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ΧΩΡΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. 

 

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Από το 1970 και έπειτα οι χωρικές ανισότητες, τόσο στο επίπεδο των κρατών όσο και 

στο επίπεδο των περιφερειών, έχουν σημειώσει σημαντική αύξηση. Φυσικά, η 

Ευρώπη δεν κατάφερε να ξεφύγει από αυτόν τον αθέμιτο «κανόνα», ιδίως υπό το 

βάρος της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης που ξεκίνησε το 2008. Μάλιστα, η 

αποτυχία των ηγετικών ελιτ να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, έχει δημιουργήσει την 

εντύπωση ότι οι ανισότητες είναι ένα πρόβλημα δομικό και αναπόφευκτο στα πλαίσια 

του σύγχρονου διεθνούς συστήματος. Ωστόσο, μια προσέγγιση αυτού του είδους 

παραβλέπει ότι υπήρξαν περίοδοι στη σύγχρονη παγκόσμια ιστορία οπότε οι 

ανισότητες μειώθηκαν σημαντικά. Μεταξύ 1930 και 1970, σε πολλά κράτη 

εφαρμόστηκαν κοινωνικά και αναπτυξιακά μοντέλα που συνέτειναν σε μερική ή 

μεγαλύτερη μείωση των ανισοτήτων. Το «κράτος πρόνοιας» υπήρξε όντως μία 

ρεαλιστική προσέγγιση στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων, μέσα από την έμφαση στην 

αναδιανεμητική πολιτική στις διάφορες μορφές της (κοινωνική, δημοσιονομική, 

εργασιακή, κ.ο.κ.).1 

Η παρούσα εργασία αποτελεί, λοιπόν, μία προσπάθεια να αναδειχθούν οι 

γενικές τάσεις στην εμφάνιση ανισοτήτων εντός της Ε.Ε., ούτως ώστε να οδηγηθούμε 

σε συγκεκριμένα συμπεράσματα σχετικά με τη φύση τους και τις βέλτιστες πρακτικές 

για την εξάλειψη ή τον περιορισμό τους. Τα ερωτήματα που θα μας απασχολήσουν 

είναι τα εξής: Τι εννοούμε όταν αναφερόμαστε σε ανισότητες; Πού εντοπίζονται οι 

ανισότητες (περιφερειακές/ διακρατικές); Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά τους; Γιατί 

δημιουργούνται (δομικά προβλήματα, οικονομική κρίση, κ.ο.κ.); Πώς μπορούμε να 

τις αντιμετωπίσουμε (Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής, προνοιακή πολιτική, κ.ο.κ.); Τα 

συμπεράσματα που θα προκύψουν από την εξέταση των εν λόγω ερωτημάτων θα 

χρησιμοποιηθούν για τη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων πολιτικής, οι οποίες 

θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Προς αυτόν τον 

σκοπό, θα εξεταστούν ορισμένοι βασικοί, ενδεικτικοί των ανισοτήτων δείκτες, θα 

αποτυπωθούν εν συντομία τα βασικά χαρακτηριστικά των κοινωνικών μοντέλων που 

ήδη εφαρμόζονται στην Ευρώπη, καθώς και οι προσπάθειες της Ένωσης στο επίπεδο 

της πολιτικής για την απαλοιφή τους, και θα αναζητηθούν οι βασικές αιτίες για τη 

δημιουργία τους, σε συνάρτηση με την πρόσφατη οικονομική κρίση.  

 

 

 

                                                                 
1 Spicker, P. (2010) An Introduction to Social Policy – Welfare and Inequality , διατίθεται στη διεύθυνση: 
<http://www2.rgu.ac.uk/publicpolicy/introduction/equality.htm> 
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 Τι Είναι οι Κοινωνικο-οικονομικές Ανισότητες; 

Οι ανισότητες εντοπίζονται, προσδιορίζονται και μετρώνται με διάφορους τρόπους, 

όπως θα δούμε στη συνέχεια. Οι κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες αφορούν τις 

διαφορές ανάμεσα σε ποικίλους κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες. Οι 

παράγοντες αυτοί επηρεάζουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μέσα σε μία κοινωνία 

και διαμορφώνουν, εν τέλει, σε μεγάλο βαθμό την καθημερινότητα καθενός από 

εμάς: το εκπαιδευτικό σύστημα, την υγειονομική περίθαλψη, την κοινωνική 

ασφάλιση, την αναδιανομή του πλούτου, κ.ο.κ. Πιο συγκεκριμένα, οι ανισότητες στο 

επίπεδο της οικονομίας αφορούν, μεταξύ άλλων, την ανισοκατανομή του καθαρού 

εισοδήματος των νοικοκυριών, όπως αυτό διαμόρφωνεται από την αλληλεπίδραση 

μεταξύ εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες, φορολογικών επιβαρύνσεων και 

κοινωνικών παροχών. Στο επίπεδο της κοινωνίας, οι ανισότητες αφορούν την 

ανισομερή πρόσβαση στα κοινωνικά αγαθά, ήτοι στην υγειονομική περίθαλψη ή στην 

εκπαίδευση, ακόμη και στα κοινωνικά ή θεσμικά δίκτυα (κοινωνικός αποκλεισμός). 

Δεν είναι δύσκολο να καταλάβουμε γιατί οι κοινωνικές και οι οικονομικές ανισότητες 

είναι άμεσα συνδεδεμένες και αλληλοτροφοδοτούμενες εφόσον, στα πλαίσια των 

σύγχρονων φιλελεύθερων οικονομικών μοντέλων που εφαρμόζονται πλέον σε 

παγκόσμια κλίμακα, η πρόσβαση στα κοινωνικά αγαθά και τις υπηρεσίες εξαρτάται 

ολοένα και περισσότερο από το εισόδημα κάθε νοικοκυριού. Άλλωστε, η φτώχεια και 

ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι δύο αλληλένδετες καταστάσεις, αφού έχει 

παρατηρηθεί ότι οι χώρες με υψηλότερα επίπεδα ανισότητας έχουν και υψηλότερα 

επίπεδα φτώχειας.2  

Στα κεφάλαια που ακολουθούν, θα εξετάσουμε ορισμένους βασικούς δείκτες 

που αντανακλούν τις ανισότητες στο επίπεδο της οικονομίας και στο επίπεδο της 

κοινωνίας. Σε καμία περίπτωση οι δείκτες που επιλέξαμε δεν είναι εξαντλητικοί, αλλά 

αποτελούν μία σταχυολόγηση των δεικτών που θεωρήσαμε ως τους πλέον 

αντιπροσωπευτικούς στα πλαίσια της ανάλυσής μας.  

 

 Η Αντιμετώπιση των Ανισοτήτων στην Ε.Ε. 

Ένα δεδομένο που οφείλουμε να έχουμε υπόψη μας είναι ότι, με βάση τις σύγχρονες 

μελέτες, η σύνθεση των ανισοτήτων στο παγκόσμιο επίπεδο έχει μεταβληθεί ριζικά. 

Αρχής γενομένης από τις δεκαετίες του 1980 και 1990, οι διακρατικές ανισότητες δεν 

είναι τόσο ουσιώδεις όσο οι ανισότητες εντός των κρατών, εν μέρει λόγω της 

παγκοσμιοποίησης και της εντεινόμενης οικονομικής αλληλεξάρτησης μεταξύ των 

κρατών. Άλλες πιθανές αιτίες για την παρατηρούμενη αυτή τη μετατόπιση είναι η 

σταθερή αύξηση των εισοδηματικών ανισοτήτων εντός των κρατών, μαζί με την 

παράλληλη μείωση των εισοδηματικών ανισοτήτων μεταξύ των κρατών. Μία άλλη 

έρευνα προτείνει ότι για τις εισοδηματικές ανισότητες μεταξύ των χωρών δεν ευθύνεται 

                                                                 
2 Βλ. United Nations Development Programme (2005) Human Development Report – International Co-operation at a Crossroads: Aid, 
Trade and Security in an Unequal World, διατίθεται στη διεύθυνση: <http://hdr.undp.org/en/media/HDR05_complete.pdf> 
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η ανισοκατανομή των επαγγελματικών δεξιοτήτων, αλλά πιο πολύ το εκάστοτε 

σύστημα πληρωμών των εργαζομένων και ο βαθμός της διασποράς που αυτό 

επιτυγχάνει.3 Οι εν λόγω τάσεις σηματοδοτούν την αντιστροφή μιας βασικής 

παραδοχής-πρόβλεψης που συνόδευε έως τώρα την εξέταση της Βιομηχανικής 

Επανάστασης, δηλαδή τη διεθνοποίηση των εισοδηματικών ανισοτήτων ανάμεσα στα 

κράτη και πέρα από τα εθνικά σύνορα.4  

Όπως δήλωσε πρόσφατα ο τότε αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Oli 

Rehn5, η Ε.Ε. εργάζεται προς την κατεύθυνση της εξάλειψης των μακροοικονομικών 

ανισορροπιών που σχηματίστηκαν κατά τη δεκαετία πριν από την κρίση. Εκεί 

στοχεύουν, άλλωστε, και οι στόχοι περί βιώσιμης ανάπτυξης και δημιουργίας νέων 

θέσεων εργασίας. Προς τον σκοπό αυτό έχει ξεκινήσει να διαμορφώνεται μια νέα 

διαδικασία εποπτείας για την πρόληψη και τη διόρθωση των μακροοικονομικών 

ανισορροπιών. Η Διαδικασία Μακροοικονομικών Ανισορροπιών (MIP), όπως 

ονομάστηκε, περιλαμβάνει δείκτες που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό των 

μακροοικονομικών ανωμαλιών που υπάρχουν ή διαφαίνονται σε ένα κράτος. Οι 

δείκτες αυτοί χρησιμοποιούνται για τη σύνταξη μίας ετήσιας Έκθεσης του 

Μηχανισμού Επαγρύπνησης (EME), στα πλαίσια της Διαδικασίας Μακροοικονομικών 

Ανισορροπιών. Η εν λόγω διαδικασία καθερώθηκε τον Δεκέμβριο του 2011, με στόχο 

την καλύτερη μακροοικονομική και δημοσιονομική εποπτεία της Ε.Ε., στα πλαίσια 

της Ευρωομάδας (Eurogroup). Αποτελείται από δύο σκέλη, ένα προληπτικό, το οποίο 

αφορά σε συστάσεις προς τα κράτη-μέλη, και ένα διορθωτικό, το οποίο προβλέπει 

κυρώσεις εφόσον τα μέλη δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. 

Η εξέλιξη των ανισοτήτων στην Ε.Ε. είναι η κοινή συνισταμένη μίας σειράς από 

δυναμικές, οι οποίες επηρεάζονται από τις αρχικές συνθήκες της κάθε χώρας, από τις 

επιπτώσεις των δυναμικών που σχετίζονται με τη διαδικασία οικονομικής 

ολοκλήρωσης και από τις επιπτώσεις των ασκούμενων Ευρωπαϊκών και εθνικών 

πολιτικών για περιφερειακή ανάπτυξη και συνοχή.6 

 Η περιφερειακή πολιτική και η Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής (ΕΠΣ) είναι οι 

κατεξοχήν πολιτικές που αφορούν τη μείωση της έντασης των ανισοτήτων στην Ε.Ε. Η 

περιφερειακή πολιτική είναι μία πολιτική επενδύσεων που στηρίζει τη δημιουργία 

απασχόλησης, την ανταγωνιστικότητα, την οικονομική ανάπτυξη, τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής και την αειφόρο ανάπτυξη. Μέσω της περιφερειακής πολιτικής, η 

Ε.Ε. εκφράζει επίσης την αλληλεγγύη της προς τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και 
                                                                 
3 FrE.E.man & Devroye (2001) Does Inequality in Skills Explain Inequality of Earnings Across Advanced Countries? Working Paper 

8140, Massachusetts: National Bureau of Economic Research. Διατίθεται στη διεύθυνση:  

<http://www.international.ucla.edu/cms/files/devroye% 20&% 20frE.E.man% 20nber8140% 20does% 20inequality% 20in% 20skills% 20exp

lain% 20earnings.pdf> 
4 Goesling, B. (2001) “Changing Income Inequalities Within and BetwE.E.n Nations: New Evidence,” στο American Sociological Re-
view, Vol. 66, No. 5, σελ. 745-761. 
5 Europa, Δελτίο Τύπου Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Διατίθεται στη διεύθυνση: <http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-

132_el.htm?locale=FR> 
6 Περιφερειακές Αν ισότητες στην Ε.Ε./Γ. Πετράκος και Andres Rodriguez Pose/Σε ιρά Ερευνητικών Εργασιών 8(5): 87-122/Μάιος 
2002 
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περιφέρειες, με τη συγκέντρωση πόρων σε περιοχές και τομείς όπου μπορούν να 

έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο. Η περιφερειακή πολιτική στοχεύει στη μείωση των 

σοβαρών οικονομικών, κοινωνικών και εδαφικών ανισοτήτων που υπάρχουν ανάμεσα 

στις περιφέρειες της Ευρώπης.7 

Οι επενδύσεις, με τη σειρά τους, συμβάλλουν στην υλοποίηση της στρατηγικής 

Ευρώπη 2020. Πρόκειται για τη στρατηγική της Ε.Ε. για την προώθηση της έξυπνης, 

βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Η Ε.Ε. έχει θέσει πέντε βασικούς 

στόχους που θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί έως το 2020: 

1. Απασχόληση – Να απασχολείται το 75% του πληθυσμού ηλικίας 20-64 ετών. 

2. Καινοτομία – Να επενδύεται σε Έρευνα & Ανάπτυξη (R&D) το 3% του ΑΕγχΠ της 

Ε.Ε. 

3. Κλιματική αλλαγή – Να επιτευχθούν οι κλιματικοί/ενεργειακοί στόχοι 

«20/20/20» (συμπεριλαμβανομένης της περαιτέρω μείωσης των εκπομπών στο 

30%, εφόσον οι συνθήκες είναι κατάλληλες). 

4. Εκπαίδευση – Να πέσει κάτω από το 10% το ποσοστό των μαθητών που 

εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, και να έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια ή 

ισοδύναμη εκπαίδευση τουλάχιστον το 40% των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών. 

5. Φτώχεια – Να μειωθεί η φτώχεια, μέσω της εξάλειψης του κινδύνου της φτώχειας 

ή του κοινωνικού αποκλεισμού για τουλάχιστον 20 εκατομμύρια ανθρώπους.8 

 

 Ορισμένοι Δείκτες για την Ανάδειξη των Ανισοτήτων 

Οι μεταβλητές που χρησιμοποιούνται συχνότερα για την εξέταση των ανισοτήτων στο 

οικονομικό επίπεδο είναι το εισόδημα και η κατανάλωση των νοικοκυριών. Το 

εισόδημα αφορά τα έσοδα μιας οικογένειας από μισθωτές υπηρεσίες, επενδύσεις, 

αποταμίευση, κ.ο.κ., ενώ η κατανάλωση αφορά την πληρωμή των φόρων και των 

ασφαλιστικών εισφορών, κ.ά. Η συμβατική, προνοιακή προσέγγιση για τη μέτρηση 

της οικονομικής ευμάρειας προκρίνει την κατανάλωση ως αντιπροσωπευτικό δείκτη 

παρά το εισόδημα, επειδή η κατανάλωση είναι αυτή που επηρεάζει τη συνάρτηση της 

χρησιμότητας ενός ατόμου. Η άποψη αυτή δεν είναι, φυσικά, καθολικά αποδεκτή, 

αφού συχνά η ανισότητα εκλαμβάνεται ως η διαφορά στην πρόσβαση και τον έλεγχο 

των οικονομικών πηγών, παρά η ίδια η χρήση αυτών των πλεονεκτημέτων. Σε αυτή 

την περίπτωση, το εισόδημα αποτελεί ασφαλέστερο μέτρο σύγκρισης, αφού ένας 

μίζερος πολυεκατομμυριούχος που «δεν ξοδεύει δεκάρα» μάλλον θα πρέπει να 

θεωρηθεί πλούσιος παρά φτωχός. Φυσικά, εφόσον θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε 

έναν δείκτη όσο το δυνατόν πιο περιεκτικό, υπάρχει ο κίνδυνος να γενικεύσουμε 

δίχως να λάβουμε υπόψη μας ποιοτικά κριτήρια. Από την άλλη, εάν συμπεριλάβουμε 

περισσότερες μεταβλητές, υπάρχουν μεγαλύτερα περιθώρια σφάλματος, ενώ οι 

                                                                 
7 Cohesion Policy in the European Union-The building of Europe/Rober t Leonardi/Palgrave Macmillan/2005/ σελ 1-32 
8 <http://ec.europa.eu/europe2020/ index_en.htm/> Διαδικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη στρατηγική Ευρώπη 2020  

http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm/
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μέθοδοι αξιολόγησης των αποτελεσμάτων ενδέχεται να είναι αντιφατικές και 

δαπανηρές.9  

 Το εν λόγω πρόβλημα αναδεικνύεται αν εξετάσουμε τις πηγές του εισοδήματος 

που δεν μπορούν να εκφραστούν σε χρηματικές μονάδες, αλλά παρόλα αυτά μπορεί 

να υποκαθιστούν το χρηματικό εισόδημα. Χωρίς αυτές τις πηγές θα ήταν αδύνατο για 

ένα νοικοκυριό να διατηρήσει τα επίπεδα της κατανάλωσής του. Ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγμα είναι η διευρυμένη Ε.Ε., η οποία πλέον περιλαμβάνει πολλές χώρες 

μεσαίου εισοδήματος, όπου η εγχώρια παραγωγή κατέχει ουσιαστικό ρόλο. Προς 

αυτή την κατεύθυνση δημιουργήθηκαν οι κοινοτικές στατιστικές για το εισόδημα και 

τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC), για τη συλλογή επίκαιρων και συγκρίσιμων, 

συγχρονικών και διαχρονικών μικροδεδομένων από διάφορους τομείς, σχετικά με το 

εισόδημα, τη φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις συνθήκες διαβίωσης.10  

 Με δεδομένα τα παραπάνω, λοιπόν, οι ανισότητες εντός της Ε.Ε., στο επίπεδο 

της οικονομίας, θα αναλυθούν τόσο με βάση ορισμένους από τους δείκτες του EU-

SILC, όσο και με βάση επιπρόσθετους δείκτες από τη EUROSTAT. Οι δείκτες αυτοί 

αφορούν: τους πολίτες που βρίσκονται στα όρια της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού, όπως αυτά ορίζονται στα πλαίσια της Ε.Ε., καθώς και τις απαντήσεις 

τους όταν ρωτήθηκαν με πόση ευκολία καταφέρνουν να καλύπτουν τις βασικές τους 

ανάγκες. Επίσης, θα εξεταστούν οι δείκτες Gini και S80/S20, οι οποίοι αφορούν την 

κατανομή του εισοδήματος εντός των χωρών.  

Ένα άλλο ζήτημα που χρήζει διευθέτησης πριν από οποιαδήποτε μελέτη των 

ανισοτήτων, είναι ο προσδιορισμός της χρονικής περιόδου προς εξέταση. Με δεδομένο 

ότι όλοι οι άλλοι παράγοντες παραμένουν αμετάβλητοι, ο χρόνος είναι σημαντικός 

επειδή η επιμήκυνση των ορίων μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των παρατηρούμενων 

ανισοτήτων. Οι μεταβατικές διακυμάνσεις μετριάζονται, δημιουργώντας μία πιο 

αντιπροσωπευτική εικόνα της κατάστασης των νοικοκυριών.11 Προκειμένου λοιπόν να 

αποφύγουμε το εν λόγω σφάλμα, οι ανισότητες στο οικονομικό επίπεδο θα εξεταστούν 

σε βάθος δεκαετίας, από το 2000 και έπειτα, όπου αυτό υπήρξε εφικτό. Οι ενδιάμεση 

τιμή που επιλέχθηκε είναι το έτος 2008, υπό το σκεπτικό ότι αποτέλεσε το έτος 

εκδήλωσης της κρίσης, ενώ το 2011/2012/2013 αποτέλεσαν κατά περίπτωση το πιο 

πρόσφατο σημείο αναφοράς. 

Στην επόμενη φάση θα επιχειρηθεί να ερευνηθούν ανισότητες στο κοινωνικό 

επίπεδο, μέσα μέσα από την εξέταση δεικτών που εκφράζουν τις ανισότητες σε τρεις 

άξονες: στην αγορά εργασίας, στην υγειονομική περίθαλψη και στην παροχή 

εκπαίδευσης. Θα εξεταστούν, κατά περίπτωση, ο δείκτης της ανεργίας, ο δείκτης της 

απασχόλησης και ο δείκτης της μακροχρόνιας ανεργίας σε σχέση με τις ανισότητες 

                                                                 
9 Jenkins, P. S. (2008) “The Measurement of Economic Inequality ”, στο Nolan, Salverda & SmE.E.ding (Επιμ.) Oxford Handbook on 
Economic Inequality, Luxemburg: . Διατίθεται στη διεύθυνση: 
 <http://www.lisproject.org/workshop/ jenkins-vankerm.pdf> 
10 Για μία αναλυτικότερη παρουσίαση, βλ. Ιστοσελίδα της EUROSTAT: 
<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/por tal/microdata/eu_silc> 
11 Jenkins, 2008, Βλ. Υποσημ. 9.  
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στην αγορά εργασίας. Η υγειονομική περίθαλψη θα εξεταστεί μέσα από δύο δείκτες: 

τον δείκτη του ποσοστού των νοσοκομειακών κλινών ανά 100 χιλιάδες κατοίκους, και 

τον δείκτη του ποσοστού  διαθεσιμότητας ιατρικού και παρα-ιατρικού ανθρώπινου 

δυναμικού ανά 100 χιλιάδες κατοίκους. Τέλος στον άξονα της εκπαίδευσης και της 

έρευνας θα εξεταστούν ο δείκτης των μαθητών που αποχωρούν από την υποχρεωτική 

εκπαίδευση και ο δείκτης των δαπανών για έρευνα και τεχνολογία.  

Συνολικά, στη συγκεκριμένη ενότητα θα εξεταστεί η εικόνα που έχει 

δημιουργηθεί τα τελευταία έτη στις τάσεις των κοινωνικών ανισοτήτων, ενώ ιδιαίτερη 

μνεία θα γίνει στη χρονική περίοδο 2008-2012, ούτως ώστε να εξεταστούν οι 

συνέπειες και οι επιδράσεις της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης και της 

κρίσης χρέους της ζώνης του ευρώ. 

 

 Οικονομικές Ανισότητες  

Σε αντίθεση με τη φτώχεια, η οποία περιγράφει την κατάσταση των ατόμων που 

ανήκουν στα κατώτερα στρώματα μιας κοινωνίας, η ανισότητα δείχνει πώς 

διανέμονται οι πόροι στο σύνολο της κοινωνίας. Οι αυξανόμενες ανισότητες στην 

κατανομή του εισοδήματος και στην πρόσβαση σε εργασία τείνουν να συμβαδίζουν με 

την πόλωση και τον κατακερματισμό των κοινωνιών. Ως αποτέλεσμα η εμπιστοσύνη 

και η συνεργασία εντός της κοινωνίας φθίνουν και εν τέλει οδηγούν σε πολιτική και 

κοινωνική αστάθεια, καθώς και σε επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης, η οποία 

με τη σειρά της επηρεάζει το επενδυτικό κλίμα και την παραγωγικότητα. Οι χώρες του 

Ευρωπαϊκού Νότου και ιδίως η Ελλάδα αποτελούν ένα αντιπροσωπευτικό 

παράδειγμα αυτής ακριβώς της συνάρτησης, που το πρόσημό της δεν μπορεί παρά να 

είναι αρνητικό. Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 3, όπου φαίνονται οι μακροπρόθεσμες 

αποδόσεις των κυβερνητικών ομολόγων, η Ελλάδα και η Πορτογαλία επηρεάστηκαν 

σε μεγάλο βαθμό από την έλλειψη εμπιστοσύνης των αγορών, με αποτέλεσμα οι 

αποδόσεις να αυξηθούν κατακόρυφα λόγω της πτώσης των τιμών. Ως γνωστόν, η 

απόδοση και η τιμή των ομολόγων είναι δύο μεγέθη με αντιστρόφως ανάλογη 

σχέση.12  

Όπως προαναφέρθηκε, η φτώχεια και οι εισοδηματικές ανισότητες είναι 

αλληλένδετες καταστάσεις, γι' αυτό και στα πλαίσια τής Ε.Ε. η φτώχεια ορίζεται ως 

εξής: ένας πολίτης θεωρείται στα όρια της φτώχειας όταν το ειδόδημά του είναι ίσο με 

το 60% του εθνικού μέσου όρου, ανάλογα με το κράτος στο οποίο κατοικεί. Εφόσον 

όμως ενστερνιστούμε την προσέγγιση που θέλει την Ε.Ε. να αποτελεί μια ενιαία 

κοινωνική οντότητα, είναι προτιμώτερο να εξετάσουμε την κατανομή του εισοδήματος 

με βάση τον μέσο όρο του εισοδήματος επί τον πληθυσμό της Ε.Ε. ως σύνολο. 

Άλλωστε, η Ε.Ε. παρέχει στους πολίτες μία σειρά από δικαιώματα που δεν 

συνοδεύονται από αντίστοιχες άμεσες υποχρεώσεις, ενώ σταδιακά η συνειδητοποίηση 

μίας ενιαίας Ευρωπαϊκής ταυτότητας από τους πολίτες των κρατών-μελών παγιώνεται 

                                                                 
12 Investopedia – Bond Basics: Yield Price and Other Confusion,  διατίθεται στη διεύθυνση: 
<http://www.investopedia.com/university/bonds/bonds3.asp#axzz2JwphcBmG> 
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ολοένα και περισσότερο. Ευτυχώς ή δυστυχώς, η τρέχουσα κρίση συνέβαλε προς 

αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση, αφού οι πολίτες συνειδητοποίησαν πόσο άμεσα 

εξαρτάται η καθημερινότητά τους από τις πολιτικές που λαμβάνονται στο επίπεδο της 

Ένωσης.13  

 Μία προσέγγιση αυτού του είδους είναι χρήσιμη εάν αναλογιστούμε τις δύο 

τελευταίες διευρύνσεις της Ε.Ε., το 2004 και το 2007: εντάχθηκαν κράτη με μέσο 

εισόδημα αρκετά χαμηλότερο από αυτό των υπόλοιπων μελών, αλλά παράλληλα στο 

Ενωσιακό επίπεδο μειώθηκε το ποσοστό των πολιτών που θεωρούνταν στα όρια της 

φτώχειας, ακριβώς επειδή το ποσοστό αυτό υπολογιζόταν σε εθνικό επίπεδο.14 Με 

λίγα λόγια, οι συμβατικοί δείκτες για την ανισότητα και τη φτώχεια δεν συνεκτιμούν 

τις διακρατικές ανισότητες, τη στιγμή που ένας από τις δεδηλωμένους στόχους της 

Ε.Ε. είναι τόσο η κοινωνική συνοχή εντός των κρατών-μελών, όσο και η σύγκλιση 

μεταξύ των κρατών. Επομένως, οι δείκτες που θα εξετάσουμε θα αφορούν τόσο στο 

ενδο-κρατικό όσο και στο δια-κρατικό επίπεδο. Ως είθισται, οι εισοδηματικές 

ανισότητες στην Ε.Ε. μετρώνται με βάση, πρώτον, τον λόγο πεμπτημορίων 

εισοδήματος (S80/S20) και, δεύτερον, τον δείκτη ανισότητας GINI.15 

 

o Φτώχεια και Εισοδηματικές Ανισότητες 

Παρόλη την ευμάρεια που παρατηρείται στην Ε.Ε. σε σύγκριση με τα οικονομικά 

δεδομένα παγκοσμίως, τα επίπεδα της φτώχειας εξακολουθούν να παραμένουν σε 

υψηλά επίπεδα. Η πρόσφατη οικονομική κρίση σαφώς επέτεινε το πρόβλημα και 

ανέδειξε την πραγματική έκτασή του, αφού πλέον οι πολίτες και οι πολιτικοί 

κατανοούν ότι πρόκειται για μία κατάσταση που δεν απέχει πολύ από την 

καθημερινότητα, με τη φτώχεια να έχει σκαρφαλώσει σε δίχως προηγούμενο ύψη – τη 

στιγμή που γράφεται ετούτη η εργασία. Η συζήτηση γύρω από τη φτώχεια στην Ε.Ε. 

πολύ συχνά περιστρέφεται γύρω από το ζήτημα του κοινωνικού αποκλεισμού και των 

ευπαθών ομάδων του πληθυσμού: υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων με 

μεγαλύτερη ευαισθησία στις οικονομικές διακυμάνσεις, όπως τα παιδιά και οι 

ηλικιωμένοι, και με διαχρονικά περιορισμένη πρόσβαση σε αγαθά, υπηρεσίες και 

ευκαιρίες, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται και να συσσωρεύονται ανισότητες. Στον 

Πίνακα 1 εμφανίζονται τα εισοδηματικά όρια (€) προκειμένου ένας πολίτης να 

θεωρείται στα όρια της φτώχειας. Το όριο έχει οριστεί ως το 60% του μέσου 

ισοδύναμου εισοδήματος, όπως αυτό διαμορφώνεται κατόπιν των κοινωνικών 

μεταβιβάσεων. Τα υψηλότερα όρια εμφανίζονται στο Λουξεμβούργο, τη Δανία, τη 

                                                                 
13 Emmanouilid is, Janning, κ.λπ. (2011) Stronger After the Crisis, Strategic Choices for Europe's Way Ahead, Strategy Paper on the 

'State of Union', European Policy Centre. Διατίθεται στη διεύθυνση: 
<http://www.epc.eu/documents/uploads/pub_1300_strategy_paper.pdf> 
14 Social Situation Observatory, “Income Distribution at EU Level”, διατίθεται στη διεύθυνση: 

<http://www.socialsituation.eu/monitoring-report/income-distribution-in-the-eu> 
15 European Anti-Pover ty Network (EAPN) “Poverty and Inequality in the European Union”, στο  The Poverty Site. Διατίθεται στη 
διεύθυνση: <http://www.poverty.org.uk/summary/eapn.shtml> 
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Σουηδία και τη Φινλανδία, ενώ τα χαμηλότερα στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, στη 

Λετονία και στη Λιθουανία.  

Εξ’ ορισμού, τα όρια με βάση τα οποία μπορούμε να προσδιορίσουμε τη 

φτώχεια είναι σχετικά και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το κράτος-μέλος που 

εξετάζουμε. Αυτό συμβαίνει διότι όταν κάποιος θεωρείται φτωχός σε μία χώρα Α, 

όπου η οικονομία είναι περισσότερο εύρωστη, ο ίδιος πολίτης ενδέχεται να μην είναι 

φτωχός σε μία άλλη, λιγότερο εύπορη χώρα Β, αφού το εισόδημά του μπορεί να 

υπερβαίνει το αποδεκτό ειδοδηματικό όριο στη συγκεκριμένη χώρα. Πρόκειται 

ακριβώς για το ίδιο φαινόμενο που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η Ε.Ε. με την ένταξη 

των νέων μελών το 2004 και το 2007, αφού το μέσο όριο της φτώχειας -ορισμένο ως 

το 60% του μέσου εισοδήματος- στα νέα μέλη αντιστοιχούσε μόλις στο 50% (κατά 

προσέγγιση) του μέσου εισοδήματος των 15 παλαιότερων μελών.16 Στην περίπτωση 

που επιλέγαμε να εξετάσουμε τις εισοδηματικές ανισότητες εκπεφρασμένες σε Ευρώ 

(€), το χάσμα θα μεγάλωνε ακόμη περισσότερο. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 1, τα νέα 

κράτη-μέλη έχουν πολύ μικρότερα όρια, με τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία να 

βρίσκονται στο ένα άκρο, ακολουθούμενα από τις Βαλτικές χώρες (Εσθονία -Λετονία-

Λιθουανία), ενώ στο άλλο άκρο βρίσκονται τα κράτη του Ευρωπαϊκού πυρήνα, όπως 

το Λουξεμβούργο και η Δανία, τα οποία εμφανίζουν τα υψηλότερα όρια. Προφανώς, 

παρόλο που στα νέα μέλη οι πολίτες μπορεί να έχουν πολύ μικρότερο εισόδημα, 

εντούτοις σε εθνικό επίπεδο δεν κινδυνεόυν με κοινωνικό αποκλεισμό. Από πολιτική 

άποψη, αυτό ίσως συνιστά ότι είναι εξίσου σημαντικό να επικεντρωθούμε στη μείωση 

των πολιτών που βρίσκονται κάτω από το όριο που θα επιλέξουμε, όσο σημαντική 

είναι η μείωση αυτών που βρίσκονται κάτω από τα όρια σε εθνικό επίπεδο.  

Στον Πίνακα 3 εμφανίζονται τα ποσοστά αυτών που απάντησαν ότι 

δυσκολεύονται να κερδίσουν τα προς το ζειν. Οι τιμές προκύπτουν από την απάντηση 

των ερωτηθέντων στην ερώτηση, «Με βάση το μηνιαίο σας εισόδημα, ως οικογένεια 

καταφέρνετε να βγάζετε τα προς το ζειν με μεγάλη-μερική δυσκολία/ σχετική άνεση». 

Στις πρώτες θέσεις βρίσκονται η Βουλγαρία, η Ουγγαρία και η Ελλάδα, ενώ στις 

τελευταίες οι Λουξεμβούργο, Γερμανία και Ολλανδία. Σε γενικές γραμμές, 

παρατηρούνται μεγάλες διαφορές μεταξύ 2011 και 2008, οπότε και η κρίση μόλις 

ξεκινούσε, υποδεικνύοντας ότι η κρίση δημιουργεί δυσκολίες για την καθημερινότητα 

των πολιτών. Στον Πίνακα 2 βλέπουμε τα εισοδηματικά όρια προκειμένου να μην 

θεωρείται κάποιος φτωχός, όπως προκύπτουν από τις απαντήσεις των πολιτών (στο 

επίπεδο των νοικοκυριών), εκπεφρασμένα σε Ευρώ (€). Στις πρώτες θέσεις βρίσκονται 

και πάλι το Λουξεμβούργο και η Δανία, ενώ τις τελευταίες θέσεις καταλαμβάνουν 

αντιστοίχως η Ρουμανία και η Βουλγαρία. Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 2, το οποίο 

εμφανίζει τα ποσοστά (%) του πληθυσμού που κινδυνεύουν με φτώχεια, κατόπιν των 

κοινωνικών μεταβιβάσεων, οι Ρουμανία και Βουλγαρία είναι στις πρώτες θέσεις, 

ακολουθούμενες από την Ισπανία και την Ελλάδα. Σε υψηλά ποσοστά κινούνται 

επίσης η Λιθουανία, η Λετονία και, παραδόξως, η Ιταλία. Τις καλύτερες επιδόσεις 

                                                                 
16 Social Situation Observatory, “Risk of Poverty”, διατίθεται στη διεύθυνση: <http://www.socialsituation.eu/monitoring-report/pover ty> 
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έχει η Τσεχία, ενώ ακολουθούν η Ολλανδία και η Αυστρία, η Σλοβακία και η 

Σλοβενία.  

 

o Οι Δείκτες S80/S20 και Gini 

Οι Πίνακες 4 και 5 απεικονίζουν τους δείκτες S80/S20 και Gini. Ο δείκτης S80/S20 

(συμπληρωματικός δείκτης ανισοκατανομής εισοδήματος, Πίνακας 5) εξετάζει το 

μερίδιο εισοδήματος του πλουσιότερου 20% του πληθυσμού προς το εισόδημα του 

φτωχότερου 20%, δηλαδή πόσες φορές το μερίδιο του εισοδήματος του πλουσιότερου 

20% του πληθυσμού είναι υψηλότερο από το εισόδημα του φτωχότερου 20%. Όσο 

μεγαλύτερη είναι η αναλογία, τόσο μεγαλύτερη είναι και η ανισότητα. Η Ισπανία, η 

Λετονία και η Βουλγαρία καταλαμβάνουν τις πρώτες τρεις θέσεις, ενώ τις μικρότερες 

ανισότητες εμφανίζουν οι Ισλανδία, Τσεχία και Σλοβενία. Σε κάθε περίπτωση, το ύψος 

των ανισοτήτων παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις. Από την άλλη, ο συντελεστής 

Gini (Πίνακας 4) χρησιμοποιείται για να αναπαραστήσουμε την ανισότητα στην 

κατανομή του εισοδήματος εντός των κρατών. Σε αντίθεση με τον δείκτη S80/S20, ο 

Gini εξετάζει το εισόδημα εντός μίας χώρας στο σύνολό του. Στην τέλεια ισότητα, 

παίρνοντας οποιοδήποτε 10% του πληθυσμού μιας χώρας θα βρίσκαμε ότι αυτά τα 

άτομα κατέχουν το 10% του συνολικού εισοδήματος της χώρας και ο συντελεστής 

παίρνει τιμή 0. Στην αντίθετη περίπτωση, αν το εισόδημα μιας χώρας κατέχεται από 

μόνο ένα άτομο τότε ο συντελεστής παίρνει τιμή 1. Συνεπώς όσο μεγαλύτερη η τιμή 

του συντελεστή τόσο μεγαλύτερη και η ανισοκατανομή εισοδήματος. Οι μεγαλύτερες 

εισοδηματικές ανισότητες εντοπίζονται στη Λετονία, τη Βουλγαρία, την Πορτογαλία 

και την Ισπανία, ενώ τις καλύτερες επιδόσεις έχουν η Σλοβενία, η Σουηδία, η 

Σλοβακία και η Τσεχία. Υπάρχουν, γενικώς, μεγάλες διαφορές ανάμεσα στα κράτη 

της Ε.Ε. ως προς την κατανομή του εισοδήματος, οι οποίες δεν φαίνεται να 

επηρεάστηκαν ουσιαστικά από την κρίση, εάν λάβουμε υπόψη μας τα ποσοστά του 

2008, οπότε και η κρίση βρισκόταν ακόμη στην πρώιμη φάση της.  

Όπως ήδη έχουμε δει, ο προσδιορισμός των οικονομικών ανισοτήτων είναι μια 

διαδικασία περίπλοκη και απαιτητική, ενώ ακόμη και οι πιο πλήρεις αναλύσεις (π.χ. 

βλ. Social Situation Observatory) δεν είναι βέβαιο ότι παρέχουν μια πλήρη εικόνα.17 

Αυτό που είναι όμως βέβαιο, είναι ότι οι εισοδηματικές ανισότητες στην Ε.Ε. είναι μία 

δυστυχής πραγματικότητα, είτε στο εθνικό είτε στο Ευρωπαϊκό επίπεδο. Ως άμεσο 

αποτέλεσμα αυτής της τάσης, τα επίπεδα της φτώχειας (σχετικής και απόλυτης) 

παραμένουν υψηλά, ενώ σημαντικός είναι και ο ρόλος των κοινωνικών μεταβιβάσεων. 

Σαφώς, τα νέα κράτη-μέλη εμφανίζουν το μικρότερο μέσο εισόδημα, με το 30% των 

συνολικών εισοδηματικών ανισοτήτων να οφείλονται σε εισοδηματικές διαφορές 

                                                                 
17 Social Situation Observatory, “Network on Icome Distribution and Living Conditions”, διατίθεται στη διεύθυνση: 
<http://www.socialsituation.eu/> 
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μεταξύ των κρατών και το υπόλοιπο 70% να αφορούν τις ενδοκρατικές ανισότητες.18 

Επιπλέον παράγοντες που επηρεάζουν τις πιθανότητες να βρεθεί ένας πολίτης στα 

όρια της φτώχειας ενδέχεται να είναι: η ύπαρξη και η ποιότητα της εργασίας, το 

μορφωτικό επίπεδο, το φύλο, το μέγεθος και το είδος της οικογένειας, η κατάσταση 

της υγείας, η γεωγραφία της προς εξέταση περιοχής ή η πληθυσμιακή/ μειονοτική 

ομάδα όπου ανήκει ο εκάστοτε πολίτης. Η φύση της παρούσας εργασίας δεν μας 

επιτρέπει να εντρυφήσουμε σε όλες αυτές τις παραμέτρους ξεχωριστά, χωρίς αυτό να 

αναιρεί τη σπουδαιότητά τους στα πλαίσια της διαμόρφωσης της Ευρωπαϊκής 

πολιτικής. Ένας ακόμη παράγοντας που φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά την εξέλιξη 

των ανισοτήτων είναι και η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο εισόδημα των περισσότερο 

και των λιγότερο εύπορων πολιτών ενός κράτους. Η Ισπανία, η Λετονία και η 

Βουλγαρία εμφανίζουν τις μεγαλύτερες αποκλίσεις (Πίνακας 5), γεγονός που 

επηρεάζει ανάλογα και τα επίπεδα των πολιτών που κινδυνεύουν από τη φτώχεια 

(Διάγραμμα 2) στα εν λόγω κράτη.  

  

 Κοινωνικές Ανισότητες  

Οι κοινωνικές ανισότητες είναι κοινωνικά δομημένες, υπό την έννοια ότι είναι 

θεσμοποιημένες, ενώ εμφανίζονται με συγκεκριμένες, επαναλαμβανόμενες και 

σχετικώς σταθερές μορφές και έχουν την δυνατότητα να μεταφέρονται από τη μία 

γενιά στην επόμενη, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο. Παρόλο που είναι δύσκολα 

μετρήσιμες, οι κοινωνικές ανισότητες έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη ζωή των πολιτών 

και κυρίως των πολιτών που ανήκουν στα χαμηλότερα εισοδηματικά και κοινωνικά 

στρώματα και βρίσκονται πιο άμεσα εκτεθειμένοι στις οικονομικές ανισότητες. 

Οι κοινωνικές ανισότητες στην Ε.Ε., σύμφωνα και με πρόσφατη έρευνα του 

Ερευνητικού Ινστιτούτου Εργασίας της Ομοσπονδίας Ευρωπαικών Συνδικάτων, 

χαρακτηρίζονται ως μία από τις πρωτογενείς πηγές της ύφεσης και της οικονομικής 

αποσταθεροποίησης. Η ίδια έκθεση προσθέτει ότι η οικονομική κρίση έχει 

συγκεκριμένες μετρήσιμες επιδράσεις στις αυξητικές τάσεις των κοινωνικών 

ανισοτήτων και ότι για να υπάρξει αποτελεσματική έξοδος της Ε.Ε. από την κρίση 

απαιτούνται αναδιανεμητικές και αποκεντρωτικές πολιτικές, προκειμένου να μειωθεί 

το ρίσκο του κοινωνικού αποκλεισμού για συγκεκριμένες ομάδες πολιτών.19 Οι 

κοινωνικές ανισότητες στην Ε.Ε. ως προς τη χωρική τους διάσταση εξετάζονται 

σύμφωνα με συγκεκριμένους άξονες, όπως η υγειονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση, 

οι ανισότητες στις αγορές εργασίας ή στο επίπεδο παροχής υπηρεσιών πρόνοιας. Στη 

συγκεκριμένη ενότητα θα αναλυθούν οι άξονες υγειονομικής περίθαλψης, οι αγορές 

                                                                 
18 Social Situation Observatory, “Income Distribution at EU Level”, διατίθεται στη διεύθυνση: 
<http://www.socialsituation.eu/monitoring-report/income-distribution-in-the-eu> 
19 Benchmarking Working Europe 2012/ETUI & ETUC/2012  



14 
 

εργασίας και η εκπαίδευση, μέσα από την εξέταση των δεικτών που έχουν 

προαναφερθεί. 20 

 

o Ανισότητες στην Υγειονομική Περίθαλψη 

Αναφορικά με την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη , η Eurostat και μία σειρά 

από διεθνείς οργανισμούς έχουν ορίσει μία σειρά από δείκτες για να αποτυπώσουν 

την ποιότητα της παροχής υγειονομικών υπηρεσιών και τις ανισότητες που 

εκφράζονται ανά κράτος-μέλος. Στη συγκεκριμένη ενότητα θα εξεταστούν δύο 

αντιπροσωπευτικοί δείκτες που σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψη : ο αριθμός 

των νοσοκομειακών κλινών ανά 100 χιλιάδες κατοίκους και το μέγεθος του 

ανθρώπινου δυναμικού στον ιατρικό & παρα-ιατρικό τομέα ανά 100 χιλιάδες 

κατοίκους.21  

Ο δείκτης που αφορά τις νοσοκομειακές κλίνες (Χάρτης 1) αποτυπώνει 

σημαντικές ανισότητες στις κτηριακές υποδομές για υγειονομική περίθαλψη, καθώς 

τα κράτη της Βόρειας και Ανατολικής Ευρώπης παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις 

σε σχέση με τα κράτη της Νότιας Ευρώπης. Η πλειοψηφία των περιφερειών της 

Ελλάδας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και της Ιταλίας διαθέτουν 250-400 κλίνες, 

καταλαμβάνοντας έτσι τις χαμηλότερες τιμές στην Ε.Ε. Τα κράτη της Βόρειας 

Ευρώπης (με το ηπειρωτικό μοντέλο πρόνοιας & περίθαλψης) παρουσιάζουν τα 

υψηλότερα ποσοστά στην Ε.Ε., κυρίως ως αποτέλεσμα των διευρυμένων συστημάτων 

πρόνοιας και περίθλαψης που έχουν δημιουργήσει από τη δεκαετία του 1960 και 

έπειτα. Οι περιφέρειες των Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, Βέλγιο και Αυστρία, 

διαθέτουν κατά μέσο όρο 600-800 κλίνες ανά 100 χιλιάδες κάτοικους.  

Οι περιφέρειες των κ-μ της Ανατολικής Ευρώπης παρουσιάζουν κατά μέσο όρο 

υψηλότερα ποσοστά σε σχέση με τις χώρες της Νότιας Ευρώπης, προσεγγίζοντας σε 

αρκετές περιπτώσεις τις τιμές της Βόρειας Ευρώπης (450-650 κλίνες/ 100 χιλιάδες 

κάτοικοι). Αυτό το στοιχείο μπορεί να εξηγηθεί κατά κύριο λόγο με βάση το πρόσφατο 

ιστορικό παρελθόν των κρατών αυτών, αφού τα κατάλοιπα της Σοβιετικής τους 

κληρονομιάς στις υποδομές είναι ακόμη σχετικά «φρέσκα». 

Στον δείκτη που αφορά το ιατρικό προσωπικό (Χάρτης 2), αποτυπώνονται 

επίσης σημαντικές διαφοροποιήσεις στις τιμές των μεγεθών που εμφανίζουν τα κράτη-

μέλη και οι περιφέρειές τους. Στις χώρες του Μεσογειακού Νότου, στη Γερμανία, τη 

Γαλλία και στα Σκανδιναβικά κράτη εντοπίζεται η υψηλότερη συγκέντρωση ιατρικού 

προσωπικού στην Ε.Ε. Αυτά τα κράτη εμφανίζουν υψηλή προσφορά ιατρικού 

προσωπικού (325-500 άτομα/ 100 χιλιάδες κατοίκους). Κράτη όπως η Μεγάλη 

Βρετανία, η Ρουμανία, η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Σλοβακία παρουσιάζουν σαφώς 

                                                                 
20 The EU and social inclusion-Facing the challenges/E. Marlier, A.B. Atkinson, B. Cantillon, B. Nolan/The Policy Press-University of 
Bristol/2007, p. 171-174 
21 Regional Yearbook of Eurostat 2012  
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μικρότερη προσφορά ιατρικού προσωπικού (175-275 άτομα/ 100 χιλιάδες 

κατοίκους). 

Οι δείκτες αυτοί αποτυπώνουν τις ανισότητες που παρουσιάζονται στο κτηριακό 

και στο ανθρώπινο δυναμικό που έχει στη διάθεσή του το κάθε κράτος, προκειμένου 

να υποστηρίξει ένα αποτελεσματικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. Φυσικά, 

αυτοί οι δύο δείκτες δεν αποτυπώνουν την πλήρη εικόνα των ανισοτήτων που 

παρατηρούνται στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης στην Ε.Ε. Αυτό που γίνεται 

σαφές από τη σύγκριση ανάμεσα στα στοιχεία των χαρτών και στη γενικότερη 

αξιολόγηση των συστημάτων περίθαλψης είναι ότι δεν αρκεί η ανάπτυξη υποδομών 

(υλικών και ανθρώπινων) για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος, 

καθώς παράγοντες όπως η ανάπτυξη της έρευνας, ο εκσυγχρονισμός και η διαχείριση 

των υποδομών διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο στην επίτευξη αυτού του στόχου. Οι 

εθνικές πολιτικές υγείας και τα εθνικά μοντέλα διαχείρισης έχουν διαμορφώσει τα 

χαρακτηριστικά και την ποιότητα των συστημάτων υγείας. 

Τα κράτη του ηπειρωτικού και του σκανδιναβικού μοντέλου παρουσιάζουν 

αξιόλογες επιδόσεις στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης, σε αντίθεση με κράτη 

της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης, όπου εντοπίζονται οι χαμηλότερες επιδόσεις και 

τα περισσότερα προβλήματα. Τα κράτη του ηπειρωτικού μοντέλου παρουσιάζουν 

υψηλές επιδόσεις, είτε με τη χρήση εκτεταμένων ανθρώπινων και υλικών πόρων 

(Γερμανία, Γαλλία, Αυστρία), είτε μέσα από συστήματα μικρότερης κλίμακας με 

αντίστοιχα υψηλές επιδόσεις (Σουηδία, Ολλανδία). Τα κράτη-μέλη της Νότιας 

Ευρώπης, παρόλο που επιδεικνύουν υψηλότατες επιδόσεις στο ιατρικό προσωπικό, 

παράλληλα με αυξημένες δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη , αντιμετωπίζουν 

διάφορα προβλήματα εξαιτίας πρώτον, της έλλειψης υλικών υποδομών και, δεύτερον, 

λόγω προβλημάτων που σχετίζονται με τη διαχείριση των εν λόγω πόρων.22 

 

o Μοντέλα Κοινωνικής Πρόνοιας στην Ε.Ε. 

Στην Ε.Ε. παρατηρούνται πέντε διαφορετικά διακριτά μοντέλα αγορών εργασίας, όσον 

αφορά τη ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και την κοινωνική ασφάλιση, τα οποία 

στη βιβλιογραφία αναφέρονται ως εξής:  

- Το σκανδιναβικό/σοσιαλδημοκρατικό μοντέλο αφορά τις Σκανδιναβικές 

χώρες (Δανία, Φινλανδία, Σουηδία) και την Ολλανδία, όπου και παρατηρείται 

καθολική πρόβλεψη για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και κοινωνικής 

προστασίας μέσω υψηλής χρηματοδότησης. Το βασικό χαρακτηριστικό του 

είναι η εκτεταμένη φορολογική παρέμβαση στις αγορές εργασίας και η 

ανάπτυξη ενεργών πολιτικών επανένταξης στην αγορά εργασίας. Στις αγορές 

αυτού του μοντέλου παρατηρείται η μικρότερη εισοδηματική ανισότητα σε 

                                                                 
22 EU Cohesion Policy and Competing Models of European Capitalism/ L. Hooghe/JCMS Journal of Common Market Studies, Volume 
36, Issue 4, 12/1998, σελ. 461-467 
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σχέση με τα υπόλοιπα μοντέλα που εντοπίζονται στην Ε.Ε.23 Καθώς φαίνεται 

και στο Διάγραμμα 4, όπου εμφανίζονται οι κρατικές δαπάνες ανά κάτοικο για 

κοινωνική προστασία, όλες οι χώρες που εντάσσονται στο συγκεκριμένο 

μοντέλο δαπανούν για την κοινωνική προστασία των πολιτών τους περισσότερα 

σε σύγκριση με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το ίδιο ισχύει επίσης και για τις 

χώρες του ηπειρωτικού μοντέλου. 

- Το ηπειρωτικό/κορπορατιστικό μοντέλο, το οποίο περικλείει τη Γαλλία, τη 

Γερμανία, το Βέλγιο και την Αυστρία. Τα βασικά χαρακτηριστικά του μοντέλου 

είναι οι υψηλές συνταξιοδοτικές παροχές, περιορισμένες παροχές για τους 

ανέργους, και άμεση σύνδεση των τελευταίων με την ασφάλιση. 

- Το μεσογειακό μοντέλο συναντάται στην Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα και 

την Πορτογαλία και στοιχειοθετείται με βάση τα εξής χαρακτηριστικά: 

προσήλωση στη σύνδεση των παροχών με την ασφάλιση, αυξημένη προστασία 

αυτών που βρίσκονται εντός της αγοράς εργασίας και ελάχιστα ενεργητικές 

πολιτικές απασχόλησης. 

- Το αγγλοσαξονικό/φιλελεύθερο μοντέλο, το οποίο αφορά τη Μ. Βρετανία 

και την Ιρλανδία και συνδυάζει αυξημένες ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης 

και επικουρικές παρεμβάσεις της «τελευταίας στιγμής». Χαρακτηρίζεται από 

μεγάλη εισοδηματική διασπορά.24  

- Τέλος, το ανατολικό μοντέλο, δηλαδή οι αγορές εργασίας των χωρών της 

Ανατολικής Ευρώπης, των Βαλκανίων και των Βαλτικών χωρών. Ένα τμήμα της 

βιβλιογραφίας δεν αναγνωρίζει ως ενιαίο διακριτό μοντέλο τις ανατολικές 

χώρες, καθώς είναι υπό διαμόρφωση και έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 

λόγω της ιστορικής του εξέλιξης. Παρόλα αυτά, ένα τμήμα της βιβλιογραφίας 

αναγνωρίζει μεν τη διαρκή εξέλιξη των αγορών εργασίας, αλλά κωδικοποιεί τα 

κοινά στοιχεία των αγορών εργασίας σε μία σειρά από βασικά χαρακτηριστικά, 

δεδομένης της κοινής ιστορικής εξέλιξης και των κοινωνικών συνθηκών που 

έχουν επικρατήσει μετά την πτώση του Ανατολικού μπλοκ. Η υψηλή ευελιξία στα 

καθεστώτα του ανατολικού μοντέλου συνοδεύεται από χαμηλές συνταξιοδοτικές παροχές 

και παροχές ανεργίας.25 

Οι δείκτες της απασχόλησης, της ανεργίας και της μακροχρόνιας ανεργίας 

θεωρούνται ενδεικτικοί για την παρουσίαση ενός τμήματος των ανισοτήτων που 

παρατηρούνται στις αγορές εργασίας. Η προσθήκη του δείκτη της μεταβολής της 

ανεργίας θα αποτυπώσει τις επιπτώσεις που έχουν δημιουργήσει η οικονομική κρίση 

και η κρίση χρέους στο μέγεθος της ανεργίας. 

Εάν εξετάσουμε τον δείκτη της ανεργίας (Χάρτης 3), η Γερμανία, η πλειοψηφία 

των Βρετανικών περιφερειών, η Ολλανδία, η Αυστρία και ο Ιταλικός Βορράς 

συγκεντρώνουν τις πιο θετικές επιδόσεις στην Ε.Ε. (≤7%). Τα συγκεκριμένα κράτη και 

                                                                 
23 Varieties of Capitalism, Varieties of Approaches/by D. Coates/Palgrave Macmillan, 2005, p. 166-173 
24 Globalization and the Reform of European Social Models/A. Sapir/  
 JCMS 2006 Volume 44., / The thrE.E. worlds of welfare capitalism Costa Esping Andersen  
25 Emerging Eastern European Welfare States: A Variant of the "European" Welfare Model?/Sengoku Manabu/  
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περιφέρειες με ενεργές πολιτικές απασχόλησης έχουν διατηρήσει ποσοστά ανεργίας 

πολύ χαμηλότερα από τον μέσο όρο της Ε.Ε., αντιμετωπίζοντας με αρκετή 

αποτελεσματικότητα τις συνέπειες της ύφεσης και της κρίσης χρέους. Η πλειοψηφία 

των Γαλλικών, Σουηδικών και Πολωνικών περιφερειών εμφανίζουν επιδόσεις από 7% 

έως 8,5% επί του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, παρουσιάζοντας ποσοστά 

χαμηλότερα του Ευρωπαϊκού μέσου όρου, επηρεασμένες σε ένα βαθμό από την 

ασθμαίνουσα οικονομική ανάπτυξη. Οι περιφέρειες που καταγράφουν τις υψηλότερες 

τιμές ανεργίας είναι το σύνολο των Ελληνικών, Ισπανικών, Πορτογαλικών και 

Ιρλανδικών περιφερειών, ο Ιταλικός Νότος και οι Βαλτικές χώρες, όπου εντοπίζονται 

τιμές πάνω από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, τα 

ποσοστά έχουν προσεγγίσει ή και ξεπεράσει το 20%, δημιουργώντας δομικά 

προβλήματα στις οικονομίες των κρατών αυτών (Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, 

Ιταλικός Νότος).  

Αναφορικά με την επίδραση της κρίσης χρέους στις τιμές της ανεργίας στα 

κράτη-μέλη και τις περιφέρειές τους (Χάρτης 4), οι μεταβολές ανά κράτος ποικίλουν 

ανάλογα με την αποτελεσματικότητα των πολιτικών απασχόλησης που εφάρμοσαν τα 

εν λόγω κράτη κατά την περίοδο 2007-2010. Οι επιπτώσεις της ύφεσης και των 

περιοριστκών πολιτικών που ακολούθησαν έχουν μεγιστοποιηθεί για τις χώρες που 

υποστηρίζονται από τον ΕΜΣ, αλλά και για τις χώρες της Βαλτικής, όπου η αύξηση 

την τριετία 2007-2010 ξεπέρασε τις 4 ποσοστιαίες μονάδες, αποτυπώνοντας το 

ντόμινο της ανεργίας που ακολούθησε μετά το ξέσπασμα της ύφεσης. Πιο 

περιορισμένες είναι οι επιπτώσεις που καταγράφονται στις Σκανδιναβικές χώρες και 

στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου η αύξηση κυμαίνεται από 1,5% έως 3%. Τις μικρότερες 

επιπτώσεις στην ανεργία (≤1,5%) παρουσίασαν η Γερμανία, η Πολωνία, η Αυστρία και 

το Βέλγιο, εφαρμόζοντας ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, περιορίζοντας έτσι τους 

κραδασμούς της ύφεσης και την επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών.  

Κρίσιμα είναι τα συμπεράσματα που εξάγονται και από τις τιμές της 

μακροχρόνιας ανεργίας ως προς το συνολικό ποσοστό ανεργίας στα κράτη-μέλη 

(Χάρτης 5). Τα κράτη του Ευρωπαϊκού Νότου και της Κεντρικής Ευρώπης (Γερμανία, 

Ουγγαρία, Τσεχία) παρουσιάζουν τις υψηλότερες τιμές ανεργίας που σε πολλές 

περιπτώσεις προσεγγίζουν το 50% της συνολικής ανεργίας. Σε αντίθεση με αυτή την 

εικόνα, κράτη όπως η Αυστρία, η Σουηδία, η Ολλανδία και η Φινλανδία καταγράφουν 

χαμηλότερα ποσοστά από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο (≤25% επί του συνολικού 

ποσοστού ανεργίας). 

 

o Εκπαίδευση – Έρευνα & Ανάπτυξη 

Οι δαπάνες για την έρευνα και την ανάπτυξη (R&D) αποτελούν έναν νευραλγικό 

δείκτη για την ποιότητα της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ε.Ε., 

καθώς και ένα από τους κύριους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Οι 

ανισότητες που παρουσιάζονται στα κράτη-μέλη και στις περιφέρειές τους είναι 
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αρκετά έντονες, ενώ έχει παρατηρηθεί μεγαλύτερη απόκλιση σε σχέση με τα επίπεδα 

που επικρατούσαν πριν από την τρέχουσα κρίση χρέους και την επιδείνωση  των 

δημόσιων οικονομικών. 

Στην Ε.Ε. φαίνεται να διαμορφώνεται μία κατηγορία περιφερειών, οι οποίες 

συγκεντρώνονται σε συγκεκριμένα κράτη της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης και οι 

οποίες είτε προσεγγίζουν, είτε και υπερβαίνουν τον γενικό στόχο της Ε.Ε. σχετικά με 

τη χρηματοδότηση της έρευνας και της ανάπτυξης (δηλαδή 3% δαπανών ως ποσοστό 

του ΑΕΠ). Η Νότια Γαλλία, η Νότια Γερμανία, η Αυστρία και ορισμένες περιφέρειες 

της Φινλανδίας, της Σουηδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου ανήκουν εμφανώς στην 

κατηγορία με τις υψηλότερες επιδόσεις (αυτό το στοιχείο φαίνεται ότι επηρεάζει 

θετικά τις επιδόσεις των κ-μ στην οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση). 

Σε αντίθεση με αυτό το τμήμα της Ε.Ε., όλα τα κράτη-μέλη της Ανατολικής 

Ευρώπης & των Βαλκανίων δείχνουν να έχουν τις χαμηλότερες επιδόσεις στην Ε.Ε. 

(≤1%), απέχοντας σημαντικά από άλλες περιφέρειες της Ε.Ε., αλλά και από τους 

εθνικούς στόχους που έχουν τεθεί αναφορικά με το συγκεκριμένο μέγεθος στη 

στρατηγική Ευρώπη 2020. Καθώς φαίνεται, οι συνέπειες της κρίσης χρέους έχουν 

συμβάλει ώστε οι χώρες αυτές να πάσχουν από έλλειψη αναπτυξιακών εργαλείων, σε 

μία περίοδο οπότε και η ύφεση απειλεί την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. 

Ο δείκτης της πρόωρης αποχώρησης από την υποχρεωτική εκπαίδευση αφορά 

έναν από τους κύριους στόχους της Ευρώπης 2020, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί έναν 

δείκτη που προσδιορίζει το επίπεδο και τις συνθήκες πρόσβασης στην εκπαίδευση για 

κάθε κράτος-μέλος. Επιπλέον, όπως δείχνουν διάφορες έρευνες, η σχέση ανάμεσα 

στην οικονομική κρίση και στις τάσεις για αποχώρηση από την υποχρεωτική 

εκπαίδευση είναι δύο μεγέθη ανάλογα, καθώς ο κίνδυνος της φτώχειας και του 

κοινωνικού αποκλεισμού συντείνει στην εγκατάλειψη της εκπαίδευσης από τους 

μαθητές, για βιοποριστικούς λόγους.26 Αρνητικοί πρωταγωνιστές αναδεικνύονται η 

Ισπανία, η Πορτογαλία και ο Ιταλικός Νότος, όπου το ¼ των μαθητών εγκαταλείπουν 

πρόωρα την εκπαίδευση, κυρίως λόγω της οικονομικής ανέχειας των οικογενειών τους 

(Χάρτης 7). Εξίσου υψηλά ποσοστά, τα οποία κυμαίνονται μεταξύ 15%-25%, 

καταγράφονται στην πλειοψηφία των Ελληνικών, των Ρουμάνικών και των Βρετανικών 

περιφερειών, καθώς και στη Νότια Γαλλία και τον Ιταλικό Βορρά. Αντιθέτως, τα κράτη 

της Ανατολικής και της Βόρειας Ευρώπης δεν παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις 

(≤12%).27 

 

 

                                                                 
26 Room, G. (2005) The European Challenge – Innovat ion, Policy Learning and Social Cohesion in the New Knowledge Economy, 

Bristol: The Policy Press, σελ. 36-41. 
27 The EU and social inclusion-Facing the challenges/E. Marlier, A.B. Atkinson, B. Cantil lon, B. Nolan/The Policy Press-University of 
Bristol/2007, σελ. 164-166. 
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 Οι Ανισότητες υπό το Βάρος της Κρίσης 

Οι ευρείες και διαρκείς μακροοικονομικές ανισορροπίες, όπως αυτές 

αντικατοπτρίζονται: α) στα μεγάλα και διαρκή εξωτερικά ελλείμματα και 

πλεονάσματα, β) στην εντεινόμενη απώλεια της ανταγωνιστικότητας, γ) στην αύξηση 

του εξωτερικού δανεισμού, και δ) στις «φούσκες» της στεγαστικής αγοράς, 

συσσωρεύτηκαν κατά την τελευταία δεκαετία και αποτέλεσαν τις βασικές αιτίες για 

την οικονομική κρίση. Πέρα από τις μακροοικονομικές δυσκολίες που προκάλεσαν 

στις χώρες της Ε.Ε., είχαν και βαρύτατες δευτερογενείς επιπτώσεις που είχαν ως 

αποτέλεσμα να απειλείται η ίδια η ύπαρξη της Ευρωζώνης. 

 Σε γενικές γραμμές, οι περισσότερες έρευνες συντείνουν στο γεγονός ότι οι 

οικονομικές κρίσεις εντείνουν τις ανισότητες, ενώ όσο μεγαλύτερη αποδεικνύεται η 

συνακόλουθη ύφεση, τόσο πιο μεγάλη η επίδρασή της στην ένταση των ανισοτήτων. 

Απεναντίας, δεν έχει αποδειχθεί αντίστοιχη σχέση αλληλεξάρτησης ανάμεσα στις 

ραγδαίες πιστωτικές εκρήξεις στον ιδιωτικό τομέα και στις ανισότητες.28 Σε κάθε 

περίπτωση, η αναπροσαρμογή στις νέες οικονομικές συνθήκες συνήθως επιβαρύνει 

τους μισθωτούς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη λήψη, τον σχεδιασμό και την 

εφαρμογή των πολιτικών αποφάσεων. Επιπλέον, οφείλουμε να έχουμε υπόψη μας ότι 

η φύση, οι επιπτώσεις και η αντιμετώπιση των οικονομικών κρίσεων διαφέρουν 

σημαντικά, επομένως είναι δύσκολο να εξαγάγουμε συγκεκριμένα και ασφαλή 

συμπεράσματα με καθολική εφαρμογή. Άλλωστε, οι παράμετροι των ανισοτήτων είναι, 

όπως είδαμε, πολλές και αφορούν διάφορα επίπεδα ανάλυσης (κράτη -περιφέρειες, 

εισόδημα, ανεργία, κ.ο.κ.).  

Μία άλλη έρευνα του Αναπτυξιακού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών 

(2006) μας υπενθυμίζει ότι οι πιέσεις για δημοσιονομική σύγκλιση ενδέχεται να 

οδηγήσουν σε μόνιμη υποβάθμιση της προνοιακής πολιτικής ενός κράτους, και 

αντριστρόφως: η αποφυγή των οικονομικών κρίσεων ίσως είναι απαραίτητη 

προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των κοινωνικών θεσμών που έχουν 

αναπτυχθεί για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων, όπως το κράτος πρόνοιας και η 

σταθερή, δημοκρατική διακυβέρνηση.29 Από την άλλη, οι αυξημένες ανισότητες 

ενδέχεται να αυξάνουν με τη σειρά τους τις πιθανότητες μια οικονομικής κρίσης, ενώ 

η κρίση ίσως είχε αναδιανεμητικά αποτελέσματα που ενδυνάμωσαν την εν λόγω 

σχέση. Δηλαδή, στον βαθμό όπου η πολιτική επιρροή κερδίζεται με χρήματα, 

ενδέχεται τα χρήματα αυτά να χρησιμοποιήθηκαν για την απορρύθμιση των αγορών, 

δημιουργώντας στη συνέχεια μεγαλύτερα κέρδη για τον χρηματοπιστωτικό τομέα. 

Πράγματι, διάφοροι αναλυτές επισημαίνουν ότι η φιλελευθεροποίηση των αγορών 

αυξάνει τις πιθανότητες κρίσεων, αφού «ο αριθμός των τραπεζικών κρίσεων ανά έτος 

                                                                 
28 Bordo, D. M. & Meissner, M. C. (2011) Do Financial Crises Always Raise Inequality? Some Evidence From History, διατίθεται στη 

διεύθυνση: <http://sciie.ucsc.edu/JIMF4/Revised_Bordo_Meissner.pdf> 
29 Atkinson, A. B. & Morelli, S. (2011) Economic Crises and Inequality, United Nations Development Programme, Human Development 
Reports Research Paper. Διατίθεται στη διεύθυνση: <http://hdr.undp.org/en/repor ts/g lobal/hdr2011/papers/HDRP_2011_06.pdf>   
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τετραπλασιάστηκε στην μετα-φιλελευθεροποιημένη εποχή».30 Συνολικά, η φύση των 

κρίσεων διαφέρει κατά περίπτωση, ενώ διαφορετικές κρίσεις μπορεί να έχουν 

διαφορετικές αιτίες και αποτελέσματα. Παρόλα αυτά, η τρέχουσα κρίση σαφώς 

επηρέασε τις ανισότητες ως προς τις ευκαιρίες και την πρόσβαση των πολιτών στις 

υπηρεσίες και τα αγαθά, ιδίως τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. 

 Οι περιφερειακές ανισότητες στο εσωτερικό των χωρών της Ε.Ε. προϋπήρχαν 

της δημιουργίας του Ευρωπαϊκού οικονομικού περιβάλλοντος και της διαδικασίας 

οικονομικής ολοκλήρωσης στην Ε.Ε. Ο τύπος και το ύψος των ανισοτήτων σε κάθε 

χώρα έχουν επηρεαστεί και εξακολουθούν να επηρεάζονται από παράγοντες και 

δυναμικές που συσχετίζονται με τις γεωγραφικές συντεταγμένες των χωρών και των 

περιφερειών τους, με το ανάγλυφο του εδάφους, με τις ιστορικές συνθήκες εθνικής 

συγκρότησης, με το επίπεδο ανάπτυξης και τις υποδομές, με την παραγωγική δομή 

και το μέγεθος των αγορών, καθώς και με τις διασυνοριακές σχέσεις.31 

 

 Συμπεράσματα 

Όπως έχει ήδη γίνει σαφές, η μέτρηση και η ανάδειξη των ανισοτήτων, τόσο στο 

οικονομικό όσο και στο κοινωνικό επίπεδο, αποτελεί ένα φιλόδοξο εγχείρημα με 

πολλές παραμέτρους και συνισταμένες, οι οποίες εμφανίζουν το εξής παράδοξο: ενώ 

το ζητούμενο είναι να μεταχειριστούμε τους δείκτες εκείνους που είναι οι πλέον 

αντιπροσωπευτικοί και περιεκτικοί, η ίδια αυτή περιεκτικότητα μπορεί να μας 

οδηγήσει σε προσεγγίσεις με σαθρές βάσεις. Πάντοτε θα υπάρχει ο κίνδυνος, 

τουλάχιστον με βάση τους δείκτες που ήδη υπάρχουν και χρησιμοποιούνται, να 

οδηγηθούμε σε επισφαλή συμπεράσματα, τα οποία σε μικρό ή μεγάλο βαθμό θα 

αποτυγχάνουν να συνεκτιμήσουν υπολανθάνουσες αιτιακές σχέσεις με μικρότερο ή 

μεγαλύτερο αντίκτυπο στη διατύπωση ασφαλών συμπερασμάτων. Για παράδειγμα, οι 

κοινοτικές στατιστικές για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC) 

καλύπτουν το φάσμα εκείνων των πολιτών που διαβιούν σε τυπικά, ιδιωτικά 

νοικοκυριά, αλλά δεν ασχολούνται με τους πολίτες που διαβιούν σε οργανισμούς και 

ιδρύματα, όπως είναι π.χ. οι οίκοι ευγηρίας, τα στρατιωτικά καταλύματα ή οι 

φυλακές κάθε είδους. Επιπλέον, δεν προσμετρώνται καθόλου οι άστεγοι, παρόλο που 

μία από τις δεδηλωμένες επιδιώξεις της Ε.Ε. είναι η εξάλειψη, στα μέτρα του 

δυνατού, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Επομένως, οφείλουμε να 

δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στη συμπερίληψη αυτών ακριβώς των ευπαθών ομάδων 

πολιτών, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο περιθώριο της κοινωνίας. Σε κάθε 

περίπτωση, εάν θέλουμε να παραμείνουμε σε μία ορθολογική πορεία, θα πρέπει να 

τεθούν ουσιαστικοί στόχοι με ισχυρά ερείσματα στην πραγματικότητα και σε 

μετρήσιμους και επαληθεύσιμους δείκτες. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος των επιμέρους 

                                                                 
30 Kaminsky, G L and Reinhar t, C M, 1999, “The twin crises: The causes of Banking and Balance-of-payments problems”, στο  Ameri-

can Economic Review, Vol. 89, σελ. 473-500. 
31 Spatial disparities in the European Union: an analysis of regional polarization/R. Ezcurra, P. Pascual, M. Rapun/The Annuals of 
Regional Science June 2007, Volume 41, Issue 2, σελ. 401-414 
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κρατών-μελών παραμένει ουσιαστικός, αφού σε τελική ανάλυση οι εθνικές 

κυβερνήσεις είναι υπεύθυνες για τη δημιουργία ενός εφικτού και βιώσιμου πλαισίου, 

επί τη βάσει της αρχής της επικουρικότητας, όπως αυτή ορίζεται στα πλαίσια των 

Συνθηκών της Ε.Ε. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα προς αποφυγή αποτελεί και 

πάλι η Ελλάδα, η οποία εκτέθηκε διεθνώς ύστερα από την παραχώρηση αλλοιωμένων 

στοιχείων σχετικά με τις μακροοικονομικές επιδόσεις της χώρας.  

 

Ένα ζήτημα με εξίσου καθοριστική σημασία είναι ο προσδιορισμός του 

δείγματος προς εξέταση, ως προς το χρονικό εύρος που αυτό θα καλύπτει. Ο κίνδυνος 

να αλλοιωθεί η πραγματική εικόνα των ανισοτήτων είναι υπαρκτός, επειδή στην 

περίπτωση που τα χρονικά πλαίσια που θα ορίσουμε είναι περιορισμένα και 

υποκειμενικά, είναι πολύ πιθανό η εικόνα που θα προκύψει για τις ανισότητες να 

είναι μετριασμένη σε σχέση με την πραγματική τους έκταση. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, 

είναι κάτι παραπάνω από πιθανό ότι δεν θα διαφανούν οι χρόνιες ανισότητες που 

τείνουν να συσσωρεύονται. Άλλωστε, οι περιθωριοποιημένοι πολίτες της 

προηγούμενης παραγράφου δεν κατέληξαν άστεγοι ή αποκλεισμένοι εν μία νυκτί, 

παρά βρέθηκαν σε μία κατάσταση που διαμορφώθηκε επί χρόνια έξω και πέρα από 

αυτούς, χωρίς απαραιτήτως να ευθύνονται οι ίδιοι και η δράση ή η αδράνειά τους. 

Επιπλέον, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι οι πληροφορίες που διαθέτουμε για 

το εισόδημα των αυτοαπασχολούμενων είναι περιορισμένες και χρήζουν περαιτέρω 

εμπλουτισμού. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουν και άλλες μελέτες, όπως αυτή των 

Atkinson και Marlier (2010).32 Μία γενικότερη, εξόφθαλμη παρατήρηση είναι ότι οι 

χώρες του Νότου και τα νέα κράτη-μέλη έχουν μικρότερο εισόδημα σε σύγκριση με 

τα υπόλοιπα μέλη, ενώ φαίνεται ότι οι χώρες με φιλελεύθερο καθεστώς πρόνοιας 

συνεισφέρουν σε μεγαλύτερο βαθμό στις διακρατικές ανισότητες, σε σύγκριση με το 

μέγεθος του πληθυσμού τους ως ποσοστό επί του συνο5λικού πληθυσμού της Ε.Ε.33 

Αντιθέτως, στις χώρες με σοσιαλδημοκρατικά προνοιακά καθεστώτα, τα επίπεδα των 

εισοδηματικών ανισοτήτων είναι χαμηλότερα από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο (βλ. 

Πίνακες 4, 5).  

Η οικονομική κρίση και οι ατέλειες της οικονομικής διακυβέρνησης της Ε.Ε. 

έχουν δημιουργήσει μία τάση αύξησης ή σταθεροποίησης των κοινωνικών και 

οικονομικών ανισοτήτων, αρχής γενομένης από τη δεκαετία του 1980. Οι ανισότητες 

αυτές προκύπτουν είτε ως αποτελέσμα των εθνικών περιφερειακών πολιτικών είτε ως 

αποτέλεσμα της Ευρωπαϊκής οικονομικής ολοκλήρωσης. Ένα άλλο χαρακτηριστικό 

που προκύπτει από έρευνες, και μπορεί να επαληθευτεί από την εξέταση μιας σειράς 

από δείκες, είναι η τάση περιφεροποίησης των οικονομικών και κοινωνικών 

ανισοτήτων, η οποία συχνά υπερβαίνει τα κρατικά σύνορα και, συνεπώς, είναι 

προτιμώτερο να αναλυθεί με βάση τις περιφερειακές παρά τις διακρατικές 

                                                                 
32 Atkinson, B. A. & Marlier, E. (2010) (Επιμ.) Income and Living Condit ions in Europe, Eurostat Statistical Books. Διατίθεται στη 

διεύθυνση: <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-31-10-555/EN/KS-31-10-555-EN.PDF> 
33 Papatheodorou, C. & Pavlopoulos, D. (2003) Account ing for Inequality in the EU: Income D isparities Between and With in Member 
States and Overall Income Inequality, MPRA Paper No. 209, διατίθεται στη διεύθυνση: <http://mpra.ub.uni- muenchen.de/209/> 
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ανισότητες. Η τάση αυτή για περιφεριοποίηση, στην ουσία ομαδοποιεί τα κράτη-μέλη 

της Ε.Ε. σε τρεις μεγάλες γεωγραφικές περιφέρειες, τον Βορρά, τον Νότο και την 

Ανατολή.34 Η κάθε γεωγραφική περιφέρεια δείχνει να συμπυκώνει διάφορες τάσεις 

και στοιχεία σχετικά με τα βασικά οικονομικο-κοινωνικά μεγέθη και τους δείκτες. 

Μία παρόμοια παρατήρηση στην καταγραφή των ανισοτήτων είναι και η διάκριση 

ανάμεσα σε κέντρο και σε περιφέρεια σε σχέση τη δομή της Ε.Ε. Παρομοίως, στη 

βιβλιογραφία υπάρχουν συχνές αναφορές στην Ε.Ε. των «ομόκεντρων κύκλων». 

Η Ε.Ε., με την Πολιτική Συνοχής, την Περιφερειακή Πολιτική και την 

υιοθέτηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020 ως απότοκο της Στρατηγικής της 

Λισαβόνας, έχει ως κεντρικό στόχο της τη μείωση των κοινωνικών και οικονομικών 

ανισοτήτων που εμφανίζονται στην επικράτειά της. Οι εν λόγω πολιτικές δεν είναι 

πλήρως κοινοτικοποιημένες και οι κοινές στρατηγικές θα πρέπει να συνδυάζονται με 

τις εθνικές πολιτικές κατευθύνσεις. ως αποτέλεσμα, προκύπτει μία αναντιστοιχία 

ανάμεσα στα μέσα που διαθέτει η Ε.Ε. και στους στόχους που θέτει. Ανάλογη 

αναντιστοιχία παρατηρείται και στα μέσα πολιτικής, καθώς και στις κατευθύνσεις που 

παρουσιάζουν οι εθνικές στρατηγικές σε σύγκριση με τις δράσεις της Ευρωπαϊκής 

Πολιτικής Συνοχής. Η Ευρώπη 2020 και η συγκεκριμενοποίηση των εθνικών στόχων 

επί τη βάσει των Ευρωπαϊκών στόχων, αποτέλεσε ένα πρώτο θετικό βήμα για την 

αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των ανισοτήτων μέσα από την απευθείας 

συνεργασία των κρατών μελών με τους θεσμούς της Ένωσης. Παρόλα αυτά, η 

οικονομική κρίση και η συνακόλουθη κρίση χρέους έθεσαν ανυπέρβλητα 

προβλήματα αφού αρχικά οδήγησαν σε μείωση της διακρατικής αλληλεγγύης και στη 

συνέχεια των μέσων  που διαθέτουν τα κράτη-μέλη και οι Ευρωπαϊκοί θεσμοί για την 

άσκηση αναδιανεμητικής πολιτικής.  
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