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Η έννοια ηης θηώτειας  

Ο νξηζκόο ηεο θηώρεηαο απνηειεί έλα ηθικό επώηημα: θαηά πόζν 

γίλνληαη απνδεθηέο νη δπζρέξεηεο πνπ βηώλεη έλαο άλζξσπνο 

(Piachaud 1981) 

Οικονομικέρ 

ζςνθήκερ: 

• ρακειό εηζόδεκα 

• πεξηνξηζκέλνη πόξνη 

•  αληζόηεηα ή ρακειή 

θνηλσληθή ηάμε 

Κοινυνική θέζη: 

• απνθιεηζκόο 

• εμάξηεζε/παηεξλαιηζκόο 

• έιιεηςε βαζηθήο αζθάιεηαο θαη 

πεξηνξηζκόο δηθαησκάησλ 

Υλική αποζηέπηζη: 

• αλάγθεο/κεηνλεμία 

αγαζώλ θαη 

ππεξεζηώλ 

• πνιιαπιή 

απνζηέξεζε 

•  ρακειό βηνηηθό 

επίπεδν 

Μη 

αποδεκηή 

δςζσέπεια 



Μονηέλα ανάλσζης ηης θηώτειας  

    Απόλςηη θηώσεια: 

• βαζίδεηαη ζηελ έλλνηα ηνπ ειάρηζηνπ επηπέδνπ δηαβίσζεο (γηα επηβίσζε) 

• Καζνξηζκόο νξίνπ θηώρεηαο (line) (ειάρηζην επίπεδν αλαγθώλ) 

(Rowntree)  

 

• Καηάζηαζε ραξαθηεξηδόκελε από ζνβαξή απνζηέξεζε βαζηθώλ 

αλζξσπίλσλ αλαγθώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηξνθήο, ηνπ 

αζθαινύο πόζηκνπ λεξνύ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ πγηεηλήο, ηεο πγείαο, 

ηεο ζηέγεο, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο πιεξνθόξεζεο. Γελ εμαξηάηαη 

κνλάρα από ην εηζόδεκα αιιά θαη από ηελ πξνζβαζηκόηεηα ζε 

θνηλσληθέο ππεξεζίεο 

    (The Copenhagen Declaration and Programme of Action, 

      United Nations, 1995) 



Μονηέλα ανάλσζης ηης θηώτειας  

    Σσεηική θηώσεια: 

• βαζίδεηαη ζηελ έλλνηα ηεο ζύγθξηζεο ησλ θησρώλ κε ηνπο άιινπο 

αλζξώπνπο ηεο θνηλσλίαο  

 

• απνπζία ή αλεπάξθεηα ηεο δηαηξνθήο, ησλ αλέζεσλ, ησλ 

βηνηηθνύ επηπέδνπ, ησλ ππεξεζηώλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

είλαη ζπλεζηζκέλεο ή θνηλέο ζε κηα θνηλσλία  (Townsend, 1979) 

 

• Σπζρέηηζε κε ηελ θαηάζηαζε ηεο εθάζηνηε θνηλσλίαο 



Μέηρηζη ηης θηώτειας  

    Μέηξεζε: πνιύπινθν θαηλόκελν, πξνζεγγηζηηθνί δείθηεο 

    Πην ζπρλά: εηζόδεκα 

• World Bank:   $ 1.25 / εκέξα (1,3 δηο θησρνί ζηνλ θόζκν) 

                          $ 2.00 / εκέξα (2,5 δηο θησρνί ζηνλ θόζκν) 

• Κξηηήξην «πξνϋπνινγηζκνύ»:  

    εηζόδεκα απαξαίηεην γηα «θαιάζη λνηθνθπξάο» (ηξόθηκα) 

• European Union: θίλδπλνο θηώρεηαο, πιεζπζκόο θάησ από ην 

«όξην/θαηώθιη θηώρεηαο» (60% ηνπ δηάκεζνπ εηζνδήκαηνο) 

• Κνηλσληθή έξεπλα: 

 ππνθεηκεληθνί δείθηεο απηναλαθεξόκελε θηώρεηα 

 έξεπλαο γλώκεο γηα «απόιπηα αλαγθαία αγαζά» θαη 

ππνινγηζκόο απηώλ πνπ δελ ηα δηαζέηνπλ 

 



Παγίδα θηώτειας  

 Κάζε απηό-εληζρπόκελνο κεραληζκόο (θαύλορ κύκλορ) πνπ πξνθαιεί 

εμμένοςζα / διαπκή θηώσεια                       (Azariadis & Stachurski, 2005) 

 

Βπεηανία:  

Παγίδα θηώσειαρ: εηζόδεκα   επηδόκαηα  ,  θνξνινγία θαη θξαηήζεηο 

Αληηθίλεηξν γηα αλαδήηεζε πςειόηεξα ακεηβόκελεο εξγαζίαο. 

    Τν κηθξόηεξν ηειηθά εηζόδεκα αλαζηέιιεη ηηο πξνζπάζεηεο γηα εμεύξεζε 

εξγαζίαο (ΗΠΑ: ππονοιακή παγίδα) 

 

Παγίδα ανεπγίαρ: ρακειόο κηζζόο  -  επίδνκα αλεξγίαο =  

                              θαζαξό εηζόδεκα κηθξόηεξν από άιια ζρεηηδόκελα κε 

                              ηελ εξγαζία έμνδα: Αληηθίλεηξν γηα εμεύξεζε εξγαζίαο 



Παγίδα ιαηρικής θηώτειας  

• Μεηάβαζη ζηη θηώσεια ιόγσ θάιπςεο ησλ ιαηπικών δαπανών 

                                                              (Whitehead, Dahlgren & Evans, 2001)   

 

• Τν θόζηνο ζεξαπείαο είλαη καηαζηποθικό γηα ην νηθνγελεηαθό 

ηνπο εηζόδεκα.  

 

• Καιύπηνληαο ην θόζηνο ζεξαπείαο, βξίζθνληαη κάηυ από ηο 

όπιο ηηρ θηώσειαρ ή ρξεηάδεηαη λα δανειζηούν. 



Επίηαζη προζδιοριζηών σγείας – θηώτεια 

ΕΛΛ.ΣΤΑΤ, http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/LivingConditionsInGreece_0314.pdf 
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Επίηαζη προζδιοριζηών σγείας – θηώτεια 

ΕΛΛ.ΣΤΑΤ, http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/LivingConditionsInGreece_0314.pdf 
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Επίηαζη προζδιοριζηών σγείας – θηώτεια 

ΕΛΛ.ΣΤΑΤ, http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/LivingConditionsInGreece_0314.pdf 

Κίλδπλνο θηώρεηαο (%) θαηά επίπεδν εθπαίδεπζεο 
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Τξηηνβάζκηα 



Επίηαζη προζδιοριζηών – κοινωνικές μεηαβιβάζεις 

ΕΛΛ.ΣΤΑΤ, http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/LivingConditionsInGreece_0314.pdf 
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Επίηαζη προζδιοριζηών – κοινωνικές μεηαβιβάζεις 

ΕΛΛ.ΣΤΑΤ, http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/LivingConditionsInGreece_0314.pdf 
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Επίηαζη προζδιοριζηών – κοινωνικές δαπάνες 

OECD, Society at a glance 2014 

Οη θνηλσληθέο δαπάλεο απμήζεθαλ λιγόηεπο  

ζηηο ρώξεο πνπ επιήγεζαλ πεπιζζόηεπο από ηελ θξίζε  



Δαπάνες σγείας και θηώτεια ζηην Ελλάδα 2008-2013  

Μέζε κεληαία δαπάλε πγείαο (εςπώ) 
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Δαπάνες σγείας και θηώτεια ζηην Ελλάδα 2008-2013  

Σπζρέηηζε % δαπάλεο πγείαο θαη θηλδύλνπ θηώρεηαο 
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Φηώτεια ζηην Ελλάδα  

Ομάδερ ςτηλού κινδύνος θηώσειαρ:           (Μηηράκος & Τζακλόγλοσ, 2012) 

• Φακειή εθπαίδεπζε αξρεγνύ λνηθνθπξηνύ 

• Ηιηθησκέλνη πνπ δνπλ κόλνη 

• Ννηθνθπξηά κε πνιιά παηδηά 

• Άλεξγνη 

• Μεηαλάζηεο 

 

Βαζικοί πποζδιοπιζηικοί παπάγονηερ ζσεηικήρ θηώσειαρ: 

(Δαθέρμος & Παπαθεοδώροσ, 2012)  

• Ύςνο ηνπ ΑΔΠ 

• Κνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο ζε ρξήκα 

• Γνκή ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο 



Φηώτεια ζηην Ελλάδα  

Η όπνηα αύμεζε ηνπ ΑΔΠ ζα θέξεη κηθξή κείσζε ηεο θηώρεηαο δεδνκέλσλ: 

ησλ πεξηνξηζκέλσλ θνηλσληθώλ κεηαβηβάζεσλ κεηά ην 2010, θαη  

ηνπ αλαπνηειεζκαηηθνύ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο 

(Δαθέρμος & Παπαθεοδώροσ, 2012)  

 

Απαιηείηαι: 

• Δλίζρπζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο (αύμεζε ΑΔΠ, κείσζε αλεξγίαο) 

• Αιιαγή ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο (ινηπέο εθηόο ζπληάμεσλ 

θνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο) 

 



Ανιζόηηηα και ζτεηική θηώτεια 

.  

Αύξηζη ηηρ ανιζόηηηαρ 

ζηο κένηπο ηηρ 

παγκόζμιαρ οικονομικήρ 

κπίζηρ 

Δπελδύζεηο ζηελ εκπαίδεςζη, ηελ 

ςγεία, ηηο ςποδομέρ κπνξεί λα 

βνεζήζεη ζηε κείσζε ηεο αληζόηεηαο 



Μπορούμε να αποθύγοσμε 
ηην παγίδα (ιαηρικής) θηώτειας;  

Ο δημόζιορ ηομέαρ πξέπεη λα εζηηάζεη ζε  

επελδύζεηο ζε: 

• Αλζξώπηλν θεθάιαην (ςγεία, εθπαίδεπζε, δηαηξνθή) 

• Υπνδνκέο (νδηθό δίθηπν, ελέξγεηα, νεπό και ςγιεινή, πξνζηαζία 

πεξηβάιινληνο) 

• Φπζηθό θεθάιαην (δηαηήξεζε βηνπνηθηιόηεηαο θαη 

νηθνζπζηήκαηνο) 

• Γεκόζηνπο ζεζκνύο (απνηειεζκαηηθή δεκόζηα δηνίθεζε, 

δηθαηνζύλε, αζηπλνκία), 

• Δπηζηεκνληθή γλώζε (έπεςνα για ςγεία, ελέξγεηα, γεσξγία, 

θιίκα, νηθνινγία)    



Μπορούμε να αποθύγοσμε 
ηην παγίδα (ιαηρικής) θηώτειας;  

Ο ιδιυηικόρ ηομέαρ πξέπεη λα εζηηάζεη ζε  

επελδύζεηο θεθαιαίσλ ζε επηρεηξήζεηο: 

• Πην απνδνηηθή ρξήζε ησλ επελδπόκελσλ θεθαιαίσλ γηα ηελ 

αλάπηπμε θεξδνθόξσλ επηρεηξήζεσλ, πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ 

αλάθακςε 

 

Γημόζιορ ηομέαρ – δημόζια αγαθά 

Ιδησηηθόο ηνκέαο  –  ηδησηηθά αγαζά 



Μπορούμε να αποθύγοσμε ηην παγίδα (ιαηρικής) θηώτειας;  

Δπηπηώζεηο ζηα λνηθνθπξηά ησλ ηδησηηθώλ δαπαλώλ πγείαο - 

αλαζθόπεζε ζε 23 ρώξεο κεζαίνπ θαη ρακεινύ εηζνδήκαηνο 

(McIntyre D, et al, 2003) 

• Βαζύηεξε θηώρεηα λνηθνθπξηώλ, 

όηαλ θαθή πγεία νδεγεί ζε ρακειό 

εηζόδεκα θαη αθνινύζσο ζε 

ζεκαληηθέο ηαηξηθέο δαπάλεο. 

 

• Απμαλόκελε ζπκκεηνρή (out-of-

pocket) επηβαξύλεη απηνύο κε θαθή 

πγεία (ρξόληα, ειηθησκέλνη) 



Μπορούμε να αποθύγοσμε ηην παγίδα (ιαηρικής) θηώτειας;  

Πξόιεςε θαηαζηξνθηθώλ δαπαλώλ πγείαο θαη παγίδαο ηαηξηθήο 

θηώρεηαο                                                                 (Kawataba, et al, 2002)  

 

• Πνηα λνηθνθπξηά αληηκεησπίδνπλ ζπρλόηεξα θαηαζηξνθηθέο δαπάλεο 

πγείαο; (εηζόδεκα, ειηθία, αλεξγία, ηξίηε ειηθία, ρξόληα λνζήκαηα, 

αλαπεξία, ηδησηηθέο δαπάλεο out-of-pocket) 

 

Η απάνηηζη:  

• Αζθάλιζη ςγείαρ ζε μεγάλα αζθαλιζηικά ζσήμαηα (risk-pooling) 

• Καηάιιειν πακέηο κάλςτηρ (αλ είλαη αλεπαξθέο ζπλερίδεη λα 

ππάξρεη θίλδπλνο παγίδαο ηαηξηθήο θηώρεηαο) 

• Βειηίσζε είζππαξηρ ειζθοπών και θόπυν 



Μπορούμε να αποθύγοσμε ηην παγίδα (ιαηρικής) θηώτειας;  

Escaping the poverty trap 

Which is the most effective way for the 

government to help people climb out of 

poverty: give them money or  

              give them health care? 

University of California, Berkeley, West Virginia University, Harvard Medical School) 



Μπορούμε να αποθύγοσμε ηην παγίδα (ιαηρικής) θηώτειας;  

Παξαδνρέο: 

• Δππαζήο – Με ινίκσμε – 

Δππαζήο, γηαηί  ή πεζαίλεη ή 

αλαξξώλεη (μαλά εππαζήο) 

• Ιθαλόηεηα παξαγσγήο 

πινύηνπ επεξεάδεηαη από ηελ 

θαθή πγεία. 

• Μεηαδνηηθόηεηα θαη αλάξξσζε 

επεξεάδνληαη από ην εηζόδεκα 

(ν θηυσόρ πην πηζαλό λα 

αξξσζηήζεη θαη ιηγόηεξν 

πηζαλό λα αλαξξώζεη) 

Υπόζεζε: 

• Όινη αληηδξνύλ ίδηα, 

• Όκσο, δελ αξξσζηαίλνπλ όινη ηελ ίδηα 

ζηηγκή, ην εηζόδεκα επεξεάδεηαη από 

εμσηεξηθνύο παξάγνληεο (θαηξόο, 

επξύηεξε νηθνλνκία) 



Μπορούμε να αποθύγοσμε ηην παγίδα (ιαηρικής) θηώτειας;  

Σηνραζηηθό κνληέιν 

• Δθθίλεζε από δηαθνξεηηθέο αξρηθέο θαηαζηάζεηο 

• Πηζαλόηεηα όηη κηα αξρηθή θαηάζηαζε ζα θαηαιήμεη ζε αλάπηπμε ή ζηελ 

παγίδα θηώρεηαο 

• Τα βέιε δείρλνπλ ην γξεγνξόηεξν κνλνπάηη γηα ηελ αλάπηπμε: 

•  ελίζρπζε εηζνδήκαηνο,  

•  ελίζρπζε πγείαο,  

•   ελίζρπζε εηζνδήκαηνο ΚΑΙ πγείαο 

 



Μπορούμε να αποθύγοσμε ηην παγίδα (ιαηρικής) θηώτειας;  

• Μέζνο ρξόλνο (έηε) πνπ απαηηείηαη γηα λα θηάζεη θάπνηνο ζηελ 

αλάπηπμε από αξρηθέο θαηαζηάζεηο πνπ εληζρύνληαη από δίθηπ 

αζθαιείαο (γηα εηζόδεκα ή γηα πγεία) 

 

• Γηα πνιύ θησρέο θνηλόηεηεο, παπεμβάζειρ ςγείαρ θαίλνληαη σο 

νη πιο αποηελεζμαηικέρ:  

    θαιύηεξα λα ζηακαηήζεη ν θόζκνο λα αξξσζηαίλεη, γηαηί έηζη ζα 

«παξάγεη» εηζόδεκα, παξά απιώο λα ηνπ δνζεί νηθνλνκηθή 

βνήζεηα. 



Σαρ εςσαπιζηώ !!! 


