητας φτώχειας.
Σε γενικές γραµµές, τα αποτελέσµατα του Πίνακα 7 δεν διαφέρουν ουσιαστικά από αυτά
των Πινάκων 5α και 5β. Ειδικότερα τα συµπεράσµατα που προκύπτουν έχουν ως εξής: Πρώτον, η πιθανότητα φτώχειας εµφανίζεται να είναι αρνητικά συνδεδεµένη µε το βαθµό αστικότητας του τόπου κατοικίας και, κυρίως, µε το επίπεδο εκπαίδευσης του αρχηγού του νοικοκυριού.15 ∆εύτερον, σε όλες τις ΕΟΠ η πιθανότητα που έχει ένα άτοµο να βρεθεί κάτω από τη
γραµµή φτώχειας είναι σηµαντικά υψηλότερη σε σχέση µε την οµάδα αναφοράς (ζευγάρι µε
δύο παιδιά) στα ηλικιωµένα άτοµα που ζουν σε µονοµελή ή διµελή νοικοκυριά και στα νοικοκυριά µε πολλά παιδιά. Τρίτον, όταν αποµονωθεί η επίδραση των άλλων παραγόντων, για τα
µέλη των νοικοκυριών των οποίων ο αρχηγός είναι εργοδότης εκτός αγροτικού τοµέα ή, στις
πιο πρόσφατες ΕΟΠ, στέλεχος ή ελεύθερος επαγγελµατίας, αυτοαπασχολούµενος ή µισθωτός
υπάλληλος εκτός αγροτικού τοµέα η πιθανότητα να βρεθούν κάτω από τη γραµµή φτώχειας
είναι σηµαντικά µικρότερη στατιστικά από αυτή των νοικοκυριών αναφοράς (µέλη νοικοκυριών µε αρχηγό εργάτη εκτός αγροτικού τοµέα). Αντίθετα, όταν η επαγγελµατική κατηγορία
του αρχηγού του νοικοκυριού γίνει “άνεργος” ή (στις παλαιότερες ΕΟΠ) “απασχολούµενος
στον αγροτικό τοµέα”, τότε αυξάνεται σηµαντικά η πιθανότητα φτώχειας έναντι της οµάδας
αναφοράς (εργάτης). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η οµάδα των ατόµων µε αρχηγό συνταξιούχο. Ενώ στις παλαιότερες ΕΟΠ η ιδιότητα αυτή ήταν συνδεδεµένη µε στατιστικά σηµαντική αύξηση της πιθανότητας φτώχειας, στις πρόσφατες ΕΟΠ η επίδρασή της αλλάζει πρόσηµο και φαίνεται να συνδέεται µε µείωση της πιθανότητας φτώχειας, όταν οι λοιποί παράγοντες παραµένουν αµετάβλητοι.

Υλική ευηµερία (ευµάρεια): έννοια και διαχρονική µεταβολή

Η κοινωνική ευηµερία (social welfare) είναι έννοια πολυδιάστατη και η ερµηνεία της εµπεριέχει υποκειµενικά, ιδεολογικά και φιλοσοφικά στοιχεία. Τέτοια στοιχεία είναι, για παράδειγµα, η ύπαρξη ατοµικών και πολιτικών δικαιωµάτων, η εθνική ασφάλεια, η κοινωνική
15 Το εύρηµα αυτό, σε συνδυασµό µε άλλα ευρήµατα της παρούσας µελέτης, αλλά και εκείνο των Papatheodorou and Piachaud
(1998), ότι το χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης του αρχηγού του νοικοκυριού είναι αποφασιστικός παράγοντας για τη διαγενεακή µεταβίβαση της φτώχειας, οδηγούν σε προφανή συµπεράσµατα σχετικά µε τη χάραξη αποτελεσµατικής πολιτικής για την καταπολέµηση
της φτώχειας (αλλά και της ανισότητας).
Κοινωνική πολιτική και
κοινωνική συνοχή στην Ελλάδα
σε συνθήκες οικονοµικής κρίσης
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ειρήνη κ.λπ. Τα στοιχεία αυτά είναι δύσκολο να ενσωµατωθούν στην ανάλυση για την εκτίµηση της κοινωνικής ευηµερίας. Αυτό κυρίως οφείλεται τόσο στη δυσκολία καταγραφής τους
όσο και στο ότι είναι πιθανό η αποτίµησή τους να διαφέρει σηµαντικά µεταξύ διαφορετικών
κοινωνιών ή και µεταξύ ατόµων της ίδιας κοινωνίας σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους. Αν
και στις περισσότερες προσπάθειες µέτρησης της ευηµερίας υπάρχει σαφής επίγνωση αυτών
των περιορισµών, στην παρούσα µελέτη, όπως και σε αρκετές άλλες µελέτες, αναζητείται και
καταγράφεται µια πολύ περιοριστική διάσταση της ευηµερίας. Η διάσταση αυτή θα µπορούσε
απλά να αποδοθεί µε τον όρο της “υλικής ευµάρειας ή απολαβής”.16
Με την έννοια της “υλικής ευµάρειας” η ευηµερία του ατόµου είναι άµεσα συνδεδεµένη
µε τα “µέσα” ή αγαθά που αυτό διαθέτει (εισόδηµα, πλούτος, κ.λπ.) για την ικανοποίηση
των αναγκών του ή την απόλαυση που τυχόν του προσφέρει η κατανάλωση. Εάν υποτεθεί
ότι διαπροσωπικές συγκρίσεις του επιπέδου χρησιµότητας είναι δυνατές και ότι η χρησιµότητα είναι θετική αλλά φθίνουσα συνάρτηση του επιπέδου του εισοδήµατος ή της καταναλωτικής δαπάνης του ατόµου, τότε µια λιγότερο άνιση κατανοµή του εισοδήµατος ή της
καταναλωτικής δαπάνης, µε δεδοµένο τον µέσο της κατανοµής, συνεπάγεται αύξηση της
κοινωνικής ευηµερίας. Από την άλλη πλευρά, το συνολικό µέγεθος του εισοδήµατος και της
κατανάλωσης που κάθε φορά κατανέµεται στα µέλη ενός πληθυσµού δεν είναι διαχρονικά
σταθερό. Με άλλα λόγια, αυτό που συχνά αναφέρεται ως “πίτα” ή “καλάθι” προς διανοµή
µπορεί να αυξάνεται, δηµιουργώντας µε τον τρόπο αυτό δυνατότητες για υψηλότερη κοινωνική ευηµερία, ή να µειώνεται, περιορίζοντας τις δυνατότητες αυτές. Έτσι, µια δεύτερη
διάσταση που ενσωµατώνεται στην ευηµερία µε την έννοια που διατυπώθηκε πριν είναι το
µέγεθος του κατά κεφαλήν εισοδήµατος ή κατανάλωσης που αντιστοιχεί σε κάθε χρονική
στιγµή στα µέλη του πληθυσµού.
Συνεπώς, µε την προηγούµενη περιοριστική και ιδιαίτερα τεχνική έννοια, η ευηµερία ενός
πληθυσµού θα µπορούσε να θεωρηθεί ως θετική συνάρτηση του µέσου βιοτικού επιπέδου του
και αρνητική συνάρτηση του επιπέδου ανισότητας. Αυτό, µε απλά λόγια, σηµαίνει ότι χαµηλότερη ανισότητα, µε δεδοµένη µέση καταναλωτική δαπάνη ή µέσο εισόδηµα, οδηγεί πιθανότατα
σε υψηλότερο επίπεδο κοινωνικής ευηµερίας, όπως και υψηλότερη µέση δαπάνη ή εισόδηµα,
µε δεδοµένο το επίπεδο της συνολικής ανισότητας, οδηγεί σε υψηλότερο επίπεδο κοινωνικής
16 Κυρίως τρεις δυσκολίες διακρίνει ο Λιανός (2000) στη χρήση του όρου της “ευηµερίας” ως κριτηρίου σύγκρισης κοινωνικών
καταστάσεων. Η πρώτη δυσκολία, όπως ήδη τονίστηκε, βρίσκεται στην αδυναµία µέτρησης της ευηµερίας µε αντικειµενικό τρόπο,
καθώς και στην αδυναµία πραγµατοποίησης συγκρίσεων µεταξύ ατόµων. Γενικά δεν µπορούν να γίνουν διαπροσωπικές συγκρίσεις
της ευηµερίας µε επιστηµονικό τρόπο. Η δεύτερη δυσκολία βρίσκεται στις σηµαντικές διαφορές που υπάρχουν µεταξύ των ατόµων
ως προς τις προτιµήσεις τους, αλλά και την ικανότητά τους να αισθάνονται πιο εύκολα ή πιο δύσκολα ικανοποίηση από τη χρησιµοποίηση των διαφόρων αγαθών. Πρόκειται για στοιχεία της ίδιας της ιδιοσυγκρασίας των ατόµων, όπως είναι, για παράδειγµα, η ευαισθησία κάθε ατόµου προς την ηδονή και τον πόνο, ο βαθµός στον οποίο τα άτοµα είναι συντηρητικά, ολιγαρκή ή απαιτητικά, το κατά
πόσον διακατέχονται από αισθήµατα ζήλιας, αλτρουισµού ή φθόνου, κ.λπ. Η τρίτη δυσκολία βρίσκεται στο γεγονός ότι η ευηµερία ως
κριτήριο σύγκρισης διαφορετικών καταστάσεων λαµβάνει συνήθως υπόψη της τα αγαθά που βρίσκονται στη διάθεση των ατόµων και
αγνοεί παντελώς τη συµβολή των ατόµων στην παραγωγή των αγαθών αυτών.
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Ιεράρχηση των γενικευµένων καµπυλών Lorenz για την καταναλωτική δαπάνη και
το εισόδηµα
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Πίνακας 8
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+

Συγκρίσεις σε επίπεδο σηµαντικότητας 1%. Όταν υπάρχει διπλό σύµβολο, το πρώτο από αυτά αναφέρεται στην κατανοµή της καταναλωτικής δαπάνης και το δεύτερο στην κατανοµή του εισοδήµατος.
+ Η καµπύλη Generalized Lorenz της κατανοµής που βρίσκεται στη γραµµή του πίνακα υπερέχει (Dominance) της κατανοµής για το
έτος που βρίσκεται στη στήλη.
- Η καµπύλη Generalized Lorenz της κατανοµής που βρίσκεται στη γραµµή του πίνακα είναι υποδεέστερη της κατανοµής για το έτος
που βρίσκεται στη στήλη.
= Η υπόθεση της ισότητας των δύο καµπυλών Generalized Lorenz δεν απορρίπτεται στο συγκεκριµένο επίπεδο σηµαντικότητας.
x Οι καµπύλες Generalized Lorenz τέµνονται.
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΟΠ.

ευηµερίας.17 Υπάρχει δηλαδή πιθανότατα µια “ανταλλακτική” σχέση (trade off) µεταξύ υψηλότερης ανισότητας και υψηλότερης µέσης δαπάνης ή εισοδήµατος.
Ο Shorrocks (1983) υποστηρίζει ότι µερική ιεράρχηση των επιπέδων ευηµερίας µπορεί να
επιτευχθεί µε τη χρήση των γενικευµένων καµπυλών Lorenz. Πρόκειται για τις απλές καµπύλες
Lorenz, προσαρµοσµένες στις µέσες τιµές των κατανοµών. Για παράδειγµα, για την εξαγωγή της
γενικευµένης καµπύλης Lorenz της κατανοµής του εισοδήµατος, τα αθροιστικά ποσοστά του
εισοδήµατος το οποίο κατέχουν τα επιµέρους δεκατηµόρια και τα οποία παριστάνονται στον
κατακόρυφο άξονα της τυπικής καµπύλης Lorenz πολλαπλασιάζονται µε το µέσο εισόδηµα της
κατανοµής. Με βάση το θεώρηµα του Shorrocks, εάν οι γενικευµένες καµπύλες Lorenz δύο
κατανοµών δεν τέµνονται, τότε κάθε συνάρτηση κοινωνικής ευηµερίας η οποία είναι µη φθίνουσα συνάρτηση όλων των επιµέρους εισοδηµάτων και επιπλέον ικανοποιεί το κριτήριο
Lorenz για την ιεράρχηση των κατανοµών µε τον ίδιο µέσο θα αποδώσει ένα υψηλότερο επίπεδο
ευηµερίας στην κατανοµή που αντιστοιχεί στην υψηλότερη γενικευµένη καµπύλη Lorenz.
Με την αξιοποίηση του θεωρήµατος του Shorrocks µπορεί εύκολα να εξεταστεί πώς ιεραρχούνται οι κατανοµές ευηµερίας των γενικευµένων καµπυλών Lorenz µε βάση τη δαπάνη και
το εισόδηµα στις διάφορες ΕΟΠ. Τα ευρήµατα των στατιστικών ελέγχων σύγκρισης όλων
αυτών των καµπυλών συνοψίζονται στον Πίνακα 8. Όπως προκύπτει από την τελευταία
γραµµή του πίνακα, οι κατανοµές της καταναλωτικής δαπάνης και του εισοδήµατος της πιο
17 Όλα αυτά ισχύουν υπό την αίρεση ότι οι συναρτήσεις χρησιµότητας των µελών του πληθυσµού είναι συναρτήσεις µόνο του
εισοδήµατός τους ή της δαπάνης τους, καθώς και ότι η Συνάρτηση Κοινωνικής Ευηµερίας είναι “ατοµιστική”, αθροιστικά διαχωρίσιµη, συµµετρική και µε αποστροφή προς την ανισότητα.
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∆ιαχρονική εξέλιξη δεικτών ευηµερίας: κατανοµή καταναλωτικής δαπάνης
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Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΟΠ.

∆ιάγραµµα 7β

∆ιαχρονική εξέλιξη δεικτών ευηµερίας: κατανοµή συνολικού εισοδήµατος
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Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΟΠ.

πρόσφατης ΕΟΠ (2008) ενσωµατώνουν υψηλότερα επίπεδα κοινωνικής ευηµερίας (Generalized Lorenz dominance, +) σε σύγκριση µε τις έξι πρώτες κατανοµές της περιόδου 1974-2004.
Κάτι ανάλογο προκύπτει και για τις κατανοµές των ΕΟΠ 2004/05 και 1998/99 σε σύγκριση µε
όλες τις προηγούµενες. Η κατανοµή του τρέχοντος εισοδήµατος καταγράφει βελτίωση του επιπέδου ευηµερίας και στην υποπερίοδο 1988-1994, κάτι που δεν επαληθεύεται από την κατανοµή της καταναλωτικής δαπάνης (τοµή των γενικευµένων καµπυλών Lorenz). Τέλος, η υπόθεση της ισότητας των επιπέδων ευηµερίας και των δύο κατανοµών δεν απορρίπτεται για την
54
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υποπερίοδο 1982-1988, ενώ προκύπτει µε βεβαιότητα ότι χαµηλότερο επίπεδο ευηµερίας από
όλες τις άλλες κατανοµές ενσωµατώνουν οι κατανοµές της δαπάνης και του εισοδήµατος της
παλαιότερης ΕΟΠ, δηλ. του 1974.
Εναλλακτικά, οι Blackorby and Donaldson (1978) υποστηρίζουν ότι το επίπεδο υλικής ευηµερίας του πληθυσµού µπορεί να προσεγγιστεί µε βάση το µέσο εισόδηµα ή την κατανάλωση
πολλαπλασιασµένα επί τη διαφορά του δείκτη της ανισότητας από τη µέγιστη δυνατή τιµή του
– δηλαδή στην περίπτωση των δεικτών Gini, Αtkinson (ε=0,5) και Αtkinson (ε=2,0), από τη
µονάδα.18 Η διαχρονική εξέλιξη των αντίστοιχων δεικτών “ευηµερίας” µε βάση την κατανοµή
της καταναλωτικής δαπάνης και του εισοδήµατος απεικονίζεται στα ∆ιαγράµµατα 7α και 7β,
αντίστοιχα. Για λόγους σύγκρισης, οι δείκτες έχουν εκφραστεί σε σχετικές τιµές των δεικτών
του 1974 (1974=100).
Από τα διαγράµµατα αυτά προκύπτει ότι µεταξύ του 1974 και του 2008 βελτιώνεται σηµαντικότατα η ευηµερία του πληθυσµού. Η παρατηρούµενη βελτίωση της ευηµερίας είναι υψηλότερη όταν ο δείκτης ευηµερίας βασίζεται στο δείκτη του Atkinson (ε=2,0) και χαµηλότερη
όταν βασίζεται στο δείκτη Atkinson (ε=0,5), ενώ ενδιάµεση είναι η βελτίωση που καταγράφεται όταν ο δείκτης ευηµερίας βασίζεται στο συντελεστή Gini. Προκύπτουν όµως σηµαντικές
διαφορές ως προς τις εκτιµήσεις για την εξέλιξη του επιπέδου ευηµερίας στις διάφορες υποπεριόδους, ανεξάρτητα από το χρησιµοποιούµενο δείκτη. Η ευηµερία του πληθυσµού βελτιώνεται θεαµατικά µεταξύ των ετών 1974 και 1982, κατόπιν παρατηρείται µικρή άνοδος από το
1982 έως το 1988, πτώση στα χρόνια µεταξύ 1988 και 1994 και ουσιαστική βελτίωση µεταξύ
1994 και 1999, παρά την αύξηση της ανισότητας σ’ αυτήν την υποπερίοδο. Ακόµη πιο σηµαντική είναι η βελτίωση της ευηµερίας του πληθυσµού κατά την υποπερίοδο 1999-2004, καθώς
η σηµαντική αύξηση της κατά κεφαλήν καταναλωτικής δαπάνης και εισοδήµατος συνοδεύθηκε
από µείωση της οικονοµικής ανισότητας. Τέλος, στην πιο πρόσφατη περίοδο, η άνοδος κυρίως
του βιοτικού επιπέδου του πληθυσµού οδήγησε σε βελτίωση του επιπέδου ευηµερίας, κυρίως
όµως µε βάση την κατανοµή του τρέχοντος εισοδήµατος, η οποία κατέγραψε και µείωση της
οικονοµικής ανισότητας.

Συµπεράσµατα

Η παρούσα µελέτη εξέτασε τις ποσοτικές διαστάσεις, τη δοµή και τη διαχρονική µεταβολή
των οικονοµικών ανισοτήτων της φτώχειας αλλά και της οικονοµικής ευηµερίας κατά την
18 Εποµένως, στην περίπτωση της πλήρους ισότητας το επίπεδο ευηµερίας του πληθυσµού ισούται µε το µέσο βιοτικό επίπεδο,
ενώ κάθε αποµάκρυνση από την πλήρη ισότητα µειώνει το επίπεδο κοινωνικής ευηµερίας έως την τιµή µηδέν, δηλαδή έως το σηµείο
που υπάρχει η µέγιστη ανισότητα, κατά την οποία σε ένα άτοµο αντιστοιχεί το σύνολο της κατανάλωσης. Επιπλέον, η ποσοστιαία µείωση της κοινωνικής ευηµερίας λόγω της ύπαρξης ανισότητας ισούται πάντοτε µε την τιµή του δείκτη ανισότητας.
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περίοδο 1974-2008 χρησιµοποιώντας τα δεδοµένα όλων των διαθέσιµων Ερευνών Οικογενειακών Προϋπολογισµών που διεξήχθησαν στην περίοδο αυτή και καλύπτουν το σύνολο του
πληθυσµού της χώρας. Τα ευρήµατα της µελέτης δείχνουν ότι τόσο η οικονοµική ανισότητα
όσο και η σχετική φτώχεια µειώθηκαν σηµαντικά κατά την εξεταζόµενη περίοδο, όµως η µείωση αυτή δεν ήταν γραµµική ή συνεχής. Η ανισότητα και η σχετική φτώχεια µειώθηκαν σηµαντικά κατά την περίοδο 1974-1982, παρέµειναν σχετικά σταθερές µέχρι τα τέλη της δεκαετίας
του 1990 και γνώρισαν ξανά αισθητή µείωση κατά την περίοδο 1999-2004. Όµως, παρά τη µείωση που καταγράφεται, η ανισότητα και η σχετική φτώχεια εξακολουθούν να βρίσκονται σε
επίπεδα υψηλότερα αυτών των περισσότερων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (OECD, 2011,
Εuropean Commission, 2011), παρότι η Ελλάδα είναι µια από τις ελάχιστες χώρες του ΟΟΣΑ
όπου η ανισότητα και η φτώχεια µειώθηκαν κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Εκτός από τη µείωση της φτώχειας σε σχετικούς όρους (δηλαδή όταν η γραµµή φτώχειας µεταβάλλεται µε τη
διάµεσο της αντίστοιχης κατανοµής), ακόµα σηµαντικότερη ήταν η µείωση της φτώχειας σε
απόλυτους όρους (δηλαδή όταν η γραµµή φτώχειας παραµένει σταθερή σε όρους πραγµατικής
αγοραστικής δύναµης).
Ως προς τη δοµή των ανισοτήτων, τα ευρήµατα της µελέτης δείχνουν ότι οι ανισότητες στην
Ελλάδα πηγάζουν κυρίως από διαφορές που βρίσκονται εντός των ποικίλων κοινωνικοοικονοµικών οµάδων παρά µεταξύ αυτών, ενώ µόνο οι εκπαιδευτικές ανισότητες φαίνεται να είναι
στενά συνδεδεµένες µε τις οικονοµικές. Με την εξαίρεση της οµάδας των µελών των νοικοκυριών µε αρχηγό συνταξιούχο, η οποία στην αρχή της εξεταζόµενης περιόδου ανήκε στις οµάδες υψηλού κινδύνου φτώχειας, ενώ στο τέλος της όχι, οι οµάδες υψηλού κινδύνου φτώχειας
παρέµειναν µάλλον σταθερές, αλλά η συµβολή τους στη διαµόρφωση της συνολικής φτώχειας
µεταβλήθηκε, κυρίως ως αποτέλεσµα της µεταβολής του πληθυσµιακού τους µεριδίου (άτοµα
χαµηλού επιπέδου εκπαίδευσης, κάτοικοι αγροτικών περιοχών, πολυµελή νοικοκυριά, νοικοκυριά µε άνεργο αρχηγό, ηλικιωµένοι που µένουν µόνοι, κ.λπ.).
Η παρατηρούµενη µείωση της ανισότητας αποδίδεται κυρίως σε µείωση των ανισοτήτων
εντός των διαφόρων κοινωνικοοικονοµικών οµάδων, παρά στη µείωση των ανισοτήτων
µεταξύ των οµάδων ή στις δηµογραφικές µεταβολές που έλαβαν χώρα κατά την εξεταζόµενη
περίοδο. Αντίθετα, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι αλλαγές στη σύνθεση του πληθυσµού
(π.χ. βελτίωση του επιπέδου εκπαίδευσης του πληθυσµού, µείωση της σηµασίας του αγροτικού τοµέα, αστικοποίηση) συνέβαλαν στη µείωση της φτώχειας τόσο σε απόλυτους όσο και
σε σχετικούς όρους.
Τέλος, στο βαθµό που θα θεωρηθεί ότι η οικονοµική ευηµερία ενός πληθυσµού είναι θετική
συνάρτηση του µέσου της κατανοµής (καταναλωτικής δαπάνης ή εισοδήµατος) και αρνητική
συνάρτηση του επιπέδου ανισότητας, η οικονοµική ευηµερία κατά την εξεταζόµενη περίοδο
βελτιώθηκε σηµαντικότατα. Όµως, και σε αυτήν την περίπτωση η βελτίωση δεν ήταν γραµµική. Μετά από µια θεαµατική βελτίωση κατά την περίοδο 1974-1982, η οικονοµική ευηµερία
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παρέµεινε περίπου σταθερή για µία δωδεκαετία, ενώ κατά το διάστηµα 1994-2008 η βελτίωσή
της υπήρξε σταθερή.
Σε πολύ µεγάλο βαθµό, τα αποτελέσµατα της µελέτης βρίσκονται σε συµφωνία και συµπληρώνουν τα συµπεράσµατα προηγούµενων µελετών, οι οποίες είτε χρησιµοποιούν διαφορετικές
πηγές δεδοµένων είτε εξετάζουν µικρότερες χρονολογικές περιόδους.19 Σε γενικές γραµµές, τα
αποτελέσµατα αυτά φαίνεται να είναι αρκετά ισχυρά, αν και θα πρέπει να επισηµανθούν ορισµένες επιφυλάξεις. Η πρώτη επιφύλαξη σχετίζεται µε την αντιπροσωπευτικότητα του δείγµατος των ΕΟΠ. Οι ΕΟΠ καλύπτουν µόνο τα ιδιωτικά νοικοκυριά και, εποµένως, από τα στοιχεία
τους αποκλείονται εξ ορισµού ορισµένα µικρά αλλά, πιθανότατα, ιδιαιτέρως φτωχά τµήµατα
του πληθυσµού (άτοµα που διαµένουν σε ιδρύµατα και άσυλα, άστεγοι κ.ά.). Επίσης, είναι σχεδόν βέβαιο ότι στο δείγµα των ΕΟΠ υποαντιπροσωπεύεται η οµάδα των οικονοµικών µεταναστών. Παρά το ότι δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία, κατά την εξεταζόµενη περίοδο ο αριθµός
των αστέγων ήταν πολύ µικρός και κατά πάσα πιθανότητα δεν παρουσίασε σηµαντικές διαχρονικές µεταβολές. Αντίθετα, ο αριθµός των οικονοµικών µεταναστών, που ήταν εξαιρετικά
χαµηλός στην αρχή της περιόδου, αυξήθηκε σηµαντικά τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Οι διαθέσιµες µελέτες δείχνουν ότι το βιοτικό επίπεδο των µεταναστών είναι χαµηλότερο από αυτό του
γηγενούς πληθυσµού.20 Εποµένως, είναι πιθανό ότι, από την άποψη αυτή, η υποαντιπροσώπευση των µεταναστών στο δείγµα της ΕΟΠ οδηγεί σε αποτύπωση επιπέδων ανισότητας και
φτώχειας χαµηλότερων και επιπέδων ευηµερίας υψηλότερων των πραγµατικών.
Η δεύτερη επιφύλαξη αφορά την αξία των αγαθών και των υπηρεσιών που παρέχονται
δωρεάν από το κράτος και το ποσό της κρατικής επιδότησης για ορισµένα αγαθά και υπηρεσίες. Η αξία των αγαθών αυτών δεν συµπεριλαµβάνεται στην καταναλωτική δαπάνη και στο
εισόδηµα των νοικοκυριών, παρότι αυτά αυξάνουν την ευηµερία των µελών του πληθυσµού.
Εάν τα εν λόγω αγαθά και υπηρεσίες χρησιµοποιούνταν στον ίδιο βαθµό από όλα τα νοικοκυριά ή εάν το θεσµικό πλαίσιο παροχής τους ήταν το ίδιο σε όλες τις περιπτώσεις, αυτή η παράλειψη δεν θα είχε ουσιαστικές συνέπειες.21 Εάν αυτό δεν ισχύει, ο µη συνυπολογισµός των µη
χρηµατικών δηµόσιων παροχών στον ορισµό του εισοδήµατος και της δαπάνης πιθανότατα
19 Βλ. Αθανασίου (1984), Κανελλόπουλος (1986), Λαζαρίδης κ.ά. (1989), Tsakloglou (1990), Καράγιωργας κ.ά. (1990), Σαρρής
και Ζωγραφάκης (1993, 2000), Papatheodorou (1999, 2006), Κανελλόπουλος κ.ά. (2004), Tsakloglou and Mitrakos (2006), Tsakloglou
and Panopoulou (1998), Μητράκος και Τσακλόγλου (1997, 2000, 2003), Μητράκος (1992, 2000, 2003), Τσακλόγλου κ.ά. (2001),
Lyberaki and Georgiadis (2007), Παπαθεοδώρου και Πετµεζίδου (2004, 2005), Παπαθεοδώρου κ.ά. (2008), ∆αφέρµος κ.ά. (2008),
Lyberaki et al. (2010), ∆αφέρµος και Παπαθεοδώρου (2010α, 2010β).
20 Οι διαθέσιµες µελέτες δείχνουν επίσης ότι η εικόνα µεταβάλλεται ταχύτατα, καθώς τα παλαιότερα στρώµατα των µεταναστών
ενσωµατώνονται στην ελληνική οικονοµία και κοινωνία, αλλά εµφανίζονται νέες οµάδες µε ακόµη χαµηλότερο βιοτικό επίπεδο. Βλ.
Sarris and Zografakis (1999), Ζωγραφάκης και Μητράκος (2006), Cholezas and Tsakloglou (2009), Ζωγραφάκης κ.ά. (2009).
21 Κάτι τέτοιο όµως δεν ισχύει. Για παράδειγµα, τα πολυµελή νοικοκυριά (πολύτεκνες οικογένειες µε τέσσερα ή περισσότερα
παιδιά), τα οποία ―όπως προκύπτει από την ανάλυση που προηγήθηκε― αντιµετωπίζουν υψηλό κίνδυνο φτώχειας, απολαµβάνουν
στη χώρα µας µιας σειράς επιδοτούµενων ή δωρεάν παρεχόµενων υπηρεσιών (µειωµένο εισιτήριο στα µέσα µαζικής µεταφοράς, µειωµένο τιµολόγιο από ορισµένες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, απαλλαγή από τα τέλη ταξινόµησης για την αγορά ΙΧ αυτοκινήτου
κ.ά.). Οι υφιστάµενες µελέτες για την περίπτωση της Ελλάδος (Tsakloglou and Antoninis, 1999, Antoninis and Tsakloglou, 2001, και,
ιδίως, Κουτσαµπέλας και Τσακλόγλου, 2011) δείχνουν ότι οι µη χρηµατικές κρατικές παροχές έχουν θετική αναδιανεµητική επίδραση.
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υπερεκτιµά το επίπεδο ανισότητας και τον κίνδυνο φτώχειας για το σύνολο του πληθυσµού,
ενώ υποτιµά το επίπεδο ευηµερίας του.22 Αν ληφθεί υπόψη ότι η σηµασία των µη χρηµατικών
δηµόσιων παροχών αυξήθηκε κατακόρυφα µετά τη µεταπολίτευση, κατά πάσα πιθανότητα
αυτή η παράλειψη οδηγεί σε υποτίµηση της διαχρονικής βελτίωσης του επιπέδου ευηµερίας
του πληθυσµού.
Τέλος, µια τρίτη επιφύλαξη σχετίζεται µε την έµµεση φορολογία. Οι έµµεσοι φόροι συµπεριλαµβάνονται στον ορισµό της καταναλωτικής δαπάνης, αλλά δεν αυξάνουν την ευηµερία των
µελών του πληθυσµού (ceteris paribus, τη µειώνουν). Η έµµεση φορολογία αυξήθηκε σηµαντικά στη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου και, εποµένως, είναι πιθανό η πραγµατική διαχρονική βελτίωση της ευηµερίας του πληθυσµού µε βάση τα αποτελέσµατα των κατανοµών της
κατανάλωσης να υπερεκτιµάται.
Λόγω της µη διαθεσιµότητας πιο πρόσφατων στατιστικών δεδοµένων, η παρούσα ανάλυση
σταµατά το 2008, δηλ. στη χρονιά κατά την οποία η ελληνική οικονοµία εισήλθε στη βαθύτερη
ύφεση µετά το ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο. Στο ευρύ κοινό, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις
περισσότερες άλλες χώρες, είναι ιδιαίτερα δηµοφιλής η άποψη ότι στην περίοδο των κρίσεων
αυξάνεται η ανεργία και, εποµένως, αυξάνεται η ανισότητα και η σχετική φτώχεια. Όµως, η
άποψη αυτή παραβλέπει ότι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των οικονοµικών κρίσεων είναι
η κατακόρυφη µείωση των κερδών, τα οποία κατευθύνονται κυρίως στα πλουσιότερα µέλη του
πληθυσµού. Εποµένως, δεν υπάρχει a priori ισχυρό θεωρητικό επιχείρηµα προς τη µία ή την
άλλη κατεύθυνση. Η επισκόπηση της βιβλιογραφίας, αλλά και η λεπτοµερής ανάλυση (Jenkins
et al., 2011) της µεταβολής της κατανοµής του εισοδήµατος σε έξι αναπτυγµένες χώρες κατά
την πρόσφατη κρίση, παρέχουν ανάµικτα αποτελέσµατα. Αλλά και η ανάλυση των Λεβέντη και
Ματσαγγάνη (2011) σ’ αυτόν τον τόµο δείχνει ότι η ανισότητα και η σχετική φτώχεια πιθανότατα µεταβλήθηκαν πολύ λίγο κατά τον πρώτο χρόνο της κρίσης στην Ελλάδα.23 Αν αυτό
ευσταθεί και για τα υπόλοιπα έτη της κρίσης, τότε µπορούµε να πιθανολογήσουµε για την εξέλιξη των βασικών µεταβλητών που αναλύθηκαν στην παρούσα µελέτη για την περίοδο µετά το
2008. Η ανισότητα και η σχετική φτώχεια είναι πολύ πιθανό ότι δεν µεταβλήθηκαν δραστικά.
Όµως, η απότοµη µείωση του εισοδήµατος του πληθυσµού πιθανότατα οδήγησε σε σηµαντική
µεταστροφή των τάσεων της οικονοµικής ευηµερίας και της φτώχειας όταν η γραµµή φτώχειας
παραµένει σταθερή σε πραγµατικούς όρους.

22 Η ανάλυση των Paulus, Sutherland and Tsakloglou (2010) επιβεβαιώνει τις αναδιανεµητικές επιδράσεις των δηµόσιων µεταβιβάσεων σε είδος στους τοµείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της στέγασης σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες, συµπεριλαµβανοµένης της
Ελλάδος.
23 Βλ. επίσης European Commission (2011) και Matsaganis (2011).
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Οι διανεµητικές επιπτώσεις της κρίσης
στην κατανοµή του εισοδήµατος 1
Μάνος Ματσαγγάνης
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών
Χρύσα Λεβέντη
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

1

Εισαγωγή

Η οικονοµική ύφεση µειώνει τη ζήτηση για εργασία, που µε τη σειρά της οδηγεί σε αύξηση
της ανεργίας ή/και µείωση των µισθών. Αυτός είναι ένας βασικός µηχανισµός µείωσης των οικογενειακών εισοδηµάτων ως συνέπεια της κρίσης – αλλά όχι ο µοναδικός. Η κρίση επιδρά και σε
άλλα εισοδήµατα, µε διάφορους τρόπους, οι οποίοι συχνά συνδέονται στενά µεταξύ τους.
Για παράδειγµα, καθώς η πιστωτική κάλυψη των ατοµικών επιχειρήσεων εκ µέρους των τραπεζών περιορίζεται και η ζήτηση για τις αντίστοιχες υπηρεσίες υποχωρεί, η κρίση µειώνει τα
εισοδήµατα από αυτοαπασχόληση. Επίσης, τα µέτρα λιτότητας της κυβέρνησης (µε στόχο τη
µείωση της κρατικής δαπάνης και εποµένως του ελλείµµατος του κρατικού προϋπολογισµού)
µειώνουν απευθείας τα εισοδήµατα από απασχόληση στο ∆ηµόσιο, καθώς και από συντάξεις ή
άλλες κοινωνικές παροχές. Από την άλλη πλευρά, το σύστηµα κοινωνικής προστασίας είναι σχεδιασµένο ακριβώς για να αναπληρώνει ένα µέρος των εισοδηµατικών απωλειών των ανέργων,
των χαµηλοµίσθων και των φτωχών οικογενειών σε περιόδους οικονοµικής ύφεσης.2
1 Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας υπόκεινται σε διαρκή επικαιροποίηση, καθώς νέα δεδοµένα από την Τράπεζα της
Ελλάδος, την Ελληνική Στατιστική Αρχή και άλλες πηγές γίνονται διαθέσιµα. ∆εν περιλαµβάνουν τα µέτρα πολιτικής που περιέχονται
στο Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2011-2015. Προηγούµενα στάδια της εργασίας αυτής παρουσιάστηκαν
από το Φεβρουάριο έως το Σεπτέµβριο του 2011 σε συνέδρια, σεµινάρια και ηµερίδες που πραγµατοποιήθηκαν στην Αθήνα, στην
Πάτρα, στο Ηράκλειο, στο Βόλο, στη Modena, στη Μήλο, στην Catania, στη Valencia και στο Milano. Ευχαριστούµε όσους συµµετείχαν για τα σχόλιά τους. Εκφράζουµε ιδιαίτερες ευχαριστίες για συγκεκριµένες προτάσεις και πρακτική βοήθεια στους Andre
Decoster, Francesco Figari, Στέλιο Κατρανίδη, Αντιγόνη Λυµπεράκη, Κώστα Μανιό, Daniela Mantovani, Μάγγη Μίνογλου, Βασίλη
Μοναστηριώτη, Γιώργο Ντούρο, Alari Paulus, Ισαάκ Σαµπεθάι, Holly Sutherland, Πλάτωνα Τήνιο, Dirk Verwerft, καθώς και στον
Πάνο Τσακλόγλου, ο οποίος µε τις αναλυτικές παρατηρήσεις του συνέβαλε ουσιωδώς στη βελτίωση του τελικού κειµένου. Αναγνωρίζουµε, τέλος, την υποστήριξη του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών µέσω του Προγράµµατος Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (αρ.
σύµβασης EP-1710-12). Η ευθύνη για την ερµηνεία των ευρηµάτων, καθώς και για τυχόν λάθη ή παραλείψεις, βαρύνει προφανώς αποκλειστικά τους συγγραφείς. Η µελέτη απηχεί τις απόψεις των συγγραφέων και όχι κατ’ ανάγκην της Τράπεζας της Ελλάδος.
2 Για τον αντίκτυπο των οικονοµικών (και άλλων) κρίσεων στο κοινωνικό κράτος, βλ. Castles, F.G. (2010), “Black swans and
elephants on the move: the impact of emergencies on the welfare state”, Journal of European Social Policy, 20 (2) 91-101. Για την
ικανότητα του κοινωνικού κράτους να αντιµετωπίσει τις κοινωνικές συνέπειες της κρίσης, βλ. Atkinson, A.B. (2009), “Stress-testing
the welfare state”, στο Ofstad, B., Ο. Bjerkholt, K. Skrede and A. Hylland (επιµ.) Rettferd og politikk: festskrift til Hilde Bojer på 70årsdagen, Oslo: Emiliar Forlag.
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Επιπλέον, η κρίση επηρεάζει την αγοραστική δύναµη των νοικοκυριών µε πολλούς άλλους
τρόπους. Η µείωση του εισοδήµατος πιέζει όσες οικογένειες έχουν συσσωρεύσει χρέη (π.χ. στεγαστικά ή καταναλωτικά δάνεια). Η πτώση της αξίας της ιδιόκτητης κατοικίας και άλλων περιουσιακών στοιχείων επηρεάζει την κατανάλωση και την αποταµίευση. Η συνδυασµένη µείωση
του εισοδήµατος και της αξίας των περιουσιακών στοιχείων προκαλεί µια γενικότερη αίσθηση
οικονοµικής στενότητας και υλικής στέρησης, ιδίως σε ορισµένες κατηγορίες (π.χ. ηλικιωµένοι).3 Η αύξηση του ειδικού βάρους των δαπανών κατοικίας (δόση στεγαστικού δανείου, έξοδα
θέρµανσης) στους οικογενειακούς προϋπολογισµούς επιτείνει αυτήν την αίσθηση. Τέλος, η
αύξηση των τιµών ενισχύει τη γενική αίσθηση δυσπραγίας.4
Οι παραπάνω επιδράσεις δεν µπορούν να ληφθούν όλες υπόψη σε µια εµπειρική έρευνα,
είτε επειδή τα διαθέσιµα δεδοµένα δεν το επιτρέπουν είτε επειδή τα σχετικά φαινόµενα δεν
είναι πάντοτε δυνατόν να ποσοτικοποιηθούν. Ούτε άλλωστε οι πολύ ευρύτερες κοινωνικές
επιπτώσεις της ύφεσης εξαντλούνται στην υποχώρηση του εισοδήµατος και της αγοραστικής δύναµης των νοικοκυριών.5 ∆ίχως αµφιβολία, όµως, οι επιπτώσεις αυτές είναι ιδιαίτερα κρίσιµες.
Στην εργασία αυτή λαµβάνεται υπόψη το σύνολο των διαθέσιµων πληροφοριών, οι οποίες
στη συνέχεια συνδυάζονται µεταξύ τους µε µια καινοτόµο µεθοδολογία, για να απαντηθεί το
ερώτηµα πώς η κρίση έχει µεταβάλει την κατανοµή του εισοδήµατος, επηρεάζοντας τα µεγέθη
της φτώχειας και της ανισότητας.

2

Τα µέτρα λιτότητας

Η ανάλυση των συγγραφέων κάνει διάκριση µεταξύ αφενός των επιδράσεων των µέτρων
λιτότητας και αφετέρου των επιδράσεων της γενικότερης οικονοµικής ύφεσης. Με τον όρο
“µέτρα λιτότητας” νοούνται τα µέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για τον περιορισµό του ελλείµµατος του κρατικού προϋπολογισµού την άνοιξη του 2010. Κάποια από αυτά τα µέτρα ελή3 Για το δυσερµήνευτο φαινόµενο της αίσθησης δυσπραγίας των νοικοκυριών (σε εποχές ευµάρειας) στην περίπτωση της Ιταλίας, βλ. Boeri, T. and A. Brandolini (2004), “The age of discontent: Italian households at the beginning of the decade”, Giornale degli
Economisti, 63 (3-4), 449-87. Για έναν σχολιασµό της προηγούµενης εργασίας, ο οποίος προτείνει ως πιθανή ερµηνεία το ρόλο του
διαφορικού πληθωρισµού (κατά κατηγορία του πληθυσµού, κατά εισοδηµατική οµάδα), βλ. Rossi, N. (2004), Discussion, Giornale
degli Economisti, 63 (3-4), 488-90. Τέλος, για µια εµπειρική διερεύνηση του διαφορικού πληθωρισµού στην περίπτωση της Ελλάδος,
βλ. Ζωγραφάκης, Σ. και Θ. Μητράκος (2005), “Η αναδιανεµητική επίδραση του πληθωρισµού στην Ελλάδα”, Οικονοµικό ∆ελτίο 24,
49-90, Αθήνα: Τράπεζα της Ελλάδος.
4 Όλα αυτά βοηθούν να κατανοηθεί το εξής παράδοξο φαινόµενο: στα 15 παλαιότερα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ενώ ο δείκτης σχετικής φτώχειας αυξήθηκε κατά µόλις 1,5 εκατοστιαία µονάδα ανάµεσα στο 2002 και στο 2007 ―περίοδο αξιόλογης
οικονοµικής µεγέθυνσης και επέκτασης της απασχόλησης― η “αίσθηση” (perception) της φτώχειας αυξήθηκε κατά 12 ολόκληρες
εκατοστιαίες µονάδες. Βλ. Eurostat (2010), “Combating poverty and social exclusion: a statistical portrait of the European Union
2010”, Luxembourg: Publications Office of the European Union.
5 Για τις ευρύτερες κοινωνικές επιπτώσεις της οικονοµικής ύφεσης, βλ. Nolan, B. (2009), “Background note for roundtable
discussion on monitoring the effects of the financial crisis on vulnerable groups”, Paris: Organisation for Economic Cooperation and
Development.
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Κοινωνική πολιτική και
κοινωνική συνοχή στην Ελλάδα
σε συνθήκες οικονοµικής κρίσης

Οι διανεµητικές επιπτώσεις
της κρίσης στην κατανοµή
του εισοδήµατος

φθησαν το Μάρτιο του 2010, κάποια άλλα εµπεριέχονται στο φορολογικό νοµοσχέδιο του
Απριλίου του 2010, ενώ τα υπόλοιπα απορρέουν από την εφαρµογή του Μνηµονίου Συνεννόησης που υπέγραψε η ελληνική κυβέρνηση µε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (3 Μαΐου 2010).
Σε κάποιο βαθµό, η διάκριση µεταξύ µέτρων λιτότητας και γενικότερης οικονοµικής ύφεσης είναι τεχνητή, αφού οι δύο έννοιες αναµφίβολα συνδέονται µεταξύ τους. Για παράδειγµα,
η µείωση των αποδοχών στο ∆ηµόσιο συνέβαλε στην αύξηση της ανεργίας, καθώς και στη µείωση των εισοδηµάτων από αυτοαπασχόληση και από µισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τοµέα. Γι’
αυτό, η διάκριση δεν έχει καθόλου το νόηµα κάποιου “καταµερισµού ευθυνών” µεταξύ µέτρων
της κυβέρνησης και άλλων επιδράσεων, αλλά στοχεύει απλώς στην αναλυτικότερη παρουσίαση όλων των πτυχών της πρόσφατης κρίσης.
Τα µέτρα λιτότητας αποσκοπούσαν στην αύξηση των κρατικών εσόδων και στη µείωση των
κρατικών δαπανών. Τα κυριότερα από αυτά αναφέρονται παρακάτω.
Φόρος εισοδήµατος φυσικών προσώπων (ΦΕΦΠ). Η κλίµακα µε την οποία φορολογήθηκαν
τα εισοδήµατα του 2010 ήταν προοδευτικότερη από την προηγούµενη. Κατ’ αρχάς, περιείχε 9
κλιµάκια φόρου (έναντι 5 το 2009). Επίσης, προέβλεπε ένα νέο ανώτατο συντελεστή 45% για
εισοδήµατα από €100.000 και πάνω, ενώ ο αµέσως χαµηλότερος συντελεστής (40%) αφορούσε
τα εισοδήµατα από €60.000 έως 100.000. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο ανώτατος συντελεστής της
κλίµακας ΦΕΦΠ του 2009 ήταν 40% και εφαρµοζόταν στα εισοδήµατα από €75.000 και πάνω.
Τέλος, αποφασίστηκε η ένταξη ορισµένων κοινωνικών επιδοµάτων στην κλίµακα (για φορολογουµένους µε ετήσιο καθαρό εισόδηµα άνω των €30.000), ενώ επίσης θεσµοθετήθηκαν διάφορες αλλαγές στις απαλλαγές και στις εκπτώσεις φόρου.
Άλλοι άµεσοι φόροι. Επιβλήθηκε πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση 1% σε φορολογουµένους µε ετήσιο καθαρό εισόδηµα άνω των €100.000. Επίσης, επιβλήθηκε ειδική εισφορά σε
επιχειρήσεις υψηλής κερδοφορίας.
Φόρος προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ). Αυξήθηκαν σε δύο φάσεις οι συντελεστές ΦΠΑ, ως
εξής: ο χαµηλός συντελεστής σε 5,5% (από 4,5%), ο µεσαίος σε 11% (από 9%) και ο υψηλός
(βασικός) συντελεστής σε 23% (από 19%).
Άλλοι έµµεσοι φόροι. Αυξήθηκε η ειδική φορολογία στα καύσιµα, στα προϊόντα καπνού, στα
οινοπνευµατώδη ποτά και στα είδη πολυτελείας.
Μισθοί ∆ηµοσίου. Καταργήθηκε ο 13ος και ο 14ος µισθός, ενώ στη θέση τους θεσµοθετήθηκαν επιδόµατα αδείας συνολικής ετήσιας αξίας €1.000, τα οποία δεν καταβάλλονται καθόλου σε υπαλλήλους µε µηνιαίες αποδοχές άνω των €3.000. Επίσης, µειώθηκαν τα διάφορα
ειδικά επιδόµατα δηµοσίων υπαλλήλων (κατά 20%). Στις ∆ΕΚΟ, όπου δεν καταβάλλονται
τέτοια επιδόµατα, µειώθηκαν οι βασικές αποδοχές (κατά 10%). Επίσης, τέθηκε ανώτατο όριο
µηνιαίων αποδοχών στο ∆ηµόσιο (€5.981). Τέλος, επιβλήθηκε “πάγωµα” (διατήρηση του ονοµαστικού ύψους) των µισθών στο ∆ηµόσιο έως το 2012 στα επίπεδα του 2009.
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Κατώτατες αποδοχές. Με τον Ν. 3863/2010 θεσµοθετήθηκαν χαµηλότερες κατώτατες αποδοχές για εργαζοµένους κάτω των 21 ετών. Τα νέα κατώτατα όρια ορίστηκαν σε 70% και 85%
του κατώτατου ηµεροµισθίου ή µισθού της εθνικής γενικής συλλογικής σύµβασης εργασίας
(για εργαζοµένους ηλικίας 15-18 και 19-21 ετών αντιστοίχως). Επίσης, αποφασίστηκε
“πάγωµα” των κατώτατων αποδοχών το 2010 στα επίπεδα του 2009.
Κύριες συντάξεις. Η 13η και 14η σύνταξη καταργήθηκαν, ενώ στη θέση τους θεσµοθετήθηκαν επιδόµατα αδείας συνολικής ετήσιας αξίας €800. Τα τελευταία δεν καταβάλλονται σε
όσους εισπράττουν συντάξεις άνω των €2.500 το µήνα. Εξαιρέθηκαν οι αναπηρικές συντάξεις,
οι συντάξεις ΟΓΑ, οι συντάξεις ανασφαλίστων κ.λπ. Τέλος, “πάγωσαν” οι συντάξεις του 2010
στα επίπεδα του 2009.
Εισφορά αλληλεγγύης. Επιβλήθηκε ειδική εισφορά στα εισοδήµατα από κύρια σύνταξη, µε
συντελεστές που κλιµακώνονται από 3% (συντάξεις από €1.401 έως €1.700 το µήνα) έως 10%
(συντάξεις άνω των €3.500 το µήνα). Εξαιρέθηκαν από την ειδική εισφορά συντάξεις ύψους
έως €1.400 το µήνα.6
Κοινωνικές παροχές. Με την εξαίρεση κάποιων ειδικών ενισχύσεων, δεν ελήφθησαν άξια
λόγου µέτρα ενδυνάµωσης του κοινωνικού διχτύου ασφαλείας και προστασίας των ασθενεστέρων από τις αρνητικές συνέπειες της οικονοµικής κρίσης, όπως συνέβη σε άλλες χώρες.7 Αντιθέτως, κάποιες κοινωνικές παροχές έπεσαν και αυτές θύµατα της δηµοσιονοµικής στενότητας.8

3

Η γενικότερη οικονοµική ύφεση

Το 2010 η κρίση της ελληνικής οικονοµίας βάθυνε και άλλο: η µεταβολή του ΑΕΠ ήταν
-4,5% (έναντι -2,0% το 2009). Εντελώς περιληπτικά, οι σηµαντικότερες εξελίξεις ήταν οι εξής.
Ανεργία. Το ποσοστό ανεργίας το 2010 έφθασε το 12,5% σε ετήσια βάση (από 9,5% το 2009
και 7,7% το 2008). Στην κρίσιµη (για την κατανοµή του οικογενειακού εισοδήµατος) κατηγορία των ανδρών ηλικίας 30-44 ετών, η αύξηση ήταν ακόµη πιο εντυπωσιακή: από 3,9% το 2008
και 5,6% το 2009 σε 8,7% το 2010.
Μισθοί ιδιωτικού τοµέα. Το 2010 οι πραγµατικές αποδοχές στο µη τραπεζικό ιδιωτικό τοµέα
υποχώρησαν κατά 7,3%, ενώ στις τράπεζες κατά 6,2%.
6 Σύµφωνα µε το “Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015” (Ιούνιος 2011), η ειδική εισφορά στις
κύριες συντάξεις αυξήθηκε, ενώ αντίστοιχη εισφορά επιβλήθηκε στις επικουρικές συντάξεις.
7 Βλ. OECD (2011), “Economic crisis and beyond: social policies for the recovery”, Background document. Ministerial meeting
on social policy, Paris (2-3 May).
8 Χαρακτηριστικά παραδείγµατα ήταν η µη καταβολή επιδότησης ενοικίου ΟΕΚ το 2010, η διακοπή της χορήγησης του ΕΚΑΣ
σε χιλιάδες χαµηλοσυνταξιούχους, καθώς και η συνεχιζόµενη αδράνεια σχετικά µε την τιµαριθµική αναπροσαρµογή των εισοδηµατικών κριτηρίων επιλεξιµότητας για το επίδοµα µακροχρόνιας ανεργίας του ΟΑΕ∆, τα οποία παραµένουν αµετάβλητα (σε ονοµαστικούς όρους) από το 2001. Επίσης, συνέπεια της δηµοσιονοµικής στενότητας ήταν η αλλαγή των όρων επιλεξιµότητας για το πρόγραµµα “Βοήθεια στο Σπίτι”.
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Εισοδήµατα αυτοαπασχόλησης. Σηµαντικός (αν και προς το παρόν ανεξακρίβωτος) αριθµός
ατοµικών και άλλων µικρών επιχειρήσεων έκλεισαν λόγω της ύφεσης. Πολύ περισσότερες
κατάφεραν µεν να επιβιώσουν, αλλά µε επίσης σηµαντική µείωση των εσόδων τους. Έτσι, τα
εισοδήµατα από αυτοαπασχόληση (ακόµη και από τα “ευγενή” ελευθέρια επαγγέλµατα,
ιατρών, νοµικών και µηχανικών) µειώθηκαν. Ασφαλή δεδοµένα για το µέγεθος της µείωσης
των εισοδηµάτων αυτών δεν είναι ακόµη διαθέσιµα.
Πληθωρισµός. Παρά την ύφεση, ο εναρµονισµένος δείκτης τιµών καταναλωτή ανέβηκε το
2010 στο 4,7% (έναντι 1,4% το 2009), κυρίως εξαιτίας της αύξησης των συντελεστών ΦΠΑ
αλλά και της ανόδου των τιµών των καυσίµων διεθνώς (πάντοτε σε συνδυασµό µε διάφορες
στρεβλώσεις στις εγχώριες αγορές αγαθών).

Η υστέρηση των στατιστικών δεδοµένων

Με ποιο τρόπο επέδρασαν τα µέτρα λιτότητας και η γενικότερη οικονοµική ύφεση στην
κατανοµή του εισοδήµατος;
Μια ανάλυση των επιπτώσεων της πρόσφατης κρίσης στους µισθούς και στην απασχόληση
θα µπορούσε να βασιστεί στα στοιχεία των Ερευνών Εργατικού ∆υναµικού. Οι έρευνες αυτές
πραγµατοποιούνται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο µε παρόµοια µεθοδολογία και αποτελούν την
κυριότερη πηγή πληροφοριών για τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας. Ένα αξιόλογο πλεονέκτηµά τους είναι ότι παρέχουν έγκαιρη πληροφόρηση: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού διεξάγονται κάθε τρεις µήνες, ενώ τα βασικά αποτελέσµατά τους δηµοσιοποιούνται δύο ή το πολύ
τρεις µήνες αργότερα.
Αντίστοιχες πηγές πληροφοριών για τις εξελίξεις ως προς την κατανοµή εισοδήµατος είναι
σε εθνικό επίπεδο οι Έρευνες Οικογενειακών Προϋπολογισµών (ΕΟΠ), ενώ σε πανευρωπαϊκό
επίπεδο η Έρευνα Εισοδήµατος και Συνθηκών ∆ιαβίωσης (EU-SILC): αυτή διαδέχθηκε το
Πάνελ Νοικοκυριών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECHP), το οποίο διεξήχθη την περίοδο
1994-2001. Αυτές οι έρευνες, όµως, δεν παρέχουν εξ ίσου έγκαιρη πληροφόρηση: στην καλύτερη περίπτωση διεξάγονται ανά έτος, η περίοδος αναφοράς για τα εισοδήµατα των νοικοκυριών είναι το δωδεκάµηνο πριν από την έρευνα, ενώ τα αποτελέσµατα δεν είναι διαθέσιµα προτού περάσουν δύο ή ακόµη και τρία έτη. Για παράδειγµα, τα δεδοµένα της έρευνας EU-SILC
2011 (εισοδήµατα 2010) δεν θα είναι προσβάσιµα πριν από το Μάρτιο του 2013 και τον Αύγουστο του 2013 (διαστρωµατικά και χρονολογικά δεδοµένα, αντιστοίχως).
Η υστέρηση αυτή δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα, καθώς έχει ως αποτέλεσµα αφενός να
διεξάγεται η δηµόσια συζήτηση σχετικά µε τη φτώχεια και την ανισότητα χωρίς κατ’ ουσίαν
ασφαλείς ενδείξεις για το πραγµατικό µέγεθος του προβλήµατος τη στιγµή της συζήτησης και
αφετέρου να λαµβάνονται µέτρα πολιτικής προτού γίνει εφικτή µια ακριβής αποτίµηση των
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διανεµητικών επιδράσεών τους. Η αποτίµηση αυτή µπορεί να αποτελεί οργανικό τµήµα της
διαδικασίας σχεδιασµού µέτρων πολιτικής σε διοικητικό επίπεδο, καθώς και της λήψης αποφάσεων σε πολιτικό επίπεδο. Ακόµη και όταν αυτό δεν συµβαίνει, µια τέτοια αποτίµηση µπορεί και πάλι να είναι χρήσιµη στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και σε µια κοινή γνώµη που ενδιαφέρεται για µια δηµόσια συζήτηση βασισµένη σε επαρκή πληροφόρηση.
Στη συζήτηση που διεξάγεται στην Ελλάδα τους τελευταίους µήνες, δείχνει να επικρατεί η
(συνήθως υπόρρητη) υπόθεση ότι η πρόσφατη αύξηση της ανεργίας έχει προκαλέσει ανάλογη
αύξηση της φτώχειας. Η υιοθέτηση της υπόθεσης αυτής δεν δίνει ικανοποιητική λύση στο πρόβληµα της υστέρησης των σχετικών δεδοµένων. Ευτυχώς, η αύξηση της ανεργίας δεν συνεπάγεται σχεδόν ποτέ ισόποση αύξηση της φτώχειας. Κάποιοι από όσους χάνουν τη δουλειά τους
ζουν σε νοικοκυριά όπου κάποιο άλλο µέλος συνεχίζει να εργάζεται. Κάποια νοικοκυριά, εκτός
από τις αµοιβές εργασίας, έχουν και άλλα εισοδήµατα, π.χ. από ενοίκια ή από ελεύθερο επάγγελµα. Ακόµη πιο σηµαντικός µπορεί να είναι ο ρόλος των κοινωνικών παροχών. Κάποιες από
τις παροχές αυτές συνδέονται µε την απώλεια της θέσης εργασίας και ενεργοποιούνται είτε τη
στιγµή της απόλυσης (π.χ. επιδόµατα ανεργίας) είτε αµέσως µετά, λόγω της συνακόλουθης µείωσης του εισοδήµατος του νοικοκυριού (π.χ. στεγαστικά επιδόµατα, επιδόµατα κοινωνικής
πρόνοιας). Κάποιες άλλες κοινωνικές 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 κ.λπ.).
Εποµένως, ο ρόλος της ανεργίας ως προσδιοριστικού παράγοντα της φτώχειας εξαρτάται
από το εάν οι άνεργοι συνεισέφεραν µε την εργασία τους (προτού τη χάσουν) την κύρια ή
(ακόµη χειρότερα) τη µοναδική πηγή εισοδήµατος του νοικοκυριού, από τη συµµετοχή ή όχι
στην αγορά εργασίας των υπόλοιπων µελών της οικογένειας, από τα υπόλοιπα εισοδήµατα (και
κοινωνικά επιδόµατα) του νοικοκυριού κ.ά. Για όλους αυτούς τους λόγους, η συσχέτιση της
ανεργίας µε τη φτώχεια δεν είναι πάντοτε ισχυρή. Γενικά, είναι αδύνατον να συναχθούν
ασφαλή συµπεράσµατα 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.
Το θέµα είναι εάν µπορεί να απαντηθεί έγκαιρα, χωρίς να χρειαστεί αναµονή για δύο ή τρία έτη.

5

Το υπόδειγµα φόρων-παροχών EUROMOD

Το πρόβληµα της υστέρησης των στοιχείων κατανοµής εισοδήµατος µπορεί να παρακαµφθεί µε τη µέθοδο της λεγόµενης “µικροπροσοµοίωσης”, δηλ. µε την εφαρµογή ενός αριθµητικού υποδείγµατος φόρων-παροχών στα επικαιροποιηµένα δεδοµένα µιας έρευνας τύπου ΕΟΠ
ή EU-SILC.
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Οι διανεµητικές επιπτώσεις
της κρίσης στην κατανοµή
του εισοδήµατος

Η ανάλυση που παρουσιάζεται εδώ βασίζεται στο υπόδειγµα φορολογίας και κοινωνικών
παροχών EUROMOD, το οποίο καλύπτει την Ελλάδα και άλλες 20 (προς το παρόν) χώρεςµέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ αναµένεται να έχει επεκταθεί µέχρι τα µέσα του 2012
και στις υπόλοιπες έξι. Με λίγα λόγια, η εφαρµογή ενός υποδείγµατος φόρων-παροχών
όπως το EUROMOD επιτρέπει την εκτίµηση των διανεµητικών και δηµοσιονοµικών επιπτώσεων ενός µέτρου πολιτικής (δηλ. στην κατανοµή του εισοδήµατος και στον κρατικό
προϋπολογισµό αντιστοίχως).
Συγκεκριµένα, το EUROMOD λειτουργεί υπολογίζοντας την κατανοµή στον πληθυσµό
και τη διανεµητική επίδραση διαφόρων µέτρων φορολογικής και κοινωνικής πολιτικής, καθώς
και οποιασδήποτε µεταβολής (πραγµατικής ή υποθετικής) των µέτρων αυτών. Το υπόδειγµα
“προσοµοιώνει” ορισµένα από τα µέτρα, συνδυάζοντας τους κανόνες του φορολογικού συστήµατος και τους όρους επιλεξιµότητας των κοινωνικών παροχών µε τα χαρακτηριστικά των νοικοκυριών (π.χ. την οικογενειακή, εργασιακή ή εισοδηµατική κατάστασή τους), όπως αυτά
αποτυπώνονται στην έρευνα που κάθε φορά χρησιµοποιείται (π.χ. ΕΟΠ, EU-SILC κ.λπ.). Σε
αυτήν την κατηγορία των “προσοµοιώσιµων” µέτρων συγκαταλέγονται οι φόροι εισοδήµατος
και οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και ορισµένα (συνήθως µη ανταποδοτικά) κοινωνικά επιδόµατα.
Άλλα µέτρα φορολογικής και κοινωνικής πολιτικής δεν µπορούν να “προσοµοιωθούν” µε
βάση τις διαθέσιµες πληροφορίες. Για παράδειγµα, οι ανταποδοτικές κοινωνικές παροχές (όπως
είναι οι περισσότερες συντάξεις, τα επιδόµατα ανεργίας και κάποια άλλα επιδόµατα) εξαρτώνται από παράγοντες ―κυρίως το ιστορικό ασφάλισης― για τους οποίους οι έρευνες τύπου
ΕΟΠ ή EU-SILC δεν παρέχουν στοιχεία. Φυσικά, αυτό δεν σηµαίνει ότι στο EUROMOD οι
συντάξεις ή τα επιδόµατα ανεργίας παραλείπονται: απλώς, “διαβάζονται” απευθείας από τα
δεδοµένα της έρευνας αντί να “προσοµοιώνονται”. Με άλλα λόγια, η κατανοµή τους στον πληθυσµό και η διανεµητική τους επίδραση λαµβάνονται υπόψη χωρίς να υπολογίζονται εξ αρχής
από το υπόδειγµα. Κάτι ανάλογο συµβαίνει και µε τα ιδιωτικά εισοδήµατα, τα οποία επίσης
λαµβάνονται ως δεδοµένα.
Ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα των υποδειγµάτων µικροπροσοµοίωσης είναι η ικανότητά
τους να ενσωµατώνουν στους σχετικούς υπολογισµούς και στα αποτελέσµατα όχι µόνο τον
τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί κάθε µέτρο φορολογικής και κοινωνικής πολιτικής χωριστά,
αλλά και τις (συνήθως περίπλοκες) µεταξύ τους αλληλεπιδράσεις. Τα παραδείγµατα αφθονούν:
η µεταβολή προς το αυστηρότερο των όρων επιλεξιµότητας για ένα επίδοµα (π.χ. επίδοµα
ανεργίας) µπορεί να αυξήσει τον αριθµό των δικαιούχων κάποιου άλλου επιδόµατος (π.χ. επίδοµα κοινωνικής βοήθειας), ένα επίδοµα µπορεί να υπόκειται σε φορολογία εισοδήµατος,
συνεπώς η αύξηση ή η µείωση της αξίας του δεν θα προκαλέσει αντίστοιχη µεταβολή της δηµόσιας δαπάνης κ.λπ. Τέτοιου είδους αλληλεπιδράσεις δεν είναι εφικτό να λαµβάνονται υπόψη σε
µια ανάλυση επιπτώσεων παρά µόνο µε τη χρήση ενός υποδείγµατος φόρων-παροχών.
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Όπως τα περισσότερα παρόµοια υποδείγµατα, το EUROMOD είναι κατ’ αρχήν “στατικό”,
µε την έννοια ότι βασίζεται στην παραδοχή ότι η συµπεριφορά των ατόµων δεν αλλάζει καθώς
µεταβάλλεται η κρατική πολιτική (π.χ. χρησιµοποιεί την υπόθεση ότι η φορολογία εισοδήµατος δεν επηρεάζει την προσφορά εργασίας, ούτε η έµµεση φορολογία το καταναλωτικό πρότυπο). Πάντως, γενικά θεωρείται αποδεκτό ότι τα “στατικά” υποδείγµατα, παρότι όχι εντελώς
ρεαλιστικά, παραµένουν πολύτιµα για την ανάλυση των αποτελεσµάτων των µεταβολών της
φορολογίας ή της κοινωνικής πολιτικής στη βραχυχρόνια περίοδο.
Το EUROMOD είναι το προϊόν στενής συνεργασίας δεκάδων πανεπιστηµίων και ερευνητικών κέντρων από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε µια περίοδο σχεδόν δύο δεκαετιών, µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα αποτελέσµατά του έχουν επικυρωθεί
σε µικροοικονοµικό και µακροοικονοµικό επίπεδο.9 Επίσης, το υπόδειγµα χρησιµοποιείται από
διεθνείς οργανισµούς όπως ο ΟΟΣΑ και η ΕΕ.10 Τέλος, διάφορες εφαρµογές του έχουν δηµοσιευθεί σε πλήθος ερευνητικών εργασιών.11
Η παρούσα εργασία παρουσιάζει µια εκτίµηση των επιδράσεων των µέτρων λιτότητας και της
οικονοµικής ύφεσης στην κατανοµή του εισοδήµατος στην Ελλάδα, µέσω της εφαρµογής του
υποδείγµατος φόρων-παροχών EUROMOD, συγκρίνοντας το 2010 (έτος υπογραφής του Μνηµονίου και γενικής επιβράδυνσης της παραγωγικής δραστηριότητας) µε το έτος βάσης 2009.
Λόγω της υστέρησης των στατιστικών στοιχείων στην οποία έγινε αναφορά προηγουµένως,
η αρχική µορφή του EUROMOD που χρησιµοποιείται εδώ βασιζόταν στην έρευνα EU-SILC
2007 (εισοδήµατα 2006). Συνεπώς, η εκτίµηση των επιπτώσεων της κρίσης προϋπέθετε τα εξής
τρία βήµατα: (α) την επικαιροποίηση των εισοδηµατικών δεδοµένων, (β) την εφαρµογή των
κανόνων φορολογίας και κοινωνικών επιδοµάτων όπως αυτοί ίσχυαν την περίοδο που εξετάζεται εδώ (2009-2010) και (γ) τη διόρθωση της αρχικής βάσης δεδοµένων, ώστε να ληφθεί υπόψη
η µεγάλη αύξηση της ανεργίας κατά την περίοδο που µεσολάβησε.
Η επικαιροποίηση των δεδοµένων όσον αφορά τα εισοδήµατα από µισθωτή απασχόληση
έγινε µε βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για την ετήσια µεταβολή των µέσων αποδοχών, χωριστά για το ∆ηµόσιο, τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (∆ΕΚΟ), τις τράπεζες, καθώς
και το µη τραπεζικό ιδιωτικό τοµέα. Όσον αφορά τα εισοδήµατα από αγροτικές δραστηριότητες, χρησιµοποιήθηκαν τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για την ακαθάριστη προστιθέµενη αξία κατά κλάδο. Τέλος, δεδοµένου ότι αξιόπιστα δεδοµένα για τα εισοδήµατα από
αυτοαπασχόληση δεν υφίστανται, οι συγγραφείς δέχθηκαν ως υπόθεση εργασίας ότι η µέση
9 Βλ. Figari F., M. Iacovou, A. Skew and H. Sutherland (2010), “Approximations to the truth: comparing survey and
microsimulation approaches to measuring income for social indicators”, Working Paper No. 2010-13, University of Essex: Institute for
Social and Economic Research.
10 Βλ. αντιστοίχως OECD, Tax-benefit models (www.oecd.org/els/social/workincentives) και European Commission, Social
Situation Observatory (www.socialsituation.eu).
11 Βλ. µεταξύ άλλων Bargain, O. (επιµ.) (2006), Microsimulation in action: policy analysis in Europe using EUROMOD,
Research in Labor Economics 25, Amsterdam: Elsevier.
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ετήσια µεταβολή των εισοδηµάτων αυτών υπήρξε ίση µε την αντίστοιχη µεταβολή των ακαθάριστων αποδοχών των µισθωτών στο σύνολο της οικονοµίας (π.χ. το 2010: -5,0% σε ονοµαστικές τιµές). Κατά τα άλλα, χρησιµοποιήθηκαν τα στοιχεία των ταµείων κοινωνικής ασφάλισης και άλλων οργανισµών για τη µεταβολή του ύψους των κοινωνικών επιδοµάτων.
Η εφαρµογή των κανόνων φορολογίας και κοινωνικών επιδοµάτων έγινε µε συστηµατική
προσοµοίωση των κανόνων εφαρµογής και των όρων επιλεξιµότητας των σχετικών µέτρων,
συµπεριλαµβανοµένων των περισσότερων από τα µέτρα που αναφέρθηκαν προηγουµένως.
Ειδικότερα, ελήφησαν υπόψη οι µεταβολές του ΦΕΦΠ, η ειδική επιβάρυνση των υψηλών εισοδηµάτων, οι περικοπές των συντάξεων (αντικατάσταση 13ης-14ης σύνταξης µε επιδόµατα
αδείας ενιαίου ύψους), η νέα εισφορά αλληλεγγύης, οι ισχύοντες κανόνες χορήγησης του
ΕΚΑΣ, καθώς και η καταβολή επιδότησης ενοικίου ΟΕΚ.
Τέλος, η διόρθωση της βάσης δεδοµένων ώστε να ληφθεί υπόψη η αύξηση της ανεργίας δεν
αποτελεί συνήθη πρακτική. Στη βραχυπρόθεσµη περίοδο (στην οποία συνήθως εφαρµόζεται η
µέθοδος της µικροπροσοµοίωσης) οι µεταβολές των δηµογραφικών χαρακτηριστικών του πληθυσµού και των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά εργασίας είναι συνήθως µικρές και έτσι
γενικά αγνοούνται. Στην περίπτωση που εξετάζεται εδώ, η αύξηση της ανεργίας υπήρξε τόσο
µεγάλη που η παράβλεψή της θα οδηγούσε σε εσφαλµένα συµπεράσµατα.
Η διόρθωση έγινε ως εξής. Κατ’ αρχάς ορίστηκε στο δείγµα το σύνολο των παρατηρήσεων
που αφορούσαν απασχολουµένους οι οποίοι είναι πιθανό να επλήγησαν από την αύξηση της
ανεργίας, ενώ εξαιρέθηκαν οι δηµόσιοι υπάλληλοι και οι αυτοαπασχολούµενοι (η πρώτη εξαίρεση είναι αυτονόητη, ενώ η δεύτερη αµφιλεγόµενη). Στη συνέχεια µετακινήθηκαν κάποιες
από τις περιπτώσεις που απέµειναν στο δείγµα (αποκλειστικά µισθωτοί του ιδιωτικού τοµέα)
από το καθεστώς της απασχόλησης στο καθεστώς της ανεργίας. Οι περιπτώσεις αυτές επιλέχθηκαν ώστε τα ποσοστά ανεργίας της διορθωµένης βάσης δεδοµένων να προσεγγίζουν όσο το
δυνατόν περισσότερο τα αντίστοιχα ποσοστά της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού 2010 κατά
κατηγορία (όπως ορίζονται µε βάση το φύλο, την ηλικία και το µορφωτικό επίπεδο). Στο εσωτερικό καθεµιάς από τις 56 κατηγορίες, η επιλογή των περιπτώσεων που µετακινήθηκαν από
την απασχόληση στην ανεργία έγινε µε τυχαίο τρόπο. Φυσικά, µηδενίστηκαν οι αµοιβές των
εργαζοµένων που εµφανίζονται τώρα να έχουν χάσει τη δουλειά τους. Τέλος, κάποιοι από τους
νέους ανέργους είναι πιθανό να δικαιούνται τακτικό επίδοµα ανεργίας, ανάλογα µε το ιστορικό
ασφάλισής τους, γι’ αυτό και προσοµοιώθηκε και το επίδοµα αυτό.12
12 Για µια παρόµοια τεχνική, βλ. Figari, F., A. Salvatori and H. Sutherland (2010), “Economic downturn and stress testing
European welfare systems”, Working Paper No. 2010-18, University of Essex: Institute for Social and Economic Research. Για µια εφαρµογή στην περίπτωση της Ιταλίας, βλ. Baldini, M. and E. Ciani (2010), “Diseguaglianza e povertà durante la recessione”, CAP Paper
No. 75, Università di Modena e Reggio Emilia: Centro di Analisi delle Politiche Pubbliche. Για µια διαφορετική µέθοδο, που βασίζεται
στην επαναστάθµιση του αρχικού δείγµατος, βλ. Immervoll, H., H. Levy, C. Lietz, D. Mantovani and H. Sutherland (2006), “The
sensitivity of poverty rates to macro-level changes in the European Union”, Cambridge Journal of Economics, 30, 181-99. Το πρόβληµα
µε την επαναστάθµιση είναι ότι ισοδυναµεί µε την παραδοχή ότι τα χαρακτηριστικά των ανέργων πριν από την κρίση ταυτίζονται µε
αυτά όσων έχασαν τη δουλειά τους την περίοδο της κρίσης – κάτι που καταφανώς δεν ισχύει στην περίπτωση που εξετάζεται εδώ.
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Ορισµένες µεθοδολογικές βελτιώσεις

Τα τελευταία χρόνια, η πολυάριθµη και πολυεθνική ερευνητική οµάδα που εργάζεται µε
αντικείµενο το EUROMOD έχει επεξεργαστεί ορισµένες σηµαντικές µεθοδολογικές βελτιώσεις, οι οποίες αφορούν τον τρόπο χειρισµού της φοροδιαφυγής, της λεγόµενης “µη ανάληψης”
των κοινωνικών παροχών, της έµµεσης φορολογίας, καθώς και των κοινωνικών παροχών σε
είδος. Προς το παρόν, οι βελτιώσεις αυτές δεν έχουν ενσωµατωθεί στην “κανονική” εκδοχή του
υποδείγµατος. Όµως, λόγω της ιδιαίτερης σηµασίας τους για το ζήτηµα που εξετάζεται εδώ,
επιχειρήθηκε να ληφθούν υπόψη όσο περισσότερες από αυτές ήταν δυνατόν.
Πιο συγκεκριµένα, όσον αφορά τη φοροδιαφυγή, αυτή ασφαλώς παρατηρείται σε όλες τις
χώρες. Όµως, ειδικά στην Ελλάδα, η έκτασή της θεωρείται τόσο µεγάλη13 που δεν µπορεί να
αγνοηθεί σε µια µελέτη της διανεµητικής επίδρασης των αλλαγών της φορολογίας, χωρίς αυτό
να υπονοµεύσει την αξιοπιστία της. Για τους σκοπούς της ανάλυσης που παρουσιάζεται εδώ,
οι συγγραφείς, βασιζόµενοι στα ευρήµατα προηγούµενης σχετικής µελέτης,14 χρησιµοποίησαν
την υπόθεση ότι το 55% των εισοδηµάτων από αγροτικές δραστηριότητες και το 25% των
αµοιβών από αυτοαπασχόληση αποκρύπτονται µε σκοπό τη φοροδιαφυγή. Το αντίστοιχο ποσοστό απόκρυψης των µισθών ήταν 1%. Τέλος, θεωρήθηκε ότι τα εισοδήµατα από συντάξεις (η
φορολόγηση των οποίων βασίζεται σε βεβαιώσεις που εκδίδουν τα ταµεία ασφάλισης) δεν αποκρύπτονται καθόλου. Αξίζει να σηµειωθεί ότι καµία διόρθωση δεν έγινε για τη διαφυγή άλλων
φόρων (π.χ. του ΦΠΑ) ή την εισφοροδιαφυγή.
Όπως το EUROMOD στη συνήθη εκδοχή του λειτουργεί µε βάση την παραδοχή ότι όλοι οι
φορολογούµενοι συµµορφώνονται πλήρως µε τους κανόνες του φορολογικού συστήµατος, µε
ανάλογο τρόπο βασίζεται επίσης στην υπόθεση ότι οι δικαιούχοι κοινωνικών επιδοµάτων (όλοι,
και µόνον αυτοί) λαµβάνουν πλήρως τα κοινωνικά επιδόµατα που δικαιούνται. Όµως, µια
πλουσιότατη διεθνής βιβλιογραφία δείχνει ότι στην πραγµατικότητα η υπόθεση αυτή δεν
ευσταθεί και ότι, αντιθέτως, το πρόβληµα της µη ανάληψης των κοινωνικών παροχών, ιδίως
εκείνων που χορηγούνται µε εισοδηµατικά κριτήρια, είναι πολύ εκτεταµένο.15 Η διόρθωση εδώ
αφορά δύο τέτοια επιδόµατα: τη σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων και το επίδοµα µακρο13 Για µια επισκόπηση των σχετικών ενδείξεων, βλ. OECD (2009), Economic Review – Greece, Paris: Organisation for
Economic Co-operation and Development.
14 Βλ. Matsaganis, M. and M. Flevotomou (2010), “Distributional implications of tax evasion in Greece”, GreeSE Paper 31,
Hellenic Observatory, London School of Economics. Η µελέτη εκείνη αφορούσε το έτος 2004, συνεπώς η ανάλυση που παρουσιάζεται εδώ βασίζεται στην υπόθεση ότι η φοροδιαφυγή (ακριβέστερα: το ποσοστό απόκρυψης των εισοδηµάτων κατά πηγή) δεν έχει
µεταβληθεί έκτοτε.
15 Για µια επισκόπηση αυτής της βιβλιογραφίας, βλ. Matsaganis, M., Α. Paulus and H. Sutherland (2008), “The take up of social
benefits”, Research Note 5/2008, Social Situation Observatory, European Commission. Για µια πρόσφατη διερεύνηση του προβλήµατος της µη ανάληψης των επιδοµάτων τύπου ΕΚΑΣ και των συντάξεων ανασφαλίστων στην Ελλάδα και στην Ισπανία, βλ. Matsaganis,
M., H. Levy and M. Flevotomou (2010), “Non take up of social benefits in Greece and Spain”, Social Policy & Administration, 44 (7),
827-44. Το πρόβληµα της µη ανάληψης ουσιαστικά δεν υφίσταται στην περίπτωση των παροχών κοινωνικής ασφάλισης ή των καθολικών επιδοµάτων που χορηγούνται χωρίς εισοδηµατικά κριτήρια.
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χρόνιας ανεργίας. Και στις δύο περιπτώσεις, λόγω του χαµηλού ποσοστού ανάληψης, από τα
νοικοκυριά που εµφανίζονται στο δείγµα να εκπληρούν τους όρους επιλεξιµότητας επιλέχθηκε
τυχαία ένα υποσύνολο, ώστε να αντιστοιχεί στον αριθµό όσων πράγµατι λαµβάνουν καθένα
από τα δύο επιδόµατα σε σχέση µε το σύνολο του πληθυσµού.
Η εκτίµηση της επίδρασης της έµµεσης φορολογίας είναι πιο σύνθετο πρόβληµα. Οι έµµεσοι φόροι δεν επιβάλλονται στο εισόδηµα αλλά στην κατανάλωση. Συνεπώς, ο υπολογισµός
της επίπτωσής τους προϋποθέτει πληροφορίες για το καταναλωτικό πρότυπο κάθε νοικοκυριού.
Τέτοιες πληροφορίες είναι διαθέσιµες σε µια έρευνα τύπου ΕΟΠ, αλλά όχι στο EU-SILC. Όπως
αναφέρθηκε προηγουµένως, η ανάλυση που παρουσιάζεται εδώ βασίζεται στα δεδοµένα του
EU-SILC. Συνεπώς, δεν ήταν εφικτό να εκτιµηθεί επακριβώς η διανεµητική επίδραση της
αύξησης των συντελεστών ΦΠΑ. Πάντως, οι συγγραφείς, αξιοποιώντας τα ευρήµατα και τη
µεθοδολογία πρόσφατης σχετικής έρευνας,16 κατόρθωσαν να ενσωµατώσουν στην ανάλυση της
επίδρασης των µέτρων λιτότητας µια κατά προσέγγιση εκτίµηση του ρόλου των έµµεσων
φόρων (βλ. ∆ιάγραµµα 3 πιο κάτω). Αντίθετα, δεν ελήφθησαν υπόψη οι επιπτώσεις της αύξησης των διαφόρων ειδικών φόρων κατανάλωσης.
Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, µια άλλη σηµαντική όψη των επιπτώσεων της κρίσης είναι η
µείωση της χρηµατοδότησης των δηµόσιων υπηρεσιών, η οποία ενδέχεται να επηρεάσει την
ποσότητα ή/και την ποιότητα των κοινωνικών παροχών σε είδος. Η εκτίµηση της επίδρασης
των εν λόγω υπηρεσιών στην κατανοµή του εισοδήµατος µε βάση το υπόδειγµα EUROMOD
ήταν το αντικείµενο πρόσφατης µελέτης.17 Ωστόσο, λόγω της πολυπλοκότητας της σχετικής
µεθοδολογίας, καθώς και της εξάρτησής της από λεπτοµερή στατιστικά δεδοµένα (τα οποία δεν
είναι διαθέσιµα), η επίδραση της κρίσης στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών (σχολική εκπαίδευση, υγειονοµική περίθαλψη, παιδική φροντίδα, φροντίδα ηλικιωµένων κ.λπ.) δεν λαµβάνεται υπόψη στην ανάλυση που παρουσιάζεται εδώ.

Η καταλληλότητα των δεικτών ανισότητας και φτώχειας

Η αποτίµηση των επιπτώσεων της κρίσης στην ανισότητα γίνεται εδώ µε βάση τρεις δείκτες.
Ο πρώτος είναι ο δείκτης Gini, οι τιµές του οποίου κυµαίνονται από 0 (πλήρης ισότητα: όλα τα
άτοµα διαθέτουν το ίδιο εισόδηµα) έως 1 (µέγιστη ανισότητα: το σύνολο του διαθέσιµου εισο16 Για τα αποτελέσµατα της έρευνας των διανεµητικών επιπτώσεων της έµµεσης φορολογίας σε πέντε χώρες της ΕΕ, βλ.
Decoster, A., J. Loughrey, C. O’Donoghue and D. Verwerft (2010), “How regressive are indirect taxes? A microsimulation analysis for
five European countries”, Journal of Policy Analysis and Management, 29 (2), 326-50. Θερµές ευχαριστίες οφείλονται στον Dirk
Verwerft (Katholieke Universiteit Leuven), ο οποίος είχε την καλοσύνη να προσοµοιώσει για λογαριασµό των συγγραφέων τις πρόσφατες αυξήσεις του ΦΠΑ πάνω στα στοιχεία της ΕΟΠ 2004.
17 Βλ. Paulus, A., Η. Sutherland and P. Tsakloglou (2010), “The distributional impact of in-kind public benefits in European
countries”, Journal of Policy Analysis and Management, 29 (2), 243-66.
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δήµατος σε µια οικονοµία ανήκει σε ένα µόνο άτοµο). Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο δείκτης Gini
είναι περισσότερο ευαίσθητος σε µεταβολές προς το µέσον της κατανοµής εισοδήµατος παρά
προς τα άκρα. Ο δεύτερος δείκτης είναι ο συντελεστής µεταβλητότητας, µέτρο της διασποράς
του εισοδήµατος.18 Ο τρίτος είναι ο δείκτης S80/S20,19 ο οποίος αντιστοιχεί στο λόγο του διαθέσιµου εισοδήµατος του πλουσιότερου πενθηµορίου20 του πληθυσµού προς το διαθέσιµο εισόδηµα του φτωχότερου πενθηµορίου.
Όσον αφορά την εκτίµηση των επιπτώσεων της κρίσης στη φτώχεια, χρησιµοποιούνται δύο
δείκτες. Και οι δύο µετρούν το ποσοστό του πληθυσµού µε εισόδηµα χαµηλότερο από το 60%
του διάµεσου ισοδύναµου διαθέσιµου εισοδήµατος – µε µια σηµαντική, όµως, διαφορά. Ο πρώτος, ο συµβατικός δείκτης σχετικής φτώχειας,21 χρησιµοποιείται ευρύτατα στην Ευρώπη και αναφέρεται στο διάµεσο εισόδηµα, όπως αυτό διαµορφώνεται κάθε έτος. Με άλλα λόγια, καθώς το
διάµεσο εισόδηµα αυξάνεται ή µειώνεται, αυξάνεται ή µειώνεται αντιστοίχως και το όριο φτώχειας. Η χρήση ενός τέτοιου δείκτη είναι απολύτως συµβατή µε την έννοια της σχετικής φτώχειας
και αποτελεί πάγια πρακτική εδώ και πολλές δεκαετίες, ενώ η αυξοµείωση του ορίου φτώχειας
έχει µικρή σηµασία όταν η µεταβολή του διάµεσου εισοδήµατος δεν είναι ιδιαίτερα µεγάλη.
Όµως, σε εποχές µεγάλων αυξήσεων ή µεγάλων µειώσεων του διάµεσου εισοδήµατος, η
καταλληλότητα της έννοιας της σχετικής φτώχειας τίθεται εν αµφιβόλω. Ιδιαίτερα σε εποχές
κρίσης, τα άτοµα πιθανώς 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. Η παρακολούθηση του φαινοµένου αυτού απαιτεί την εφαρµογή ενός διαφορετικού δείκτη φτώχειας, ο οποίος αναφέρει το ποσοστό του πληθυσµού µε εισόδηµα κάτω
από το όριο φτώχειας όχι κατά το τρέχον έτος αλλά κατά το προηγούµενο, λαµβάνοντας υπόψη
και τον πληθωρισµό. Συγκεκριµένα, ο δεύτερος δείκτης φτώχειας που παρουσιάζεται εδώ αναφέρει το ποσοστό του πληθυσµού που είχε το 2010 χαµηλότερο εισόδηµα από το 60% του τιµαριθµικά αναπροσαρµοσµένου διάµεσου ισοδύναµου διαθέσιµου εισοδήµατος της κατανοµής
18 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την αλγεβρική µορφή και τα χαρακτηριστικά καθενός από τους δύο δείκτες, βλ.
Duclos, J.-Y. and A. Araar (2006), “Poverty and equity: measurement, policy, and estimation with DAD”, Boston/Dordrecht/London:
Kluwer Academic Publishers.
19 Σύµφωνα µε την ορολογία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο δείκτης S80/S20 συγκαταλέγεται στους “διαρθρωτικούς” δείκτες του
Laeken (“δείκτης-κλειδί 12”), καθώς και στους δείκτες της Ανοικτής Μεθόδου Συντονισµού για την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ενσωµάτωση. Βλ. EC (2010), “The social situation in the European Union 2009”, European Commission, Directorate-General
for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, Luxembourg: Publications Office of the European Union. Για τους δείκτες
του Laeken βλ. Atkinson, A.B., B. Cantillon, E. Marlier and B. Nolan (2002), “Social indicators: the EU and social inclusion”, Oxford:
Oxford University Press.
20 Τα πενθηµόρια (ή δεκατηµόρια) εισοδήµατος προκύπτουν εάν o πληθυσµός χωριστεί σε πέντε (ή, αντιστοίχως, δέκα) µέρη
ανάλογα µε το ισοδύναµο διαθέσιµο εισόδηµα κάθε ατόµου. Το διαθέσιµο εισόδηµα µετατρέπεται σε “ισοδύναµο” µε βάση µια κλίµακα ισοδυναµίας, ώστε να συγκρίνεται σωστά το βιοτικό επίπεδο νοικοκυριών διαφορετικού µεγέθους ή/και σύνθεσης. Η “τροποποιηµένη κλίµακα ισοδυναµίας ΟΟΣΑ” που χρησιµοποιεί η Eurostat σταθµίζει µε 50% την παρουσία κάθε ενήλικα (πέραν του πρώτου) και µε 30% την παρουσία κάθε παιδιού (έως 14 ετών).
21 Ο συµβατικός δείκτης φτώχειας (at-risk-of-poverty rate after social transfers) συγκαταλέγεται στους “διαρθρωτικούς” δείκτες
του Laeken (“δείκτης-κλειδί 13b”), καθώς και στους δείκτες της Ανοικτής Μεθόδου Συντονισµού για την κοινωνική προστασία και
την κοινωνική ενσωµάτωση.
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του 2009.22 Με το διορθωµένο αυτό δείκτη, οι συγγραφείς επιχειρούν να εκτιµήσουν τον
αριθµό των πολιτών οι οποίοι, αφού ξέσπασε η κρίση, δεν διέθεταν την οικονοµική δυνατότητα
να αγοράσουν το καλάθι αγαθών που αντιστοιχούσε σε εισόδηµα ίσο µε το όριο φτώχειας πριν
από την κρίση. Σε µια εποχή µείωσης των ονοµαστικών εισοδηµάτων και αύξησης των τιµών,
όπως είναι η σηµερινή, ένας τέτοιος δείκτης φαίνεται καταλληλότερος.
Μετά από αυτή τη µακροσκελή αλλά αναγκαία επισκόπηση των διαφόρων µεθοδολογικών
ζητηµάτων, είναι καιρός να παρατεθούν τα αποτελέσµατα της έρευνας. Πώς επηρέασε η κρίση
την κατανοµή του εισοδήµατος στην Ελλάδα;

Οι επιπτώσεις της κρίσης στην ανισότητα

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατά µας, η κρίση δεν φαίνεται να έχει επηρεάσει δραστικά την ανισοκατανοµή του εισοδήµατος. Ο δείκτης Gini έµεινε σχεδόν αµετάβλητος, ο συντελεστής µεταβλητότητας µειώθηκε το 2010 σε σχέση µε το 2009, ο λόγος S80/S20 αυξήθηκε (βλ. Πίνακα 1).
Πίνακας 1

Επίπτωση της κρίσης στην ανισότητα

Δείκτης Gini

Συντελεστής μεταβλητότητας
Λόγος S80/S20

2009

2010

διαφορά (%)

0,800

0,786

-1,68

0,349
6,109

0,350
6,193

+0,05
+1,39

Πηγή: EUROMOD (version F4.0).

Το ∆ιάγραµµα 1 (επόµενη σελ.) παρέχει µια οπτική αναπαράσταση των µεταβολών του σχετικού µεριδίου κάθε δεκατηµορίου εισοδήµατος. Η πιο αξιοσηµείωτη µεταβολή αφορά το
πλουσιότερο δεκατηµόριο, το σχετικό µερίδιο του οποίου έπεσε από 26,8% του συνολικού
εισοδήµατος το 2009 σε 26,5% το 2010. Κατά τα άλλα, τα δεκατηµόρια 5-9 φαίνεται να βελτίωσαν τη σχετική θέση τους. Αντίθετα, τα χαµηλότερα εισοδήµατα (δεκατηµόρια 1-3) υπέστησαν επιδείνωση της σχετικής θέσης τους.
Γενικά, όπως δείχνει και η κλίµακα του κάθετου άξονα στο ∆ιάγραµµα 1, οι µεταβολές των
σχετικών εισοδηµατικών µεριδίων ήταν µάλλον µικρές. Αξίζει να υπενθυµιστεί, ωστόσο, ότι η
αναφορά γίνεται στο σχετικό µέγεθος των κοµµατιών µιας συρρικνούµενης “πίτας”. Και για το
λόγο αυτό, η εξέταση των επιπτώσεων της κρίσης στη φτώχεια έχει ενδιαφέρον.
22 Ο δεύτερος αυτός δείκτης αποτελεί παραλλαγή ενός από τους δείκτες του Laeken και της Ανοικτής Μεθόδου Συντονισµού
(at-risk-of-poverty rate anchored at a fixed moment in time).
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Μεταβολή των σχετικών µεριδίων κατά πληθυσµιακό δεκατηµόριο

Μερίδιο (%) στο συνολικό εισόδημα

0,4
0,3
0,2
0,1
0
-0,1
-0,2
-0,3
-0,4
φτωχότερο

2

3

4

5

6

7

8

9

πλουσιότερο

Σηµείωση: Τα δεκατηµόρια εισοδήµατος προκύπτουν αφού παραταχθούν στη σειρά όλα τα άτοµα που απαρτίζουν τον πληθυσµό ανάλογα µε το ισοδύναµο εισόδηµα κάθε ατόµου, από το φτωχότερο στο πλουσιότερο, και κατόπιν χωριστούν σε δέκα οµάδες µε ίσο
αριθµό µελών.
Πηγή: EUROMOD (version F4.0).

9

Οι επιπτώσεις της κρίσης στη φτώχεια

Ο Πίνακας 2 δείχνει τις επιπτώσεις των µέτρων λιτότητας και της γενικότερης οικονοµικής
ύφεσης στη φτώχεια, µε βάση τους δύο δείκτες που περιγράφηκαν προηγουµένως.
Κατ’ αρχάς, είναι εντυπωσιακό το εύρος των ποσοστών φτώχειας κατά επαγγελµατική
οµάδα ήδη το 2009 (δηλ. ανεξαρτήτως της κρίσης): από 0,3% για τα νοικοκυριά µε αρχηγό
µισθωτό στο ∆ηµόσιο ή σε ∆ΕΚΟ ή τράπεζα, σε 51,1% για τα νοικοκυριά των οποίων ο αρχηγός είναι άνεργος.23
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του Πίνακα 2, η αύξηση του συνολικού ποσοστού φτώχειας
το 2010 ήταν µάλλον ελαφρά µε βάση το συµβατικό όριο φτώχειας (20,9%), αλλά πολύ πιο
ανησυχητική µε βάση το διορθωµένο όριο φτώχειας (25,5%). Το συνολικό ποσοστό φτώχειας
ήταν 20,1% το 2009.
Ένα από τα κύρια αποτελέσµατα της κρίσης στην αγορά εργασίας υπήρξε η αύξηση του
ειδικού βάρους των νοικοκυριών µε αρχηγό άνεργο στο σύνολο του πληθυσµού.24 Ταυτόχρονα,
η κρίση αυξάνει επίσης το ήδη τροµακτικά υψηλό ποσοστό φτώχειας των νοικοκυριών αυτών:
23 Αξίζει να σηµειωθεί ότι αρχηγός του νοικοκυριού θεωρείται το µέλος που αναφέρεται ως ιδιοκτήτης ή ως υπεύθυνος για την
ενοικίαση της κατοικίας. Σε περίπτωση που η ιδιοκτησία ή η ευθύνη ενοικίασης επιµερίζονται σε περισσότερα από ένα µέλη, αρχηγός του νοικοκυριού θεωρείται το µέλος µε το υψηλότερο εισόδηµα.
24 Σε πρόσφατο δηµοσίευµα της Τράπεζας της Ελλάδος αναφέρεται ότι “ο αριθµός των ατόµων 18-59 ετών που ζουν σε νοικοκυριά στα οποία κανένα άτοµο δεν εργάζεται έχει αυξηθεί σηµαντικά, από 8,5% το 2009 σε 10,3% το 2010.” Βλ. ΤτΕ (2011), Έκθεση
του ∆ιοικητή για το έτος 2010 (σελίδα 87). Πάντως, ανάµεσά τους πρέπει να βρίσκονται πολλά νοικοκυριά συνταξιούχων. Στο EUSILC 2007 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν µόλις 2,0%, ενώ ανέβηκε σε 3,4% µετά τη διόρθωση της βάσης δεδοµένων µε τη χρήση των
αποτελεσµάτων της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού 2010.
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Επίπτωση της κρίσης στη φτώχεια

Σύνολο
Άνδρες

Γυναίκες
0-15

16-29
30-44
45-64
65+

Άνεργος

κατά φύλο

κατά ηλικία

2010, με όριο φτώχειας:

2009

συμβατικό

διορθωμένο

19,04

20,01

24,52

21,41

22,31

27,87

16,44

17,93

22,04

20,06

21,02

19,02
19,02
24,61

κατά επαγγελματική ομάδα

20,88

21,70

20,12
19,81
24,53

25,45

26,34

25,27
23,53
29,39

51,09

60,14

63,71

Μισθωτός: μη τραπεζικός ιδιωτικός τομέας

12,69

12,31

16,36

Αυτοαπασχολούμενος

16,63

17,39

21,32

Συνταξιούχος

24,74

24,72

29,06

Μισθωτός: Δημόσιο, ΔΕΚΟ ή τράπεζες

Ελεύθερο επάγγελμα: ιατροί-νομικοί-μηχανικοί
Αγρότης
Άλλο

0,31
3,79

46,88
20,65

0,42
3,72

45,56
20,56

Οι διανεµητικές επιπτώσεις
της κρίσης στην κατανοµή
του εισοδήµατος

Πίνακας 2

21-05-12

1,40
3,72

50,87
28,57

Σηµειώσεις: Το 2010 το συµβατικό όριο φτώχειας για ένα µονοµελές νοικοκυριό ήταν €543 το µήνα, ενώ το διορθωµένο όριο φτώχειας ήταν €597 το µήνα. Αναλόγως, στην περίπτωση µιας τετραµελούς οικογένειας (ζευγάρι µε δύο ανήλικα παιδιά), το συµβατικό
όριο φτώχειας ήταν €1.140 το µήνα, ενώ το διορθωµένο όριο φτώχειας €1.254 το µήνα. Το συµβατικό όριο φτώχειας είναι ίσο µε το
60% του διάµεσου εισοδήµατος του 2010, ενώ το διορθωµένο όριο φτώχειας αντιστοιχεί στο 60% της (τιµαριθµικά αναπροσαρµοσµένης) διαµέσου της κατανοµής εισοδήµατος του 2009. Σηµειώνεται ότι το 2009 το όριο φτώχειας ήταν €570 και €1.198 το µήνα για
µονοµελές νοικοκυριό και ζευγάρι µε δύο παιδιά αντιστοίχως. Η επαγγελµατική οµάδα ορίζεται σύµφωνα µε την απασχόληση του
αρχηγού του νοικοκυριού.
Πηγή: EUROMOD (version F4.0).

από 51% το 2009, σε 60% (µε βάση το συµβατικό όριο) ή και 64% (µε βάση το διορθωµένο
όριο) το 2010.
Επιπλέον, η κρίση φαίνεται να αύξησε την απόσταση ανάµεσα στις λοιπές επαγγελµατικές
κατηγορίες. Πράγµατι, η αύξηση της φτώχειας ήταν πολύ µεγαλύτερη για τα νοικοκυριά µε
αρχηγό µισθωτό του µη τραπεζικού ιδιωτικού τοµέα ή αυτοαπασχολούµενο, δηλ. εκεί όπου η
φτώχεια ήταν υψηλότερη ήδη πριν από την κρίση. Αντίθετα, η αύξηση της φτώχειας ήταν ανύπαρκτη ή αµελητέα για τα νοικοκυριά µε αρχηγό είτε µισθωτό στο ∆ηµόσιο ή σε ∆ΕΚΟ ή σε
τράπεζα είτε ιατρό, νοµικό ή µηχανικό (όπου η φτώχεια ήταν εξ αρχής χαµηλή). Η αύξηση της
φτώχειας των ηλικιωµένων και των αγροτών, δύο οµάδων µε πολύ υψηλά ποσοστά φτώχειας,
ήταν κάπως µικρότερη από ό,τι στο σύνολο του πληθυσµού.
Κοινωνική πολιτική και
κοινωνική συνοχή στην Ελλάδα
σε συνθήκες οικονοµικής κρίσης
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Κατά τα άλλα, η αύξηση της φτώχειας φαίνεται να ήταν µεγαλύτερη για τα παιδιά, για τους
νέους και για τα άτοµα ηλικίας 30-44 ετών, παρά για τις µεγαλύτερες ηλικίες.
Είναι τα αποτελέσµατα αυτά αξιόπιστα; Όπως εξηγήθηκε προηγουµένως, προκειµένου να
αντιµετωπιστεί το πρόβληµα της υστέρησης των στατιστικών δεδοµένων, χρησιµοποιήθηκε
εδώ η µέθοδος της µικροπροσοµοίωσης και το υπόδειγµα φόρων-παροχών EUROMOD. Για να
επικαιροποιηθεί το υπόδειγµα, χρησιµοποιήθηκαν οι πλέον αξιόπιστες πληροφορίες της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά µε την εξέλιξη (µέση ετήσια
µεταβολή) των διαφόρων εισοδηµάτων τα τελευταία χρόνια.
Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, διαθέσιµα στοιχεία για την πρόσφατη εξέλιξη των εισοδηµάτων από αυτοαπασχόληση δεν υπάρχουν. Για το λόγο αυτό, χρησιµοποιήθηκε η υπόθεση ότι,
σε σχέση µε το 2009, τα εισοδήµατα αυτά το 2010 µεταβλήθηκαν κατά το ίδιο ποσοστό όπως
εκείνα των µισθωτών στο σύνολο της οικονοµίας: -5,0% σε ονοµαστικές τιµές (-9,3% σε πραγµατικές τιµές).
Πρόκειται για µια υπόθεση εύλογη αλλά φυσικά όχι κατ’ ανάγκην ορθή. Για να ελεγχθεί η
“ευρωστία” (robustness) των αποτελεσµάτων που παρουσιάστηκαν παραπάνω, δηλ. το πόσο
ευαίσθητα είναι στην τροποποίηση κάποιων από τις αρχικές υποθέσεις, υπολογίστηκαν ξανά τα
ποσοστά φτώχειας µε βάση την υπόθεση ότι η µεταβολή των εισοδηµάτων από αυτοαπασχόληση το 2010 ήταν µεγαλύτερη: -10,0% σε ονοµαστικές τιµές (-14,0% σε πραγµατικές τιµές).
Σύµφωνα µε αυτήν την εναλλακτική υπόθεση, η αύξηση του συνολικού ποσοστού φτώχειας
ήταν λίγο µεγαλύτερη µε βάση το διορθωµένο όριο: από 25,5% σε 26,0%. Με βάση το συµβατικό όριο φτώχειας, η διαφορά ήταν ασήµαντη: από 20,9% σε 21,0%. Όσον αφορά το ποσοστό
φτώχειας των αυτοαπασχολουµένων, αυτό, µε βάση την εναλλακτική υπόθεση, διαµορφώνεται
σε 19,8% ή 24,1% (από 17,4% ή 21,3%) ανάλογα µε το συµβατικό ή το διορθωµένο όριο φτώχειας, αντιστοίχως.

10

Απόλυτες και σχετικές εισοδηµατικές απώλειες

Σειρά έχει τώρα ένα άλλο ερώτηµα: πώς διαµορφώθηκαν οι χρηµατικές απώλειες που υπέστησαν οι πολίτες, ανάλογα µε τη θέση τους στην κατανοµή του εισοδήµατος;
Οι απώλειες αυτές µπορούν να υπολογιστούν µε δύο τρόπους: σε απόλυτους όρους (δηλ. σε
ευρώ, κατά προτίµηση σταθερής αγοραστικής δύναµης) ή σε σχετικούς όρους (ως ποσοστό του
αντίστοιχου εισοδήµατος της προηγούµενης περιόδου). Το ∆ιάγραµµα 2 παρουσιάζει τις εκτιµήσεις των συγγραφέων σύµφωνα µε τον έναν και τον άλλο τρόπο.
Σε απόλυτους όρους, παρατηρείται µια µάλλον απότοµη κλιµάκωση των απωλειών καθώς
αυξάνεται το εισόδηµα. Τα νοικοκυριά του πλουσιότερου δεκατηµορίου εµφανίζονται να έχουν
υποστεί µείωση του ετήσιου εισοδήµατος της τάξης των €4.344 (σε τιµές 2009) ανά “ισοδύ80
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Εισοδηµατικές απώλειες κατά πληθυσµιακό δεκατηµόριο
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Πηγή: EUROMOD (version F4.0).

ναµο ενήλικα” (µέγεθος που ισοδυναµεί µε απώλεια €9.122 για ένα ζευγάρι µε δύο παιδιά).
Η απώλεια για την αµέσως χαµηλότερη εισοδηµατική οµάδα (δεκατηµόριο 9) περιορίζεται
κάτω από το ήµισυ του παραπάνω µεγέθους και βαίνει µειούµενη καθώς µειώνεται το εισόδηµα. Η µείωση του ετήσιου εισοδήµατος που φαίνεται να υπέστησαν τα νοικοκυριά του φτωχότερου δεκατηµορίου ήταν €313 (€657 για ζευγάρι µε δύο παιδιά).
Αντίθετα, η επίδραση της κρίσης στην κατανοµή του εισοδήµατος δείχνει εντελώς διαφορετική σε σχετικούς όρους. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των συγγραφέων, η µέση οικογένεια στο
φτωχότερο δεκατηµόριο έχασε ένα καθόλου ευκαταφρόνητο 8,7% του (ήδη πολύ χαµηλού) εισοδήµατός της, ενώ εκείνη στο δεύτερο φτωχότερο έχασε 8,6%. Οι σχετικές απώλειες στο µέσο της
κατανοµής (δεκατηµόρια 3-7) κυµάνθηκαν γύρω στο 9,5%. Από εκεί και πέρα άρχισαν να αυξάνονται ελαφρά και έφθασαν το 11,6% για τη µέση οικογένεια στο πλουσιότερο δεκατηµόριο.

11

Η κατανοµή του βάρους των µέτρων λιτότητας

Αφέθηκαν για το τέλος µερικά από τα πιο κρίσιµα (και πολιτικώς επίδικα) ερωτήµατα:
Ποιοι πλήρωσαν τα µέτρα λιτότητας; Ποια ήταν η επίπτωση κάθε µέτρου; Πώς κατανεµήθηκε
το βάρος της δηµοσιονοµικής προσαρµογής µεταξύ των διαφόρων εισοδηµατικών οµάδων;
Το ∆ιάγραµµα 3 (επόµενη σελ.) παρουσιάζει την εκτίµηση των συγγραφέων για τη σχετική
συµβολή και τη διανεµητική επίπτωση καθενός χωριστά από τα µέτρα λιτότητας που περιγράφηκαν προηγουµένως, στην προσπάθεια της κυβέρνησης για τη µείωση του δηµόσιου ελλείµΚοινωνική πολιτική και
κοινωνική συνοχή στην Ελλάδα
σε συνθήκες οικονοµικής κρίσης
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µατος. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η εκτίµηση αυτή ενσωµατώνει (µε έµµεσο τρόπο) την επίπτωση
της αύξησης των συντελεστών του ΦΠΑ.
Σύµφωνα µε τους υπολογισµούς των συγγραφέων, η εξοικονόµηση από τη µείωση των
συντάξεων και των µισθών του ∆ηµοσίου (δύο βασικών µέτρων λιτότητας) υπεραντισταθµίστηκε από τη µείωση των εσόδων από το φόρο εισοδήµατος φυσικών προσώπων (ΦΕΦΠ) και
από την αύξηση της δαπάνης για επιδόµατα ανεργίας (δύο βασικές δηµοσιονοµικές συνέπειες
της οικονοµικής ύφεσης και, εν µέρει, των ίδιων των µέτρων λιτότητας).25 Αντίθετα, η συµβολή
της αύξησης των συντελεστών του ΦΠΑ στην επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων φαίνεται
να υπήρξε καθοριστική.26
25 Σύµφωνα µε τα δεδοµένα του Υπουργείου Οικονοµικών για την εκτέλεση του προϋπολογισµού του 2010, η αντιστάθµιση
ήταν µικρότερη. Συγκεκριµένα, η εξοικονόµηση λόγω της µείωσης της κρατικής δαπάνης για µισθούς και συντάξεις το 2010 ήταν
€2.356 εκατοµµύρια (έναντι του 2009), ενώ η επιβάρυνση λόγω της µείωσης των εσόδων από άµεσους φόρους ήταν €1.208 εκατοµµύρια. Βλ. Αιτιολογική έκθεση του Σχεδίου Νόµου “Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015” (Πίνακας 3.6,
σελίδα 72). Με άλλα λόγια, η αντιστάθµιση του πρώτου κονδυλίου από το δεύτερο ήταν της τάξης του 51% (έναντι εκτίµησης των
συγγραφέων για 73%). Η απόκλιση οφείλεται εν µέρει στο ότι η µείωση της δαπάνης για µισθούς και συντάξεις περιλαµβάνει την εξοικονόµηση λόγω συνταξιοδότησης µεγάλου αριθµού δηµοσίων υπαλλήλων. Επί πλέον, εκτός του ΦΕΦΠ, οι άµεσοι φόροι συµπεριέλαβαν την πρόσθετη επιβάρυνση 1% των φορολογουµένων µε ετήσιο εισόδηµα άνω των €100.000, την ειδική εισφορά από επιχειρήσεις υψηλής κερδοφορίας κ.λπ. Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά την επιβάρυνση λόγω αύξησης της δαπάνης για επιδόµατα ανεργίας, σύµφωνα µε στοιχεία του ΟΑΕ∆ ο αριθµός όσων εισέπραξαν τακτικό επίδοµα ανεργίας αυξήθηκε το 2010 κατά 9,6%. Παρότι ο
ΟΑΕ∆ δεν δηµοσιεύει στοιχεία για το ύψος της σχετικής δαπάνης, µε συντηρητικούς υπολογισµούς (µέση διάρκεια επιδότησης 170
ηµέρες ανά έτος), η επιβάρυνση µπορεί να εκτιµηθεί σε τουλάχιστον €75 εκατοµµύρια (έναντι του 2009).
26 Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία, η αύξηση των εσόδων από έµµεσους φόρους ήταν €2.750 εκατοµµύρια. Βλ. Αιτιολογική έκθεση του Σχεδίου Νόµου “Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015” (Πίνακας 3.6, σελίδα 72). Αξίζει να σηµειωθεί ότι, εκτός της αύξησης των συντελεστών του ΦΠΑ, η αύξηση της έµµεσης φορολογίας το 2010 συµπεριελάµβανε
την αύξηση της ειδικής φορολογίας στα καύσιµα, στα προϊόντα καπνού, στα οινοπνευµατώδη ποτά και στα είδη πολυτελείας. Υπενθυµίζεται ότι στην ανάλυση που παρουσιάζεται εδώ έχει γίνει διόρθωση για τη φοροδιαφυγή ως προς τον ΦΕΦΠ αλλά όχι ως προς
τον ΦΠΑ.
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Οι διανεµητικές επιπτώσεις
της κρίσης στην κατανοµή
του εισοδήµατος

Όσον αφορά τη διανεµητική επίδραση των µέτρων λιτότητας, αυτή καθορίστηκε κυρίως
από δύο παράγοντες: αφενός το σχεδιασµό κάθε µέτρου και αφετέρου τη θέση στην κατανοµή
του εισοδήµατος όσων πλήττονται από αυτό.
Για παράδειγµα, εξαιρέθηκαν από την εισφορά αλληλεγγύης οι συντάξεις ύψους έως €1.400
το µήνα. Ως συνέπεια αυτής της πρόβλεψης, το µέτρο δεν έθιξε σχεδόν καθόλου τα χαµηλά
εισοδήµατα. Αντίθετα, το πλουσιότερο δεκατηµόριο του πληθυσµού υπολογίζεται ότι συνεισέφερε 45% της συνολικής εξοικονόµησης από αυτό το µέτρο, ενώ τα δύο επόµενα δεκατηµόρια
ένα 33% ακόµη.
Σε µικρότερο βαθµό, κάτι ανάλογο συνέβη µε τις περικοπές των συντάξεων: 3% της συνολικής εξοικονόµησης από το µέτρο αυτό προήλθε από το φτωχότερο πενθηµόριο του πληθυσµού,
ενώ η συνεισφορά του πλουσιότερου πενθηµορίου έφθασε το 39% της συνολικής εξοικονόµησης.
Η διανεµητική επίπτωση των περικοπών των µισθών του ∆ηµοσίου δείχνει επίσης να είναι
σαφώς προοδευτική: το πλουσιότερο πενθηµόριο του πληθυσµού συνεισέφερε 65% της συνολικής εξοικονόµησης, ενώ ολόκληρο το κάτω ήµισυ τµήµα της κατανοµής του εισοδήµατος
µόνο 4%. Όµως, η ερµηνεία της επίπτωσης αυτής είναι πιο σύνθετη. Ο σχεδιασµός του µέτρου
περιείχε κάποια ψήγµατα προοδευτικότητας (µε την έννοια ότι, όσο χαµηλότερος είναι ο
µισθός, τόσο µεγαλύτερο είναι το τµήµα της απώλειας από την κατάργηση του 13ου και του
14ου µισθού που αναπληρώνεται από τα ενιαία επιδόµατα αδείας). Ωστόσο, αυτό που κυρίως
καθόρισε τη διανεµητική επίπτωση του µέτρου ήταν η θέση των µισθωτών του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα στην κατανοµή του εισοδήµατος. Πράγµατι, σύµφωνα µε τους υπολογισµούς
των συγγραφέων, το 74% των δηµοσίων υπαλλήλων συγκεντρώνονται στα τρία πλουσιότερα
δεκατηµόρια (από τα οποία προήλθε το 84% της συνολικής εξοικονόµησης από το µέτρο αυτό).
Παρότι οι µεταβολές του ΦΕΦΠ το 2010 έκαναν προοδευτικότερη τη δοµή του και αύξησαν τους µεσοσταθµικούς συντελεστές, δύο παράγοντες συνετέλεσαν ώστε και η δηµοσιονοµική του επίδραση να εξουδετερωθεί και η διανεµητική του επίπτωση να µετριαστεί. Από τη
µία πλευρά, τα µέτρα λιτότητας µείωσαν το φορολογητέο εισόδηµα των συνταξιούχων και των
µισθωτών του ∆ηµοσίου, ενώ η γενικότερη οικονοµική ύφεση µείωσε τα ιδιωτικά εισοδήµατα.
Από την άλλη πλευρά, η φοροδιαφυγή αλλοίωσε τη διανεµητική επίπτωση του φορολογικού
συστήµατος, αφού τα υψηλότερα εισοδήµατα ωφελήθηκαν περισσότερο από αυτήν.27
Τέλος, η διανεµητική επίπτωση της αύξησης των συντελεστών του ΦΠΑ υπήρξε αναµφισβήτητα αντιστρόφως προοδευτική (δηλ. η επιβάρυνση ως ποσοστό του εισοδήµατος ήταν
27 Σύµφωνα µε παλαιότερη εκτίµηση ενός από τους συγγραφείς, µε µέσο ποσοστό απόκρυψης του εισοδήµατος 9,9%, το 2004
το πλουσιότερο δεκατηµόριο απέκρυπτε 14,7% και το πλουσιότερο εκατοστηµόριο (δηλ. 1% του πληθυσµού) 23,6% του εισοδήµατός του. Προφανώς, σε απόλυτους όρους (δηλ. σε ευρώ), το ποσό που απέκρυπταν τα υψηλά εισοδήµατα ήταν πολλαπλάσιο από αυτό
που απέκρυπταν τα χαµηλά. Επί πλέον, λόγω της προοδευτικής δοµής της φορολογίας εισοδήµατος, το όφελος από την απόκρυψη του
ίδιου ποσού αυξάνεται καθώς αυξάνεται το φορολογητέο εισόδηµα. Για παράδειγµα, το 2010 η απόκρυψη €100 από το φορολογητέο
εισόδηµα οδηγούσε σε όφελος €45 για ετήσιο εισόδηµα πάνω από €100.000, έναντι οφέλους €18 για εισόδηµα €12.000 έως €15.000
(και µηδενικό όφελος για ετήσιο εισόδηµα κάτω από €12.000). Βλ. Matsaganis, M. and M. Flevotomou (2010), “Distributional
implications of tax evasion in Greece”, GreeSE Paper 31, Hellenic Observatory, London School of Economics.
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∆ιανεµητική επίπτωση των µέτρων λιτότητας
Τιμή δείκτη Gini:

Αλλαγές ΦΕΦΠ
Περικοπή συντάξεων
Περικοπή μισθών Δημοσίου
Εισφορά αλληλεγγύης

πραγματική

0,34962

υποθετική

Τιμή δείκτη
ReynoldsSmolensky

0,34959

-0,00003

0,35250

+0,00288

0,35021

+0,00059

0,35007

+0,00045

Σηµείωση: Η τιµή του δείκτη Reynolds-Smolensky για την επίπτωση της αύξησης των συντελεστών του ΦΠΑ δεν ήταν δυνατόν να
υπολογιστεί.
Πηγή: EUROMOD (version F4.0).

µικρότερη για τους πλούσιους από ό,τι για τους φτωχούς). Χαρακτηριστικά, το πρόσθετο ποσό
φόρου που κατέβαλε το πλουσιότερο πενθηµόριο ήταν µόλις 2,9 φορές υψηλότερο από αυτό
που πλήρωσε το φτωχότερο, ενώ ο λόγος των εισοδηµάτων που διέθεταν τα πενθηµόρια αυτά
έφθανε το 6,2 (βλ. Πίνακα 1).
Η διανεµητική επίπτωση κάθε µέτρου λιτότητας µπορεί να αξιολογηθεί συστηµατικότερα
µέσω του δείκτη Reynolds-Smolensky.28 Ο δείκτης απεικονίζει τη διαφορά ανάµεσα στην
πραγµατική τιµή του συντελεστή Gini και στην υποθετική τιµή που αυτός θα ελάµβανε εάν το
υπό εξέταση µέτρο απουσίαζε (µε όλα τα άλλα δεδοµένα σταθερά). Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο
δείκτης λαµβάνει υπόψη όχι µόνο το χαρακτήρα της επίπτωσης κάθε µέτρου αλλά και το συνολικό µέγεθός της.
Οι τιµές του δείκτη Reynolds-Smolensky (βλ. Πίνακα 3) επιβεβαιώνουν όσα αναφέρθηκαν
προηγουµένως: η διανεµητική επίπτωση των περικοπών των µισθών του ∆ηµοσίου ήταν προοδευτική, η θεσµοθέτηση εισφοράς αλληλεγγύης επί των συντάξεων και οι αλλαγές του ΦΕΦΠ
είχαν επίσης προοδευτική, αλλά ασθενέστερη, διανεµητική επίπτωση, ενώ η περικοπή των
συντάξεων είχε σχεδόν ουδέτερο αποτέλεσµα.29
Το ίδιο συµπέρασµα προκύπτει και εάν οι επιπτώσεις των µέτρων λιτότητας της κυβέρνησης αποµονωθούν από τις συνέπειες της ευρύτερης ύφεσης της ελληνικής οικονοµίας. Όπως
προαναφέρθηκε, η διάκριση είναι σε κάποιο βαθµό τεχνητή: η ύφεση εν µέρει οφείλεται και
28 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την αλγεβρική µορφή και τα χαρακτηριστικά του δείκτη Reynolds-Smolensky, βλ.
Duclos, J.-Y. and A. Araar (2006), “Poverty and equity: measurement, policy, and estimation with DAD”, Boston/Dordrecht/London:
Kluwer Academic Publishers.
29 Για την ακρίβεια: η τιµή του δείκτη Reynolds-Smolensky (-0,00003) υπαινίσσεται µια ανεπαίσθητη αντιστρόφως προοδευτική επίπτωση. Αντίθετα, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, η επιβάρυνση λόγω της µείωσης των συντάξεων που υπέστη το πλουσιότερο
πενθηµόριο ήταν 13,8 φορές υψηλότερη από ό,τι το φτωχότερο (ενώ ο λόγος των εισοδηµάτων που διέθεταν τα πενθηµόρια αυτά ήταν
6,2, βλ. Πίνακα 1). Η απόκλιση ανάµεσα στα δύο αποτελέσµατα οφείλεται στο ότι ο δείκτης Gini (στον οποίο βασίζεται ο δείκτης
Reynolds-Smolensky) αποδίδει µεγαλύτερη σηµασία σε µεταβολές κοντά στο µέσον της κατανοµής εισοδήµατος από ό,τι σε µεταβολές κοντά στα άκρα.
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∆ιάκριση των επιπτώσεων των µέτρων λιτότητας και της ευρύτερης ύφεσης
2010

Φτώχεια – με όριο φτώχειας:
συμβατικό

2009

μόνο λιτότητα
χωρίς ύφεση

λιτότητα
μαζί με ύφεση

20,06

20,19

20,88

22,72

25,45

διορθωμένο

Δείκτης Gini

0,349

0,346

0,350

Συντελεστής μεταβλητότητας

0,800

0,781

0,786

Λόγος S80/S20

6,109

6,004

6,193

Οι διανεµητικές επιπτώσεις
της κρίσης στην κατανοµή
του εισοδήµατος

Ανισότητα

Σηµειώσεις: Η µεσαία στήλη (“µόνο λιτότητα χωρίς ύφεση”) δείχνει πώς θα διαµορφώνονταν οι δείκτες φτώχειας και ανισότητας εάν
τα µέτρα λιτότητας δεν είχαν δευτερογενείς επιδράσεις στην απασχόληση και στα εισοδήµατα του ιδιωτικού τοµέα. Τα µέτρα λιτότητας περιγράφονται στην Ενότητα 2. Οι όψεις της γενικότερης ύφεσης της οικονοµίας που λαµβάνονται υπόψη στην ανάλυση των
συγγραφέων περιγράφονται στην Ενότητα 3.
Πηγή: EUROMOD (version F4.0).

στα µέτρα λιτότητας. Μόνο εν µέρει όµως. Οι δυσκολίες του ιδιωτικού τοµέα έχουν βαθύτερες
ρίζες: στην ισχνή παραγωγική δοµή της ελληνικής οικονοµίας, στη χαµηλή ανταγωνιστικότητά
της, καθώς και στην επικράτηση µιας παρασιτικής επιχειρηµατικότητας, που συχνά προσανατολίζεται στην καλλιέργεια προνοµιακών σχέσεων µε εκπροσώπους του πολιτικού κόσµου µε
σκοπό την εξασφάλιση συµβάσεων µε το ∆ηµόσιο.30 Η προσπάθεια δηµοσιονοµικής εξυγίανσης “έκλεισε την κάνουλα” της δηµόσιας χρηµατοδότησης και οδήγησε σε κρίση όλες τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, υγιείς και µη, που εµµέσως ή αµέσως εξαρτώνται από τη δηµόσια κατανάλωση. Συνεπώς, παρότι σε κάποιο βαθµό τεχνητή, η διάκριση µεταξύ µέτρων λιτότητας και
ευρύτερης ύφεσης διατηρεί την αξία της.
Ποια θα ήταν η επίπτωση των µέτρων λιτότητας της κυβέρνησης το 2010 στην κατανοµή
του εισοδήµατος σύµφωνα µε την (προσφιλή στους οικονοµολόγους) υπόθεση “ceteris
paribus”, εάν δηλ. αυτή η επίπτωση αποµονωθεί από τις δευτερογενείς επιδράσεις των µέτρων
στην απασχόληση και στα εισοδήµατα του ιδιωτικού τοµέα; Τι θα συνέβαινε εάν τα µέτρα της
άνοιξης του 2010 µείωναν µεν τις συντάξεις και τους µισθούς στο ∆ηµόσιο και αύξαναν τη
φορολογία (ΦΕΦΠ και ΦΠΑ), αλλά χωρίς απολύσεις και µε σταθερά τα ονοµαστικά εισοδήµατα των µισθωτών στον ιδιωτικό τοµέα και των αυτοαπασχολουµένων;
Τα αποτελέσµατα αυτής της υποθετικής αλλά ενδιαφέρουσας άσκησης παρουσιάζονται
στον Πίνακα 4. Όπως φαίνεται εκεί, από µόνα τους τα µέτρα λιτότητας συµπίεσαν την κατα30 Για µια ανάλυση των παθογενειών της ελληνικής οικονοµίας, βλ. Mitsopoulos, M. and T. Pelagidis (2011), “Understanding
the crisis in Greece: from boom to bust”, Basingstoke: Palgrave-Macmillan.
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νοµή εισοδήµατος, καθιστώντας την λιγότερο άνιση, ενώ είχαν ανεπαίσθητη επίδραση στη
φτώχεια, όπως µετρείται συµβατικά. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, η συµπίεση της κατανοµής
εισοδήµατος έγινε προς τα κάτω: από το 5,4% του πληθυσµού που, λόγω της κρίσης, βρέθηκε
το 2010 µε πραγµατικό εισόδηµα χαµηλότερο από το όριο φτώχειας του 2009, ακριβώς το µισό
(2,7%) βρέθηκε εκεί εξαιτίας της επίδρασης των µέτρων λιτότητας και µόνο.
Εποµένως, πώς απαντάται το ερώτηµα που τέθηκε στην αρχή αυτής της ενότητας σχετικά
µε την κατανοµή του βάρους των µέτρων λιτότητας µεταξύ εισοδηµατικών οµάδων;
Γενικά, τα υψηλά εισοδήµατα εµφανίζονται να συνεισέφεραν περισσότερο: στο πλουσιότερο δεκατηµόριο αντιστοιχεί το 21,5% της συνολικής εξοικονόµησης, στο δεύτερο πλουσιότερο το 14,3%. Όµως, η συµβολή των χαµηλών εισοδηµατικών στρωµάτων ήταν κάθε άλλο
παρά αµελητέα: το φτωχότερο δεκατηµόριο συνεισέφερε 4,3% της συνολικής εξοικονόµησης,
το δεύτερο φτωχότερο 6,1%. Εάν ληφθεί υπόψη ότι το µερίδιο αυτών των δύο δεκατηµορίων
στο συνολικό εισόδηµα ήταν µικρότερο από τη συµµετοχή τους στα µέτρα λιτότητας (2,5% και
4,3% αντιστοίχως), προκύπτει αβίαστα το εξής συµπέρασµα: αν και σε απόλυτους όρους (σε
ευρώ) οι πλούσιοι συνεισέφεραν περισσότερο από τους φτωχούς, σε σχετικούς όρους (ως
ποσοστό του εισοδήµατός τους), συνυπολογιζοµένης της επίδρασης του ΦΠΑ, οι φτωχοί συνεισέφεραν περισσότερο από τους πλούσιους.

12

Συµπεράσµατα

Η οικονοµική κρίση που αντιµετωπίζει η χώρα µας από το 2009 έχει αυξήσει κατακόρυφα
τη “ζήτηση” για κοινωνική προστασία. Την ίδια στιγµή, η “προσφορά” κοινωνικής προστασίας
από το σηµερινό σύστηµα παρουσιάζει κενά, διοικητικές αστοχίες, λάθη σχεδιασµού.
Πράγµατι, στις παραµονές της τρέχουσας οικονοµικής κρίσης το κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας
ήταν διάτρητο και αναποτελεσµατικό, συνεπώς απροετοίµαστο για την αντιµετώπιση των κοινωνικών επιπτώσεών της. Οι εξελίξεις στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής την τελευταία διετία δεν άλλαξαν τη γενική εικόνα. Τα παλαιά προβλήµατα δεν αντιµετωπίστηκαν, ενώ οι πιέσεις που άσκησε η κρίση στο σύστηµα κοινωνικής προστασίας προσέθεσαν νέα.31
Θα µπορούσε να λεχθεί ότι οι προοπτικές για την κοινωνική πολιτική δεν ήταν ποτέ χειρότερες. Και όµως: η λιτότητα δεν είναι ασύµβατη µε την ενίσχυση του διχτύου ασφαλείας. Το
αντίθετο: όσο πιο πιεστική είναι η ανάγκη εισοδηµατικής στήριξης των ανέργων, των χαµηλοµίσθων, των φτωχών οικογενειών σε συνθήκες οικονοµικής ύφεσης, τόσο πιο επείγουσα σηµα31 Για µια ανάλυση των πρόσφατων εξελίξεων στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής, βλ. Ματσαγγάνης, Μ. (2011), “Η κοινωνική
πολιτική σε δύσκολους καιρούς: οικονοµική κρίση, δηµοσιονοµική λιτότητα και κοινωνική προστασία”, Αθήνα: Κριτική. Βλ. επίσης
Matsaganis, M. (2011), “The welfare state and the crisis: the case of Greece”, Journal of European Social Policy, 21 (5).
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σία αποκτά ο αναπροσδιορισµός των προτεραιοτήτων της κοινωνικής πολιτικής ως προϋπόθεση για την αποτελεσµατική ανταπόκριση του συστήµατος κοινωνικής προστασίας.
Η δηµιουργία ενός σύγχρονου, βιώσιµου, αποτελεσµατικού κοινωνικού διχτύου ασφαλείας
δεν είναι περιττή πολυτέλεια την οποία η χώρα δεν µπορεί να αντέξει σε συνθήκες δηµοσιονοµικής σταθεροποίησης: αντίθετα, είναι αναγκαία συνθήκη ώστε η ελληνική κοινωνία να µπορέσει να βγει από την κρίση µε όσο το δυνατόν λιγότερες πληγές, η επούλωση των οποίων θα
κοστίσει πολύ περισσότερο, και όχι µόνο σε χρήµατα.
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Οικονοµική κρίση και φτώχεια στην Ελλάδα
και την ΕΕ: οι επιδράσεις του µακροοικονοµικού
περιβάλλοντος και της κοινωνικής προστασίας *
Γιάννης ∆αφέρµος
Ινστιτούτο Εργασίας και Πανεπιστήµιο Αθηνών
Χρίστος Παπαθεοδώρου
∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης και Ινστιτούτο Εργασίας

1

Εισαγωγή

Η έναρξη της νέας δεκαετίας του 21ου αιώνα βρίσκει την ευρωπαϊκή οικονοµία στη δίνη
µιας πρωτοφανούς για τα µεταπολεµικά δεδοµένα οικονοµικής και κοινωνικής αναταραχής. Η
παγκόσµια κρίση που ξέσπασε µετά την κατάρρευση της αγοράς επισφαλών στεγαστικών
δανείων στις ΗΠΑ έχει οδηγήσει σε εντονότατες αναταράξεις στην οικονοµική δραστηριότητα,
µε ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στα εισοδήµατα και τις συνθήκες διαβίωσης µεγάλων τµηµάτων του πληθυσµού. Παράλληλα, η κρίση αυτή, σε συνδυασµό µε τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν στις αγορές κρατικών οµολόγων και τις επιδράσεις των συνακόλουθων προγραµµάτων δηµοσιονοµικής πειθαρχίας που υιοθετήθηκαν από τις περισσότερες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, έχει προκαλέσει δυσµενείς εξελίξεις στο χώρο της κοινωνικής πολιτικής, θέτοντας σε
κίνδυνο την κοινωνική συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).
Στην Ελλάδα οι επιπτώσεις της κρίσης έγιναν εντονότερες µετά το φθινόπωρο του 2009,
όταν και ξεκίνησαν τα προβλήµατα ως προς τη χρηµατοδότηση του δηµόσιου τοµέα της οικονοµίας. Το Μάιο του 2010 η χώρα συνήψε δανειακή σύµβαση µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (∆ΝΤ), εισάγοντας µια σειρά σηµαντικών µεταρρυθµίσεων στο δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα της οικονοµίας. Οι αλλαγές στο µακροοικονοµικό περιβάλλον και στο θεσµικό πλαίσιο της αγοράς εργασίας και της κοινωνικής πολιτικής είναι µέχρι σήµερα ραγδαίες. Από το 2009 και έπειτα η
ελληνική οικονοµία βιώνει αρνητικούς ρυθµούς οικονοµικής µεγέθυνσης, το ποσοστό ανεργίας έχει σχεδόν διπλασιαστεί και οι αµοιβές των εργαζοµένων τόσο στο δηµόσιο όσο και
* Ευχαριστούµε τη Λία Παπαπέτρου για τα χρήσιµα σχόλιά της, που συνέβαλαν στη βελτίωση της παρούσας εργασίας. Η
ευθύνη για τυχόν εναποµείναντα λάθη ή παραλείψεις ανήκει αποκλειστικά στους συγγραφείς.
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στον ιδιωτικό τοµέα έχουν συρρικνωθεί σηµαντικά. Επιπλέον, καταγράφεται µείωση των
δηµόσιων δαπανών για κοινωνική προστασία, ενώ προωθούνται ριζικές αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις µε την αποδυνάµωση των συλλογικών συµβάσεων εργασίας και την ενίσχυση
µορφών µερικής απασχόλησης.
Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι διττός. Πρώτον, να κάνει µια γενική εκτίµηση των
επιπτώσεων που οι προαναφερθείσες εξελίξεις αναµένεται να έχουν στο επίπεδο της σχετικής
φτώχειας στην ΕΕ, µε ιδιαίτερη έµφαση στην περίπτωση της Ελλάδος. Παρά την έλλειψη διαθέσιµων δεδοµένων για τα εισοδήµατα και τις συνθήκες διαβίωσης των νοικοκυριών από το
2009 και µετά, οι εξελίξεις στο µακροοικονοµικό και θεσµικό επίπεδο, οι οποίες αναµένεται να
συνεχιστούν και στο µέλλον, µπορούν να αποτελέσουν οδηγό για την εκτίµηση των επιπτώσεων στη φτώχεια και το επίπεδο διαβίωσης του πληθυσµού στην Ελλάδα και την ΕΕ. ∆εύτερον, η εργασία αυτή στοχεύει στη σκιαγράφηση ορισµένων βασικών κατευθύνσεων προς τις
οποίες χρειάζεται να κινηθεί η κοινωνική πολιτική στην Ελλάδα, προκειµένου να συµβάλει πιο
αποτελεσµατικά στην άµβλυνση των επιπτώσεων της οικονοµικής κρίσης στη φτώχεια. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην ανάγκη ριζικών µεταρρυθµίσεων του συστήµατος κοινωνικής προστασίας, µε στόχο την αύξηση της χαµηλής αποτελεσµατικότητάς του, ενώ τονίζεται και η ανάγκη ενίσχυσης των λοιπών, εκτός συντάξεων, κοινωνικών µεταβιβάσεων.
Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα εργασία κάνει χρήση των στατιστικών µακροδεδοµένων που
είναι διαθέσιµα για την ΕΕ-15 την περίοδο 1994-2008. Πρόκειται για την περίοδο για την οποία
υπάρχουν διαθέσιµα και συγκρίσιµα δεδοµένα για τα εισοδήµατα και το επίπεδο φτώχειας των
κατοίκων της ΕΕ-15.1 Με τη στατιστική και την οικονοµετρική επεξεργασία αυτών των δεδοµένων προσδιορίζονται οι βασικοί ερµηνευτικοί παράγοντες της φτώχειας στην ΕΕ την περίοδο
πριν από το ξέσπασµα της κρίσης, µε έµφαση στην επίδραση του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος και της κοινωνικής προστασίας. Επίσης, γίνεται συγκριτική αποτίµηση των διαφορετικών συστηµάτων κοινωνικής προστασίας της ΕΕ αναφορικά µε τα εξής: πρώτον, την αποτελεσµατικότητά τους ως προς τη χρήση των κοινωνικών µεταβιβάσεων για τη µείωση της φτώχειας και, δεύτερον, την αξιοποίηση, για τον περιορισµό της φτώχειας, του εισοδήµατος που
δηµιουργείται από την οικονοµική µεγέθυνση.
Στη συνέχεια, µε σηµείο αναφοράς τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από αυτές τις αναλύσεις, γίνεται περιγραφική εκτίµηση των επιπτώσεων που οι πρόσφατες εξελίξεις αναµένεται να
έχουν στη φτώχεια στην ΕΕ και ιδίως στην Ελλάδα. Οι εκτιµήσεις βασίζονται στα πλέον πρόσφατα µακροοικονοµικά δεδοµένα και τις σχετικές προβλέψεις των διεθνών οργανισµών κατά
1 Λόγω χρονικών υστερήσεων µεταξύ συλλογής και διάθεσης των δεδοµένων, τα πλέον πρόσφατα διαθέσιµα και συγκρίσιµα
δεδοµένα για τη φτώχεια στις χώρες της ΕΕ-15 (και την Ελλάδα) είναι αυτά που έχουν συλλεγεί το 2009 και αναφέρονται σε εισοδήµατα του 2008. Κατά συνέπεια, οι ποσοτικές εκτιµήσεις στη µελέτη δεν καλύπτουν την περίοδο µετά την εµφάνιση της κρίσης. Είναι
προφανές ότι η ενσωµάτωση των στοιχείων που αφορούν το διάστηµα 2009-2011 θα µπορούσε να τροποποιήσει µερικώς ορισµένα
από τα συµπεράσµατα της οικονοµετρικής ανάλυσης.
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τη σύνταξη της µελέτης.2 Επιπλέον, µε βάση τα συγκεκριµένα συµπεράσµατα αξιολογείται η
κατεύθυνση προς την οποία χρειάζεται να κινηθεί η κοινωνική πολιτική και το σύστηµα κοινωνικής προστασίας στην Ελλάδα, αξιοποιώντας την εµπειρία άλλων χωρών της ΕΕ.
Η δοµή της εργασίας έχει ως εξής: στην επόµενη ενότητα περιγράφονται τα δεδοµένα που
χρησιµοποιούνται για την ανάλυση και παρουσιάζονται ορισµένες στατιστικές συσχετίσεις των
βασικών υπό µελέτη µεταβλητών. Στην Ενότητα 3 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των οικονοµετρικών εκτιµήσεων, οι οποίες βασίζονται στην εφαρµογή τεχνικών πάνελ. Η οικονοµετρική ανάλυση δίνει τη δυνατότητα να ελεγχθεί κατά πόσον διαφοροποιείται η επίδραση της
οικονοµικής µεγέθυνσης και των κοινωνικών µεταβιβάσεων στη φτώχεια, ανάλογα µε το
σύστηµα κοινωνικής προστασίας που έχει αναπτύξει κάθε χώρα. Αυτό επιτρέπει να αντληθούν
συµπεράσµατα σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα των συγκεκριµένων συστηµάτων στην
αντιµετώπιση της φτώχειας. Στην Ενότητα 4 γίνεται χρήση των ποιοτικών συµπερασµάτων που
προκύπτουν από τα οικονοµετρικά υποδείγµατα, προκειµένου να εκτιµηθούν οι επιπτώσεις της
κρίσης στη φτώχεια στην Ελλάδα και την ΕΕ. Ταυτόχρονα, περιγράφονται συνοπτικά οι αλλαγές οι οποίες εκτιµάται ότι χρειάζεται να λάβουν χώρα στο σύστηµα κοινωνικής προστασίας
στην Ελλάδα έτσι ώστε αυτό να είναι περισσότερο αποτελεσµατικό στην καταπολέµηση της
φτώχειας. Τέλος, η Ενότητα 5 συνοψίζει τα βασικά συµπεράσµατα της εργασίας.

∆εδοµένα και στατιστικές συσχετίσεις

Στην παρούσα µελέτη η µεταβλητή που βρίσκεται στο επίκεντρο των αναλύσεων είναι το
ποσοστό σχετικής φτώχειας (POV), όπως αυτό προσδιορίζεται σύµφωνα µε τον ευρέως χρησιµοποιούµενο ορισµό της Eurostat. Με βάση αυτόν τον ορισµό, φτωχό θεωρείται ένα άτοµο
όταν το ισοδύναµο διαθέσιµο εισόδηµά του είναι χαµηλότερο από το 60% του αντίστοιχου διάµεσου εισοδήµατος των κατοίκων της χώρας στην οποία ζει.3 Για την ερµηνεία της σχετικής
φτώχειας, οι στατιστικές και οικονοµετρικές µας εκτιµήσεις δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στο ρόλο
της οικονοµικής µεγέθυνσης και του συστήµατος κοινωνικής προστασίας. Με αυτόν τον τρόπο
επεκτείνονται προγενέστερες αναλύσεις που έχουν διερευνήσει την επίδραση αυτών των παραγόντων στη φτώχεια σε µακροεπίπεδο σε ανεπτυγµένες χώρες της ΕΕ και του ΟΟΣΑ (βλ. ενδεικτικά Moller et al., 2003, Brady, 2003, 2005, Caminada et al., 2011).4 Επιπλέον, τα οικονοµε2 Οι εκτιµήσεις αυτές γίνονται έχοντας ως αναφορά τα βασικά ευρήµατα της οικονοµετρικής ανάλυσης, χωρίς ωστόσο να είναι
αυστηρά ποσοτικές, για τους λόγους που εξηγούνται στην Ενότητα 4.
3 Το ισοδύναµο διαθέσιµο εισόδηµα υπολογίζεται µε βάση το εισόδηµα του νοικοκυριού, λαµβανοµένης υπόψη της τροποποιηµένης κλίµακας του ΟΟΣΑ, σύµφωνα µε την οποία το πρώτο µέλος του νοικοκυριού σταθµίζεται µε 1, κάθε επιπλέον ενήλικας µε
0,5 και κάθε παιδί µε 0,3.
4 Για αναλυτική παρουσίαση της θεωρητικής και εµπειρικής βιβλιογραφίας σχετικά µε την επίδραση της οικονοµικής µεγέθυνσης στη φτώχεια και την ανισότητα, βλ. Παπαθεοδώρου κ.ά. (2010). Για λεπτοµερή περιγραφή των αλληλεπιδράσεων της οικονοµικής µεγέθυνσης µε την ανισότητα και τη φτώχεια, βλ. Βαΐτσος (2009).
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τρικά υποδείγµατα που χρησιµοποιούνται στην παρούσα εργασία εστιάζονται στις αλληλεπιδράσεις της οικονοµικής µεγέθυνσης και των κοινωνικών µεταβιβάσεων µε τα συστήµατα κοινωνικής προστασίας. Οι αλληλεπιδράσεις αυτές δεν έχουν µέχρι τώρα εξεταστεί επαρκώς στη
σχετική βιβλιογραφία. Στα υπό εκτίµηση υποδείγµατα ενσωµατώνονται επίσης, ως µεταβλητές
ελέγχου (control variables), παράγοντες που αφορούν τις συνθήκες στην αγορά εργασίας. Η
ενσωµάτωση αυτών των παραγόντων βασίζεται σε πρόσφατες εµπειρικές µελέτες που έχουν
εξετάσει την επίδραση της ανεργίας και των θεσµών της αγοράς εργασίας στη φτώχεια και την
ανισότητα ανεπτυγµένων χωρών (βλ., π.χ., Moller et al., 2003, και Checchi and GarcíaPeñalosa, 2010).
Η στατιστική και οικονοµετρική επεξεργασία αφορά τις χώρες της ΕΕ-15 εκτός του Λουξεµβούργου. Η χώρα αυτή δεν συµπεριλαµβάνεται στις εµπειρικές εκτιµήσεις λόγω του πολύ
µικρού σε µέγεθος πληθυσµού της, σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες υπό εξέταση χώρες, και του
ιδιαίτερα υψηλού κατά κεφαλήν ΑΕΠ, που θεωρείται ακραία τιµή (outlier). Η ανάλυση καλύπτει την περίοδο 1994-2008, για την οποία υπάρχουν συγκρίσιµα δεδοµένα για τα ποσοστά
σχετικής φτώχειας.5 Οι ερµηνευτικές µεταβλητές που χρησιµοποιούνται έχουν ως εξής:
GDPL: Ο λογάριθµος του κατά κεφαλήν ΑΕΠ που εκφράζεται σε µονάδες ισοδύναµης αγοραστικής δύναµης (PPS- Purchasing Power Standard), έχοντας ως βάση την ΕΕ-27 (ΕΕ-27=100).
Να σηµειωθεί ότι στις περιγραφικές στατιστικές το κατά κεφαλήν ΑΕΠ χρησιµοποιείται µη
λογαριθµοποιηµένο και συµβολίζεται ως GDP.
SOC: Οι συνολικές κοινωνικές µεταβιβάσεις σε χρήµα ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ.
OTHSOC: Οι λοιπές, εκτός συντάξεων, κοινωνικές µεταβιβάσεις σε χρήµα ως ποσοστό (%)
του ΑΕΠ.6
EMP: Το ποσοστό απασχόλησης του πληθυσµού εργάσιµης ηλικίας (15-64 ετών).7
DENS: Το ποσοστό των εργαζοµένων οι οποίοι συµµετέχουν σε συνδικάτα (συνδικαλιστική πυκνότητα).
EPL: Ο δείκτης του ΟΟΣΑ ο οποίος αφορά την αυστηρότητα ως προς την προστασία
της απασχόλησης. Ο δείκτης αυτός λαµβάνει τιµές από 0 (καµία αυστηρότητα) έως 6
(πλήρης αυστηρότητα).8
5 Τα δεδοµένα αυτά βασίζονται στις έρευνες Ευρωπαϊκού Πάνελ Νοικοκυριών (ECHP) και Εισοδήµατος και Συνθηκών ∆ιαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC) που πραγµατοποιήθηκαν στις χώρες της ΕΕ-15 το διάστηµα 1995-2009 και αναφέρονται αντίστοιχα στα εισοδήµατα των ετών 1994-2008.
6 Οι λοιπές κοινωνικές µεταβιβάσεις περιλαµβάνουν τις διάφορες κοινωνικές παροχές και επιδόµατα σε χρήµα, όπως αυτά της
ανεργίας, στέγασης, οικογένειας/τέκνων, αναπηρίας, υγείας κ.λπ.
7 Το ποσοστό απασχόλησης µπορεί να θεωρηθεί πιο αξιόπιστη µεταβλητή για την ερµηνεία της φτώχειας σε σύγκριση µε το
ποσοστό ανεργίας. Ο λόγος είναι ότι το ποσοστό ανεργίας δύναται να µειωθεί εξαιτίας αποχωρήσεων από το εργατικό δυναµικό που
δεν συνδέονται µε βελτίωση των εισοδηµάτων και, κατ’ επέκταση, µε µείωση της φτώχειας. Τέτοιες αποχωρήσεις µπορεί να οφείλονται είτε στην αποθάρρυνση κάποιων ατόµων για συνέχιση αναζήτησης εργασίας είτε στο ότι είναι ελλιπείς οι κοινωνικές παροχές
φροντίδας παιδιών ή ηλικιωµένων, οι οποίες επηρεάζουν δυσµενώς τη συµµετοχή του πληθυσµού (κυρίως των γυναικών) στην αγορά
εργασίας. Συνεπώς, είναι πιθανό να καταγράφονται µειώσεις στο ποσοστό ανεργίας, οι οποίες όµως δεν αναµένεται να επηρεάζουν
ευνοϊκά τη φτώχεια. Αντίθετα, το ποσοστό απασχόλησης ως δείκτης δεν χαρακτηρίζεται από το συγκεκριµένο µειονέκτηµα.
8 Για περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε την κατασκευή αυτού του δείκτη, βλ. OECD (1999).
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Οµαδοποίηση των χωρών της ΕΕ-15 σε διακριτά συστήµατα κοινωνικής προστασίας και βασικά χαρακτηριστικά των συστηµάτων αυτών

Χώρα

Βασικά χαρακτηριστικά

Δανία (DK)
Σουηδία (SW)
Φινλανδία (FI)
Ολλανδία (NL)

Γενναιόδωρες και καθολικές παροχές που δίνονται χωρίς έλεγχο πόρων*,
μονάδα αναφοράς το άτομο. Χρηματοδότηση μέσω υψηλών και
ιδιαίτερα προοδευτικών άμεσων φόρων.

Αυστρία (AU)
Βέλγιο (BE)
Γερμανία (DE)
Γαλλία (FR)
Λουξεμβούργο (LU)

Σχετικά γενναιόδωρες κοινωνικές παροχές με βάση
την επαγγελματική-κοινωνική κατάσταση των ατόμων.
Μονάδα αναφοράς η οικογένεια.

Ην. Βασίλειο (UK)
Ιρλανδία (IR)

Παρέμβαση του κράτους μόνο όταν αποτυγχάνει η αγορά ή η οικογένεια στην
επίτευξη ενός κατώτατου επιπέδου διαβίωσης. Κοινωνικά επιδόματα μέσω
στοχευμένης πολιτικής και με έλεγχο των πόρων των δικαιούχων.
Στιγματισμός των αποδεκτών.

Ιταλία (IT)
Ισπανία (ES)
Ελλάδα (GR)
Πορτογαλία (PT)

Κατακερματισμένο και πελατειακό σύστημα, μεγάλα κενά στην κοινωνική
προστασία, περιορισμένη εφαρμογή της αρχής της καθολικότητας.
Σημαντικός ο ρόλος της οικογένειας και των συγγενικών δικτύων
στην παροχή κοινωνικής προστασίας.
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* Ο έλεγχος πόρων (means-testing) αναφέρεται στη διαδικασία κατά την οποία οι διάφορες κοινωνικές παροχές και τα διάφορα επιδόµατα δίνονται έπειτα από έλεγχο της εισοδηµατικής και γενικότερης οικονοµικής κατάστασης των αποδεκτών.

REP: Το ποσοστό αναπλήρωσης, από τα κοινωνικά επιδόµατα, του µισθού που είχαν οι
άνεργοι όταν εργάζονταν. Αναφέρεται στο ακαθάριστο ποσοστό αναπλήρωσης (GRR-Gross
Replacement Rate).9
R1,R2,R3: Οι ψευδοµεταβλητές που αφορούν το σύστηµα κοινωνικής προστασίας/καθεστώς
ευηµερίας που έχει αναπτύξει κάθε χώρα. Οι χώρες της ΕΕ-15 έχουν οµαδοποιηθεί σε τέσσερα
διακριτά συστήµατα κοινωνικής προστασίας (βλ. Πίνακα 1): σοσιαλδηµοκρατικό (µε κυριότερους εκπροσώπους τη Σουηδία και τη ∆ανία), συντηρητικό-κορπορατιστικό (µε κυριότερους
εκπροσώπους τη Γερµανία και τη Γαλλία), φιλελεύθερο (Ην. Βασίλειο και Ιρλανδία) και νοτιοευρωπαϊκό (Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία και Ιταλία).10 Για τις χώρες που έχουν αναπτύξει το
σοσιαλδηµοκρατικό σύστηµα κοινωνικής προστασίας, η ψευδοµεταβλητή R1 λαµβάνει τιµή 1 και
οι ψευδοµεταβλητές R2 και R3 παίρνουν τιµές µηδέν. Στις χώρες στις οποίες έχει αναπτυχθεί το
συντηρητικό-κορπορατιστικό καθεστώς, η ψευδοµεταβλητή R2 λαµβάνει τιµή 1, ενώ οι άλλες δύο
9 Για τον ακριβή ορισµό του ακαθάριστου ποσοστού αναπλήρωσης (GRR) και τη διαφορά του από το καθαρό ποσοστό αναπλήρωσης (NRR-Net Replacement Rate), βλ. Martin (1996), OECD (2004), Howell and Rehm (2009) και ∆αφέρµος και Παπαθεοδώρου (2010). Να σηµειωθεί ότι στην παρούσα ανάλυση χρησιµοποείται το ακαθάριστο ποσοστό αναπλήρωσης και όχι το καθαρό ποσοστό αναπλήρωσης, επειδή το τελευταίο δεν είναι διαθέσιµο πριν από το 2001. Επίσης, είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι το GRR είναι
καταγεγραµµένο ανά διετία. Για τα ενδιάµεσα έτη χρησιµοποιείται ο µέσος όρος από το προηγούµενο και το επόµενο έτος.
10 Η οµαδοποίηση αυτή ακολουθεί την ανάλυση των Παπαθεοδώρου και Πετµεζίδου (2004, 2005), που βασίζεται στην κλασική
πλέον διάκριση του Esping-Andersen (1990) για τα τρία καθεστώτα ευηµερίας, η οποία έχει κυριαρχήσει στον ακαδηµαϊκό διάλογο
τα τελευταία 20 χρόνια. Η οµαδοποίηση αυτή αξιοποιεί επίσης τη συζήτηση που ακολούθησε ως προς το σύστηµα κοινωνικής προστασίας που έχουν αναπτύξει οι χώρες της Νότιας Ευρώπης (Leibfried, 1992, και Ferrera, 1996).
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Ποσοστό (%) φτώχειας και κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε PPS* (EE-27=100), EE-15 (εκτός
Λουξεµβούργου), 1995-2008 (µέσος όρος)
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* PPS: Μονάδες ισοδύναµης αγοραστικής δύναµης.
Σηµείωση: Το διάγραµµα αναφέρεται στην περίοδο 1995-2008 λόγω έλλειψης διαθέσιµων δεδοµένων για το κατά κεφαλήν ΑΕΠ το
1994.

ψευδοµεταβλητές λαµβάνουν τιµές µηδέν. Για τις χώρες µε φιλελεύθερο καθεστώς, η τιµή της
ψευδοµεταβλητής R3 είναι 1, ενώ των άλλων δύο ψευδοµεταβλητών η τιµή είναι ίση µε το µηδέν.
Τέλος, οι χώρες της Νότιας Ευρώπης λαµβάνουν τιµή µηδέν και στις τρεις ψευδοµεταβλητές.
Όλες οι παραπάνω µεταβλητές προέρχονται από τον ιστότοπο της Eurostat, εκτός των µεταβλητών DENS, EPL και REP, που προέρχονται από τη βάση δεδοµένων του ΟΟΣΑ.11 Επίσης,
θα πρέπει να επισηµανθεί ότι για ορισµένα έτη δεν υπάρχουν διαθέσιµες τιµές για κάποιες από
τις υπό εξέταση µεταβλητές. Εποµένως, το πάνελ δεδοµένων που χρησιµοποιείται στις οικονοµετρικές εκτιµήσεις είναι “µη ισορροπηµένο” (unbalanced). Οι µέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των υπό µελέτη µεταβλητών σε κάθε χώρα, για το διάστηµα 1994-2008, καταγράφονται στον Πίνακα Π2 του Παραρτήµατος. Στα ∆ιαγράµµατα 1-3 παρατίθενται κάποιες απλές
στατιστικές συσχετίσεις της φτώχειας µε τις βασικές υπό εξέταση µεταβλητές.
Στο ∆ιάγραµµα 1 παρουσιάζεται η σχέση µεταξύ του ποσοστού φτώχειας (POV) και του
κατά κεφαλήν ΑΕΠ (GDP) σε µονάδες ισοδύναµης αγοραστικής δύναµης (PPS) για την
περίοδο 1995-2008. ∆ιαπιστώνεται ότι η οικονοµική µεγέθυνση µπορεί να ερµηνεύσει το 43%
της συνολικής παρατηρούµενης διαφοράς ως προς το ποσοστό φτώχειας µεταξύ των χωρών της
ΕΕ-15. Οι τρεις αντιπροσωπευτικές χώρες του συστήµατος κοινωνικής προστασίας της Νότιας
Ευρώπης (Πορτογαλία, Ελλάδα και Ισπανία) εµφανίζουν ταυτοχρόνως υψηλά ποσοστά φτώχειας και χαµηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Ωστόσο, στις υπόλοιπες χώρες διαπιστώνονται σηµαντι11 Για αναλυτική περιγραφή των πηγών των δεδοµένων, βλ. τον Πίνακα Π1 του Παραρτήµατος.
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Κοινωνικές μεταβιβάσεις σε χρήμα ως % του ΑΕΠ

κές διαφοροποιήσεις ως προς το ποσοστό φτώχειας µεταξύ χωρών µε περίπου το ίδιο κατά
κεφαλήν ΑΕΠ. Οι διαφοροποιήσεις αυτές φαίνεται να ερµηνεύονται µε βάση το σύστηµα κοινωνικής προστασίας που έχει αναπτύξει κάθε χώρα. Ειδικότερα, µεταξύ χωρών µε παρόµοιο
κατά κεφαλήν ΑΕΠ, υψηλότερο ποσοστό φτώχειας παρουσιάζουν οι χώρες µε φιλελεύθερο
καθεστώς, ενώ τα χαµηλότερα ποσοστά φτώχειας εµφανίζονται στις χώρες που έχουν αναπτύξει σοσιαλδηµοκρατικό σύστηµα κοινωνικής προστασίας.
Το ∆ιάγραµµα 2 παρουσιάζει τη σχέση του ποσοστού φτώχειας (POV) και των κοινωνικών
µεταβιβάσεων σε χρήµα ως ποσοστό του ΑΕΠ (SOC) την περίοδο 1994-2008 στις χώρες της
ΕΕ-15.12 ∆ιαπιστώνεται ότι το ποσοστό του ΑΕΠ που αντιπροσωπεύουν οι συνολικές κοινωνικές µεταβιβάσεις σε χρήµα ερµηνεύει το 47% των παρατηρούµενων διαφορών ως προς το
ποσοστό φτώχειας. Παρουσιάζει δηλαδή ελαφρώς µεγαλύτερη ικανότητα ως προς την ερµηνεία της φτώχειας από ό,τι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ.
Επιπλέον, από το ∆ιάγραµµα 2 προκύπτουν τα εξής: Πρώτον, στις χώρες µε σοσιαλδηµοκρατικό σύστηµα κοινωνικής προστασίας οι κοινωνικές µεταβιβάσεις σε χρήµα κυµαίνονταν
την περίοδο 1994-2008 περίπου στο 18% του ΑΕΠ, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό φτώχειας βρισκόταν στο 10-11%. Οι χώρες που εντάσσονται στο συντηρητικό-κορπορατιστικό σύστηµα
κοινωνικής προστασίας δαπανούν για κοινωνικές µεταβιβάσεις 19-20% του ΑΕΠ και εµφανίζουν υψηλότερο ποσοστό φτώχειας, που ανέρχεται στο 13-14%. Συνεπώς, οι σοσιαλδηµοκρα12 Για την επίδραση των κοινωνικών µεταβιβάσεων στο ποσοστό φτώχειας, βλ. επίσης Παπαθεοδώρου και Πετµεζίδου (2004,
2005), Παπαθεοδώρου κ.ά. (2008) και Παπαθεοδώρου και ∆αφέρµος (2010).
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Ποσοστό (%) φτώχειας και λοιπές κοινωνικές µεταβιβάσεις σε χρήµα (ως ποσοστό
του ΑΕΠ), ΕΕ-15 (εκτός Λουξεµβούργου), 1994-2008 (µέσος όρος)
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τικές χώρες επιτυγχάνουν χαµηλότερα ποσοστά φτώχειας, δαπανώντας µικρότερο ποσοστό του
ΑΕΠ σε κοινωνικές µεταβιβάσεις από ό,τι οι χώρες µε συντηρητικό-κορπορατιστικό καθεστώς.
∆εύτερον, οι χώρες της Νότιας Ευρώπης και όσες έχουν αναπτύξει φιλελεύθερο σύστηµα κοινωνικής προστασίας χαρακτηρίζονται σε γενικές γραµµές από υψηλότερα ποσοστά φτώχειας
και χαµηλότερες κοινωνικές µεταβιβάσεις σε χρήµα (ως ποσοστό του ΑΕΠ) σε σύγκριση µε τις
χώρες που ανήκουν στους δύο άλλους τύπους καθεστώτων κοινωνικής προστασίας.13
Στο ∆ιάγραµµα 3 παρουσιάζεται η σχέση µεταξύ του ποσοστού φτώχειας (POV) και των
λοιπών (εκτός συντάξεων) κοινωνικών µεταβιβάσεων σε χρήµα (OTHSOC) για τις χώρες της
ΕΕ-15. ∆ιαπιστώνεται ότι η σχέση αυτή είναι περισσότερο ισχυρή από εκείνη µεταξύ φτώχειας
και συνολικών κοινωνικών µεταβιβάσεων που αναπαρίσταται στο ∆ιάγραµµα 2. Συγκεκριµένα,
το ποσοστό του ΑΕΠ που αντιπροσωπεύουν οι λοιπές κοινωνικές µεταβιβάσεις σε χρήµα µπορεί να ερµηνεύσει σε εντυπωσιακό βαθµό (87%) το ποσοστό φτώχειας στις χώρες της ΕΕ-15.
Αυτό παρέχει σαφείς ενδείξεις ότι οι παρατηρούµενες διαφορές ως προς τον κίνδυνο φτώχειας
µεταξύ των χωρών της ΕΕ-15 οφείλονται κυρίως στα διαφορετικά επίπεδα των λοιπών κοινωνικών µεταβιβάσεων σε χρήµα (βλ. επίσης Παπαθεοδώρου κ.ά., 2008, και Παπαθεοδώρου και
∆αφέρµος, 2010). Παράλληλα, από το ∆ιάγραµµα 3 διαφαίνεται ότι τα χαµηλότερα ποσοστά
φτώχειας αντιστοιχούν σε χώρες και συστήµατα κοινωνικής προστασίας που δαπανούν υψηλό13 Εξαίρεση αποτελεί η Ιταλία, η οποία, αν και παρουσιάζει υψηλό ποσοστό φτώχειας, αντίστοιχο αυτού των υπόλοιπων χωρών
της Νότιας Ευρώπης και αυτών µε φιλελεύθερο καθεστώς, εµφανίζει υψηλές δαπάνες για κοινωνικές µεταβιβάσεις, αντίστοιχες των
χωρών µε σοσιαλδηµοκρατικό ή κορπορατιστικό καθεστώς.
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τερο ποσοστό του ΑΕΠ σε λοιπές κοινωνικές µεταβιβάσεις σε χρήµα. Ειδικότερα, οι χώρες µε
σοσιαλδηµοκρατικό καθεστώς εµφανίζουν τα χαµηλότερα επίπεδα φτώχειας και τις υψηλότερες λοιπές κοινωνικές µεταβιβάσεις, ενώ ακολουθούν οι χώρες µε συντηρητικό-κορπορατιστικό καθεστώς. Αντίθετα, τα υψηλότερα ποσοστά φτώχειας µε τις χαµηλότερες δαπάνες σε
κοινωνικές µεταβιβάσεις εµφανίζονται στις χώρες της Νότιας Ευρώπης, ενώ ακολουθούν οι
χώρες µε φιλελεύθερο καθεστώς. Η Ελλάδα είναι η χώρα της ΕΕ-15 που την περίοδο 19942008 εµφανίζει τις χαµηλότερες λοιπές κοινωνικές µεταβιβάσεις σε χρήµα (ως ποσοστό του
ΑΕΠ) και το υψηλότερο ποσοστό φτώχειας.

3

Οικονοµετρικές εκτιµήσεις

Οικονοµική κρίση και
φτώχεια στην Ελλάδα
και την ΕΕ

Στην ενότητα αυτή γίνεται εκτίµηση µιας σειράς παλινδροµήσεων µε την εφαρµογή τεχνικών πάνελ.14 Στόχος είναι να αναλυθούν οι παράγοντες που ερµηνεύουν το ποσοστό φτώχειας
σε µακροεπίπεδο. Αρχικά, εξετάζεται ο ρόλος του κατά κεφαλήν ΑΕΠ και των κοινωνικών
µεταβιβάσεων στον προσδιορισµό της φτώχειας, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι αλληλεπιδράσεις µε το σύστηµα κοινωνικής προστασίας. Αυτό γίνεται µε την εκτίµηση δύο παλινδροµήσεων: η πρώτη περιλαµβάνει στις ανεξάρτητες µεταβλητές τις συνολικές κοινωνικές µεταβιβάσεις σε χρήµα (SOC), ενώ η δεύτερη χρησιµοποιεί, αντί για τις συνολικές κοινωνικές µεταβιβάσεις, τις λοιπές κοινωνικές µεταβιβάσεις σε χρήµα (OTHSOC).
Αναλυτικότερα, η πρώτη παλινδρόµηση έχει ως εξής:
POVit = Xits’ . γ1 + Cit’ . γ2 + µi + λt + eit

(1)

Στην εξίσωση (1) ο δείκτης i αναφέρεται στη χώρα και ο δείκτης t στο έτος, ο όρος µi περιλαµβάνει τους παράγοντες που επηρεάζουν τη φτώχεια και συνδέονται µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε χώρας, ο όρος λt αναπαριστά τις ψευδοµεταβλητές για τα έτη, ενώ ο διαταρακτικός όρος συµβολίζεται ως eit. Το διάνυσµα Xits περιλαµβάνει τις µεταβλητές GDPL και SOC.
Το διάνυσµα Cit περιλαµβάνει τις µεταβλητές ελέγχου που αφορούν τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας, όπως αυτές προσδιορίζονται από το ποσοστό απασχόλησης και τους
σχετικούς θεσµούς. Συνεπώς, οι µεταβλητές του συγκεκριµένου διανύσµατος είναι οι εξής:
EMP, DENS, EPL και REP.
14 Οι οικονοµετρικές εκτιµήσεις που παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία επεκτείνουν την ανάλυση των ∆αφέρµου και Παπαθεοδώρου (2010), µέσω της εφαρµογής ορισµένων επιπρόσθετων τεχνικών, της διεύρυνσης του υπό εξέταση χρονικού διαστήµατος
και του υπολογισµού νέων παλινδροµήσεων.
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Οµοίως, η δεύτερη παλινδρόµηση γράφεται ως:
POVit = X 0it’ . δ1 + Cit’ . δ2 + µi + λt + eit

(1΄)

Η διαφορά της εξίσωσης (1) από την εξίσωση (1΄) εντοπίζεται στην αντικατάσταση του διανύσµατος Xits από το διάνυσµα X it0. Στο διάνυσµα X it0 περιλαµβάνονται οι µεταβλητές GDPL και
OTHSOC. Αυτό σηµαίνει ότι στην παλινδρόµηση (1΄) γίνεται χρήση των λοιπών κοινωνικών
µεταβιβάσεων σε χρήµα αντί των συνολικών, όπως συµβαίνει στην παλινδρόµηση (1).
Στη συνέχεια, ελέγχεται αν η επίδραση των συνολικών κοινωνικών µεταβιβάσεων διαφοροποιείται ανάλογα µε τον τύπο του συστήµατος κοινωνικής προστασίας. Στο πλαίσιο αυτό
εκτιµάται η παρακάτω παλινδρόµηση:
POVit = Xits’ . κ1 + Cit’ . κ2 + ITSit’ . κ3 + µi + λt + eit

(2)

Η εξίσωση (2) διαφοροποιείται από την εξίσωση (1) λόγω του διανύσµατος ITSit. Το διάνυσµα
αυτό περιλαµβάνει τις µεταβλητές που αφορούν την αλληλεπίδραση των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας µε τις κοινωνικές µεταβιβάσεις σε χρήµα. Οι µεταβλητές αυτές είναι οι εξής:
R1.SOC, R2.SOC, R3.SOC. Ο συντελεστής της µεταβλητής R1.SOC εκφράζει τον τρόπο µε τον
οποίο διαφοροποιείται η επίδραση των κοινωνικών µεταβιβάσεων όταν υπάρχει µετάβαση από
το σύστηµα κοινωνικής προστασίας της Νότιας Ευρώπης στο σοσιαλδηµοκρατικό. Παρόµοια
είναι η ερµηνεία για τις µεταβλητές R2.SOC και R3.SOC. Επίσης, πρέπει να σηµειωθεί ότι η
χρήση των συγκεκριµένων µεταβλητών αλληλεπίδρασης διαφοροποιεί την ερµηνεία του υπό
εκτίµηση συντελεστή που αφορά τη µεταβλητή SOC. Ενώ στην παλινδρόµηση (1) ο συντελεστής αυτός εκφράζει την επίδραση των κοινωνικών µεταβιβάσεων στο σύνολο των χωρών του
δείγµατος, στην παλινδρόµηση (2) ο συγκεκριµένος συντελεστής αντανακλά την επίδραση των
κοινωνικών µεταβιβάσεων µόνο στις χώρες της Νότιας Ευρώπης.
Τέλος, ελέγχεται ο βαθµός εγκυρότητας της υπόθεσης ότι µια µεταβολή του κατά κεφαλήν
ΑΕΠ έχει διαφορετικές επιπτώσεις στη φτώχεια, ανάλογα µε το σύστηµα κοινωνικής προστασίας. Οι παλινδροµήσεις που εκτιµώνται για τον έλεγχο αυτής της υπόθεσης είναι δύο. Η πρώτη
έχει ως εξής:
POVit = Xits’ . ν1 + Cit’ . ν2 + ITGit’ . ν3 + µi + λt + eit

(3)

Στην παραπάνω παλινδρόµηση το διάνυσµα ITGit εµπεριέχει τις µεταβλητές R1.GDPL,
R2.GDPL και R3.GDPL. Η ερµηνεία των συντελεστών των συγκεκριµένων µεταβλητών αλληλεπίδρασης στην εξίσωση (3) βασίζεται στην ίδια λογική µε αυτή που περιγράφηκε παραπάνω
για τις µεταβλητές αλληλεπίδρασης στην εξίσωση (2). Ειδικότερα, ο υπό εκτίµηση συντελε98
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στής του GDPL εκφράζει την επίδραση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη φτώχεια στις χώρες της
Νότιας Ευρώπης. Οι συντελεστές των µεταβλητών R1.GDPL, R2.GDPL και R3.GDPL εκφράζουν τον τρόπο µε τον οποίο διαφοροποιείται η επίδραση του ΑΕΠ στη φτώχεια όταν υπάρχει
µετάβαση από το νοτιοευρωπαϊκό στο σοσιαλδηµοκρατικό, στο συντηρητικό-κορπορατιστικό
και στο φιλελεύθερο σύστηµα κοινωνικής προστασίας, αντίστοιχα.
Η δεύτερη παλινδρόµηση που εκτιµάται για τον έλεγχο της αλληλεπίδρασης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ µε το σύστηµα κοινωνικής προστασίας διαφοροποιείται από την παραπάνω µόνο ως
προς το ότι χρησιµοποιεί τις λοιπές κοινωνικές µεταβιβάσεις σε χρήµα αντί για τις συνολικές.
Συνεπώς, έχει την εξής µορφή:
POVit = X 0it’ . ρ1 + Cit’ . ρ2 + ITGit’ . ρ3 + µi + λt + eit

(3΄)
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Αρχικά, οι παραπάνω παλινδροµήσεις εκτιµήθηκαν µε τις µεθόδους σταθερών επιδράσεων
(fixed effects) ή τυχαίων επιδράσεων (random effects). Για κάθε παλινδρόµηση, η επιλογή ανάµεσα στις δύο αυτές µεθόδους βασίστηκε στα αποτελέσµατα του ελέγχου Hausman. Ωστόσο,
µε τη χρήση του ελέγχου αυτοσυσχέτισης του Wooldridge (2002)15 διαπιστώθηκε ότι σε όλες
τις παλινδροµήσεις η υπόθεση για την έλλειψη αυτοσυσχέτισης παραβιάζεται. Επίσης, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για την ύπαρξη ετεροσκεδαστικότητας.16 Για το λόγο αυτό, οι παλινδροµήσεις εκτιµήθηκαν εκ νέου µε βάση την εφικτή γενικευµένη µέθοδο των ελάχιστων τετραγώνων (FGLS – Feasible Generalised Least Squares) και τη µέθοδο των διορθωµένων τυπικών
σφαλµάτων (PCSE – Panel-Corrected Standard Error), οι οποίες ενδείκνυνται για την αντιµετώπιση της αυτοσυσχέτισης και της ετεροσκεδαστικότητας σε δεδοµένα πάνελ.17 Η εκτίµηση
των παλινδροµήσεων µε δύο εναλλακτικές οικονοµετρικές τεχνικές δίνει τη δυνατότητα να διερευνηθεί σε ποιο βαθµό τα αποτελέσµατα των εκτιµήσεων παραµένουν αµετάβλητα όταν διαφοροποιείται η µεθοδολογία της εµπειρικής ανάλυσης.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι στο πάνελ δεν διαπιστώνεται κάποια ισχυρή ένδειξη πολυσυγγραµµικότητας σε ό,τι αφορά τις ανεξάρτητες µεταβλητές. Ο έλεγχος για την ύπαρξη πολυσυγγραµµικότητας έγινε την εκτίµηση απλών παλινδροµήσεων, όπου κάθε ανεξάρτητη µεταβλητή υπολογίστηκε ως συνάρτηση των υπόλοιπων ανεξάρτητων µεταβλητών. Οι τιµές του παράγοντα πληθωριστικής διακύµανσης (VIF – Variance Inflation Factor) που προέκυψαν µε βάση τους συντελεστές προσδιορισµού των συγκεκριµένων παλινδροµήσεων δεν είναι ιδιαίτερα υψηλές.18
15 Βλ. επίσης Drukker (2003).
16 Αυτό διαπιστώθηκε µε τη χρήση ενός τροποποιηµένου ελέγχου Wald.
17 Βλ., π.χ., Reed and Ye (2011). Η µεθοδολογία FGLS βασίζεται στον Parks (1967), ενώ η µέθοδος εκτίµησης PCSE έχει προταθεί από τους Beck and Katz (1995).
∧
∧
18 Ισχύει ότι: VIF( βi) = 1/(1 – R2i ), όπου βi είναι ο εκτιµητής του συντελεστή της ανεξάρτητης µεταβλητής xi στην υπό µελέτη
2
παλινδρόµηση και Ri είναι ο συντελεστής προσδιορισµού που προκύπτει όταν εκτιµάται η xi ως συνάρτηση των υπόλοιπων ανεξάρτητων µεταβλητών του υποδείγµατος.
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Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τα εµπειρικά αποτελέσµατα από την εκτίµηση των υποδειγµάτων.19
Τα ευρήµατα που αφορούν τις παλινδροµήσεις (1) και (1΄) µε την εφαρµογή τόσο της µεθόδου
FGLS όσο και της µεθόδου PCSE δείχνουν ότι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και οι κοινωνικές µεταβιβάσεις σε χρήµα (συνολικές και λοιπές) ασκούν στατιστικά σηµαντική αρνητική επίδραση στη
σχετική φτώχεια. Με βάση την εκτίµηση για το συντελεστή της µεταβλητής GDPL στις συγκεκριµένες παλινδροµήσεις, µια αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ κατά 1% οδηγεί, µε δεδοµένους
όλους τους υπόλοιπους παράγοντες, σε µείωση της φτώχειας κατά 0,12-0,16 περίπου εκατοστιαίες µονάδες (βλ. παλινδροµήσεις 1 και 1΄). Αντίστοιχα, µια αύξηση των συνολικών κοινωνικών
µεταβιβάσεων σε χρήµα ως ποσοστό του ΑΕΠ (SOC) κατά µία µονάδα συνδυάζεται µε µείωση
της φτώχειας κατά περίπου 0,5 εκατοστιαίες µονάδες (βλ. παλινδρόµηση 1), ενώ µια αντίστοιχη
αύξηση των λοιπών κοινωνικών µεταβιβάσεων (OTHSOC) συνεπάγεται προσεγγιστικά µείωση
της φτώχειας κατά 1,4 µονάδες (βλ. παλινδρόµηση 1΄). Από τις ποσοτικές αυτές εκτιµήσεις προκύπτει ότι µια αύξηση των λοιπών κοινωνικών µεταβιβάσεων κατά µία εκατοστιαία µονάδα του
ΑΕΠ επιφέρει µείωση της φτώχειας περίπου όση επιφέρει µια αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ
κατά 9-12% ή µια αύξηση των συνολικών κοινωνικών µεταβιβάσεων κατά 3 µονάδες του ΑΕΠ.
Τα αποτελέσµατα αυτά αποκαλύπτουν τον καθοριστικό ρόλο των λοιπών κοινωνικών µεταβιβάσεων στην ερµηνεία της φτώχειας, καθώς και τη σηµαντική επίδραση που ασκούν στη φτώχεια η
οικονοµική µεγέθυνση και το σύνολο των κοινωνικών µεταβιβάσεων σε χρήµα.
Από τις εκτιµήσεις για την παλινδρόµηση (2) µε βάση και τις δύο υπό χρήση µεθοδολογίες προκύπτει ότι ο ρόλος των κοινωνικών µεταβιβάσεων δεν είναι ίδιος σε όλα τα συστήµατα κοινωνικής προστασίας. Στις χώρες της Νότιας Ευρώπης µια αύξηση των κοινωνικών µεταβιβάσεων κατά
µία µονάδα του ΑΕΠ µειώνει τη φτώχεια κατά µόλις 0,14-0,17 εκατοστιαίες µονάδες (βλ. το
συντελεστή της µεταβλητής SOC στην παλινδρόµηση 2). Ωστόσο, η επίδραση αυτή είναι υψηλότερη κατά περίπου 0,45 και 0,27 εκατοστιαίες µονάδες στις χώρες µε σοσιαλδηµοκρατικό και κορπορατιστικό καθεστώς, αντίστοιχα (βλ. τους συντελεστές των µεταβλητών R1.SOC και R2.SOC
στην παλινδρόµηση 2). Αντιθέτως, δεν καταγράφεται κάποια στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση ως προς την επίδραση των κοινωνικών µεταβιβάσεων µεταξύ των χωρών της Νότιας Ευρώπης και αυτών που έχουν αναπτύξει το φιλελεύθερο σύστηµα κοινωνικής προστασίας (βλ. το
συντελεστή της µεταβλητής R3.SOC στην παλινδρόµηση 2).20 Τα ευρήµατα αυτά επιβεβαιώνουν
την άποψη ότι τα συστήµατα κοινωνικής προστασίας που βασίζονται στις καθολικές παροχές χρησιµοποιούν περισσότερο αποτελεσµατικά τους ίδιους πόρους για κοινωνική προστασία σε
σύγκριση µε συστήµατα που βασίζονται, µεταξύ άλλων, σε έλεγχο των πόρων των δικαιούχων.21
19 Στις εκτιµήσεις οι ψευδοµεταβλητές για τα έτη εισάγονται όταν διαπιστώνεται ότι είναι στατιστικά σηµαντικές.
20 Από τις οικονοµετρικές εκτιµήσεις των ∆αφέρµου και Παπαθεοδώρου (2010) προκύπτει επίσης ότι τα σοσιαλδηµοκρατικά
και τα συντηρητικά-κορπορατιστικά καθεστώτα χρησιµοποιούν περισσότερο αποτελεσµατικά και τις λοιπές κοινωνικές µεταβιβάσεις σε χρήµα.
21 Βλ. επίσης ∆αφέρµος και Παπαθεοδώρου (2011).
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Επιπλέον, µε βάση τις εκτιµήσεις για τις παλινδροµήσεις (3) και (3΄), διαπιστώνεται ότι η
επίπτωση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη σχετική φτώχεια διαφοροποιείται µεταξύ διαφορετικών
συστηµάτων κοινωνικής προστασίας. Οι ευνοϊκές επιδράσεις της οικονοµικής µεγέθυνσης
εµφανίζονται περισσότερο ισχυρές στις χώρες που έχουν αναπτύξει συστήµατα κοινωνικής
προστασίας σοσιαλδηµοκρατικού τύπου και δευτερευόντως σε αυτές µε συντηρητικό-κορπορατιστικό σύστηµα, σε σύγκριση µε τις χώρες της Νότιας Ευρώπης: αυτό αντανακλάται στη
στατιστική σηµαντικότητα των µεταβλητών R1.GDPL και R2.GDPL στις παλινδροµήσεις (3)
και (3΄). Σχετικά µε την επίδραση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ στις χώρες της Νότιας Ευρώπης και
σε αυτές που έχουν αναπτύξει φιλελεύθερο καθεστώς, τα αποτελέσµατα από τις παλινδροµήσεις (3) και (3΄) δεν οδηγούν σε ταυτόσηµα συµπεράσµατα. Στην παλινδρόµηση (3) οι επιδράσεις της οικονοµικής µεγέθυνσης εµφανίζονται µεγαλύτερες στις χώρες που έχουν αναπτύξει
φιλελεύθερο καθεστώς σε σύγκριση µε αυτές στις χώρες της Νότιας Ευρώπης. Το αποτέλεσµα
αυτό αντιστρέφεται µε βάση τις εκτιµήσεις για την παλινδρόµηση (3΄), εκ των οποίων προκύπτει ότι η οικονοµική µεγέθυνση έχει πιο ευνοϊκή επίδραση στις χώρες που έχουν αναπτύξει το
νοτιοευρωπαϊκό σύστηµα κοινωνικής προστασίας. Ωστόσο, και στα δύο υποδείγµατα, οι διαφορές µεταξύ των δύο συστηµάτων είναι πολύ µικρές σε ποσοτικούς όρους, υποδηλώνοντας
ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές µεταξύ του νοτιευρωπαϊκού και του φιλελεύθερου
συστήµατος κοινωνικής προστασίας ως προς την επίδραση της οικονοµικής µεγέθυνσης στη
φτώχεια.22 Συνολικά, η διαφορά αυτή ως προς τις σχετικές εκτιµήσεις δεν τροποποιεί το βασικό
συµπέρασµα της ανάλυσης: στις χώρες που έχουν αναπτύξει σοσιαλδηµοκρατικό ή συντηρητικό-κορπορατιστικό σύστηµα κοινωνικής προστασίας, το εισόδηµα που δηµιουργείται από την
αύξηση του ΑΕΠ ευνοεί περισσότερο τα κατώτερα εισοδηµατικά στρώµατα, σε σύγκριση µε
τις χώρες της Νότιας Ευρώπης και αυτές µε φιλελεύθερο σύστηµα κοινωνικής προστασίας.
Σχετικά µε τα ευρήµατα των οικονοµετρικών εκτιµήσεων που εµφανίζονται στον Πίνακα 2,
είναι χρήσιµο να γίνουν τρεις επιπρόσθετες επισηµάνσεις: Πρώτον, οι συνθήκες στην αγορά
εργασίας εµφανίζεται να έχουν κάποια επίδραση στη σχετική φτώχεια. Συγκεκριµένα, µε βάση
τις εκτιµήσεις των παλινδροµήσεων (1) και (1΄), η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης (EMP)
έχει ευνοϊκές επιδράσεις στη φτώχεια. Ωστόσο, η επίπτωση αυτή δεν είναι ποσοτικά ιδιαίτερα
υψηλή. Επίσης, στις παλινδροµήσεις (2), (3) και (3΄) ο συντελεστής της µεταβλητής EMP δεν
είναι στατιστικά σηµαντικός. Αυτό υποδηλώνει ότι, παρά τη γενικά θετική της επίδραση, η
αύξηση της απασχόλησης δεν αποτελεί επαρκή συνθήκη για ουσιαστική µείωση της φτώχειας.
Μια πιθανή ερµηνεία γι’αυτό είναι ότι σε αρκετές περιπτώσεις η απασχόληση παρέχεται µέσω
συµβάσεων µερικής απασχόλησης ή ορισµένου χρόνου, που δεν επιτρέπουν τη δηµιουργία
22 Το γεγονός ότι υπάρχει µικρή διαφορά µεταξύ των δύο συστηµάτων ως προς την επίδραση του µεγέθους του κατά κεφαλήν
ΑΕΠ στη φτώχεια πιθανότατα ερµηνεύει γιατί το πρόσηµο του συντελεστή του όρου R3.GDPL αλλάζει όταν τροποποιείται το υπό
εκτίµηση υπόδειγµα.
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επαρκούς εισοδήµατος στα νοικοκυριά προκειµένου να βρεθούν πάνω από το όριο της φτώχειας. Είναι επίσης χρήσιµο να σηµειωθεί ότι η υψηλότερη απασχόληση µπορεί να οδηγήσει σε
άνοδο του ορίου φτώχειας λόγω της αύξησης του διάµεσου εισοδήµατος της κοινωνίας (εξαιτίας των εισοδηµάτων που δηµιουργεί η απασχόληση). Αυτό περιορίζει τη θετική επίδραση της
υψηλότερης απασχόλησης στη σχετική φτώχεια, ιδιαίτερα όταν αυτή δεν συνοδεύεται από
επαρκή αύξηση των εισοδηµάτων του πληθυσµού που βρίσκεται στο κάτω άκρο της κατανοµής. Αναφορικά µε του θεσµούς στην αγορά εργασίας, προκύπτει ότι µια αύξηση της συνδικαλιστικής πυκνότητας (DENS), µια περισσότερο αυστηρή προστασία της απασχόλησης (EPL)
και µια αύξηση του ποσοστού αναπλήρωσης του µισθού των ανέργων από τα κοινωνικά επιδόµατα (REP) συνδέονται, σε γενικές γραµµές, µε µια µείωση της φτώχειας. Ωστόσο, στις εκτιµήσεις των παλινδροµήσεων (2), (3) και (3΄) τα αποτελέσµατα αυτά δεν επιβεβαιώνονται,
δυσχεραίνοντας την εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων για τις επιδράσεις που έχουν στο
ποσοστό φτώχειας οι θεσµοί στην αγορά εργασίας. Τα ευρήµατα αυτά πιθανότατα αντανακλούν την πολυπλοκότητα των µηχανισµών µέσω των οποίων η αγορά εργασίας επιδρά στη
φτώχεια. Οι θεσµοί στην αγορά εργασίας αλληλεπιδρούν µε το ευρύτερο µακροοικονοµικό
περιβάλλον και το γενικότερο θεσµικό πλαίσιο, έχοντας ενδεχοµένως αντιφατικές επιπτώσεις
στο µέγεθος και τη διανοµή του εισοδήµατος.
∆εύτερον, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ εµφανίζεται να µην έχει στατιστικά σηµαντική επίδραση
στις εκτιµήσεις της παλινδρόµησης (2). Αντιθέτως, οι µεταβλητές που αφορούν τις κοινωνικές
µεταβιβάσεις (σύνολο και λοιπές) εµφανίζονται ως στατιστικά σηµαντικές σε όλες τις παλινδροµήσεις. Αυτό αποτελεί ένδειξη ότι το σύστηµα κοινωνικής προστασίας παίζει περισσότερο ισχυρό
ρόλο στην καταπολέµηση της σχετικής φτώχειας σε σύγκριση µε την οικονοµική µεγέθυνση.
Τρίτον, παρατηρείται ότι οι συντελεστές προσδιορισµού (R2s) που εκτιµώνται µε τη µεθοδολογία PCSE είναι ιδιαιτέρως υψηλά, υποδηλώνοντας ότι τα υποδείγµατα που εκτιµήθηκαν έχουν
υψηλή ερµηνευτική ικανότητα και δεν έχουν παραβλεφθεί άλλοι σηµαντικοί προσδιοριστικοί παράγοντες της σχετικής φτώχειας.23 Επίσης, τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από την εφαρµογή των
δύο εναλλακτικών µεθοδολογιών είναι, σε ποσοτικούς και ποιοτικούς όρους, σχεδόν ταυτόσηµα,
παρέχοντας ένδειξη ότι τα συµπεράσµατα της ανάλυσης έχουν υψηλό βαθµό αξιοπιστίας.
Ωστόσο, θα µπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι οι εκτιµήσεις δεν λαµβάνουν υπόψη την
πιθανή ύπαρξη ενδογένειας. Η ενδογένεια αναφέρεται στις καταστάσεις εκείνες όπου κάποια ή
κάποιες από τις ανεξάρτητες µεταβλητές του υποδείγµατος συσχετίζονται µε το διαταρακτικό
όρο. Μια από τις πιο συνηθισµένες περιπτώσεις στις οποίες συµβαίνει κάτι τέτοιο, ιδίως στις
σχέσεις µεταξύ οικονοµικών και κοινωνικών παραγόντων, είναι όταν η εξαρτηµένη και οι ανεξάρτητες µεταβλητές χαρακτηρίζονται από σχέση αντίστροφης αιτιότητας (reverse causality).
23 Με τα υποδείγµατα FGLS δεν δύναται εξ ορισµού να υπολογιστεί το R2.
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Στα υποδείγµατα που εκτιµήθηκαν, κάτι τέτοιο µπορεί να ισχύει, κατ’ αρχήν, όσον αφορά
τη σχέση της σχετικής φτώχειας µε το κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι
η σχέση αυτή είναι αµφίδροµη, δεδοµένου ότι η σχετική φτώχεια δύναται να επηρεάσει την
εξέλιξη του κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Ένας από τους λόγους είναι ότι η µείωση της σχετικής φτώχειας µπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης στην οικονοµία, δεδοµένης της υψηλότερης
ροπής προς κατανάλωση του πληθυσµού µε τα χαµηλότερα εισοδήµατα. Επιπρόσθετα, η ενδογένεια πιθανότατα αφορά και τη σχέση ανάµεσα στη σχετική φτώχεια και τις κοινωνικές µεταβιβάσεις (συνολικές και λοιπές): η αύξηση της φτώχειας µπορεί να οδηγήσει τους φορείς χάραξης πολιτικής στην απόφαση να αυξήσουν τις κοινωνικές µεταβιβάσεις µε στόχο να περιορίσουν την ένταση του φαινοµένου.
Προκειµένου να εξεταστεί σε ποιο βαθµό η ενδογένεια αποτελεί πρόβληµα στις παραπάνω
αναλύσεις, οι παλινδροµήσεις (1) και (1΄) εκτιµώνται µε τη µέθοδο των βοηθητικών µεταβλητών-ελάχιστων τετραγώνων σε δύο στάδια (IV-2SLS – Instrumental Variables-Two Stage Least
Squares), µε βάση την υπόθεση των σταθερών επιδράσεων (fixed effects) για το διαταρακτικό
όρο. Σε γενικές γραµµές, ο εντοπισµός των βοηθητικών µεταβλητών (instruments) που είναι
αναγκαίες για την εφαρµογή της µεθόδου IV-2SLS αποτελεί δύσκολο εγχείρηµα, ιδίως στα
µακροοικονοµικά οικονοµετρικά υποδείγµατα, καθώς δεν είναι εύκολη η εύρεση εξωγενών
µεταβλητών που να πληρούν όλα τα αναγκαία κριτήρια. Στο πλαίσιο αυτό, µια συνήθης πρακτική είναι να χρησιµοποιούνται ως βοηθητικές οι ίδιες οι πιθανά ενδογενείς µεταβλητές µε χρονική υστέρηση και ταυτόχρονα να γίνονται οι αναγκαίοι έλεγχοι για την αξιολόγηση της οικονοµετρικής εγκυρότητας των µεταβλητών. Στην παρούσα εργασία ως βοηθητικές µεταβλητές
χρησιµοποιούνται το λογαριθµοποιηµένο κατά κεφαλήν ΑΕΠ (GDPL) µε χρονική υστέρηση
µίας περιόδου, οι συνολικές κοινωνικές µεταβιβάσεις (SOC) µε χρονική υστέρηση 1-3 περιόδων
και οι λοιπές κοινωνικές µεταβιβάσεις (OTHSOC) µε χρονική υστέρηση 1-2 περιόδων.
Η εγκυρότητα των βοηθητικών µεταβλητών αξιολογείται ως εξής: µε τον έλεγχο SarganHansen J εξετάζεται κατά πόσον οι βοηθητικές µεταβλητές συσχετίζονται µε το διαταρακτικό
όρο, µε τη στατιστική Wald F των Cragg and Donald (1993) ελέγχεται κατά πόσον οι βοηθητικές µεταβλητές συσχετίζονται µε τις εκάστοτε ενδογενείς µεταβλητές, ενώ η ενδογένεια των
µεταβλητών εξετάζεται µε τον έλεγχο GMM distance.24
Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται τα σχετικά αποτελέσµατα.25 Η εγκυρότητα των βοηθητικών
µεταβλητών επιβεβαιώνεται από τον έλεγχο Sargan-Hansen J (που κάνει αποδεκτή την υπόθεση της µη συσχέτισης µε το διαταρακτικό όρο) και από την τιµή της στατιστικής Wald F των
24 Η µηδενική υπόθεση για τον έλεγχο GMM distance ορίζει ότι οι υπό µελέτη µεταβλητές είναι εξωγενείς. Ο έλεγχος αυτός
βασίζεται στη διαφορά δύο ξεχωριστών Sargan-Hansen στατιστικών: η πρώτη στατιστική υπολογίζεται µε βάση την υπόθεση ότι οι
υπό εξέταση µεταβλητές είναι ενδογενείς, ενώ η δεύτερη στατιστική υπολογίζεται µε βάση την υπόθεση ότι οι µεταβλητές αυτές είναι
εξωγενείς. Για περισσότερες λεπτοµέρειες βλ. Baum et al. (2007).
25 Για τις εκτιµήσεις των παραµέτρων έχει γίνει διόρθωση των τυπικών σφαλµάτων σε ό,τι αφορά την ύπαρξη ετεροσκεδαστικότητας.
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Εκτιµήσεις των παλινδροµήσεων (1) και (1’) µε τη µεθοδολογία IV-2SLS,
εξαρτηµένη µεταβλητή: POV, ΕΕ-15 (εκτός Λουξεµβούργου), 1994-2008

Παλινδρόμηση

(1)

GDPL

-17,814 (7,24)**

SOC

-0,497 (0,18)***

OTHSOC
EMP

DENS
EPL

REP

Αριθμός παρατηρήσεων
Ενδογενείς μεταβλητές

Βοηθητικές μεταβλητές (instruments)
Έλεγχος Sargan-Hansen J (τιμή p)

Wald F στατιστική των Cragg-Donald

Κριτική τιμή για τη στατιστική των Cragg-Donald
Έλεγχος GMM distance (τιμή p)

(1')

-15,466 (6,44)**
-1,017 (0,19)***

0,070 (0,18)

0,041 (0,05)

-0,202 (0,42)

0,303 (0,38)

-0,024 (0,07)
-0,01 (0,03)

147

GDPL, SOC

0,044 (0,07)
0,009 (0,02)

161

GDPL, OTHSOC

GDPL-1, SOC-1,SOC-2, SOC-3

GDPL-1, OTHSOC -1, OTHSOC-2

41,89

105,48

0,244

0,232

0,091
16,87

0,561
13,43
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Σηµείωση: Στις παρενθέσεις παρατίθενται τα τυπικά σφάλµατα. Για το επίπεδο σηµαντικότητας ισχύει: *p<0,10, ** p<0,05, *** p<0,01.
Οι κριτικές τιµές για την στατιστική των Cragg-Donald προέρχονται από τους Stock and Yogo (2005).

Cragg and Donald (που είναι υψηλότερη από την αντίστοιχη κριτική τιµή, υποδηλώνοντας
σηµαντική συσχέτιση µε τις βοηθητικές µεταβλητές). Το βασικό εύρηµα είναι ότι ο έλεγχος
GMM distance κάνει αποδεκτή τη µηδενική υπόθεση ότι οι µεταβλητές GDPL και SOC στην
παλινδρόµηση (1) και οι µεταβλητές GDPL και ΟΤΗSOC στην παλινδρόµηση (1΄) είναι εξωγενείς. Συνεπώς, δεν υπάρχουν ενδείξεις για την ύπαρξη ενδογένειας στις εκτιµήσεις του
Πίνακα 2. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το ότι οι εκτιµήσεις που προκύπτουν από τη µεθοδολογία IV-2SLS για τις παραµέτρους των βασικών υπό εξέταση µεταβλητών (GDPL, SOC,
OTHSOC) δεν διαφοροποιούνται σηµαντικά σε σχέση µε αυτές που παρουσιάζονται στον
Πίνακα 2.26
Μια ενδιαφέρουσα επέκταση της παραπάνω οικονοµετρικής ανάλυσης θα ήταν η εκτίµηση
των υπό µελέτη παλινδροµήσεων µε τη χρήση δυναµικών υποδειγµάτων πάνελ. Τέτοιου είδους
υποδείγµατα είναι αυτά που βασίζονται στη γενικευµένη µέθοδο ροπών (GMM-Generalised
Methods of Moments) και έχουν αναπτυχθεί από τους Arellano and Bond (1991), Arellano and
Bover (1995) και Blundell and Bond (1998). Τα υποδείγµατα αυτά επιτρέπουν την εισαγωγή
της εξαρτηµένης µεταβλητής µε µία χρονική υστέρηση στο σύνολο των ανεξάρτητων µεταβλητών. Στην παρούσα µελέτη αυτό σηµαίνει την ενσωµάτωση της µεταβλητής στο δεξιό σκέ26 Αξίζει πάντως να επισηµανθεί ότι οι µεταβλητές που αφορούν την αγορά εργασίας δεν εµφανίζονται ως στατιστικά σηµαντικές, γεγονός που ενισχύει την άποψη ότι οι εν λόγω µεταβλητές δεν ασκούν σαφή επίδραση στη σχετική φτώχεια.
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λος των υπό εξέταση παλινδροµήσεων. Κάτι τέτοιο είναι ιδιαίτερα χρήσιµο σε περιπτώσεις
όπως η παρούσα, όπου η εξαρτηµένη µεταβλητή χαρακτηρίζεται από υστέρηση, δηλαδή εξαρτάται σε σηµαντικό βαθµό από τις τιµές που λαµβάνει στις προηγούµενες περιόδους.
Ωστόσο, η µεθοδολογία αυτή δεν ενδείκνυται για όλες τις περιπτώσεις δεδοµένων πάνελ.
Σύµφωνα µε τον Roodman (2009a, 2009b), τα υποδείγµατα GMM είναι κατάλληλα µόνο για
δείγµατα που χαρακτηρίζονται από σχετικά µικρό αριθµό χρονικών περιόδων και µεγάλο
αριθµό µονάδων. Στην παρούσα µελέτη αυτό δεν συµβαίνει, καθώς το υπό χρήση πάνελ καλύπτει 15 έτη και 14 χώρες. Έτσι, κατά την εκτίµηση των σχετικών παλινδροµήσεων µε τη µέθοδο
GMM δηµιουργείται ένας µεγάλος αριθµός βοηθητικών µεταβλητών σε σχέση µε τον αριθµό
των χωρών, καθιστώντας µη αξιόπιστα τα σχετικά αποτελέσµατα. Αυτό το πρόβληµα επιβεβαιώνεται από την τιµή p της στατιστικής J του Hansen, που εµφανίζεται να είναι πολύ κοντά
ή ίση µε τη µονάδα.27 Συνεπώς, τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή της µεθοδολογίας GMM
στερούνται επαρκούς αξιοπιστίας στο πάνελ και για το λόγο αυτό δεν µπορούν να αποτελέσουν
µέσο για την εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων.28

4

Οι επιπτώσεις της κρίσης και η κοινωνική πολιτική στην Ελλάδα

Με βάση τα παραπάνω ευρήµατα καταδεικνύεται ότι οι βασικοί προσδιοριστικοί παράγοντες
της σχετικής φτώχειας στην ΕΕ-15 την περίοδο πριν από την κρίση είναι τρεις: πρώτον, το ύψος
του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, δεύτερον, το µέγεθος των κοινωνικών µεταβιβάσεων σε χρήµα, ιδίως
των λοιπών (εκτός συντάξεων) µεταβιβάσεων, και, τρίτον, η δοµή του συστήµατος κοινωνικής
προστασίας. Αναφορικά µε τον τελευταίο παράγοντα, από τις εµπειρικές εκτιµήσεις προέκυψε
ότι στα συστήµατα κοινωνικής προστασίας που είναι πλησιέστερα στο σοσιαλδηµοκρατικό ή
στο κορπορατιστικό πρότυπο η αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ και των κοινωνικών µεταβιβάσεων οδηγεί σε µεγαλύτερη µείωση της φτώχειας σε σύγκριση µε την αντίστοιχη µείωση που
επιτυγχάνεται στα φιλελεύθερα καθεστώτα ευηµερίας και στις χώρες της Νότιας Ευρώπης.
Οι παραπάνω εκτιµήσεις δύνανται να αποτελέσουν τη βάση για µια γενική αξιολόγηση των
επιπτώσεων που η κρίση πιθανότατα θα έχει στη φτώχεια στην Ελλάδα και στην ΕΕ. Ωστόσο,
επιλέχθηκε οι εκτιµήσεις να είναι περισσότερο περιγραφικές, µε εστίαση στις γενικές τάσεις
και επιδράσεις, παρά αυστηρά ποσοτικές. Οι λόγοι είναι τρεις. Πρώτον, η περίοδος µετά την
27 Λόγω της διάρθρωσης του πάνελ, το πρόβληµα παραµένει ακόµη και αν γίνουν ορισµένες παρεµβάσεις για τη µείωση του
αριθµού των βοηθητικών µεταβλητών (βλ. Roodman, 2009a, 2009b).
28 Μια πιθανή λύση στο πρόβληµα µε τις βοηθητικές µεταβλητές θα µπορούσε να είναι η µείωση του αριθµού των χρονικών
περιόδων από 15 σε 5, µε τη χρήση µέσων όρων ανά τριετία. Ωστόσο, µια τέτοια επιλογή, σε συνδυασµό µε το µικρό αριθµό χωρών
του δείγµατος της µελέτης και τα κενά που υπάρχουν στις τιµές των µεταβλητών για κάποια έτη, θα οδηγούσε σε σηµαντική συρρίκνωση των παρατηρήσεων που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν στα υπό εκτίµηση υποδείγµατα. Κάτι τέτοιο θα µείωνε σε µεγάλο
βαθµό τη στατιστική αξιοπιστία των οικονοµετρικών εκτιµήσεων.
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έναρξη της οικονοµικής κρίσης χαρακτηρίζεται σε µεγάλο βαθµό από δοµικούς µετασχηµατισµούς στον τρόπο λειτουργίας των οικονοµιών και των κοινωνιών, αλλά και στη διάρθρωση
των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας. Οι µετασχηµατισµοί αυτοί ενδέχεται να έχουν τροποποιήσει σηµαντικά την ποσοτική επίδραση των υπό µελέτη µεταβλητών. Κατά συνέπεια, η
χρήση των εκτιµώµενων από τις παραπάνω παλινδροµήσεις παραµέτρων ενδέχεται να µην οδηγήσει µε ασφάλεια σε ακριβείς ποσοτικές εκτιµήσεις. ∆εύτερον, είναι πολύ πιθανή η ύπαρξη
ασυµµετρίας ως προς τον τρόπο µε τον οποίο οι υπό εξέταση προσδιοριστικοί παράγοντες επιδρούν στη σχετική φτώχεια πριν και µετά την κρίση. Συγκεκριµένα, η περίοδος πριν από την
κρίση χαρακτηριζόταν, σε γενικές γραµµές, από τη σταθερή αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ
και του ποσοστού απασχόλησης. Αντίθετα, µετά την έναρξη της κρίσης το ΑΕΠ και η απασχόληση µειώνονται στις περισσότερες από τις χώρες της ΕΕ-15. Είναι πολύ πιθανό οι µεταβλητές
αυτές να µην επιδρούν µε τον ίδιο τρόπο στη φτώχεια όταν αυξάνονται σε σύγκριση µε το όταν
µειώνονται. Τρίτον, δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία ή ιδιαίτερα αξιόπιστες προβλέψεις για
την περίοδο µετά το 2008 για τις περισσότερες από τις ερµηνευτικές µεταβλητές των οικονοµετρικών υποδειγµάτων (π.χ. κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε PPS, λοιπές κοινωνικές µεταβιβάσεις,
θεσµοί στην αγορά εργασίας κ.λπ.).
Στο πλαίσιο αυτό, προβαίνουµε σε µια γενική εκτίµηση των επιπτώσεων της κρίσης µε βάση
τα εξής τρία στοιχεία: (1) την εξέλιξη του πραγµατικού ΑΕΠ (που µπορεί να χρησιµοποιηθεί
ως προσέγγιση της εξέλιξης του πραγµατικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ), (2) την εξέλιξη των κοινωνικών µεταβιβάσεων σε χρήµα που παρέχονται από τη γενική κυβέρνηση (οι οποίες προσεγγίζουν τις συνολικές κοινωνικές µεταβιβάσεις σε χρήµα), και (3) τις αλλαγές που έχουν λάβει και
λαµβάνουν χώρα ως προς τη διάρθρωση και τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήµατος κοινωνικής προστασίας. Οι πηγές των δεδοµένων που χρησιµοποιούνται στην ενότητα αυτή αναφέρονται αναλυτικά στον Πίνακα Π3 του Παραρτήµατος.
Αρχικά η περιγραφική ανάλυση εστιάζεται στο σύνολο των χωρών της ΕΕ-15. Στο ∆ιάγραµµα 4 πιο κάτω απεικονίζεται η εξέλιξη του πραγµατικού ΑΕΠ στην ΕΕ-15 πριν και µετά
την έναρξη της οικονοµικής κρίσης. Λόγω της έλλειψης ιδιαίτερα αξιόπιστων εκτιµήσεων για
την εξέλιξη του κατά κεφαλήν ΑΕΠ µετά την κρίση, χρησιµοποιούνται τα δεδοµένα για το
συνολικό ΑΕΠ, µε βάση την υπόθεση ότι δεν υπάρχουν σηµαντικές αυξοµειώσεις του πληθυσµού της ΕΕ-15. Οι τιµές για το πραγµατικό ΑΕΠ µετά το 2010 βασίζονται σε εκτιµήσεις της
Eurostat. ∆ιαπιστώνεται ότι η σταθερή αύξηση του ΑΕΠ από τα µέσα της δεκαετίας του 1990
ανακόπτεται το 2008, οπότε αρχίζει η οικονοµική κρίση στην Ευρώπη. Το 2009 καταγράφεται
σηµαντική συρρίκνωση του ΑΕΠ. Με βάση τις προβλέψεις της Eurostat, το ΑΕΠ της ΕΕ-15
αναµένεται να επανέλθει στα επίπεδα του 2008 το 2012. Συνεπώς, µε βάση τις στατιστικές και
οικονοµετρικές αναλύσεις που προηγήθηκαν, είναι δυνατόν να προβληθεί ο ισχυρισµός ότι
πιθανότατα θα υπάρξουν αυξητικές πιέσεις στο ποσοστό της σχετικής φτώχειας µετά το 2008,
ως αποτέλεσµα της µείωσης του ΑΕΠ (κατά συνέπεια και του κατά κεφαλήν ΑΕΠ).
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Πραγµατικό ΑΕΠ σε τρισεκ. ευρώ (τιµές 2000), ΕΕ-15, 1995-2012
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Στο σηµείο αυτό θα ήταν χρήσιµο να γίνει η εξής επισήµανση: το όριο φτώχειας που υιοθετείται στην παρούσα ανάλυση και χρησιµοποιείται ευρέως στις επίσηµες εκτιµήσεις της
Eurostat υπολογίζεται ως ποσοστό του διάµεσου εισοδήµατος. Συνεπώς, µια σηµαντική µείωση
του διάµεσου εισοδήµατος (δηλαδή των εισοδηµάτων του πληθυσµού που βρίσκεται στη διάµεσο της κατανοµής) ως αποτέλεσµα της οικονοµικής κρίσης και της συρρίκνωσης του ΑΕΠ
θα οδηγούσε πολύ χαµηλότερα το όριο φτώχειας, µε αντίστοιχες συνέπειες στον υπολογισµό
του ποσοστού των ατόµων που βρίσκονται κάτω από το όριο αυτό. Συνεπώς, είναι πολύ πιθανό
η µείωση του ΑΕΠ να έχει οδηγήσει σε επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης µεγάλων τµηµάτων του πληθυσµού, η οποία ενδεχοµένως δεν θα αντικατοπτριστεί απόλυτα στις εκτιµήσεις
που βασίζονται στο χρησιµοποιούµενο δείκτη σχετικής φτώχειας.
Στο ∆ιάγραµµα 5 απεικονίζονται για την ΕΕ-15 οι κοινωνικές µεταβιβάσεις σε χρήµα (ως
ποσοστό του ΑΕΠ) που παρέχονται από τη γενική κυβέρνηση. ∆ιαθέσιµα στοιχεία υπάρχουν
για το διάστηµα 1995-2010. Παρατηρείται ότι µετά την κρίση οι µεταβιβάσεις αυτές αυξάνονται σε σχέση µε το 2008, χωρίς όµως να οδηγηθούν σε σηµαντικώς υψηλότερα επίπεδα από
αυτά στα οποία είχαν βρεθεί στο παρελθόν (π.χ. το 1996). Με βάση την προηγηθείσα ανάλυση,
η συγκεκριµένη αύξηση των κοινωνικών µεταβιβάσεων αναµένεται να συµβάλει στην
άµβλυνση της φτώχειας, δηλαδή να έχει ένα αντίθετο αποτέλεσµα από αυτό της συρρίκνωσης
του ΑΕΠ. Θα πρέπει όµως εδώ να συνυπολογιστούν τρεις επιπλέον παράγοντες: Πρώτον, η
αύξηση των κοινωνικών µεταβιβάσεων σε χρήµα ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2009 και το 2010
δεν ήταν ιδιαίτερα σηµαντική, αν ληφθεί υπόψη η µέση τιµή του µεγέθους αυτού την περίοδο
πριν από την κρίση. ∆εύτερον, το ΑΕΠ του 2009 και του 2010 µειώθηκε απότοµα σε σχέση µε
αυτό του 2008. Κατά συνέπεια, η αύξηση των κοινωνικών µεταβιβάσεων σε χρήµα ως ποσο108
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στό του ΑΕΠ δεν συνεπάγεται µια παρόµοιου µεγέθους αύξηση σε ονοµαστικούς όρους. Τρίτον, το σύστηµα κοινωνικής προστασίας καλείται λόγω κρίσης να καλύψει αυξηµένες ανάγκες
και ειδικότερα την αύξηση των επιδοµάτων ανεργίας λόγω της συρρίκνωσης της απασχόλησης
και της αύξησης της ανεργίας. Εποµένως, θα µπορούσε να προβληθεί ο ισχυρισµός ότι η παρατηρούµενη αύξηση των κοινωνικών µεταβιβάσεων (ως ποσοστό του ΑΕΠ) δεν αναµένεται να
ανακόψει επαρκώς την αύξηση της φτώχειας και την επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης για
µεγάλα τµήµατα του πληθυσµού η οποία έχει προκληθεί από τη µείωση του ΑΕΠ.
Στην περίπτωση της Ελλάδος οι προοπτικές είναι περισσότερο δυσοίωνες από αυτές που
προκύπτουν για το σύνολο της ΕΕ-15, αν ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες επιπτώσεις της κρίσης
στη χώρα. Από το ∆ιάγραµµα 6 φαίνεται ότι, µε την έναρξη της οικονοµικής κρίσης το 2008,
ανακόπτεται η υψηλή µεγέθυνση που παρουσίασε το ΑΕΠ της χώρας την προηγούµενη
περίοδο. Το ΑΕΠ, κατά συνέπεια και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, αν υποτεθεί ότι ο πληθυσµός
παραµένει σε γενικές γραµµές σταθερός, συρρικνώνεται σηµαντικά την περίοδο 2009-2011. Οι
προβλέψεις του IMF (2011) αναφέρουν εκ νέου αύξηση του ΑΕΠ την περίοδο 2012-2015.
Εντούτοις, η αύξηση αυτή δεν θα είναι σηµαντική, µε αποτέλεσµα το ΑΕΠ να παραµείνει σε
αρκετά χαµηλότερα επίπεδα από αυτά του 2008. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι το πραγµατικό
ΑΕΠ θα διαµορφωθεί το 2015 στα 178,6 δισεκ. ευρώ, όταν το 2008 βρισκόταν στα 184 δισεκ.
ευρώ. Με βάση τις αναλύσεις που προηγήθηκαν, αυτή η µείωση του ΑΕΠ αναµένεται να επηρεάσει δυσµενώς την εξέλιξη της σχετικής φτώχειας στη χώρα. Παράλληλα, είναι χρήσιµο να
τονιστεί ότι οι προβλέψεις για το ΑΕΠ στηρίζονται σε αρκετά αισιόδοξες εκτιµήσεις σχετικά
µε την εξέλιξη της ιδιωτικής κατανάλωσης και επένδυσης, καθώς και των εξαγωγών. Συνεπώς,
Κοινωνική πολιτική και
κοινωνική συνοχή στην Ελλάδα
σε συνθήκες οικονοµικής κρίσης

109

5.Dafermos-Papatheodorou:75 YEARS NEW NEW

∆ιάγραµµα 6

21-05-12

11:09

110

Πραγµατικό ΑΕΠ σε δισεκ. ευρώ (τιµές 2000), Ελλάδα, 1995-2015
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υπάρχει υψηλή πιθανότητα το ΑΕΠ να κυµανθεί σε χαµηλότερα επίπεδα από αυτά που αποτυπώνονται στο ∆ιάγραµµα 6, ασκώντας µε αυτόν τον τρόπο ακόµη πιο δυσµενείς πιέσεις στη
σχετική φτώχεια.
Το βασικό ερώτηµα είναι εάν το σύστηµα κοινωνικής προστασίας της χώρας και οι χρηµατικές µεταβιβάσεις θα µπορούσαν να ανακόψουν την αρνητική επίδραση που θα έχει στη φτώχεια η συρρίκνωση του ΑΕΠ. Στο ∆ιάγραµµα 7 αποτυπώνονται οι κοινωνικές µεταβιβάσεις της
γενικής κυβέρνησης σε χρήµα ως ποσοστό του ΑΕΠ την περίοδο 1995-2015. ∆ιαπιστώνεται ότι
το διάστηµα 1995-2008 οι κοινωνικές µεταβιβάσεις σε χρήµα αυξήθηκαν σηµαντικά. Η
αύξηση αυτή αντανακλά κυρίως τις αυξήσεις των συντάξεων της περιόδου αυτής, που οδήγησε
σε σηµαντική µείωση του κινδύνου φτώχειας που αντιµετωπίζουν οι ηλικιωµένοι στη χώρα.
Ωστόσο, οι λοιπές (εκτός συντάξεων) µεταβιβάσεις παρέµειναν σε χαµηλό επίπεδο και ιδιαίτερα αναποτελεσµατικές ως προς τη µείωση της σχετικής φτώχειας (βλ. ∆αφέρµος και Παπαθεοδώρου, 2011).
Το 2009, τη χρονιά που αρχίζουν να γίνονται αισθητές οι επιπτώσεις της κρίσης στη χώρα, οι
κοινωνικές µεταβιβάσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ συνεχίζουν να αυξάνονται (∆ιάγραµµα 7). Αυτό
µπορεί να αποδοθεί κυρίως στις αυξηµένες ανάγκες για κοινωνική προστασία λόγω της αύξησης της ανεργίας (επιδόµατα ανεργίας) και της επιδείνωσης των συνθηκών διαβίωσης µεγάλων
τµηµάτων του πληθυσµού. Από το 2010 όµως και µετά, µειώνεται το ποσοστό των κοινωνικών
µεταβιβάσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ, ενώ, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του IMF (2011), η µείωση αυτή θα συνεχιστεί µέχρι το 2015. Οι πολιτικές λιτότητας που υιοθετήθηκαν από την
κυβέρνηση, στο πλαίσιο του προγράµµατος σταθεροποίησης και των πακέτων στήριξης από την
ΕΕ και το ∆ΝΤ, οδηγούν σε περιορισµό των κοινωνικών παροχών και των συντάξεων
110
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Κοινωνικές µεταβιβάσεις σε χρήµα (ως ποσοστό του ΑΕΠ), γενική κυβέρνηση,
Ελλάδα, 1995-2015

26
24

Ποσοστό (%) του ΑΕΠ

22
20
18
16
14

13,9 14,1 14,1
13,5 13,7

14,8

15,4 15,4 15,9 15,6

16,3

16,9

19,3
17,6

Προβλέψεις IMF
20,8 20,6
20,0
19,6
19,0
17,9

17,3

12
10
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Οικονοµική κρίση και
φτώχεια στην Ελλάδα
και την ΕΕ

Πηγές: Eurostat και IMF (2011).

(Petmesidou, 2011). Συνολικά, η συρρίκνωση του ΑΕΠ, σε συνδυασµό µε τη µείωση των κοινωνικών µεταβιβάσεων, αναµένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση της φτώχειας στη χώρα.
Ωστόσο, αν ληφθούν υπόψη τα εµπειρικά ευρήµατα της παρούσας εργασίας, οι συγκεκριµένες δυσµενείς για τη φτώχεια εξελίξεις θα µπορούσαν θεωρητικά να περιοριστούν µε την
κατάλληλη αναµόρφωση του συστήµατος κοινωνικής προστασίας, µέσω της άντλησης εµπειρίας από τις χώρες που εµφανίζονται πιο αποτελεσµατικές ως προς την αξιοποίηση των κοινωνικών πόρων και της οικονοµικής µεγέθυνσης. Όπως υπογραµµίστηκε παραπάνω, τέτοιου
τύπου χώρες είναι αυτές που έχουν αναπτύξει συστήµατα µε καθολικές κοινωνικές παροχές, οι
οποίες δίνονται χωρίς έλεγχο των πόρων των δικαιούχων. Αντίθετα, λιγότερα αποτελεσµατικά
αποδεικνύονται τα φιλελεύθερα συστήµατα κοινωνικής προστασίας, που βασίζονται σε στοχευµένες παροχές, οι οποίες δίνονται µε έλεγχο των πόρων των δικαιούχων.
Εντούτοις, η ασκούµενη κοινωνική πολιτική στην Ελλάδα κινείται προς την αντίθετη
κατεύθυνση από αυτήν που, σύµφωνα µε τα εµπειρικά ευρήµατα της ανάλυσης, θα ήταν πιο
ενδεδειγµένη για τη µείωση της φτώχειας και την αποτελεσµατικότερη διαχείριση των διαθέσιµων πόρων. Η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει να είναι περαιτέρω στοχευµένες οι κοινωνικές παροχές µέσω ελέγχου των πόρων των δικαιούχων (Υπουργείο Οικονοµικών, 2011). Κάτι
τέτοιο αναµένεται να έχει δυσµενείς επιπτώσεις στη χώρα, καθώς η υψηλή φοροδιαφυγή, η
γραφειοκρατία και το πλέγµα των πελατειακών σχέσεων θα εντείνουν την αναποτελεσµατικότητα ενός συστήµατος παροχής επιδοµάτων που βασίζεται σε έλεγχο των πόρων των δικαιούχων. Άτοµα που φοροδιαφεύγουν θα έχουν προνοµιακή πρόσβαση στα επιδόµατα, αφού τα
δηλωµένα στην εφορία εισοδήµατά τους θα τους δίνουν τη δυνατότητα να λαµβάνουν τις σχεΚοινωνική πολιτική και
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τικές παροχές. Αντιθέτως, ευάλωτα τµήµατα του πληθυσµού µε αδυναµία αντιµετώπισης της
σχετικής γραφειοκρατίας θα αντιµετωπίζουν τεράστια προβλήµατα πρόσβασης στους πόρους
του συστήµατος κοινωνικής προστασίας (βλ. επίσης ∆αφέρµος και Παπαθεοδώρου, 2011). Οι
συγκεκριµένες επιλογές θα αποδυναµώσουν περαιτέρω τον αναδιανεµητικό ρόλο του συστήµατος κοινωνικής προστασίας στην Ελλάδα, καθιστώντας το ανίσχυρο για την αντιµετώπιση
των κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης.

5

Σύνοψη

Στην εργασία αυτή έγινε αξιοποίηση των εµπειρικών µακροδεδοµένων για την ΕΕ-15 την
περίοδο πριν από την έναρξη της οικονοµικής κρίσης. Η στατιστική και οικονοµετρική ανάλυση κατέδειξε ότι οι βασικοί προσδιοριστικοί παράγοντες της σχετικής φτώχειας σε µακροεπίπεδο είναι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και οι κοινωνικές µεταβιβάσεις σε χρήµα. Αντίθετα, το
ποσοστό απασχόλησης και οι θεσµοί στην αγορά εργασίας δεν φάνηκε, µε βάση τα αποτελέσµατα, να παίζουν σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση της σχετικής φτώχειας. Επιπλέον, από τις
εµπειρικές εκτιµήσεις προέκυψε ότι τα σοσιαλδηµοκρατικά και συντηρητικά-κορπορατιστικά
συστήµατα κοινωνικής προστασίας είναι περισσότερο αποτελεσµατικά ως προς τη χρήση των
κοινωνικών µεταβιβάσεων για την αντιµετώπιση της φτώχειας, σε σύγκριση µε τα συστήµατα
της Νότιας Ευρώπης και των κρατών που έχουν αναπτύξει το φιλελεύθερο καθεστώς ευηµερίας. Στα σοσιαλδηµοκρατικά και συντηρητικά-κορπορατιστικά καθεστώτα διαπιστώνεται επίσης ότι η αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ οδηγεί σε µεγαλύτερη µείωση της φτώχειας σε σχέση
µε το τι συµβαίνει στις χώρες της Νότιας Ευρώπης και σε αυτές που κατατάσσονται στο φιλελεύθερο καθεστώς.
Με βάση τα συγκεκριµένα ευρήµατα, έγινε γενική εκτίµηση των επιπτώσεων που ενδέχεται
να έχουν στη σχετική φτώχεια στην Ελλάδα και την ΕΕ οι πρόσφατες εξελίξεις. Στόχος ήταν η
ανάδειξη ορισµένων κατευθύνσεων προς τις οποίες χρειάζεται να κινηθεί η κοινωνική πολιτική
στη χώρα προκειµένου να καταστεί περισσότερο αποτελεσµατική ως προς τον περιορισµό της
φτώχειας. Για τους λόγους που εξηγήθηκαν στην Ενότητα 4, η εκτίµηση αυτή ήταν περισσότερο
περιγραφική, δίνοντας έµφαση στις γενικές τάσεις και επιδράσεις, παρά αυστηρά ποσοτική.
Η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε τροχιά αρνητικών ρυθµών µεγέθυνσης τα τελευταία
τρία χρόνια και, σύµφωνα µε τις πλέον πρόσφατες εκτιµήσεις, το ΑΕΠ θα αρχίσει να αυξάνεται ξανά µόλις το 2012. Ακόµη και αν αυτές οι εκτιµήσεις αποδειχθούν ρεαλιστικές, το ΑΕΠ
δεν αναµένεται να επιστρέψει τα επόµενα χρόνια (τουλάχιστον µέχρι το 2015) στα επίπεδα που
βρισκόταν πριν από την εκδήλωση της κρίσης, γεγονός που σηµαίνει ότι η όποια αύξησή του
θα έχει µόνο περιορισµένη επίδραση στη µείωση της φτώχειας. Επιπλέον, καταγράφεται σηµαντικός περιορισµός των κοινωνικών µεταβιβάσεων από το 2010 και µετά, εξέλιξη η οποία θα
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συνεχιστεί µέχρι και το 2015. Αυτά τα δεδοµένα, σε συνδυασµό µε την ύπαρξη ενός ιδιαίτερα
αναποτελεσµατικού συστήµατος κοινωνικής προστασίας, αποτελούν ισχυρές ενδείξεις ότι η
σχετική φτώχεια και το επίπεδο διαβίωσης του πληθυσµού στην Ελλάδα έχουν ήδη επηρεαστεί
δυσµενώς από την κρίση, χωρίς να αναµένεται βελτίωση µέσα στα επόµενα χρόνια.
Εκτιµάται ότι, για την ανατροπή αυτής της τάσης, δύο είναι οι βασικές και αναγκαίες προϋποθέσεις. Πρώτον, η εφαρµογή πολιτικής που θα ενισχύσει την οικονοµική δραστηριότητα,
αυξάνοντας το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και την απασχόληση. ∆εύτερον, η ριζική αλλαγή της διάρθρωσης του συστήµατος κοινωνικής προστασίας: ως προς αυτό, θεωρείται αναγκαία η άντληση
εµπειρίας από άλλες χώρες της ΕΕ-15, όπως αυτές µε σοσιαλδηµοκρατικό σύστηµα κοινωνικής προστασίας, που αποδεικνύονται ιδιαίτερα αποτελεσµατικές στη διαχείριση των διαθέσιµων πόρων για τη µείωση της φτώχειας. Παράλληλα, απαιτείται ενίσχυση της χρηµατοδότησης
του συστήµατος των κοινωνικών µεταβιβάσεων, µε έµφαση στις λοιπές, εκτός συντάξεων,
µεταβιβάσεις. Ιδιαίτερα στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονοµικής συγκυρίας, αυτό προϋποθέτει
αλλαγή των κυβερνητικών προτεραιοτήτων ως προς τη διαδικασία κατανοµής των πόρων και
ως προς το ρόλο της κοινωνικής προστασίας και των αντίστοιχων δαπανών στην ανάπτυξη και
διαχείριση της οικονοµίας. Εκτιµάται ότι, αν η ασκούµενη πολιτική δεν κινηθεί προς µια τέτοια
κατεύθυνση, οι δυσµενείς επιπτώσεις της κρίσης στη φτώχεια και στο επίπεδο διαβίωσης µεγάλων τµηµάτων του πληθυσµού θα συνεχιστούν και τα επόµενα χρόνια, θέτοντας σε σηµαντικό
κίνδυνο την κοινωνική συνοχή στη χώρα.
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Eurostat: Income, social inclusion and living conditions

Eurostat: National accounts

Eurostat: Social protection

Eurostat: Social protection

Eurostat: Labour market

OECD: Labour

OECD: Labour

Benefits and wages: OECD indicators

POV

GDPL

SOC

OTHSOC

EMP

DENS
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http://www.oecd.org/document/3/0,3746,en_2649_34637_39617987_1_1_1_1,00.html

http://stats.oecd.org/Index.aspx

http://stats.oecd.org/Index.aspx
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http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/labour_market/job_vacancies/database

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/social_protection/data/database

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/social_protection/data/database

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/national_accounts/data/database

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/income_social_inclusion_living_conditions/data/database

Ιστότοπος
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Ηµεροµηνία πρόσβασης: Μάιος 2011.
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Παράρτηµα

(± 0,7)
(± 0,6)
(± 0,9)
(± 2,0)
(± 1,3)
(± 0,7)
(± 1,8)
(± 0,7)
(± 0,7)
(± 0,7)
(± 1,5)

10,8
12,6
14,4
12,9
13,8
18,6
18,8
19,0
19,2
20,5
20,1

Ολλανδία
Αυστρία
Βέλγιο
Γερμανία
Γαλλία
Ην. Βασίλειο
Ιρλανδία
Ιταλία
Ισπανία
Ελλάδα
Πορτογαλία

78,9

88,2

98,5

112,8

130,4

118,6

112,9

119,4

122,4

128,2

130,1

113,6

(± 1,4)

13,5

14,5

13,9

(± 4,4)
(± 4,5)

18,4

(± 6,8)

9,3

15,9

(± 3,1)
(± 14,1)

18,9

(± 3,3)

19,3

19,4

(± 4,0)
(± 4,6)

20,0

(± 4,0)

18,2

17,7

(± 3,5)
(± 3,4)

18,0

18,2

(± 1,6)

Σηµείωση: Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε PPS (GDP) είναι για όλες τις χώρες διαθέσιµο µετά το 1995.

Νοτιοευρωπαϊκό

(± 1,8)

11,1

Φινλανδία

124,1

(± 3,9)

4,4

3,1

5,4

3,2

5,3

5,2

6,5

7,4

7,9

7,1

8,0

9,0

8,3

8,9

(± 0,3)

(± 0,1)

(± 0,6)

(± 0,2)

(± 0,8)

(± 0,8)

(± 0,3)

(± 0,5)

(± 0,4)

(± 0,5)

(± 1,4)

(± 2,1)

(± 1,2)

(± 1,1)

OTHSOC
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(± 1,7)

(± 0,8)

(± 0,9)

(± 0,3)

(± 1,3)

(± 1,5)

(± 0,3)

(± 0,8)

(± 0,9)

(± 0,5)

(± 1,6)

(± 2,5)

(± 1,5)

(± 1,3)

SOC

67,0

57,6

56,5

54,7

63,0

70,7

62,1

65,8

59,2

68,9

71,6

66,4

72,2

75,5

(± 1,8)

(± 2,6)

(± 6,8)

(± 3,0)

(± 5,5)

(± 1,3)

(± 2,1)

(± 2,0)

(± 2,2)

(± 1,3)

(± 4,0)

(± 3,3)

(± 1,6)

(± 1,5)

EMP

22,5

(± 2,0)

(± 2,9)

(± 0,9)

15,7
27,0

(± 1,8)

35,1

(± 4,6)

(± 2,1)

30,1
38,5

(± 0,4)

8,2

(± 3,4)

(± 2,1)

52,9
24,3

(± 3,7)

36,0

(± 2,3)

(± 4,0)

75,1
22,6

(± 4,4)

(± 3,1)

78,4

73,4

DENS

3,6

3,2

3,0

2,5

1,0

0,7

3,0

2,4

2,4

2,1

2,3

2,1

2,3

1,6

14,1
39,9

(± 0,2)

36,9

28,8

31,3

(± 0,4)

(± 0,0)

(± 0,7)

(± 0,1)

16,6

38,8

(± 0,0)
(± 0,1)

26,4

(± 0,4)

39,8

31,8

(± 0,1)
(± 0,4)

47,0

(± 0,3)

34,9

32,1

(± 0,1)
(± 0,1)

54,8

(± 0,2)

EPL

(± 3,5)

(± 1,5)

(± 1,3)

(± 6,7)

(± 3,7)

(± 1,1)

(± 1,9)

(± 2,0)

(± 1,1)

(± 0,8)

(± 8,3)

(± 1,0)

(± 5,8)

(± 6,6)

REP
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Φιλελεύθερο

(± 1,8)

10,5

Σουηδία

128,0

GDP

21-05-12

Συντηρητικό- κορπορατιστικό

Σοσιαλδημοκρατικό

(± 1,0)

11,2

POV

Δανία

Χώρα

Μέσοι όσοι και τυπικές αποκλίσεις των υπό µελέτη µεταβλητών, ΕΕ-14, 1994-2008

Σύστημα
κοινωνικής προστασίας
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1995-2012

1995-2010

1995-2010

2011-2015

1995-2010

2011-2015

Πραγματικό ΑΕΠ, ΕΕ-15 (τιμές 2000)

Κοινωνικές μεταβιβάσεις σε χρήμα (ως ποσοστό του ΑΕΠ), γενική κυβέρνηση, ΕΕ-15

Πραγματικό ΑΕΠ, Ελλάδα (τιμές 2000)

Πραγματικό ΑΕΠ, Ελλάδα (τιμές 2000)

Κοινωνικές μεταβιβάσεις σε χρήμα (ως ποσοστό του ΑΕΠ), γενική κυβέρνηση, Ελλάδα
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Κοινωνικές μεταβιβάσεις σε χρήμα (ως ποσοστό του ΑΕΠ), γενική κυβέρνηση, Ελλάδα

IMF (2011)

Eurostat, Government finance statistics

11:09

IMF (2011)

Eurostat, Annual national accounts, GDP and main components

Eurostat, Government finance statistics

Eurostat, Annual national accounts, GDP and main components

Πηγή δεδομένων
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Ηµεροµηνία πρόσβασης στον ιστότοπο της Eurostat: Ιούλιος 2011.
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Το κοινωνικό κράτος (“επίσηµο” και “άτυπο”):
οι µεταρρυθµίσεις που ∆ΕΝ έγιναν και η κρίση*
Αντιγόνη Λυµπεράκη
Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών
Πλάτων Τήνιος
Πανεπιστήµιο Πειραιά

Εισαγωγή: Οι δύο όψεις της κοινωνικής προστασίας στην Ελλάδα
Η κρίση αποτελεί κατάσταση έντονης δοκιµασίας του οικονοµικού συστήµατος που πάσχει.
Η δοκιµασία αυτή διαβρώνει τις παλαιές βεβαιότητες που βρίσκονταν στην καρδιά του παραγωγικού µηχανισµού αλλά και των συστηµάτων αναδιανοµής. Προκαλεί έντονο προβληµατισµό ως προς την ικανότητα του συστήµατος κοινωνικής προστασίας, ιδιαίτερα του κοινωνικού
ιστού ασφαλείας, να αντεπεξέλθει στις έντονες πιέσεις που δηµιουργούνται από τη διπλή πρόκληση της ύφεσης και της δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Ο φόβος ότι οι µηχανισµοί στήριξης
διαµορφώθηκαν σε καιρούς “παχειών αγελάδων” και αντιµετωπίζουν δυσχέρειες όταν τα κοινωνικά προβλήµατα γενικεύονται ισχύει για ολόκληρη την Ευρώπη, ανεξάρτητα από τις επιδόσεις του κοινωνικού κράτους κάθε χώρας. Ειδικότερα, ο κοινωνικός ιστός ασφαλείας, όπως και
η αγορά ασφάλισης, λειτουργεί επαρκώς όταν τα κοινωνικά προβλήµατα είναι µεµονωµένα και
οι κοινωνικοί κίνδυνοι ατοµικοί (βλ. π.χ. Kay, 2004). Αν υφίσταται µεγάλη συσχέτιση µεταξύ
κινδύνων, δοκιµάζεται η οικονοµική αλλά και η διοικητική αντοχή των συστηµάτων, µε ενδεχόµενες σοβαρότατες συνέπειες.
Μέσα στο γενικό αυτό πλαίσιο, η ελληνική περίπτωση παρουσιάζει κρίσιµες ιδιαιτερότητες.
Κατ’ αρχάς, το βάθος και η διάρκεια της ελληνικής κρίσης είναι µεγαλύτερες από ό,τι σε άλλες
χώρες της ΕΕ. Ταυτόχρονα, όµως, υπάρχουν ειδικά στοιχεία τόσο του θεσµικού υπόβαθρου της
κοινωνικής προστασίας όσο και των µη γενόµενων µεταρρυθµίσεων, που καθιστούν το ελληνικό κοινωνικό κράτος ιδιαίτερα προβληµατικό ως µηχανισµό αντιµετώπισης κινδύνων.
Στην Ελλάδα οι µεταρρυθµίσεις στο χώρο του κοινωνικού κράτους προχώρησαν µε
αργούς ρυθµούς, παρά το γεγονός ότι εξαγγέλλονταν πανηγυρικά και σε υψηλούς τόνους. Γι’
αυτό, ο κεντρικός κορµός του κοινωνικού κράτους δεν προσαρµόστηκε στις µεγάλες αλλα* Η µελέτη απηχεί τις απόψεις των συγγραφέων και όχι κατ’ ανάγκην και της Τράπεζας της Ελλάδος.
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γές της κοινωνίας και της οικονοµίας. Συνέχισε να αντιλαµβάνεται τις “κοινωνικές ανάγκες”
µε γνώµονα µια πραγµατικότητα που είχε προ πολλού πάψει να υπάρχει. Για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες διαµορφώθηκε εκ των ενόντων, αξιοποιώντας και κατάλοιπα της παραδοσιακής αλληλεγγύης, ένα παράλληλο, σκιώδες σύστηµα κοινωνικής προστασίας, δηλαδή ένα
άτυπο κοινωνικό κράτος.
Συνεπώς, στην Ελλάδα το σύστηµα έκτακτης κοινωνικής ανάγκης ―ο κοινωνικός ιστός
ασφαλείας― εξυπηρετείται από ένα “σύνθετο κοινωνικό κράτος”. Το κράτος αυτό συναπαρτίζεται από το “τυπικό” ή “επίσηµο” κοινωνικό κράτος και από ένα “άτυπο” ή “σκιώδες” κράτος.
Η οικονοµική κρίση, αναδεικνύοντας την ανάγκη ύπαρξης ενός πραγµατικού “κοινωνικού
ιστού ασφαλείας”, δηµιουργεί κρίσιµες προκλήσεις όχι µόνο για το επίσηµο, αλλά και για το
συνολικό κοινωνικό κράτος. Οι προκλήσεις αυτές απαιτούν να εξεταστούν τα χαρακτηριστικά
και των δύο τµηµάτων του κοινωνικού κράτους. Πέρα από µια στατική εικόνα, όµως, πρέπει να
διαµορφωθεί αντίληψη για τη δυναµική των σχέσεων µεταξύ των δύο τµηµάτων, αφού από
αυτήν εξαρτάται η δυνατότητα ανταπόκρισης του κράτους στις απαιτήσεις κοινωνικής προστασίας. Αν, αντιθέτως, αγνοηθεί ο ρόλος του άτυπου κράτους, διαπράττεται ένα σοβαρό ερµηνευτικό σφάλµα, µε αποτέλεσµα, στην εποχή που διανύουµε, ενδεχοµένως να παραβλέπονται
σηµαντικοί κοινωνικοί κίνδυνοι.
Με το άρθρο αυτό γίνεται µια αρχή προς την κατεύθυνση αυτή. Το εγχείρηµα αναπτύσσεται σε τρία στάδια:
Στο πρώτο µέρος περιγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά τόσο του τυπικού όσο και του
άτυπου κοινωνικού κράτους, όπως αυτά διαµορφώθηκαν στην προ της κρίσης εποχή, όπως και
το τι σηµαίνει αυτό για τις σχέσεις που αναπτύσσονται µεταξύ τους.
Στο δεύτερο µέρος, επιχειρείται να αναδειχθεί ο τρόπος µε τον οποίο η κρίση αλλάζει τα
δεδοµένα. Εξετάζονται οι µηχανισµοί µέσα από τους οποίους η έλλειψη µεταρρυθµίσεων
οδήγησε στην κρίση, αλλά και πώς η µεταρρυθµιστική απραξία επιδεινώνει τα φαινόµενα της
κρίσης. Ιδιαίτερα εξετάζεται η βάσιµη υποψία ότι, όταν αυξάνεται η ζήτηση για τις υπηρεσίες του άτυπου κοινωνικού κράτους, ακριβώς τότε µειώνεται η ικανότητά του να τις προσφέρει. Πιθανός (απευκταίος) κίνδυνος είναι η αιφνίδια “οιονεί χρεοκοπία” του άτυπου κοινωνικού κράτους.
Η διεύρυνση της οπτικής ώστε να καλύπτεται το σύνολο της κοινωνικής αλληλεγγύης και
όχι µόνο το κρατικό της τµήµα συνεπάγεται ουσιαστικές αλλαγές ως προς τον τρόπο µε τον
οποίο ενεργούµε αλλά και ως προς τον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβανόµαστε την κοινωνική
πολιτική. Στο τρίτο µέρος εξετάζεται το “τι δέον γενέσθαι”. Αυτό αναφέρεται στον ορίζοντα
των µεταρρυθµιστικών προτεραιοτήτων πολιτικής, καθώς και στην αναδιατύπωση των βασικών ερευνητικών προταγµάτων για την κατάρτιση ενός νέου (περισσότερο χρήσιµου) καταλόγου θεµάτων προς διερεύνηση.
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Μέρος Α’: Οι µεταρρυθµίσεις που ∆ΕΝ έγιναν και το σύνθετο κράτος
Στην Ελλάδα είναι λάθος να θεωρείται ότι η κοινωνική προστασία ασκείται αποκλειστικά
από αυτούς τους φορείς που έχουν ρητή συνταγµατική υποχρέωση να την προσφέρουν. Στην
πράξη, το σύνθετο ελληνικό κοινωνικό κράτος αντλεί από προϋπάρχοντα συστήµατα οικογενειακής αλληλεγγύης αλλά και από δοµές που αναπτύχθηκαν ως αποτέλεσµα και ως συµπλήρωµα των επίσηµων δοµών – εξαιτίας µεταρρυθµίσεων που ∆ΕΝ έγιναν.
Ο χαρακτήρας του επίσηµου κοινωνικού κράτους.

Το κοινωνικό
κράτος ( “ επίσηµο”
επίσηµο”
και “ άτυπο”
άτυπο” )

Η αναζήτηση κατάλληλης τυπολογίας που να χαρακτηρίζει τα ευρωπαϊκά κοινωνικά κράτη
αποτελεί µια άσκηση που προσελκύει το έντονο ενδιαφέρον των κοινωνικών επιστηµών.1 Το
ελληνικό κοινωνικό κράτος έχει χαρακτηριστεί κατά καιρούς υπολειµµατικό, µίζερο, πατερναλιστικό, κρατικό-κορπορατιστικό (π.χ. Ματσαγγάνης, 1999). ∆ιατυπώνεται µάλιστα συχνά η
παρατήρηση ότι (όπως και στα άλλα κράτη της Βόρειας Μεσογείου) το ελληνικό κοινωνικό
κράτος συγκεντρώνει υπολείµµατα (ή “απολιθώµατα”) από διαφορετικές (τµηµατικές) απόπειρες µεταρρύθµισης, µε αποτέλεσµα να χαρακτηρίζεται από τη συνύπαρξη δύο κεντρικών
συστατικών: του κατακερµατισµού και του νοµικισµού.
Ο κατακερµατισµός του συστήµατος σηµαίνει ότι ισχύουν ταυτόχρονα διαφορετικοί κανόνες ως προς την αντιµετώπιση αναγκών για διαφορετικές οµάδες του πληθυσµού. Μια ιδιαίτερη
κατηγορία πολυδιάσπασης δηµιουργείται από την επιλογή, εκ µέρους όσων εισάγουν µεταρρυθµίσεις, να εφαρµόσουν τους νέους κανόνες “σταδιακά”. Στην αγορά εργασίας αυτό χαρακτηρίζεται ως “ευελιξία στο περιθώριο”, ενώ στις συντάξεις δηµιουργεί γενεές µε διαφορετικά
δικαιώµατα. Όπως υπογραµµίζει ο Βoeri (2011), η ύπαρξη τέτοιων ρυθµίσεων οδηγεί το συνολικό υβρίδιο να συµπεριφέρεται ―οικονοµικά και κοινωνικά― µε πολύ διαφορετικό τρόπο από
τα δύο αµιγή συστήµατα που το απαρτίζουν.
Ο νοµικισµός, από την άλλη πλευρά, λειτουργεί ως αµυντικό συµπλήρωµα του κατακερµατισµού (Lyberaki, 2010). Αφενός τον νοµιµοποιεί (επειδή επικαλείται την αρχή του “γενικού
καλού” και χρησιµοποιεί “τη γλώσσα των κοινωνικών δικαιωµάτων”). Αφετέρου υπόσχεται
µια (ολισθηρή αλλά ορατή) διαδροµή, µέσα από την οποία όσοι υφίστανται σήµερα τις ανεπάρκειες του συστήµατος θα µπορέσουν ίσως να απολαύσουν τα προνόµια αύριο.2 Στην ελληνική του εκδοχή ο νοµικισµός σηµαίνει ότι η αναγνώριση κοινωνικού δικαιώµατος δεν συνοδεύεται από µέριµνα για τις χρηµατοδοτικές του ανάγκες.
1 Μπορεί να αναφερθεί η συζήτηση γύρω από τους “κόσµους του καπιταλισµού της ευηµερίας” (Esping-Andersen, 1990,
Ferrera, 1996, 2005, κ.ά.), την καλύτερη χαρτογράφηση των διαφορετικών ―ανταγωνιστικών― εκδοχών κοινωνικού κράτους στην
Ευρώπη (Boeri, 2002, Sapir, 2006) και το κατά πόσον το µεσογειακό κράτος είναι αυτοτελές πρότυπο ή αποτελεί µεταβατικό µόρφωµα και υβρίδιο άλλων προτύπων (Ferrera, 2005). Στον κρίσιµο ρόλο της οικογένειας εστιάζεται η Daly (2011), αλλά και όσοι ασχολούνται µε το πρότυπο “συµβιβασµού ανάµεσα στα φύλα” (Daly, 2004, Lewis, 1992, 1996, 2001, Orloff, 1992, Sainsbury, 1996).
2 ∆οξιάδης (2010), Πελαγίδης και Μητσόπουλος (2006). ∆ιευκόλυνε τα πράγµατα η ρητορική κατάχρηση της γλώσσας των
δικαιωµάτων.
Κοινωνική πολιτική και
κοινωνική συνοχή στην Ελλάδα
σε συνθήκες οικονοµικής κρίσης

123

6.Lyberaki-Tinios:75 YEARS NEW NEW

∆ιάγραµµα 1

21-05-12

11:10

124

Φτώχεια ηλικιωµένων και κοινωνικές δαπάνες στις χώρες του ΟΟΣΑ

Ποσοστό % φτώχειας ατόμων 65+
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Κοινωνικές δαπάνες για ηλικιωμένους ως ποσοστό % του ΑΕΠ
Πηγή: OECD, 2008, σελ. 143.

Στα πρώτα στάδια συγκρότησης του επίσηµου κοινωνικού κράτους, ενόσω οι δικαιούχοι των προνοµίων ήταν σχετικά λίγοι, αυτή η δυναµική ήταν δηµοσιονοµικά ανεκτή: ο
σχετικά περιορισµένος αριθµός των δικαιούχων ευνοούσε τη συγκράτηση του συνολικού
κόστους. Όµως, στη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 και στη συνέχεια, η διαδικασία της
µεταρρύθµισης του κοινωνικού κράτους προχωρούσε µόνο µε δόσεις και µε τη λογική του
πολιορκητικού κριού: διεύρυνση προνοµίων και εξίσωση προς τα πάνω. Αυτή η διαδικασία
οδήγησε σε σταδιακή αύξηση των δικαιούχων και των δαπανών, χωρίς, όµως, ανάλογη
τόνωση των εσόδων.3 Με άλλα λόγια, ξεκίνησε να λειτουργεί ένας µηχανισµός διανοµής
αλλά όχι αναδιανοµής.4
Στην ανάλυση της κοινωνικής πολιτικής θεωρείται ότι υφίσταται µια ανταλλακτική
σχέση (trade off) µεταξύ της αποτελεσµατικότητας ―οικονοµικής και δηµοσιονοµικής
(κόστος)― και της κοινωνικής διάστασης. Η ελληνική περίπτωση του επίσηµου κοινωνικού
κράτους δεν επιβεβαιώνει αυτή την ανταλλακτική σχέση, ούτε φαίνεται να τροφοδοτεί αντίστοιχο προβληµατισµό. Το σύστηµα διακρίνεται ταυτόχρονα από υψηλές δαπάνες για
συντάξεις και υψηλά ποσοστά φτώχειας µεταξύ των ηλικιωµένων5 (∆ιάγραµµα 1). Επιπλέον, οι υψηλές δαπάνες για συντάξεις είναι αποκλειστικά κρατικές, δηλαδή του λεγόµενου “πρώτου πυλώνα” (∆ιάγραµµα 2). Άρα, στην Ελλάδα δαπανώνται περισσότερα και προ3 Η πορεία των κοινωνικών δαπανών στην Ελλάδα από το 1981 αποτυπώνεται στα στοιχεία κοινωνικής προστασίας ESSPROS
(EΣΥΕ, 2000). Όπως αναφέρει ο Τήνιος (2003, 2010β), η διεύρυνση των δαπανών κατά τη δεκαετία του 1990 δεν συµβάδισε µε βελτίωση των δεικτών αποτελεσµατικότητας ή της ικανοποίησης από την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών.
4 Κρίσιµο ρόλο στο δηµοσιονοµικό εκτροχιασµό έπαιξε η απουσία οροφής στις εγγυήσεις για τις υψηλές συντάξεις. Βλ. Τinios
(2011) για την περίπτωση ∆ΕΚΟ και τραπεζών.
5 Ένα σαφές παράδειγµα του φαινοµένου που εντοπίζει ο Sapir (2006).
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Κρατικές και ιδιωτικές συντάξεις ως ποσοστό % του ΑΕΠ, 2007
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Πηγή: OECD, "Pensions at a glance".
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καλείται δηµοσιονοµικό πρόβληµα, µε αποτέλεσµα, όµως, να διορθώνονται οι ανισότητες
λιγότερο από ό,τι αλλού.6
Η µεταβαλλόµενη γεωµετρία των προνοµίων, όσο “γενναιόδωρα” και αν διευρύνεται ο
κύκλος των δικαιούχων, αφήνει πολλά κενά. Εδώ ακριβώς αρχίζει ο ρόλος του “άτυπου” κοινωνικού κράτους: να συµπληρώσει, κατά το δυνατόν, τα κενά που αφήνει το επίσηµο σύστηµα7
ως προς:
1) Κατηγορίες λειτουργιών (φροντίδα παιδιών και ηλικιωµένων, µακροχρόνια ανεργία, κοινωνική ένταξη, στήριξη κατά τη δύσκολη µετάβαση από το στάδιο της εκπαίδευσης στο σηµείο
εισόδου στην απασχόληση).
2) Κατηγορίες κλάδων/ατόµων που βρίσκονται “εκτός προνοµίων”, είτε επειδή ανήκουν σε
ταµεία µε µικρή ―ή καθόλου― γενναιοδωρία είτε επειδή η σχέση τους µε το επίσηµο
σύστηµα καθίσταται προβληµατική, επειδή ακολουθούν “µη τυπικές” διαδροµές (π.χ. συχνές
αλλαγές εργασίας).
3) Ειδικά σηµεία που χαρακτηρίζονται από µεγάλης έντασης αβεβαιότητα και κινδύνους:
κυρίως στην είσοδο στην αγορά εργασίας και στην έξοδο από αυτήν. Ακριβώς σ’ αυτά τα
σηµεία “πληρώνεται ο λογαριασµός” της αυξηµένης προστασίας όσων απολαµβάνουν το προνόµιο της προστασίας (Lyberaki and Tinios, 2011, ∆ενδρινός, 2011, Λυµπεράκη, Τήνιος και
6 Η αύξηση των δαπανών για τις συντάξεις και ιδίως η καθιέρωση του ΕΚΑΣ έχουν ουσιαστικά περιορίσει το βάθος της φτώχειας των ηλικιωµένων από το 1996, αλλά (πιθανώς) και την έκταση του προβλήµατος µετά το 2004, βλ. Lyberaki, Tinios, and
Georgiadis (2010), Μητράκος και Τσακλόγλου (2011).
7 Το άτυπο κοινωνικό κράτος αποτελεί µετεξέλιξη και της παραδοσιακής αλληλεγγύης, η οποία όµως στην Ελλάδα αφορούσε
την πυρηνική οικογένεια – (Campbell, 1964). Η δοµή αυτή όµως µεταλλάσσεται στη µεταµοντέρνα εκδοχή της, µε αποτέλεσµα να
διατηρεί αµυδρή µόνο σχέση µε τις αρχικές της ρίζες.
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∆ενδρινός, υπό έκδοση, 2012). Εποµένως, η ανάπτυξη εντάσεων στις εισόδους και εξόδους της
απασχόλησης δεν είναι τυχαία, αλλά απορρέει από το ίδιο το σύστηµα επιλεκτικής παροχής
προστασίας για κάποιες οµάδες.
Θα µπορούσε να υποτεθεί ότι οι ανάγκες και τα κενά του συστήµατος προκύπτουν αποκλειστικά για το φτωχότερο και πλέον ευάλωτο τµήµα της κατανοµής του εισοδήµατος. Όµως,
δεν είναι έτσι στην πραγµατικότητα. Στην πράξη, κενά δηµιουργούνται σε ολόκληρο το εύρος
της κατανοµής. Στο ανώτερο τµήµα, κρίσιµο ρόλο παίζει η θέσπιση ανώτατου ορίου για τις
συντάξεις του ΙΚΑ αλλά και για ταµεία αυτοαπασχολουµένων. Αντιθέτως, στα ειδικά ταµεία
ασφάλισης ―ταµεία “ρετιρέ”, π.χ. τράπεζες, ∆ΕΚΟ― η κρατική συµµετοχή επιδοτεί υψηλά
εισοδήµατα.8 Συχνά, επίσης, τα κενά της κοινωνικής προστασίας δεν σχετίζονται µε το ότι είναι
περιορισµένες οι οικονοµικές δυνατότητες. Για παράδειγµα, τα ελλείµµατα φροντίδας συχνά
οφείλονται περισσότερο σε ανεπάρκεια κοινωνικής δικτύωσης παρά σε έλλειψη πόρων.
Στο κατώτερο σηµείο της διανοµής εισοδήµατος υπάρχουν σηµαντικά κενά στον ιστό ασφαλείας, τα οποία δεν αποτελούν ελληνική ιδιοτυπία. Όµως, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ως προς
το τµήµα των αναγκών που είναι δύσκολο να καλυφθούν από το επίσηµο σύστηµα, το κοινωνικό κράτος είτε παρεµβαίνει µε την καθιέρωση ελάχιστου ιστού ασφαλείας είτε προβαίνει σε
στοχευµένες παρεµβάσεις.9
Στην Ελλάδα η αδιαφάνεια και η έλλειψη στοιχείων επιτρέπουν τη σιωπηρή συνύπαρξη
προνοµίων και ευπάθειας και δυσχεραίνουν τον εντοπισµό πραγµατικών κενών.10
Πώς συντηρείται το άτυπο κοινωνικό κράτος;

Αν ο στόχος είναι να εξεταστεί το κοινωνικό κράτος ως εργαλείο διαχείρισης κινδύνων, πρέπει τόσο να γίνουν αντιληπτά τα στατικά χαρακτηριστικά του άτυπου κοινωνικού κράτους όσο
και να διαµορφωθεί άποψη για τις δυναµικές αντίδρασης που πιθανόν να τεθούν σε λειτουργία
στη διάρκεια της οικονοµικής κρίσης. Το ζήτηµα αυτό ―δηλαδή της δυναµικής συµπεριφοράς
του κοινωνικού κράτους σε ακραίες συνθήκες κρίσης (αυτό που λέγεται “ακραίο ρίσκο”, tail
risk)― έχει δεχθεί ελάχιστη θεωρητική επεξεργασία στις κοινωνικές επιστήµες. Παρά ταύτα,
διδάγµατα µπορούν να αντληθούν από δύο διαφορετικές θεωρητικές οπτικές:
Πρώτον, από τη θεωρία της χρεοκοπίας. Το άτυπο κοινωνικό κράτος λειτουργεί χάρη σε
εφεδρείες αλληλεγγύης. Η κοινωνική αλληλεγγύη µπορεί να παροµοιαστεί µε οµόκεντρους
κύκλους εγγυήσεων αρωγής, όπου, όσο αποµακρύνονται από το κέντρο, µεγαλώνει η από8 Οι αντίστοιχοι υψηλόµισθοι σε συστήµατα πολλαπλών πυλώνων άλλων χωρών θα τροφοδοτούσαν τις παροχές του 2ου και
του 3ου πυλώνα. Η απουσία της δυνατότητας αυτοβοήθειας στην Ελλάδα τούς ωθεί αναγκαστικά προς κρατικά συστήµατα.
9 Συνήθως µε παροχές που χρησιµοποιούν εισοδηµατικά κριτήρια, αυτά που αποκαλούνται “κοινωνικά βοηθήµατα” (Ματσαγγάνης, 2004).
10 Το πρόβληµα ως προς τη θεσµοθέτηση εγγυηµένου εισοδήµατος ήταν ανέκαθεν η έλλειψη διοικητικών εχεγγύων (βλ.
Γ’ µέρος). Παρά το ότι τα διοικητικά προβλήµατα αποτελούν µόνιµη δικαιολογία επί 15 και άνω χρόνια, δεν έχει γίνει κάτι για να
υπερνικηθούν τα εµπόδια.
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σταση ανάµεσά τους (και σταδιακά φθίνει η ένταση της αρωγής). Η διαδικασία αυτή µοιάζει
εννοιολογικά µε την αναζήτηση ρευστότητας εκ µέρους µιας επιχείρησης η οποία αντιµετωπίζει προβλήµατα. Θα προσφύγει πρώτα στα ίδια διαθέσιµα, θα ρευστοποιήσει τοποθετήσεις, θα
ανακαλέσει οφειλές, θα προσφύγει σε συµπληρωµατική χρηµατοδότηση. Κάθε προσφυγή είναι
δυσχερέστερη από την προηγούµενη. Κύριο συµπέρασµα στις θεωρητικές αναζητήσεις σχετικά
µε τη θεωρία της χρεοκοπίας είναι η ασυνέχεια – µια µικρή αλλαγή µπορεί να οδηγήσει σε
µεγάλες αλλαγές (χρεοκοπία) χωρίς προειδοποίηση.11
∆εύτερον, από τα κοινωνικά δίκτυα. Στο µηχανισµό αυτό, το ρόλο των εφεδρειών παίζουν
τα κοινωνικά δίκτυα στήριξης. Στις κοινωνικές επιστήµες πρόσφατα διεξάγεται µεγάλη συζήτηση διεθνώς γύρω από το ρόλο των κοινωνικών δικτύων. Στην κοινωνιολογία οι Christakis
and Fowler (2009) θεωρούν ότι η αποτελεσµατικότητα των δικτύων τείνει να εξαντλείται µετά
τον τρίτο κύκλο/βαθµό διασύνδεσης (δηλαδή επηρεαζόµαστε από τους φίλους των φίλων των
φίλων – και όχι από περισσότερους). Στην οικονοµική επιστήµη, τα οικονοµικά των δικτύων
είναι πρόσφορο πεδίο θεωρητικής αναζήτησης, που υπογραµµίζει την κρίσιµη σηµασία της
πυκνότητας (Goyal, 2007).
Ένα θεωρητικό πρότυπο των σχέσεων µεταξύ των δύο τµηµάτων του κοινωνικού κράτους,
αν εφαρµοζόταν στην ελληνική περίπτωση, δεν θα µπορούσε να αγνοήσει τα παρακάτω τρία
κρίσιµα σηµεία:
Πρώτον, το είδος των κοινωνικών αναγκών. Οι ανάγκες αλληλεγγύης διαφέρουν στο
µακρό σε σύγκριση µε το βραχύ χρονικό ορίζοντα: κάποιες από αυτές είναι προβλέψιµες και
εντάσσονται στον προγραµµατισµό της οικογένειας, ενώ κάποιες άλλες είναι απρόβλεπτες
και µπορούν να αντιµετωπιστούν µόνο εκ των ενόντων. Αυτές οι εφεδρείες αλληλεγγύης λειτουργούν διαφορετικά όταν κινητοποιούνται προκειµένου να καλύψουν βραχυχρόνιες ή
µακροχρόνιες ανάγκες. “Κίνδυνοι” όπως το γήρας είναι σε γενικές γραµµές προβλέψιµοι,
ενώ δεν ισχύει το ίδιο για ατυχήµατα και ασθένειες που προκαλούν αναπηρία.12 Ενδιαφέρον
παρουσιάζει η ανεργία. Στο µέτρο που αποτελεί αντικείµενο προγραµµατισµού (όπως η
ανεργία τριβής ή η διαρθρωτική ανεργία), η αντιµετώπισή της ενσωµατώνεται στη συνολική
οικογενειακή στρατηγική. Η έλευση “κευνσιανής” ή κυκλικής ανεργίας (Blanchard, 2006) ως
αποτέλεσµα της κρίσης είναι πιθανό να αποτελέσει καίρια πηγή προκλήσεων, αφού θα βρίσκεται εκτός του οικογενειακού ελέγχου.
∆εύτερον, τις συνθήκες χρηµατοδότησης του άτυπου κοινωνικού κράτους. Κρίσιµο ρόλο σ’
αυτό παίζουν πέντε παράγοντες:
11 Οι χρεοκοπίες θα µπορούσαν να περιγράφονται µε αξιοποίηση των µαθηµατικών του χάους. Για µια προσιτή εισαγωγή, βλ.
Smith (2007). Ο Αsmussen (2001) εξετάζει χρεοκοπίες από αναλογιστική άποψη.
12 Σηµαντικό είναι ότι το άτυπο κράτος επιβάλλει απόψεις, αξίες, καταναγκασµούς και διακρίσεις, πράγµατα που το επίσηµο
κράτος δεν είναι σε νοµική θέση να αποπειράται. Το άτυπο κράτος εφαρµόζει περισσότερο από ό,τι το επίσηµο την έννοια των “αξιελέητων φτωχών” (deserving poor) (Τήνιος, 2010α). Στις ΗΠΑ οι νεοσυντηρητικοί εξαίρουν τη θρησκευτική αλληλεγγύη – π.χ. τα faith
based initiatives του Προέδρου Μπους.
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1. Η συνεκτική οικογένεια, που διασφαλίζει διαγενεακή αλληλεγγύη. Αναδιανέµει παροχές
συντάξεων (από το επίσηµο σύστηµα).13 Χρηµατοδοτεί την παραµονή νεοτέρων στην οικογενειακή εστία µέχρι να διασφαλιστεί ότι θα ξεκινήσουν έχοντας τουλάχιστον τα ίδια οικονοµικά
δεδοµένα µε αυτά που τους διασφάλιζε η οικογένεια.14
2. Η µικρή οικογενειακή επιχείρηση ή/και αγροτική εκµετάλλευση, ως µηχανισµός απορρόφησης εργατικού δυναµικού. ∆ιασφαλίζει τη µακρά της επιβίωση λόγω των ευκαιριών φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής, καθώς και αποφυγής καταβολής εισφορών (Lyberaki, 2011a,
Γιαννίτσης, 2008, Λυµπεράκη, 1990, 2008).
3. Η ηγεµονική διάρθρωση της κατανοµής της περιουσίας, που είναι σχετικά ίση εξ αιτίας ιστορικών παραγόντων όπως ο αναδασµός της γης στη δεκαετία του 1920, η εκτεταµένη ιδιοκατοίκηση
αλλά και ο µηχανισµός της αντιπαροχής, που πολλαπλασίασε τη µικρή ιδιοκτησία (Tinios, 1985).
4. Η κληρονοµία της αστυφιλίας, µε τη διατήρηση οικονοµικών και κοινωνικών δεσµών µε την
ύπαιθρο. Η διατήρηση ενεργών σχέσεων µε τα χωριά επιτελεί µια σύνθετη οικονοµική (συµπλήρωµα
εισοδήµατος, προϊόντα και παροχές σε είδος) και κοινωνική (δικτύωση, αναψυχή) λειτουργία.
5. Ο ρόλος των γυναικών στην παροχή προσωπικής φροντίδας όπου, όπως και για όσο διάστηµα χρειάζεται. Από τα µέσα της δεκαετίας του 1990 σηµειώνεται σταδιακή µετατόπιση των
υπηρεσιών φροντίδας προς την οικογένεια από τις γυναίκες της οικογένειας προς µετανάστριες.15 Η µετατόπιση φορτίου προς άλλες γυναίκες επιτάχυνε την είσοδο γυναικών στην
αγορά εργασίας (Lyberaki, 2011b).
Τρίτον, τo ότι το άτυπο κοινωνικό κράτος από τη φύση του δεν καταγράφεται µε τον ίδιο
τρόπο όπως το επίσηµο. Στην Ελλάδα, όταν εννοούµε κοινωνική προστασία, χρησιµοποιούµε
σχεδόν αποκλειστικώς στοιχεία που προκύπτουν από τη διαδικασία χορήγησης παροχών από
υπάρχοντες επίσηµους φορείς.16 Ενδείξεις για τη λειτουργία και τη σχετική σηµασία του άτυπου κράτους πρέπει να αντλούνται από δειγµατοληπτικές έρευνες που έχουν αναφορά στον
πληθυσµό, βεβαίως µε την προϋπόθεση ότι διαµορφώνεται κατάλληλο ερωτηµατολόγιο, αντιπροσωπευτική δειγµατοληψία κ.λπ. Συνεπώς, η αποτελεσµατική άσκηση πολιτικής δεν µπορεί
να επιτευχθεί αν δεν στηρίζεται από κοινωνική έρευνα – µια κλασσική περίπτωση ανάγκης
“εµπεριστατωµένης διακυβέρνησης” (evidence-based policy).
Κάποιες εµπειρικές ενδείξεις για το άτυπο κοινωνικό κράτος

Στοιχεία και ενδείξεις για το άτυπο σύστηµα προστασίας µπορούν να αντληθούν για άτοµα
άνω των 50 ετών από την ευρωπαϊκή έρευνα πάνελ SHARE (50+ in Europe) – Λυµπεράκη και
13 Που ανακυκλώνονται από την οικογένεια ως στήριγµα για την εκπαίδευση ή για την αναζήτηση εργασίας εκ µέρους των νεοτέρων. Βλ. Attias-Donfut et al. (2005) για διαγενεακές µεταβιβάσεις.
14 Κοινό φαινόµενο στις µεσογειακές χώρες, βλ. Bettio and Villa (1998). Έχει ονοµαστεί “Hotel mama”, βλ. Coomans (2001).
15 Αυτό το φαινόµενο έχει ονοµαστεί “µοντέλο φροντίδας µε µετανάστρια µέσα στην οικογένεια”.
16 Για τα προβλήµατα ερµηνείας που προκύπτουν ως προς τις συντάξεις και την σκόπιµη διατήρησή τους, βλ. Τήνιος (2010β),
κεφ 7.
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Το µέγεθος του άτυπου κοινωνικού κράτους, άτοµα 50 ετών και άνω
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Πηγή: Υπολογισµοί συγγραφέων από SHARE wave2, 2007.

Η σχέση άτυπης και αµειβόµενης προσωπικής φροντίδας, άτοµα 75+ ετών
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∆ιάγραµµα 4
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Πηγή: Υπολογισµοί συγγραφέων από SHARE wave2, 2007.

Τήνιος, 2010α, Λυµπεράκη, Τήνιος και Φιλαλήθης, 2009. Σε όλες τις χώρες του δείγµατος απαντάται άτυπη κινητοποίηση του οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος, η οποία µάλιστα
εντείνεται όταν οι ανάγκες αυξάνονται.17 Στην περίπτωση της Ελλάδος όµως παρατηρείται ότι
κινητοποιείται περισσότερη “άτυπη προσπάθεια αλληλεγγύης,” τόσο σε δύσκολες στιγµές (όταν
υπάρχουν αυξηµένες ανάγκες) όσο και σε “κανονικές” εποχές (∆ιάγραµµα 3). Επιπλέον, τα
17 Η µέτρηση των αναγκών γίνεται βάσει του ερωτηµατολογίου ADL (Activities of daily living), όπου ο ερευνώµενος ερωτάται
αν µπορεί να αυτοεξυπηρετείται σε θέµατα όπως η προσωπική υγιεινή. Το ερωτηµατολόγιο είναι τυποποιηµένο και χρησιµοποιείται
στις ΗΠΑ για την εξακρίβωση της ανάγκης ένταξης σε προγράµµατα µακροχρόνιας φροντίδας – βλ. Λυµπεράκη κ.ά. (2009).
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Πηγές εισοδήµατος για διαστήµατα εκτός εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής
των ερωτωµένων, άτοµα 50+, 2009
(Ποσοστά % επί του αριθµού των ερωτωµένων)
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Πηγή: Υπολογισµοί συγγραφέων από SHARELIFE (SHARE wave3, 2009).

συγκριτικά στοιχεία δείχνουν ότι η άτυπη φροντίδα παντού στην Ευρώπη φαίνεται να υποκαθιστά τον ρόλο που ∆ΕΝ παίζει η τυπική (∆ιάγραµµα 4).
Η εικόνα της απουσίας του επίσηµου κοινωνικού κράτους και της εµφανούς παρουσίας της
οικογένειας αποτυπώνεται και στον Πίνακα 1, στον οποίο οι ερωτώµενοι/ες αναφέρουν τις
πηγές στήριξης του εισοδήµατός τους σε εποχές που δεν εργάζονταν καθ’ όλη τη διάρκεια της
ζωής τους. Η εικόνα της Ελλάδος δείχνει ουσιαστική στήριξη από σύντροφο (όπως και αλλού
στην Ευρώπη) και από την ευρύτερη οικογένεια (περισσότερο από αλλού στην Ευρώπη). Το
εντυπωσιακότερο στοιχείο, όµως, είναι ότι η αρωγή κατά το σύνολο της ζωής των ερωτωµένων που προέρχεται από επιδόµατα ή παροχές από το κράτος είναι ασήµαντη (µόλις 5,8%
στην περίπτωση της Ελλάδος, έναντι 42,6% στην υπόλοιπη Ευρώπη, ποσοστό µικρότερο
ακόµη και από το 12,9% της Νότιας Ευρώπης). Το κοινωνικό κράτος στην Ελλάδα απλώς
υπήρξε απόν.
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Στις ΗΠΑ επί χρόνια αυτοί που “έπαιζαν” µε τοξικά χρηµατοοικονοµικά προϊόντα αγόραζαν ασφάλιση χρεοκοπίας (CDS) και έτσι θεωρούσαν ότι ήταν θωρακισµένοι απέναντι στον
κίνδυνο. Μόνο πoυ σχεδόν όλη την ασφάλιση την παρείχε µία µόνο εταιρία (η ασφαλιστική
AIG), µε αποτέλεσµα, αντί να διασπείρεται ο κίνδυνος, στην πραγµατικότητα να γίνει ακριβώς
το αντίθετο: να συγκεντρωθεί. Ο (υπέρµετρα) φιλόδοξος εγγυητής οδηγήθηκε ο ίδιος στα πρόθυρα χρεοκοπίας.18
Αντιστοίχως, στην Ελλάδα το επίσηµο κοινωνικό κράτος χορηγούσε αφειδώς εγγυήσεις,
έδιδε διαβεβαιώσεις και µοίραζε προστασία. Όλοι (και οπωσδήποτε οι εκλεκτοί του) θεωρούσαν ότι ήταν (ή έπρεπε να είναι) καλυµµένοι. Συνεπώς, δεν υπήρχε λόγος να προσαρµόσουν
τη δική τους συµπεριφορά ή να αλλάξουν το σύστηµα, παρά µόνο να το “θωρακίσουν” µε
ακόµη περισσότερες εγγυήσεις, ώστε να το διατηρήσουν τελικά απαράλλακτο. Μόνο που,
τελικά, οι πολλές εγγυήσεις και θωρακίσεις “βούλιαξαν” ―και εδώ, όπως και στις ΗΠΑ― το
φιλόδοξο εγγυητή.19
Αν εξεταστούν οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που εφαρµόστηκαν σε χώρες-µέλη του
ΟΟΣΑ υπό το πρίσµα της διαχείρισης εγγυήσεων, γίνεται σαφές ότι ο στρατηγικός στόχος ήταν
η µείωση της υπερσυγκέντρωσης εγγυήσεων στο ∆ηµόσιο. Οι µεταρρυθµίσεις από το 1990 και
µετά είχαν ακριβώς το στόχο να περιορίσουν τη συνολική εµβέλεια (ή φιλοδοξία) των εγγυήσεων
ώστε να τις επικεντρώσουν εκεί που χρειάζονταν περισσότερο.20 H µεταρρύθµιση επιτυγχάνει
αυτό µε διπλή στόχευση: από τη µία πλευρά επιχειρεί να απεµπλέξει την ατοµική από τη συλλογική ευθύνη, προκειµένου η πρώτη να αναλάβει µεγαλύτερο µέρος του κινδύνου εκεί που
µπορεί,21 ενώ από την άλλη πλευρά απελευθερώνει πόρους για επείγουσες κοινωνικές ανάγκες.22
Σ’αυτό το πλαίσιο εξισορροπείται η κοινωνική ευθύνη µε τη δηµοσιονοµική υπευθυνότητα.
Μια τέτοια µεταρρύθµιση ήταν βασικό αίτηµα στην Ελλάδα (βλ. Έκθεση Σπράου, 1997).
Ήταν όµως και αυτή µια µεταρρύθµιση που ∆ΕΝ έγινε.
Η κρίση και το απαράλλακτο κοινωνικό κράτος

Το απαράλλακτο κοινωνικό κράτος συνέβαλε στη δηµιουργία της κρίσης και επιδεινώνει
την εξέλιξή της.
18 ∆ιασώθηκε τελικά χάρη σε µεταβίβαση από το κράτος ποσού 8 φορές µεγαλύτερου του Μνηµονίου της Ελλάδος. Το θέµα εξετάζουν, από διαφορετική οπτική ο καθένας, οι Ferguson (2008) και Αkerlof and Shiller (2009).
19 Βλ. Καζάκος (2010), Χαρδούβελης (2011), Χριστοδουλάκης (2011).
20 Βλ OECD (2007), Τomson (2009). Η Στρατηγική της Λισαβώνας στην κοινωνική προστασία µπορεί να ερµηνευθεί µε αυτόν
τον τρόπο, Tinios (2012).
21 Σ’ αυτό το στόχο εντάσσονται η διεύρυνση της απασχόλησης και η παραµονή στην αγορά εργασίας για µακρότερο διάστηµα.
22 Αυτό προαπαιτεί την ιεράρχηση των αναγκών, προκειµένου να είναι σε θέση το κράτος να γνωρίζει ποιες είναι οι επείγουσες
ανάγκες και ποιους αφορούν.
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∆ιάρθρωση των δαπανών κοινωνικής προστασίας, 1980-2007
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Ως προς το πρώτο, θα αναφερθούν δύο ενδείξεις και µόνο:
Πρώτον, εκτόπιση κοινωνικής προστασίας (crowding out). Οι συνολικές δαπάνες κοινωνικής προστασίας ως ποσοστό του ΑΕΠ σηµείωσαν σηµαντική αύξηση, ως αποτέλεσµα της εκτίναξης των δαπανών συντάξεων και υγείας (∆ιάγραµµα 5). Οι λοιπές δαπάνες αναγκαστικά
συγκρατήθηκαν – ιδίως µετά το 2004.
∆εύτερον, το ότι είναι περιορισµένη η αξιοποίηση του αποθέµατος εργασίας των γυναικών επιβαρύνει σηµαντικά τη δυνατότητα ανταπόκρισης σε κοινωνικά προβλήµατα. Το ∆ιάγραµµα 6
απεικονίζει το βάρος του ασφαλιστικού συστήµατος ―δηλαδή πόσους συνταξιούχους πρέπει να
επωµίζεται κάθε εργαζόµενος― αυτό που λέγεται “δείκτης εξάρτησης του ασφαλιστικού συστήµατος” (Τήνιος, 2010β, 379-81). Στο ∆ιάγραµµα 6 αναπαρίστανται τρία υποθετικά σενάρια της
περιόδου 2010-2060 σχετικά µε το δείκτη εξάρτησης: στην πρώτη ράβδο αποτυπώνεται ο πραγµατικός σηµερινός δείκτης εξάρτησης µε δεδοµένη την περιορισµένη συµµετοχή των γυναικών
στην απασχόληση, όπως αποτυπώνεται στην προβολή του 2009 της EE. Στη δεύτερη ράβδο φαίνεται πώς θα ήταν ο δείκτης εξάρτησης αν οι Ελληνίδες ―ως δια µαγείας― εργάζονταν ξαφνικά
κατά το ίδιο ποσοστό όπως οι Γερµανίδες (δηλαδή περίπου στο µέσο όρο της Ευρώπης). Αυτό θα
ισοδυναµούσε µε την προσθήκη στο σύστηµα αριθµού εργαζοµένων ίσου µε τους ασφαλισµένους
στο ΤΕΒΕ. Στην τρίτη ράβδο εικονίζεται το σενάριο σύµφωνα µε το οποίο οι Ελληνίδες θα εργάζονταν όσο οι ∆ανέζες, δηλαδή όσο η µέγιστη επίδοση στην ΕΕ. Στην τελευταία αυτή περίπτωση
θα ήταν σαν να προσετίθετο µισό ακόµη ΙΚΑ ασφαλισµένων στο σύστηµα. Κατ’ άλλο τρόπο
ερµηνείας, άλλη µία δεκαετία διαθέσιµου χρόνου για ρύθµιση του ασφαλιστικού συστήµατος.
Έτσι, εξαιτίας της ολιγωρίας ως προς τη διενέργεια µεταρρυθµίσεων, το (επίσηµο) κοινωνικό κράτος κατά τη διάρκεια της κρίσης παραµένει µηχανισµός επιλεκτικών εγγυήσεων. Γι’
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Τρία υποθετικά σενάρια αύξησης της συµµετοχής των γυναικών
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Πηγή: Tήνιος (2010β), σελ. 381 (από επεξεργασία προβολών Eurostat και ποσοστά % συµµετοχής στην εργασία 2009).
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αυτό προκύπτει και η κεντρική αντίφαση: οι µακροοικονοµικές ανισορροπίες πρέπει να
αλλάξουν επειγόντως, τη στιγµή κατά την οποία οι µικροοικονοµικές δοµές και κίνητρα
που τις δηµιούργησαν συνεχίζουν να λειτουργούν ανενόχλητα. Αυτή η αντίφαση καταλήγει
και στην αύξηση των πιέσεων προς το άτυπο κοινωνικό κράτος. Η αλληλουχία εξελίξεων που
οδηγεί τελικά εκεί έχει ως εξής:
Την εποχή του Μνηµονίου βρίσκονται σε εξέλιξη δύο διαδικασίες: Πρώτον, γενικευµένες
δηµοσιονοµικές περικοπές (“λιτότητα”). Αυτή εντείνεται εξαιτίας της έλλειψης πληροφόρησης, που οδηγεί είτε σε αδυναµία εξεύρεσης επιλογών είτε σε ανεπάρκεια των διαθέσιµων
επιλογών (Lyberaki and Tinios 2011, Τήνιος, 2010β).23 ∆εύτερον, πίεση να αρχίσουν διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις, όπως έγινε µε τις συντάξεις και την αγορά εργασίας. Οι µεταρρυθµίσεις αυτές όµως εισάγονται διστακτικά, µε µεγάλες περιόδους χάριτος και εκτεταµένη
προστασία “ώριµων δικαιωµάτων”. Έτσι, κατά την κρίσιµη περίοδο του ζενίθ της κρίσης
―δηλαδή για τα χρόνια 2010-14― το σύστηµα κοινωνικής προστασίας παραµένει ουσιαστικά ίδιο και απαράλλακτο.24
Το τελευταίο έχει τις εξής παρενέργειες: Από τη µία πλευρά, η ίδια η ύφεση αυξάνει τις
“αντικειµενικές” ανάγκες, κυρίως για βραχυχρόνια προστασία. Από την άλλη πλευρά, το
σύστηµα ατοµικών (µακροπρόθεσµων) εγγυήσεων παραµένει ισχυρό, πράγµα που ευνοεί
την εξαργύρωση των ατοµικών εγγυήσεων και προνοµίων ως µέθοδο προσωπικής ανταπό23 Το συλλογισµό αυτό επιβεβαίωσαν, ατυχώς, οι εξελίξεις ως προς την υλοποίηση του Μνηµονίου 2010-11 και την κατάρτιση
του Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος το 2011.
24 Βλ. Τήνιος (2010β). Σε ορισµένες περιπτώσεις µάλιστα, µπορεί και να αυξήθηκε η γενναιοδωρία του συστήµατος – βλ. παρακάτω για µητέρες ανηλίκων.
Κοινωνική πολιτική και
κοινωνική συνοχή στην Ελλάδα
σε συνθήκες οικονοµικής κρίσης

133

6.Lyberaki-Tinios:75 YEARS NEW NEW

21-05-12

11:10

134

κρισης στα προβλήµατα της αγοράς εργασίας. Η έξοδος σε συνταξιοδότηση εντείνεται
προκειµένου να “γλυτώσουν” οι ενδιαφερόµενοι τις αυστηροποιήσεις που πιθανολογούν
ότι θα επισυµβούν.
Αποτέλεσµα των διεργασιών αυτών είναι να συµπιέζεται το άτυπο κοινωνικό κράτος:
τόσο από την διεύρυνση των αναγκών όσο και από τις αυξανόµενες απαιτήσεις του επίσηµου κράτους. Έτσι, από µακροοικονοµική άποψη, και δεδοµένου ότι η κρίση είναι πρωτίστως δηµοσιονοµική, το επίσηµο κοινωνικό κράτος λειτουργεί ως αυτόµατος αποσταθεροποιητής της οικονοµίας.25 Κάθε άτοµο από τη σκοπιά του σπεύδει να διαφυλάξει την ατοµική του θέση εξαργυρώνοντας το ταχύτερο δυνατόν τα όποια προνόµια ή εγγυήσεις διαθέτει, ανταποκρινόµενο έτσι και στα κίνητρα που είναι ενσωµατωµένα στο σύστηµα. Αυτό,
όµως, οδηγεί σε επιδείνωση του συνολικού προβλήµατος. Έτσι, ο ατοµικός µικροορθολογισµός µετατρέπεται σε συλλογικό µακροπαραλογισµό. Η έλλειψη βιωσιµότητας επιταχύνει την εξαργύρωση εγγυήσεων και αυτή, µε τη σειρά της, επιτείνει το πρόβληµα της χρηµατοδότησης του συστήµατος.
Η κρίση και η ρευστότητα του άτυπου κοινωνικού κράτους

Οι απαιτήσεις έναντι του άτυπου κοινωνικού κράτους αυξάνονται επειδή τα κενά του επίσηµου κοινωνικού κράτους εντοπίζονται στους βραχυχρόνιους κινδύνους, οι οποίοι εκτινάσσονται σε περιόδους κρίσης. Το άτυπο κράτος καλείται να αντιµετωπίσει τις ανάγκες των
“εκτός προστασίας” (των νέων, των γυναικών αλλά και των µεγαλύτερης ηλικίας ατόµων).
Καθώς µάλιστα τα επιδόµατα καταβάλλονται κατά προτεραιότητα (προς όσους και όσες τα
δικαιούνται), αυτό σηµαίνει ότι αποµένουν λιγότεροι πόροι για την παροχή υπηρεσιών σε
είδος.26 Έτσι, οι ανάγκες για παροχή υπηρεσιών επανέρχονται σταδιακά στη σφαίρα του άτυπου κοινωνικού κράτους.
Επιπλέον, τα ελλείµµατα του επίσηµου κοινωνικού κράτους καλύπτονται κυρίως µε προσπάθεια αύξησης των εσόδων. Αυτό ασκεί πίεση στα εισοδήµατα των νοικοκυριών που
συγκροτούν το άτυπο σύστηµα κοινωνικής προστασίας. Συµπιέζεται η µικρή επιχείρηση και η
άτυπη οικονοµία, µε αποτέλεσµα να περιορίζει όχι µόνο τις θέσεις εργασίας που παρέχει αλλά
και τη ρευστότητά της, την οποία µετέτρεπε σε προστασία για κάποια από τα µέλη της. Η
έλλειψη ρευστότητας επιτείνει το έλλειµµα ανταγωνιστικότητας της µικρής επιχείρησης, ενώ η
ύφεση στην αγορά στέγης περιορίζει τη δυνατότητα άντλησης ρευστότητας από το µεγαλύτερο
περιουσιακό στοιχείο της οικογένειας. Η άντληση φόρων και µεγαλύτερων εισφορών, σε συνδυασµό µε τις προσπάθειες πάταξης της φοροδιαφυγής, ασκεί σηµαντικές πιέσεις στα πραγµατικά διαθέσιµα εισοδήµατα (Λυµπεράκη, 2008).
25 Σε αντίθεση µε τη συνήθη κεϋνσιανή θεώρηση, όπου οι κοινωνικές δαπάνες σταθεροποιούν την ενεργό πραγµατική ζήτηση.
26 Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το πρόγραµµα “Βοήθεια στο Σπίτι”, για το οποίο γίνεται προσπάθεια να επιβιώσει
µέσω κοινοτικών κονδυλίων, δεδοµένου ότι οι δήµοι θεωρούν ότι δεν (θα έπρεπε να) είναι τµήµα των αρµοδιοτήτων τους.
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Όπως προαναφέρθηκε, η σύγκλιση της συµµετοχής των γυναικών στην εργασία προς ευρωπαϊκά επίπεδα αποτελεί ουσιαστική µακροχρόνια ελπίδα εξόδου από το αδιέξοδο. Όµως, η
κρίση απειλεί να αναστρέψει την πρόοδο που σηµειώθηκε στην προηγούµενη περίοδο. Αυτός
ο κίνδυνος καθίσταται ορατός εξαιτίας συνδυασµού ενδείξεων:
1. Υπάρχουν αρνητικές ενδείξεις ως προς τη διαθεσιµότητα εργασίας για παροχή φροντίδας
και –κυρίως– ενδείξεις ότι τα νοικοκυριά αδυνατούν να συνεχίσουν να πληρώνουν γι’ αυτές τις
υπηρεσίες (ακόµα και τα ηµεροµίσθια φροντίδας βρίσκονται σε σαφή υποχώρηση).27
2. Συνεχίζει να απουσιάζει κάθε έννοια ουσιαστικής ευελιξίας στην αγορά εργασίας: οι
ευκαιρίες µερικής απασχόλησης παραµένουν ελάχιστες και σχεδόν σε συνθήκες “τιµωρίας”, οι
δυνατότητες διευθέτησης του χρόνου σε ετήσια βάση είναι ουσιαστικά ανύπαρκτες και οποιαδήποτε προσπάθεια εισαγωγής έστω και µικρής ένεσης ευελιξίας και επιλογής προσκρούει σε
σθεναρή αντίσταση των οργανωµένων συµφερόντων των “εντός συστήµατος”, που απεύχονται
την απώλεια του επιπλέον εισοδήµατος από (κυρίως) αδήλωτες ώρες υπερωριακής απασχόλησης (Λυµπεράκη και Τήνιος, 2010β).
3. Συναντάται επιστροφή παραδοσιακών αντιλήψεων για τις γυναίκες στο ρόλο των “εφεδρικών
εργαζοµένων”. Επιστρέφει η πλάνη ότι, αν αρκετές γυναίκες αποχωρήσουν από την απασχόληση,
τότε θα αµβλυνθεί το πρόβληµα της ανεργίας και οι άνεργοι (άνδρες) θα επανενταχθούν στην εργασία.28 Για παράδειγµα, ο Ν. 3863/2010 µειώνει τα όρια ηλικίας για µητέρες ασφαλισµένες στο ΙΚΑ
(αρκεί ένα παιδί τους να ήταν ανήλικο όταν εκείνες είχαν συµπληρώσει 20 έτη υπηρεσίας) και έχει
οδηγήσει σε αθρόες συνταξιοδοτήσεις γυναικών, κυρίως στις ∆ΕΚΟ και στις τράπεζες.
Όµως, κάθε οριστική έξοδος των γυναικών από την αγορά εργασίας τις µετατρέπει από
µέρος της λύσης του µεγάλου προβλήµατος σε µέρος του ίδιου του προβλήµατος.
Από την εξέταση των διαθέσιµων στοιχείων για την απασχόληση στη διάρκεια της κρίσης
(µε σύγκριση των δ’ τριµήνων των ετών 2007-2010) διαπιστώνεται ότι η κρίση έχει προκαλέσει
σηµαντική αύξηση της ανεργίας και για τους άνδρες και για τις γυναίκες, ενώ το µέσο ποσοστό
ανεργίας έχει αυξηθεί κατά 50% από το 2008. Το ∆ιάγραµµα 7 δείχνει ότι οι ανάγκες που δηµιουργεί η κρίση οδηγούν περισσότερες γυναίκες στην εργασία (αύξηση συµµετοχής). Το ∆ιάγραµµα 8 δείχνει την αύξηση των ανέργων σε χιλιάδες άτοµα. Από εκεί προκύπτει ότι η ανεργία
πλήττει σχεδόν ισοµερώς άτοµα “παραγωγικών ηλικιών” (25-50) (τους άνδρες κατά 20 χιλιάδες
άτοµα περισσότερο). Η υπεροχή της ανδρικής ανεργίας προκύπτει κυρίως στις νέες ηλικίες αλλά
και τις µεγαλύτερες (άνω των 50 ετών). ∆εδοµένου ότι αρχικά οι άνδρες είχαν µικρότερη ανεργία, η προσθήκη περίπου ίσου αριθµού ανέργων για άνδρες και γυναίκες µεταφράζεται ως µεγαλύτερη ποσοστιαία επιδείνωση για τους άνδρες. Όµως, από το σηµείο αυτό µέχρι να καταλήξει
27 Η διαθεσιµότητα εργασίας από µετανάστριες επέτρεψε την αύξηση της συµµετοχής µετά το 1992, Lyberaki (2011b).
28 Ο Τήνιος (2010β), σελ. 439-45, υπενθυµίζει τους λόγους για τους οποίους δεν ισχύει η παλαιά “Πλάνη του Σταθερού Αποθέµατος Εργασίας”.
Κοινωνική πολιτική και
κοινωνική συνοχή στην Ελλάδα
σε συνθήκες οικονοµικής κρίσης

135

6.Lyberaki-Tinios:75 YEARS NEW NEW

21-05-12

∆ιάγραµµα 7

11:10

Σύνθεση συµµετοχής στην αγορά εργασίας κατά φύλο και ηλικία ως ποσοστά %
του πληθυσµού, 2007δ' και 2010δ'
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Μεταβολή αριθµού ανέργων (σε χιλιάδες), 2007δ' και 2010δ'
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Πηγή: Eurostat, LFS Series.

κάποιος ότι η “κρίση πλήττει κυρίως τους άνδρες”, πόσο µάλλον τους αρχηγούς οικογένειας,
απαιτείται ένα λογικό άλµα (Lyberaki, 2011c). Το ότι αυτό το λογικό άλµα είναι ευρύτατα διαδεδοµένο είναι ένδειξη µάλλον ενδόµυχης επιθυµίας παρά ενδελεχούς ανάλυσης.29
29 Οι άνδρες εµφανίζονται περισσότερο ως “αποθαρρηµένοι” (που διακόπτουν την αναζήτηση εργασίας), πιθανώς επειδή γι’
αυτούς η ανεργία είναι κάτι νέο.
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Ποσοστά % ατόµων 18-59 ετών που διαµένουν σε νοικοκυριό του οποίου κανένα
µέλος δεν εργάζεται (jobless households)
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και “ άτυπο”
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Η αλληλεγγύη της οικογένειας δείχνει να αντέχει ακόµα. Αυτό φαίνεται από το ότι το ποσοστό των νοικοκυριών χωρίς πρόσβαση στην απασχόληση δεν αυξάνεται.30 Συνεπώς, η αντιµετώπιση του κινδύνου από την ανεργία δείχνει να βρίσκεται (ακόµα) υπό τον έλεγχο της οικογένειας –τουλάχιστον ώς το 2009, για το οποίο υπάρχουν τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία
(∆ιάγραµµα 9).31
Είναι υπαρκτός ο κίνδυνος ξαφνικής έκρηξης;

Καθώς το επίσηµο κοινωνικό κράτος αδυνατεί να αντεπεξέλθει στις ανάγκες στήριξης που
γεννά η κρίση, το άτυπο κοινωνικό κράτος απορροφά το µέγιστο τµήµα του κοινωνικού αντικτύπου. Αυτό το επιτυγχάνει αντλώντας εφεδρείες αλληλεγγύης από ολοένα διευρυνόµενους
κύκλους κοινωνικής δικτύωσης. Η ικανότητά του να συνεχίσει να αντλεί από τα διαθέσιµα κοιτάσµατα αλληλεγγύης θα εξαρτηθεί από το βάθος και τη διάρκεια της κρίσης. Σταδιακά,
πάντως, εξαντλούνται οι δυνατότητες καθεµιάς εφεδρείας, και αυτό σηµαίνει ότι, στην επόµενη
ανάγκη στήριξης που θα γεννήσει η παράταση της κρίσης, θα πρέπει να αναζητηθούν νέες εφεδρείες (αν υπάρχουν).
Όσο αυτό το ιδιότυπο “ντόµινο” µπορεί να µεταφέρεται σε νέους κύκλους ευρύτερης
δικτύωσης, οι κοινωνικές συνέπειες της κρίσης δεν θα διακρίνονται µε γυµνό µάτι. Όσοι και
30 Ο δείκτης αναφέρει την πρόσβαση του νοικοκυριού στην εργασία και είναι σαφώς πιο περιεκτικός από αυτόν της ανεργίας
του “αρχηγού” του νοικοκυριού, που κατατάσσει τις γυναίκες αυτοµάτως ως “εφεδρικούς εργαζοµένους”. Είναι χαρακτηριστικό ότι,
ακόµη και στα µέσα του 2011, τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία είναι αυτά του 2009.
31 Η εµπειρική προσέγγιση των Ζωγραφάκη και Μητράκου (2011β) κινείται σε παρεµφερή κατεύθυνση.
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όσες µείνουν για πρώτη φορά ακάλυπτοι/ες θα γίνουν ορατοί µόνο εφόσον έχουν προηγουµένως εξαντληθεί όλοι οι κύκλοι εφεδρειών τους. Είναι ακριβώς ο κίνδυνος τον οποίο είχαν κατά
νου οι θεµελιωτές του κοινωνικού κράτους µετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο και γι’ αυτό προσπάθησαν να εγκαθιδρύσουν ένα κοινωνικό δίχτυ προστασίας – το οποίο να συγκρατεί την
πτώση των εργαζοµένων πέραν ενός σηµείου.
Η Μεγάλη Ύφεση στις ΗΠΑ µεταξύ 1929 και 1932 έθεσε ακριβώς αυτού του είδους τις προκλήσεις. Είναι γνωστό τι συνέβη εκεί, στην περίπτωση µιας µεγάλης κοινωνικής κρίσης σε ένα
περιβάλλον µε ανεπαρκές και ασθενικό κοινωνικό κράτος. Οι αντιδράσεις των “κοινωνικά ακάλυπτων” την εποχή εκείνη έχουν µελετηθεί εκτενώς από οικονοµικούς ιστορικούς (βλ. π.χ.
Rauchway, 2008). Σε καλύτερη θέση βρέθηκαν άτοµα που είχαν κοινωνικές εφεδρείες “ύστατης ευκαιρίας” – όπως εθνοτικές ή θρησκευτικές κοινότητες, οι οποίες λειτούργησαν ως εγγυήσεις ρευστότητας. Για τους υπόλοιπους υπήρχαν τα “χωριά ανέργων” (Hoovervilles) στο Central Park, τα οποία δίδουν και µια εικόνα του τι σηµαίνει η διάλυση του κοινωνικού ιστού...
Η διαδικασία που περιγράφεται από ιστορικούς στις ΗΠΑ είναι παρεµφερής µε κρίση ρευστότητας και τα πρότυπα χρεοκοπίας επιχειρήσεων.32 Το κρίσιµο σηµείο στα εν λόγω µαθηµατικά πρότυπα είναι ότι ―σε κατάσταση επισφάλειας και κρίσης ρευστότητας― µια µικρή
αλλαγή, η οποία παλαιότερα ίσως και να περνούσε απαρατήρητη, µπορεί να έχει µείζονες επιπτώσεις. Αυτό σηµαίνει ότι οι προσαρµογές δεν είναι γραµµικές, ενώ οι ενδεχόµενες αλλαγές
µπορεί να είναι πολύ απότοµες και απρόβλεπτες. Το ότι κάτι δεν έγινε στο παρελθόν δεν αποτελεί λόγο ώστε αυτό να µη γίνει και στο µέλλον.33
To σενάριο κοινωνικής έκρηξης ―µαζικής αθέτησης κοινωνικών υποσχέσεων ή κοινωνικής
χρεοκοπίας― είναι απλώς ένα σενάριο. Σ’ αυτό η χρεοκοπία του άτυπου κοινωνικού κράτους
παίζει ενεργό ρόλο. Το πιθανότερο είναι το σενάριο να µην υλοποιηθεί, δυστυχώς όµως η πιθανότητα αυτή δεν ανήκει στην σφαίρα του αδιανόητου. Πάντως, οι ακόλουθοι συλλογισµοί,
δηµιουργούν εύλογες ανησυχίες:
Η κρίση λειτουργεί ως κρίση ρευστότητας του άτυπου κράτους. Αυξάνει τις ανάγκες και
µειώνει τις χρηµατοδοτικές εφεδρείες, σε περίοδο κατά την οποία το εν λόγω κράτος βρίσκεται ήδη υπό πίεση. Οι πιέσεις αυτές αντιµετωπίζονταν ώς τώρα µε τρόπο αθόρυβο και αρκετά
αποτελεσµατικό. Όµως, αυτή η µετατόπιση βάρους δεν µπορεί να συνεχιστεί επ’ άπειρον: ο
κίνδυνος µιας ξαφνικής έκρηξης όταν εξαντληθούν και οι τελευταίες εφεδρείες καραδοκεί.
Ο ιστορικός ρόλος ενός επαρκούς κοινωνικού ιστού ασφαλείας είναι ακριβώς να αποτρέψει µια τέτοια έκρηξη. Όµως, το υβριδικό κοινωνικό κράτος, µε τα δύο τµήµατά του σε αµοι32 Τα πρότυπα χρεοκοπίας αξιοποιούν µαθηµατικά του χάους – στα οποία οι παράγωγοι των καµπυλών µπορεί ξαφνικά να περάσουν από το +∞ στο -∞ (Smith, 2007). Στον αναλογισµό, η χρεοκοπία είναι αντικείµενο της “θεωρίας της καταστροφής” – ruin theory
(βλ. Αsmussen, 2000).
33 Βλ. και “Η απουσία απόδειξης δεν συνιστά απόδειξη απουσίας” (Taleb, 2010). Oι “µαύροι κύκνοι” αναφέρονται σε “εξαιρετικά απρόβλεπτα” γεγονότα τα οποία από µόνα τους αλλάζουν την άποψη για το τι θα µπορούσε να γίνει.
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βαίο ανταγωνισµό, καλείται να αντεπεξέλθει σε µια πρόκληση για την οποία δεν έχει σχεδιαστεί – καθώς λειτουργεί εκ των ενόντων όπως πάντοτε, αλλά και µε δυσοίωνες προοπτικές.
Θα τα καταφέρει;

Κοινωνική πολιτική και
κοινωνική συνοχή στην Ελλάδα
σε συνθήκες οικονοµικής κρίσης

Το κοινωνικό
κράτος ( “ επίσηµο”
επίσηµο”
και “ άτυπο”
άτυπο” )

Μέρος Γ’: Αλλάζουµε η βουλιάζουµε: 5+2 ρηξικέλευθες προτάσεις
Η διαδροµή και οι επιδόσεις του επίσηµου κοινωνικού κράτους µέχρι τώρα δείχνουν ότι η
κεκτηµένη ταχύτητα, οι κληρονοµηµένες δοµές και η θεσµική αδράνεια, οι οποίες αποτελούσαν πρόβληµα ακόµα και στις καλές εποχές, αποτελούν δύο φορές πρόβληµα στην περίοδο της
κρίσης. Αποτελεί καίρια διαπίστωση ότι, όσο δεν υπάρχει η δυνατότητα, η παρρησία ή η διάθεση να τηρηθεί ιεράρχηση, επιλογή και διάκριση, τόσο ο πέλεκυς πέφτει πάνω σε όλους αδιακρίτως – είτε αυτό αναφέρεται σε δαπάνες είτε σε χρηµατοδότηση.
Συνεπώς, τι οφείλει να πράξει η κοινωνική πολιτική σήµερα;
Η κρίση θέτει, µε εκβιαστικό και επείγοντα τρόπο δύο καθήκοντα: Αφενός, να γίνουν συγχρόνως και µε ταχύτητα όλα όσα έχουν καθυστερήσει και αναβληθεί κατ’ εξακολούθηση. Αφετέρου, να γίνουν όλα µε τρόπο διαφορετικό σε σύγκριση µε το παρελθόν. Οποιαδήποτε πολιτική και αν επιλεγεί, πρέπει να εξασφαλίζει ισορροπία µεταξύ τριών επιδιώξεων, που συνήθως
θεωρείται ότι αντιβαίνουν η µία στην άλλη:
1. να σταµατήσει η δηµοσιονοµική αιµορραγία του επίσηµου κράτους,
2. να προληφθεί η εξάντληση των εφεδρειών αλληλεγγύης του άτυπου κράτους και
3. να εξαλειφθούν οι αδυναµίες της διοίκησης που απέτρεπαν ώς τώρα την αποτελεσµατική
άσκηση κοινωνικής πολιτικής.
Καθεµιά από τις παραπάνω επιδιώξεις αποτελεί φιλόδοξο και δύσκολο στόχο από µόνη της,
πόσο µάλλον ο συνδυασµός τους. Όµως, η ξαφνική επέλευση του κινδύνου “κοινωνικής χρεοκοπίας” σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια αναµονής, ούτε η πολυτέλεια να ασκηθεί πολιτική αντίδρασης στην κρίση µε µια σειρά διαδοχικών παρεµβάσεων. Εξίσου, ο ιστορικός χρόνος δεν ταξινοµείται σε σαφώς διακεκριµένες περιόδους “κρίσης” και “µετά την κρίση”. Η
αλλαγή δοµών της “µετά την κρίση εποχής” είναι εργαλείο για να ξεπεραστεί η ίδια η κρίση και
δεν αποτελεί απλώς επιβράβευση των προσπαθειών κατά τη διάρκεια της κρίσης.
Σε ό,τι ακολουθεί προτείνονται πέντε ρηξικέλευθες προσαρµογές της κοινωνικής πολιτικής, αλλά και δύο (εξίσου σηµαντικοί) αναπροσανατολισµοί των προτεραιοτήτων της κοινωνικής έρευνας:
Α. Κοινωνικός ιστός ασφαλείας. Ένα ζήτηµα που επανέρχεται τακτικά στο σχολιασµό της
κοινωνικής πολιτικής είναι η θέσπιση “ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος” (Ματσαγγάνης,
2004). Η αναγκαιότητα και η δυνητική σηµασία της ύπαρξής του δεν αµφισβητείται σοβαρά
από κανένα σχολιαστή της κοινωνικής πολιτικής. Οι ενστάσεις στην υιοθέτηση ενός τέτοιου
µέτρου ήταν ανέκαθεν διοικητικού χαρακτήρα (βλ. π.χ. Υπουργείο Εργασίας, 2003). Αν η ενίσχυση βασίζεται στις δηλώσεις του φόρου εισοδήµατος, τότε θα είναι ανεπίκαιρη (ώς 2 χρόνια
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καθυστέρηση ως προς την επεξεργασία των στοιχείων) και θα επιβραβεύει τη φοροδιαφυγή.34

Αν η “κρησάρα” επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια κρατικών υπαλλήλων, έχουν εκφραστεί
επιφυλάξεις για ενδεχόµενες παραβιάσεις του ιδιωτικού χώρου.

∆εδοµένου ότι η κρίση αναβαθµίζει την ανάγκη µιας στήριξης “τελευταίας ευκαιρίας”, θα

µπορούσαν να αναζητηθούν λύσεις κατά τις οποίες το σύστηµα βασίζεται σε αυτοδιαλογή των
δικαιούχων. Υπάρχουν προηγούµενα σύνδεσης βοηθήµατος µε απασχόληση ή µε προγράµµατα

εθελοντικής εργασίας. Η αποφυγή καταστρατηγήσεων θα µπορούσε να επιτευχθεί ακόµη και
µε τη χορήγηση κουπονιών εξαργυρώσιµων σε επιλεγµένα σηµεία.35

Το κρίσιµο σηµείο δεν είναι τόσο να γίνει µια χειρονοµία προς την κατεύθυνση της στήρι-

ξης36 όσο να ενισχυθεί αποτελεσµατικά η ρευστότητα της φτωχότερης οικογένειας. Κρίσιµο

σηµείο ως προς αυτό είναι η δυνατότητα άντλησης ρευστότητας από την ακίνητη περιουσία –

η οποία ως γνωστόν είναι “δηµοκρατικά” κατανεµηµένη.37 Το “ατού” της εκτεταµένης ιδιοκατοίκησης των φτωχών είναι δυνατόν να επιδράσει καταλυτικά στην υπέρβαση της κρίσης.38

Β. Ευελιξία εργασίας χάριν των φτωχότερων. Εκτός του ασφαλιστικού, ο τοµέας στον

οποίο υπάρχει η µακρότερη ιστορία αναβολών και µη υλοποίησης µεταρρυθµίσεων είναι αυτός
της ευελιξίας στην αγορά εργασίας. Οι ρυθµίσεις στην αγορά εργασίας ευνοούν τις “καλές και
καλά αµειβόµενες θέσεις εργασίας”39 (Λυµπεράκη, Τήνιος και ∆ενδρινός, 2012, υπό έκδοση).

∆εν συνειδητοποιείται όµως ότι αυτό δεν βοηθά τα άτοµα που αντιµετωπίζουν κίνδυνο περι-

θωριοποίησης – τουναντίον. Η “ευελιξία στις άκρες της αγοράς” απλώς οδηγεί σε µια λειτουργία της αγοράς µε τη µορφή “LIFO” – κατά την οποία πρώτοι στην έξοδο µε την κρίση είναι

αυτοί που µπήκαν τελευταίοι. Αν υπάρχει πράγµατι ενδιαφέρον για τους φτωχούς, απαιτείται
―φεύ― η δηµιουργία “κακών και κακά αµειβόµενων” θέσεων εργασίας, αφού αυτές είναι που
θα παράσχουν απασχόληση στους φτωχούς.

Γ. ∆ηµιουργία δεύτερου πυλώνα στις συντάξεις. Το ότι η ίδια εγγύηση δίδεται τόσο για

τις υψηλές συντάξεις όσο και για τις χαµηλές, δηλαδή η απουσία “οροφής” στην κρατική
εγγύηση, τελικά λειτουργεί εις βάρος των χαµηλών συντάξεων. Από την εφαρµογή του Νόµου

3371/2005 προέκυψε ότι οι υψηλόµισθοι (και οι εργοδότες τους) µπορούν να εξαγοράσουν τα
προνόµιά τους. Με τον τρόπο αυτό δηµιουργείται µια ροή πληρωµών προς το ∆ηµόσιο και απελευθερώνονται πόροι για διοχέτευση στους φτωχότερους (Tinios, 2011).

34 Για τον υπολογισµό των δικαιούχων συνήθως χρησιµοποιούν δειγµατοληπτικές έρευνες. Αν η ίδια γραµµή φτώχειας χρησιµοποιηθεί σε στοιχεία του φόρου, το 2000 ο αριθµός των δικαιούχων τριπλασιάζεται (Λυµπεράκη και Τήνιος, 2002, 167).
35 Στο Grosh et al. (2008) υπάρχει επισκόπηση των διαφορετικών ειδών εγγυήσεων που ισχύουν ανά τον κόσµο.
36 Όπως πιθανόν έγινε µε το “επίδοµα αλληλεγγύης”, µέτρο που ελήφθη το ∆εκέµβριο του 2009.
37 Παρόµοια ενδυνάµωση των φτωχών µε την νοµική ισχυροποίηση τίτλων ιδιοκτησίας έγινε στο Περού, De Soto (2001).
38 Κατά κάποιο τρόπο, οι συγγραφείς εισηγούνται την εφαρµογή µιας διαδικασίας αντίστροφης των sub-primes της Αµερικής. Οι
ιδέες αυτές ―δίδουν αποτελεσµατικότητα στα περιουσιακά στοιχεία των φτωχότερων― έχουν αξιοποιηθεί µε επιτυχία σε πολλές
χώρες του κόσµου.
39 Στην καλύτερη περίπτωση οι φτωχοί θα επωφελούνται µέσω µιας διαδικασίας “trickle down”.
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∆. Ασφάλιση µακροχρόνιας φροντίδας. Η θέσπιση ενός νέου υποχρεωτικού κλάδου ασφάλισης για µακροχρόνια φροντίδα, πιθανώς ακολουθώντας το γερµανικό πρότυπο, θα έχει πολλαπλά ευεργετικά αποτελέσµατα. Θα δηµιουργήσει ροή πληρωµών προς το ∆ηµόσιο, θα θέσει
υγιείς βάσεις για τη λειτουργία µιας αγοράς υπηρεσιών φροντίδας υψηλής ποιότητας, θα αποσυµφορήσει τα νοσοκοµεία και θα προσφέρει χείρα βοηθείας στην οικογένεια που αντιµετωπίζει το πρόβληµα πώς θα φροντίζει στο µέλλον τους ηλικιωµένους ή τα παιδιά.40
Ε. Ενδυνάµωση του ρόλου των γυναικών στην οικονοµία. Η ενεργοποίηση των γυναικών
είναι το κλειδί για την οικονοµική ανάπτυξη, αλλά και για την κοινωνική προστασία. Οι γυναίκες χρηµατοδοτούν τις επιπλέον ανάγκες (µε την αύξηση της συµµετοχής στην αγορά εργασίας), αλλά και παρέχουν υπηρεσίες προστασίας σε νέους κλάδους που θα αναπτυχθούν. Οι
γυναίκες δεν είναι εφεδρικοί εργαζόµενοι “δεύτερης διαλογής”, που πρέπει να παραχωρήσουν
την θέση τους στην εποχή της κρίσης. Η συµµετοχή των γυναικών πρέπει να αυξηθεί και όχι
να µειωθεί (Lyberaki, 2011c).
To πλέον κρίσιµο σηµείο όµως είναι ότι απαιτούνται ριζικές αλλαγές ως προς τις δοµές της
κοινωνικής πολιτικής. Η κρίση χρέους είναι σύµπτωµα ενός βαθύτερου προβλήµατος, δηλαδή
συνδέεται στενότατα µε τον τρόπο µε τον οποίο ζούµε και λειτουργούµε ως κοινωνία. “Αλλάζουµε ή βουλιάζουµε”, κατά τα λεγόµενα του Γ. Α. Παπανδρέου.
Στο χώρο της κοινωνικής πολιτικής, το πρόβληµα συνίσταται στο ότι αυτή χρησιµοποιείται προκειµένου να χορηγούνται προνόµια και στην επακόλουθη δηµιουργία του υβριδικού κοινωνικού κράτους. Η αλλαγή που πρέπει να γίνει είναι αναγκαία όχι τόσο χάριν των
πελατών ―αν και αυτοί θα έχουν ανάγκες― αλλά χάριν αυτών που ώς τώρα συντηρούσαν
το εν λόγω υβριδικό κράτος.
Όµως, η ρήση “αλλάζουµε ή βουλιάζουµε”, πρέπει να χαρακτηρίσει και τα του οίκου της
µελέτης της κοινωνικής πολιτικής: Η αναγνώριση της σηµασίας του άτυπου κοινωνικού κράτους ως ενεργού τµήµατος του µηχανισµού κοινωνικής προστασίας σηµαίνει ότι πρέπει να
αλλάξουν και οι ερευνητικές προτεραιότητες και πρακτικές στις κοινωνικές επιστήµες: Οι
ουσιαστικές ανάγκες σήµερα συχνά αποκρύπτονται από τους φορείς, προκειµένου αυτοί να διαθέτουν πρόσχηµα που δικαιολογεί τις δαπάνες τους. Τα διοικητικά χαρακτηριστικά του συστήµατος κοινωνικής προστασίας ενισχύουν µια εγγενή “δέσµευση πορείας” και συντηρητισµό
(path dependence)41 δηµιουργώντας πλήθος “τυφλών σηµείων”.
Ως προς την άσκηση κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα, η αναγκαία επιβολή των ερευνητικών προτεραιοτήτων και πρακτικών προϋποθέτει αλλαγές τόσο των θεωρητικών εργαλείων
όσο και του είδους των στοιχείων που απαιτούνται.
40 Στο ΟECD (2011) υπάρχει επισκόπηση των προσεγγίσεων στο θέµα αυτό από το δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα, ενώ παρατίθενται και τρόποι στήριξης της οικογένειας στο έργο της παροχής φροντίδας.
41 ∆ηλαδή µη δέσµευση που δηµιουργεί η προτέρα κατάσταση (Pierson, 2000).
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Μια νέα θεωρητική προσέγγιση θα έπρεπε να εξετάσει την κοινωνική πολιτική µε όρους
διαχείρισης κινδύνων (risk management). Στο πλαίσιο αυτό, κρίσιµο σηµείο είναι η αναζήτηση εγγυήσεων, όπως και η παραδοχή ότι τα συστήµατα κοινωνικής προστασίας πρέπει να
αντιµετωπίζουν όχι µόνο τις εύκολες αλλά και τις ακραίες περιπτώσεις. Ετσι θα µπορούσαν να
εισαχθούν νέα θεωρητικά εργαλεία στους αντίστοιχους κλάδους: Θεωρία αναζήτησης (search
theory, βλ. π.χ. Rogerson and Shiner, 2011), Οικονοµικά των δικτυώσεων (economics of networks, βλ. π.χ. Goyal (2007).
Απαιτείται όµως και µια νέα εµπειρική προσέγγιση. Για την µελέτη των κοινωνικών φαινοµένων δεν αρκούν τα διοικητικά στοιχεία, τα οποία αναπαράγουν τα κενά και την αβελτηρία
του συστήµατος του οποίου επιχειρείται αλλαγή.42 Απαιτούνται δειγµατοληπτικά στοιχεία
ικανά να εντοπίσουν και να µετρήσουν τις πραγµατικές αντιδράσεις στην κρίση, µε αναφορά
στον πληθυσµό.43 Είναι χαρακτηριστικό ότι η ανάµειξη των λοιπών ευρωπαϊκών χωρών στην
κοινωνική πολιτική κατέστη δυνατή χάρη στη διαθεσιµότητα στοιχείων από παρόµοιες εναρµονισµένες έρευνες.44
Ωστόσο, προκειµένου οι συγγραφείς να είναι συνεπείς ως προς τις διαπιστώσεις τους, οφείλουν, ως επιστήµονες που ασχολούνται µε την κοινωνική πολιτική, να παραδεχθούν το µερίδιο
ευθύνης που αναλογεί στον οικείο επιστηµονικό κλάδο ως προς το σηµερινό αδιέξοδο: η κοινωνική έρευνα δεν µπορεί να αντιµετωπίζεται ως διαπραγµατευτικό εργαλείο. Αντίθετα, όσοι
ασχολούνται µε αυτήν έχουν την ευθύνη και την υποχρέωση να παρεµβαίνουν µε παρρησία
όποτε χρειάζεται.
Η εργασία αυτή έθεσε ένα καίριο ερώτηµα: Οι κοινωνικές δοµές που βρίσκονται στη διάθεση της κοινωνίας είναι ικανές να αντέξουν το “stress test” ακραίων κοινωνικών προκλήσεων;
Ή µήπως ―διαµορφωµένες για καιρούς ευηµερίας― δεν µπορούν να αποτρέψουν το ακραίο,
πλην υπαρκτό, ενδεχόµενο κατάρρευσης του άτυπου συστήµατος αλληλεγγύης;
Την απάντηση στο ερώτηµα αυτό θα δώσει η ιστορία της κρίσης – µια ιστορία που γράφεται καθηµερινά.

42 Μια πρόσθετη δυσκολία προκύπτει από τη χρονική υστέρηση των στοιχείων των δειγµατοληπτικών ερευνών (που είναι διαθέσιµα τουλάχιστον 2 χρόνια µετά τη δειγµατοληψία).
43 Όπως π.χ. µακροσκοπικές έρευνες τύπου πάνελ που να µπορούν να προσφέρουν στοιχεία για τη διαµόρφωση µιας εµπειρικά
καθοδηγούµενης κοινωνικής πολιτικής (evidence-based policy).
44 Την Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού για την πολιτική απασχόλησης, το Ευρωπαϊκό Πάνελ Νοικοκυριών και την Έρευνα Εισοδήµατος και Συνθηκών ∆ιαβίωσης για τη Φτώχεια και την Κοινωνική Συνοχή, Atkinson et al. (2002).
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Κοινωνικές δαπάνες,
φόροι µισθωτών εργαζοµένων
και η δηµοσιονοµική κρίση στη Νότια Ευρώπη 1
Θανάσης Μανιάτης
Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών
Ελένη Γουσίου
Υποψήφια ∆ιδάκτορας Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών
Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

1

Εισαγωγή

Η αµέσως προηγούµενη κρίση που έπληξε την παγκόσµια καπιταλιστική οικονοµία, αρχικά
κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1960 και έπειτα σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970,
αποδόθηκε, τόσο από την “κατεστηµένη” βιβλιογραφία όσο και από αρκετούς συγγραφείς µε
ριζοσπαστικές θέσεις, κατά κύριο λόγο στον υπερβολικά υψηλό ρυθµό αύξησης των πραγµατικών µισθών (Glyn and Sutcliffe, 1972, Weisskopf, 1979, Armstrong, Glyn and Harrison, 1991)
αλλά, σε πολλές περιπτώσεις, και στις υψηλές κοινωνικές δαπάνες για τους µισθωτούς εργαζοµένους (Bowles and Gintis, 1982a, b, Glyn, 1975, 2006). Σύµφωνα µε τις απόψεις αυτές, οι
αυξήσεις των µισθών στην αγορά εργασίας ή/και του κοινωνικού µισθού υπονόµευσαν άµεσα
ή έµµεσα την κερδοφορία του κεφαλαίου και επέφεραν το τέλος της µακροχρόνιας µεταπολεµικής οικονοµικής άνθησης. Οι απόψεις αυτές καταρρίφθηκαν εµπειρικά λίγο αργότερα
(Moseley, 1987, Shaikh and Tonak, 1994), αν και αυτό συνέβη αφού η κρίση είχε ήδη ξεπεραστεί και η νεοφιλελεύθερη περίοδος είχε ήδη ξεκινήσει.
Η πρόσφατη κρίση βρίσκεται ακόµη σε εξέλιξη. Η συνολική αποτίµηση της προέλευσής
της, των θεµελιωδών αιτιών και των οικονοµικών και κοινωνικών επιπτώσεών της δεν έχει
ολοκληρωθεί.2 Είναι ακόµη υπό συζήτηση κατά πόσον πρόκειται για κρίση που οφείλεται σε
ένα αρχικό ρήγµα του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, το οποίο οδήγησε αργότερα σε κρίση την
“πραγµατική” οικονοµία, ή για κρίση που οφείλεται στη µακροχρόνια στασιµότητα της “πραγ1 Η έρευνα για την εργασία αυτή χρηµατοδοτήθηκε από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ. Το κείµενο απηχεί τις απόψεις των
συγραφέων και όχι κατ’ ανάγκην της Τράπεζας της Ελλάδος.
2 Βλ. Μανιάτης (2011) για µια αποτίµηση της τρέχουσας κρίσης υπό το πρίσµα των µαρξιστικών θεωριών για τις οικονοµικές
κρίσεις.
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∆ηµόσιο έλλειµµα ως % του ΑΕΠ, 1995-2009
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Πηγή: Eurostat, Government Finance Statistics.

µατικής” οικονοµίας λόγω της ανεπαρκούς ανάκαµψης της κερδοφορίας, η οποία τροφοδότησε
µια υπερβολική χρηµατοπιστωτική επέκταση, µε αποτέλεσµα όταν “έσκασαν” οι χρηµατοπιστωτικές “φούσκες,” να ξεσπάσει µια σοβαρή κρίση στην “πραγµατική” οικονοµία.
Ωστόσο, είναι σαφές ότι η χωρίς προηγούµενο πολιτική δηµοσιονοµικής επέκτασης που
εφαρµόστηκε κατά τα αρχικά στάδια της κρίσης και ειδικότερα το σηµαντικό µέγεθος των
δηµόσιων δαπανών για τη διάσωση των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων επιδείνωσαν τις δηµοσιονοµικές ανισορροπίες, από τις οποίες πολλά κράτη υπέφεραν ακόµη και πριν από το ξέσπασµα της οικονοµικής κρίσης. Μ’ αυτόν τον τρόπο, οι περισσότερες χώρες, και οι νοτιοευρωπαϊκές οικονοµίες ακόµη περισσότερο, βρέθηκαν στη δίνη µιας κρίσης µε τεράστια δηµοσιονοµικά ελλείµµατα (βλ. ∆ιάγραµµα 1), ενώ σε αρκετές περιπτώσεις (όπως στην Ελλάδα και
αργότερα στην Πορτογαλία) αυτή η δηµοσιονοµική κρίση τείνει να επισκιάσει την υποκείµενη
οικονοµική κρίση.
Στην περίοδο που διανύουµε το κόστος της κρίσης κατανέµεται στις διαφορετικές κοινωνικές τάξεις, καθώς οι κυβερνήσεις προσπαθούν να εφαρµόσουν µέτρα που θα µπορούσαν να
βγάλουν τις οικονοµίες τους από τη βαθιά ύφεση. Έπειτα από πολλά χρόνια στασιµότητας
ή/και µείωσης των πραγµατικών µισθών, δεν είναι εύκολο για τις άρχουσες τάξεις να αποδώσουν και πάλι την κρίση στο υψηλό κόστος εργασίας, όπως συνέβη στη δεκαετία του 1970.
Ωστόσο, καθώς οι εξελίξεις έχουν φέρει στο προσκήνιο τις δηµοσιονοµικές δυσκολίες και την
κρίση ως προς το δηµόσιο χρέος πολλών κρατών, το πεδίο της ιδεολογικής διαµάχης έχει µετατοπιστεί. Κατά τη διάρκεια των αρχικών σταδίων της κρίσης είχε τονιστεί ο ρόλος που είχε παίξει σ’ αυτήν είτε το άπληστο και µυωπικό τραπεζικό κεφάλαιο είτε το παραπαίον και αδύναµο
“πραγµατικό” κεφάλαιο. Σήµερα, όλα αυτά έχουν ξεχαστεί και ως βασικοί ένοχοι για την τρέ150
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∆ηµόσιο χρέος ως % του ΑΕΠ, 1995-2009
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Κοινωνικές δαπάνες, φόροι µισθωτών
εργαζοµένων και η δηµοσιονοµική κρίση
στη Νότια Ευρώπη

χουσα οικονοµική κακοδαιµονία παρουσιάζονται οι “δηµοσιονοµικές σπατάλες” και οι γενναιόδωρες κοινωνικές παροχές.
Σε πολλές χώρες, οι ¨δηµοσιονοµικές σπατάλες” έχουν χρησιµοποιηθεί ως δικαιολογία για
την επίθεση αρχικά στους µισθούς των δηµόσιων υπαλλήλων και ακολούθως στους µισθούς
και τις κοινωνικές παροχές (κυρίως στις συντάξεις αλλά, ουσιαστικά, σε όλες τις κοινωνικές
µεταβιβάσεις και παροχές) των εργαζοµένων γενικότερα. Πίσω από αυτή την επίθεση βρίσκεται ο συχνά υπόρρητος ισχυρισµός ότι κατά κάποιον τρόπο οι εργαζόµενοι και οι συνταξιούχοι
είναι υπεύθυνοι για τη δηµοσιονοµική κρίση. Αν και συχνά γίνεται αναφορά στις ¨δυσµενείς”
δηµογραφικές εξελίξεις (αύξηση του προσδόκιµου ζωής, χαµηλό ποσοστό γεννητικότητας
κ.λπ.) ως υπεύθυνες για τα δηµοσιονοµικά µέτρα λιτότητας σε βάρος της πλειοψηφίας του πληθυσµού, τα τελευταία στρέφονται κατά κύριο λόγο σε βάρος του εισοδήµατος και του βιοτικού
επιπέδου των εργαζοµένων, των ηλικιωµένων και των φτωχών.
Στη πραγµατικότητα όµως, τα δηµόσια ελλείµµατα ως ποσοστό του ΑΕΠ παρουσίαζαν µείωση πριν από το ξέσπασµα της κρίσης (το 2007 ήταν µικρότερα από τα αντίστοιχα του 1995
σε όλες τις υπό εξέταση χώρες), ενώ κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου το δηµόσιο χρέος ως
ποσοστό του ΑΕΠ ήταν εν πολλοίς σταθερό. Η Ιταλία και η Ισπανία είχαν µικρότερο λόγο χρέους προς ΑΕΠ το 2007 σε σύγκριση µε το αντίστοιχο του 1995 και µόνο στη Ελλάδα ο λόγος
αυτός παρουσίασε αυξητική πορεία κατά το µεγαλύτερο µέρος της περιόδου 1995-2007.
Φυσικά, κατά τη διάρκεια των δύο ετών της οικονοµικής και δηµοσιονοµικής κρίσης τόσο το
έλλειµµα όσο και ο δανεισµός ως ποσοστά του ΑΕΠ παρουσίασαν σηµαντική αύξηση σε όλες
τις εξεταζόµενες χώρες. Το ίδιο ισχύει για το λόγο του δηµόσιου χρέους προς τα δηµόσια
έσοδα, ο οποίος αποτελεί πιο αξιόπιστο δείκτη της φερεγγυότητας κάθε χώρας ως προς το
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δηµόσιο χρέος. Έτσι, η δηµοσιονοµική κρίση έχει χρησιµοποιηθεί από την άρχουσα τάξη ως
ευκαιρία για την ενίσχυση της κυριαρχίας του κεφαλαίου έναντι της εργασίας. Η ιδεολογική
ηγεµονία του κεφαλαίου εµφανίζεται τόσο ισχυρή όσο ποτέ άλλοτε. Κατά κάποιο τρόπο, η απάντηση του συστήµατος και στις δύο κρίσεις κατέληξε να είναι πανοµοιότυπη. Επιπλέον, φαίνεται ότι η επίθεση κατά των µισθών και των κοινωνικών δικαιωµάτων είναι σφοδρότερη στην
τρέχουσα κρίση συγκριτικά µε ό,τι συνέβη στις απαρχές της πρώτης “νεοφιλελεύθερης” περιόδου στο τέλος της δεκαετίας του 1970.
Η προβολή του ισχυρισµού ότι η εργατική τάξη ευθύνεται για τις δηµοσιονοµικές ανισορροπίες και τα συσσωρευµένα χρέη του ∆ηµοσίου στη Νότια Ευρώπη επιτάσσει τη διερεύνηση
της ταξικής δοµής του κρατικού προϋπολογισµού και, κατά συνέπεια, των δηµοσιονοµικών
ελλειµµάτων και του δηµόσιου χρέους στις χώρες αυτές.
Η απάντηση στο ερώτηµα αυτό περιέχεται στη σχετική βιβλιογραφία της ριζοσπαστικής και
µαρξιστικής πολιτικής οικονοµίας γύρω από την εµπειρική έρευνα για το ζήτηµα του κοινωνικού µισθού. Με απλά λόγια, η µέτρηση του καθαρού κοινωνικού µισθού για τους µισθωτούς
εργαζοµένους σε µια χώρα αφορά τον υπολογισµό του καθαρού οφέλους το οποίο απολαµβάνουν χάρη στις κρατικές δαπάνες που διενεργούνται γι’ αυτούς, όταν αφαιρεθούν όλα τα είδη
των φόρων τους οποίους αυτοί καταβάλλουν στο κράτος.
Στα επόµενα θα παρουσιαστούν εν συντοµία η µεθοδολογία εκτίµησης του καθαρού κοινωνικού µισθού και τα αποτελέσµατα της εν λόγω εκτίµησης των συγγραφέων για πέντε χώρες
της Νότιας Ευρώπης. Επίσης, θα συγκριθούν τα αποτελέσµατα της έρευνας που αφορούν τον
αναδιανεµητικό ρόλο του κοινωνικού κράτους έναντι της εργατικής τάξης στη Νότια Ευρώπη
µε τα αποτελέσµατα της εκτίµησης του καθαρού κοινωνικού µισθού σε χώρες όπως οι Ηνωµένες Πολιτείες, το Ηνωµένο Βασίλειο, ο Καναδάς και η Νέα Ζηλανδία. Αλλά πριν από αυτά,
είναι διαφωτιστικό να εξεταστεί η συνολική δοµή των δηµόσιων οικονοµικών στις πέντε χώρες
(στις οποίες περιλαµβάνονται µερικές από τις πιο πολυσυζητηµένες περιπτώσεις µε σοβαρά
δηµοσιονοµικά προβλήµατα) για την πιο πρόσφατη περίοδο, 1995-2009. Θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι, τουλάχιστον όσον αφορά την Ελλάδα (τη χώρα µε τα µεγαλύτερα δηµοσιονοµικά
προβλήµατα), είναι τόσο προφανής η πηγή των δηµοσιονοµικών ανισορροπιών, ώστε να αποκαλύπτει προκαταβολικά τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από την ακριβή εκτίµηση του
καθαρού κοινωνικού µισθού της εργατικής τάξης.

2

Συγκρίνοντας τη δηµοσιονοµική δοµή πέντε νοτιοευρωπαϊκών χωρών και
της ΕΕ-15, 1995-2009

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται σε συνοπτική µορφή η δηµοσιονοµική δοµή πέντε νοτιοευρωπαϊκών οικονοµιών σε σχέση µε εκείνη της ΕΕ-15, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 15 χρόνων.
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Μέσοι όροι δηµόσιων δαπανών, φόρων και δηµόσιων ελλειµµάτων ως ποσοστών
του ΑΕΠ στις χώρες της Νότιας Ευρώπης και στην ΕΕ-15 (1995-2009)

Κατηγορίες

1. Δημόσιες δαπάνες/ΑΕΠ
2. Δημόσια έσοδα/ΑΕΠ

3. Δημόσιο έλλειμμα/ΑΕΠ
4. Μισθοί δημόσιων
υπαλλήλων

ΕΕ-15

Ελλάδα

Πορτογαλία

Ιταλία

Ισπανία

Γαλλία

45,1

39,4

39,1

45,5

38,3

49,9

47,7

-2,6

45,9

-6,5

43,1

-4,1

Δημόσιες δαπάνες/ΑΕΠ

49,1

-3,5

40,5

-2,2

53,2

-3,3

10,8

11,0

13,0

10,9

10,5

13,3

5,2

2,9

6,8

4,7

4,4

6,3

18,8

17,2

14,0

18,0

13,4

21,4

3,6

6,7

3,2

6,6

3,0

3,0

7,1

10,6

6,8

10,3

5,7

7,6

1,6

2,6

1,4

1,2

1,1

2,1

11. Συνολικά έσοδα από
φόρους και εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης

41,3

34,1

35,3

41,9

34,9

45,4

13. Σύνολο (πραγματικών
και τεκμαρτών)
εισφορών στην
κοινωνική ασφάλιση

27,2

21,2

23,7

28,9

22,5

27,1

14,3

12,9

11,6

13,1

12,9

18,5

13,2

8,0

9,1

14,4

10,5

10,9

12,3

7,6

8,8

13,9

10,2

9,9

9,7

4,5

5,5

10,9

7,0

7,4

*

2,9

3,2

2,9

3,1

2,5

5. Δαπάνες εκπαίδευσης
6. Δαπάνες υγείας

7. Δαπάνες κοινωνικής
προστασίας

8. Τόκοι δημόσιου χρέους
9. Δαπάνες γενικής
κυβέρνησης
10. Άμυνα

12. Φορολογικά έσοδα

14. Φόροι επί του
εισοδήματος, του
πλούτου κ.λπ.

15. Φόροι εισοδήματος
16. Φόροι προσωπικού
εισοδήματος
17. Φόροι κερδών ΑΕ

6,4

4,4

Φόροι/ΑΕΠ

6,5

6,2

5,4

7,5

Κοινωνικές δαπάνες, φόροι µισθωτών
εργαζοµένων και η δηµοσιονοµική κρίση
στη Νότια Ευρώπη

Πίνακας 1

21-05-12

* Στοιχεία µη διαθέσιµα.
Πηγή: Eurostat, Government Finance Statistics, διάφορα τεύχη.

Είναι προφανές από τον πίνακα, ότι σε αντίθεση µε τις απόψεις ότι οι δηµόσιες δαπάνες στη
Νότια Ευρώπη είναι υπερβολικές, µόνο στην Ιταλία (εκτός από τη Γαλλία) οι κρατικές δαπάνες υπερβαίνουν το µέσο όρο των χωρών της ΕΕ-15. Οι άλλες τρεις χώρες3 και ιδίως η Ισπανία
έχουν σηµαντικά µικρότερες δαπάνες από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο. Παρόµοια είναι η εικόνα
3 Η Ελλάδα, η Ισπανία και η Πορτογαλία (µαζί µε την Ιταλία) αποτελούν τον κορµό του µεσογειακού ή νοτιοευρωπαϊκού υποδείγµατος κοινωνικού κράτους σύµφωνα µε τον Ferrera (1996). Η Γαλλία ανήκει σε διαφορετική οµάδα, το κορπορατιστικό υπόδειγµα, σύµφωνα µε την τυπολογία των κρατών πρόνοιας του Esping-Andersen (1990) και συµπεριλαµβάνεται εδώ για να εντοπιστούν
πιθανές διαφορές ως προς τη δηµοσιονοµική της δοµή και την καθαρή δηµοσιονοµική θέση της εργατικής τάξης της µε εκείνες των
άλλων τεσσάρων χωρών.
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που προκύπτει για τα δηµόσια έσοδα. Ενώ στη Γαλλία το κράτος συλλέγει έσοδα που υπερβαίνουν κατά πέντε εκατοστιαίες µονάδες του ΑΕΠ τον ευρωπαϊκό µέσο όρο και στην Ιταλία
αντιστοιχούν ακριβώς στο µέσο όρο, η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ισπανία ξεχωρίζουν για το
χαµηλό µερίδιο των κρατικών εσόδων ως ποσοστό του ΑΕΠ τους, συγκριτικά µε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο. Η Ελλάδα και η Πορτογαλία έχουν υψηλά δηµοσιονοµικά ελλείµµατα παρά
το ότι δαπανούν πολύ λιγότερα σε σύγκριση µε τον µέσο όρο για τις χώρες της ΕΕ-15. Εποµένως, το ύψος των ελλειµµάτων των δύο αυτών χωρών δεν οφείλεται στις υπερβολικές δηµόσιες
δαπάνες αλλά στο ότι είναι ανεπαρκή τα κρατικά έσοδα. Το ίδιο ισχύει και για την Ισπανία, που
έχει το χαµηλότερο ποσοστό δηµόσιων εσόδων προς ΑΕΠ µεταξύ των πέντε χωρών.
Από την εξέταση της δοµής των δηµόσιων δαπανών προκύπτει ότι, στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία, οι µισθοί των δηµόσιων υπαλλήλων (που αποτελούν συνήθη στόχο των
νεοφιλελεύθερων επιθέσεων) ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι ίδιοι µε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο της
περιόδου αυτής. Μόνο στην Πορτογαλία και, όπως είναι αναµενόµενο, στη Γαλλία υπερβαίνουν τον ευρωπαϊκό µέσο όρο. Στους παραδοσιακούς τοµείς δραστηριοτήτων του κράτους πρόνοιας (υγεία, εκπαίδευση, δαπάνες κοινωνικής προστασίας-συντάξεις, επιδόµατα ανεργίας,
κ.λπ.) η Ελλάδα υστερεί σοβαρά σε σχέση µε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο κατά τη περίοδο αυτή
σε όλες τις παραπάνω κατηγορίες. Η Ισπανία επίσης δαπανά λιγότερο από το µέσο όρο για όλες
τις κατηγορίες, ειδικότερα για κοινωνική ασφάλιση. Η Πορτογαλία δαπανά περισσότερο για
εκπαίδευση, αλλά πολύ λιγότερο για κοινωνική ασφάλιση, η Ιταλία δαπανά ελαφρά λιγότερο
και για τις τρεις κατηγορίες (εκπαίδευση, υγεία και κοινωνική ασφάλιση), ενώ η Γαλλία
δαπανά πολύ περισσότερο από το µέσο όρο για όλες τις κατηγορίες.
Για τις κύριες δηµόσιες δαπάνες που δεν αφορούν κοινωνικές παροχές προς τον εργαζόµενο
πληθυσµό, παρατηρείται ότι οι δύο χώρες µε το µεγαλύτερο συσσωρευµένο χρέος καταβάλλουν σηµαντικό ποσοστό του AEΠ τους στους πιστωτές τους µε τη µορφή τόκων (6-7% του
ΑΕΠ, σχεδόν διπλάσιο του ευρωπαϊκού µέσου όρου), ενώ οι άλλες πλησιάζουν τον ευρωπαϊκό
µέσο. Αξίζει να σηµειωθεί ότι, και στις πέντε χώρες, οι δαπάνες για τόκους είναι σχεδόν ίδιες
µε τα δηµόσια ελλείµµατα, µε την εξαίρεση της Ιταλίας, που τα τελευταία 15 χρόνια παρουσιάζει πρωτογενή δηµόσια πλεονάσµατα. Καθώς οι δαπάνες για τόκους συµπεριλαµβάνονται
στην κατηγορία των γενικών δηµόσιων δαπανών (γενική διοίκηση, δικαστήρια, δηµόσια τάξη
κ.λπ.), η ίδια εικόνα προκύπτει και για τη κατηγορία αυτή. Τέλος, η Ελλάδα ξοδεύει τεράστια
ποσά για στρατιωτικές δαπάνες µε δεύτερη τη Γαλλία, ενώ οι άλλες τρεις χώρες δαπανούν λιγότερο από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο
Στη πλευρά των εσόδων και φόρων, είναι εµφανές ότι ο κύριος λόγος που η Ελλάδα, η Πορτογαλία και, σε µικρότερο βαθµό, η Ισπανία υστερούν του ευρωπαϊκού µέσου όρου είναι οι
σχετικά χαµηλοί φόροι εισοδήµατος και πλούτου, κυρίως των νοικοκυριών, καθώς οι φόροι
των ανώνυµων εταιριών είναι σχετικά χαµηλοί στην Ευρώπη για να επιτρέπουν σηµαντικές
αποκλίσεις από το µέσο όρο για τις επιµέρους χώρες. Οι έµµεσοι φόροι συγκλίνουν προς τον
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Λόγος δηµόσιου χρέους προς δηµόσια έσοδα, 1995-2009
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ευρωπαϊκό µέσο όρο στην Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ιταλία, ενώ η Ισπανία υστερεί και
η Γαλλία υπερβαίνει το µέσο όρο κατά δύο εκατοστιαίες µονάδες του ΑΕΠ.
Συνοπτικά, η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ισπανία υστερούν έναντι του ευρωπαϊκού µέσου
όρου για τις συνολικές και σχεδόν όλες τις επιµέρους κατηγορίες φόρων, ενώ η Ιταλία συγκλίνει προς αυτούς τους µέσους όρους. Η φορολογία στη Γαλλία βασίζεται κυρίως στους έµµεσους φόρους (οι οποίοι αντισταθµίζουν την ελαφρότερη φορολογία για τα εισοδήµατα των νοικοκυριών και για τα κέρδη και φέρνουν τα έσοδα από φόρους σε σύγκλιση µε το µέσο όρο της
ΕΕ-15) και στις πολύ υψηλότερες του µέσου όρου εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.
Η δηµοσιονοµική δοµή της Γαλλίας δείχνει ότι οι υψηλές δηµόσιες δαπάνες δεν συνεπάγονται απαραιτήτως υψηλά δηµόσια ελλείµµατα και χρέη. Αντίθετα, όταν οι δηµόσιες δαπάνες
είναι µεν αρκετά υψηλές αλλά καλύπτονται κυρίως από δηµόσια έσοδα, όχι µόνο τα δηµόσια
ελλείµµατα και το δηµόσιο χρέος είναι σχετικώς χαµηλά συγκριτικά µε τα διεθνή δεδοµένα,
αλλά και η εξυπηρέτηση του χρέους καθίσταται ευκολότερη (βλ. ∆ιάγραµµα 3). Επιπλέον, όταν
οι κοινωνικές δαπάνες είναι σχετικά χαµηλές και συνοδεύονται από υψηλές δαπάνες για την
κρατική γραφειοκρατία, κατασπατάληση των δηµόσιων πόρων και µεγάλες δαπάνες για εξοπλισµούς, ενώ παράλληλα τα δηµόσια έσοδα εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και φόρους κατανάλωσης, σε συνδυασµό µε τη χαµηλή φορολόγηση των
επιχειρηµατικών κερδών, η εικόνα αυτή δείχνει σαφώς ότι υπάρχει κάποια µεροληψία ως προς
τη δηµοσιονοµική δοµή, για την κατανόηση της οποίας απαιτείται µια ταξικά προσδιορισµένη
ανάλυση των δηµόσιων δαπανών και φόρων.
Έτσι, το ερώτηµα ποιος πληρώνει για τις κοινωνικές δαπάνες σ’ αυτές τις χώρες δεν είναι
τόσο δύσκολο να απαντηθεί, ακόµη και µε µια επιφανειακή και µόνο εξέταση της δοµής των
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δηµόσιων οικονοµικών τους. Αυτό το ζήτηµα εξετάζεται παρακάτω και, ειδικότερα, εκτιµάται
το ύψος του καθαρού κοινωνικού µισθού για την εργατική τάξη στην Ελλάδα, την Πορτογαλία,
την Ιταλία, την Ισπανία και τη Γαλλία.

3

Η βιβλιογραφία και η εµπειρική µέθοδος υπολογισµού του καθαρού
κοινωνικού µισθού

Κατά τα τελευταία 25 χρόνια έχουν δηµοσιευθεί αρκετές µελέτες οι οποίες προσπαθούν να
εκτιµήσουν το καθαρό όφελος που απολαµβάνουν οι εργαζόµενοι, όταν από τις κρατικές δαπάνες που προορίζονται γι΄ αυτούς αφαιρεθούν οι φόροι που κατέβαλαν (Shaikh, 1984, Shaikh
and Tonak, 1987, 1994, 2000, Tonak, 1987, Miller, 1992, Guerrero, 1992, Sepehri and
Chernomas, 1992, Akram-Lodhi, 1996, Fazeli, 1996, Maniatis, 2003, Shaikh, 2003, Freeman,
1991, Fazeli and Fazeli, 2009, Reveley, 2006). Αν και η εµπειρική µέθοδος που εφαρµόζεται
στις µελέτες εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από κάποιες αντιφάσεις, σε γενικές γραµµές έχει
δηµιουργηθεί ένα κοινό µεθοδολογικό πλαίσιο, το οποίο και χρησιµοποιείται παρακάτω για την
περίπτωση της Ελλάδος.
Μέτρηση του καθαρού κοινωνικού µισθού: γενική µεθοδολογία
Στον Πίνακα 2 που ακολουθεί, συνοψίζεται η ορολογία που χρησιµοποιείται για την ανάλυση του καθαρού κοινωνικού µισθού.
Στη µέτρηση του καθαρού κοινωνικού µισθού ακολουθείται στην παρούσα µελέτη η µεθοδολογία που αναπτύχθηκε από τους Shaikh και Tonak (1987, 1994, 2000), προσαρµοσµένη
ώστε να καλύπτει την περίπτωση της επίπτωσης των έµµεσων φόρων, προκειµένου τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας να καταστούν συγκρίσιµα µε αυτά από παρόµοιες µελέτες για
Πίνακας 2

Ορολογία σχετικά µε τον καθαρό κοινωνικό µισθό

Καθαρός κοινωνικός μισθός
Λόγος οφελών εργατικής τάξης
Λόγος φόρων εργατικής τάξης
Λόγος καθαρού κοινωνικού μισθού

156

Κοινωνικές δαπάνες,
φόροι µισθωτών εργαζοµένων
και η δηµοσιονοµική κρίση στη Νότια Ευρώπη

Οφέλη εργατικής τάξης – φόροι εργατικής τάξης
nsw = lb - lt

Οφέλη εργατικής τάξης/ΑΕΠ (ή μισθοί και ημερομίσθια)
Lbr = lb/GDP (ή ec)

Φόροι εργατικής τάξης/ΑΕΠ (ή μισθοί και ημερομίσθια)
Ltr = lt/GDP (ή ec)

Καθαρός κοινωνικός μισθός/ΑΕΠ (ή μισθοί και ημερομίσθια)
nswr = nsw/ΑΕΠ (ή ec)
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άλλες ανεπτυγµένες καπιταλιστικές οικονοµίες. Σύµφωνα µε τους Shaikh and Tonak (2000,
σελ. 248), “εστιάζουµε κυρίως στον τρόπο µε τον οποίο η κρατική συµµετοχή στη φορολογία και
τις δαπάνες συντελεί στο να αναδιανείµει ένα µέρος του καθαρού εθνικού προϊόντος σε όφελος ή
σε βάρος της εργατικής τάξης. Έχοντας ως επίκεντρο την κοινωνική τάξη, ορίζουµε τη κατηγορία
του ‘εργαζόµενου πληθυσµού’ ως το τµήµα του πληθυσµού που δεν κατέχει κεφάλαιο ως κύρια
πηγή εισοδήµατος. Στόχος µας είναι να εκτιµήσουµε τις επιπτώσεις της δηµοσιονοµικής πολιτικής στο εισόδηµα και την κατανάλωση του πληθυσµού αυτού, λαµβάνοντας κατάλληλα υπόψη
τόσο τις δαπάνες που απευθύνονται προς αυτούς όσο και τους φόρους που αφαιρούνται από τα
εισοδήµατά τους”.
Πιο συγκριµένα, αν θεωρηθεί ότι η κοινωνία αποτελείται µόνο από κεφάλαιο (ιδιοκτήτες)
και εργασία4 (µισθωτοί), το καθαρό εθνικό εισόδηµα κατανέµεται αρχικά στην αµοιβή της
εργασίας (µισθοί και ηµεροµίσθια) και την αµοιβή του κεφαλαίου (εισοδήµατα περιουσίας). Το
κράτος τροποποιεί την αρχική κατανοµή, καθώς φορολογεί όλα τα αγοραία εισοδήµατα και
χρησιµοποιεί ορισµένα από αυτά τα έσοδα προκειµένου να παραχθούν υπηρεσίες υγείας, αναψυχής, πολιτισµού και εκπαίδευσης και να πληρωθούν συντάξεις, επιδόµατα ανεργίας και οι
λοιπές µεταβιβάσεις που αποτελούν µέρος του συνολικού βιοτικού επιπέδου των εργαζοµένων
και των συνταξιούχων. Ο καθαρός κοινωνικός µισθός, που ορίζεται ως η διαφορά µεταξύ των
οφελών της εργατικής τάξης και των φόρων τους οποίους αυτή καταβάλλει, εκφράζει τον
τρόπο µε τον οποίο το αρχικό µερίδιο της εργασίας επηρεάζεται από τις πιο πάνω δραστηριότητες. Είναι προφανές από τα παραπάνω ότι για τη µέτρηση του καθαρού κοινωνικού µισθού
χρειάζεται να εκτιµηθούν τρεις λόγοι: (α) ο λόγος των οφελών της εργατικής τάξης, οριζόµενος ως τα οφέλη που προσπορίστηκε η εργατική τάξη από το κράτος διαιρούµενα είτε µε τους
µισθούς και τα ηµεροµίσθια είτε µε το ΑΕΠ, (β) ο λόγος των φόρων της εργατικής τάξης, οριζόµενος ως το πηλίκον των φόρων που κατέβαλε η εργατική τάξη προς είτε τους µισθούς και
τα ηµεροµίσθια είτε το ΑΕΠ, και (γ) ο λόγος του καθαρού κοινωνικού µισθού, ο οποίος ορίζεται ως το πηλίκον του καθαρού κοινωνικού µισθού προς είτε τους µισθούς και τα ηµεροµίσθια
είτε το ΑΕΠ (βλ. Πίνακα 2).
Προκύπτει εποµένως ότι στον υπολογισµό του καθαρού κοινωνικού µισθού υπεισέρχονται
τρία κρίσιµα ζητήµατα. Πρώτον, ο ορισµός αυτού που οι Shaikh και Tonak αποκαλούν “εργαζόµενο πληθυσµό”, ο οποίος χρησιµοποιείται για την εµπειρική προσέγγιση της εργατικής
τάξης. ∆εύτερον, η εκτίµηση του τµήµατος των συνολικών κρατικών δαπανών που µετατρέπονται σε οφέλη της εργατικής τάξης είτε µε τη µορφή του χρηµατικού εισοδήµατος (π.χ. επιδόµατα ανεργίας, συντάξεις κ.λπ.) είτε µε τη µορφή της συλλογικής κατανάλωσης (π.χ. παιδεία,
υπηρεσίες υγείας κ.λπ.). Και τρίτον, η εκτίµηση του τµήµατος των συνολικών φόρων που καταβάλλονται από την εργατική τάξη.
4 ∆ηλαδή, αν αφαιρεθούν οι αυτοαπασχολούµενοι επαγγελµατίες και οι µικροί αγρότες.
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Ο εργαζόµενος πληθυσµός: Ο ορισµός του εργαζόµενου πληθυσµού περιλαµβάνει όλους
τους µισθωτούς και τους εξαρτωµένους από αυτούς, καθώς και τους συνταξιούχους, οι οποίοι
ανήκαν στους µισθωτούς κατά τη διάρκεια της οικονοµικά ενεργού ζωής τους. Αυτός ο ορισµός
της εργατικής τάξης περιλαµβάνει τα άτοµα τα οποία εξαρτώνται, εξαρτώνταν ή θα εξαρτηθούν
κυρίως από τη πώληση της εργασιακής τους δύναµης για την αναπαραγωγή τους. Το καθαρό
αποτέλεσµα της δηµοσιονοµικής πολιτικής επί των αγοραίων εισοδηµάτων αυτού του πληθυσµού (δηλαδή ο καθαρός κοινωνικός µισθός) και το µέγεθος του εν λόγω µισθού σε σχέση µε
το σύνολο των µισθών ή το ΑΕΠ (δηλαδή ο λόγος του καθαρού κοινωνικού µισθού) εκφράζουν
την κρατική επίδραση στο βιοτικό επίπεδο του πληθυσµού αυτού. Αυτός ακριβώς είναι ο ορισµός της εργατικής τάξης που υιοθετήθηκε σε όλες τις παρόµοιες µελέτες, δεδοµένου ότι αυτές
επικεντρώνονται στον τρόπο µε τον οποίο αλλάζει, µέσω της επίδρασης του κράτους, η κατανοµή, µεταξύ κεφαλαίου και µισθωτής εργασίας, του καθαρού εθνικού εισοδήµατος που προκύπτει από την αγορά (βλ. Shaikh and Tonak, 1994, σελ. 356, Akram-Lodhi, 1996, σελ. 181,
Sepehri and Chernomas, 1992, σελ. 75).
Η υιοθέτηση αυτού του ορισµού της εργατικής τάξης σηµαίνει ότι οι αυτοαπασχολούµενοι και ιδίως οι αγρότες5 εξαιρούνται από τον πληθυσµό ως προς τον οποίο εκτιµάται η αναδιανεµητική επίδραση του κράτους πρόνοιας. Θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι τουλάχιστον
ένα τµήµα του αγροτικού πληθυσµού πρέπει να συµπεριληφθεί στον ορισµό της εργατικής
τάξης. Ωστόσο, οι µικροί ανεξάρτητοι παραγωγοί εξαιρούνται από τον ορισµό της εργατικής
τάξης στη µελέτη αυτή για δύο λόγους. Ο πρώτος σχετίζεται µε τη φύση της χρησιµοποιούµενης µεθοδολογίας, η οποία εστιάζεται στην πάλη διανοµής ανάµεσα στο κεφάλαιο και τη
µισθωτή εργασία και τον τρόπο που το κράτος επηρεάζει τους αγοραίους µισθούς και τα
κέρδη. Ο δεύτερος λόγος είναι πρακτικός και αφορά την έλλειψη επαρκών στοιχείων για τον
αριθµό και το εισόδηµα των ανεξάρτητων αγροτοπαραγωγών, καθώς και άλλων στοιχείων
που θα µας επέτρεπαν να εκτιµήσουµε το τµήµα των κρατικών δαπανών που κατευθύνονται
προς αυτούς, καθώς και τους φόρους που καταβάλλουν κάθε χρόνο. Αυτή η αφαίρεση καθιστά τις διεθνείς συγκρίσεις του καθαρού κοινωνικού µισθού για τους µισθωτούς εργαζοµένους συνεπέστερες, αλλά δεν πρέπει να λησµονείται ότι η συνολική αναδιανεµητική επίδραση της δηµοσιονοµικής πολιτικής µπορεί να είναι κάπως διαφορετική από αυτήν που
αναφέρεται παρακάτω.
Κατανοµή των κρατικών δαπανών στους µισθωτούς εργαζοµένους (βλ. Πίνακα 3): Οι Εθνικοί Λογαριασµοί ταξινοµούν τις συνολικές δηµόσιες δαπάνες σε δηµόσια κατανάλωση, επιδοτήσεις, καθαρές µεταβιβάσεις προς τα νοικοκυριά, καθαρές µεταβιβάσεις στο εξωτερικό, δηµόσιες επενδύσεις και τόκους επί του δηµόσιου χρέους. Μπορούν να διακριθούν τρεις οµάδες
5 Η µεγάλη πλειοψηφία των αγροτών απασχολούνται σε οικογενειακά αγροκτήµατα. Οι µισθωτοί εργαζόµενοι στον αγροτικό
τοµέα, των οποίων ο αριθµός είναι µικρός, περιλαµβάνονται στον ορισµό της εργατικής τάξης που χρησιµοποιείται στην παρούσα µελέτη.
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Κατανοµή των οφελών από τις κρατικές δαπάνες στην εργατική τάξη

Κατηγορίες δημόσιων δαπανών
ταξινομημένες κατά οικονομική λειτουργία
Α. Δημόσια κατανάλωση

Οφέλη εργατικής τάξης

1. Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

---

2. Άμυνα

---

3. Δημόσια τάξη

---

4. Εκπαίδευση

Μερίδιο εργασίας

5. Υγεία

Μερίδιο εργασίας

6. Κοινωνική ασφάλιση και πρόνοια

Μερίδιο εργασίας

7. Κατοικία
8. Αναψυχή, πολιτισμός, θρησκεία
9. Οικονομικές υπηρεσίες

100% ή μερίδιο εργασίας
Μερίδιο εργασίας
---

9α. Ενέργεια και καύσιμα
9β. Γεωργία, ξυλεία, αλιεία
9γ. Ορυχεία, μεταποίηση, κατασκευές
9δ. Μεταφορές και τηλεπικοινωνίες

Μερίδιο εργασίας

9ε. Άλλες οικονομικές υπηρεσίες
10. Άλλες λειτουργίες
Β. Επιδοτήσεις
Επιδοτήσεις σε επιχειρήσεις

----------

Γ. Τρέχουσες μεταβιβάσεις σε νοικοκυριά
2. Επιδόματα ανεργίας

100% ή μερίδιο εργασίας
100%

3. Οικογενειακά επιδόματα

100% ή μερίδιο εργασίας

4. Επιδόματα ασθενείας

100% ή μερίδιο εργασίας

5. Μεταβιβάσεις πρόνοιας

Κοινωνικές δαπάνες, φόροι µισθωτών
εργαζοµένων και η δηµοσιονοµική κρίση
στη Νότια Ευρώπη

1. Συντάξεις

100%

Δ. Δημόσια επένδυση
1. Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
2. Άμυνα
3. Κατοικία

----------------------Μερίδιο εργασίας

-------------------------Ε. Δαπάνες για εισόδημα περιουσίας
1. Τόκοι
2. Ενοίκια

------------

Κοινωνική πολιτική και
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σε συνθήκες οικονοµικής κρίσης
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κρατικών δαπανών, ανάλογα µε τη συνάφειά τους µε το εισόδηµα και την κατανάλωση της
εργατικής τάξης.
Η Οµάδα Ι περιλαµβάνει δηµόσιες δαπάνες για µεταβιβάσεις και κοινωνική κατανάλωση
που απευθύνονται προς το σύνολο του πληθυσµού, δηλαδή δαπάνες για την υγεία, εκπαίδευση,
κοινωνική ασφάλιση και πρόνοια από την κατηγορία των δηµόσιων καταναλωτικών δαπανών
και µεταβιβάσεις υγείας και παιδείας από την κατηγορία των καθαρών µεταβιβάσεων προς τα
νοικοκυριά. Για να προσδιοριστεί το µέρος αυτών των δαπανών που µετατρέπεται σε εισόδηµα
και κατανάλωση της εργατικής τάξης, οι δαπάνες πολλαπλασιάζονται µε το ποσοστό των απασχολούµενων µισθωτών στον οικονοµικά ενεργό πληθυσµό.
Η Οµάδα ΙΙ περιλαµβάνει κρατικές δαπάνες που απευθύνονται αποκλειστικά προς τους
µισθωτούς, επιδοτώντας το εισόδηµα και την κατανάλωσή τους. Αυτές περιλαµβάνουν τις
συντάξεις των πρώην µισθωτών, επιδόµατα ανεργίας, επιδόµατα εργατικών ατυχηµάτων, οικογενειακά επιδόµατα και µεταβιβάσεις σε µη κερδοσκοπικά ιδρύµατα από την κατηγορία των
καθαρών µεταβιβάσεων προς ιδιώτες και τις δαπάνες στέγασης από την κατηγορία των δηµόσιων επενδύσεων.
Η Οµάδα ΙΙΙ περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες που δεν µπορούν να θεωρηθούν εισόδηµα ή
κατανάλωση για την εργατική τάξη, όπως είναι οι δηµόσιες καταναλωτικές δαπάνες για γενική
διοίκηση, απονοµή δικαιοσύνης, αστυνόµευση, εθνική άµυνα. Όλες αντιπροσωπεύουν κόστος
που είναι αναγκαίο για την αναπαραγωγή του συστήµατος. Το ίδιο συµβαίνει και για τις µεταβιβάσεις, όπως οι συντάξεις των αναπήρων πολέµου, οι καθαρές µεταβιβάσεις στο εξωτερικό,
οι επιδοτήσεις των επιχειρήσεων και οι πληρωµές για τόκους του δηµόσιου χρέους, που σε
µεγάλο βαθµό δεν αφορούν τον εργαζόµενο πληθυσµό.
Το άθροισµα των οφελών της εργατικής τάξης που προέρχονται από κρατικές δαπάνες των
Οµάδων Ι και ΙΙ παρέχει το σύνολο των οφελών της εργατικής τάξης για κάθε έτος.
Κατανοµή των συνολικών φόρων στους µισθωτούς εργαζοµένους (βλ. Πίνακα 4): Το σύνολο
των κρατικών εσόδων µπορεί να ταξινοµηθεί σε έξι κατηγορίες: φόροι προσωπικού εισοδήµατος, φόροι κερδών Α.Ε., φόροι περιουσίας, εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση, έµµεσοι φόροι
και άλλοι άµεσοι φόροι για την τοπική αυτοδιοίκηση και τα δηµόσια ταµεία.
Μπορούν και πάλι να διακριθούν τρεις οµάδες φόρων ανάλογα µε τη συνάφειά τους µε το
ακαθάριστο εισόδηµα από µισθωτή εργασία. Η Οµάδα Ι περιλαµβάνει τους φόρους που απορρέουν εξ ολοκλήρου από το εισόδηµα της µισθωτής εργασίας (συνολικές αποδοχές των µισθωτών εργαζοµένων και συντάξεις µισθωτών), όπως φόροι εισοδήµατος φυσικών προσώπων
(µισθωτών και συνταξιούχων) και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των µισθωτών.
Η Οµάδα ΙΙ περιλαµβάνει τους φόρους που επιβάλλονται στο σύνολο του πληθυσµού, όπως
είναι οι άµεσοι φόροι για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους δηµόσιους φορείς, οι έµµεσοι
φόροι και τα έσοδα από τα κρατικά µονοπώλια. Για να εκτιµηθεί το µέρος των άµεσων φόρων
που καταβάλλεται από την εργατική τάξη, πολλαπλασιάζονται τα έσοδα από τους φόρους
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Κατανοµή φόρων στην εργατική τάξη

Κατηγορίες φόρων

1.Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων
2.Φόροι τοπικής κυβέρνησης (αυτοδιοίκησης)
3.Φόροι κερδών ΑΕ

Φόροι εργατικής τάξης

Μερίδιο εργασίας
Μερίδιο εργασίας
---

4.Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης μισθωτών

100%

5.Φόροι μισθοδοσίας

100%

6.Φόροι ακίνητης περιουσίας

---

7. Έμμεσοι φόροι (φόροι κατανάλωσης)

Μερίδιο εργασίας

8. Άλλοι φόροι

Μερίδιο εργασίας

Κοινωνική πολιτική και
κοινωνική συνοχή στην Ελλάδα
σε συνθήκες οικονοµικής κρίσης

Κοινωνικές δαπάνες, φόροι µισθωτών
εργαζοµένων και η δηµοσιονοµική κρίση
στη Νότια Ευρώπη

αυτούς µε το µερίδιο των µισθωτών και συνταξιούχων στο σύνολο των φόρων προσωπικού
εισοδήµατος. Για να εκτιµηθεί το µερίδιο των έµµεσων φόρων που πληρώνει η εργατική τάξη,
πολλαπλασιάζονται τα έσοδα από έµµεσους φόρους µε το λόγο του αθροίσµατος των µισθών
και συντάξεων προς την ιδιωτική κατανάλωση.
Η Οµάδα ΙΙΙ περιλαµβάνει φόρους που δεν αφορούν την εργατική τάξη, όπως είναι οι φόροι
κερδών ΑΕ, οι φόροι ακίνητης περιουσίας, που καταβάλλονται κυρίως από εύπορους ιδιώτες,
και οι φόροι εισοδήµατος που καταβάλλουν οι αγρότες, οι έµποροι, οι βιοµήχανοι, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες και οι εισοδηµατίες.
Το άθροισµα των φόρων της Οµάδας Ι και το εκτιµώµενο τµήµα φόρων που καταβάλλονται
από την εργατική τάξη από την Οµάδα ΙΙ παρέχει τη συνολική φορολόγηση της εργατικής
τάξης για κάθε έτος.
Ο καθαρός κοινωνικός µισθός και ο λόγος καθαρού κοινωνικού µισθού: Η διαφορά µεταξύ
των συνολικών οφελών που αποκοµίζει από το κράτος και των συνολικών φόρων που καταβάλλει η εργατική τάξη είναι ο καθαρός κοινωνικός µισθός. Αυτή η καθαρή µεταβίβαση είναι
η καθαρή συνεισφορά του κράτους στο βιοτικό επίπεδο των µισθωτών εργαζοµένων και µπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Στη δεύτερη περίπτωση πρόκειται για έναν καθαρό φόρο επί
της µισθωτής εργασίας. Είναι επίσης χρήσιµο να εκφραστεί ο καθαρός κοινωνικός µισθός ως
ποσοστό κάποιου µακροοικονοµικού µεγέθους, όπως οι συνολικές αποδοχές των εργαζοµένων
ή το συνολικό προϊόν (ΑΕΠ) της οικονοµίας. Αυτός είναι ο λόγος του καθαρού κοινωνικού
µισθού και δείχνει τη σηµασία της ταξικής αναδιανεµητικής επίδρασης του κρατικού προϋπολογισµού, είτε σε σχέση µε το αρχικό αγοραίο εισόδηµα των µισθωτών είτε σε σχέση µε τη
συνολική οικονοµική επίδοση της χώρας. Πρέπει να σηµειωθεί ότι αυτού του είδους η πληροφορία δεν παρέχεται από το λόγο µεταβίβασης (transfer ratio, δηλαδή το λόγο των φόρων της
161

7.Gousiou-Maniatis:75 YEARS NEW NEW

21-05-12

11:12

162

εργατικής τάξης προς τα οφέλη τα οποία προσπορίζεται), ο οποίος παρουσιάστηκε από τον
Tonak (1987) και κατόπιν χρησιµοποιήθηκε ευρέως, κυρίως στις διεθνείς συγκρίσεις της αναδιανεµητικής επίδρασης του κοινωνικού κράτους (βλ. Freeman, 1991, Sepehri and Chernomas,
1992, Akram-Lodhi, 1996).

4

Ο καθαρός κοινωνικός µισθός στην Ελλάδα, την Πορτογαλία, τη Γαλλία,
την Ιταλία και την Ισπανία

Τα αποτελέσµατα της εκτίµησης του καθαρού κοινωνικού µισθού και των συνιστωσών του,
του λόγου οφελών της εργατικής τάξης και του λόγου φόρων της εργατικής τάξης παρουσιάζονται παρακάτω, αναδεικνύοντας µερικά κοινά χαρακτηριστικά για την αναδιανεµητική επίδραση του κοινωνικού κράτους σε όλες τις πέντε χώρες της Νότιας Ευρώπης και ειδικότερα
στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Ισπανία.
Ο Πίνακας 5 και το ∆ιάγραµµα 4 δείχνουν ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων 15 ετών
ο λόγος οφελών της εργατικής τάξης παρουσιάζει ελαφρά αύξηση σε όλες τις χώρες και
Πίνακας 5
Έτος

Ελλάδα

Ισπανία

Γαλλία

Ιταλία

Πορτογαλία

1996

0,131

0,229

0,352

0,237

0,211

1997

0,135

0,225

0,351

0,237

0,213

1998

0,140

0,225

0,348

0,237

0,212

1999

0,146

0,223

0,349

0,240

0,221

2000

0,151

0,225

0,347

0,236

0,224

2001

0,159

0,221

0,350

0,240

0,231

2002

0,163

0,227

0,360

0,239

0,238

2003

0,168

0,229

0,363

0,246

0,247

2004

0,172

0,235

0,366

0,245

0,256

2005

0,178

0,232

0,368

0,253

0,268

2006

0,180

0,234

0,365

0,261

0,263

2007

0,185

0,239

0,365

0,256

0,262

2008

0,199

0,253

0,369

0,264

0,254

Μέσος όρος

0,160

0,231

0,357

0,245

0,236

1995
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ακόµη περισσότερο στην Ελλάδα, όπου αρχίζει από πολύ χαµηλή τιµή, υποδηλώνοντας,
µεταξύ άλλων, ότι είναι σχετικά µικρό το ποσοστό των µισθωτών στη συνολική απασχόληση στην Ελλάδα (περίπου 65% κατά το τέλος της περιόδου έναντι του αντίστοιχου 80%
κατά µέσον όρο στις άλλες τέσσερεις χώρες). Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο λόγος οφελών της
εργατικής τάξης φαίνεται πανοµοιότυπος στην Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία,
τόσο ως προς το επίπεδο και τις διακυµάνσεις όσο και ως προς τη διαχρονική τάση. Στη
Γαλλία, ο λόγος οφελών της εργατικής τάξης είναι πολύ υψηλότερος από οπουδήποτε
αλλού, αντικατοπτρίζοντας την εκτενή συµµετοχή του κράτους στην αναπαραγωγή της
εργασιακής δύναµης, ενώ στην Ελλάδα είναι πολύ χαµηλότερος των υπολοίπων για ολόκληρη την περίοδο.
Αντίστοιχα, ο λόγος φόρων της εργατικής τάξης είναι πολύ υψηλότερος (και σχετικά
σταθερός) στη Γαλλία από ό,τι στις άλλες τέσσερεις χώρες και χαµηλότερος, αλλά µε αυξητική τάση, στην Ελλάδα. Η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Ιταλία επίσης επιδεικνύουν ελαφρώς αυξητική τάση του λόγου των φόρων της εργατικής τάξης. Όπως και µε το λόγο των
οφελών, ο λόγοι των φόρων στην Πορτογαλία και την Ισπανία παρουσιάζουν σχεδόν το ίδιο
επίπεδο και τάση. Ωστόσο, ο λόγος των φόρων στην Ιταλία είναι υψηλότερος από τον αντίστοιχο της Πορτογαλίας και της Ισπανίας κατά τέσσερεις εκατοστιαίες µονάδες του ΑΕΠ
κατά µέσον όρο.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι, παρά τις διαδεδοµένες αντιλήψεις για σηµαντική αποχώρηση του
κράτους από το πεδίο της κοινωνικής πολιτικής και της αναπαραγωγής της εργασιακής δύναµης κατά την περίοδο του νεοφιλελευθερισµού, οι λόγοι των οφελών και των φόρων της εργα163
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Οφέλη της εργατικής τάξης ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ στις χώρες της
Νότιας Ευρώπης (1995-2008)

Έτος

Ελλάδα

Ισπανία

Γαλλία

Ιταλία

Πορτογαλία

1996

0,200

0,253

0,384

0,298

0,244

1997

0,207

0,253

0,383

0,308

0,242

1998

0,216

0,257

0,385

0,311

0,244

1999

0,223

0,262

0,390

0,310

0,248

2000

0,226

0,265

0,384

0,307

0,251

2001

0,226

0,264

0,380

0,300

0,253

2002

0,233

0,266

0,378

0,299

0,260

2003

0,228

0,269

0,377

0,298

0,268

2004

0,225

0,269

0,378

0,295

0,264

2005

0,227

0,274

0,381

0,300

0,276

2006

0,231

0,280

0,378

0,309

0,282

2007

0,239

0,281

0,372

0,315

0,283

2008

0,244

0,264

0,372

0,316

0,284

Μέσος όρος

0,223

0,265

0,380

0,304

0,260

1995

0,194

∆ιάγραµµα 5

0,250

0,376

0,294
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Καθαρός κοινωνικός µισθός ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ στις χώρες της
Νότιας Ευρώπης, 1995-2008

Έτος

Ελλάδα

Ισπανία

Γαλλία

Ιταλία

Πορτογαλία

1996

-0,069

-0,024

-0,032

-0,061

-0,033

1997

-0,071

-0,028

-0,032

-0,071

-0,029

1998

-0,076

-0,032

-0,037

-0,073

-0,032

1999

-0,078

-0,039

-0,040

-0,069

-0,027

2000

-0,075

-0,040

-0,037

-0,071

-0,027

2001

-0,067

-0,043

-0,030

-0,060

-0,021

2002

-0,070

-0,039

-0,018

-0,060

-0,022

2003

-0,060

-0,039

-0,014

-0,051

-0,022

2004

-0,053

-0,034

-0,012

-0,049

-0,009

2005

-0,049

-0,042

-0,012

-0,047

-0,008

2006

-0,050

-0,046

-0,013

-0,048

-0,019

2007

-0,054

-0,042

-0,007

-0,059

-0,021

2008

-0,046

-0,011

-0,003

-0,052

-0,030

Μέσος όρος

-0,063

-0,034

-0,022

-0,059

-0,024

1995

-0,065

-0,014

-0,026

-0,056

-0,041
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τικής τάξης και στις πέντε χώρες (εξαιρουµένου του λόγου των φόρων στη Γαλλία) παρουσιάζουν ακόµη αυξητική τάση, αν και µε επιβραδυνόµενο ρυθµό.6
Τα αποτελέσµατα της εκτίµησης του καθαρού κοινωνικού µισθού ως ποσοστού του ΑΕΠ,
δηλαδή του λόγου του καθαρού κοινωνικού µισθού, παρουσιάζονται στον Πίνακα 7 και το ∆ιάγραµµα 6 παρακάτω. Η καθαρή επίδραση του κράτους στο αγοραίο εισόδηµα και στο επίπεδο
διαβίωσης της εργατικής τάξης και στις πέντε χώρες ήταν συστηµατικά αρνητική (δηλαδή ήταν
ένας καθαρός φόρος στην εργατική τάξη) για όλη την εξεταζόµενη περίοδο.
Στην Ελλάδα και την Ιταλία, η µέση τιµή του λόγου του καθαρού κοινωνικού µισθού για
την περίοδο των 14 ετών ήταν -6,3% και -5,9% του ΑΕΠ, αντίστοιχα. Η διαχρονική τάση του
όµως ήταν θετική και επιπλέον παρατηρείται ότι κατά το πρώτο µέρος της περιόδου (19956 O Harman (2007) διατύπωσε την άποψη ότι η ταξική πάλη και οι ανάγκες της καπιταλιστικής οικονοµίας για ένα λειτουργικό
εργατικό δυναµικό εµποδίζουν το κράτος από το να προβεί σε δραστικές περικοπές των κοινωνικών δαπανών. Βεβαίως, η εµπειρική
ανάλυση στην παρούσα µελέτη δείχνει ότι αυτές οι δαπάνες, το κύριο µέρος των οποίων καταλήγει στους συνταξιούχους, καλύπτονται από τους ίδιους τους (ενεργούς) µισθωτούς.
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Καθαρός κοινωνικός µισθός ως % του ΑΕΠ, 1995-2008

0

Γαλλία

-0,01
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-0,02
-0,03
(%)

-0,04
-0,05
-0,06
-0,07
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2002) η µέση τιµή του λόγου ήταν -7,1% για την Ελλάδα και -6,5% για την Ιταλία, παραµένοντας σχετικά σταθερή, ενώ για το υπόλοιπο της περιόδου (2003-2008) ήταν -5,2% για την
Ελλάδα και -5,1% για την Ιταλία, µε ανοδική τάση.
Ο λόγος του καθαρού κοινωνικού µισθού στις άλλες τρεις χώρες παρουσιάζει παρόµοια
µέση τιµή για τη συνολική περίοδο, η οποία κυµαίνεται από -2% έως -3,5% του ΑΕΠ. Στη Γαλλία ο λόγος αυξάνεται σε όλη τη διάρκεια της περιόδου, στην Ισπανία µειώνεται (µε εξαίρεση
τα δύο τελευταία έτη, καθώς µε την έναρξη της κρίσης ο καθαρός κοινωνικός µισθός αυξάνεται παντού µε την εξαίρεση της Πορτογαλίας) και στην Πορτογαλία αρχικά αυξάνεται και
έπειτα µειώνεται.
Στον Πίνακα 8 παρουσιάζονται οι µέσες τιµές του δηµόσιου ελλείµµατος, των τόκων για τη
εξυπηρέτηση του δηµόσιου χρέους και του καθαρού κοινωνικού µισθού ως ποσοστά του ΑΕΠ
για την περίοδο 1995-2008. Από τον πίνακα προκύπτει ότι, και στις πέντε χώρες, για τα δηµοΠίνακας 8

Μέσοι όροι του καθαρού κοινωνικού µισθού, του δηµόσιου ελλείµµατος και
των τόκων του δηµόσιου χρέους ως ποσοστά (%) του ΑΕΠ, 1995-2008
Ελλάδα

Ισπανία

Γαλλία

Ιταλία

Πορτογαλία

Καθαρός κοινωνικός μισθός/ΑΕΠ

-0,063

-0,034

-0,022

-0,059

-0,024

Δημόσιο έλλειμμα/ΑΕΠ

-0,065

-0,022

-0,033

-0,035

-0,041

0,067

0,030

0,030

0,066

0,032

Τόκοι δημόσιου χρέους/ΑΕΠ
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Μέσοι όροι του καθαρού κοινωνικού µισθού σε επιλεγµένες χώρες
για επιλεγµένες χρονικές περιόδους

Χώρα

ΗΠΑ (1952-1997)

Καθαρός κοινωνικός μισθός
ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ
-0,067

Ην. Βασίλειο (1970-1990)

-0,024

Νέα Ζηλανδία (1949-1975)

-0,016

Καναδάς (1955-1988)

0

Γαλλία (1995-2005)

-0,022

Ιταλία (1995-2008)

-0,059

Ισπανία (1995-2008)

-0,034

Πορτογαλία (1995-2008)

-0,024

Ελλάδα (1958-1995)

-0,064

Ελλάδα (1995-2008)

-0,063

Πηγές: Shaikh and Tonak (2000), Sepehri and Chernomas (1992), Akram-Lodhi (1996), Maniatis (2003), Reveley (2006).
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σιονοµικά ελλείµµατα, τουλάχιστον για τα τελευταία 14 έτη, ευθύνονται οι τόκοι για την εξυπηρέτηση του δηµόσιου χρέους. Οι εργαζόµενοι συνεισφέρουν µε τους καθαρούς φόρους τους
(τον αρνητικό καθαρό κοινωνικό µισθό) στα δηµόσια οικονοµικά, βοηθώντας το κράτος να
παρουσιάζει ισοσκελισµένο ισολογισµό όταν από τις συνολικές κρατικές δαπάνες αφαιρεθούν
οι τόκοι.
Συνολικά, τα αποτελέσµατα της έρευνας των συγγραφέων για τις πέντε χώρες της Νότιας
Ευρώπης αναδεικνύουν τέσσερα σηµεία.
Πρώτον, ο καθαρός κοινωνικός µισθός είναι συστηµατικά αρνητικός και στις πέντε χώρες
για κάθε έτος της εξεταζόµενης περιόδου. Όπως και σε όλες τις άλλες χώρες που έχουν εξεταστεί µέχρι τώρα στη βιβλιογραφία (βλ. Πίνακα 9 παρακάτω), η εργατική τάξη στην ουσία επιδοτεί το κράτος και ίσως και το κεφάλαιο, αποδίδοντας έναν καθαρό φόρο από το εισόδηµά της
κάθε έτος. Είναι εποµένως σαφές ότι οι µισθωτοί εργαζόµενοι δεν µπορούν να θεωρηθούν
υπεύθυνοι για τις δηµοσιονοµικές δυσχέρειες που αντιµετωπίζουν οι χώρες της Νότιας Ευρώπης. Τα κοινωνικά τους οφέλη χρηµατοδοτούνται απευθείας από τους φόρους τους.
∆εύτερον, το µέσο µέγεθος του καθαρού κοινωνικού µισθού φαίνεται να είναι σχετικά
παραπλήσιο και στις πέντε χώρες, κυµαινόµενο από -2% έως -6% του ΑΕΠ.
Τρίτον, ο λόγος του καθαρού κοινωνικού µισθού δεν παρουσιάζει µεγάλες διακυµάνσεις
στη Γαλλία και στην Πορτογαλία, ενώ στην Ισπανία ακολουθεί πτωτική τάση, σε αντίθεση µε
ό,τι συνέβη στην Ελλάδα και την Ιταλία.
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Τέταρτον, ακόµη και αν τα εκτιµώµενα αποτελέσµατα για τις διαφορετικές χώρες αφορούν
διαφορετικές χρονικές περιόδους, µπορούν να εξαχθούν τα παρακάτω συµπεράσµατα: ο λόγος
του καθαρού κοινωνικού µισθού σε δύο από τις χώρες της Νότιας Ευρώπης, δηλαδή στην
Ελλάδα και την Ιταλία, φαίνεται να είναι παραπλήσιος της τιµής του λόγου του καθαρού κοινωνικού µισθού στις ΗΠΑ, που διαφέρει αρκετά από τη µέση τιµή του λόγου του καθαρού κοινωνικού µισθού σχεδόν σε όλες τις άλλες ανεπτυγµένες καπιταλιστικές χώρες. Εφόσον στην
Πορτογαλία και την Ισπανία, δύο άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης, ο λόγος του καθαρού κοινωνικού µισθού πλησιάζει αυτόν του Ηνωµένου Βασιλείου, µπορεί να προβληθεί ο ισχυρισµός
ότι η αναδιανεµητική επίδοση του “µεσογειακού” κοινωνικού κράτους έναντι της εργατικής
τάξης µοιάζει µε αυτήν του φιλελεύθερου, “υπολειµµατικού” κοινωνικού κράτους.

5

Συµπεράσµατα

Με βάση τα αποτελέσµατα της εµπειρικής ανάλυσης των συγγραφέων της µελέτης, καθώς
και εκείνα από άλλες συναφείς µελέτες, γίνεται φανερό ότι ο καθαρός κοινωνικός µισθός αποτελεί στη πραγµατικότητα έναν καθαρό φόρο επί του εισοδήµατος της εργατικής τάξης. Επιπλέον, ο όρος “κοινωνικό κράτος” είναι παραπλανητικός ως προς τον πραγµατικό ρόλο τον
οποίο διαδραµατίζει το καπιταλιστικό κράτος στη διανοµή του εισοδήµατος όσον αφορά την
εργατική τάξη. Όπως παρατήρησαν οι Shaikh και Tonak, κατά τη δεκαετία του 1980 το κοινωνικό κράτος αποτελούσε ένα “µύθο” και έτσι παραµένει τρεις δεκαετίες αργότερα. Αυτό δεν
σηµαίνει ότι η εργατική τάξη δεν πρέπει να εναντιώνεται σε προσπάθειες µείωσης των κοινωνικών δαπανών, αύξησης του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης και αυξήσεων των φόρων τους
οποίους καταβάλλει, οι οποίες θα µειώσουν ακόµη περισσότερο το λόγο του καθαρού κοινωνικού µισθού.
Οι προσπάθειες αυτές δεν πηγάζουν αποκλειστικά από τις δηµοσιονοµικές δυσχέρειες που
αντιµετωπίζουν οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσµο. Η µείωση του αγοραίου και του µεταδηµοσιονοµικού µεριδίου της εργατικής τάξης είναι σήµερα ακόµη πιο αναγκαία και επιτακτική για
το σύστηµα, καθώς οι συνολικές οικονοµικές επιδόσεις κατά την περίοδο του νεοφιλελευθερισµού και, ακόµη περισσότερο, κατά την τρέχουσα περίοδο της κρίσης υστερούν σηµαντικά
αυτών της “χρυσής περιόδου” και δεν αφήνουν κανένα περιθώριο για µισθολογικές ή κοινωνικές παραχωρήσεις. Φαίνεται ότι ο αγώνας των κυριαρχούµενων τάξεων εναντίον του νεοφιλελεύθερου καπιταλισµού δεν είχε αποτέλεσµα µέχρι τώρα, επειδή ο πρώτος γύρος άσκησης της
πολιτικής νεοφιλελευθερισµού αντιµετωπίστηκε από τους αντιπάλους της, ιδίως αρκετούς
ριζοσπάστες οικονοµολόγους, ως µια εσφαλµένη, αναποτελεσµατική επιλογή πολιτικής εκ
µέρους των κυβερνήσεων και του κεφαλαίου και όχι ως η µόνη δυνατή µορφή πολιτικής που ο
σύγχρονος καπιταλισµός µπορεί να υιοθετήσει. Μ’ άλλα λόγια, η πάλη εναντίον του νεοφιλε168

Κοινωνικές δαπάνες,
φόροι µισθωτών εργαζοµένων
και η δηµοσιονοµική κρίση στη Νότια Ευρώπη

7.Gousiou-Maniatis:75 YEARS NEW NEW

21-05-12

11:12

169

Κοινωνικές δαπάνες, φόροι µισθωτών
εργαζοµένων και η δηµοσιονοµική κρίση
στη Νότια Ευρώπη

λευθερισµού µπορεί να είναι αποτελεσµατική µόνο αν είναι ένας αγώνας εναντίον του συστήµατος συνολικά και όχι εναντίον κάποιας πολιτικής η οποία υποτίθεται ότι είναι άστοχη ή άδικη
για την πλειοψηφία του πληθυσµού.
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Ο κίνδυνος χαµηλού εισοδήµατος
στα νοικοκυριά µισθωτών και ανέργων
κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης*
Σταύρος Ζωγραφάκης
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών
Θεόδωρος Μητράκος
Τράπεζα της Ελλάδος

1

Εισαγωγή

Η τρέχουσα δηµοσιονοµική κρίση και η ταυτόχρονη βαθιά οικονοµική ύφεση έχουν κάνει
πιο επιτακτική την ανάγκη για συστηµατική καταγραφή και ανάλυση των δεδοµένων της αγοράς εργασίας, καθώς µια σειρά µεταρρυθµίσεων έχουν ήδη υλοποιηθεί, ενώ νέες προκλήσεις
παραµένουν για το άµεσο µέλλον. Η σύνδεση των εξελίξεων στην αγορά εργασίας µε τους κοινωνικούς δείκτες της ανισότητας και της φτώχειας έχει πλέον τεκµηριωθεί, καθώς, όπως προκύπτει από πολλές µελέτες, η ένταξη στην αγορά εργασίας, και µάλιστα σε θέσεις εργασίας
υψηλής ποιότητας, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα αποτροπής καταστάσεων φτώχειας, ανέχειας και κοινωνικού αποκλεισµού. Στους µηχανισµούς σύνδεσης περιλαµβάνονται τόσο η
κατάσταση ως προς την απασχόληση ή την ανεργία όσο και το ύψος της αµοιβής της εργασίας,
δηλαδή ο µισθός. Από την πλευρά της ανεργίας, η συνεχιζόµενη σηµαντική αύξηση του αριθµού των ανέργων στην Ελλάδα κατά την τελευταία διετία δεν αποτελεί απλώς αρνητική εξέλιξη του συγκεκριµένου µεγέθους, αλλά συνδυάζεται µε άλλες, ακόµα πιο ανησυχητικές, παραµέτρους στη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης. Για παράδειγµα, η ανεργία έχει πλέον πλήξει τον
πιο σκληρό πυρήνα του κοινωνικού ιστού, καθώς το µερίδιο των ανέργων που δηλώνουν
“αρχηγοί ή υπεύθυνοι νοικοκυριού” έχει αυξηθεί εντονότατα κατά τη διάρκεια της τρέχουσας
κρίσης. Μια τέτοια εξέλιξη πρέπει ασφαλώς να αξιολογηθεί προσεκτικά µε στόχο τη λήψη
µέτρων πολιτικής για τη διασφάλιση της σταθερότητας και της κοινωνικής συνοχής.
Από την άλλη πλευρά, ο βαθµός έντασης της απασχόλησης των µελών του νοικοκυριού αποτελεί για σχεδόν όλες τις χώρες της ΕΕ καθοριστικό παράγοντα αποτροπής καταστάσεων φτώχειας. Ωστόσο, όπως προκύπτει από τα στοιχεία για τον κίνδυνο φτώχειας, το 14,2% των εργα* Το άρθρο απηχεί τις απόψεις των συγγραφέων και όχι κατ’ ανάγκην αυτές της Τράπεζας της Ελλάδος.
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ζοµένων στη χώρα µας βρισκόταν το 2009 κάτω από τη γραµµή της φτώχειας, έναντι ποσοστού
8% για το µέσο όρο των χωρών της ΕΕ-15.1 Εξαιρετικά υψηλός έναντι των άλλων χωρών είναι
και ο κίνδυνος φτώχειας για τους µερικώς απασχολουµένους στην Ελλάδα (31% έναντι 11% στην
ΕΕ-15), αν και το ποσοστό των µερικώς απασχολουµένων στη χώρα µας είναι µικρό σε σύγκριση
µε τις περισσότερες άλλες χώρες. Επιπλέον, όπως επισηµαίνεται στην έκθεση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την παιδική φτώχεια (European Commission, 2008), η Ελλάδα ανήκει στην οµάδα
των χωρών της ΕΕ (µαζί µε την Ισπανία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, τη Λιθουανία, τη Λεττονία
και την Πολωνία) που χαρακτηρίζονται από σχετικώς πιο υψηλά ποσοστά παιδικής φτώχειας, αν
και είναι µικρό το ποσοστό των φτωχών παιδιών που διαµένουν σε νοικοκυριά που βρίσκονται
εκτός της αγοράς εργασίας. Αντίθετα, εµφανίζονται πολύ µεγάλα ποσοστά παιδικής φτώχειας σε
νοικοκυριά απασχολουµένων. Οι κύριοι παράγοντες φτώχειας για τα νοικοκυριά µε εργαζόµενα
µέλη σ’ αυτές τις χώρες είναι η χαµηλή ένταση εργασίας (π.χ. µικρό ποσοστό νοικοκυριών µε δύο
ή περισσότερα εργαζόµενα µέλη), σε συνδυασµό µε τα χαµηλά εισοδήµατα των εργαζοµένων
(π.χ. υψηλά ποσοστά φτώχειας για τα νοικοκυριά µε δύο εργαζόµενα µέλη).
Οι παράγοντες που συµβάλλουν στη λεγόµενη “φτώχεια των εργαζοµένων” διαφέρουν
σηµαντικά µεταξύ των χωρών. Ωστόσο, καθοριστικοί παράγοντες φαίνεται να είναι το χαµηλό
µορφωτικό επίπεδο, η προσωρινή ή ευέλικτη µορφή εργασίας (µερική απασχόληση, εποχική
εργασία κ.ά.), αλλά και το ύψος των κοινωνικών δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΠ σε συνδυασµό
µε τον τρόπο µε τον οποίο κατανέµονται ή χρηµατοδοτούνται οι δαπάνες αυτές.2 Επιπλέον, οι
χαµηλές αποδοχές, σε συνδυασµό µε την υποαπασχόληση (ιδίως για ορισµένες µορφές οικογενειακής δοµής όπως είναι οι µονογονεϊκές οικογένειες) αποτελούν παράγοντες που µπορούν να
εξηγήσουν τις διαστάσεις της φτώχειας ορισµένων οµάδων εργαζοµένων. Το χαµηλό ποσοστό
απασχόλησης των γυναικών, το οποίο θεωρείται ένας από τους ισχυρότερους παράγοντες που
συµβάλλουν σε αυξανόµενα επίπεδα φτώχειας για την οµάδα των απασχολουµένων, γίνεται
λιγότερο καθοριστικός παράγοντας όταν στην ανάλυση συµπεριληφθούν οι κοινωνικές δαπάνες. Το εύρηµα αυτό δηµιουργεί εύλογη αµφιβολία για την επίδραση της απασχόλησης στη µείωση του ποσοστού της φτώχειας των εργαζοµένων. ∆ηλαδή, η ύπαρξη απασχόλησης αµβλύνει
το επίπεδο της συνολικής φτώχειας, αλλά παράλληλα µπορεί να οδηγήσει σε έναν αυξανόµενο
αριθµό χαµηλόµισθων, οι οποίοι είναι ευάλωτοι στην εργασιακή φτώχεια (Guillaume, 2008,
Halleröd and Larsson, 2010, European Commission, 2011).3
1 Είναι γεγονός ότι και το συνολικό ποσοστό φτώχειας είναι αρκετά υψηλότερο στην Ελλάδα (20%) σε σύγκριση µε το µέσο
όρο των χωρών της ΕΕ-15 (16%). Ωστόσο, η σχετική διαφορά για την εν λόγω οµάδα εργαζοµένων είναι ακόµα µεγαλύτερη.
2 Σύµφωνα µε µελέτη του ΟΟΣΑ, τα υψηλά επιδόµατα ανεργίας και οι παροχές της κοινωνικής πρόνοιας από τη µία πλευρά
και η φορολογία του εισοδήµατος από την άλλη αποτελούν αντικίνητρα, τα οποία εξηγούν τη µειωµένη προσφορά εργασίας για θέσεις
µε χαµηλές αµοιβές (OECD, 2011).
3 Ακόµη και στις περιπτώσεις όπου η απασχόληση οδηγεί σε αύξηση του αριθµού των χαµηλόµισθων που παραµένουν κάτω
από τη γραµµή της φτώχειας, είναι προφανές ότι η νέα θέση τους στην αγορά εργασίας βελτιώνει σηµαντικά την οικονοµική τους
κατάσταση. Ακόµη και αν η ύπαρξη απασχόλησης δεν προωθεί τον χαµηλόµισθο πάνω από τη γραµµή φτώχειας, είναι βέβαιο ότι µειώνει το χάσµα της φτώχειας, δηλαδή την απόστασή του από το όριο της φτώχειας.
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Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η µέτρηση του κινδύνου χαµηλού εισοδήµατος για τα
νοικοκυριά των µισθωτών και ανέργων κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης. Η βασική ιδέα
είναι ο συνδυασµός τόσο της κατάστασης απασχόλησης και ανεργίας των µελών των νοικοκυριών όσο και του ύψους της αµοιβής της εργασίας τους (µισθός), µε στόχο την εκτίµηση του
κινδύνου που αυτά αντιµετωπίζουν στην περίοδο της τρέχουσας κρίσης να βρεθούν σε δυσµενείς καταστάσεις οικονοµικής επισφάλειας, φτώχειας ή και κοινωνικού αποκλεισµού. Η εµπειρική ανάλυση της µελέτης βασίζεται στην αξιοποίηση των πρωτογενών δεδοµένων των τριµηνιαίων Ερευνών Εργατικού ∆υναµικού (ΕΕ∆) που διενεργούνται από την Ελληνική Στατιστική
Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Οι έρευνες αυτές έχουν το πλεονέκτηµα ότι είναι τριµηνιαίες, αποτυπώνουν
την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς εργασίας, καλύπτουν το σύνολο της χώρας, άρα είναι
αντιπροσωπευτικές του πληθυσµού, και παρέχουν πλήθος χρήσιµων πληροφοριών τόσο για το
ίδιο το νοικοκυριό όσο και για όλα τα µέλη του ηλικίας 15 ετών και άνω.
Η µελέτη περιλαµβάνει τέσσερις ακόµη ενότητες. Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζονται
συνοπτικά τα βασικά χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας µε έµφαση στις πρόσφατες εξελίξεις στη διάρκεια της κρίσης και γίνεται περιγραφή των Ερευνών Εργατικού ∆υναµικού που
αποτελούν τη βάση δεδοµένων της παρούσας µελέτης. Στην τρίτη ενότητα ορίζεται ο δείκτης
κινδύνου χαµηλού εισοδήµατος και παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του και οι διαστάσεις
του ως προς τις βασικές µεταβλητές της αγοράς εργασίας. Στην τέταρτη ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα οικονοµετρικών εκτιµήσεων των προσδιοριστικών παραγόντων του κινδύνου χαµηλού εισοδήµατος, ενώ στην τελευταία ενότητα συνοψίζονται τα συµπεράσµατα της
ανάλυσης που προηγήθηκε.

2

Στατιστικά δεδοµένα και πρόσφατες εξελίξεις στην αγορά εργασίας

Κοινωνική πολιτική και
κοινωνική συνοχή στην Ελλάδα
σε συνθήκες οικονοµικής κρίσης

Ο κίνδυνος χαµηλού εισοδήµατος
στα νοικοκυριά µισθωτών και ανέργων
κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης

2.1 Στατιστικά δεδοµένα: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού
Για τους σκοπούς της παρούσας µελέτης χρησιµοποιήθηκαν κυρίως τα µικροδεδοµένα των
τριµηνιαίων Ερευνών Εργατικού ∆υναµικού (ΕΕ∆) που διενήργησε η ΕΛΣΤΑΤ (α΄ τρίµηνο του
2009 έως και το α΄ τρίµηνο του 2011). Η περίοδος αυτή επιλέχθηκε διότι καλύπτει το µεγαλύτερο µέρος του χρονικού διαστήµατος κατά το οποίο η τρέχουσα κρίση βρισκόταν σε πλήρη
εξέλιξη. Επίσης, για λόγους σύγκρισης των αποτελεσµάτων εµπειρικών εκτιµήσεων, σε ορισµένες περιπτώσεις αξιοποιήθηκαν και τα δεδοµένα της προηγούµενης περιόδου, 2007-2008.
Η ΕΕ∆ διενεργείται από το 1981. Μέχρι το 1997 τα αποτελέσµατα εξάγονταν σε ετήσια
βάση, µε περίοδο αναφοράς το β΄ τρίµηνο του έτους. Από το 1998 η έρευνα παράγει τριµηνιαία αποτελέσµατα, µε βασικό σκοπό την κατανοµή του πληθυσµού σε εργάσιµη ηλικία (15
ετών και άνω) σε απασχολουµένους, ανέργους και οικονοµικά µη ενεργούς. Επιπλέον, συλλέγει πρόσθετες πληροφορίες, που αφορούν χαρακτηριστικά της κύριας εργασίας, ύπαρξη και
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χαρακτηριστικά τυχόν δεύτερης εργασίας, επίπεδο εκπαίδευσης το οποίο έχει ολοκληρώσει ο
ερωτώµενος, συµµετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, προηγούµενη εργασιακή εµπειρία
και πληροφορίες σχετικά µε την αναζήτηση εργασίας.4
Η µεθοδολογία συλλογής πληροφοριών για την ΕΕ∆5 στηρίζεται στην τεχνική του κυλιόµενου (rotating) πάνελ, κατά την οποία κάθε µέλος του δείγµατος συµµετέχει στην έρευνα για
έξι συνεχόµενα τρίµηνα (“κύµατα”). Καλύπτει τον πληθυσµό των ιδιωτικών νοικοκυριών που
διαµένει ή προτίθεται να διαµείνει τουλάχιστον ένα χρόνο στην Ελλάδα. Το µέγεθος του τριµηνιαίου δείγµατος της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού ανέρχεται σε 30.000 νοικοκυριά περίπου (µέσο κλάσµα δειγµατοληψίας 0,85%) και αντικαθίσταται κατά το 1/6 του σε κάθε επόµενο τρίµηνο, επιλογή η οποία συνεπάγεται τη διενέργεια τουλάχιστον 120.000 συνεντεύξεων
ετησίως. Το δείγµα της έρευνας ισοκατανέµεται µέσα στις 4 (ή 5) εβδοµάδες κάθε µήνα.
Ο ορισµός του ανέργου στην ΕΕ∆, ο οποίος χρησιµοποιείται και στο πλαίσιο της παρούσας
µελέτης, στηρίζεται στον ορισµό του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας των Ηνωµένων Εθνών
(ILO). Συγκεκριµένα, ο ερωτώµενος χαρακτηρίζεται ως άνεργος εφόσον είναι ηλικίας 15-74
ετών και δεν είναι απασχολούµενος (σύµφωνα µε τον πιο κάτω ορισµό), ήταν άµεσα διαθέσιµος για εργασία και είτε αναζητούσε ενεργά εργασία τις τελευταίες τέσσερις εβδοµάδες (αναφέρει τις συγκεκριµένες ενέργειες που έκανε για το σκοπό αυτό) είτε έχει βρει εργασία, την
οποία θα αναλάβει µέσα στους επόµενους τρεις µήνες. Απασχολούµενα θεωρούνται τα άτοµα
ηλικίας 15 ετών και άνω τα οποία την εβδοµάδα αναφοράς είτε εργάστηκαν έστω και µία ώρα
µε σκοπό την αµοιβή ή το κέρδος είτε εργάστηκαν στην οικογενειακή επιχείρηση είτε δεν εργάστηκαν αλλά είχαν µια εργασία ή επιχείρηση από την οποία απουσίαζαν προσωρινά.
Το τελευταίο ερώτηµα της ΕΕ∆ υποβάλλεται µόνο προς τα εργαζόµενα µε την ιδιότητα του
µισθωτού µέλη του νοικοκυριού και αφορά τις µηνιαίες αποδοχές τους. Ειδικότερα, το σχετικό
ερώτηµα διατυπώνεται ως εξής: “Ποιες είναι συνολικά οι καθαρές µηνιαίες αποδοχές σας από
την κύρια εργασία, συµπεριλαµβανοµένων των πρόσθετων αµοιβών (αφορά αποδοχές του
τελευταίου µήνα);”. Οι απαντήσεις στο ερώτηµα αυτό από την έρευνα του α΄ τριµήνου του
2009 κατατάσσονται σε ένα από τα παρακάτω δέκα κλιµάκια αµοιβών: µέχρι 499 ευρώ, 500699 ευρώ, 700-799 ευρώ, 800-899 ευρώ, 900-999 ευρώ, 1.000-1.099 ευρώ, 1.100-1.299 ευρώ,
1.300-1.599 ευρώ, 1.600-1.749 ευρώ, 1.750 ευρώ και άνω. Αυτές οι πληροφορίες αξιοποιούνται για τους σκοπούς της παρούσας µελέτης.
Στην ανάλυσή µας χρησιµοποιήθηκαν διαστρωµατικά στοιχεία των εννέα πιο πρόσφατων
ΕΕ∆ της περιόδου από το 2009 έως το α΄ τρίµηνο του 2011. Πιο συγκεκριµένα, χρησιµοποιή4 Η ΕΕ∆ είναι πλήρως εναρµονισµένη µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία µε βάση τον Κανονισµό του Συµβουλίου (ΕΚ αριθ.
577/9.3.98) ο οποίος καθορίζει το σχεδιασµό και τα χαρακτηριστικά της έρευνας. Το πλαίσιο της έρευνας τροποποιήθηκε µε τους διαδοχικούς Κανονισµούς 1372/2007, 2257/2003 και 1991/2002.
5 Όπως σε όλες τις έρευνες για τα νοικοκυριά, τα άτοµα που διαµένουν µόνιµα σε συλλογικές κατοικίες (δηλαδή νοσοκοµεία,
ξενοδοχεία, στρατόπεδα, άσυλα, οίκους ευγηρίας, ορφανοτροφεία κ.λπ.), καθώς και οι άστεγοι, δεν καλύπτονται από την έρευνα.
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θηκαν τα µέλη των νοικοκυριών όλων των τριµήνων ερευνών της εξεταζόµενης περιόδου, ενώ
συγκρίσεις των αποτελεσµάτων αυτών έγιναν και µε τα β΄ τρίµηνα των ερευνών που προηγήθηκαν της τρέχουσας κρίσης (2007 και 2008). Λόγω του ότι η παρούσα µελέτη επικεντρώνεται
στους ανέργους και τους µισθωτούς για την εκτίµηση του κινδύνου χαµηλού εισοδήµατος, από
την ανάλυση εξαιρέθηκαν τα νοικοκυριά στα οποία συνυπήρχαν µέλη µε κάποια άλλη ιδιότητα
εκτός των ανέργων, των µισθωτών και των µη οικονοµικά ενεργών.

Ο κίνδυνος χαµηλού εισοδήµατος
στα νοικοκυριά µισθωτών και ανέργων
κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης

2.2 Πρόσφατες εξελίξεις στην ελληνική αγορά εργασίας
Σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΕΕ∆ για το α΄ τρίµηνο του 2011, ο αριθµός των
απασχολουµένων ανήλθε σε 4.194 χιλιάδες άτοµα και των ανέργων σε 792,6 χιλιάδες. Το ποσοστό ανεργίας ήταν 15,9% το α΄ τρίµηνο του 2011, έναντι 14,2% του προηγούµενου τριµήνου
και 11,7%, 9,3% και 8,3% του α΄ τριµήνου του 2010, του 2009 και του 2008 αντίστοιχα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην αρχή της τρέχουσας κρίσης το ποσοστό ανεργίας έλαβε τη χαµηλότερη τιµή της τελευταίας εικοσαετίας (7,2% το β΄ και το γ΄ τρίµηνο του 2008), αφού προηγουµένως είχε αποκλιµακωθεί σταδιακά από τη µέγιστη τιµή του, την οποία είχε λάβει το 1999
(µέσος έτους: 12,1%, δ΄ τρίµηνο: 12,7%).6
Ο αριθµός των ανέργων αυξήθηκε το α΄ τρίµηνο του 2011 κατά 11,3% σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο και κατά 35,1% σε σχέση µε το α΄ τρίµηνο του 2010. Οι αντίστοιχες αυξήσεις
µεταξύ του α΄ τριµήνου του 2010 και των α΄ τριµήνων των ετών 2009 και 2008 ήταν 26,9% και
13,7%. Από την άλλη πλευρά, η απασχόληση µειώθηκε το α΄ τρίµηνο του 2011 κατά 2,4% σε
σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο και κατά 5,2% σε σχέση µε το α΄ τρίµηνο του 2010. Κατά
1,3% και 0,6% µειώθηκε η απασχόληση σε ετήσια βάση το α΄ τρίµηνο του 2010 και του 2009.
Σύµφωνα µε την ΕΕ∆ του α΄ τριµήνου του 2011, έχουν βρει απασχόληση 84,2 χιλιάδες
άτοµα τα οποία ήταν άνεργα πριν από ένα έτος, ενώ στο ίδιο χρονικό διάστηµα 47,7 χιλιάδες
άτοµα µετακινήθηκαν από τον οικονοµικά µη ενεργό πληθυσµό σε θέσεις απασχόλησης. Αντίθετα, 195,2 χιλιάδες άτοµα τα οποία ένα χρόνο πριν ήταν απασχολούµενα δήλωσαν άνεργα το
α΄ τρίµηνο του 2011 και άλλα 101,6 χιλιάδες άτοµα που ήταν απασχολούµενα έχουν πλέον
καταστεί οικονοµικώς µη ενεργά. Επιπλέον, 102,3 χιλιάδες άτοµα που πριν από ένα έτος ανήκαν στον οικονοµικά µη ενεργό πληθυσµό εισήλθαν στην αγορά εργασίας αναζητώντας απασχόληση, αλλά είναι άνεργα. Με βάση την εξέλιξη του αριθµού των απασχολουµένων κατά
τοµέα της οικονοµίας, σε όλους τους τοµείς παρατηρείται µείωση του αριθµού των απασχολουµένων σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του προηγούµενου έτους. Στον πρωτογενή τοµέα
6 Το σύνολο των εγγεγραµµένων ανέργων στο µητρώο του ΟΑΕ∆ για τον Ιούνιο του 2011 ανήλθε σε 687.173 άτοµα. Από αυτά,
το 57,6% είναι γυναίκες, το 37,9% είναι εγγεγραµµένα για χρονικό διάστηµα ίσο ή και περισσότερο των 12 µηνών, το 35,3% διαµένουν στην Περιφέρεια Αττικής, το 28,0% είναι κάτω των 30 ετών, το 45,5% είναι απόφοιτοι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ενώ το
92,7% είναι Έλληνες πολίτες. Το σύνολο των επιδοτούµενων ανέργων κατά τον Ιούνιο του 2011 ανέρχεται σε 198.315 άτοµα ή 28,9%
του συνόλου. Βλ. ∆ελτίο Τύπου, Στατιστικά στοιχεία ΟΑΕ∆, Ιούνιος 2011, Αθήνα, 15.7.2011.
Κοινωνική πολιτική και
κοινωνική συνοχή στην Ελλάδα
σε συνθήκες οικονοµικής κρίσης

177

8.Zografakis-Mitrakos:75 YEARS NEW NEW

∆ιάγραµµα 1

21-05-12

11:14

178

Ποσοστό % ανεργίας κατά φύλο, 1998-2011
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η µείωση ανέρχεται σε 7,7%, στο δευτερογενή σε 13,8% και στον τριτογενή σε 2,2%, ενώ το
αντίστοιχο µερίδιο των τοµέων αυτών στη συνολική απασχόληση διαµορφώθηκε σε 12,4%,
18,4% και 69,2% το α΄ τρίµηνο του 2011.
Το ∆ιάγραµµα 1 παρουσιάζει την εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας κατά την περίοδο 1998-2011
(α΄ τρίµηνο) τόσο για το σύνολο του εργατικού δυναµικού της Ελλάδος όσο και για τους άνδρες
και τις γυναίκες χωριστά. Η τάση έχει µεν διακυµάνσεις, αλλά είναι σαφώς πτωτική από το τελευταίο τρίµηνο του 1999 έως τις απαρχές της τρέχουσας κρίσης, ενώ είναι εµφανείς οι δραµατικές
επιπτώσεις της τρέχουσας οικονοµικής κρίσης στην ανεργία. Πράγµατι, από τα µέσα του 2008
έως τις αρχές του 2011 καταγράφεται εντονότατη αύξηση του ποσοστού ανεργίας, κατά 8,7 εκατοστιαίες µονάδες (από 7,2% το β΄ και το γ΄ τρίµηνο του 2008 σε 15,9% το α΄ τρίµηνο του 2011).
Σε επίπεδο ευρωζώνης (ΕΑ17), το εποχικά διορθωµένο ποσοστό ανεργίας ήταν 9,9% το
Μάιο και τον Απρίλιο του 2011, έναντι 10,2% το Μάιο του 2010. Για το σύνολο των χωρών της
ΕΕ (ΕU27) το αντίστοιχο ποσοστό ανεργίας ήταν 9,3% το Μάιο και τον Απρίλιο του 2011, έναντι 9,7% το Μάιο του 2010.7 Σε απόλυτους όρους, µε βάση τις εκτιµήσεις της Eurostat, 22.378
χιλιάδες άτοµα στην EU27 (εκ των οποίων 15.510 στην ΕΑ17) ήταν άνεργα το Μάιο του 2011.
Τον τελευταίο χρόνο το ποσοστό ανεργίας µειώθηκε σε 19 χώρες-µέλη και αυξήθηκε µόνο σε
οκτώ, όπου η µεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στην Ελλάδα (κατά τέσσερις εκατοστιαίες
µονάδες) και πολύ µικρότερη αύξηση σηµειώθηκε στη Βουλγαρία, την Κύπρο και τη Σλοβενία
7 Με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας καταγράφηκαν στην Ισπανία (20,9%),
στη Λιθουανία (16,3%) και στη Λεττονία (16,2%), ενώ τα µικρότερα στην Ολλανδία (4,2%), στην Αυστρία (4,3%) και στο Λουξεµβούργο (4,5%).
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(κατά µία εκατοστιαία µονάδα). Ως προς τη διαχρονική εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας για το
σύνολο των χωρών της ΕΕ σε σχέση µε την Ελλάδα, επισηµαίνεται ότι η αύξηση της ανεργίας
στην περίοδο της κρίσης είχε µικρότερη ένταση (αύξηση κατά περίπου τρεις εκατοστιαίες
µονάδες) και διάρκεια, καθώς ξεκίνησε το β΄ τρίµηνο του 2008, κορυφώθηκε στο β΄ τρίµηνο
του 2010 και αποκλιµακώθηκε στη συνέχεια.8
Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών στην Ελλάδα ήταν συστηµατικά υπερδιπλάσιο του
ποσοστού ανεργίας των ανδρών. Με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία, το ποσοστό ανεργίας των
γυναικών έφθασε το 19,5% (408,5 χιλιάδες άτοµα) το α΄ τρίµηνο του 2011 έναντι 13,3% (384,1
χιλιάδες άτοµα) των ανδρών, διατηρώντας σε όλη την περίοδο της κρίσης µια διαφορά έξι και
πλέον εκατοστιαίων µονάδων έναντι των ανδρών. ∆ιαχρονικά ωστόσο, τόσο το ποσοστό ανεργίας των γυναικών όσο και εκείνο των ανδρών ακολούθησαν ανάλογη πορεία µε αυτήν για το
σύνολο του πληθυσµού, που παρουσιάστηκε στην προηγούµενη παράγραφο.9
Σε απόλυτους όρους η εξέλιξη του αριθµού των ανέργων κατά φύλο για την περίοδο 19982011 παρουσιάζεται στο ∆ιάγραµµα 2. Στο ίδιο διάγραµµα απεικονίζεται και ο λόγος του αριθµού των άνεργων γυναικών προς τον αριθµό των άνεργων ανδρών. Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει η σηµαντική µείωση της αναλογίας αυτής κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης. Ειδικότερα, ο αριθµός των άνεργων γυναικών το β΄ τρίµηνο του 2008 ήταν 1,61 φορές µεγαλύτερος (220,5 χιλιάδες) από τον αριθµό των άνεργων ανδρών (136,6 χιλιάδες). Ωστόσο, η αναλο8 Βλ. Eurostat, News Release Euro-indicators, 99/2011-1 July 2011.
9 Το Μάιο του 2011 για το σύνολο των χωρών της ΕΕ το ποσοστό ανεργίας των γυναικών ήταν 9,5% (ΕΑ17: 10,2%), έναντι
9,2% για τους άνδρες (ΕΑ17: 9,6%). Τα αντίστοιχα ποσοστά το Μάιο του 2010 ήταν 9,6% και 9,8%.
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Ποσοστό % ανεργίας κατά οµάδες ηλικίας των νέων και φύλο, 1998-2011
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γία αυτή µειώθηκε σταδιακά σε όλη την περίοδο της κρίσης και έφθασε το 1,06 στο α΄ τρίµηνο
του 2011, οπότε ο αριθµός των άνεργων γυναικών υπερείχε κατά 24,4 χιλιάδες του αντίστοιχου
αριθµού των ανδρών. Το στοιχείο αυτό αποτελεί ένδειξη ότι, στη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης, η ανεργία έχει πλέον πλήξει τον πιο σκληρό πυρήνα του κοινωνικού ιστού, όπως είναι οι
άνδρες αρχηγοί ή υπεύθυνοι του νοικοκυριού.10
Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα το α΄ τρίµηνο του 2011 παρατηρείται στους
νέους ηλικίας 15-29 ετών (30,9%), το οποίο µάλιστα για τις νέες γυναίκες έφθασε στο 35,8%
έναντι 26,9% στους άνδρες. Τα αντίστοιχα ποσοστά είναι σηµαντικώς µικρότερα στο α΄ τρίµηνο του 2010 (22,3% για το σύνολο, 27,4% για τις γυναίκες και 18,1% για τους άνδρες). Τόσο
στους άνδρες όσο και στις γυναίκες παρατηρείται µια αντίστροφη σχέση µεταξύ ηλικίας και
ποσοστού ανεργίας, καθώς τα ποσοστά ανεργίας στις ηλικιακές οµάδες 15-19, 20-24 και 25-29
είναι χαρακτηριστικώς υψηλότερα από αυτά των µεγαλύτερων ηλικιακών οµάδων. Στα πρώτα,
αλλά και τα πιο πρόσφατα τρίµηνα της υπό εξέταση περιόδου, 1998-2011, το ποσοστό ανεργίας των γυναικών ηλικίας 15-19 ετών ξεπέρασε ακόµα και το 50%, ενώ των γυναικών ηλικίας
20-24 ετών ήταν συνήθως υψηλότερο του 35%. Τα ποσοστά για τους άνδρες των αντίστοιχων
ηλικιακών οµάδων είναι επίσης υψηλά, όχι όµως τόσο όσο αυτά των γυναικών, και στην εξεταζόµενη περίοδο κυµαίνονται µεταξύ 14% και 52% για την οµάδα 15-19 ετών και µεταξύ 14%
και 31% για την οµάδα 20-24 ετών (∆ιάγραµµα 3).
10 Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, σε όλες τις νοτιοευρωπαϊκές χώρες, οι εργαζόµενες γυναίκες εκτιµάται ότι αντιµετωπίζουν σχετικά χαµηλότερο κίνδυνο φτώχειας συγκριτικά µε τους εργαζόµενους άνδρες. Ωστόσο, ο κίνδυνος αυτός είναι µεγαλύτερος στην
Ελλάδα από τον αντίστοιχο των γυναικών σε άλλες χώρες της ΕΕ (Bardone and Guio, 2005).
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Η ανεργία των νέων κυµάνθηκε σε πολύ υψηλά επίπεδα σε σχέση µε το σύνολο του πληθυσµού και για το σύνολο των χωρών της ΕΕ. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Eurostat για το α΄ τρίµηνο του 2011 µε βάση τον εναρµονισµένο ορισµό της ανεργίας, η χώρα µας βρισκόταν στη
δεύτερη θέση (µετά την Ισπανία) αναφορικά µε το ποσοστό ανεργίας των νέων µέχρι 24 ετών
σε σύγκριση µε όλες τις χώρες της ΕΕ-27 (38,5%, έναντι κοινοτικού µέσου όρου 20,7% και
ευρωζώνης 20,4%). Το αποτέλεσµα αυτό οφείλεται κυρίως στα υψηλότατα ποσοστά ανεργίας
των νέων γυναικών, τα οποία στην περίπτωση της Ελλάδος το α΄ τρίµηνο του 2011 έφθασαν το
62,1% και 44,9% για τις ηλικιακές οµάδες 15-19 και 20-24 ετών, αντίστοιχα.11
Αν ληφθεί υπόψη το επίπεδο εκπαίδευσης, το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας µε βάση τα πιο
πρόσφατα στοιχεία της ΕΕ∆ για το α΄ τρίµηνο του 2011 παρατηρείται για όσους δεν έχουν πάει
καθόλου σχολείο (23,4%) και ακολουθούν τα άτοµα που έχουν τελειώσει µερικές τάξεις δηµοτικού (18,9%) και οι απόφοιτοι τριτάξιας µέσης εκπαίδευσης (18,2%). Τα χαµηλότερα ποσοστά παρατηρούνται σε όσους έχουν διδακτορικό ή µεταπτυχιακό (9,8%) και στους πτυχιούχους
της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (10,6%).12
Από το σύνολο των ανέργων, το 88,9% αναζητεί εργασία ως µισθωτός µε πλήρη απασχόληση και από αυτούς το 51,7% αναζητεί αποκλειστικά πλήρη απασχόληση, ενώ το 39,7% αναζητεί µεν πλήρη αλλά στην ανάγκη είναι διατεθειµένο να εργαστεί και µε µερική απασχόληση.
Σηµειωτέον ότι το ποσοστό των µισθωτών, το οποίο εκτιµάται σε 63,4% του συνόλου των απασχολουµένων, εξακολουθεί να είναι χαµηλότερο του µέσου όρου της ΕΕ, στην οποία ανέρχεται στο 80%. Το ποσοστό της µερικής απασχόλησης παραµένει στην Ελλάδα σχετικά χαµηλό
και ανέρχεται στο 6,8% του συνόλου των απασχολουµένων. Από το υποσύνολο αυτό των εργαζοµένων, το 54,1% δηλώνει ότι δεν µπόρεσε να βρει πλήρη απασχόληση, ενώ το 5,9% ότι φροντίζει µικρά παιδιά ή εξαρτώµενους ενήλικες.
Το ποσοστό των “νέων ανέργων”, δηλαδή όσων εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά
εργασίας αναζητώντας απασχόληση, ανέρχεται το α΄ τρίµηνο του 2011 στο 22,8% του συνόλου
των ανέργων, ενώ οι µακροχρόνια άνεργοι (αυτοί που αναζητούν από 12 µήνες και άνω εργασία,
ανεξάρτητα από το αν είναι “νέοι” ή “παλαιοί” άνεργοι) αποτελούν αντίστοιχα το 46,6%. Το
ποσοστό ανεργίας των ξένων πολιτών είναι µεγαλύτερο από το αντίστοιχο των Ελλήνων (19,8%
έναντι 15,5%), ενώ επισηµαίνεται ότι το 73,3% των ξένων πολιτών είναι οικονοµικά ενεργό,
ποσοστό σηµαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο των Ελλήνων πολιτών, το οποίο είναι 52,0%.
11 Το Μάιο του 2011 το ποσοστό ανεργίας των νέων έως 25 ετών ήταν 20% για την ευρωζώνη και 20,4% για την EΕ-27, έναντι
21,2% το Μάιο του 2010 και για τις δύο περιοχές. Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ισπανία (44,4%), την Ελλάδα (38,5%
στο α΄ τρίµηνο του 2011) και τη Σλοβακία (33,7%).
12 Για µια πρόσφατη διερεύνηση των προσδιοριστικών παραγόντων της ανεργίας στην Ελλάδα, µε έµφαση στις µεταβλητές που
σχετίζονται µε το επίπεδο εκπαίδευσης των µελών του εργατικού δυναµικού, βλ. µεταξύ άλλων Μητράκος κ.ά. (2010α), Νικολίτσα
(2007), ΙΟΒΕ (2007), Καραµεσίνη (2006, 2007), ΙΣΤΑΜΕ (2006), Καραµεσίνη και Πρόκου (2006), Κατσανέβας και Λιβανός (2005).
Βλ. επίσης τις µελέτες που παρουσιάστηκαν και δηµοσιεύθηκαν στα πρακτικά της ηµερίδας (22 Μαρτίου 2010) Η ελληνική αγορά
εργασίας: Χαρακτηριστικά, εξελίξεις και προοπτικές, Τράπεζα της Ελλάδος, 2010.
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Σε επίπεδο περιφέρειας διαµονής, το µεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται το α΄ τρίµηνο του 2011 στο Νότιο Αιγαίο (24,3%) και τη ∆υτική Μακεδονία (22,3%), ενώ αντίθετα το
χαµηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στην Πελοπόννησο (12,4%) και στο Βόρειο
Αιγαίο (12,6%).
Στη συνέχεια παρουσιάζονται ορισµένα ακόµη χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς
εργασίας, τα οποία διερευνώνται πιο διεξοδικά στο εµπειρικό µέρος του άρθρου, µε έµφαση
στην περίοδο της τρέχουσας κρίσης. Στο ∆ιάγραµµα 4 παρουσιάζεται ο αριθµός των νοικοκυριών µε ένα, δύο, τρία ή περισσότερα άνεργα µέλη για την περίοδο 2007-2011. Προκύπτει
σηµαντική αύξηση του αριθµού των νοικοκυριών µε άνεργα µέλη, από 320 χιλιάδες το β΄ τρίµηνο του 2008 στις 658 χιλιάδες το α΄ τρίµηνο του 2011. Ακόµα πιο σηµαντική ήταν την ίδια
περίοδο η αύξηση του αριθµού των νοικοκυριών µε δύο ή περισσότερα άνεργα µέλη από τις
34 στις 115 χιλιάδες νοικοκυριά. Τα στοιχεία αυτά επαληθεύουν την πολύ δύσκολη οικονοµική κατάσταση στην οποία έχει πλέον περιέλθει µεγάλος αριθµός νοικοκυριών µε δύο ή
περισσότερα άνεργα µέλη.
Παρόµοιες διαπιστώσεις προκύπτουν και από τα στοιχεία του ∆ιαγράµµατος 5, όπου το
σύνολο των ανέργων στην περίοδο της τρέχουσας κρίσης διακρίνεται σε αρχηγούς, δεύτερο
µέλος, που κατά κανόνα είναι η σύζυγος, και στα άλλα άνεργα µέλη. Είναι χαρακτηριστική η
αύξηση του ποσοστού (ως προς το σύνολο των ανέργων) των αρχηγών των νοικοκυριών που
είναι άνεργοι στην περίοδο της κρίσης, το οποίο από 26,5% στο α΄ τρίµηνο του 2009 αυξάνεται σε 30,6% το α΄ τρίµηνο του 2011. Η αύξηση αυτή του µεριδίου των άνεργων αρχηγών αντισταθµίζεται από τη µείωση του αντίστοιχου µεριδίου των άνεργων συζύγων, που από 36,5% το
α΄ τρίµηνο του 2009 µειώθηκε τα επόµενα δύο έτη σε 32,9%. Αυτό πιθανόν σχετίζεται, έως ένα
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Ποσοστό % άνεργων µελών µε διάκριση σε: “αρχηγός”, “σύζυγος” και “άλλο
µέλος” (ως προς το σύνολο των ανέργων), 2009-2011
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Αρχηγός

2ο μέλος (σύζυγος)

Άλλο μέλος

37

Ποσοστά %

35
33
31
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25
2009 Ι

2009 ΙΙ

2009 ΙΙΙ

2009 ΙV

2010 Ι

2010 ΙΙ

2010 ΙΙΙ

2010 ΙV

2011 Ι

Πηγή: Επεξεργασµένα στοιχεία ΕΕ∆, ΕΛ.ΣΤΑΤ.

βαθµό, και µε τη µετατόπιση των γυναικών εκτός της αγοράς εργασίας λόγω απογοήτευσης
κατά τη διαδικασία αναζήτησης νέας εργασίας. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί µια ακόµη ένδειξη για
τις δυσµενείς επιπτώσεις της τρέχουσας κρίσης ως προς τα χαρακτηριστικά της ανεργίας,
καθώς φαίνεται ότι όλο και περισσότερο πλήττεται ο σκληρός πυρήνας της ελληνικής οικογένειας (αρχηγοί νοικοκυριών).
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2.3 Πηγές εισοδήµατος ανέργων και κίνδυνος φτώχειας
Όπως τονίστηκε ήδη, για την εκτίµηση του κινδύνου χαµηλού εισοδήµατος των νοικοκυριών η παρούσα εργασία συνδυάζει τόσο την κατάσταση από πλευράς απασχόλησης των µελών
τους όσο και τα εισοδήµατά τους. Αφού εξετάστηκαν στην προηγούµενη ενότητα οι εξελίξεις
ως προς τα χαρακτηριστικά της απασχόλησης και της ανεργίας στην περίοδο της κρίσης, στην
ενότητα αυτή διερευνώνται οι πηγές εισοδήµατος των µισθωτών και ανέργων που αποτελούν
την οµάδα αναφοράς της µελέτης.
Οι απαντήσεις στο ερώτηµα της ΕΕ∆ για το δ΄ τρίµηνο του 2010 “ποιες είναι οι πηγές
συντήρησης των ανέργων κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριµήνου” παρουσιάζονται στο ∆ιάγραµµα 6. Όπως προκύπτει, το 58,7% των ανέργων δηλώνει ότι καλύπτει τις ανάγκες διαβίωσής του χάρη στη βοήθεια που του παρέχουν τα άλλα µέλη του νοικοκυριού στο οποίο ζει, ενώ
ένα πρόσθετο 6,8% στηρίζεται σε άτοµα εκτός του ίδιου του νοικοκυριού. Το ότι είναι περιορισµένο το δίκτυο κοινωνικής προστασίας προκύπτει από το γεγονός ότι µόνο το 12,1% των
ανέργων δηλώνει ότι η πηγή συντήρησής του είναι τα επιδόµατα ανεργίας ή άλλη βοήθεια κοινωνικής προστασίας. Τέλος, το ποσοστό των ανέργων που καλύπτει τα έξοδα διαβίωσης χάρη
στα εισοδήµατα περιουσίας ανέρχεται µόλις σε 2,9%. Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι
183
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Πηγές συντήρησης των ανέργων
(Ποσοστά %)
Πολλαπλές πηγές
15,2

Από άλλα μέλη του
νοικοκυριού
58,7

Από περιουσία
2,9
Επιδόματα ή βοήθεια
12,1
Από εργασία
4,0
Από σύνταξη
0,4
Από άλλα άτομα εκτός
νοικοκυριού
6,8
Πηγή: Επεξεργασµένα στοιχεία ΕΕ∆, ΕΛ.ΣΤΑΤ.
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Πηγή: Επεξεργασµένα στοιχεία ΕΕ∆, ΕΛ.ΣΤΑΤ.

σηµαντικό ρόλο για την προστασία των ανέργων στην Ελλάδα διατηρεί ο σχετικά ισχυρός
θεσµός του άτυπου οικογενειακού δικτύου.
Από την εξέταση των πηγών συντήρησης των ανέργων κατά ηλικία προκύπτουν ορισµένα
ακόµη ενδιαφέροντα συµπεράσµατα (∆ιάγραµµα 7). Καθώς αυξάνεται η ηλικία των ανέργων,
µειώνεται σηµαντικά το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν ότι λαµβάνουν βοήθεια από άλλα
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Κίνδυνος φτώχειας εργαζοµένων και ένταση απασχόλησης µε βάση τα εισοδήµατα
του 2008
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40
30
20

27,2

25,8
18,2
10,3

10

11,3

9,8 10,9

0
0≤WI<0,5

0,5≤WI<1

0≤WI<1

WI=1

Πηγή: Eurostat, EU-SILC, 2009.

Ο κίνδυνος χαµηλού εισοδήµατος
στα νοικοκυριά µισθωτών και ανέργων
κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης

άτοµα του νοικοκυριού. Ειδικότερα, από 83,9% για τους ανέργους ηλικίας 15 έως 19 ετών, το
ποσοστό µειώνεται στο 37,7% για τους µεγαλύτερης ηλικίας, 60 έως 64 ετών. Αντίθετα, αυξάνεται το ποσοστό αυτών που λαµβάνουν επιδόµατα ή άλλη κοινωνική βοήθεια καθώς αυξάνεται η ηλικία, δεδοµένου ότι οι προϋποθέσεις παροχής των επιδοµάτων ανεργίας σχετίζονται
θετικά µε τον προηγούµενο εργασιακό βίο του δικαιούχου. Επιπλέον, η περιουσία ως πηγή
συντήρησης του ανέργου αυξάνεται αισθητά µε την ηλικία του (από 0% στις ηλικίες 15-19
ετών, το ποσοστό αυξάνεται σε 11,5% στις ηλικίες 60-64 ετών).
Από το ∆ιάγραµµα 8 προκύπτει µια σαφώς θετική σχέση µεταξύ της έντασης απασχόλησης
για τα µέλη ενός νοικοκυριού µε ή χωρίς εξαρτώµενα παιδιά και της αποτροπής καταστάσεων
φτώχειας. Πράγµατι, καθώς αυξάνεται ο λόγος του αριθµού των µηνών που έχουν εργαστεί τα
ενεργά µέλη ενός νοικοκυριού προς το συνολικό αριθµό µηνών που θα µπορούσαν θεωρητικά
να έχουν εργαστεί, οπότε και ο δείκτης της έντασης της απασχόλησης13 αυξάνεται από 0 σε 0,5
και κατόπιν σε 1, τα ποσοστά φτώχειας µειώνονται δραστικά. Συγκεκριµένα, στα νοικοκυριά
όπου ο δείκτης έντασης της απασχόλησης είναι µεταξύ 0 και 0,5, το 18,2% των νοικοκυριών
χωρίς παιδιά και το 41,7% των νοικοκυριών µε εξαρτώµενα παιδιά ζουν σε συνθήκες φτώχειας.
Όταν ο δείκτης λαµβάνει τιµή από 0,5 έως 1, τα ποσοστά φτώχειας µειώνονται σχεδόν στο µισό
(10,3% για τα νοικοκυριά χωρίς παιδιά και 25,8% για νοικοκυριά µε παιδιά). Τα ποσοστά αυτά
13 Η ένταση της απασχόλησης ορίζεται ως ο λόγος του αριθµού των µηνών που έχουν εργαστεί τα ενεργά µέλη ενός νοικοκυριού ηλικίας 15-64 ετών προς το συνολικό αριθµό µηνών που θα µπορούσαν θεωρητικά να έχουν εργαστεί. Ανεξάρτητα από την ηλικία τους, τα παιδιά που σπουδάζουν δεν υπολογίζονται στα µέλη του νοικοκυριού.
Κοινωνική πολιτική και
κοινωνική συνοχή στην Ελλάδα
σε συνθήκες οικονοµικής κρίσης
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Ποσοστά % φτώχειας για επιµέρους οµάδες νοικοκυριών, 2008
Ποσοστά % φτώχειας με βάση:
%
νοικοκυριών

τη συνολική
δαπάνη

το συνολικό
εισόδημα

το διαθέσιμο
εισόδημα

Νοικοκυριά με άνεργο και άλλους εργαζομένους

2,3

21,4

23,4

23,8

Νοικοκυριά με άνεργο και μισθωτό

4,2

25,3

31,5

29,9

Νοικοκυριά με άνεργο και συνταξιούχο

1,5

30,2

23,4

18,6

Νοικοκυριά μόνο με άνεργα μέλη

0,9

39,0

43,6

56,9

Σύνολο

100

14,9

15,6

16,5

Ομάδα νοικοκυριών

Νοικοκυριά χωρίς άνεργα μέλη

91,1

13,8

14,2

15,3

Πηγή: Επεξεργασµένα στοιχεία Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισµών (ΕΟΠ) 2008, ΕΛ.ΣΤΑΤ.

µειώνονται περαιτέρω σε 9,8% και 10,9% αντίστοιχα όταν όλα τα µέλη του νοικοκυριού είναι
πλήρως απασχολούµενα (τιµή δείκτη 1). Με άλλα λόγια, διαπιστώνεται µια σαφώς αρνητική
σχέση µεταξύ της έντασης της απασχόλησης των µελών του νοικοκυριού και του ποσοστού
φτώχειας.14 Η ένταση της απασχόλησης των µελών του νοικοκυριού αναδεικνύεται για την
Ελλάδα καθοριστικός παράγοντας αποτροπής καταστάσεων φτώχειας τόσο για το σύνολο των
νοικοκυριών όσο και, κυρίως, για τα νοικοκυριά µε παιδιά.15
Από την άλλη πλευρά, ο Πίνακας 1 δείχνει ότι η παρουσία άνεργων µελών στο νοικοκυριό
αυξάνει δραµατικά τα ποσοστά φτώχειας, ανεξάρτητα µάλιστα από τη µεταβλητή η οποία χρησιµοποιείται για τη µέτρηση της φτώχειας (συνολική δαπάνη, εισόδηµα ή διαθέσιµο εισόδηµα).
Ειδικότερα για τα νοικοκυριά χωρίς άνεργα µέλη το ποσοστό της φτώχειας κυµαίνεται από
13% έως 15%, ενώ η συνύπαρξη ανέργων µε άλλους εργαζοµένους σχεδόν διπλασιάζει τα
ποσοστά αυτά (21%-24%). Είναι επίσης εντυπωσιακό το ποσοστό της φτώχειας για τα νοικοκυριά µόνο µε άνεργα µέλη, το οποίο, ανάλογα µε την κατανοµή, κυµαίνεται από 39% (κατανοµή συνολικής δαπάνης) έως 56,9% (κατανοµή διαθέσιµου εισοδήµατος).16
14 Σηµειωτέον ότι η εργασία των Halleröd and Larsson (2010) έδειξε ότι στη σηµερινή Σουηδία την τελευταία δεκαετία έχει
αρχίσει να σχηµατίζεται µια διαχωριστική γραµµή ανάµεσα στους εργαζοµένους που διατηρούν µια σταθερή θέση στην αγορά εργασίας (υψηλή ένταση και υψηλές αποδοχές) και σε αυτούς που η εργασία τους είναι επισφαλής (χαµηλή ένταση - προσωρινές συµβάσεις, µερική απασχόληση µε χαµηλότερες αποδοχές). Η αύξηση του αριθµού των µελών της δεύτερης οµάδας απασχολουµένων στη
Σουηδία οδηγεί σε αύξηση της φτώχειας των εργαζοµένων.
15 Για µια αναλυτική παρουσίαση των εξελίξεων και των προσδιοριστικών παραγόντων της παιδικής φτώχειας στην Ελλάδα,
βλ. Μητράκος (2008).
16 Με βάση την ανάλυση των στοιχείων της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισµών, προκύπτει επίσης ότι η αυτοαπασχόληση, η µερική απασχόληση, η προσωρινή εργασία, το χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης και η µεγάλη ηλικία αποτελούν σηµαντικούς επιβαρυντικούς παράγοντες για την εµφάνιση της φτώχειας των εργαζοµένων στην Ελλάδα. Σ’ αυτά θα πρέπει να προστεθεί και η σύνθεση του νοικοκυριού, καθώς και η συµµετοχή των µελών του στην απασχόληση (Κετσετζοπούλου, 2009).
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3.1 Ο ορισµός του κινδύνου χαµηλού εισοδήµατος
Η περιγραφή της κοινωνικής και οικονοµικής πραγµατικότητας στη διάρκεια της τρέχουσας
κρίσης δηµιουργεί έντονες ανησυχίες.17 Η ανεργία αυξάνεται εντονότατα, τα ονοµαστικά και
ιδίως τα πραγµατικά εισοδήµατα συρρικνώνονται, το κοινωνικό κράτος πλήττεται εξαιτίας των
δηµοσιονοµικών προσαρµογών, ενώ οι κοινωνικοί δείκτες ανισότητας και φτώχειας επιδεινώνονται (Λεβέντη και Ματσαγγάνης, 2011). Η οικονοµική ύφεση που πλήττει την ελληνική οικονοµία έχει δυσµενείς επιδράσεις σε όλους, αν και η ένταση των επιδράσεων αυτών διαφοροποιείται µεταξύ πληθυσµιακών οµάδων. Πλήττονται σχεδόν όλες οι οµάδες των νοικοκυριών, είτε
είναι φτωχές είτε ανήκουν στα µεσαία εισοδηµατικά στρώµατα είτε είναι πλούσιες. Ωστόσο,
πλήττονται περισσότερο εργαζόµενοι µε χαµηλή συσσώρευση ανθρώπινου κεφαλαίου. Οι
µισθωτοί έχουν µεγαλύτερες πιθανότητες να χάσουν την εργασία τους αν εργάζονται σε περισσότερο κυκλικούς κλάδους (κατασκευές, τουρισµός), αν έχουν λίγα χρόνια υπηρεσίας, αν είναι
46-55 ετών, αν είναι χαµηλόµισθοι και, τέλος, αν το επίπεδο εκπαίδευσής τους είναι χαµηλό. Ο
συνεχής επαναπροσδιορισµός, από την πλευρά των νοικοκυριών, των προσδοκιών επί το δυσµενέστερο για το επόµενο αµέσως διάστηµα επιτείνει τις επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης, ενώ,
όταν η αβεβαιότητα για την επόµενη ηµέρα γίνεται βεβαιότητα, η καταναλωτική συµπεριφορά
την επόµενη στιγµή ξεκινά από νέα µόνιµα χαµηλότερη βάση (Zografakis and Spathis, 2011).
Στην παρούσα ενότητα οι αρνητικές αυτές εξελίξεις ποσοτικοποιούνται µε την εκτίµηση
ενός δείκτη κινδύνου χαµηλού εισοδήµατος για τα νοικοκυριά µε µέλη µισθωτούς ή ανέργους.
Ο περιορισµός της ανάλυσης σ’ αυτά τα νοικοκυριά επιβάλλεται από τα δεδοµένα της ΕΕ∆,
καθώς το ερώτηµα σε σχέση µε τις συνολικές µηνιαίες αποδοχές των µελών του νοικοκυριού
υποβάλλεται µόνο στους µισθωτούς, ενώ για τους ανέργους καταγράφεται αν λαµβάνουν επίδοµα ανεργίας ή όχι.
Με βάση τα δεδοµένα της ΕΕ∆, ο δείκτης κινδύνου χαµηλού εισοδήµατος για κάθε µέλος
του νοικοκυριού λαµβάνει τιµές:
• 1,0 αν το µέλος είναι άνεργο και δεν λαµβάνει επίδοµα ανεργίας,
• 0,8 αν είναι άνεργο και λαµβάνει επίδοµα ανεργίας,
• 0,6 αν είναι µισθωτός και η αµοιβή του είναι µικρότερη των 500€,
• 0,4 αν είναι µισθωτός και η αµοιβή του είναι από 500€ έως 699€,
• 0,2 αν είναι µισθωτός και η αµοιβή του είναι από 700€ έως 999€,
• 0,0 αν είναι µισθωτός και η αµοιβή του είναι ίση ή µεγαλύτερη των 1.000€.
17 Σε πολλές χώρες η ανάγκη για άµεση µέτρηση των επιπτώσεων της οικονοµικής κρίσης στη φτώχεια και στη διανοµή του
εισοδήµατος οδήγησε πολλούς ερευνητές στην κατασκευή µεθοδολογικών εργαλείων (κυρίως µακροοικονοµικών υποδειγµάτων γενικής ισορροπίας), τα οποία µε τη βοήθεια προσοµοιώσεων µπορούν να παρέχουν άµεση εικόνα (βλ. σχετικές µελέτες: Bourguignon et
al., 2008, Habib et al., 2010a και 2010b, Aaberge et al., 2000, Baldacci et al., 2002, Ferreira et al., 2008, Zacharias et al., 2009,
Robilliard, Bourguignon and Robinson, 2001, Zografakis and Spathis, 2011).
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Η “πολυκατοικία”: κατασκευή του δείκτη και κατανοµή των νοικοκυριών

Κλιμάκια
(όροφοι)

Τιμή δείκτη

(1 έως 6)

(0 έως 1)

1 (ρετιρέ)

0

Νοικοκυριά
Κριτήρια

Μέλη

Μισθωτοί

Άνεργοι

Ποσοστό %
ανέργων που
δεν λαμβάνουν επίδομα
ανεργίας

σε χιλιάδες

μισθός > 1.000€
κανένας άνεργος

676,9

1.806,1

940,8

0,0

-

2

0+ έως και 0,2

309,1

817,3

490,7

0,9

0,0

3

0,2 έως και 0,4

153,3

462,9

258,5

55,8

39,0

171,1

533,7

202,3

156,2

83,2

5

είτε μισθός
<1.000€ είτε
0,4 έως και 0,6
άνεργος είτε
συνδυασμός των
παραπάνω
0,6 έως και 0,8

75,4

229,0

32,5

106,0

41,2

6 (ισόγειο)

0,8 έως και 1,0

127,7

308,5

1,3

177,3

91,6

1.513,6

4.157,5

1.926,2

496,1

72,1

34,1

38,0

73,6

64,9

4

Σύνολο
ως ποσοστό % του πληθυσμού

Πηγή: Στοιχεία της ΕΕ∆ επεξεργασµένα από τους συγγραφείς.

Ο κίνδυνος χαµηλού εισοδήµατος σε επίπεδο νοικοκυριού ορίζεται στη συνέχεια ως ο µέσος
όρος των τιµών που λαµβάνει ο δείκτης κινδύνου χαµηλού εισοδήµατος για καθένα από τα
µέλη του νοικοκυριού.18 Με βάση τον ορισµό αυτό, το εύρος της τιµής του δείκτη για το νοικοκυριό κυµαίνεται από το µηδέν, όταν όλα τα ενεργά µέλη του νοικοκυριού εργάζονται ως
µισθωτοί και αµείβονται πάνω από 1.000€ µηνιαίως, έως και τη µονάδα, όταν όλα τα µέλη του
νοικοκυριού είναι άνεργα και δεν λαµβάνουν επίδοµα ανεργίας. Οι τιµές του κινδύνου χαµηλού εισοδήµατος µπορούν επίσης να ταξινοµηθούν σε έξι διαφορετικά κλιµάκια, από το πρώτο,
όπου ο δείκτης λαµβάνει τιµή µηδέν και όλα τα εργαζόµενα µέλη είναι µισθωτοί µε συνολικές
αποδοχές άνω των 1.000 ευρώ, ενώ δεν υπάρχουν άνεργα µέλη στο νοικοκυριό, έως το έκτο,
όπου ο δείκτης λαµβάνει τιµή µεταξύ 0,8 και 1. Στα ενδιάµεσα κλιµάκια 2, 3, 4 και 5 η τιµή
του δείκτη βρίσκεται στο διάστηµα (0-0,2], (0,2-0,4], (0,4-0,6], (0,6-0,8] αντίστοιχα. Με άλλα
λόγια, καθώς το κλιµάκιο ταξινόµησης του νοικοκυριού αυξάνεται από 1 σε 6 και η τιµή του
δείκτη αντίστοιχα από 0 σε 1, ο βαθµός οικονοµικών δυσχερειών και ο κίνδυνος να αντιµετωπίζει το νοικοκυριό καταστάσεις οικονοµικής ανέχειας και φτώχειας αυξάνεται σηµαντικά.19
Αυτή η ταξινόµηση των νοικοκυριών θα µπορούσε να παροµοιαστεί µε τους ορόφους µιας
εξαώροφης πολυκατοικίας, όπου η διαµονή ενός νοικοκυριού σε χαµηλότερο όροφο (κλιµά18 Τα µέλη του νοικοκυριού που είναι εκτός εργατικού δυναµικού (νοικοκυρές, φοιτητές, στρατιώτες, άτοµα ανίκανα προς εργασία, κ.ά.) και βρίσκονται στο ίδιο νοικοκυριό µε µισθωτούς ή ανέργους δεν λαµβάνουν τιµή για το δείκτη κινδύνου χαµηλού εισοδήµατος και γι’ αυτό δεν περιλαµβάνονται στην ανάλυση.
19 ∆ιευκρινίζεται και πάλι ότι αποκλείονται από την ανάλυση τα νοικοκυριά µε τυχόν εισοδήµατα από άλλες πηγές πλην των
µισθών και των επιδοµάτων ανεργίας (ενοίκια, µερίσµατα, τόκους κ.λπ.).
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κιο) συνεπάγεται και αυξηµένο κίνδυνο χαµηλού εισοδήµατος (Πίνακας 2). Στην πολυκατοικία αυτή διαµένει το 64,9% των ανέργων.20 Τα 676,9 χιλιάδες νοικοκυριά (1.806,1 χιλιάδες
άτοµα) που διέµεναν στον υψηλότερο όροφο (“ρετιρέ”, κλιµάκιο 1) το α΄ τρίµηνο του 2011
είχαν µηδενικό κίνδυνο χαµηλού εισοδήµατος, ο οποίος µπορεί να αυξηθεί εάν µειωθούν κάτω
από 1.000€ οι καθαρές µηνιαίες αποδοχές κάποιων µελών του νοικοκυριού ή εάν ένα ή περισσότερα µέλη καταστούν άνεργα. Αντίθετα, στο ισόγειο της πολυκατοικίας (κλιµάκιο 6) διαµένουν 127,7 χιλιάδες νοικοκυριά ή 308,5 χιλιάδες άτοµα, στα οποία εντοπίζεται περίπου το 1/3
των ανέργων. Καθώς ανεβαίνουµε σε υψηλότερους ορόφους της πολυκατοικίας και ο αριθµός
του κλιµακίου µειώνεται, ο αριθµός των ανέργων µειώνεται σηµαντικά, µαζί µε τον κίνδυνο
χαµηλού εισοδήµατος.
Η εξέλιξη της κατανοµής του πληθυσµού κατά κλιµάκιο κινδύνου χαµηλού εισοδήµατος
παρουσιάζεται στον Πίνακα 3 πιο κάτω. Από το πρώτο τµήµα του πίνακα προκύπτει η εντονότατη αύξηση του αριθµού των νοικοκυριών και των µελών τους που βρίσκονται στο κλιµάκιο
µε τον υψηλότερο κίνδυνο χαµηλού εισοδήµατος ή στο ισόγειο της πολυκατοικίας, καθώς
βαθαίνει η κρίση από το α΄ τρίµηνο του 2009 έως το α΄ τρίµηνο του 2011.21 Από 57,7 χιλιάδες
νοικοκυριά ή 125,4 χιλιάδες άτοµα, εκ των οποίων 75,0 χιλιάδες άνεργοι, που διέµεναν στο
ισόγειο της πολυκατοικίας το α΄ τρίµηνο του 2009, ο αριθµός τους αυξάνεται συνεχώς και
υπερδιπλασιάζεται σε 127,7 χιλιάδες νοικοκυριά ή 308,5 χιλιάδες άτοµα και 177,3 χιλιάδες
ανέργους το α΄ τρίµηνο του 2011. Αξίζει µάλιστα να επισηµανθεί ότι κατά το τελευταίο τρίµηνο της εξεταζόµενης περιόδου το 91,6% των ανέργων του ισογείου δεν λαµβάνουν κανένα
επίδοµα ανεργίας, ενώ στον ίδιο όροφο διαµένουν επίσης 51,5 χιλιάδες παιδιά έως 14 ετών,
καθώς και 78,3 χιλιάδες άλλα µη οικονοµικώς ενεργά µέλη.
Καθώς ο αριθµός του κλιµακίου µειώνεται και µαζί του µειώνεται και ο κίνδυνος χαµηλού
εισοδήµατος από µισθωτή εργασία, το µερίδιο των ανέργων (αλλά και των παιδιών και των
άλλων µη οικονοµικά ενεργών µελών) στο συνολικό πληθυσµό του κλιµακίου µειώνεται, ενώ
αυξάνεται σηµαντικά το αντίστοιχο µερίδιο των µισθωτών, καθώς και των ανέργων που λαµβάνουν επίδοµα ανεργίας (Πίνακας 3). Για παράδειγµα, καθώς µετακινούµαστε από το έκτο
στο πέµπτο κλιµάκιο, δηλ. από το ισόγειο στον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας, το µερίδιο των
ανέργων µειώνεται στο τελευταίο διαθέσιµο τρίµηνο της ΕΕ∆ από 57,5% σε 46,3%, το µερίδιο
των µισθωτών από σχεδόν µηδενικό αυξάνεται σε 14,2%, ενώ το µερίδιο των επιδοτούµενων
ανέργων αυξάνεται από 4,8% σε 27,2%. Οµοίως, το µερίδιο των παιδιών και των µη οικονοµικά ενεργών µελών µειώνεται από 42,1% σε 39,5% αντίστοιχα.
20 Το υπόλοιπο 35,1% των ανέργων διαµένει σε νοικοκυριά µε εισοδήµατα που δεν περιορίζονται µόνο σε µισθούς ή και επιδόµατα ανεργίας (ελεύθεροι επαγγελµατίες, εισοδηµατίες, συνταξιούχοι κ.ά.).
21 Στην Ινδονησία το ποσοστό φτώχειας αυξήθηκε από το χαµηλότερο σηµείο, που ήταν περίπου 15% πριν από την εκδήλωση
της κρίσης στα µέσα του 1997, στο 33% στο τέλος του 1998. Η διαφορά αυτή των 18 εκατοστιαίων µονάδων σηµαίνει ότι 36 εκατοµµύρια άτοµα βρέθηκαν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα σε καθεστώς απόλυτης φτώχειας. Στη συνέχεια το υψηλό αυτό ποσοστό φτώχειας περιορίστηκε, αλλά αυτή τη φορά µε βραδύτερους ρυθµούς (Suryahadi et al., 2003).
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Πληθυσµός κατά κλιµάκιο κινδύνου χαµηλού εισοδήµατος
Αριθμός
νοικοκυριών

Σύνολο
μελών

Αριθμός
μισθωτών

2009 I

57.726

125.391

388

2009 III

67.364

146.951

524

Κλιμάκιο/
περίοδος

2009 II

2009 IV
2010 I

2010 II

2010 III

58.596
70.889
78.982
86.675
95.024

2010 IV

108.197

2009 I

2009 III

2011 I

2009 II

2009 IV
2010 I

2010 II

2010 III

2010 IV
2011 I

127.749

130.799
160.397

391
750

38.750

110.174

22.001

66.065
75.390

102.680
145.719
185.800
170.765
160.829
192.213
229.024

18.550
22.842
25.462
26.683
29.316
31.448
32.539

130.850

407.688

156.734

2009 III

128.450

392.982

149.857

2009 IV
2010 I

2010 II

2010 III

2010 IV
2011 I

123.897
128.806
141.017
148.535
153.846
172.892
171.091

379.147
394.713
440.121
464.727
482.731
541.862
533.657

144.716
153.745
169.852
177.234
183.758
207.390
202.280

2009 I

133.287

415.693

246.331

2009 III

135.869

422.704

254.712

2009 II

2009 IV
2010 I

2010 II

2010 III

2010 IV
2011 I

139.115
143.175
147.724
150.717
147.180
148.067
153.306

69.961

5.064

20.736

29.242

85.537

82.872

2.665

26.139

34.751

74.291
93.637

125.407

978

18.004

55.621

75.025

Κλιμάκιο 6

327

255.812

111.977

56.986

Οικονομικά μη
ενεργοί

217.231

38.885

64.447

Αριθμός
παιδιών
(0-14 έτη)

106.130

944

1.335

50.631

Άνεργοι με
επίδομα
ανεργίας

1.016

203.772

308.484

35.252

Αριθμός
ανέργων

Άνεργοι
χωρίς
επίδομα
ανεργίας

189.051

2009 I

2009 II

433.046
441.473
456.029
466.719
452.682
456.054
462.948

Πηγή: Επεξεργασµένα στοιχεία ΕΕ∆, ΕΛ.ΣΤΑΤ.
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257.028
262.703
265.340
269.797
260.119
257.571
258.528

70.784
86.874
96.770

3.507
6.763
9.360

29.246
36.908

36.765
44.997

107.774

148.178

138.151

10.027

54.338

24.303

30.035

18.494

21.029

52.020

27.451

24.569

16.723

19.430

177.325

Κλιμάκιο 5

49.317
68.899
87.390
77.864
74.731
90.764

105.961

Κλιμάκιο 4

162.480

23.975
30.696
34.719
34.083
36.365
39.861
43.699

7.934

14.845

25.342
38.202
52.671
43.781
38.367
50.904
62.263

35.902

31.731

115.550

117.472

7.776

24.386

35.910
41.742
51.533

16.687
26.761
33.945
27.315
21.561
29.829
42.285

51.376
55.587
64.915
78.292

17.830
27.217
38.735
38.903
35.095
40.030
48.097

116.707

96.576

20.131

79.210

53.707

112.148

96.290

15.858

77.655

51.672

107.158
113.336

91.996
96.298

127.424

107.891

138.199

120.993

134.109
156.174
156.159

Κλιμάκιο 3

116.641
130.693
129.944

15.162
17.038
19.533
17.468
17.206

75.700
74.793
84.309
92.833
95.133

25.480

106.923

26.215

104.101

50.313
51.546
57.104
58.837
63.600
69.909
69.549

35.179

16.618

18.561

71.260

61.608

36.881

20.255

16.626

70.524

57.881

37.693
38.893
41.974
44.102
46.676
51.822
55.784

19.179
18.111
19.275
20.899
22.839
22.872
21.750

18.514
20.782
22.699
23.203
23.837
28.950
34.034

74.329
74.051
76.767
74.616
69.845
74.438
78.572

62.164
63.156
68.415
74.252
71.801
67.871
65.886
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Πληθυσµός κατά κλιµάκιο κινδύνου χαµηλού εισοδήµατος (συνέχεια)
Αριθμός
νοικοκυριών

Σύνολο
μελών

Αριθμός
μισθωτών

2009 I

434.110

1.174.796

711.891

2009 III

419.352

1.127.539

690.194

Κλιμάκιο/
περίοδος

2009 II

2009 IV
2010 I

2010 II

2010 III

2010 IV
2011 I

433.097
396.389
366.746
364.138
352.759
328.794
309.122

1.164.269
1.053.550

959.101
956.494
931.492
869.334
817.278

708.939
646.335
593.090
592.996
570.670
528.360
490.725

2009 I

660.394

1.767.594

916.472

2009 III

698.636

1.858.687

976.931

2009 II

2009 IV
2010 I

2010 II

2010 III

2010 IV
2011 I

191

686.855
693.770
697.110
707.014
715.937
696.271
676.894

1.833.233
1.859.928
1.877.246
1.899.821

957.558
970.109
977.829
994.456

1.924.719

1.004.904

1.806.134

940.809

1.871.753

975.918

Αριθμός
ανέργων

Άνεργοι
χωρίς
επίδομα
ανεργίας

Άνεργοι με
επίδομα
ανεργίας

Αριθμός
παιδιών
(0-14 έτη)

Οικονομικά μη
ενεργοί

457

63

394

238.189

218.668

340

65

276

231.917

201.321

Κλιμάκιο 2

323
160
227

67
67

850

62

261
97

64

164

0

67

0

67

235.287
207.938
185.359
187.892
189.165

194.362
176.735
171.559
168.430

850

0

0

0

422.735

419.747

0

0

0

451.306

424.742

0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0

910

0
0
0
0
0
0
0

175.336

214.286

0

910

Κλιμάκιο 1

62

171.142

436.722
457.035
463.508
473.302
476.564
467.455
442.955

160.579
150.689

431.879
426.261
429.853
426.713
436.071
418.805
411.491

Πηγή: Επεξεργασµένα στοιχεία ΕΕ∆, ΕΛ.ΣΤΑΤ.
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3.2 ∆ιαστάσεις και χαρακτηριστικά του κινδύνου χαµηλού εισοδήµατος
Στο ∆ιάγραµµα 9 πιο κάτω απεικονίζονται οι τιµές του δείκτη κινδύνου χαµηλού εισοδήµατος στην περίοδο 2009 Ι-2011 Ι, κατά την οποία η τρέχουσα κρίση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Η τιµή του δείκτη από 0,192 στο α΄ τρίµηνο του 2009 αυξήθηκε σε 0,212 και 0,254 το
α΄ τρίµηνο του 2010 και του 2011 αντίστοιχα. Στη διάρκεια του 2010 η αύξηση αυτή ήταν
πιο σηµαντική και έφθασε το 19,8%, καθώς η κρίση βάθυνε ακόµα περισσότερο, έναντι
10,4% στο προηγούµενο έτος.
Από την απλή εξέταση του δείκτη κινδύνου χαµηλού εισοδήµατος ανάλογα µε τα δηµογραφικά και άλλα χαρακτηριστικά των µελών του νοικοκυριού προκύπτουν κατ’ αρχάς ορισµένα
ενδιαφέροντα συµπεράσµατα. Πρώτον, όπως τονίστηκε ήδη, εκτός από το µέγεθος, και η δοµή
της ανεργίας αποκτά όλο και πιο επώδυνα χαρακτηριστικά, καθώς αυξάνεται ο κίνδυνος χαµηλού εισοδήµατος. Πράγµατι, το 66,9% των ανέργων που “διαµένουν” στο έκτο κλιµάκιο ή στο
ισόγειο της πολυκατοικίας ήταν το α΄ τρίµηνο του 2009 αρχηγοί νοικοκυριών (το 22,2% ήταν
το δεύτερο µέλος, που είναι συνήθως η σύζυγος, και το 10,9% ήταν κάποιο άλλο µέλος του νοι191
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0,270

0,254

0,250

0,237

0,230
0,210
0,192
0,190

0,191

0,186

0,212

0,214

2010 I

2010 II

0,218

0,199

0,170
0,150
2009 I

2009 II

2009 III

2009 IV

2010 III

2010 IV

2011 I

Πηγή: Επεξεργασµένα στοιχεία ΕΕ∆, ΕΛ.ΣΤΑΤ.

κοκυριού). Το ποσοστό αυτό µειώνεται σε 51,0% και 21,2% για το πέµπτο και το τέταρτο κλιµάκιο αντίστοιχα. Με άλλα λόγια, η µετατόπιση όλο και µεγαλύτερου αριθµού ανέργων στα
υψηλότερα κλιµάκια κινδύνου χαµηλού εισοδήµατος καθώς “βαθαίνει” η τρέχουσα κρίση συνδυάζεται και µε πιο επώδυνα χαρακτηριστικά της ανεργίας, καθώς πλήττεται πλέον ο σκληρός
πυρήνας των αρχηγών των νοικοκυριών και γίνονται όλο και πιο συχνές οι καταστάσεις πλήρους ανέχειας και φτώχειας.
∆εύτερον, ο κίνδυνος χαµηλού εισοδήµατος είναι σχεδόν τριπλάσιος για τη χαµηλότερη
εκπαιδευτική βαθµίδα, δηλ. των ατόµων που τελείωσαν το πολύ την πρωτοβάθµια εκπαίδευση
(0,374 το α΄ τρίµηνο του 2011), έναντι των πτυχιούχων ΑΕΙ (0,147), ενώ αυξάνεται την εξεταζόµενη περίοδο ανεξάρτητα από τη βαθµίδα εκπαίδευσης των µελών του νοικοκυριού. Ωστόσο,
είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι η αύξηση αυτή είναι ακόµη µεγαλύτερη για το κατώτερο εκπαιδευτικό επίπεδο, δηλαδή τα άτοµα που έχουν τελειώσει το πολύ την πρωτοβάθµια εκπαίδευση,
επιβαρύνοντας δυσανάλογα τη σχετική θέση των ατόµων της οµάδας αυτής. Πράγµατι, ο κίνδυνος χαµηλού εισοδήµατος αυξάνεται κατά 39,6% στην περίοδο 2009 Ι-2011 Ι έναντι αύξησης 37,8% για τους αποφοίτους δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και 22,6% για τους πτυχιούχους
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Αξίζει πάντως να επισηµανθεί ότι η αύξηση του κινδύνου για τους
πτυχιούχους ΑΕΙ λαµβάνει χώρα κυρίως στο δεύτερο ήµισυ της εξεταζόµενης περιόδου (α΄ τρίµηνο 2010 έως α΄ τρίµηνο 2011, αύξηση κατά 20,6%) και συνεπώς οι επιπτώσεις της κρίσης
φαίνεται να µετατοπίζονται διαχρονικά, επιβαρύνοντας όλο και περισσότερο τους πιο εκπαιδευµένους (Πίνακας 4).
Τρίτον, ο κίνδυνος χαµηλού εισοδήµατος σε όλη τη διάρκεια της κρίσης ήταν σηµαντικά
µεγαλύτερος για την οµάδα των οικονοµικών µεταναστών, κυρίως των αλβανικής ιθαγένειας,
192
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Χαρακτηριστικά

2009
I

2009
II

2009
III

2009
IV

2010
I

2010
II

2010
III

2010
IV

2011
I

Εκατοστιαία
μεταβολή

Μέχρι πρωτοβάθμια

0,268

0,262

0,265

0,281

0,306

0,304

0,305

0,338

0,374

39,6

Τριτοβάθμια

0,120

0,115

0,122

0,117

0,122

0,133

0,136

0,136

0,147

22,6

Επίπεδο εκπαίδευσης
Δευτεροβάθμια
Ιθαγένεια

0,198

0,191

0,199

0,213

0,230

0,226

0,237

0,262

0,273

37,8

Ελληνική

0,181

0,175

0,181

0,187

0,199

0,202

0,206

0,224

0,240

32,7

Άλλη ξένη ιθαγένεια

0,259

0,257

0,258

0,263

0,276

0,285

0,298

0,323

0,340

31,1

Αλβανική

Ομάδα ηλικίας

0,249

0,242

0,239

0,265

0,292

0,290

0,285

0,312

0,349

40,1

Μέχρι 24 ετών

0,337

0,320

0,324

0,344

0,358

0,347

0,364

0,362

0,390

15,9

Από 35 έως 44 ετών

0,169

0,164

0,165

0,180

0,193

0,194

0,199

0,215

0,229

35,5

Από 25 έως 34 ετών
Από 45 έως 54 ετών
Πάνω από 55 ετών
Εξειδίκευση

0,202
0,187
0,207

0,196
0,178
0,209

0,204
0,186
0,213

0,204
0,192
0,222

0,212
0,201
0,247

0,213
0,207
0,248

0,216
0,208
0,256

0,241
0,227
0,274

0,261
0,248
0,288

29,1
32,7
38,9

Υψηλή

0,062

0,058

0,055

0,055

0,057

0,061

0,061

0,064

0,068

9,0

Χαμηλή

0,238

0,229

0,234

0,239

0,246

0,243

0,243

0,255

0,268

12,5

Μεσαία
Περιφέρεια διαμονής
Αν. Μακεδ. & Θράκη

0,155

0,150

0,149

0,151

0,157

0,155

0,156

0,168

0,168

8,6

0,251

0,230

0,233

0,242

0,273

0,271

0,261

0,292

0,318

26,7

0,228

0,218

0,217

0,220

0,248

0,235

0,237

0,253

0,268

17,3

Δυτική Μακεδονία

0,245

0,213

0,195

0,208

0,260

0,240

0,244

0,266

0,318

29,8

Θεσσαλία

0,202

0,201

0,224

0,230

0,240

0,259

0,267

0,278

0,302

49,5

Κεντρ. Μακεδονία
(εκτός Θεσ/νίκης)
Ήπειρος

Ιόνιοι Νήσοι

Δυτική Ελλάδα

Στερεά Ελλάδα

Υπόλοιπο Αττικής
Πελοπόννησος
Βόρειο Αιγαίο
Νότιο Αιγαίο
Κρήτη

Π.Σ. Πρωτεύουσας

Π.Σ. Θεσσαλονίκης

Βαθμός αστικότητας

0,222
0,284
0,216
0,195
0,173
0,211
0,129
0,241
0,219
0,156
0,221

0,209
0,201
0,209
0,192
0,181
0,198
0,117
0,195
0,184
0,162
0,216

0,200
0,159
0,197
0,195
0,196
0,186
0,119
0,171
0,172
0,173
0,233

0,192
0,215
0,202
0,202
0,213
0,200
0,122
0,235
0,207
0,177
0,223

0,204
0,297
0,206
0,222
0,230
0,199
0,149
0,267
0,245
0,179
0,232

0,227
0,223
0,229
0,222
0,231
0,203
0,142
0,181
0,228
0,187
0,245

0,237
0,160
0,228
0,228
0,237
0,208
0,135
0,149
0,221
0,196
0,262

0,233
0,272
0,233
0,254
0,251
0,213
0,152
0,234
0,265
0,209
0,274

0,264
0,294

18,9
3,6

0,240

10,9

0,252

45,6

0,271
0,248
0,157
0,293
0,291
0,219
0,301

38,9
17,1
22,0
21,7
32,5
40,6
36,7

Αστικές περιοχές

0,184

0,183

0,190

0,194

0,202

0,208

0,217

0,231

0,246

33,7

Αγροτικές περιοχές

0,245

0,205

0,198

0,224

0,267

0,241

0,230

0,257

0,293

19,6

Ημιαστικές περιοχές
Σύνολο

0,212
0,192

0,194
0,186

0,193
0,191

0,216
0,199

0,240
0,212

0,230
0,214

0,219
0,218

0,260
0,237

0,287
0,254

Ο κίνδυνος χαµηλού εισοδήµατος
στα νοικοκυριά µισθωτών και ανέργων
κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης

Πίνακας 4
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32,5
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194

έναντι των γηγενών νοικοκυριών. Στο α΄ τρίµηνο του 2011 ο δείκτης κινδύνου έλαβε τιµή 0,240
για τα ελληνικά νοικοκυριά, έναντι 0,349 και 0,340 για τα νοικοκυριά µε αρχηγό αλβανικής
ιθαγένιας ή άλλης ξένης ιθαγένιας, αντίστοιχα. ∆ιαχρονικά µάλιστα ο κίνδυνος χαµηλού εισοδήµατος αυξάνεται στην εξεταζόµενη περίοδο ταχύτερα για τους µετανάστες (36,9%), κυρίως
τους µετανάστες αλβανικής ιθαγένιας (40,1%), έναντι των Ελλήνων (32,7%). Κατά συνέπεια,
η τρέχουσα κρίση επιδείνωσε ακόµα περισσότερο την ήδη δυσµενή θέση των οικονοµικών
µεταναστών που διαµένουν στη χώρα µας.22
Τέταρτον, σε σχέση µε την ηλικία του πληθυσµού, από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι σηµαντικά υψηλότερο κίνδυνο χαµηλού εισοδήµατος από µισθωτή εργασία αντιµετωπίζει η σχετικά νεότερη ηλικιακή οµάδα, δηλ. των ατόµων έως 24 ετών (τιµή δείκτη 0,390 το
α΄ τρίµηνο του 2011). Ο κίνδυνος αυτός µειώνεται σταδιακά έως τη µεσαία ηλικιακή οµάδα
των 35 έως 44 ετών (0,229) και αυξάνεται και πάλι στη συνέχεια για τις µεγαλύτερες ηλικιακές οµάδες (0,288 για τους άνω των 55 ετών). Αυτό πιθανόν να σχετίζεται τόσο µε τη δυσκολία πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας και τις προϋποθέσεις χορήγησης επιδόµατος
ανεργίας, οι οποίες συναρτώνται µε τον προηγούµενο εργασιακό βίο των ανέργων, όσο και µε
τη δυσκολία εξεύρεσης εργασίας για τα άνεργα άτοµα σχετικά µεγαλύτερης ηλικίας (άνω των
55 ετών). Αξίζει ωστόσο να επισηµανθεί ότι, διαχρονικά, ο κίνδυνος χαµηλού εισοδήµατος
κατά την εξεταζόµενη περίοδο αυξάνεται ταχύτερα από το µέσο όρο για τους άνω των 35 ετών.
Μάλιστα οι πιο ηλικιωµένοι (άνω των 55 ετών) εµφανίζουν την υψηλότερη αύξηση του δείκτη
χαµηλού εισοδήµατος (38,9%).
Πέµπτον, οι ανειδίκευτοι εργάτες και τα λοιπά άτοµα µε χαµηλή εξειδίκευση αντιµετωπίζουν, όπως είναι αναµενόµενο, πολύ υψηλότερο κίνδυνο χαµηλού εισοδήµατος (0,268 το α΄
τρίµηνο του 2011) έναντι των επιστηµονικών επαγγελµάτων και των ατόµων µε υψηλή εξειδίκευση (0,068). Ταυτόχρονα µάλιστα, ο κίνδυνος αυτός για τα άτοµα της χαµηλής εξειδίκευσης
αυξάνεται µε ταχύτερο ρυθµό στην περίοδο α΄ τρίµηνο 2009 - α΄ τρίµηνο 2011 (12,5%), έναντι των ατόµων µε µεσαία και υψηλή εξειδίκευση (8,6% και 9% αντίστοιχα).23
Τέλος, από το τελευταίο τµήµα του ∆ιαγράµµατος 10, όπου απεικονίζεται ο δείκτης κινδύνου χαµηλού εισοδήµατος κατά περιφέρεια διαµονής των νοικοκυριών, προκύπτει ότι σχετικά
υψηλότερη τιµή λαµβάνει ο δείκτης το α΄ τρίµηνο του 2011 για τη ∆υτική και Ανατολική
Μακεδονία και Θράκη (0,318), τη Θεσσαλία (0,302) και το πολεοδοµικό συγκρότηµα Θεσ22 Η µελέτη των Ζωγραφάκη και Μητράκου (2006) καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η οικονοµική ανισότητα είναι σηµαντικά
υψηλότερη στα ελληνικά νοικοκυριά σε σχέση µε τα νοικοκυριά των οικονοµικών µεταναστών, ενώ η φτώχεια είναι σχεδόν διπλάσια
και οι συνθήκες διαµονής και διαβίωσης δυσµενέστερες για τους µετανάστες.
23 Η ταξινόµηση κατά βαθµό εξειδίκευσης στηρίχθηκε στο επάγγελµα των ατόµων. Ειδικότερα, στην κατηγορία της υψηλής
εξειδίκευσης κατατάχθηκαν τα µέλη των βουλευόµενων σωµάτων και τα ανώτερα διοικητικά και διευθυντικά στελέχη, τα πρόσωπα
που ασκούν επιστηµονικά και συναφή επαγγέλµατα, καθώς και οι τεχνολόγοι και τεχνικοί βοηθοί τους. Στη µεσαία εξειδίκευση κατατάχθηκαν οι υπάλληλοι γραφείου, οι απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών και οι πωλητές, οι ειδικευµένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι
και τεχνίτες, καθώς και οι χειριστές µηχανηµάτων. Τέλος, στη χαµηλότερη εξειδίκευση κατατάχθηκαν οι ανειδίκευτοι εργάτες και τα
χειρωνακτικά επαγγέλµατα.
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σαλονίκης (0,301). Αντίθετα, µικρότερη τιµή λαµβάνει για τις περιφέρειες του Βόρειου
Αιγαίου (0,157), της Πρωτεύουσας (0,219) και της ∆υτικής Ελλάδος (0,240). Από τη διαχρονική ανάλυση των στοιχείων αυτών προκύπτει ότι στην εξεταζόµενη περίοδο ο δείκτης του
κινδύνου χαµηλού εισοδήµατος κατέγραψε τη µεγαλύτερη αύξηση στην περιφέρεια της Θεσσαλίας (49,5%), της Πρωτεύουσας (40,6%), του Υπολοίπου Αττικής (45,6%), καθώς και της
Στερεάς Ελλάδος (38,9%).24

4

Προσδιοριστικοί παράγοντες του κινδύνου χαµηλού εισοδήµατος
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Είναι προφανές ότι πολλά από τα χαρακτηριστικά των οµάδων υψηλού κινδύνου χαµηλού
εισοδήµατος από µισθωτή εργασία που επισηµάνθηκαν στην περιγραφική ανάλυση της προηγούµενης ενότητας παρουσιάζουν υψηλή συσχέτιση µεταξύ τους. Π.χ., πολλά άνεργα άτοµα
που διαµένουν σε αγροτικές περιοχές έχουν συνήθως σχετικά χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης,
χαµηλότερη εξειδίκευση και µεγαλύτερη ηλικία. Εποµένως, ένα σηµαντικό ερώτηµα ως προς
24 Ο αποκλεισµός από την ανάλυση των αυτοαπασχολουµένων (µε ή χωρίς προσωπικό), κυρίως των αγροτών, είναι προφανές
ότι έχει επηρεάσει σηµαντικά την περιφερειακή κατανοµή του κινδύνου χαµηλού εισοδήµατος.
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κοινωνική συνοχή στην Ελλάδα
σε συνθήκες οικονοµικής κρίσης
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τη δοµή του κινδύνου χαµηλού εισοδήµατος είναι ποιοι παράγοντες και πόσο σηµαντικά επηρεάζουν την πιθανότητα να βρεθεί ένα άτοµο σε υψηλότερο κλιµάκιο κινδύνου όταν όλοι οι
υπόλοιποι παράγοντες παραµένουν σταθεροί. Με άλλα λόγια, ποιοι είναι οι πραγµατικοί παράγοντες που οδηγούν τα νοικοκυριά και τα µέλη τους σε καταστάσεις υψηλού κινδύνου χαµηλού εισοδήµατος και συνεπώς ανέχειας και φτώχειας; Το ερώτηµα αυτό µπορεί να απαντηθεί
µε τη βοήθεια ενός πολυµεταβλητού οικονοµετρικού υποδείγµατος τύπου Logit ή Order Logit.
Τα υποδείγµατα αυτά βασίζονται στην υπόθεση ότι η πιθανότητα ενός ατόµου να βρεθεί κάτω
από ένα ορισµένο επίπεδο κινδύνου χαµηλού εισοδήµατος είναι ένα τυχαίο γεγονός, που εξαρτάται από την ταυτόχρονη επίδραση µιας σειράς κοινωνικοοικονοµικών και δηµογραφικών
παραγόντων. Τα αποτελέσµατα των σχετικών οικονοµετρικών εκτιµήσεων παρουσιάζονται στη
συνέχεια της παρούσας ενότητας.
Ειδικότερα, για κάθε ένα από τα εννέα τρίµηνα της ΕΕ∆ για την περίοδο 2009 Ι - 2011 Ι
εκτιµήθηκαν τα εξής τρία οικονοµετρικά υποδείγµατα:
(α) Η πιθανότητα οι συνολικές µηνιαίες αποδοχές ενός µισθωτού να είναι µικρότερες από
1.000€ (υπόδειγµα Logit). Η εξαρτηµένη µεταβλητή λαµβάνει την τιµή 1 αν οι αποδοχές του
ατόµου είναι κάτω από 1.000€ και την τιµή 0 όταν είναι ίσες ή υψηλότερες των 1.000€.
(β) Η πιθανότητα ένας µισθωτός να µετακινηθεί σε ανώτερο µισθολογικό κλιµάκιο (υπόδειγµα
Order Logit). Τα κλιµάκια των αποδοχών που αποτελούν την κατηγορική εξαρτηµένη µεταβλητή ορίζονται µε βάση το σχετικό ερώτηµα της ΕΕ∆: έως 499 ευρώ, 500-699, 700-799, 800899, 900-999, 1.000-1.099, 1.100-1.299, 1.300-1.599, 1.600-1.749 και 1.750 ευρώ και άνω.
(γ) Η πιθανότητα ένα νοικοκυριό να βρεθεί σε υψηλότερο κλιµάκιο (από τα 1 έως 6 που ορίστηκαν στην προηγούµενη ενότητα) κινδύνου χαµηλού εισοδήµατος, δηλαδή σε χαµηλότερο όροφο της πολυκατοικίας (υπόδειγµα τύπου Order Logit).
Τα αποτελέσµατα των εκτιµήσεων του υποδείγµατος (α) συνοψίζονται στον Πίνακα 5. Ως
οµάδα αναφοράς για την εκτίµηση του υποδείγµατος λαµβάνονται οι απόφοιτοι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ελληνικής ιθαγένειας, ηλικίας 55 ετών και άνω, µε µεσαία εξειδίκευση,
εµπειρία πάνω από 10 έτη, εργαζόµενοι στον ιδιωτικό τοµέα µε πλήρη απασχόληση σε τοπικές
µονάδες που απασχολούν περισσότερα από 10 άτοµα. Οι αναλυτικές εκτιµήσεις που παρουσιάζονται στον Πίνακα Π1 του Παραρτήµατος είναι οι λόγοι πιθανοτήτων (odds ratios) που
µετρούν την οριακή επίδραση της µεταβολής ενός χαρακτηριστικού της οµάδας αναφοράς όταν
τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της παραµείνουν σταθερά. Ειδικότερα, ο αριθµητής του λόγου
πιθανοτήτων δίνεται από το πηλίκο της πιθανότητας ένας µισθωτός µε τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά (δηλαδή όλα τα χαρακτηριστικά της οµάδας αναφοράς) εκτός από ένα να είναι
χαµηλόµισθος, και ειδικότερα να αµείβεται µε λιγότερα από 1.000€, προς την πιθανότητα το
άτοµο αυτό να µην είναι χαµηλόµισθος. Ο παρονοµαστής του λόγου πιθανοτήτων δίνεται από
το αντίστοιχο πηλίκο πιθανοτήτων για την οµάδα αναφοράς. Λόγος πιθανοτήτων µεγαλύτερος
(µικρότερος) της µονάδας δείχνει ότι, ceteris paribus, µια µεταβολή του συγκεκριµένου χαρα196
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Εκτίµηση της πιθανότητας οι αποδοχές ενός µισθωτού να είναι µικρότερες από
1.000€: συγκεντρωτικά αποτελέσµατα υποδείγµατος (α) τύπου Logit

Ερμηνευτική μεταβλητή
Εκπαίδευση

Μέχρι πρωτοβάθμια
Δευτεροβάθμια
Τριτοβάθμια
Ιθαγένεια
Ελληνική

Αλβανική

Λοιπών χωρών
Ηλικία

Μέχρι 24 ετών

Από 25 έως 34 ετών
Από 35 έως 44 ετών
Από 45 έως 54 ετών
55 ετών και άνω
Εξειδίκευση
Υψηλή

Μεσαία
Χαμηλή

Εμπειρία

Πιθανότητα σε σχέση με την ομάδα
αναφοράς, Exp(b)1

Διαχρονική εξέλιξη της πιθανότητας
στη διάρκεια της κρίσης

+1,14 φορά

Ελαφρά μείωση 2009-10, μικρή αύξηση
2011 Ι

Ομάδα αναφοράς
+0,54 φορά

Ομάδα αναφοράς
+1,43 φορές
+2,23 φορές
+5,55 φορές
+2,59 φορές
+1,55 φορά
+1,16 φορά

+0,45 φορά

Ελαφρά διαχρονική μείωση πλεονεκτήματος

+4,49 φορές

Συνεχής αύξηση σε όλη την περίοδο

Ομάδα αναφοράς

Από 7 έως και 10 έτη

+2,18 φορές

+3,43 φορές

Πάνω από 10 έτη

Ομάδα αναφοράς

Ιδιωτικός τομέας

Ομάδα αναφοράς

Δημόσιος τομέας

+0,27 φορά

Πλήρους/μερικής απασχόλησης

Εργαζόμενος με πλήρη απασχόληση
Μερική απασχόληση
Μέγεθος επιχείρησης

Με 10+ εργαζομένους

Μέχρι 10 εργαζομένους

Σημαντική αύξηση για την ηλικία μέχρι 24
ετών. Αντίθετα, δεν καταγράφονται σημαντικές διαχρονικές μεταβολές για τις υπόλοιπες ηλικίες

―

+6,18 φορές

Ιδιοκτησιακό καθεστώς επιχείρησης

Σημαντική αύξηση όσο "βαθαίνει" η κρίση

Ομάδα αναφοράς

Μέχρι και 2 έτη

Από 3 έως και 6 έτη

Συνεχής μείωση σε όλη την περίοδο

Καταγράφονται σημαντικές αυξητικές τάσεις
καθ’ όλη την περίοδο της κρίσης

Ελαφρά ενίσχυση συγκριτικού πλεονεκτήματος διαχρονικά

Ομάδα αναφοράς
+14,6 φορές

Ομάδα αναφοράς
+1,64 φορά

Ο κίνδυνος χαµηλού εισοδήµατος
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Πίνακας 5

21-05-12

Διαχρονικά αυξάνεται έως 2010 Ι και μειώνεται στη συνέχεια

Μικρή αύξηση της πιθανότητας διαχρονικά

1 Οι εκτιµήσεις αναφέρονται στο α' τρίµηνο του 2011, που ήταν το πιο πρόσφατο της εξεταζόµενης περιόδου.
Πηγή: Επεξεργασµένα στοιχεία ΕΕ∆, ΕΛ.ΣΤΑΤ.
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κτηριστικού της οµάδας αναφοράς οδηγεί σε αύξηση (µείωση) της πιθανότητας να αµείβεται
κάποιος µε λιγότερα από 1.000€.
Σε γενικές γραµµές, τα αποτελέσµατα του Πίνακα 5 δεν διαφέρουν σηµαντικά από αυτά του
Πίνακα 4. Από το πρώτο µέρος του πίνακα προκύπτει ότι, ceteris paribus, η πιθανότητα κάποιος
µισθωτός να αµείβεται µε χαµηλές αποδοχές µειώνεται σηµαντικά καθώς βελτιώνεται το επίπεδο εκπαίδευσής του. Όπως ήταν αναµενόµενο, οι εργαζόµενοι ως µισθωτοί µε πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή κάποιου µεταπτυχιακού τµήµατος έχουν πολύ µικρότερη πιθανότητα να
είναι χαµηλόµισθοι από τους αντίστοιχους εργαζoµένους µε απολυτήριο δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης (οµάδα αναφοράς). Αντίθετα, για τα άτοµα που δεν ολοκλήρωσαν την πρωτοβάθµια εκπαίδευση ή έχουν λάβει απολυτήριο δηµοτικού, εµφανίζεται 1,14 φορές µεγαλύτερη
πιθανότητα (σε σχέση µε τους αποφοίτους λυκείου) να βρεθούν µε αποδοχές κάτω των 1.000€,
ακόµη και όταν αποµονωθεί η επίδραση διαφόρων άλλων παραγόντων. Αξίζει µάλιστα να
σηµειωθεί ότι αυτό το µισθολογικό πλεονέκτηµα των πτυχιούχων ΑΕΙ ενισχύεται διαχρονικά
στη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης, παρά τη σταδιακή εφαρµογή µισθολογικών και φορολογικών παρεµβάσεων που επιβαρύνουν σχετικά περισσότερο τα µεσαία και υψηλότερα µισθολογικά κλιµάκια, στα οποία συγκεντρώνονται κατά κύριο λόγο και οι πτυχιούχοι.25
Όπως ήταν αναµενόµενο, η πιθανότητα κάποιος οικονοµικός µετανάστης να αµείβεται µε
χαµηλές αποδοχές βρέθηκε να είναι στο α΄ τρίµηνο του 2011 σηµαντικά µεγαλύτερη για τους
αλβανικής ιθαγένειας και 2,23 φορές µεγαλύτερη για τους λοιπούς µετανάστες, σε σύγκριση µε
τους Έλληνες µισθωτούς. ∆ιαχρονικά µάλιστα, ο σχετικός λόγος αυτών των πιθανοτήτων (οµάδας µεταναστών έναντι οµάδας γηγενών) αυξάνεται σηµαντικά στη διάρκεια της τρέχουσας
κρίσης, όπως εξάλλου προέκυψε και από την περιγραφική ανάλυση, Πίνακας 4, καθώς και από
τα συµπεράσµατα άλλων µελετών (Μητράκος και Τσακλόγλου, 2011).
Σε σχέση µε την ηλικία, από τις οικονοµετρικές εκτιµήσεις προκύπτει ότι εξαιρετικά µεγαλύτερη πιθανότητα να αµείβονται µε λιγότερο από 1.000 ευρώ έχουν οι νεότεροι µισθωτοί, δηλ.
ηλικίας έως 24 ετών (5,55 φορές σε σχέση µε την οµάδα αναφοράς των ατόµων 55 ετών και
άνω) και, σε µικρότερο βαθµό, οι επόµενες ηλικιακές οµάδες, 25-34 ετών (2,59 φορές) και 3544 ετών (1,55 φορά). Το συµπέρασµα αυτό είναι στατιστικά ισχυρό για όλα τα τρίµηνα της εξεταζόµενης περιόδου, χωρίς ωστόσο να καταγράφεται κάποια σαφής διαχρονική διαφοροποίηση
για τις µεγαλύτερες ηλικιακές οµάδες. Ωστόσο, για τους νέους έως 24 ετών καταγράφεται
σαφής χειροτέρευση, η οποία θα µπορούσε να αποδοθεί στα πρόσφατα µέτρα περιορισµού των
αποδοχών των νεοπροσλαµβανοµένων και την πρόσθετη ευελιξία της αγοράς εργασίας στη
διάρκεια της κρίσης (Παράρτηµα, Πίνακας Π1).
25 Για µια παρουσίαση και εξέταση των µισθολογικών παρεµβάσεων, βλ. µεταξύ άλλων, Έκθεση του ∆ιοικητή για το έτος 2010,
Τράπεζα της Ελλάδος, Απρίλιος 2011, καθώς και Νοµισµατική Πολιτική 2010-2011, Τράπεζα της Ελλάδος, Φεβρουάριος 2011. Για τα
πιο πρόσφατα µέτρα, βλ. τον εφαρµοστικό νόµο “Επείγοντα µέτρα εφαρµογής µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2014”, που ψηφίστηκε τον Ιούλιο του 2011.
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Στα επόµενα τµήµατα του Πίνακα 5 η πιθανότητα αµοιβής κάτω των 1.000 ευρώ εκτιµάται
µε βάση την εµπειρία και τα χαρακτηριστικά της απασχόλησης των εργαζοµένων. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία αυτά, καθοριστικός παράγοντας ενίσχυσης της εν λόγω πιθανότητας
είναι η χαµηλή εξειδίκευση (αυξάνει την πιθανότητα κατά 4,49 φορές σε σχέση µε την οµάδα
αναφοράς), η µικρή εργασιακή εµπειρία (6,18 φορές για προϋπηρεσία έως 2 έτη), η µερική
απασχόληση (14,6 φορές) και η απασχόληση σε σχετικά µικρή τοπική µονάδα που απασχολεί
έως 10 εργαζοµένους (1,64 φορά). Αντίθετα, σηµαντικά µικρότερη είναι η πιθανότητα να είναι
κάποιος χαµηλόµισθος εάν το επάγγελµά του είναι υψηλής εξειδίκευσης (0,45 φορά) ή αυτός
εργάζεται στο δηµόσιο τοµέα (0,27 φορά).
Ως προς τη διαχρονική µεταβολή της επίδρασης των προηγούµενων παραγόντων στη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης, επισηµαίνεται, πρώτον, η ελαφρά διαχρονική άµβλυνση του σχετικού πλεονεκτήµατος που παρέχει η υψηλή εξειδίκευση και, δεύτερον, η συνεχής επιδείνωση
της θέσης των ατόµων µε χαµηλή εξειδίκευση και κυρίως µικρή προϋπηρεσία. Πιο περιορισµένη είναι η ανάλογη επιδείνωση που καταγράφεται για τους εργαζοµένους σε µικρές επιχειρήσεις, ενώ η σηµαντική επιδείνωση της πολύ µειονεκτικής θέσης των µερικά απασχολουµένων περιορίζεται ελαφρά µετά το α΄ τρίµηνο του 2010. Επιπλέον, το σχετικό πλεονέκτηµα των
εργαζοµένων στο δηµόσιο τοµέα ενισχύεται ελαφρά σε όλη τη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης.
Τα αποτελέσµατα των εκτιµήσεων του υποδείγµατος (β) order probit συνοψίζονται στον
Πίνακα 6 πιο κάτω και δίνονται αναλυτικά στον Πίνακα Π2 του Παραρτήµατος [odds ratios,
exp(βk)]. Η οµάδα αναφοράς στην περίπτωση αυτή είναι τα άτοµα που τελείωσαν το πολύ την
πρωτοβάθµια εκπαίδευση, είναι χαµηλής εξειδίκευσης, εργάζονται στον πρωτογενή και ιδιωτικό τοµέα µε πλήρη απασχόληση, σε επιχειρήσεις που απασχολούν έως 10 άτοµα.26 Στο υπόδειγµα αυτό, για µεγαλύτερη ακρίβεια, οι ερµηνευτικές µεταβλητές της ηλικίας και της εργασιακής εµπειρίας στην τελευταία εργασία έχουν εισαχθεί ως συνεχείς µεταβλητές. Οι αναλυτικές εκτιµήσεις των συντελεστών exp(βk) που παρουσιάζονται στο Παράρτηµα δείχνουν την
πολλαπλασιαστική µεταβολή του λόγου των πιθανοτήτων να είναι κάποιος σε ανώτερα εισοδηµατικά κλιµάκια σε σχέση µε κατώτερα, αν η συγκεκριµένη ερµηνευτική µεταβλητή µεταβληθεί κατά µία µονάδα και όλες οι υπόλοιπες διατηρηθούν σταθερές.27
Από τις εκτιµήσεις του υποδείγµατος (β) για την πιθανότητα ένας µισθωτός να µετακινηθεί σε ανώτερο µισθολογικό κλιµάκιο προκύπτουν ανάλογα συµπεράσµατα µε τις έως τώρα
διαπιστώσεις. Πρώτον, η πιθανότητα να µεταβεί κάποιος σε υψηλότερο µισθολογικό κλιµάκιο
είναι θετική συνάρτηση του επιπέδου εκπαίδευσής του, ενώ η σχέση αυτή γίνεται διαχρονικά
26 Οι διαφοροποιήσεις µεταξύ των εναλλακτικών υποδειγµάτων ως προς την οµάδα αναφοράς των κατηγορικών µεταβλητών
οφείλονται στην προσπάθεια διευκόλυνσης της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, χωρίς ωστόσο να θίγεται το αποτέλεσµα της
όλης ανάλυσης.
27 ∆εδοµένου ότι το οικονοµετρικό υπόδειγµα order logit εκτιµά µια εξίσωση πάνω από όλα τα κλιµάκια της κατηγορικής εξαρτηµένης µεταβλητής, δεσµεύεται από περιοριστικές υποθέσεις σε σχέση µε την αναλογική κατανοµή της εκτιµηµένης πιθανότητας
µεταξύ των κλιµακίων.
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Εκτίµηση της πιθανότητας ένας µισθωτός να µετακινηθεί σε υψηλότερο µισθολογικό κλιµάκιο: συγκεντρωτικά αποτελέσµατα υποδείγµατος (β) τύπου order logit

Ερμηνευτική μεταβλητή
Εκπαίδευση

Μέχρι πρωτοβάθμια

Πιθανότητα σε σχέση με την ομάδα
αναφοράς, Exp(bk)1

Συμβολή στην πιθανότητα να μεταβεί
κάποιος μισθωτός σε υψηλότερο
μισθολογικό κλιμάκιο

Ομάδα αναφοράς

Δευτεροβάθμια

1,489

Θετική, χωρίς σαφή τάση (μικρή αύξηση
2011 Ι)

Τριτοβάθμια

2,381

Θετική και αυξανόμενη

Ιθαγένεια
Ελληνική

Ομάδα αναφοράς

Αλβανική

0,889

Αρνητική, όλο και περισσότερο διαχρονικά –
λιγότερο αρνητική για τους αλβανικής
ιθαγένειας

Λοιπών χωρών

0,502

Αρνητική, όλο και περισσότερο διαχρονικά –
λιγότερο αρνητική για τους αλβανικής
ιθαγένειας

1,034

Θετική, αυξανόμενη ελαφρά έως το 2010 IV,
μικρή μείωση το 2011 Ι

6,405

Έντονα θετική και μάλλον αυξανόμενη

Ηλικία
Συνεχής μεταβλητή
Εξειδίκευση
Υψηλή

Μεσαία
Χαμηλή

Εμπειρία

Συνεχής μεταβλητή

Ιδιοκτησιακό καθεστώς επιχείρησης
Ιδιωτικός τομέας

Δημόσιος τομέας

Πλήρους/μερικής απασχόλησης

3,005

Ομάδα αναφοράς

Θετική και αυξανόμενη το 2010

1,083

Θετική και έντονα αυξανόμενη συνεχώς

Ομάδα αναφοράς

Θετική και αυξανόμενη

2,410

Θετική και αυξανόμενη

Πλήρης απασχόληση

Ομάδα αναφοράς

Μερική απασχόληση

0,020

Έντονα αρνητική, όλο και περισσότερο
διαχρονικά

1,735

Θετική και αυξανόμενη

Μέγεθος τοπικής μονάδας
Με 10+ εργαζομένους

Μέχρι 10 εργαζομένους

Ομάδα αναφοράς

Πρωτογενής

Ομάδα αναφοράς

Τομέας δραστηριότητας
Δευτερογενής
Τριτογενής

0,788
1,272

Θετική και αυξανόμενη

Μη στατιστικά σημαντική
Θετική και αυξανόμενη

1 Οι εκτιµήσεις αναφέρονται στο α’ τρίµηνο του 2011, που ήταν το πιο πρόσφατο της εξεταζόµενης περιόδου.
Πηγή: Επεξεργασµένα στοιχεία ΕΕ∆, ΕΛ.ΣΤΑΤ.
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όλο και πιο ισχυρή στη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης. Με βάση τις εκτιµήσεις για το α΄ τρίµηνο του 2011, η πιθανότητα αυτή για τους αποφοίτους δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης είναι 1,49 και 2,38 φορές µεγαλύτερη σε σχέση µε τα άτοµα που τελείωσαν το
πολύ το δηµοτικό σχολείο. ∆εύτερον, οι οικονοµικοί µετανάστες έχουν σηµαντικά µικρότερη
πιθανότητα (0,50 το α΄ τρίµηνο του 2011) να µεταβούν σε υψηλότερο µισθολογικό κλιµάκιο
συγκριτικά µε του Έλληνες, αν και το αποτέλεσµα αυτό δεν είναι στατιστικά σηµαντικό για
τους αλβανικής ιθαγένειας. Στην περίοδο µάλιστα της κρίσης, η πιθανότητα αυτή γίνεται όλο
και πιο µικρή, περιορίζοντας ακόµη περισσότερο τη δυνατότητα των µεταναστών να βελτιώσουν την οικονοµική τους κατάσταση µετακινούµενοι σε υψηλότερο κλιµάκιο αποδοχών. Τρίτον, ισχυρή θετική συσχέτιση καταγράφεται µεταξύ της πιθανότητας µετάβασης σε υψηλότερο κλιµάκιο εισοδήµατος και των ετών προϋπηρεσίας, αλλά και, κυρίως, του επιπέδου εξειδίκευσης των εργαζόµενων µισθωτών. Είναι χαρακτηριστικό ότι για τα άτοµα µε υψηλή
(µεσαία) εξειδίκευση είναι 6,40 (3,00) φορές µεγαλύτερη η πιθανότητα αυτή σε σχέση µε τους
µισθωτούς χαµηλής εξειδίκευσης, ενώ κάθε επιπλέον έτος προϋπηρεσίας πολλαπλασιάζει την
ίδια πιθανότητα κατά 1,07-1,09 φορά σε όλη την περίοδο της κρίσης. Τέλος, σε σχέση µε τα
άλλα επαγγελµατικά χαρακτηριστικά του µισθωτού, αυξηµένη πιθανότητα µετάβασης σε υψηλότερο κλιµάκιο, η οποία µάλιστα ενισχύεται διαχρονικά στην περίοδο της κρίσης, καταγράφεται για τους εργαζοµένους στο δηµόσιο τοµέα (2,41 φορές µεγαλύτερη πιθανότητα σε
σύγκριση µε τους εργαζοµένους στον ιδιωτικό τοµέα), αλλά και για τους εργαζοµένους σε
σχετικά µεγαλύτερες τοπικές µονάδες, µε περισσότερους από 10 εργαζοµένους (1,73 φορά
µεγαλύτερη πιθανότητα σε σύγκριση µε όσους εργάζονται σε επιχειρήσεις που απασχολούν
µέχρι 10 εργαζοµένους). Αντίθετα, η µερική απασχόληση παρέχει πολύ µικρή δυνατότητα
µετακίνησης ενός µισθωτού σε υψηλότερο κλιµάκιο εισοδήµατος (0,02) σε σύγκριση µε τους
εργαζοµένους µε πλήρη απασχόληση.
Το τελευταίο οικονοµετρικό υπόδειγµα (γ) order logit που εκτιµήθηκε είναι παρόµοιο µε το
υπόδειγµα (β), καθώς εκτιµά την πιθανότητα ένα νοικοκυριό µε εργαζόµενους µισθωτούς ή
ανέργους να βρεθεί σε υψηλότερο κλιµάκιο κινδύνου χαµηλού εισοδήµατος, από τα 1 έως 6,
όπως αυτά ορίστηκαν σε προηγούµενη ενότητα. Ωστόσο, η µετάβαση σε υψηλότερο κλιµάκιο
στην περίπτωση αυτή ισοδυναµεί µε επιδείνωση της κατάστασης του νοικοκυριού και συνεπώς
µεγαλύτερο κίνδυνο χαµηλού εισοδήµατος ή, µε άλλα λόγια, µετακίνηση σε χαµηλότερο όροφο
στην πολυκατοικία του σχήµατος που παρουσιάστηκε παραπάνω. Σε αντίθεση µε τα δύο προηγούµενα υποδείγµατα (α και β), που εκτιµήθηκαν σε επίπεδο ατόµου, το υπόδειγµα (γ) εκτιµάται σε επίπεδο νοικοκυριού. Αυτό παρέχει τη δυνατότητα να ενσωµατωθούν στην ανάλυση ορισµένες επιπλέον µεταβλητές, που χαρακτηρίζουν κυρίως το νοικοκυριό παρά το µέλος του. Η
εκτίµηση έγινε για όλα τα τρίµηνα των ετών 2009 και 2010, καθώς και για το πρώτο τρίµηνο
του 2011.
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Εκτίµηση της πιθανότητας ένα νοικοκυριό να βρεθεί σε υψηλότερο κλιµάκιο κινδύνου χαµηλού εισοδήµατος: συγκεντρωτικά αποτελέσµατα υποδείγµατος (γ)
τύπου order logit

Ερμηνευτική μεταβλητή
Εκπαίδευση

Πιθανότητα σε σχέση με την Συμβολή στην πιθανότητα να μεταβεί κάποιος μισθωτός
ομάδα αναφοράς, Exp(bk)
σε υψηλότερο μισθολογικό κλιμάκια

Μέχρι πρωτοβάθμια
Δευτεροβάθμια

1,23-1,50

Θετική, μειούμενη η πιθανότητα να βρεθούν σε μεγαλύτερο
κίνδυνο οι λιγότερο εκπαιδευμένοι μέχρι το δ΄ τρίμηνο του 2010,
1,078-1,50 στη συνέχεια, όμως, έντονα αυξανόμενη το α΄ τρίμηνο του 2011

Τριτοβάθμια

Ομάδα αναφοράς

Ελληνική

Ομάδα αναφοράς

Ιθαγένεια
Αλβανική

Λοιπών χωρών

Μέγεθος του νοικοκυριού
Συνεχής μεταβλητή

2,24-2,75
2,45-2,85

Εξειδίκευση του αρχηγού
Υψηλή

Μεσαία
Χαμηλή

Εμπειρία αρχηγού
Μέχρι και 2 έτη

Από 3 έως και 6 έτη

Από 7 έως και 10 έτη
Πάνω από 10 έτη
Φύλο αρχηγού

Αυξάνει την πιθανότητα για μεγαλύτερο κίνδυνο – σημαντική
αύξηση διαχρονικά

0,98

Μειώνεται η πιθανότητα να βρεθεί το νοικοκυριό σε
μεγαλύτερο κίνδυνο

0,41

Ομάδα αναφοράς
2,59-3,38
1,77-2,09
1,36-1,54

Γυναίκα

Ομάδα αναφοράς

Αστική περιοχή

1,61

Ημιαστική περιοχή

1,15

Αγροτική περιοχή

Ομάδα αναφοράς

Με 10+ εργαζομένους

Ομάδα αναφοράς

Μέχρι 10 εργαζομένους

Η μεγαλύτερη εξειδίκευση μειώνει σημαντικά την πιθανότητα
να βρεθεί σε μεγαλύτερο κίνδυνο – το α΄ τρίμηνο του 2011 το
πλεονέκτημα της υψηλής εξειδίκευσης περιορίζεται ελαφρά

Θετική και έντονα αυξανόμενη η πιθανότητα να βρεθούν
σε μεγαλύτερο κίνδυνο τα νοικοκυριά με αρχηγό με
μικρότερη εμπειρία

Ομάδα αναφοράς

0,65

Μέγεθος επιχείρησης

Μικρότερη πιθανότητα να βρεθεί σε μεγαλύτερο κίνδυνο
αν ο αρχηγός του νοικοκυριού είναι άνδρας – διαχρονικά η
πιθανότητα μειώνεται

Τα νοικοκυριά των αστικών και ημιαστικών περιοχών έχουν
μεγαλύτερη πιθανότητα να βρεθούν σε μεγαλύτερο κίνδυνο.
Διαχρονικά η πιθανότητα μειώνεται για τα νοικοκυριά των
ημιαστικών περιοχών
―

0,42-0,51

Μικρότερη πιθανότητα για εργαζομένους σε μικρότερη επιχείρηση

Πρωτογενής

0,26-0,35

Μικρότερη πιθανότητα για μεγαλύτερο κίνδυνο: τα νοικοκυριά
του πρωτογενούς τομέα

Δευτερογενής

1,12-1,38

Τομέας οικονομικής δραστηριότητας αρχηγού

Τριτογενής
Πηγή: Επεξεργασµένα στοιχεία ΕΕ∆, ΕΛ.ΣΤΑΤ.
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0,10-0,17

Άνδρας

Βαθμός αστικότητας του νοικοκυριού

Όλο και μεγαλύτερη πιθανότητα οι οικονομικοί μετανάστες
να βρεθούν σε μεγαλύτερο κίνδυνο, σημαντική αύξηση
το α΄ τρίμηνο του 2011

1,10

Ηλικία του αρχηγού
Συνεχής μεταβλητή

―

Ο κίνδυνος χαµηλού εισοδήµατος
στα νοικοκυριά µισθωτών και ανέργων
κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης

Ομάδα αναφοράς

Μεγαλύτερη πιθανότητα για μεγαλύτερο κίνδυνο: τα νοικοκυριά
του δευτερογενούς τομέα – μικρή αύξηση διαχρονικά
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Ο κίνδυνος χαµηλού εισοδήµατος
στα νοικοκυριά µισθωτών και ανέργων
κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης

Τα ευρήµατα της ανάλυσης σε επίπεδο νοικοκυριού κατ’ αρχάς επιβεβαιώνουν τα προηγούµενα ευρήµατα (του Πίνακα 7 και του Πίνακα Π3 του Παραρτήµατος). Με βάση το υπόδειγµα
(γ), επαληθεύεται και πάλι οικονοµετρικά η θετική συσχέτιση της µισθολογικής κατάστασης του
νοικοκυριού µε την ηλικία και την εργασιακή εµπειρία του αρχηγού του, µε το επίπεδο εκπαίδευσης και εξειδίκευσής του, καθώς και µε το µέγεθος της τοπικής µονάδας στην οποία εργάζεται. Οµοίως επαληθεύεται και µε βάση το υπόδειγµα αυτό η σχετικά δυσχερής και διαχρονικά
όλο και περισσότερο επισφαλής µισθολογική κατάσταση των νοικοκυριών µε αρχηγό οικονοµικό µετανάστη σε σύγκριση µε τα ελληνικά νοικοκυριά. Ειδικότερα, από τα στοιχεία του
Πίνακα 7 και του Πίνακα Π3 του Παραρτήµατος προκύπτει ότι, όσο αυξάνεται η ηλικία του
αρχηγού του νοικοκυριού, το επίπεδο εξειδίκευσης και το µέγεθος της επιχείρησης στην οποία
εργάζεται, τόσο µειώνεται η πιθανότητα να βρεθεί το νοικοκυριό σε µεγαλύτερο επίπεδο κινδύνου χαµηλού εισοδήµατος. Αντίθετα, όσο χαµηλότερο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης και προϋπηρεσίας του αρχηγού του νοικοκυριού, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα να βρεθεί αυτό µε µεγαλύτερο κίνδυνο χαµηλού εισοδήµατος.
Πέρα από την επαλήθευση των προηγούµενων ευρηµάτων από τις εκτιµήσεις σε επίπεδο
νοικοκυριού, προκύπτουν ορισµένα ακόµη συµπεράσµατα. Όσο µεγαλώνει το µέγεθος του νοικοκυριού, αυξάνεται η πιθανότητα να βρεθεί το νοικοκυριό αυτό σε µεγαλύτερο κίνδυνο χαµηλού εισοδήµατος. Όταν ο αρχηγός του νοικοκυριού είναι άνδρας, µειώνεται σηµαντικά η πιθανότητα το νοικοκυριό να µεταβεί σε υψηλότερο κλιµάκιο κινδύνου χαµηλού εισοδήµατος (0,65
φορές σε σχέση µε τα νοικοκυριά µε αρχηγό γυναίκα). Επιπλέον, καθώς αυξάνεται ο βαθµός
αστικότητας της κατοικίας διαµονής του νοικοκυριού (αγροτική, ηµιαστική, αστική περιοχή),
αυξάνεται σηµαντικά και η πιθανότητα µετάβασης σε υψηλότερο επίπεδο κινδύνου χαµηλού
εισοδήµατος. Με άλλα λόγια, τα νοικοκυριά µισθωτών και ανέργων των ηµιαστικών και
κυρίως των αστικών περιοχών έχουν µεγαλύτερη πιθανότητα να βρεθούν σε µεγαλύτερο κίνδυνο έναντι παρόµοιων νοικοκυριών που διαµένουν σε αγροτικές περιοχές. Αυτό πιθανόν να
ερµηνεύεται από το ότι είναι σχετικά µικρός ο αριθµός των µισθωτών που διαµένουν στις αγροτικές περιοχές, οι οποίοι πιθανότατα απασχολούνται συνήθως στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα.
Τέλος, το προηγούµενο συµπέρασµα επαληθεύεται και µε βάση τον τοµέα απασχόλησης, όπου
προκύπτει ότι τα νοικοκυριά µε αρχηγό εργαζόµενο µισθωτό στον πρωτογενή τοµέα έχουν
σηµαντικά µικρότερη πιθανότητα να βρεθούν σε υψηλότερο κλιµάκιο κινδύνου χαµηλού εισοδήµατος, έναντι των νοικοκυριών ο αρχηγός των οποίων εργάζεται ως µισθωτός στις υπηρεσίες
(οµάδα αναφοράς) και κυρίως στο δευτερογενή τοµέα.28
28 H πρόσφατη µελέτη των Freije et al. (2011) για τις επιπτώσεις της πρόσφατης οικονοµικής κρίσης (2008-09) στην αγορά εργασίας
του Μεξικού διαπιστώνει ότι οι άνδρες µε σχετικά υψηλότερη εξειδίκευση που είναι επικεφαλής των νοικοκυριών, καθώς και τα εργαζόµενα άτοµα µέσης ηλικίας, είναι πιο πιθανό να διατηρήσουν τη θέση εργασίας τους κατά τη διάρκεια της κρίσης. Αντίθετα, οι γυναίκες
πλήττονται περισσότερο στη διάρκεια της κρίσης, ενώ είναι σχετικά πιο ευνοηµένες κατά τις περιόδους της ανάκαµψης. Επιπλέον, η
εύρεση εργασίας είναι πιο δύσκολη για τους χαµηλής εξειδίκευσης σε αντίθεση µε το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό, ενώ η κρίση έχει
πιο σοβαρές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις που σχετίζονται µε εµπορεύσιµα αγαθά, τις εξαγωγές και την κατασκευαστική δραστηριότητα.
Κοινωνική πολιτική και
κοινωνική συνοχή στην Ελλάδα
σε συνθήκες οικονοµικής κρίσης
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Σύνοψη και συµπεράσµατα

Σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΕΕ∆ για το α΄ τρίµηνο του 2011, ο αριθµός των
ανέργων στην Ελλάδα ανήλθε σε 792,6 χιλιάδες και το ποσοστό ανεργίας έφθασε το 15,9%,
έναντι µόλις 7,2% το β΄ και το γ΄ τρίµηνο του 2008, δηλαδή στην αρχή της τρέχουσας κρίσης.
Με βάση τα στοιχεία αυτά, από τα µέσα του 2008 έως τις αρχές του 2011 καταγράφεται έντονη
αύξηση του ποσοστού ανεργίας, κατά 8,7 εκατοστιαίες µονάδες. Για το σύνολο των χωρών της
ΕΕ, η αύξηση της ανεργίας στην περίοδο της κρίσης περιορίστηκε περίπου στις 3 εκατοστιαίες
µονάδες, ενώ είχε µικρότερη διάρκεια σε σχέση µε την Ελλάδα, καθώς ξεκίνησε το β΄ τρίµηνο
του 2008, κορυφώθηκε στο β΄ τρίµηνο του 2010 και αποκλιµακώθηκε στη συνέχεια. Αντίθετα,
στην Ελλάδα το πρόβληµα της ανεργίας εντείνεται περισσότερο τα τελευταία τρίµηνα. Για
παράδειγµα, το α΄ τρίµηνο του 2011 βρέθηκαν άνεργα 195,2 χιλιάδες άτοµα τα οποία ήταν απασχολούµενα ένα χρόνο πριν, ενώ άλλα 101,6 χιλιάδες απασχολούµενα άτοµα κατέστησαν οικονοµικώς µη ενεργά.
Το ίδιο τρίµηνο (α΄ του 2011), το ποσοστό ανεργίας των γυναικών έφθασε το 19,5% έναντι
13,3% των ανδρών, διατηρώντας σε όλη την περίοδο της κρίσης µια διαφορά έξι και πλέον εκατοστιαίων µονάδων έναντι των ανδρών. ∆ιαχρονικά ωστόσο, η αναλογία του ποσοστού ανεργίας των γυναικών προς τους άνδρες αποκλιµακώθηκε σταδιακά σε όλη την περίοδο της κρίσης και έφθασε το 1,06 στο α΄ τρίµηνο του 2011, έναντι 1,61 το β΄ τρίµηνο του 2008. Ως προς
την ηλικία, το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα το α΄ τρίµηνο του 2011 παρατηρείται στους νέους ηλικίας 15-29 ετών (30,9%), το οποίο µάλιστα για τις νέες γυναίκες έφθασε
στο 35,8%, έναντι 26,9% στους άνδρες. Στο ίδιο τρίµηνο το ποσοστό ανεργίας των νέων γυναικών έφθασε το 62,1% και 44,9% για τις ηλικιακές οµάδες 15-19 και 20-24 ετών, αντίστοιχα.
Τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες παρατηρείται µια αντίστροφη σχέση µεταξύ ηλικίας
και ποσοστού ανεργίας, καθώς τα ποσοστά ανεργίας στις ηλικιακές οµάδες 15-19, 20-24 και
25-29 είναι δυσαναλόγως υψηλότερα από αυτά των µεγαλύτερων ηλικιακών οµάδων.
Σε σχέση µε το επίπεδο εκπαίδευσης, το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στα πιο πρόσφατα
στοιχεία της ΕΕ∆ καταγράφεται για τους λιγότερο εκπαιδευµένους (23,4% για όσους δεν έχουν
πάει καθόλου σχολείο, 10,6% για τους πτυχιούχους τριτοβάθµιας εκπαίδευσης). Το ποσοστό των
“νέων ανέργων”, δηλαδή όσων εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας αναζητώντας
απασχόληση, ανέρχεται το α΄ τρίµηνο του 2011 στο 22,8% του συνόλου των ανέργων, ενώ οι
µακροχρόνια άνεργοι (αυτοί που αναζητούν από 12 µήνες και άνω εργασία, ανεξάρτητα από το
αν είναι “νέοι” ή “παλαιοί” άνεργοι) αποτελούν αντίστοιχα το 46,6%. Το ποσοστό ανεργίας των
ατόµων µε ξένη ιθαγένεια ήταν 19,8%, έναντι 15,5% των Ελλήνων πολιτών, ενώ επισηµαίνεται
ότι το 73,3% των ξένων πολιτών ήταν οικονοµικά ενεργό έναντι µόλις 52,0% των Ελλήνων.
Όπως προκύπτει από την ανάλυση της µελέτης, στην περίοδο της κρίσης είναι χαρακτηριστική η αύξηση του µεριδίου των άνεργων αρχηγών των νοικοκυριών στο σύνολο των ανέρ204
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Κοινωνική πολιτική και
κοινωνική συνοχή στην Ελλάδα
σε συνθήκες οικονοµικής κρίσης

Ο κίνδυνος χαµηλού εισοδήµατος
στα νοικοκυριά µισθωτών και ανέργων
κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης

γων, το οποίο από 26,5% στο α΄ τρίµηνο του 2009 αυξάνεται σε 30,6% το α΄ τρίµηνο του 2011.
Η εξέλιξη αυτή αποτελεί σαφή ένδειξη για τις δυσµενείς επιπτώσεις της τρέχουσας κρίσης ως
προς τα χαρακτηριστικά της ανεργίας, καθώς φαίνεται ότι όλο και περισσότερο πλήττεται ο
σκληρός πυρήνας της ελληνικής οικογένειας (αρχηγοί νοικοκυριών). Επιπλέον, τον πιο σηµαντικό ρόλο για την προστασία των ανέργων στην Ελλάδα διατηρεί ο σχετικά ισχυρός θεσµός
του άτυπου οικογενειακού δικτύου, καθώς µόλις το 12,1% των ανέργων δηλώνει ως πηγή
συντήρησής του κάποιο επίδοµα ή άλλη βοήθεια από το, περιορισµένο, επίσηµο δίκτυο κοινωνικής προστασίας. Αντίθετα, το 58,7% των ανέργων δηλώνει ότι καλύπτει τις ανάγκες διαβίωσής του από τη βοήθεια που του παρέχουν τα άλλα µέλη του νοικοκυριού του, ενώ ένα πρόσθετο 6,8% στηρίζεται σε άτοµα εκτός του ίδιου του νοικοκυριού.
Από την επεξεργασία των στοιχείων της πιο πρόσφατης ΕΟΠ προκύπτει ότι η παρουσία
άνεργων µελών στο νοικοκυριό αυξάνει εντονότατα τα ποσοστά φτώχειας, ανεξάρτητα µάλιστα από τη µεταβλητή η οποία χρησιµοποιείται για τη µέτρηση της φτώχειας (συνολική
δαπάνη, συνολικό εισόδηµα, διαθέσιµο εισόδηµα). Ειδικότερα για τα νοικοκυριά χωρίς άνεργα
µέλη, το ποσοστό της φτώχειας κυµαίνεται από 13% έως 15%, ενώ η συνύπαρξη ανέργων µε
άλλους εργαζοµένους σχεδόν διπλασιάζει τα ποσοστά αυτά. Είναι τέλος εντυπωσιακό το ποσοστό της φτώχειας για τα νοικοκυριά µόνο µε άνεργα µέλη, το οποίο, ανάλογα µε την χρησιµοποιούµενη µεταβλητή, κυµαίνεται από 39% (κατανοµή συνολικής δαπάνης) έως 56,9% (κατανοµή διαθέσιµου εισοδήµατος).
Τα προηγούµενα δεδοµένα σε σχέση µε τις εξελίξεις ως προς τις διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά της ανεργίας και των άλλων κοινωνικών δεικτών στη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης προκαλούν έντονη ανησυχία. Η ανεργία αυξάνεται θεαµατικά, τα ονοµαστικά και κυρίως
τα πραγµατικά εισοδήµατα συρρικνώνονται, το κοινωνικό κράτος πλήττεται εξαιτίας των δηµοσιονοµικών προσαρµογών, ενώ οι κοινωνικοί δείκτες της ανισότητας και της φτώχειας επιδεινώνονται. Οι συγγραφείς της µελέτης κατέβαλαν προσπάθεια ώστε οι αρνητικές αυτές εξελίξεις να προσεγγιστούν ποσοτικά.
Ειδικότερα, κύριος σκοπός της µελέτης ήταν η εκτίµηση των διαστάσεων και η διερεύνηση
των προσδιοριστικών παραγόντων του κινδύνου χαµηλού εισοδήµατος για τα νοικοκυριά µε
µισθωτούς ή ανέργους κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης. Για την εκτίµηση του κινδύνου
χαµηλού εισοδήµατος, ο οποίος πιθανότατα συνδέεται µε καταστάσεις οικονοµικής επισφάλειας, φτώχειας ή και κοινωνικού αποκλεισµού, η µελέτη προχώρησε στην κατασκευή ενός
βραχυχρόνιου δείκτη οικονοµικής συγκυρίας. Ο δείκτης αυτός λαµβάνει υπόψη αφενός τις
προσωπικές αµοιβές κάθε µέλους του νοικοκυριού από µισθωτή εργασία, ιδίως όταν αυτές
είναι χαµηλές, και αφετέρου τον αριθµό των άνεργων µελών του νοικοκυριού. Αποτελεί, εποµένως, συνδυασµό δύο κύριων οικονοµικών µεταβλητών, του επιπέδου αµοιβών για τους εργαζόµενους µισθωτούς και του µεγέθους της ανεργίας στο ίδιο νοικοκυριό. Έτσι, όταν όλα τα
µέλη ενός νοικοκυριού καθίστανται άνεργα και το νοικοκυριό περιέρχεται σε κρίσιµη οικονο205
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µική κατάσταση, ο δείκτης αυτός αποτυπώνει τον υψηλό κίνδυνο χαµηλού εισοδήµατος λαµβάνοντας τιµή κοντά στη µονάδα. Αντίθετα, αν ένα µέλος του νοικοκυριού εργάζεται και το
άλλο µέλος είναι άνεργο, ο δείκτης αποτυπώνει µε µικρότερη ένταση τον κίνδυνο χαµηλού
εισοδήµατος, λαµβάνοντας υπόψη το επίπεδο του µισθού του εργαζόµενου µέλους και τη δυνατότητα ο άνεργος να λαµβάνει επίδοµα ανεργίας.
Οι τιµές του δείκτη κινδύνου χαµηλού εισοδήµατος που ορίζεται από τη µελέτη ταξινοµούνται στη συνέχεια σε έξι διαφορετικά κλιµάκια. Στο πρώτο και ασφαλέστερο κλιµάκιο, όπου ο
δείκτης λαµβάνει τιµή µηδέν, βρίσκονται τα νοικοκυριά τα εργαζόµενα µέλη των οποίων είναι
µισθωτοί µε συνολικές αποδοχές άνω των 1.000 ευρώ. Στο έκτο και πιο επισφαλές κλιµάκιο,
όπου ο δείκτης λαµβάνει τιµή µεταξύ 0,8 και 1, σχεδόν το σύνολο των µελών του νοικοκυριού
είναι άνεργα, ενώ το 91,6% από αυτά δεν λαµβάνει επίδοµα ανεργίας. Καθώς το κλιµάκιο ταξινόµησης του νοικοκυριού προχωρεί από 1 σε 6 και η τιµή του δείκτη χαµηλού εισοδήµατος
αντίστοιχα αυξάνεται από 0 σε 1, ο βαθµός οικονοµικής δυσκολίας και ο κίνδυνος να αντιµετωπίζει το νοικοκυριό οικονοµική ανέχεια και φτώχεια αυξάνονται σηµαντικά.
Ο προτεινόµενος δείκτης κινδύνου χαµηλού εισοδήµατος, πέρα από τη χρησιµότητά του
στην καταγραφή και µελέτη της διαχρονικής οικονοµικής πίεσης που δέχονται τα νοικοκυριά
των µισθωτών και ανέργων, αναδεικνύει και το µέγεθος της αναδιανεµητικής λειτουργίας το
οποίο δηµιουργεί η κρίση. Η τρέχουσα κρίση, που οδηγεί σε χαµηλότερες αµοιβές και σε σηµαντική αύξηση της ανεργίας, δεν πλήττει στον ίδιο βαθµό όλα τα νοικοκυριά.29 Για παράδειγµα,
τα νοικοκυριά των οποίων ένα ή περισσότερα µέλη χάνουν την εργασία τους είναι προφανές
ότι θα επιβαρυνθούν πολύ περισσότερο στην περίοδο της κρίσης από τα νοικοκυριά τα µέλη
των οποίων κατάφεραν να διατηρήσουν τις θέσεις απασχόλησής τους. Επίσης, για τα µέλη των
νοικοκυριών που διατήρησαν τις θέσεις απασχόλησής τους, οι αµοιβές δεν µεταβλήθηκαν στον
ίδιο βαθµό στην περίοδο της τρέχουσας κρίσης. Τέλος, είναι προφανές ότι τα νοικοκυριά των
εργαζοµένων µέλη των οποίων έχασαν την εργασία τους χωρίς να καλύπτουν ένα µέρος της
απώλειας του εισοδήµατός τους από κάποια κοινωνική παροχή ή επίδοµα ανεργίας δέχονται
εντονότερη πίεση έναντι των νοικοκυριών µέλη των οποίων έχασαν µεν την εργασία τους, αλλά
λαµβάνουν το επίδοµα ανεργίας, έστω και για περιορισµένο χρονικό διάστηµα.30
29 Η µελέτη των Ζωγραφάκη και Σπαθή (2010), στηριζόµενη σε ένα υπολογιστικό υπόδειγµα γενικής ισορροπίας για την ελληνική
οικονοµία, καταλήγει στο συµπέρασµα ότι τα νοικοκυριά µε µη εργαζόµενα µέλη έχουν τις µεγαλύτερες απώλειες στα πραγµατικά τους εισοδήµατα. Στα νοικοκυριά (µη αγροτικά) µε αρχηγό χαµηλής εξειδίκευσης οι απώλειες είναι σηµαντικές, έναντι νοικοκυριών µε αρχηγό υψηλότερης εξειδίκευσης. Πάντως, σε όλες τις οµάδες των νοικοκυριών, οι απώλειες είναι πάντοτε µεγαλύτερες για τα φτωχά νοικοκυριά και,
σε ορισµένες περιπτώσεις, οι απώλειες είναι τετραπλάσιες έναντι των νοικοκυριών που κατατάσσονται στα υψηλά εισοδηµατικά κλιµάκια.
30 Στη δεκαετία του 1990, οι οικονοµικές κρίσεις στις χώρες της Ανατολικής Ασίας και του Μεξικού ήταν ίσως οι περισσότερο
γνωστές µε σηµαντικό αντίκτυπο στις αγορές εργασίας, στα εισοδήµατα των νοικοκυριών και στη φτώχεια. Οι εργαζόµενοι είδαν τους
πραγµατικούς τους µισθούς να περιορίζονται σηµαντικά (κυρίως στις χώρες εκείνες που χρησιµοποίησαν τη συναλλαγµατική ισοτιµία ως εργαλείο πολιτικής), µε αντιστάθµιση όµως τη µικρότερη αύξηση της ανεργίας. Οι µεγαλύτερες επιπτώσεις της κρίσης αφορούσαν τον αστικό επιχειρηµατικό τοµέα (µεσαία εισοδηµατικά στρώµατα), αλλά και τα αγροτικά νοικοκυριά. Οι φτωχότερες οικογένειες αναγκάστηκαν να περιορίσουν τις εγγραφές των παιδιών στους στο σχολείο, ενώ πλήγµα δέχθηκε η διατροφή και η υγεία τους
(Fallon and Lucas, 2002, Chen and Ravallion, 2009, Ravallion, 2009, Friedman and Levinsohn, 2002).
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Ο κίνδυνος χαµηλού εισοδήµατος
στα νοικοκυριά µισθωτών και ανέργων
κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης

Στην εµπειρική ανάλυση της µελέτης χρησιµοποιήθηκαν τα διαστρωµατικά στοιχεία των
εννέα πιο πρόσφατων ΕΕ∆ της περιόδου 2009 έως το α΄ τρίµηνο του 2011, ενώ συγκρίσεις των
αποτελεσµάτων έγιναν και µε τα τρίµηνα των ερευνών που προηγήθηκαν της τρέχουσας κρίσης (2007-2008). Λόγω του ότι η παρούσα µελέτη επικεντρώνεται στους ανέργους και τους
µισθωτούς, για την εκτίµηση του κινδύνου χαµηλού εισοδήµατος εξαιρέθηκαν από το δείγµα
της έρευνας τα νοικοκυριά στα οποία συνυπήρχαν µέλη µε κάποια άλλη ιδιότητα εκτός των
ανέργων, µισθωτών και µη οικονοµικά ενεργών.
Η µελέτη τεκµηριώνει την εντονότατη διαχρονική αύξηση του αριθµού των νοικοκυριών
και των µελών τους που βρίσκονται στο έκτο κλιµάκιο, δηλ. αυτό µε τον υψηλότερο κίνδυνο,
στη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης. Από 57,7 χιλιάδες νοικοκυριά ή 125,4 χιλιάδες άτοµα το
α΄ τρίµηνο του 2009, αυξήθηκαν σε 127,7 χιλιάδες νοικοκυριά ή 308,5 χιλιάδες άτοµα το α΄
τρίµηνο του 2011. Στην ίδια περίοδο η µέση τιµή του δείκτη κινδύνου χαµηλού εισοδήµατος
αυξήθηκε για το σύνολο των µισθωτών και ανέργων κατά 32,3%. Ως προς τις ποιοτικές µεταβολές που έλαβαν χώρα στην περίοδο της κρίσης, καταγράφονται τα όλο και πιο επώδυνα
χαρακτηριστικά της ανεργίας, καθώς αυξάνεται το κλιµάκιο και ο κίνδυνος χαµηλού εισοδήµατος, αφού περίπου τα 2/3 των ανέργων του έκτου κλιµακίου είναι αρχηγοί νοικοκυριών και
οι καταστάσεις πλήρους ανέχειας και φτώχειας γίνονται όλο και πιο συχνές.31
Επιπλέον, ο κίνδυνος χαµηλού εισοδήµατος είναι σχεδόν τριπλάσιος για τη χαµηλότερη
εκπαιδευτική βαθµίδα, αν και φαίνεται να µετατοπίζεται τα τελευταία τρίµηνα της κρίσης επιβαρύνοντας όλο και περισσότερο τους πιο εκπαιδευµένους. Οµοίως, ο κίνδυνος χαµηλού εισοδήµατος σε όλη τη διάρκεια της κρίσης ήταν σηµαντικά µεγαλύτερος (κατά 43,8%) και αυξάνεται
ταχύτερα για την οµάδα των οικονοµικών µεταναστών και κυρίως τους αλβανικής ιθαγένειας
έναντι των Ελλήνων. Σε σχέση µε την ηλικία, σηµαντικά υψηλότερο κίνδυνο αντιµετωπίζουν οι
νεότερες ηλικιακές οµάδες, ο κίνδυνος αυτός µειώνεται σταδιακά έως τη µεσαία ηλικιακή οµάδα
των 35-44 ετών και αυξάνεται και πάλι στη συνέχεια για τα άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας, αν και
στη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης οι ηλικιακά ωριµότεροι επιβαρύνονται περισσότερο. Τέλος,
σε σχέση µε τα επαγγελµατικά χαρακτηριστικά, οι ανειδίκευτοι εργάτες και τα λοιπά άτοµα µε
χαµηλή εξειδίκευση αντιµετωπίζουν πολύ υψηλότερο και ταχύτερα αυξανόµενο κίνδυνο χαµηλού
εισοδήµατος έναντι των επιστηµονικών επαγγελµάτων και των ατόµων µε υψηλή εξειδίκευση.
31 Κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης της µελέτης, η ΕΛ.ΣΤΑΤ. δηµοσιοποίησε τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού του
β΄ τριµήνου του 2011. Σύµφωνα µε την πρώτη επεξεργασία των πρωτογενών αυτών στοιχείων, ο δείκτης κινδύνου χαµηλού εισοδήµατος για τα νοικοκυριά των µισθωτών και ανέργων αυξήθηκε περαιτέρω και διαµορφώθηκε στις 0,256 µονάδες (+19,4% έναντι του
αντίστοιχου τριµήνου του 2010 ή 0,6% έναντι του προηγούµενου τριµήνου του 2011). Ο δείκτης αποτυπώνει βελτίωση έναντι του
προηγούµενου τριµήνου στις νησιωτικές περιοχές της χώρας (Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Ιόνια Νησιά) εξαιτίας της τουριστικής δραστηριότητας, που ήταν ιδιαίτερα αυξηµένη στις παραπάνω περιοχές, ενώ αντίθετα αποτυπώνει σηµαντικά αυξηµένο κίνδυνο στα νοικοκυριά που κατοικούν στο πολεοδοµικό συγκρότηµα της Θεσσαλονίκης. Όσον αφορά τα νοικοκυριά της “πολυκατοικίας”, τα νοικοκυριά µε το µεγαλύτερο κίνδυνο έχουν αυξηθεί περισσότερο και φθάνουν πλέον τις 135 χιλιάδες µε 338 χιλιάδες µέλη, εκ των οποίων
τα 193 χιλιάδες είναι άνεργα (µόνον οι 15.200 από αυτούς λαµβάνουν επίδοµα ανεργίας), 58 χιλιάδες είναι παιδιά κάτω των 15 ετών,
86 χιλιάδες οικονοµικώς µη ενεργά άτοµα και, τέλος, 1.500 µισθωτοί, οι οποίοι λαµβάνουν πολύ χαµηλές αµοιβές.
Κοινωνική πολιτική και
κοινωνική συνοχή στην Ελλάδα
σε συνθήκες οικονοµικής κρίσης
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Για την παραπέρα διερεύνηση της δοµής και των προσδιοριστικών παραγόντων του κινδύνου
χαµηλού εισοδήµατος, έγινε εκτίµηση τριών πολυµεταβλητών οικονοµετρικών υποδειγµάτων
τύπου logit και order logit. Ειδικότερα εκτιµήθηκαν η πιθανότητα οι συνολικές µηνιαίες αποδοχές ενός µισθωτού να είναι µικρότερες των 1.000 ευρώ (logit), η πιθανότητα ένας µισθωτός να
µετακινηθεί σε ανώτερο µισθολογικό κλιµάκιο (order logit), καθώς και η πιθανότητα ένα νοικοκυριό να βρεθεί σε υψηλότερο κλιµάκιο (από τα 1 έως 6) κινδύνου χαµηλού εισοδήµατος (order
logit). Τα αποτελέσµατα των οικονοµετρικών εκτιµήσεων επιβεβαίωσαν σε γενικές γραµµές τα
περιγραφικά ευρήµατα της µελέτης, καθώς έχουν το πλεονέκτηµα να αποµονώνουν την επίδραση
κάθε παράγοντα χωριστά. Ειδικότερα, ceteris paribus, η πιθανότητα κάποιος µισθωτός να αµείβεται µε χαµηλές αποδοχές µειώνεται σηµαντικά καθώς βελτιώνεται το επίπεδο εκπαίδευσής του
και είναι πολύ υψηλότερη για τους οικονοµικούς µετανάστες και τους νεότερης ηλικίας. Καθοριστικοί παράγοντες ενίσχυσης της πιθανότητας αυτής είναι η χαµηλή εξειδίκευση, η µικρή εργασιακή εµπειρία, η µερική απασχόληση και η απασχόληση σε σχετικά µικρή επιχείρηση (τοπική
µονάδα). Αντίθετα σηµαντικά µικρότερη είναι η πιθανότητα να είναι κάποιος χαµηλόµισθος εάν
το επάγγελµά του είναι υψηλής εξειδίκευσης ή αυτός εργάζεται στο δηµόσιο τοµέα. Ως προς τη
διαχρονική µεταβολή της επίδρασης των προηγούµενων παραγόντων στη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης, επισηµαίνονται η ελαφρά άµβλυνση του σχετικού πλεονεκτήµατος που παρέχει η
υψηλή εξειδίκευση, η συνεχής επιδείνωση της θέσης των οικονοµικών µεταναστών, των εργαζοµένων σε µικρές επιχειρήσεις, των ατόµων µε χαµηλή εξειδίκευση και µικρή προϋπηρεσία, καθώς
και των µερικώς απασχολουµένων. Αντίθετα, το σχετικό πλεονέκτηµα των εργαζοµένων στο
δηµόσιο τοµέα ενισχύεται ελαφρά σε όλη τη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης.32
Από τις οικονοµετρικές εκτιµήσεις για την πιθανότητα ένας µισθωτός να µετακινηθεί σε
ανώτερο µισθολογικό κλιµάκιο προκύπτουν ανάλογα µε τα προηγούµενα συµπεράσµατα.
Η πιθανότητα αυτή είναι θετική συνάρτηση του επιπέδου εκπαίδευσης του µισθωτού, της ηλικίας και των ετών υπηρεσίας του, του βαθµού επαγγελµατικής εξειδίκευσής του, της απασχόλησής του στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, καθώς και του µεγέθους της επιχείρησης στην οποία
εργάζεται. Αντίθετα, σχετίζεται αρνητικά και µε διαχρονικά αυξανόµενη ένταση στη διάρκεια
της κρίσης µε την ιδιότητα των ερευνωµένων ως οικονοµικών µεταναστών και ως µερικά απασχολουµένων. Τα ευρήµατα αυτά ισχυροποιούνται ακόµα περισσότερο, καθώς επαληθεύονται
και µε βάση τις εκτιµήσεις της πιθανότητας ένα νοικοκυριό µε εργαζόµενους µισθωτούς ή
ανέργους να βρεθεί σε υψηλότερο κλιµάκιο κινδύνου χαµηλού εισοδήµατος και συνεπώς µεγαλύτερη οικονοµική επισφάλεια και κίνδυνο φτώχειας. Από τις εκτιµήσεις σε επίπεδο νοικοκυ32 Η ανάλυση της µελέτης κάλυψε χρονικά την περίοδο της τρέχουσας κρίσης έως το α΄ τρίµηνο του 2011. Έκτοτε, σηµαντικές
παρεµβάσεις έχουν εξαγγελθεί και ορισµένες από αυτές έχουν ήδη υλοποιηθεί σε σχέση µε τις αποδοχές και τη λειτουργία του δηµόσιου τοµέα (πρόσθετη περικοπή επιδοµάτων, εφαρµογή ενιαίου µισθολογίου, συγχωνεύσεις και καταργήσεις οργανισµών κ.ά.). Οι
παρεµβάσεις αυτές είναι πιθανό να έχουν διαφοροποιήσει το συµπέρασµα της µελέτης σε σχέση µε το ενισχυµένο πλεονέκτηµα των
εργαζοµένων στο δηµόσιο τοµέα στη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης.
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ριού προκύπτει επίσης ότι η πιθανότητα αυτή αυξάνεται µε το µέγεθος του νοικοκυριού, όταν
ο αρχηγός του νοικοκυριού είναι γυναίκα, καθώς και όταν αυξάνεται ο βαθµός αστικότητας της
κατοικίας διαµονής του νοικοκυριού.
Με δεδοµένους τους δηµοσιονοµικούς περιορισµούς, είναι προφανές ότι η κυβερνητική πολιτική θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειες περιορισµού των δυσµενών επιπτώσεων της τρέχουσας οικονοµικής κρίσης. Στην κατεύθυνση αυτή, όπως προκύπτει και από τα ευρήµατα της µελέτης, οι προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν κυρίως στους ανέργους αλλά και σε άλλες ευάλωτες πληθυσµιακές οµάδες, όπως είναι οι οικονοµικοί µετανάστες, οι ανειδίκευτοι εργάτες, τα νεότερα εργαζόµενα ή µη άτοµα, οι γυναίκες, οι λιγότερο εκπαιδευµένοι, τα µερικώς απασχολούµενα
ή υποαπασχολούµενα άτοµα κ.ά. Εκτός από τις εισοδηµατικές ενισχύσεις που, κυρίως βραχυχρόνια, αµβλύνουν τις επιπτώσεις της κρίσης, ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί στη διευκόλυνση
της πρόσβασης των εν λόγω ατόµων στην αγορά εργασίας αλλά και σε παρεχόµενες κοινωνικές
υπηρεσίες (υγεία, εκπαίδευση, παιδική µέριµνα κ.ά.). Εξάλλου, µε τον τρόπο αυτό θα περιοριστεί το ενδεχόµενο ενός µακροχρόνιου κοινωνικού αποκλεισµού για κάποιους από αυτούς, ενώ
ταυτόχρονα θα αυξηθεί σηµαντικά και η αποτελεσµατικότητα των κοινωνικών δαπανών, καθώς
οι οµάδες αυτές αποτελούν παραδοσιακούς “θύλακες” οικονοµικής επισφάλειας και φτώχειας.
Επιπλέον, είναι απαραίτητο η πρόσβαση στην αγορά εργασίας να συνδυαστεί µε ευκαιρίες εξέλιξης σε θέσεις εργασίας όλο και υψηλότερης ποιότητας και µακροχρόνιας παραµονής σε µια
σωστά δοµηµένη αγορά εργασίας. Κάτι τέτοιο θα µπορούσε να επιδιωχθεί π.χ. µε τη λειτουργία
ενδοεπιχειρησιακών και άλλων προγραµµάτων επανακατάρτισης και εκπαίδευσης ως προς τα νέα
δεδοµένα που συνεχώς επιβάλλουν οι τεχνολογικές αλλαγές και προκλήσεις, όπου η δυνατότητα
συµµετοχής των ατόµων των ευάλωτων οµάδων στα προγράµµατα αυτά θα είναι αυξηµένη.
Στην τρέχουσα περίοδο, µε τους περιορισµένους ή και ανύπαρκτους δηµοσιονοµικούς
πόρους, η κοινωνική προστασία θα είναι αποτελεσµατικότερη όταν θα λάβει υπόψη περισσότερο τις συνολικές ανάγκες του νοικοκυριού και λιγότερο τις ανάγκες κάθε µέλους χωριστά.33
Είναι επίσης σηµαντικό η πολιτική για την αγορά εργασίας να αντιµετωπίζει την κατάτµηση
της αγοράς εργασίας µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και, κυρίως, να διευκολύνει την
πρόσβαση στην αγορά εργασίας για τις νέες ηλικιακές οµάδες, τις γυναίκες και τις άλλες ευπαθείς κοινωνικές οµάδες. Εν κατακλείδι, η κυβερνητική πολιτική πρέπει κυρίως να εξετάσει και
να αµβλύνει τις κοινωνικές ανισότητες που δηµιουργούνται τόσο ως προς την πρόσβαση όσο
και ως προς το ύψος της αµοιβής της εργασίας.
33 Στο πέµπτο και έκτο κλιµάκιο χαµηλού εισοδήµατος (ισόγειο και πρώτος όροφος της πολυκατοικίας) κατοικούν 200 χιλιάδες
νοικοκυριά, που αποτελούνται από 535 χιλιάδες µέλη (95 χιλιάδες από αυτά τα νοικοκυριά έχουν δύο άνεργα µέλη και 20 χιλιάδες
έχουν περισσότερα από δύο άνεργα µέλη). Στα νοικοκυριά αυτά αντιστοιχούν 280 χιλιάδες άνεργοι, εκ των οποίων οι 205 χιλιάδες δεν
λαµβάνουν επίδοµα ανεργίας. Στα παραπάνω νοικοκυριά εργάζονται (µε πολύ χαµηλές αποδοχές) 33 χιλιάδες µισθωτοί. Τα νοικοκυριά αυτά θα πρέπει να συντηρήσουν 94 χιλιάδες παιδιά (κάτω των 15 ετών) και 126 χιλιάδες οικονοµικώς µη ενεργά άτοµα. Τέλος,
στα νοικοκυριά αυτά δεν υπάρχουν µέλη µε εισοδήµατα από άλλες πηγές (π.χ. συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελµατίες κ.λπ.).
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Παράρτηµα: Αναλυτικά αποτελέσµατα οικονοµετρικών εκτιµήσεων
Πίνακας Π1

Εκτίµηση της πιθανότητας οι αποδοχές ενός µισθωτού να είναι µικρότερες από
1.000€: αποτελέσµατα υποδείγµατος (α) τύπου logit
2009
I

2009
II

2009
III

2009
IV

2010
I

2010
II

2010
III

2010
IV

2011
I

Μέχρι πρωτοβάθμια

1,26

1,31

1,24

1,19

1,22

1,18

1,17

1,11

1,14

Τριτοβάθμια

0,81

0,79

0,74

0,78

0,74

0,74

0,69

0,65

0,54

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ερμηνευτική μεταβλητή
Εκπαίδευση

Δευτεροβάθμια
Ιθαγένεια
Ελληνική

Αλβανική

-

-

-

-

-

-

-

-

1,16

1,33

1,18

1,40

1,41

1,39

1,47

1,38

1,43

Μέχρι 24 ετών

3,98

3,75

4,14

4,12

4,34

5,03

5,45

5,17

5,55

Από 35 έως 44 ετών

1,51

1,37

1,51

1,47

1,40

1,52

1,41

1,46

1,55

Λοιπών χωρών
Ηλικία

Από 25 έως 34 ετών
Από 45 έως 54 ετών
55 ετών και άνω
Εξειδίκευση

1,95

2,35
1,12

-

2,01

2,25
1,07

-

2,00

2,50
1,13

-

2,04

2,45
1,12

-

1,83

2,37
1,05

-

2,06

2,33
1,14

-

2,14

2,43
1,11

-

2,37

2,47
1,18

-

2,23

2,59
1,16

-

Υψηλή

0,33

0,35

0,35

0,35

0,34

0,36

0,38

0,37

0,45

Χαμηλή

2,74

2,84

3,33

3,35

3,22

3,35

3,52

3,34

4,49

Μέχρι και 2 έτη

4,29

4,72

4,67

5,33

5,88

6,05

5,82

6,05

6,18

Από 7 έως και 10 έτη

1,63

1,72

1,74

1,91

2,03

2,23

2,30

2,24

2,18

Μεσαία
Εμπειρία

Από 3 έως και 6 έτη
Πάνω από 10 έτη

-

2,49
-

Ιδιοκτησιακό καθεστώς επιχείρησης
Ιδιωτικός τομέας

Δημόσιος τομέας

-

-

2,71
-

-

2,62
-

-

2,90
-

-

3,65
-

-

3,80
-

-

3,76
-

-

3,63
-

-

3,43
-

0,34

0,35

0,34

0,34

0,34

0,33

0,33

0,30

0,27

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Μερική απασχόληση

13,5

13,2

16,0

17,0

23,5

20,4

18,6

19,9

14,6

Με 10+ εργαζομένους

1,40

1,41

1,44

1,46

1,57

1,57

1,56

1,65

1,64

Πλήρους/μερικής απασχόλησης
Εργαζόμενος με πλήρη
απασχόληση

Μέγεθος τοπικής μονάδας επιχείρησης
Μέχρι 10 εργαζομένους

-

- : Οµάδα αναφοράς.
Πηγή: Επεξεργασµένα στοιχεία ΕΕ∆, ΕΛ.ΣΤΑΤ.
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Εκτίµηση της πιθανότητας ένας µισθωτός να µετακινηθεί σε ανώτερο µισθολογικό
κλιµάκιο: αποτελέσµατα υποδείγµατος (β) τύπου order logit
2008
IV

2009
I

2009
II

2009
III

2009
IV

2010
I

2010
II

2010
III

2010
IV

2011
I

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Δευτεροβάθμια

1,38

1,42

1,34

1,36

1,34

1,38

1,42

1,37

1,44

1,49

Τριτοβάθμια

1,76

1,88

1,79

1,83

1,77

1,89

1,91

1,86

2,03

2,38

Ελληνική

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Αλβανική

1,05***

0,97***

0,86*

0,91**

0,87*

0,84

0,88*

0,92***

0,92***

0,89**

0,72

0,59

0,56

0,58

0,52

0,54

0,51

0,52

0,47

0,50

1,04

1,03

1,03

1,03

1,03

1,03

1,03

1,04

1,04

1,03

Υψηλή

6,56

5,73

6,00

6,40

6,33

6,32

6,12

6,90

6,77

6,40

Μεσαία

2,57

2,21

2,22

2,24

2,24

2,22

2,24

2,45

2,54

3,00

Χαμηλή

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,07

1,07

1,07

1,07

1,08

1,08

1,08

1,08

1,08

1,08

Ιδιωτικός τομέας

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Δημόσιος τομέας

2,15

2,00

1,93

1,92

1,94

2,00

2,02

2,10

2,23

2,41

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,03

0,04

0,04

0,03

0,03

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

1,61

1,56

1,55

1,53

1,53

1,58

1,64

1,69

1,72

1,73

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Δευτερογενής

0,83**

1,11***

1,31

1,22

1,10***

1,11***

1,16***

1,05***

0,88***

0,79***

Τριτογενής

1,32**

1,82

2,08

1,96

1,78

1,95

1,91

1,70

1,51

1,27*

Ερμηνευτική μεταβλητή
Εκπαίδευση

Μέχρι πρωτοβάθμια

Ιθαγένεια

Λοιπών χωρών
Ηλικία
Συνεχής μεταβλητή
Εξειδίκευση

Εμπειρία
Συνεχής μεταβλητή
Ιδιοκτησιακό καθεστώς επιχείρησης

Πλήρους/μερικής απασχόλησης
Εργαζόμενος με πλήρη απασχόληση
Μερική απασχόληση
Μέγεθος επιχείρησης
Με 10+ εργαζομένους
Μέχρι 10 εργαζομένους

Πρωτογενής

Ο κίνδυνος χαµηλού εισοδήµατος
στα νοικοκυριά µισθωτών και ανέργων
κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης

Τομέας δραστηριότητας

- : Οµάδα αναφοράς.
* : Επίπεδο σηµαντικότητας 95%.
** : Επίπεδο σηµαντικότητας 90%.
***: Στατιστικά µη σηµαντικό.
Πηγή: Επεξεργασµένα στοιχεία ΕΕ∆, ΕΛ.ΣΤΑΤ.
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Εκτίµηση της πιθανότητας ένα νοικοκυριό να βρεθεί µε µεγαλύτερο κίνδυνο
χαµηλού εισοδήµατος: αποτελέσµατα υποδείγµατος (β) τύπου order logit

Ερμηνευτική μεταβλητή

2009
I

2009
II

2009
III

2009
IV

2010
I

2010
II

2010
III

2010
IV

2011
I

Μέχρι πρωτοβάθμια

1,231

1,250

1,151

1,097

1,036

0,997***

1,008**

1,092

1,495

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Εκπαίδευση

Δευτεροβάθμια
Τριτοβάθμια

1,076

Ιθαγένεια
Ελληνική

Αλβανική

-

1,062

-

1,071

-

1,091

-

1,091

-

1,103

-

1,090

-

1,195

-

1,501

-

2,248

2,418

2,421

2,195

2,181

2,373

2,326

2,466

2,752

Συνεχής μεταβλητή

1,070

1,068

1,073

1,064

1,073

1,083

1,088

1,106

1,100

Συνεχής μεταβλητή

0,981

0,981

0,982

0,984

0,986

0,989

0,990

0,988

0,984

Υψηλή

0,101

0,100

0,092

0,090

0,092

0,101

0,101

0,112

0,168

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Λοιπών χωρών

Μέγεθος του νοικοκυριού
Ηλικία του αρχηγού
Εξειδίκευση του αρχηγού
Μεσαία
Χαμηλή

Εμπειρία αρχηγού

2,450

0,429

2,535

0,442

2,499

0,407

2,617

0,410

2,555

0,406

2,492

0,413

2,599

0,427

2,536

0,449

2,849

0,414

Μέχρι 2 έτη

2,586

2,617

2,748

3,080

3,347

3,377

3,333

3,285

3,383

Από 7 έως και 10 έτη

1,363

1,451

1,565

1,881

1,740

1,781

1,826

1,686

1,541

Από 3 έως και 6 έτη
Πάνω από 10 έτη

Φύλο του αρχηγού του νοικοκυριού
Άνδρας

Γυναίκα

1,766
-

0,578

Αστική περιοχή

Ημιαστική περιοχή
Αγροτική περιοχή

-

1,912
-

1,950
-

2,145
-

2,168
-

2,190
-

2,113
-

2,091
-

0,596

0,567

0,639

0,642

0,633

0,623

0,645

1,606

1,667

1,721

1,735

1,536

1,533

1,473

1,522

1,609

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,267

Μέγεθος επιχείρησης που εργάζεται ο αρχηγός
Με 10+ εργαζομένους

1,842

0,555

Βαθμός αστικότητας του νοικοκυριού

-

-

1,340

-

-

1,368

-

-

1,425

-

-

1,260

-

-

1,163

-

-

1,061

-

-

1,107

-

-

1,154

-

Μέχρι 10 εργαζομένους

0,447

0,469

0,480

0,468

0,483

0,505

0,502

0,505

0,423

Πρωτογενής

0,264

0,309

0,350

0,359

0,314

0,321

0,316

0,310

0,349

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Τομέας οικονομικής δραστηριότητας αρχηγού
Δευτερογενής
Τριτογενής

1,116

- : Οµάδα αναφοράς.
* : Επίπεδο σηµαντικότητας 95%.
** : Επίπεδο σηµαντικότητας 90%.
***: Στατιστικά µη σηµαντικό.
Πηγή: Επεξεργασµένα στοιχεία ΕΕ∆, ΕΛ.ΣΤΑΤ.
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1,112

1,132

1,124

1,119

1,164

1,210

1,274

1,382
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