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1. Εισαγωγή

Ο έντονος ρυθμός μεγέθυνσης του 2021 ακολούθησε τη ραγδαία 
υποχώρηση της οικονομικής δραστηριότητας και τη βαθιά ύφεση που 
καταγράφηκε το 2020 εξαιτίας της πανδημίας και των περιοριστικών 

μέτρων που λήφθηκαν. Τα δύο πρώτα τρίμηνα του 2022 συνεχίστηκε η 
δυναμική της ανάκαμψης, δημιουργώντας προσδοκίες για το σύνολο του 
έτους, οι οποίες όμως μετριάστηκαν σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία 
που ανακοίνωσε πρόσφατα η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) για 
το τρίτο τρίμηνο του 2022, καθώς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) 
σημείωσε αύξηση κατά 2,8% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 
αλλά υποχώρησε κατά 0,5% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2022 
(ΕΛΣΤΑΤ, Δελτίο Τύπου «Τριμηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασμοί 3ο Τρίμηνο 
2022», 7 Δεκεμβρίου 2022).

Ωστόσο η ισχυρή ανάκαμψη του 2021 και των πρώτων τριμήνων του 2022 
που κάλυψε τις απώλειες της πανδημίας δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε 
εφησυχασμό. Και τούτο, κυρίως, γιατί οι απαντήσεις σε δύο πολύ σημαντικά 
ερωτήματα δημιουργούν εύλογες ανησυχίες και έντονο προβληματισμό.

Είναι άραγε η ανάκαμψη διατηρήσιμη μεσο-μακροπρόθεσμα ώστε να 
καλύψει το μεγάλο χάσμα που μας χωρίζει με όρους οικονομικών δεικτών 
(κατά κεφαλήν ΑΕΠ, ποσοστό απασχόλησης και ανεργίας κ.λπ.), από τον 
μέσο όρο των χωρών της ΕΕ; Ο ρυθμός ανάπτυξης των δύο τελευταίων ετών 
περιόρισε τις αυξημένες -σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία για το 2019 
και 2020- οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες, ώστε να διασφαλίζεται 
η ισόρροπη ανάπτυξη και η κοινωνική συνοχή της ελληνικής κοινωνίας; 
Ερώτημα που ασφαλώς αφορά και προσδοκώμενη μεγέθυνση τα επόμενα 
χρόνια, της οποίας ο ρυθμός προβλέπεται ούτως ή άλλως σημαντικά 
χαμηλότερος εξαιτίας του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος και της 
υφεσιακής απειλής που αντιμετωπίζουν πολλές ευρωπαϊκές και άλλες 
οικονομίες.

Τις απαντήσεις στα προηγούμενα δύο κρίσιμα ερωτήματα επιχειρεί να 
διαφωτίσει, στο μέτρο του δυνατού, η παρούσα ανάλυση. Για τον σκοπό αυτό 
στη συνέχεια παρουσιάζονται εν συντομία οι συνέπειες της υγειονομικής 
κρίσης καθώς και οι νέες προκλήσεις και κίνδυνοι που αναδείχθηκαν από 
την πανδημία η οποία επισημαίνεται ότι δεν έχει ακόμα, τουλάχιστον 
πλήρως, εξαλειφθεί. Στην τρίτη ενότητα καταγράφεται η πρόσφατη 
αύξηση των πληθωριστικών πιέσεων που από μόνη της θέτει σε κίνδυνο 
την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή, καθώς διαπιστώνεται 
ξεκάθαρα ο κοινωνικά άδικα μηχανισμός των ανατιμήσεων σε βάρος των 
οικονομικά ασθενέστερων πληθυσμιακών ομάδων με το χάσμα υλικής και 
κοινωνικής αποστέρησης να αυξάνεται μεταξύ των πληθυσμιακών ομάδων. 
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Στην τέταρτη ενότητα επισημαίνεται τεκμηριωμένα η επιβράδυνση της 
ανάπτυξης με όρους κοινωνικής ευημερίας και, τέλος, στην πέμπτη ενότητα 
αποτυπώνεται η αλλαγή του καταναλωτικού προτύπου ως απόρροια 
των πληθωριστικών πιέσεων και η επιβάρυνση ιδιαίτερα των οικονομικά 
ασθενέστερων σε ό,τι αφορά την κατανάλωση ειδών πρώτης ανάγκης, τη 
στέγαση (αναγκαίες δαπάνες) και την αποταμίευση.

2. Οι συνέπειες της υγειονομικής κρίσης

Η μερική ανάκαμψη από την πανδημία έφερε από τα μέσα του 2021 
μία γενικευμένη αισιοδοξία για τους θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης στις 
ευρωπαϊκές οικονομίες. Σύμφωνα με τη θερινή πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής (2022), ο ρυθμός ανάπτυξης για τις χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ-27) ως σύνολο αναμένεται να κλείσει το τρέχον έτος στο 2,7%, 
ποσοστό σαφώς μικρότερο από την αντίστοιχη χειμερινή πρόβλεψη (4%). 

Σε αυτή την εξέλιξη σημαντικό ρόλο έπαιξε η ανάκαμψη της τουριστικής 
δραστηριότητας. Ειδικά για τις χώρες του Νότου (Ελλάδα, Ισπανία, 
Πορτογαλία κ.ά.), που εξαρτώνται σημαντικά από τον τουρισμό, η ισχυρή 
τουριστική κίνηση των θερινών μηνών συνέβαλε στην προς το θετικότερο 
αναθεώρηση των προβλέψεων για τα ΑΕΠ τους.

Ωστόσο, στο επίκεντρο των συζητήσεων διεθνώς παραμένει ο 
προβληματισμός για τον πληθωρισμό και τις ανισότητες που επιφέρει 
αυτός, καθώς οι ανατιμήσεις πρώτιστα σε ενεργειακά προϊόντα και σε είδη 
πρώτης ανάγκης συνεχίζουν να εντείνονται σε ένα περιβάλλον γενικευμένης 
αβεβαιότητας και ανησυχίας. Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 
εκτιμάται ότι η παρούσα κρίση είναι χειρότερη από το 2008, καθώς 345 
εκατ. άνθρωποι σε 48 χώρες αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις τροφίμων 
σε βαθμό που να κινδυνεύει η ζωή τους1.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών σε επίπεδο ΕΕ 
καταγράφεται επιδείνωση των συνθηκών εργασίας με μείωση των συλλογικών 
συμβάσεων εργασίας, θεσμοθέτηση πιο ευέλικτων ωραρίων εργασίας, 
αύξηση της αδήλωτης εργασίας και της ακούσιας μερικής απασχόλησης 
κ.ά. Καταγράφεται, επίσης, επιδείνωση  της ποιότητας στην εργασία με 
αποτέλεσμα φαινόμενα «Μεγάλης Εξόδου», καθώς και η επιδείνωση των

1https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2022/09/30/global-food-crisis-demands-support-for-people-open-
trade-bigger-local-harvests

https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2022/09/30/global-food-crisis-demands-support-for-people-open-trade-bigger-local-harvests
https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2022/09/30/global-food-crisis-demands-support-for-people-open-trade-bigger-local-harvests


συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών με βάση τους κοινωνικούς δείκτες 
της υλικής στέρησης και του κινδύνου φτώχειας, ενώ επιτείνεται η 
αρνητική σχέση μεταξύ εργασίας και ελεύθερου χρόνου. Οι εξελίξεις 
αυτές είναι βέβαιο ότι θέτουν σε αυξημένο κίνδυνο το ήδη χαμηλό 
επίπεδο κοινωνικής συνοχής με αύξηση των κοινωνικών και οικονομικών 
ανισοτήτων, της ανεργίας των νέων και του brain drain από χώρες όπως 
είναι η Ελλάδα.

Τέλος, άλλες μεγάλες τάσεις και προκλήσεις της εποχής, όπως η 
κλιματική μετάβαση, η ψηφιοποίηση της εργασίας, το δημογραφικό 
ζήτημα κ.ά. αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά  τους οικονομικούς 
και κοινωνικούς δείκτες, επιτάσσοντας άμεσα νέες πολιτικές και μέτρα.

2.1 Νέες προκλήσεις και κίνδυνοι που αναδείχθηκαν 
από την πανδημία

Οι συνέπειες της πανδημικής κρίσης –που πλέον μπορούν στο μεγαλύτερο 
μέρος τους να καταγραφούν και να αναλυθούν– επηρέασαν καταλυτικά 
την κοινωνική ευημερία μεταξύ αλλά και εντός των κρατών-μελών της 
ΕΕ, ιδιαίτερα στον Νότο της Ευρώπης, εξαιτίας του καθοριστικού ρόλου 
του τουριστικού τομέα στην εθνική οικονομία τους.

Η υγεία βρέθηκε ψηλά στην ατζέντα των προτεραιοτήτων για όλα 
τα κράτη, αν και ο τρόπος και η αποτελεσματικότητα των μέσων 
αντιμετώπισης της πανδημίας διέφεραν σημαντικά μεταξύ των 
ευρωπαϊκών κρατών (βλ. ποσοστό θνησιμότητας και νοσούντων, βαθμός 
πίεσης του συστήματος υγείας κ.ά.)2. Μία σημαντική επίπτωση της 
πανδημικής κρίσης όπως καταγράφεται στην πρόσφατη έρευνα της 
Eurostat3, αφορά τη μη ικανοποίηση ιατρικών αναγκών εξαιτίας του 
COVID-19 (3η χειρότερη επίδοση για την Ελλάδα) και τη χειροτέρευση 
της ψυχικής υγείας και ευεξίας  (1η χειρότερη επίδοση για την Ελλάδα).

Επιπλέον, η εκδήλωση της πανδημικής κρίσης λειτούργησε ως 
επιταχυντής διαχρονικών τάσεων, οξύνοντας τις ανισότητες σε παγκόσμια 
κλίμακα. Σε κάποιες περιπτώσεις, επίσης, η πανδημική κρίση αποτέλεσε 
πρόσχημα υπονόμευσης δημοκρατικών λειτουργιών και αποδυνάμωσης 
εργασιακών δικαιωμάτων.

04

2 https://www.who.int/

3 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Impact_of_COVID-19_on_households%23Impact_
of_COVID-19_on_access_to_health_services_and_mental_health.2Fwell-being

https://www.who.int/
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Impact_of_COVID-19_on_households%23Impact_of_COVID-19_on_access_to_health_services_and_mental_health.2Fwell-being
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Impact_of_COVID-19_on_households%23Impact_of_COVID-19_on_access_to_health_services_and_mental_health.2Fwell-being
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Από την άλλη, διαφάνηκαν τάσεις και προκλήσεις που, αν αξιοποιηθούν 
κατάλληλα, παρέχουν σημαντικές δυνατότητες για το μέλλον. Το πιο 
σημαντικό είναι το γεγονός ότι ενισχύθηκε σημαντικά η αναγκαιότητα 
δημόσιας παρέμβασης και αναδείχθηκε η σημασία και η ανάγκη ενίσχυσης 
των δημόσιων συστημάτων υγείας και κοινωνικής προστασίας. Στο πεδίο 
των προκλήσεων κανείς θα μπορούσε να συμπεριλάβει την τηλεργασία, τη 
χρήση νέων τεχνολογικών μέσων, την ανάγκη για συμπερίληψη και δίκαιη 
ψηφιακή μετάβαση με την ικανοποίηση περιβαλλοντικών, κοινωνικών 
κ.ά. κριτηρίων, μέσω των οποίων διανοίγονται νέες προοπτικές για 
εργαζομένους και εργοδότες. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες της πανδημικής και ενεργειακής κρίσης 
και τις πρόσφατες πληθωριστικές τάσεις αλλά και των νέων ζητημάτων 
που αναδείχτηκαν στον τομέα της απασχόλησης, του περιβάλλοντος 
κ.λπ., όλο και περισσότερο καλλιεργείται η πεποίθηση ότι η οικονομική 
ανάκαμψη και η όποια αύξηση του (ονομαστικού) διαθέσιμου εισοδήματος 
δεν επαρκούν για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των νοικοκυριών 
και τη μείωση της φτώχειας. Η ανάπτυξη που επιδιώκεται θα πρέπει 
να είναι συμπεριληπτική και σε κάθε περίπτωση να εμπεριέχει δομικά 
και τις τρεις διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης: την οικονομική, την 
κοινωνική και την περιβαλλοντική.

Η ανάκαμψη που προβλέπεται για το 2022 θα πρέπει να μην εδραιώνει 
ή επιτείνει τα χάσματα, αλλά να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των 
ανισοτήτων, της εργασιακής επισφάλειας και της φτωχοποίησης και 
να ευνοεί την ισότιμη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, καθώς και τη 
βελτίωση των εργασιακών συνθηκών, των αμοιβών και των συνθηκών 
διαβίωσης. Ιδιαίτερα με τις χαμηλές προσδοκίες/ προβλέψεις για την 
ανάπτυξη του 2023, είναι βασικό οι στόχοι για την επόμενη περίοδο 
να επαναπροσδιοριστούν στη βάση της κοινωνικής δικαιοσύνης και 
προστασίας.

Η ΕΕ, για να μετατρέψει τις προκλήσεις σε δυνατότητες και να μην 
παγιδευτεί στους κινδύνους που αυτές εγκυμονούν, χρειάζεται ισχυρή και 
φιλόδοξη πολιτική για την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή. Το ίδιο 
βέβαια ισχύει και για την Ελλάδα, σε μεγαλύτερο μάλιστα βαθμό καθώς 
ξεκινά από πολύ δυσμενέστερη θέση σε όρους βασικών οικονομικών 
και κοινωνικών δεικτών σε σχέση με την υπόλοιπη ΕΕ (πληθωρισμός, 
κόστος ενέργειας, κατά κεφαλή εισόδημα, ποσοστό απασχόλησης και 
ανεργίας, ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, κόστος δανεισμού, 
κόστος παραγωγής, κίνδυνος φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού 
κ.ά.).
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3. Η αύξηση των πληθωριστικών πιέσεων θέτουν σε κίνδυνο την 
ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή

Οι συζητήσεις για τον πληθωρισμό βρίσκονται στο επίκεντρο του 
δημόσιου διαλόγου, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Οι 
συζητήσεις αυτές συνδέονται συνήθως με την επεκτατική δημοσιονομική 
και νομισματική πολιτική που παρείχαν στη διεθνή οικονομία την 
απαραίτητη ρευστότητα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της 
υγειονομικής κρίσης COVID-19. Συνδέονται επίσης με το δημόσιο χρέος, 
το οποίο αυξήθηκε σημαντικά κυρίως στις ανεπτυγμένες οικονομίες και 
προβλέπεται να συγκρατηθεί με άρση των επεκτατικών δημοσιονομικών 
μέσων, καθώς και με την αύξηση των ονομαστικών επιτοκίων από τις 
αρχές του έτους στο πλαίσιο της νομισματικής σύσφιξης, Οι σχετικές 
αναλύσεις και συζητήσεις για τον πληθωρισμό -τον διαρθρωτικό ή 
συγκυριακό του χαρακτήρα- εντάθηκαν ακόμα περισσότερο μετά τις 
ανατιμήσεις στα ενεργειακά προϊόντα (φυσικό αέριο, πετρέλαιο κ.ά.), οι 
οποίες έχουν δημιουργήσει εύλογες ανησυχίες και αυξημένη αβεβαιότητα 
διεθνώς. 

Πράγματι, στα χρόνια αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης του COV-
ID-19 καταγράφεται από το 2ο τρίμηνο του 2021 η επανεμφάνιση του 
πληθωρισμού, ως συνέπεια της ανισορροπίας προσφοράς – ζήτησης 
και των προβλημάτων στις εφοδιαστικές αλυσίδες που δημιούργησαν 
ελλείψεις σε πρώτες ύλες και άλλα σημαντικά υλικά. Παράλληλα, η 
μειωμένη παραγωγή αγροτικών προϊόντων, λόγω και της κλιματικής 
κρίσης αποτέλεσε μία πρόσθετη αιτία ανατιμήσεων. 

Το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία αύξησε δραματικά τις τιμές 
ενέργειας, με τις ανατιμήσεις πλέον να διαχέονται στο σύνολο της 
οικονομίας, εκτοξεύοντας τον πληθωρισμό. Η ενεργειακή εξάρτηση 
της χώρας μας παραμένει υψηλή. Παρά τις προσπάθειες αλλαγής του 
ενεργειακού μείγματος προς ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η Ελλάδα 
συνεχίζει να εισάγει πάνω απ https://www.enainstitute.org/publica-
tion/focus-report-παρατηρητήριo-ταμείου-ανάκαμψης-α-2/ ό τα 2/3 της 
ενέργειας που καταναλώνει, κυρίως πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Επιπλέον, 
η ενεργειακή ένταση της οικονομίας μας παραμένει ιδιαίτερα υψηλή. Για 
την παραγωγή μιας μονάδας ΑΕΠ η Ελλάδα χρειάζεται περίπου 30% 
περισσότερη ενέργεια από την ευρωζώνη, και αυτό κάνει την οικονομία 
μας πιο ευάλωτη στις αυξημένες τιμές της ενέργειας. Ειδικότερα, η χώρα 
μας καταγράφει  το 



τρίτο υψηλότερο κόστος ενέργειας στην ΕΕ μετά και τις επιδοτήσεις 
σε όρους αγοραστικής δύναμης. Η Ελλάδα, επίσης, καταγράφει την 
υψηλότερη τιμή ηλεκτρικής ενέργειας προ φόρων και επιδοτήσεων 
στο α΄ εξάμηνο του 2022 και την υψηλότερη τιμή στην αμόλυβδη στην 
ΕΕ σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat4.  Η εξοικονόμηση 
ενέργειας και η αποτελεσματική συγκράτηση των υψηλών τιμών πρέπει 
να μπουν ψηλά στην ατζέντα της οικονομικής πολιτικής.

Η άνοδος των τιμών της ενέργειας ωθεί προς τα πάνω τον πληθωρισμό, 
περιορίζοντας παράλληλα την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών. 
Ταυτόχρονα, οι αρνητικές επιπτώσεις στην εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων 
και των νοικοκυριών θα περιορίσουν σταδιακά τη ζήτηση και θα 
υποσκάψουν περαιτέρω την οικονομική ανάκαμψη και συνοχή. Οι αυξήσεις 
στις τιμές των βασικών προϊόντων, σε συνδυασμό με την αυξημένη 
αβεβαιότητα, θα οδηγήσουν πολλές επιχειρήσεις να αναθεωρήσουν τα 
επενδυτικά τους σχέδια και πιθανόν να αναβάλουν ή και να ακυρώσουν 
την υλοποίηση τους. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις, κάτι 
που ήδη έχει καταγραφεί, στην απορρόφηση των πόρων του Ταμείου 
Ανάκαμψης (ENA, Focus Report, Παρατηρητήριο Ταμείου Ανάκαμψης & 
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», Σεπτέμβριος 2022).5

Η Ελλάδα συνεχίζει να εμφανίζει από τον Ιούνιο του 2021 ανησυχητική 
κλιμάκωση του πληθωρισμού, εντείνοντας την αβεβαιότητα για την πορεία 
ανάπτυξης της χώρας που προβλεπόταν, καθοδηγούμενη κατά κύριο 
βαθμό από την εγχώρια ζήτηση -που αποτελείται από την κατανάλωση 
και τις επενδύσεις- και τις καθαρές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. 
Η αβεβαιότητα αυτή αναμένεται να επηρεάσει περαιτέρω τη ζήτηση 
για νέες θέσεις εργασίας και, σε συνδυασμό με τον ακόμη υψηλότερο 
πληθωρισμό, αναμένεται να αποδυναμώσει την ανάπτυξη για το 2023 
(1,8% σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό για το 2023 και 1% σύμφωνα με 
τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής). Επιπλέον, ασθενέστερες 
προοπτικές ανάπτυξης μπορεί να προκύψουν λόγω του υψηλότερου 
κόστους δανεισμού και την αναμενόμενη επιβράδυνση των ιδιωτικών 
επενδύσεων. Το ενδεχόμενο ύφεσης της Ευρωζώνης για το 2023 γίνεται 
όλο και πιο πιθανό με σημαντικές επιπτώσεις για την ελληνική οικονομία 
μέσω κυρίως του τουρισμού και των εξαγωγών, λόγω του λιγότερο 
υποστηρικτικού εξωτερικού περιβάλλοντος.

07

4 https://ec.europa.eu/energy/observatory/reports/latest_prices_with_taxes.pdf
5 https://www.enainstitute.org/publication/focus-report-παρατηρητήριo-ταμείου-ανάκαμψης-α-2/

https://ec.europa.eu/energy/observatory/reports/latest_prices_with_taxes.pdf
https://www.enainstitute.org/publication/focus-report-�<03B1><03C1><03B1><03C4><03B7><03C1><03B7><03C4><03AE><03C1><03B9>o-<03C4><03B1><03BC><03B5><03AF><03BF><03C5>-<03B1><03BD><03AC><03BA><03B1><03BC><03C8><03B7><03C2>-<03B1>-2/
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Τον Αύγουστο του 2022 και ιδιαίτερα τον Σεπτέμβρη 2022 ο πληθωρισμός 
άγγιξε στην Ελλάδα τα ιστορικά υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 25 
και πλέον ετών (ετήσιος ρυθμός αύξησης 11,2% και 12,1% αντίστοιχα), 
επιβαρύνοντας δυσανάλογα τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.

Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα της Eurostat6, η Ελλάδα καταγράφει τη 
2η χειρότερη επίδοση μετά την Ιταλία με μόλις το 6,9 % των νοικοκυριών 
να αυξάνει το εισόδημά του το 2021 σε σχέση με το 2020, το 26,3% να 
υφίσταται μείωση εισοδήματος (2η χειρότερη επίδοση μετά την Κύπρο) 
και το υπόλοιπο ποσοστό των νοικοκυριών να μένει σχεδόν στα ίδια 
εισοδήματα.

Στη βάση αυτή, η πληθωριστική πίεση θα οδηγήσει σε  δικαιολογημένες 
πιέσεις για μισθολογικές και εισοδηματικές αυξήσεις οι οποίες θα 
ενταθούν σημαντικά τα επόμενα τρίμηνα. Το φαινόμενο του πληθωρισμού 
ωστόσο επηρεάζει ασύμμετρα τα επιμέρους εισοδηματικά κλιμάκια και τα 
επίπεδα του κόστους διαβίωσης διαφοροποιούνται σημαντικά ανάλογα με 
την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών. Η άνοδος του πληθωρισμού 
δημιουργεί, επίσης, συνθήκες αυξημένης πίεσης στο κόστος διαβίωσης 
και στα εισοδήματα των εργαζομένων. Το γεγονός ότι οι μεγαλύτερες 
ανατιμήσεις αφορούν προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν βασικές 
κοινωνικές ανάγκες σημαίνει ότι πλήττονται δυσανάλογα τα χαμηλά και 
μεσαία εισοδήματα.

6 https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/ddn-20221122-1

Ειδικότερα, ο  Δείκτης Τιμών Καταναλωτή σημείωσε ραγδαία κλιμάκωση 
το 2022 ξεπερνώντας το 12% τον Ιούνιο 2022 -επίπεδο πληθωρισμού που 
προσεγγίζει τα ποσοστά της δεκαετίας του 1990. Με βάση τα πρόσφατα 
στοιχεία (βλ. ΕΛΣΤΑΤ, Δελτίο Τύπου «Δείκτης Τιμών Καταναλωτή: Νοέμβριος 
2022, ετήσιος πληθωρισμός 8,5%», 9 Δεκεμβρίου 2022), οι σημαντικότερες 
αυξήσεις σε ετήσια βάση (περίοδος Νοέμβριος 2021- 2022) σημειώνονται στα 
τρόφιμα (15%, με πιο σημαντικές στο ψωμί και τα δημητριακά, στα έλαια 
και τα λίπη, στα γαλακτοκομικά και στο κρέας), στις μεταφορές (14,5%, με 
κύρια τη μεταφορά επιβατών με ταξί, με αεροπλάνο και με πλοίο) και στα 
διαρκή αγαθά-είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες (11%, με πιο σημαντικές στα 
έπιπλα και διακοσμητικά είδη, τα είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού 
και τις οικιακές υπηρεσίες).

https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/ddn-20221122-1
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Γράφημα 1: 
Μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις ΔΤΚ (%) στην Ελλάδα 

(Οκτώβριος 2021- 2022)

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Νοέμβριος 2022

3.1 Η κοινωνική διάσταση του πληθωρισμού

Στη χώρα μας ο πληθωρισμός άρχισε να καταγράφει θετικό ετήσιο ρυθμό 
μεταβολής από τον Ιούνιο του 2021, ενώ σημείωσε μεγάλη άνοδο από τους 
τελευταίους μήνες του ίδιου έτους. Αξίζει να σημειώσουμε τις αρχικές 
εκτιμήσεις κυβερνητικών παραγόντων και άλλων το φθινόπωρο του 2021 
καθώς και τη σχετική πρόβλεψη στον προϋπολογισμό για το 2022 ότι η 
ακρίβεια και οι πληθωριστικές τάσεις αποτελούν παροδικό φαινόμενο. 
Οι έντονες πληθωριστικές πιέσεις που έγιναν πολύ πιο έντονες καθόλο 
το 2022 οφείλονται σε απότομες αυξήσεις των τιμών της ενέργειας, των 
μεταφορών, των ειδών διατροφής, καθώς και των εισαγόμενων ενδιάμεσων 
προϊόντων λόγω των διαταράξεων στις παγκόσμιες αλυσίδες παραγωγής. 
Ανοδικές πιέσεις στις τιμές αγαθών και υπηρεσιών προκαλούνται σε 
μικρότερο βαθμό και από την πλευρά της ζήτησης, η οποία αναζωπυρώθηκε 
έντονα μετά τη βαθιά ύφεση που κατέγραψαν οι οικονομίες διεθνώς το 
2020, κατά το πρώτο έτος της υγειονομικής κρίσης.



Παρά τις εκτενείς αναλύσεις και συζητήσεις γύρω από τις πιθανές 
επιπτώσεις του πληθωρισμού σε βασικές παραμέτρους της οικονομίας 
(ρυθμός ανάπτυξης, δημόσιο χρέος, επιτόκια κ.ά.), μία σημαντική 
διάσταση συχνά παραβλέπεται. Πρόκειται για την κοινωνική διάσταση 
του πληθωρισμού και ειδικότερα τη διαφορετική ένταση με την οποία 
οι αυξήσεις των τιμών επιβαρύνουν τις επιμέρους πληθυσμιακές ομάδες, 
σε σχέση μάλιστα με τη θέση τους στην κατανομή του συνολικού 
εισοδήματος. Τα φτωχά και ευάλωτα νοικοκυριά που βρίσκονται στο 
κάτω μέρος της κατανομής του εισοδήματος αντιμετωπίζουν άραγε τον 
ίδιο πληθωρισμό σε σχέση με τα πιο εύπορα νοικοκυριά των υψηλότερων 
εισοδηματικών κλιμακίων; Η απάντηση στο ερώτημα αυτό έχει ιδιαίτερη 
σημασία, καθώς σχετίζεται με το ζήτημα της κοινωνικής συνοχής και της 
κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά και με την οικονομική αποτελεσματικότητα 
και μεγέθυνση μεσοπρόθεσμα. 

Τα αναλυτικά στοιχεία των (υπο)δεικτών του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή 
που δημοσιεύει η ΕΛΣΤΑΤ σε μηνιαία βάση, σε συνδυασμό με τα μερίδια 
(συντελεστές στάθμισης) των επιμέρους δαπανών αγαθών και υπηρεσιών 
που συνθέτουν το «καλάθι του καταναλωτή» (όπως αυτά προκύπτουν 
από την επεξεργασία των στοιχείων της Έρευνας Οικογενειακών 
Προϋπολογισμών), μας επιτρέπουν να εκτιμήσουμε τον πληθωρισμό που 
κατά την περίοδο της υγειονομικής και ενεργειακής κρίσης αντιμετώπισαν 
οι διάφορες ομάδες του πληθυσμού. Όπως προκύπτει από την ανάλυση 
αυτή, ο τρόπος με τον οποίο μεταβλήθηκαν στη χώρα μας οι τιμές 
των επιμέρους αγαθών και υπηρεσιών τα τελευταία δυο περίπου έτη, 
σε συνδυασμό με τη διαφοροποιημένη διάρθρωση της καταναλωτικής 
δαπάνης των επιμέρους πληθυσμιακών ομάδων, άσκησε από μόνος του 
αξιοσημείωτη -αντίστροφα προοδευτική- αναδιανεμητική επίδραση εις 
βάρος κυρίως των οικονομικά ασθενέστερων και ευάλωτων κοινωνικών 
ομάδων, όπως είναι τα φτωχότερα τμήματα του πληθυσμού και γενικότερα 
τα άτομα που αντιμετωπίζουν σχετικά υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας. Με 
άλλα λόγια, τα διαθέσιμα στοιχεία καταδεικνύουν ότι ο πληθωρισμός 
στη διάρκεια της τρέχουσας υγειονομικής και ενεργειακής κρίσης είναι 
κοινωνικά άδικος. 

Πράγματι, είναι χαρακτηριστικό ότι από την εμφάνιση της πανδημίας 
COVID-19 στη χώρα μας (τον Φεβρουάριο του 2020) έως το καλοκαίρι 
του 2022, για τα 2.971.200 άτομα της χώρας που βρίσκονται σε κίνδυνο 

7 Πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό: πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας ή με 
υλικές στερήσεις (δηλαδή πληθυσμός που στερείται τουλάχιστον 7 από έναν κατάλογο 13 αγαθών και 
υπηρεσιών) ή που διαβιεί σε νοικοκυριά με χαμηλή ένταση εργασίας.
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φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό με βάση τον ορισμό της Eurostat 
(βλ. ΕΛΣΤΑΤ, Δελτίο Τύπου «Κίνδυνος Φτώχειας», 27 Ιουλίου 2022), οι 
τιμές των αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν με πολύ υψηλότερο ρυθμό 
(κατά 45% περίπου υψηλότερο) από ό,τι για το σύνολο του πληθυσμού. 
Από την περαιτέρω ανάλυση των στοιχείων αυτών προκύπτει ότι 
στη δυσανάλογη πληθωριστική επιβάρυνση των φτωχών νοικοκυριών 
κατά την περίοδο αυτή είχαν οι αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα, στο 
πετρέλαιο θέρμανσης και το φυσικό αέριο, αλλά και στα είδη διατροφής 
(βλ. Γράφημα 1). Τέλος, επισημαίνεται ότι η δυσμενής θέση των φτωχών 
νοικοκυριών διατηρήθηκε σε όλη την περίοδο (από τον Φεβρουάριο του 
2020 έως σήμερα), δηλαδή τόσο στο διάστημα του αρνητικού πληθωρισμού 
(έως τον Μάρτιο του 2021) όσο και κυρίως τα τελευταία τρίμηνα που 
χαρακτηρίστηκαν από θετικούς και συνεχώς επιταχυνόμενους ετήσιους 
ρυθμούς μεταβολής των τιμών. 

Με άλλα λόγια, οι αυξήσεις των τιμών τα τελευταία τρίμηνα επιβάρυναν 
δυσανάλογα τις οικονομικά ασθενέστερες ομάδες και τα φτωχότερα 
τμήματα του πληθυσμού (π.χ. άνεργους, περιστασιακά και μερικώς 
απασχολούμενους, εργαζόμενους που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό). 
Η εξέλιξη αυτή από μόνη της καθιστά αναγκαία τη λήψη πρόσθετων 
μέτρων για τη στήριξη των ομάδων αυτών και την αποκατάσταση της 
υπέρμετρης επιβάρυνσης. Για παράδειγμα, η αύξηση του κατώτατου 
μισθού που βρίσκεται υπό συζήτηση στο δημόσιο διάλογο μπορεί, έως 
ένα βαθμό, να μετριάσει την έντονη επίπτωση που προκύπτει από τον 
πληθωρισμό, αμβλύνοντας για τους χαμηλόμισθους, που επιβαρύνονται 
περισσότερο, τις αρνητικές επιπτώσεις από την απότομη άνοδο των τιμών. 
Για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, είναι ανάγκη να αναζητήσουμε 
και να εφαρμόσουμε κατάλληλα στοχευμένες παρεμβάσεις για τη στήριξη 
των κοινωνικών ομάδων που από την έναρξη της υγειονομικής κρίσης 
επιβαρύνονται δυσανάλογα από την δραματική αύξηση του πληθωρισμού.

4. Η επιβράδυνση της ανάπτυξης με όρους κοινωνικής ευημερίας

Η ελληνική οικονομία, μετά από τη σύντομη αλλά δραματική ύφεση 
του 2020, καλλιέργησε υψηλές προσδοκίες ανάπτυξης, σύμφωνα με τους 
πρόδρομους δείκτες και την αύξηση της παραγωγής σε τομείς όπως είναι 
ο τουρισμός, οι κατασκευές και το εμπόριο. 
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Ωστόσο, με το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία, δημιουργούνται 
αμφιβολίες για διατηρήσιμη ανάπτυξη, λόγω της ενεργειακής 
εξάρτησης της χώρας, των δυσκολιών στην εφοδιαστική αλυσίδα 
και στις πρώτες ύλες που δημιουργεί η ενεργειακή κρίση, του 
πληθωρισμού, των δυνητικών επιπτώσεων στον τουρισμό και της 
γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Μάλιστα, σύμφωνα και με την αναφορά 
του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ιούνιος 
2022)8, η κατάσταση αναμένεται να γίνει ακόμη πιο κρίσιμη από το 
2023 και έπειτα, αν ο πόλεμος συνεχιστεί.

4.1 Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και ο ρόλος της κατανάλωσης 

Το 2021 η ελληνική οικονομία σημείωσε ανάπτυξη της τάξης του 8,3%, 
καταφέρνοντας να αποκαταστήσει σχεδόν πλήρως την ύφεση (-9%) του 
2020, ενώ το ΑΕΠ στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2022 αυξήθηκε 
κατά 7,8% σε ετήσια βάση. Σε όρους μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ 
τη διετία της πανδημίας, η επίδοση της οικονομίας στην Ελλάδα ήταν 
παρόμοια με της Ευρωζώνης, καλύτερη σε σύγκριση με άλλες χώρες του 
Νότου, όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ιταλία, αλλά χειρότερη από 
την Κροατία, τη Μάλτα και την Κύπρο.  

Ωστόσο, παρά την ανάκαμψη των τελευταίων δύο ετών και τους υψηλούς 
ρυθμούς ανάπτυξης που εμφανίζει η ελληνική οικονομία, με βάση το κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ του 2021, που βέβαια υπολείπεται του 2019 κατά 1,4%, 
η Ελλάδα κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις της ΕΕ. Σύμφωνα με τη 
Eurostat, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας σε μονάδες ισοδύναμης 
αγοραστικής δύναμης (PPS) διαμορφώθηκε το 2021 στο 64,6% της ΕΕ και 
η χώρα κατέλαβε την προτελευταία θέση πριν από τη Βουλγαρία (55%). 

8 OECD Economic Outlook – June 2022: Greece

Γράφημα 2: 
Κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην ΕΕ (σε όρους αγοραστικής δύναμης): 2021 (ΕΕ=100)

Πηγή: Eurostat, 2022
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Κατά συνέπεια, η μικρή, «ανοικτή» και ευάλωτη ελληνική οικονομία 
έχει να καλύψει πολύ μεγάλη απόσταση για να προσεγγίσει τον 
μέσο όρο των χωρών της ΕΕ σε μία σειρά δεικτών, όπως είναι το 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ, το ποσοστό απασχόλησης κ.ά. Η διαπίστωση 
αυτή σχετίζεται με τη δραματική συρρίκνωση του βιοτικού επιπέδου 
της πλειονότητας των Ελλήνων κατά την διάρκεια της κρίσης του 
2009, αλλά και με το στρεβλό μοντέλο ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας που ακόμα και σήμερα στηρίζεται κυρίως στην ιδιωτική 
κατανάλωση (συμμετοχή στο ΑΕΠ 67,9% στην Ελλάδα, έναντι 51,1% 
στην Ευρωζώνη). Για παράδειγμα, η ιδιωτική κατανάλωση η οποία 
αυξήθηκε κατά 5,8% το 2021 και 11,4% το α΄ εξάμηνο του 2022, 
αποτελεί τον βασικό παράγοντα υποστήριξης του ΑΕΠ τα τελευταία 
τρίμηνα αλλά και διαχρονικά (βλ. Γράφημα 3). Η ανάπτυξη των δύο 
τελευταίων ετών μέσω κυρίως της κατανάλωσης των νοικοκυριών, 
αντανακλά την ανάγκη των πολιτών για κατανάλωση κυρίως υπηρεσιών 
που σχετίζονται με την αναψυχή (τουρισμός, εστίαση κ.ά.) έπειτα από 
τη διετή περίπου αναβολή της (βλ. αναβαλλόμενη ζήτηση) λόγω των 
περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης. 
Στηρίχθηκε δε στην αναγκαστική αξιοποίηση κάποιων αποταμιεύσεων 
προς ικανοποίηση υλικών και κοινωνικών αναγκών, για ένα μέρος 
του πληθυσμού, που προήλθαν από τη μείωση της καταναλωτικής 
δαπάνης κατά το διάστημα εφαρμογής περιοριστικών μέτρων για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας και σε μέτρα στήριξης των νοικοκυριών 
και των επιχειρήσεων έναντι των επιπτώσεων της πανδημίας και 
της ενεργειακής κρίσης. Ωστόσο, το ποσοστό αποταμίευσης των 
νοικοκυριών, μετρούμενο ως ο λόγος της ακαθάριστης αποταμίευσης 
προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα, γίνεται από το γ΄ τρίμηνο 
του 2021 όλο και πιο αρνητικό και διαμορφώθηκε σε -14,2% με βάση 
τα πιο πρόσφατα στοιχεία για το β΄ τρίμηνο του 2022 (βλ. ΕΛΣΤΑΤ, 
Δελτίο Τύπου 26 Οκτωβρίου 2022, «Τριμηνιαίοι μη Χρηματοοικονομικοί 
Λογαριασμού Θεσμικών Τομέων»).

Γράφημα 2: 
Κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην ΕΕ (σε όρους αγοραστικής δύναμης): 2021 (ΕΕ=100)

Πηγή: Ameco, 2022
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Καθώς, όμως, οι ανατιμήσεις συνεχίζονται τα τελευταία τρίμηνα και 
τα εισοδήματα μειώνονται σε πραγματικούς όρους,  η αγοραστική 
δύναμη των νοικοκυριών στην Ελλάδα συρρικνώνεται. Στο πλαίσιο 
αυτό, επιβαρύνονται σημαντικά τα φτωχότερα νοικοκυριά, που 
καταναλώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματός τους -αν όχι 
ολόκληρο-, ενώ είναι αυτά που πλήττονται άμεσα από τις υψηλότερες 
ανατιμήσεις σε είδη πρώτης ανάγκης και ενέργειας, καθώς αυτά 
απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος της μηνιαίας κατανάλωσής τους.

4.2 Κίνδυνος φτώχειας και κοινωνικός αποκλεισμός

Αποτελεί γεγονός ότι η Ευρώπη μπαίνει σε έναν εκ των πραγμάτων 
δύσκολο χειμώνα με εξασθενημένα σημαντικά τμήματα του πληθυσμού. 
Ένας στους πέντε Ευρωπαίους πολίτες βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή 
κοινωνικού αποκλεισμού, ενώ η ακρίβεια και η ενεργειακή κρίση παίζουν 
καθοριστικό ρόλο στην περαιτέρω συρρίκνωση των εισοδημάτων και της 
αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών. Η διαπίστωση αυτή ενισχύει τις 
δυσοίωνες προβλέψεις για κοινωνικές εντάσεις και αυξημένο κίνδυνο για 
την κοινωνική συνοχή. Σε αυτή τη γενικευμένη πιεστική κατάσταση, η 
πίεση για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα είναι ακόμα πιο έντονη, 
σύμφωνα και με πρόσφατη έρευνα του Eurofound (Αύγουστος 2022),9 
καθώς η ενεργειακή κρίση φαίνεται να πλήττει ανισομερώς τους πολίτες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, ενισχύεται η πεποίθηση ότι οι ρυθμοί 
ανάπτυξης τα επόμενα έτη δεν αρκεί μόνο να είναι υψηλοί -συνθήκη που 
ούτως ή άλλως μοιάζει δύσκολα επιτεύξιμη με τα σημερινά δεδομένα, θα 
πρέπει ταυτόχρονα να περιορίζουν τις ήδη αυξημένες οικονομικές και 
κοινωνικές ανισότητες και να διασφαλίζουν την ισόρροπη ανάπτυξη και 
την κοινωνική συνοχή.

Η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες (μαζί με την 
Κροατία, τη Λετονία και την Ολλανδία) στις οποίες αυξήθηκε το ποσοστό 
των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας, σύμφωνα με τα πιο 
πρόσφατα στοιχεία της Eurostat (EU-SILC, Σεπτέμβριος 2022). Για την 
Ελλάδα, αν και κυρίως από το 2017 έως το 2019 (με βάση τα διαθέσιμα 
στοιχεία) παρατηρείται τάση αποκλιμάκωσης βασικών κοινωνικών 
δεικτών (κίνδυνος φτώχειας, ανισότητα, κοινωνικός αποκλεισμός κ.ά.), 
από το 2019 καταγράφεται μάλλον αντιστροφή της τάσης αυτής. 

9 Energy poverty looms as cost-of-living increases: Data behind the difficulties
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Πιο αναλυτικά, σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο φτώχειας, αξίζει να 
σημειωθεί ότι αν και διαμορφώθηκε στο ιστορικό υψηλό 23,1% το 
2013, στην πορεία σημειώνει τάση αποκλιμάκωσης με το σχετικό 
ποσοστό να εμφανίζεται το έτος 2019 βελτιωμένο ακόμη και σε 
σχέση με τα προ πανδημίας επίπεδα (17,9%, με σωρευτική μείωση 
4,2 ποσοστιαίων μονάδων στην τετραετία 2015-2019). Ωστόσο, στη 
συνέχεια ο δείκτης αυξάνεται σε 19,6% το 2021, με τα νοικοκυριά 
που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας με βάση τα πιο πρόσφατα 
στοιχεία να εκτιμώνται σε 765.372 σε σύνολο 4.108.895 νοικοκυριών 
και τα μέλη τους σε 2.054.015 στο σύνολο των 10.498.099 ατόμων 
του εκτιμώμενου πληθυσμού της χώρας που διαβιεί σε ιδιωτικά 
νοικοκυριά.

Η κλιμάκωση και επιδείνωση του κινδύνου φτώχειας10 παρατηρείται 
έντονα σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Για την ομάδα ηλικιών 18-
64 ετών η απειλή του κινδύνου φτώχειας αγγίζει πλέον το 20,6% 
(από 18,4% το 2020), ενώ για την ηλικιακή ομάδα 65 και άνω 
αγγίζει το 13,5% (από 13,0% το 2020) αντίστοιχα. Στο Γράφημα 4 
αποτυπώνεται η εξέλιξη του δείκτη κινδύνου φτώχειας για όλες 
τις ηλικιακές ομάδες από το 2012 έως σήμερα, ενώ είναι σαφής η 
έντονη κλιμάκωση του δείκτη για παιδιά ηλικίας 0-17 ετών (παιδική 
φτώχεια) σημειώνοντας άνοδο 2,8 ποσοστιαίων μονάδων τα δύο 
τελευταία έτη (από 20,9% το 2020 σε 23,7% το 2021). 

Γράφημα 4: 
Κίνδυνος φτώχειας (%) μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, 

κατά ομάδες ηλικιών 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (EU-SILC), 2022
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4.3 Κίνδυνος φτώχειας και κοινωνικός αποκλεισμός

Η διακοπή της τάσης αποκλιμάκωσης μίας σειράς κοινωνικών δεικτών, 
όπως αναφέρθηκε παραπάνω, είναι ιδιαίτερα έντονη και εμφανής και στο 
ποσοστό των ανθρώπων σε κίνδυνο φτώχειας ή σε κοινωνικό αποκλεισμό, 
καθώς σε αυτό περιλαμβάνεται ο πληθυσμός που βρίσκεται σε κίνδυνο 
φτώχειας ή ζει με υλικές στερήσεις (δηλαδή πληθυσμός που στερείται 
τουλάχιστον 7 από έναν κατάλογο 13 αγαθών και υπηρεσιών) ή διαβιεί 
σε νοικοκυριά με χαμηλή ένταση εργασίας (τα ενήλικα μέλη εργάζονται 
έως 20% του συνολικού δυνητικού χρόνου εργασίας). Το ποσοστό του 
πληθυσμού που αντιμετωπίζει κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό 
ανέρχεται σε 28,3% το 2021 (σύμφωνα με τα εισοδήματα του 2020), ήτοι 
περίπου 3 εκατ. άτομα, αυξημένο κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες (από 
27,4% το 2020 σύμφωνα με τα εισοδήματα του 2019). 

Ο κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού είναι πιο έντονος για 
την ηλικιακή ομάδα των παιδιών (32,0% το 2021 από 30,8% το 2020) 
όπως φαίνεται και στο Γράφημα 5.

Γράφημα 5: 
Ποσοστό πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας 

ή σε κοινωνικό αποκλεισμό: 2015-2021

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (EU-SILC), 2022 
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Η αύξηση του ποσοστού του κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού 
ως συνιστώσα τριών παραγόντων - κινδύνου φτώχειας, υλικής και 
κοινωνικής στέρησης και χαμηλή ένταση εργασίας- μπορεί να αποδοθεί 
στην αύξηση του ποσοστού του πληθυσμού σε χαμηλή ένταση εργασίας 
κατά 1,8 ποσοστιαίες μονάδες, από 11,8% το έτος 2020 σε 13,6% το 
έτος 2021, και δευτερευόντως στην αύξηση του πληθυσμού σε κίνδυνο 
φτώχειας κατά 1,9 ποσοστιαίες μονάδες, από 17,7% το έτος 2020 σε 19,6% 
το έτος 2021 (Γράφημα 6).

Γράφημα 6: 
Ποσοστό πληθυσμού (%) σε κίνδυνο φτώχειας, υλικής και κοινωνικής 

στέρησης και χαμηλή ένταση εργασίας

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (EU-SILC), 2022 

Η  ένταση εργασίας αντανακλά πόσο έχουν εργαστεί όλα τα μέλη του 
νοικοκυριού που βρίσκονται σε ηλικία εργασίας, σε σύγκριση με τις 
δυνατότητές τους. Γενικά, όσο μεγαλύτερη είναι η ένταση εργασίας 
μέσα σε ένα νοικοκυριό (όσο πιο κοντά βρίσκονται οι άνθρωποι στην 
πλήρη απασχόληση), τόσο μικρότερη είναι η πιθανότητα να βρεθούν τα 
μέλη του σε κίνδυνο φτώχειας. Η ένταση εργασίας διακρίνεται σε τρία 
επίπεδα, που κυμαίνονται από πολύ χαμηλό, μεσαίο και πολύ υψηλό. 
Στην ΕΕ δύο στα τρία νοικοκυριά (64%) πολύ χαμηλής έντασης εργασίας 
βρέθηκαν σε κίνδυνο φτώχειας το 2020, ενώ στην Ελλάδα το αντίστοιχο 
ποσοστό ανήλθε σε 59,6%, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε 
πρόσφατα η ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία (Eurostat). Σύμφωνα με τον 
ευρωπαϊκό μέσο όρο το ποσοστό κινδύνου φτώχειας είναι 64% για άτομα 
ηλικίας κάτω των 65 ετών που ζουν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή 
ένταση εργασίας σε σύγκριση με 5,3% για άτομα που ζουν σε νοικοκυριά 
με πολύ υψηλή ένταση εργασίας, ενώ το ποσοστό για άτομα που ζουν 
σε νοικοκυριά με μέτρια ένταση εργασίας ήταν 23,6%. Αυτό το ποσοστό 
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είναι 48,7% για τη Δανία και 49,9% για την Ιρλανδία, ενώ τα υψηλότερα 
ποσοστά καταγράφηκαν στη Λιθουανία με 85,4%, στη Ρουμανία (84,2%) 
και τη Λετονία (80,6%). Τα στοιχεία του 2020 για την ΕΕ δείχνουν ότι η 
ένταξη στην αγορά εργασίας συνέβαλε στην αποτροπή της φτωχοποίησης 
χιλιάδων νοικοκυριών. 

Επιπλέον, η Ελλάδα κατατάσσεται στις χειρότερες θέσεις (τρίτη θέση 
από το τέλος) ως προς τον κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, 
καθώς περίπου 1 στους 3 (28,3%) Έλληνες αντιμετωπίζει τον κίνδυνο αυτό, 
έναντι 21,7% για το μέσο όρο των χωρών της ΕΕ.  Σε χειρότερη θέση από 
την Ελλάδα βρίσκονται μόνο η Ρουμανία (31,7%) και η Βουλγαρία (34,4%), 
σύμφωνα με τα στοιχεία της πρόσφατης έρευνας της Eurostat (EU- SILC, 
Σεπτέμβριος 2022) που κατέγραψε τα εισοδήματα των νοικοκυριών για 
το 2021 (βλ. Γράφημα 7). Ακόμα δυσμενέστερη είναι η σχετική θέση της 
Ελλάδας για τα νοικοκυριά με ανήλικα παιδιά που αντιμετωπίζουν πολύ 
σοβαρό κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού (31,7%), με μόνη την 
Ρουμανία (35,4%) σε χειρότερη.

Γράφημα 7: 
 Ποσοστό του πληθυσμού (%) σε κίνδυνο φτώχειας ή 

κοινωνικό αποκλεισμό στις χώρες της ΕΕ: 2021

Πηγή: Eurostat, 2022

4.4 Άνιση κατανομή εισοδήματος

Λαμβάνοντας υπόψη τα πρόσφατα στοιχεία της Έρευνας Εισοδήματος και 
Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC) που ανακοινώνονται από 
την ΕΛΣΤΑΤ με βάση αναφοράς τα εισοδήματα του 2020, διαπιστώνεται 
ότι ήδη, προ ενεργειακής κρίσης και πληθωριστικής έκρηξης, η Ελλάδα 
βρίσκεται σε δυσμενή θέση σε ό,τι αφορά τις εισοδηματικές ανισότητες, 
με το 25% του πληθυσμού με το υψηλότερο εισόδημα να κατέχει το 45,7% 

11 https://www.statistics.gr/el/statistics?p_
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του συνολικού εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος (ποσοστό αυξημένο κατά 
0,5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2020), έναντι μόλις 9,6% που 
κατέχει το 25% του πληθυσμού με το χαμηλότερο εισόδημα (ποσοστό 
μειωμένο κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2020).

Από την ανάλυση των διαθέσιμων στοιχείων που παρουσιάζονται στο Γράφημα 
8 προκύπτει σημαντική αποκλιμάκωση της εισοδηματικής ανισότητας την 
περίοδο 2017-2019, η οποία ωστόσο αντιστρέφεται με βάση τα στοιχεία 
των επόμενων ετών (βλ. ΕΛΣΤΑΤ, Δελτίο Τύπου «Οικονομική Ανισότητα», 
27 Ιουλίου 2022). Πράγματι, ο ευρέως χρησιμοποιούμενος δείκτης άνισης 
κατανομής εισοδήματος (συντελεστής Gini) μετά την ιστορικά χαμηλότερη 
τιμή το 2019 (31,0, έναντι 34,2 το 2015 και 33,4 το 2008), σημειώνει αύξηση 
1,4 ποσοστιαίων μονάδων το 2021 (32,4)12,  ανατρέποντας τη θετική πορεία 
που είχε διαγράψει μετά το 2016 και έως το 2019. 

Ομοίως, το ίδιο ισχύει και για τον δεύτερο πιο διαδεδομένο δείκτη 
ανισότητας, S80/S20, που ορίζεται ως ο λόγος του εισοδηματικού μεριδίου 
για το πλουσιότερο 20% του πληθυσμού προς το αντίστοιχο μερίδιο 
για το φτωχότερο 20%. Ο δείκτης αυτός, αφότου μειώθηκε από 6,5 το 
2014 σε 5,1 το 2019, στη συνέχεια ακολούθησε ανοδική πορεία για να 
φτάσει στο 5,8 το 2021 (βλ. Γράφημα 8). Αυτό σημαίνει ότι το μερίδιο 
του εισοδήματος του πλουσιότερου 20% του πληθυσμού είναι 5,8 φορές 
μεγαλύτερο από το μερίδιο του εισοδήματος του φτωχότερου 20% του 
πληθυσμού. Κατά συνέπεια, τα υψηλότερα κλιμάκια της κατανομής του 
διαθέσιμου εισοδήματος των ελληνικών νοικοκυριών, ενίσχυσαν τα δύο 
τελευταία έτη σημαντικά το εισοδηματικό τους μερίδιο έναντι των πιο 
φτωχών κλιμακίων.  

12 Μία απλή ερμηνεία για την τιμή 32,4 του συντελεστή Gini έχει ως εξής: αν επιλέξουμε 2 τυχαία άτομα 
του πληθυσμού, αναμένουμε ότι το εισόδημά τους θα διαφέρει κατά 32,4% του μέσου ισοδύναμου 
διαθέσιμου εισοδήματος.

Γράφημα 8: 
 Οικονομική Ανισότητα στην Ελλάδα, 2005-2021

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (EU-SILC), 2022
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Συνοψίζοντας, τα διαθέσιμα δεδομένα πιστοποιούν ότι η τάση 
αποκλιμάκωσης των δεικτών της ανισότητας, της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού την περίοδο 2016-2019 φαίνεται να διακόπτεται 
στην Ελλάδα και μάλιστα να αντιστρέφεται τα δυο τελευταία διαθέσιμα 
έτη (2020 και 2021). Επιπλέον, σύμφωνα με το Γράφημα 9, η Ελλάδα 
βρίσκεται σε δυσμενέστερη θέση σύμφωνα με τον δείκτη άνισης κατανομής 
εισοδήματος για το 2021, σε σύγκριση με τις περισσότερες χώρες και τον 
μέσο όρο των χωρών της ΕΕ.

Γράφημα 9: 
Δείκτης άνισης κατανομής εισοδήματος (συντελεστής Gini) 

σε ευρωπαϊκές χώρες: 2020-2021

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (EU-SILC), 2022

4.5 Υλική στέρηση και αδυναμία κάλυψης αναγκών 

Το ποσοστό του πληθυσμού που υφίσταται σοβαρές υλικές και κοινωνικές 
στερήσεις, στερείται δηλαδή τουλάχιστον 7 από έναν κατάλογο 13 αγαθών 
και υπηρεσιών, ανέρχεται σε 13,9%, ενώ το ποσοστό του πληθυσμού που 
υφίσταται σοβαρές υλικές στερήσεις, δηλαδή στερείται τουλάχιστον 4 
από έναν κατάλογο 9 αγαθών και υπηρεσιών13 ανέρχεται σε 14,8%, με τις 
μεγαλύτερες να συναντώνται σε παιδιά και νέους.

13 Δυσκολία ανταπόκρισης στην πληρωμή έκτακτων οικονομικών αναγκών, αδυναμία κάλυψης εξόδων 
για διακοπές μίας εβδομάδας το χρόνο, αδυναμία διατροφής που να περιλαμβάνει κάθε δεύτερη ημέρα 
κοτόπουλο, κρέας ή ψάρι, αδυναμία πληρωμής για ικανοποιητική θέρμανση της κατοικίας, έλλειψη βασικών 
αγαθών, όπως πλυντήριο ρούχων, έγχρωμη τηλεόραση, τηλέφωνο, αυτοκίνητο, αδυναμία αποπληρωμής 
δανείων ή αγορών με δόσεις, δυσκολίες στην πληρωμή πάγιων λογαριασμών.
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Η Ελλάδα εμφανίζει ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό ατόμων που αντιμετωπίζουν 
πρόβλημα υλικής και κοινωνικής στέρησης σε σχέση και με τις υπόλοιπες 
χώρες της ΕΕ, καθώς και σημαντική απόκλιση από τον ευρωπαϊκό μέσο 
όρο, όπως φαίνεται και από το Γράφημα 10, γεγονός που υποδηλώνει τις 
ισχυρές παρεμβάσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν από την πλευρά 
της Πολιτείας.

Γράφημα 10: 
Ποσοστιαία κατανομή πληθυσμού με υλικές και κοινωνικές

στερήσεις 2015-2021

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (EU-SILC), 2022

Γράφημα 11: 
Ποσοστιαία (%) κατανομή του πληθυσμού με υλική στέρηση 

σε διάφορες  Ευρωπαϊκές χώρες: 2021

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (EU-SILC), 2022
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Η στέρηση βασικών αγαθών και υπηρεσιών αφορά όχι μόνο τον φτωχό 
πληθυσμό αλλά και σημαντικό μέρος του μη φτωχού πληθυσμού της 
χώρας.14

Το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού που διαβιεί σε κατοικία με 
στενότητα χώρου ανέρχεται σε 28,5%, ήτοι σε 25,1% για τον μη φτωχό 
πληθυσμό και σε 42,7% για τον φτωχό πληθυσμό. Το ποσοστό αυτό είναι 
μεγαλύτερο στην περίπτωση των παιδιών και ανέρχεται σε 42,6% για το 
σύνολο των παιδιών (37,5% για τον μη φτωχό και 59,0% για τον φτωχό 
πληθυσμό). Το θέμα της στέγασης αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα, καθώς 
το συνολικό ποσοστό των νοικοκυριών που δηλώνουν επιβάρυνση από 
το κόστος στέγασης ανέρχεται σε 28,8%, ενώ το ποσοστό για τα φτωχά 
και για τα μη φτωχά νοικοκυριά είναι 76,7% και 17,1%, αντίστοιχα.

Ένα στα τρία φτωχά νοικοκυριά δηλώνει ότι δεν τρέφεται επαρκώς και 
περίπου ένα στα τέσσερα αδυνατεί να έχει ικανοποιητική θέρμανση 
το χειμώνα, ενώ τα μισά φτωχά νοικοκυριά (49,5%) δεν μπορούν να 
ανταπεξέλθουν στην έγκαιρη πληρωμή πάγιων λογαριασμών, όπως του 
ηλεκτρικού ρεύματος, του νερού, του φυσικού αερίου κ.ά. Η πλειοψηφία 
των φτωχών νοικοκυριών (80,8%) αναφέρει μεγάλη δυσκολία στην 
ικανοποίηση των συνήθων αναγκών τους με το συνολικό μηνιαίο ή 
εβδομαδιαίο εισόδημά τους.

Υψηλό είναι το ποσοστό του πληθυσμού που αδυνατεί να καλύψει έκτακτες 
αλλά αναγκαίες δαπάνες ύψους, περίπου, 410 ευρώ/μήνα15 (81,7% για τα φτωχά 
νοικοκυριά και 37,6% για τα μη φτωχά), με το 79,8% των φτωχών νοικοκυριών 
να δηλώνει επιπλέον αδυναμία πληρωμής μίας εβδομάδας διακοπών, με το 
αντίστοιχο ποσοστό των μη φτωχών νοικοκυριών να ανέρχεται σε 41,0%. Το 
36,2% του συνόλου των νοικοκυριών που έχουν λάβει καταναλωτικό δάνειο 
για αγορά αγαθών και υπηρεσιών δηλώνει ότι δυσκολεύεται πάρα πολύ στην 
αποπληρωμή αυτού ή των δόσεών του.

14 Φτωχός πληθυσμός: Ο πληθυσμός που έχει εισόδημα μικρότερο από ή ίσο με το κατώφλι της φτώχειας, 
και μη φτωχός πληθυσμός: Ο πληθυσμός που έχει εισόδημα μεγαλύτερο από το κατώφλι της φτώχειας.

Πίνακας 1: 
Ποσοστιαία (%) κατανομή των νοικοκυριών με δυσκολία αποπληρωμής δανείων ή 

αγορών με δόσεις με διάκριση σε φτωχά και μη φτωχά νοικοκυριά: 2021

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (EU-SILC), 2022

15 Το ποσό των 410 ευρώ αποτελεί το μηνιαίο ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα του ετήσιου κατωφλίου του 
κινδύνου φτώχειας και είναι ανεξάρτητο από το μέγεθος και τη σύνθεση του νοικοκυριού.
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Επίσης, η αδυναμία ανταπόκρισης σε έκτακτες αλλά και πάγιες δαπάνες 
αφορά όχι μόνο τον φτωχό πληθυσμό αλλά και μέρος του μη φτωχού 
πληθυσμού της χώρας. Ακόμα, η δυσκολία κάλυψης των δαπανών 
διαβίωσης δεν αφορά μόνο τα φτωχά νοικοκυριά, αλλά περίπου το ένα 
τρίτο (1/3) του συνόλου των νοικοκυριών. 

Πίνακας 2:
Ποσοστό (%) νοικοκυριών με δυσκολίες ανταπόκρισης στην πληρωμή πάγιων 

λογαριασμών με διάκριση σε φτωχά και μη φτωχά νοικοκυριά: 2021

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (EU-SILC), 2022

5. Η καταναλωτική δαπάνη και το καταναλωτικό πρότυπο 
των νοικοκυριών 

Με βάση τα στοιχεία της πιο πρόσφατης Έρευνας Οικογενειακών 
Προϋπολογισμών της ΕΛΣΤΑΤ (βλ. ΕΛΣΤΑΤ, Δελτίο Τύπου «Έρευνα 
Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2021», 29 Σεπτεμβρίου 2022) η συνολική 
ετήσια δαπάνη των νοικοκυριών (αγορές), για το έτος 2021, ανήλθε στα 
69,4 δισεκ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 6,5% σε σύγκριση με το έτος 
2020. Η μέση ετήσια δαπάνη των νοικοκυριών για αγορές, κατά το έτος 
2021, ανήλθε στα 17.037 ευρώ (ή 1.420 το μήνα), καταγράφοντας αύξηση σε 
τρέχουσες τιμές 6,6% και σε σταθερές τιμές 1,4% ή 240,5 ευρώ, σε σχέση 
με το έτος 2020, στοιχείο που δείχνει την επίδραση των ανατιμήσεων, 
οι οποίες έκαναν την εμφάνισή τους από το δεύτερο εξάμηνο του 2021 
(Δείκτης Τιμών Καταναλωτή του έτους 2020 5,1%). Βέβαια, η μέση ετήσια 
δαπάνη των νοικοκυριών το 2021 εμφανίζεται μειωμένη κατά 33,0% σε 
σύγκριση με το 2008, το έτος πριν από την εκδήλωση της οικονομικής 
κρίσης δηλαδή. 
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Αξίζει να σημειωθεί ότι το 50% των νοικοκυριών δαπανούν περισσότερα 
από 1.297 ευρώ τον μήνα, ενώ η συνολική μέση μηνιαία δαπάνη τόσο των 
φτωχών όσο και των μη φτωχών νοικοκυριών υπερβαίνει κατά πολύ τον 
κατώτατο (663 ευρώ) αλλά και τον μέσο μηνιαίο μισθό  (ο μέσος μηνιαίος 
μικτός μισθός αντιστοιχεί σε 1.250 ευρώ). 

Τέλος, η μέση ετήσια δαπάνη για κάθε άτομο, το 2021, ανήλθε στα 6.669 
ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 6,6% ( 413 ευρώ ετησίως) σε σύγκριση με 
το 2020.

Πίνακας 3: 
Συνολική ετήσια δαπάνη νοικοκυριών, μέση ετήσια  δαπάνη νοικοκυριών και ατόμων 

και μεταβολή σε τρέχουσες και σταθερές τιμές (χιλιάδες ευρώ): 2021

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (E.Ο.Π.), 2022

Γράφημα 12:
Μέση μηναία δαπάνη (τρέχουσες τιμές) σε ευρώ: ΕΟΠ 2011-2021

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (E.Ο.Π.), 2022

24



Από την Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών της ΕΛΣΤΑΤ (βλ. 
ΕΛΣΤΑΤ, Δελτίο Τύπου «Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 
2021», 29 Σεπτεμβρίου 2022), παρατηρούμε την εν μέρει αλλαγή του 
καταναλωτικού προτύπου ανάλογα με το είδος της υπηρεσίας και του 
αγαθού, όπως αποτυπώνεται στο Γράφημα 13. 

Το 2021 τα ελληνικά νοικοκυριά αύξησαν όλες τις δαπάνες τους (για 
εστιατόρια, ξενοδοχεία, ένδυση, πολιτισμό κ.ά.), εκτός από εκείνες της 
εκπαίδευσης, τις οποίες μείωσαν κατά 3,8%. Tο μεγαλύτερο μερίδιο των 
δαπανών του μέσου προϋπολογισμού των νοικοκυριών, σε τρέχουσες 
τιμές, αφορά τα είδη διατροφής και μη οινοπνευματώδη ποτά (22,0%), τη 
στέγαση (14,7%) και τις μεταφορές (12,7%), ενώ ένα κατά πολύ μικρότερο 
μερίδιο δαπανών (3,4%) αντιστοιχεί στις υπηρεσίες εκπαίδευσης. 

Γράφημα 13:
Ποσοστιαία κατανομή της δαπάνης των νοικοκυριών (αγορές) για είδη διατροφής, 

στέγαση, ένδυση και υπόδηση, υγεία, εκπαίδευση: ΕΟΠ 2010-2021

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (E.Ο.Π.), 2022
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Επίσης, είναι εμφανές ότι οι καταναλωτικές δαπάνες και συνήθειες 
επηρεάζονται από τον τύπο νοικοκυριού και τον βαθμό αστικότητας, 
Τα νοικοκυριά με ένα άτομο μόνο, ηλικίας 65 ετών και άνω, δαπανούν 
κατά μέσο όρο το 47,3% της μέσης μηνιαίας δαπάνης των νοικοκυριών 
της χώρας (671,4 ευρώ), ενώ τα νοικοκυριά που αποτελούνται από ένα 
ζευγάρι με τρία παιδιά έως και 16 ετών δαπανούν, κατά μέσο όρο το 
166,2% της μέσης μηνιαίας δαπάνης των νοικοκυριών της χώρας (2.359,4 
ευρώ). 

Επιπλέον, τα νοικοκυριά που διαμένουν σε αγροτικές περιοχές δαπανούν, 
κατά μέσο όρο, 27% λιγότερο από τα νοικοκυριά που διαμένουν σε αστικές 
περιοχές, καθώς τα νοικοκυριά που διαμένουν σε αγροτικές περιοχές 
δαπανούν κατά μέσο όρο 1.105,5 ευρώ το μήνα, ενώ αυτά που διαμένουν 
σε αστικές περιοχές δαπανούν κατά μέσο όρο 1.515,6 ευρώ. 

Η διεύρυνση των οικονομικών ανισοτήτων τα τελευταία έτη επιβεβαιώνεται 
και σε όρους καταναλωτικής δαπάνης από την πιο πρόσφατη Έρευνα 
Οικογενειακών Προϋπολογισμών της ΕΛΣΤΑΤ για το 2021. Τα νοικοκυριά 
του φτωχότερου 20% του πληθυσμού αύξησαν τις δαπάνες τους σε 
σχέση με το 2020 κατά μόλις 2,6%, ενώ τα νοικοκυριά του πλουσιότερου 
20% του πληθυσμού κατά 10,7%, με τη μηνιαία ισοδύναμη δαπάνη να 
διαμορφώνεται σε μόλις 336 ευρώ στην πρώτη περίπτωση και σε 1.744 
ευρώ στη δεύτερη περίπτωση. 

Η μέση μηνιαία ισοδύναμη δαπάνη των φτωχών νοικοκυριών εκτιμάται 
στο 33,9% των δαπανών των μη φτωχών νοικοκυριών. 

Τα φτωχά νοικοκυριά δαπανούν το 35,1% του μέσου προϋπολογισμού 
τους σε είδη διατροφής και μη αλκοολούχων ποτών, ενώ τα μη φτωχά 
το 21,0%. Για το σύνολο των νοικοκυριών το μερίδιο των δαπανών του 
μέσου προϋπολογισμού, σε τρέχουσες τιμές, στα είδη διατροφής και στα 
μη οινοπνευματώδη ποτά ανήλθε σε 22,0%.

Για το σύνολο των νοικοκυριών το μερίδιο των δαπανών του μέσου 
προϋπολογισμού, σε τρέχουσες τιμές, για τη στέγαση ανέρχεται σε 22,0% 
ενώ τα νοικοκυριά που διαμένουν σε ενοικιασμένη κατοικία δαπανούν το 
18,9% του προϋπολογισμού τους, κατά μέσο όρο, για ενοίκιο.
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Έτσι προκύπτει ότι οι φτωχότεροι δαπανούν το μεγαλύτερο μέρος του 
εισοδήματός τους (58,1%) για στέγαση και διατροφή, ενώ οι πλουσιότεροι 
μόλις το 36,3% τη στιγμή που η μέση δαπάνη υπολογίζεται περίπου στο 
37%.

Επιπλέον, τα πολύ φτωχά νοικοκυριά δαπανούν πάνω από το 1/3 του 
μηνιαίου προϋπολογισμού τους (34,8%) για την αγορά τροφίμων, ενώ 
το αντίστοιχο μερίδιο του πλουσιότερου 20% του πληθυσμού ανέρχεται 
στο 13,9%. Σε απόλυτα ποσά, αν και είναι υπερδιπλάσιο το ποσό που 
δαπανάται στη δεύτερη περίπτωση (117 ευρώ έναντι 243 ευρώ σε όρους 
ισοδύναμης δαπάνης), η επιβάρυνση, στην πραγματικότητα, ειδικά από 
μια αύξηση των τιμών των τροφίμων, είναι πολύ μεγαλύτερη για τα φτωχά 
νοικοκυριά. Το γεγονός, για παράδειγμα, ότι την περίοδο Σεπτεμβρίου 
2021-2022 οι τιμές των τροφίμων έχουν αυξηθεί κατά 13% θέτει ζήτημα 
επιβίωσης για τις ευάλωτες οικονομικά ομάδες της ελληνικής κοινωνίας.

Από τα παραπάνω συμπεραίνεται και η αδυναμία της συντριπτικής 
πλειονότητας των νοικοκυριών να αποταμιεύσουν, κάτι που δημιουργεί 
ανησυχία αναφορικά με τη χρηματοοικονομική συνοχή, τη μεσοπρόθεσμη 
δυναμική της ιδιωτικής κατανάλωσης, αλλά και την αύξηση της οικονομικής 
ανισότητας μεταξύ των πολιτών.

6. Σύνοψη - Συμπεράσματα και ανάγκη επαναπροσδιορισμού των 
στόχων της κοινωνικής πολιτικής

Στο βασικό ερώτημα που έθεσε αρχικά η παρούσα μελέτη κατά πόσο 
η πρόσφατη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας είναι διατηρήσιμη 
μεσομακροπρόθεσμα αλλά και δίκαιη υπό τις νέες συνθήκες, όπως 
έχουν πλέον διαμορφωθεί με τη δραματική αύξηση του πληθωρισμού, η 
απάντηση προσεγγίστηκε κυρίως από την πλευρά των εισοδημάτων των 
νοικοκυριών και της καταναλωτικής δαπάνης. 

Από την πλευρά των εισοδημάτων, σε περιόδους έντονων πληθωριστικών πιέσεων 
το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών είναι αμφίβολο κατά πόσον 
μπορεί να στηρίξει την πολυπόθητη ανάπτυξη. Πράγματι, με βάση όλες τις διαθέσιμες 
εκτιμήσεις, τα ελληνικά νοικοκυριά την τριετία 2022-24 αναμένεται να απωλέσουν

16 Φτωχός πληθυσμός: Ο πληθυσμός που έχει εισόδημα μικρότερο από ή ίσο με το κατώφλι της φτώχειας. 
Μη Φτωχός πληθυσμός: Ο πληθυσμός που έχει εισόδημα μεγαλύτερο από το κατώφλι της φτώχειας. 
Το ποσό των 410 ευρώ αποτελεί το μηνιαίο ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα του ετήσιου κατωφλίου του 
κινδύνου φτώχειας και είναι ανεξάρτητο από το μέγεθος και τη σύνθεση του νοικοκυριού.
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περίπου το 20% του πραγματικού εισοδήματος και της αγοραστικής τους 
δύναμης εξαιτίας της δραματικής αύξησης των τιμών (ο μέσος ετήσιος 
πληθωρισμός εκτιμάται σε περίπου 10,0%, 6,5% και 3,5% το 2022, το 
2023 και το 2024 αντίστοιχα). Η απώλεια αυτή θα είναι δυσανάλογα 
μεγαλύτερη για τα φτωχότερα νοικοκυριά που καταναλώνουν μεγαλύτερο 
ποσοστό του εισοδήματός τους σε ενέργεια και σε είδη πρώτης ανάγκης.

Αυτό επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία του Δελτίου του ΙΝΕ- ΓΣΕΕ 
σύμφωνα με τα οποία η απώλεια αγοραστικής δύναμης φτάνει έως και 
το 40% για την πλειοψηφία των νοικοκυριών εισόδημα έως 750 ευρώ, 
9-14% για εισοδήματα έως 1.100 ευρώ και 19% για αυτούς που αμείβονται 
με τον κατώτατο μισθό σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ για τον 
Σεπτέμβριο (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων, 3 Νοεμβρίου 
2022).

Επισημαίνεται, ακόμα, ότι με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, 
το β΄ τρίμηνο του 2022 το διαθέσιμο εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών, 
ενώ αυξήθηκε σε ονομαστικούς όρους κατά 1,7% σε σύγκριση με την 
αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, μειώθηκε σε πραγματικούς 
όρους κατά 9,5%, καθώς το ίδιο τρίμηνο ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή 
αυξήθηκε κατά 11,2%. 

Οι παραπάνω εξελίξεις, με την ήδη καταγεγραμμένη για το 2022 και την 
αναμενόμενη για τα επόμενα έτη σημαντική απώλεια του πραγματικού 
εισοδήματος των νοικοκυριών, δυσχεραίνουν τη διατήρηση των θετικών 
ρυθμών μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας και δημιουργούν έδαφος 
κοινωνικές εντάσεις που θέτουν πλέον σε κίνδυνο την κοινωνική συνοχή. 
Η όποια προσπάθεια στήριξης των εισοδημάτων τα τελευταία χρόνια 
περιορίστηκε κυρίως στα προγράμματα επιδότησης, αφήνοντας εκτεθειμένα 
και σίγουρα εκτός αποτελεσματικής προστασίας σημαντικά τμήματα του 
πληθυσμού. Χρειάζεται πλέον μια συνεκτική οικονομική πολιτική που 
να προστατεύει όλους τους πολίτες από το κύμα των ανατιμήσεων, να 
στηρίζει τα εισοδήματα των εργαζομένων, να διευκολύνει την ένταξη σε 
ποιοτικές και λιγότερο επισφαλείς θέσεις στην αγορά εργασίας και να 
διασφαλίζει την αποτελεσματική λειτουργία του κοινωνικού κράτους. Η 
στήριξη των πραγματικών εισοδημάτων είναι ζωτικής σημασίας για τη 
βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, που τόσο πολύ έχει 
σήμερα ανάγκη η ελληνική κοινωνία.
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Όπως επισημάνθηκε, από την πλευρά της δαπάνης, τη μεγαλύτερη συμβολή 
στην ανάπτυξη του 2021 και κυρίως του πρώτου εξαμήνου του 2022 είχε 
η ιδιωτική κατανάλωση (αύξηση 5,8% το 2021 και 11,4% το α΄ εξάμηνο 
του 2022), η οποία αποτελεί το 67,9% του ελληνικού ΑΕΠ (έναντι 51,1% 
στην ευρωζώνη). Η αύξηση της ιδιωτικής ζήτησης τα τελευταία τρίμηνα 
αντανακλά σε μεγάλο βαθμό την ανάγκη των πολιτών για κατανάλωση 
κυρίως υπηρεσιών που σχετίζονται με την αναψυχή (τουρισμό, εστίαση 
κ.ά.), μετά από τη διετή περίπου αναβολή τους λόγω των περιοριστικών 
μέτρων για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης. Στηρίχθηκε δε στην 
αξιοποίηση των όποιων συσσωρευμένων αποταμιεύσεων του προηγούμενου 
διαστήματος, αλλά και στα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών και των 
επιχειρήσεων έναντι των επιπτώσεων της πανδημίας και της ενεργειακής 
κρίσης. Ωστόσο, το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών, μετρούμενο 
ως ο λόγος της ακαθάριστης αποταμίευσης προς το ακαθάριστο διαθέσιμο 
εισόδημα, γίνεται από το γ΄ τρίμηνο του 2021 όλο και πιο αρνητικό και 
διαμορφώθηκε σε -14,2% με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία για το β΄ 
τρίμηνο του 2022. Επιπλέον, η επεκτατική δημοσιονομική πολιτική για την 
αντιμετώπιση της κρίσης έχει ήδη αντιστραφεί σε ελαφρώς συσταλτική 
μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων. Κατά συνέπεια, η ανάκαμψη της 
ελληνικής οικονομίας με κινητήρια δύναμη την αυξημένη δαπάνη των 
νοικοκυριών δεν φαίνεται να είναι διατηρήσιμη για μεγάλο διάστημα, 
καθώς στηρίχθηκε ως επί το πλείστον στη συμπιεσμένη (αναβαλλόμενη) 
ζήτηση και αυξημένη ανάγκη των νοικοκυριών για αναψυχή και σε άλλους 
έκτακτους παράγοντες. Επιπλέον, σταδιακά στερείται τις βασικές πηγές 
χρηματοδότησής της, που ήταν η δημιουργία πρωτογενών ελλειμμάτων 
και η αναγκαστική αποταμίευση των νοικοκυριών κατά την περίοδο των 
περιορισμών που επιβλήθηκαν λόγω της πανδημίας. 

Η αύξηση του κατώτατου μισθού στη χώρα μας κατά τη διάρκεια των 
δύο τελευταίων ετών είναι δυσανάλογη με τα προβλήματα και τις ανάγκες 
που αντιμετωπίζουν οι χαμηλά αμειβόμενοι εργαζόμενοι. Παράλληλα, οι 
μέσοι μηνιαίοι μισθοί φαίνεται να μην ανταποκρίνονται στο επίπεδο της 
αναγκαίας καταναλωτικής δαπάνης και οι ελάχιστες αποταμιεύσεις της 
πλειονότητας των νοικοκυριών δαπανούνται για την κάλυψη πάγιων και 
βασικών αναγκών. Συνεπώς, στόχος είναι η ανάπτυξη να ακολουθείται 
από την ενίσχυση των πραγματικών εισοδημάτων και της αγοραστικής 
δύναμης των νοικοκυριών, την άμβλυνση των οικονομικών και κοινωνικών 
ανισοτήτων, τη μείωση του κινδύνου φτώχειας, την ενίσχυση της ευημερίας 
των πολιτών, τη μείωση του ιδιωτικού και δημόσιου χρέους, τη μείωση 
της εργασιακής ανασφάλειας και της αβεβαιότητας. Πρόκειται για μία 
συμπεριληπτική ανάπτυξη που θα αφορά το σύνολο των παραγωγικών 
συντελεστών της χώρας χωρίς να τίθενται στο περιθώριο σημαντικά 
τμήματα του πληθυσμού.
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Από την πλευρά των κοινωνικών δεικτών, όπως κατέδειξε η μελέτη, τα 
τελευταία δύο χρόνια καταγράφεται αντιστροφή της τάσης αποκλιμάκωσής 
τους. Η έξαρση της επιδημίας και του πληθωρισμού παρέτειναν την 
περίοδο αβεβαιότητας, τη δυσκολία εύρεσης ικανοποιητικής εργασίας, 
τον κίνδυνο απώλειας και την επισφάλεια των θέσεων εργασίας, τη 
στεγαστική ανασφάλεια και τη δυσκολία ανταπόκρισης σε έκτακτες αλλά 
και πάγιες δαπάνες, ενώ αύξησε περαιτέρω την οικονομική και κοινωνική 
ανησυχία σε όλη την ΕΕ. Η κοινωνική πλειοψηφία βρίσκεται αντιμέτωπη, 
πέρα από την ενεργειακή κρίση και τον υψηλό πληθωρισμό, με τον 
υψηλό κίνδυνο φτωχοποίησης ακόμα και των εργαζομένων. Επιπλέον, 
για την Ελλάδα, η μακροχρόνια ανεργία, η παιδική φτώχεια, η υλική 
στέρηση, η ανεργία των νέων αποτελούν διαχρονικά προβλήματα, καθώς 
η χώρα καταγράφει μία σειρά από αρνητικές πρωτιές στην ΕΕ (βλ. και 
Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας & Πολιτικής, ENA, 2021). Επομένως, η 
δυναμική διεύρυνσης των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων, που 
καταγράφεται από τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία, ενδέχεται να 
θέσει σε κίνδυνο την ήδη εξασθενημένη από την οικονομική κρίση της 
προηγούμενης δεκαετίας κοινωνική συνοχή. Αυτό θα δυσχεράνει τα 
επόμενα έτη την επίτευξη των απαιτούμενων ρυθμών ανάκαμψης της 
ελληνικής οικονομίας για την κάλυψη της αναπτυξιακής απόκλισης από 
τον μέσο όρο της ΕΕ. 

Συνοψίζοντας, για την οικονομική ανάπτυξη με όρους κοινωνικής 
δικαιοσύνης και συνοχής, η συγκράτηση της πληθωριστικής πίεσης 
παραμένει βασικός στόχος, με, επιπλέον, τη στήριξη των ευάλωτων και 
ασθενέστερων ομάδων του πληθυσμού που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. 
Η οικονομική και κοινωνική προοδευτική οπτική πρέπει να στοχεύσει 
στον περιορισμό της οικονομικής ανισότητας και του κινδύνου φτώχειας. 
Πρέπει να αποτρέπει με κάθε τρόπο την περιθωριοποίηση τμημάτων του 
πληθυσμού. Οι παρεμβάσεις για τη μείωση της φορολογίας σε είδη βασικής 
ανάγκης και ενέργειας, με προσμέτρηση σαφώς των δημοσιονομικών 
δυνατοτήτων, θα μπορούσαν να αποτιμηθούν θετικά. Όμοια, η υιοθέτηση 
μέτρων προκειμένου να αποφευχθεί η συνέχιση κερδοσκοπικών φαινομένων 
και να αντιμετωπιστούν οι αιτίες του υψηλού κόστους παραγωγής και 
των υψηλών τιμών ενέργειας. Η υιοθέτηση δέσμης μέτρων προκειμένου 
όχι μόνο να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας –πράγμα αναγκαίο– αλλά και 
να δημιουργηθούν ποιοτικές και καλά αμειβόμενες θέσεις με στόχευση 
την ενίσχυση της εργασίας των νέων, των γυναικών και των μακροχρόνια 
ανέργων είναι αναγκαία.
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Τέλος, οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια, και κυρίως 
κατά την περίοδο των μνημονίων, είχαν σαν αποτέλεσμα να περιορίσουν 
την ένταση της φτώχειας των ηλικιωμένων. Αντίθετα, για άλλες 
κοινωνικά ευπαθείς ομάδες και κυρίως τους νέους, τις οικογένειες με 
παιδιά  και τους ανέργους η ένταση της φτώχειας οξύνθηκε. Πράγματι, 
ο κίνδυνος φτώχειας για την ομάδα των ηλικιωμένων (65 ετών και άνω) 
έχει περιοριστεί σε 13,0% με βάση τα αποτελέσματα της πιο πρόσφατης 
έρευνας EU-SILC για το 2020, έναντι 20,9% για την ομάδα των παιδιών 
(έως 17 ετών) και 45,3% για την ομάδα των ανέργων. Ο κίνδυνος φτώχειας 
στις νεότερες ηλικιακές  ομάδες επηρεάζει δυσανάλογα τις γεννήσεις 
αλλά και τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών και με τον τρόπο αυτό 
δυσχεραίνει τις δημογραφικές εξελίξεις, το ασφαλιστικό σύστημα, 
αλλά και τον μακροχρόνιο ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας. Έτσι, ο 
επαναπροσδιορισμός της κοινωνικής πολιτικής με πρόσθετη έμφαση στη 
στήριξη των νεότερων ζευγαριών με παιδιά, των νέων και των ανέργων, 
προβάλλει πλέον ως αναγκαίος για την διατήρηση της κοινωνικής συνοχής 
χωρίς να αφήνει ευάλωτες και τις μεγαλύτερες ηλικίες. Η αναγκαιότητα 
αυτή γίνεται ακόμα πιο επιτακτική τους τελευταίους μήνες καθώς οι 
μεγάλες αυξήσεις στις τιμές των αγαθών και υπηρεσιών επιβαρύνουν 
ιδιαίτερα τις παραπάνω κοινωνικές ομάδες και τα φτωχότερα τμήματα 
του πληθυσμού.
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