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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Δηζαγσγή. πσο γλσξίδνπκε ε θνηλσλία καο ππνθέξεη απφ κία εθηεηακέλε θαη βαζηά 

θξίζε. Παξ’ φιν πνπ ηα ηειεπηαία εθαηφ ρξφληα, αξθεηέο νηθνλνκηθέο θξίζεηο 

κεγαιχηεξεο ή κηθξφηεξεο έθηαζεο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία έρνπλ ιάβεη ρψξα, νη 

νπνίεο έρνπλ σο ζπλέπεηα ε παγθφζκηα νηθνλνκία λα παξεθηξαπεί απφ ηελ νκαιή 

αλαπηπμηαθή ηεο πνξεία δεκηνπξγψληαο ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ζηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ησλ ρσξψλ. Αλαθέξεηαη φηη ε κεγαιχηεξε απφ ηηο νηθνλνκηθέο θξίζεηο 

είλαη απηή πνπ ζπκβαίλεη ζηηο κέξεο καο. ήκεξα, ε επίδξαζε ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο, επηδξά αξλεηηθά ζηελ θνηλσλία θαη ηδηαίηεξα ζηελ ζσκαηηθή θαη ςπρηθή 

πγεία ησλ αηφκσλ. Χζηφζν, ζηελ Διιάδα αληηδξνχλ ζην θαηεζηεκέλν, ην νπνίν δελ 

επέηξεπε ηελ αλάδεημε ηαιαληνχρσλ θαη ηθαλψλ λέσλ αηφκσλ ζε ζέζεηο επζχλεο κε 

απνηέιεζκα λα νδεγήζεη ηελ ρψξα ζηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θξίζε. 

θνπφο. Ο θνπφο ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη λα εμεηάζεη ηελ έλλνηα ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, αιιά θαη λα αλαιχζεη δηεμνδηθά πσο επεξεάδεη ηελ πγεία ησλ 

πνιηηψλ. Παξάιιεια, εμεηάδεη ηηο πην θχξηεο παζνγέλεηεο πνπ πιήηηνπλ ηελ Διιεληθή 

θνηλσλία θαη νηθνλνκία θαη δελ ηελ αθήλνπλ λα εηζέιζεη ζηελ αλάπηπμε θαη 

πξνηείλεη ιχζεηο γηα λα μεθχγεη ε ρψξα απφ ηελ θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη. 

Μεζνδνινγία. Με ζπζηεκαηηθή βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο έγηλε αλαδήηεζε γηα 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα έσο ηελ ρξνλνινγία ηνπ 2012 ζηελ ειιεληθή θαη δηεζλή 

βηβιηνγξαθία αθνινπζψληαο βαζηθέο αξρέο αλαδήηεζεο, θαη µε ηε ρξήζε 

ζπγθεθξηκέλσλ δηεζλψλ επηζηεκνληθψλ φξσλ (ιεκκάησλ). 

πκπεξάζκαηα. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2008 αλέδεημε ηηο παξαθάησ παζνγέλεηεο 

ζηελ ειιεληθή θνηλσλία πνπ αλαπηχμακε ζηελ εξγαζία καο. Σν πςειφ εμσηεξηθφ 

ρξένο ηεο Διιάδνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ εχθνιν δαλεηζκφ πνπ νδήγεζε ζε αχμεζε 

ηεο θαηαλάισζεο θαη ζηελ παξάιιειε κείσζε ησλ εμαγσγψλ θαη ησλ επελδχζεσλ, 

ζπλζέηνπλ ην κεγάιν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ε ρψξα καο ζήκεξα. 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

πσο φινη γλσξίδνπκε,  ε νηθνλνκία ηεο ρψξαο καο βξίζθεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε 

βαζηά χθεζε, ιφγσ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ μεθίλεζε ζηηο Ζ.Π.Α. ην 

2007 θαη εμαπιψζεθε ζε πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο. Ωο πηπρηαθή εξγαζία, ε επηινγή 

ηεο ζπζηεκαηηθήο βηβιηνγξαθηθήο ηνπ αλαζθφπεζεο  γηα ηελ Διιάδα, ελέρεη 

εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηηο επηπηψζεηο πνπ πξνθαιεί ε νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ 

πγεία ησλ πνιηηψλ. 

 

 

 

Αθηεξψλεηαη ηηο Οηθνγέλεηεο Μαο 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 Ζ ΣΡΔΥΟΤΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ 

1.1 Ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

 

Οξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα πνπ παξνπζηάδεη ε νηθνλνκία ηεο Διιάδαο, 

είλαη ε χπαξμε θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ε εδξαίσζε, ησλ νπνίσλ απνηειεί εληζρπηηθφ 

παξάγνληα ηεο αχμεζεο ηεο αλεξγίαο πνπ παξαηεξείηαη ζε φιε ηε κεηαπνιεκηθή 

επνρή έσο θαη ζήκεξα. Σα θχξηα απηά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο πνπ 

εληζρχνπλ θαη επλννχλ ηελ αλεξγία είλαη ε έθηαζε ηεο παξανηθνλνκίαο θαη ην 

κέγεζνο, ε αθακςία ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ε επνρηθφηεηα ησλ βαζηθψλ θιάδσλ ηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, θαη ηέινο ην κέγεζνο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη 

ε ηδηάδνπζα ζέζε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία. 

Απφ ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην πφιεκν κέρξη θαη ζήκεξα ε πνξεία ηεο Διιεληθήο 

νηθνλνκίαο, είλαη ζπλπθαζκέλε κε κηα παξάιιειε πνξεία αλάπηπμεο 

παξανηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο είλαη ε εθηεηακέλε θνξνδηαθπγή ζε 

πνιινχο επηρεηξεκαηηθνχο θιάδνπο αιιά θαη ε δηαθζνξά ησλ δεκφζησλ ππαιιήισλ 

ζηα θπζηθά πξφζσπα θαζψο θαη ην ιαζξεκπφξην ζε πνιιά πξντφληα 

(Καλειιφπνπινο, Μαπξνκάξαο, & Μεηξάθνο, 2003). ε πνιιέο πεξηφδνπο ην 

κέγεζνο ηεο παξανηθνλνκίαο αληηπξνζψπεπε ην 50% πεξίπνπ ηνπ επίζεκνπ 

Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφλ (Α.Δ.Π.)  ηεο ρψξαο θαη θάιππηε δξαζηεξηφηεηεο νη 

νπνίεο αλαπηχζζνληαη θπξίσο ζηνλ πξσηνγελή θαη ηξηηνγελή ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. 

Σελ πεξίνδν κεηαμχ 1971 θαη 1981 ε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο αλεξγίαο, απνδίδεηαη 

θπξίσο πξνο ηηο αζηηθέο πεξηνρέο φπνπ ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο είλαη ρακειφηεξν 

ηνπ 32,3%, ζηε κεηαθίλεζε ηνπ πιεζπζκνχ απφ ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο φπνπ ην 

πνζνζηφ απαζρφιεζεο είλαη πςειφηεξν απφ 41,6% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ. Σν 

1981 θαη 1991 ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ απαζρφιεζεο παξέκεηλε ζηαζεξφ, 

ζπγθαιχπηνληαο φκσο δηαθνξέο αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ην θχιν (Πειαβάθε, 

2006). 

πγθεθξηκέλα, ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ απμήζεθε ελψ ησλ αλδξψλ 

κεηψζεθε. ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα αξρίδεη λα εκθαλίδεηαη θαη έλα πςειφ πνζνζηφ 

αλεξγίαο ησλ λέσλ, πνπ νθείιεηαη ζηνπο κεραληζκνχο κεηάβαζεο απφ ην 
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εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Καηά ηελ πεξίνδν ηνπ 1981 έσο ην 1991 

ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δείρλεη ηελ αδπλακία ηνπ λα παξαθνινπζήζεη ηηο εμειίμεηο 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη παξά ηηο ζπλερφκελεο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ δελ κπνξεί λα 

παίμεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ. 

Σν 1992 κεηά ηελ ςήθηζε ηεο ζπλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρ μεθηλάεη ε πξνεληαμηαθή 

πεξίνδνο ηεο ρψξαο καο πξνο ηελ δψλε ηνπ Δπξψ θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζή ηεο ην 

2000, ιακβάλνληαη κηα ζεηξά απφ κέηξα ηα νπνία νδεγνχλ ζηελ αχμεζε ηνπ 

πνζνζηνχ αλεξγίαο.  Ζ κείσζε ησλ ειιεηκκάησλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηα νπνία 

μεπεξλνχζαλ εθείλε ηελ επνρή ην 10% ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφλ (Α.Δ.Π.), 

ε κείσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ, θαη ε κείσζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο σο πνζνζηφ ηνπ 

Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφλ (Α.Δ.Π.) πνπ μεπεξλνχζε ην 110%, ήηαλ ν θχξηνο 

ζηφρνο ησλ κέηξσλ. Γηα ηα κέηξα πνπ αλαθεξζήθαλ παξαπάλσ, ε πεξηνξηζηηθή 

δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή πνπ ιήθζεθε είρε σο επίπησζε ηελ πνξεία ηεο αλεξγίαο. Σελ 

ίδηα επνρή ζηε ρψξα καο παξαηεξείηαη κηα καδηθή είζνδνο κεηαλαζηψλ πνπ 

απνηεινχλ ηελ πξψηε επηινγή ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ δεδνκέλνπ φηη ε ακνηβή 

ησλ κεηαλαζηψλ είλαη αξθεηά ρακειή θαη πξνζθέξνπλ ηελ εξγαζία ηνπο κε φξνπο 

ηδηαίηεξα επέιηθηνπο θαη απνδνηηθνχο γηα ηηο επηρεηξήζεηο. 

Οη ζπγθεθξηκέλνη θιάδνη ηεο νηθνλνκίαο φπσο είλαη νη θαηαζθεπέο, ε γεσξγία, ν 

ηνπξηζκφο δηαθξίλνληαη απφ ην ζηνηρείν ηεο επνρηθφηεηαο ζηε δξαζηεξηφηεηα ηνπο 

γηα απηφ θαη απνθεχγνπλ ηελ απαζρφιεζε ηνπ κφληκνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, 

εμαηηίαο ησλ δεζκεχζεσλ θαη ηνπ πςεινχ θφζηνπο εξγαζίαο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο 

ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ηεο εξγαζίαο (δψξα, απνιχζεηο, άδεηεο).  

Απηέο νη επηρεηξήζεηο πξνηηκνχλ ηελ επνρηαθή απαζρφιεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη νη 

κεηαλάζηεο σο αλεηδίθεπην θαη θζελφ δπλακηθφ πξνζθέξνπλ κηα πνιχ θαιή 

ελαιιαθηηθή ιχζε. Δπηπιένλ, νη θιάδνη απηνί πξνυπνζέηνπλ θαη ηελ έληνλε 

θηλεηηθφηεηα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαζψο θαη νη κεηαλάζηεο παξνπζηάδνπλ έλα 

ζρεηηθφ πςειφ δείθηε θηλεηηθφηεηαο.  

Παξά ηελ έληαμε ηεο ρψξαο καο ζηε δψλε ηνπ επξψ, δελ αζθήζεθαλ νη θαηάιιειεο 

νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο νη νπνίεο ζα δηαθνξνπνηνχζαλ ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηεο νηθνλνκίαο κε απνηέιεζκα λα δηεπξχλεηαη ν παξαζηηηθφο θαη 

αληηπαξαγσγηθφο δεκφζηνο ηνκέαο ζε βάξνο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, θαη λα νμχλεηαη ε 

παξανηθνλνκία. Ζ κεγάιε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ δελ ήηαλ 
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αξθεηή ψζηε λα πεξηνξίζεη ην πνζνζηφ αλεξγίαο πνπ θπκάλζεθε κέρξη θαη ηελ 

ρξνλνινγία ηνπ 2008 θνληά ζηα επίπεδα ηνπ 10%.  

Ζ Διιεληθή νηθνλνκία απφ ην 2009 θαηαγξάθεη αξλεηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο 

εμαηηίαο ηεο παγθφζκηαο θξίζεο, πνπ ζπλερίδεηαη κέρξη ζήκεξα κε έληνλν ξπζκφ. 

Παξά ηα πνιιά θαη ζθιεξά κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηελ Σξφηθα ε χθεζε 

κεγαιψλεη ζηε ρψξα καο κεηά ην Μάην ηνπ 2010 γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο.  

ήκεξα, ην πνζνζηφ αλεξγίαο πνπ έρεη θαηαγξάθεη έρεη θζάζεη ζε ηζηνξηθά ξεθφξ, ζε 

πνζνζηφ 22,9% θαη ζπλερίδεη ηελ αλνδηθή ηνπ πνξεία. Μέζα ζε κφιηο έλα ρξφλν απφ 

ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πεξηνξηζηηθήο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο, πξνζηέζεθαλ 

200.000 άλεξγνη λένη απφ επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα  πνπ πθίζηαηαη έληνλα 

ηελ δπλακηθή ηεο χθεζεο. Πξνβιέπεηαη απφ αξθεηνχο νηθνλνκνιφγνπο φηη ην 

πνζνζηφ αλεξγίαο ζα πξνζεγγίζεη ηα επίπεδα ηνπ 30% ηα επφκελα ρξφληα θαη ίζσο λα 

ην μεπεξάζεη εάλ ζπλερηζηεί ε ίδηα πνιηηηθή. 

πγθεθαιαηψλνληαο, ζε φηη αθνξά ηελ αγνξά εξγαζίαο, ην γεληθφηεξν πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο ηεο θαζψο θαη νη δηάθνξεο ζεζκηθέο ξπζκίζεηο, δεκηνπξγνχζαλ ζε απηή 

ιεηηνπξγηθέο αθακςίεο θαη δηαβξψλνπλ ηελ αληαγσληζηηθή ηθαλφηεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο έρνπλ ιεθζεί θαη 

ζπλερίδνληαη λα εθαξκφδνληαη ζθιεξά κέηξα γηα κηα επέιηθηε αγνξά εξγαζίαο ηα 

νπνία φκσο απμάλνπλ ην πνζνζηφ αλεξγίαο. 

Απηά ηα κέηξα αθνξνχλ θπξίσο: 

 Σν ειεχζεξν θαζεζηψο ησλ πξνζιήςεσλ,  

 Σελ ειαζηηθφηεηα ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ κε ηε θαηάξγεζε νξίνπ ησλ 

απνιχζεσλ,  

 Σε δηεπζέηεζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο,  

 Σν επέιηθην σξάξην ηεο απαζρφιεζεο,  

 Σελ θαηάξγεζε ηνπ θαηψηαηνπ εκεξνκηζζίνπ  

 Σελ θαηάξγεζε ηνπ ζεζκνχ ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ,  

 Σε κείσζε ησλ σξψλ εξγαζίαο κε ηαπηφρξνλε κείσζε ησλ απνδνρψλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ, θαη, 

 Σε κεηαβνιή ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πξνο κηα 

θαηεχζπλζε ζπκπίεζεο ηνπ θφζηνπο πνπ απηφ επηθέξεη ζηηο επηρεηξήζεηο. 
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Σα κέηξα απηά έρνπλ σο θχξην ζθνπφ λα εληζρχζνπλ ηηο επελδχζεηο ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα, πνπ ζα απνηειέζεη ηελ αηκνκεραλή γηα ηελ έμνδν ηεο νηθνλνκίαο απφ ηελ 

χθεζε, θαη ηελ κείσζε ηνπ πςεινχ πνζνζηνχ αλεξγίαο. 

 

1.2 Ζ Έλλνηα ηεο Κξίζεο 

 

Ζ έλλνηα ηεο θξίζεο, σο πνιπδηάζηαηε, έρεη απνδνζεί πνηθηινηξφπσο, αθφκε θαη απφ 

απινχο αλζξψπνπο γηα λα πεξηγξάςνπλ κε κηα ιέμε φηη δηαλχνπλ κηα πεξίνδν 

αλσκαιίαο θαη αληηθαλνληθφηεηαο, φηη αληηκεησπίδνπλ έλα δχζθνιν πξφβιεκα, ή φηη 

βξίζθνληαη ζε θξίζηκε θάζε. Ζ ιέμε θξίζε ζηελ ειιεληθή δηάιεθην, πξνέξρεηαη απφ 

«ην ξήκα θξίλσ» ζέινληαο λα ραξαθηεξίζεη κηα κε θαλνληθή θαηάζηαζε. Μηα 

θαηάζηαζε δχζθνιε, επηθίλδπλε θαη θξίζηκε.  

Ζ θξίζε ζπγθεθξηκέλα είλαη κηα εθηξνπή απφ ηελ θαηάζηαζε ηεο θαλνληθφηεηαο ε 

νπνία κπνξεί λα πξνζιάβεη δηαβαζκίζεηο αληηθαλνληθφηεηαο απφ κηα θαηάζηαζε κηαο 

απιήο δηαηαξαρήο κέρξη θαη ζηελ θαηάζηαζε κε ειεγρφκελσλ εθξεθηηθψλ 

γεγνλφησλ, θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ παληθνχ θαη ηνπ ράνπο. πλεπψο, κηα θξίζε 

πεξηέρεη κηα απεηιή ζρεηηθά κε ηνπο αλζξψπνπο θαη ηνπο πφξνπο, ηελ απψιεηα ηνπ 

ειέγρνπ θαη ηηο αφξαηεο ή νξαηέο ζπλέπεηεο ζηελ πγεία ησλ αλζξψπσλ (Παλεγπξάθεο 

& Βεληνχξα-Νενθνζκίδε, 2001). 

 

1.3 Οξηζκόο ηεο Οηθνλνκηθήο Κξίζεο 

 

Σν θαηλφκελν θαηά ην νπνίν κία νηθνλνκία ραξαθηεξίδεηαη απφ κία αηζζεηή θαη 

δηαξθή κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, νλνκάδεηαη «Οηθνλνκηθή Κξίζε». Ζ 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα αλαθέξεηαη ζε φια ζρεδφλ ηα καθξννηθνλνκηθά κεγέζε 

ηεο νηθνλνκίαο, φπσο γηα παξάδεηγκα, ην εζληθφ πξντφλ, νη επελδχζεηο, ε 

απαζρφιεζε, νη ηηκέο θιπ.  
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Οη επελδχζεηο απνηεινχλ ηνλ βαζηθφηεξν δείθηε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, νη 

νπνίεο φηαλ απμνκεηψλνληαη έρεη σο απνηέιεζκα λα ζπκπαξαζχξνπλ καδί ηνπο θαη 

φια ηα ππφινηπα νηθνλνκηθά κεγέζε (Κνπθάξεο, 2010). 

Χζηφζν, ε θξίζε είλαη ε θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ε παξαγσγηθφηεηα είλαη αξθεηά 

ρακειή, δελ ππάξρνπλ επελδχζεηο θαη ηα λνκηζκαηηθά θαη ηα δεκνζηνλνκηθά 

εξγαιεία ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμεχξεζε ησλ ρξεκάησλ, λα ζπλδένληαη 

νπζηαζηηθά νη θφξνη θαη λα κεηψλεηαη ε πξνζθνξά ηνπ ρξήκαηνο, κε ζπλέπεηα  ηελ 

πεξεηαίξσ κείσζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ηνπ θαηαλαισηή θαζψο θαη ηνπ 

δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο. 

Ζ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε αλαθέξεηαη ζε κία θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ζε 

πνιιέο ρψξεο νη θάηνρνη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπκβάζεσλ, θζάλνπλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη νη ζπκβάζεηο  πνπ έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο, είλαη απίζαλν λα 

ηεξεζνχλ απφ ηνπο αληηζπκβαιινκέλνπο θαη φηη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο είλαη πηζαλφ λα αμίδνπλ ζεκαληηθά ιηγφηεξν 

απφ φηη πίζηεπαλ κέρξη ζήκεξα.   

Απνηέιεζκα απηνχ είλαη νη θάηνρνη ησλ ζπκβάζεσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα νη 

ηξάπεδεο, λα δεηνχλ ηελ πξφσξε απνπιεξσκή ησλ δαλείσλ θαη άιισλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, λα ζηακαηνχλ λα δίλνπλ πξνθαηαβνιέο ζε άιινπο, 

λα θάλνπλ ξεπζηνπνίεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πνπ 

κπνξνχλ λα πσιεζνχλ, λα απμάλνπλ  ην θφζηνο ησλ αζθάιηζηξσλ ζε ηέηνην βαζκφ 

πνπ δελ αλακελφηαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά.  

πρλά αλαθέξεηαη ην απνηέιεζκα γλσζηφ σο «πάγσκα» ησλ αγνξψλ, θαηά ην νπνίν ν 

φγθνο ησλ ζπλαιιαγψλ πέθηεη ζεκαληηθά θαη νη θάηνρνη  ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ζηνηρείσλ δελ πξνβαίλνπλ  ζε ζπλαιιαγέο αλεμάξηεηα απφ ην χςνο ησλ ηηκψλ πνπ 

πξνζθέξνληαη (Financial Times Lexicon). 

Δπηπξφζζεηα, νξηζκέλνη ηδηψηεο θνβνχκελνη γηα ηα πεξηνπζηαθά ηνπο ζηνηρεία, 

κεηέθεξαλ ηηο θαηαζέζεηο ηνπο απφ ηηο ηξάπεδεο ζε θάπνηα άιιε ρψξα ζην εμσηεξηθφ 

ή ζε θάπνηεο εηαηξείεο γηα ηελ δηαζθάιηζή ηνπο. Απηφ απνηειεί έλα αξθεηά 

ζπλεζηζκέλν θαηλφκελν πνπ παξαηεξήζεθε ζηε ρψξα καο ηα ηειεπηαία ρξφληα.  

Κάπνηνη απφ απηνχο απνζεθεχνπλ ηα κεηξεηά ηνπο επελδχνληαο ηα ζε ρξπζφ πνπ 

ζεσξείηαη σο κία αζθαιήο επέλδπζε.  Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ πεξαηηέξσ κείσζε 
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ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ κε ηηο αλάινγεο επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκία. Αλάινγα 

κε ηνλ ηνκέα πνπ δεκηνπξγνχληαη νη νηθνλνκηθέο θξίζεηο δηαθξίλνληαη κε ην κέγεζνο 

ηεο έθηαζεο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν μεζπνχλ. 

ην ρεδηάγξακκα 1.1 παξνπζηάδνληαη ηα είδε ησλ νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ, ηα νπνία 

είλαη: 

 

 

ρεδηάγξακκα 1.1: Δίδε Οηθνλνκηθώλ Κξίζεωλ 

 

Κάζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο δηαθέξεη απφ ηηο ππφινηπεο σο πξνο ηηο 

επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκία θαη ηηο αγνξέο, ηνλ ηξφπν εκθάληζεο, ην ηξφπν δηάδνζεο 

ηεο ζηελ παγθφζκηα αγνξά, ηα αίηηα πνπ ηελ πξνθαινχλ, θαη πξνο ηελ πνιηηηθή, 

λνκηζκαηηθή θαη νηθνλνκηθή αληηκεηψπηζε ηεο. κσο, φιεο επηθέξνπλ ηε κείσζε ηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ησλ καθξννηθνλνκηθψλ κεηαβιεηψλ φπσο είλαη ην 

Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ (Α.Δ.Π.). 
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Σν ζχλνιν φισλ ησλ πξντφλησλ θαη ησλ αγαζψλ πνπ παξάγεη κηα νηθνλνκία, 

εθθξαζκέλν ζε ρξεκαηηθέο κνλάδεο νλνκάδεηαη Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ (ή 

Α.Δ.Π.). Με ιίγα ιφγηα, είλαη ε ζπλνιηθή αμία φισλ ησλ ηειηθψλ αγαζψλ (άπισλ θαη 

πιηθψλ) πνπ παξήρζεζαλ εληφο κηαο ρψξαο ζε δηάζηεκα ελφο έηνπο. 

Αθφκε σο Αθαζάξηζην Δζληθφ Πξντφλ (Α.Δ.Π.) νξίδεηαη  ην Δηζφδεκα ή ην Πξντφλ 

πνπ απνθηνχλ νη πνιίηεο κηαο ρψξαο, φπνηα θαη αλ είλαη απηή. Γηαθέξεη απφ ην 

Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ (Α.Δ.Π.)  ην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεη θαη ην εηζφδεκα 

πνπ απέθηεζαλ νη πνιίηεο κηαο ρψξαο νη νπνίνη θαηνηθνχλ ζην εμσηεξηθφ. 

Σν 1962 ν Arthur Okun Ακεξηθαλφο θαζεγεηήο δηεηχπσζε ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο 

κεηαβνιήο ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφλ (Α.Δ.Π.), θαη κεηαβνιήο ηεο αλεξγίαο 

πνπ έθηνηε αλαθέξεηαη σο λφκνο ηνπ Okun. Ο λφκνο ηνπ Okun, αλαθέξεη φηη ε 

δηαθνξά κεηαμχ ηνπ πξντφληνο ηεο πιήξνπο απαζρφιεζεο κηαο νηθνλνκίαο θαη ηνπ 

πξαγκαηηθνχ επηπέδνπ πξντφληνο, απμάλεη θαηά 2,5 πνζνζηηαίεο κνλάδεο γηα θάζε 

κνλαδηαία αχμεζε ηεο αλεξγίαο. Απηή ε ζρέζε ίζρπε γηα ηελ Ακεξηθαληθή νηθνλνκία. 

 Γηα ηελ Διιεληθή νηθνλνκία, ε νπνία παξνπζηάδεη κηθξφηεξε θηλεηηθφηεηα θαη 

κεγαιχηεξεο δπζθακςίεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, είλαη πηζαλφ ε κείσζε ηεο αλεξγίαο 

θαηά κία πνζνζηηαία κνλάδα λα απαηηεί 2,5 ή 3 πνζνζηηαίεο κνλάδεο αχμεζεο ηνπ 

Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο (Ληαλφο, 2008). 

Μεηά απφ 14 ρξφληα  νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζηελ Διιάδα ην Αθαζάξηζην Δγρψξην 

Πξντφλ άξρηζε ζηαδηαθά λα ζπξξηθλψλεηαη κέρξη πνπ αλάκεζα ζηελ ρξνλνινγία 2008 

έσο ην 2012 κεηψζεθε κε πνζνζηφ πνπ αλεξρφηαλ ζην 20,8% κε απνηέιεζκα θηάζεη 

ζηα επίπεδα ηεο ρξνλνινγίαο ηνπ 2002. Αθνινχζσο, ε αλεξγία ην ηειεπηαίν ηξίκελν 

ηνπ 2008 ζε πνζνζηφ 7,2% έθηαζε ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2014, ζην 27,8%. Σν 2011 

θαζεκεξηλφ θαηλφκελν ήηαλ ε εηθφλα αλζξψπσλ, πνπ δηακαξηχξνληαλ ζηνπο δξφκνπο 

γηα ηελ αλεξγία θαη ηελ ιηηφηεηα φπσο νη Αγαλαθηηζκέλνη ζηελ Μαδξίηε αιιά θαη 

ζηελ Αζήλα.  

Μάιηζηα, νη δηαδειψζεηο απηέο πνιιέο θνξέο είραλ σο θαηάιεμε βίαηα επεηζφδηα. Οη 

άλζξσπνη πνπ ήηαλ θνληά ζην φξην ζπληαμηνδφηεζεο θαζψο θαη νη ζπληαμηνχρνη 

δηακαξηχξνληαλ έληνλα γηα ηε κείσζε ησλ ζπληάμεσλ ηελ ίδηα ψξα πνπ νη λένη 

έβιεπαλ ην αβέβαην κέιινλ ηνπο λα δηαγξάθεηαη θαη απαηηνχζαλ ην δηθαίσκα ηνπο 

ζηελ εξγαζία (Wisensale, 2013). 
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1.4 Ζ Αλάιπζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

 

Γηα λα δνζεί ν νξηζκφο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη νη έλλνηεο 

απφ ηε ζεσξία ησλ νηθνλνκηθψλ δηαθπκάλζεσλ. χκθσλα κε απηή ηε ζεσξία, νη 

νηθνλνκηθνί θχθινη ή νη νηθνλνκηθέο δηαθπκάλζεηο είλαη ην θαηλφκελν ησλ 

επαλαιακβαλφκελσλ δηαθπκάλζεσλ ηεο γεληθήο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, πνπ 

παξαηεξνχληαη γηα κηα πεξίνδν εηψλ. Μία θξίζε κπνξεί λα απνηειείηαη απφ ηέζζεξα 

δηαθνξεηηθά θαη δηαθξηηά ζηάδηα (θαθηαλάθεο, 1998). 

 

 

ρεδηάγξακκα 1.2: ηάδηα ηνπ πλήζε Κύθινπ Εωήο κηαο Κξίζεο 

 

1.5 Αηηηνινγηθνί Παξάγνληεο ηεο Οηθνλνκηθήο Κξίζεο ζηελ Διιάδα 

 

Ζ πξφζθαηε νηθνλνκηθή θξίζε δελ απνηειεί έλα απξφζκελν θαη αλεμάξηεην 

θαηλφκελν. Ζ θχζε,  ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα αίηηα ηεο, ζπλδένληαη κε φιε ηελ 

ηζηνξία ηεο θξίζε ηεο δεθαεηίαο ηεο ρξνλνινγίαο ηνπ 1970, ηεο κεηαπνιεκηθήο 

δηαδηθαζίαο ζπζζψξεπζεο ηνπ θεθαιαίνπ ζηνλ αλεπηπγκέλν θαπηηαιηζκφ, θαη 

ζπγθεθξηκέλα «ηε ρξπζή επνρή» ηεο ζπζζψξεπζεο ηνπ θεθαιαίνπ θαζψο θαη ηνλ 
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ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίζηεθε ή «ιχζεθε» απηή ε θξίζε, ηελ εκπεηξία ηεο 

«λενθηιειεχζεξεο» πεξηφδνπ ζηελ ηειεπηαίαο ηεο θάζεο, φηαλ εληάζεθε ην 

θαηλφκελν ηεο ρξεκαηηζηηθνπνίεζεο ηεο θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκίαο (Μπνχξαο & 

Λχθνπξαο, 2011). 

Οη αηηηνινγηθνί παξάγνληεο ηεο θξίζεο πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ αθελφο ζηα ρξφληα 

δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα θαη ηηο πνιηηηθέο νη νπνίεο εθαξκφζηεθαλ, θαζψο θαη ζηε 

δηεζλή ζπγθπξία νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο πνπ ηα αλέδεημε κε 

νμχηεξν θαη εληνλφηεξν ηξφπν. Κπξίαξρν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο νηθνλνκίαο καο, ην 

νπνίν δηνγθψζεθε αξθεηά ηα ηειεπηαία ρξφληα κε ηελ εκκνλή ζηελ άζθεζε 

πνιηηηθψλ, ζηε θαηεχζπλζε ησλ απηνξπζκηδφκελσλ αγνξψλ, είλαη ε χπαξμε ησλ 

δηαξζξσηηθψλ πξνβιεκάησλ πνιχ πξηλ ηελ εκθάληζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο (Μπνχξαο & Λχθνπξαο, 2011).  

Μεγαιχηεξν βάζνο θαη δηάξθεηα αλακέλεηαη λα έρεη ε θξίζε ζηε ρψξα καο απφ φηη ζε 

άιιεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.), δηφηη ηα δηαξζξσηηθά ηεο πξνβιήκαηα 

θαη ε δνκή φρη κφλν είλαη δηαθνξεηηθά, αιιά δηαηεξνχληαη θαη θαζεκεξηλά γίλνληαη 

νμχηεξα θαη κεγαιχηεξα, αληί λα ακβιχλνληαη, θάησ θαη απφ ηηο ζπλζήθεο ηεο 

δηεζλνχο θξίζεο (Busch, 1985). 

Ηζρλή παξακέλεη ε παξαγσγηθή βάζε ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο θαζψο, ζε αληίζεζε 

κε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο, ζηεξίρζεθε ζε ηνκείο φπσο είλαη ε λαπηηιία,  ν 

ηνπξηζκφο, θαη ε νηθνδνκή, θιάδνη νη νπνίνη πιήηηνληαη πξψηνη θαη κε ηδηαίηεξε 

έληαζε απφ ηελ θξίζε. Δπηπιένλ, ην πην ηζρπξφ ηκήκα ηνπ ειιεληθνχ θεθαιαίνπ, 

είλαη νη Σξάπεδεο, νη νπνίεο ιεηηνχξγεζαλ κε πξσηφγλσξνπο ξπζκνχο πηζησηηθήο 

επέθηαζεο, ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν θαη ζην εμσηεξηθφ, καδί κε άιιεο κεγάιεο 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο είλαη εθηεζεηκέλεο ζηελ δηεζλή θξίζε ε νπνία 

πιήηηεη κε ηδηαίηεξε ζθνδξφηεηα απηέο ηηο ρψξεο (Tsoulfidis, 2010). 

 Ζ ζεκεξηλή θξίζε μεθίλεζε απφ ηελ ηαπηφρξνλε ζπλχπαξμε ηξηψλ παξαγφλησλ πνπ 

παξνπζηάδνληαη παξαθάησ (ΗΝΔ – ΓΔ, 2008): 

 Ζ αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ αθηλήησλ ζε αξθεηέο πεξηνρέο ησλ Ζλσκέλσλ 

Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο (Ζ.Π.Α.), ε νπνία δηεπθφιπλε ηελ ππεξθαηαλάισζε, 

κε ζπλέπεηα ηελ ππεξζέξκαλζε ηεο αχμεζεο ηνπ ειιείκκαηνο ησλ ηξερνπζψλ 



18 |  ε ι ί δ α  

 

ζπλαιιαγψλ θαη ηεο νηθνλνκίαο φπσο ζπκβαίλεη πνιιέο θνξέο ζε παξφκνηεο 

θξίζεηο. 

 Ζ κεηαθνξά ηνπ ξίζθνπ απφ ηνπο ηζνινγηζκνχο ησλ ηξαπεδψλ ζην θνηλφ θαη 

ζηνπο επελδπηέο κέζσ ηηηινπνηήζεσλ, πνιινί απφ ηνπο νπνίνπο αγλννχζαλ ην 

χςνο ηνπ θηλδχλνπ θαη ππήξμαλ επηξξεπείο ζηηο ηφηε πςειέο απνδφζεηο.  

Απηή ε κεηαθνξά ηνπ ξίζθνπ επέηξεπε ζηηο ηξάπεδεο λα δαλείδνπλ άθνβα ζε κε 

θεξέγγπνπο δαλεηνιήπηεο θαη έπεηηα λα απνθηνχλ ξεπζηφηεηα γηα επηπιένλ 

δαλεηνδνηήζεηο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη φκσο λα βξνπλ λένπο θαηαζέηεο. 

 Σν έηνο 2003 ε ξαγδαία εμάπισζε ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ πςεινχ θηλδχλνπ, κε 

πνζνζηφ 9% ησλ ζπλνιηθψλ ζηεγαζηηθψλ έθζαζε ζε πνζνζηφ 24% ην 2007, 

δειαδή κηα αραιίλσηε πηζησηηθή επέθηαζε ζε θαηεγνξίεο λνηθνθπξηψλ πνπ 

ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο δελ ζα έπξεπε λα έρνπλ δαλεηνδνηεζεί.  

Ζ κφλε εγγχεζε πνπ παξείραλ νη ηξάπεδεο γηα ηελ δαλεηνδφηεζε ήηαλ ε αλακελφκελε 

αχμεζε ζηελ ηηκή ηεο θαηνηθίαο, ελψ δηεπθφιπλαλ ηα λνηθνθπξηά κε ειθπζηηθά 

ρακειά επηηφθηα ζην δάλεην ηνπ λνηθνθπξηνχ απφ άιιε ηξάπεδα, επεηδή ην 

λνηθνθπξηφ είρε πξφβιεκα λα πξνθαιέζεη ηελ απνδηνξγάλσζε ηεο, ελψ ε αλεξγία θαη 

ε απφηνκε θηψρεηα είλαη γλσζηφλ φηη πξνθαινχλ έληνλεο αληηδξάζεηο ζηελ 

νηθνγέλεηα πνχ ζπρλά αδπλαηεί λα αληηδξάζεη ζηηο ζπρλέο θξίζεηο. ηελ επνρή καο 

ηδίσο νη πξφζθπγεο, νη νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο, νη κεηαθηλνχκελνη πιεζπζκνί, νη 

παιηλλνζηνχληεο, ηα ζχκαηα βνκβαξδηζκψλ θαη ησλ πνιέκσλ απνηεινχλ 

παξαδείγκαηα αηφκσλ, νηθνγελεηψλ, θξαηψλ θαη νκάδσλ ηα νπνία δηαπεξλνχλ ηα 

απνπιεξσκήο.  

Οη αηηίεο ηεο ειιεληθήο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο απνηεινχληαη απφ ηξεηο επηπιένλ 

παξάγνληεο: 

 Πξηλ ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο, ε χπαξμε ηνπ επξψ δηεπθφιπλε αξθεηά ηε 

κεηαθνξά πφξσλ πξνο ηηο ρψξεο πνπ αλαπηχζζνληαλ ηαρχηεξα. Απηέο νη 

θεθαιαηαθέο εηζξνέο ηζνζθέιηδαλ ην ηζνδχγην ησλ πιεξσκψλ ηεο ρψξαο, 

δειαδή επέηξεπαλ ζηελ Διιάδα θαη ζε άιιεο ρψξεο ηεο ιεγφκελεο 

«επξσπατθήο πεξηθέξεηαο» λα δηαηεξνχλ πξηλ ηελ θξίζε έλα ζεκαληηθφ 

έιιεηκκα ζην ηζνδχγην ησλ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ. Με ην μέζπαζκα ηεο 
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θξίζεο ε δπλαηφηεηα απηή εμαλεκίζζεθε θαη  ζπξξηθλψζεθαλ νη θεθαιαηαθέο 

εηζξνέο.  

 ηε λενθηιειεχζεξε ζηξαηεγηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.), ε νπνία 

απέθιεηε ηε ζηήξημε ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ ηεο Δπξσδψλεο κε απεπζείαο 

δαλεηζκφ απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα,  ππνρξέσλε ηηο θπβεξλήζεηο 

λα αληινχλ δάλεηα κφλν απφ ηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο θαη γεληθφηεξα ηηο 

ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο, κε ζπλέπεηα ηελ εθηίλαμε ησλ επηηνθίσλ 

δαλεηζκνχ ζηε ζπγθπξία ηεο θξίζεο. Παξάιιεια ζηελ εκκνλή  ηεο ειιεληθήο 

θπβέξλεζεο ζηηο λενθηιειεχζεξεο ζπληαγέο δηαρείξηζεο ηεο νηθνλνκίαο.  

Σα επηηφθηα δαλεηζκνχ ηνπ Γεκνζίνπ εθηηλάρζεθαλ ζε δπζβάζηαρηα χςε, φηαλ νη 

ρξεκαηαγνξέο απέζπξαλ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο πξνο ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Σνλ 

Φεβξνπάξην 2010 απνθαζίζηεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ε δηακφξθσζε ελφο 

παθέηνπ δαλεηαθήο ζηήξημεο ηνπ ειιεληθνχ Γεκνζίνπ κε ηελ εκπινθή ηνπ Γηεζλνχο 

Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ (ΓΝΣ), κε θχξην φξν φηη ε ρψξα ζα αθνινπζνχζε έλα 

απζηεξφ πξφγξακκα πεξηζηνιήο ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ. Ζ θπβέξλεζε 

πξνζαλαηνιίζηεθε ζηελ πεξηζηνιή ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο θαζψο θαη ζηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ κηζζνινγηθψλ δαπαλψλ ηνπ δεκνζίνπ θαη κε παξάιιειε αχμεζε ησλ 

εζφδσλ θπξίσο απφ έκκεζνπο θφξνπο (ε αχμεζε ηνπ Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο ή 

ΦΠΑ). Άθεζε ακεηάβιεηεο ηηο ζπλζήθεο αλαθνξηθά κε άιιεο πεγέο δαπαλψλ ή 

εζφδσλ. Σν 2010 ζηηο 23 Απξηιίνπ  ε ειιεληθή θπβέξλεζε εθ κέξνπο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) θαη ηνπ Γεκφζηνπ Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ (ΓΝΣ) δήηεζε 

ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ κεραληζκνχ δαλεηαθήο ζηήξημεο, εγθαηληάδνληαο παξάιιεια 

πνιηηηθέο «ζπξξίθλσζεο ηνπ θξάηνπο» αλαθνξηθά ηηο ζπληάμεηο, κε ην αζθαιηζηηθφ 

ζχζηεκα θαη ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. 

 ηηο πνιηηηθέο δξαζηηθέο κεηψζεηο ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ πνπ 

αθνινχζεζαλ νη ειιεληθέο θπβεξλήζεηο γηα πάλσ απφ κηα δεθαεηία, πξηλ απφ 

ηελ θξίζε.  

 Σέινο, ζην δηάζηεκα απφ ην 1996 έσο ην 2008 ε Διιάδα ζεκείσζε πςειή 

πξαγκαηηθή αχμεζε ηνπ Αθαζάξηζηνχ Δγρψξηνπ Πξντφλ (ΑΔΠ) ζε πνζνζηφ 

61,0%, ε Ηζπαλία θαηά 56,0% θαη ε Ηξιαλδία θαηά 124,1%, ζε αληίζεζε κε ηηο 

πεξηζζφηεξν αλαπηπγκέλεο επξσπατθέο ρψξεο. Σν αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηελ 

ηελ Ηηαιία ήηαλ 17,8%, γηα ηε Γεξκαλία ήηαλ 19,5%, ελψ γηα ηε Γαιιία 
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30,8%. Τςειφηεξνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο θαηά βάζε ζεκείσζαλ νη ρψξεο πνπ 

θαηέιεμαλ κε ζεκαληηθά ειιείκκαηα ζηηο ηξέρνπζεο ζπλαιιαγέο θαη 

μερψξηδαλ απφ πην πξνεγκέλεο ρψξεο ηνπ επξσπατθνχ «θέληξνπ» (ΗΝΔ-ΓΔΔ, 

2008). 

 Οη θπξηφηεξεο αηηίεο πνπ πξνθάιεζαλ ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εκθάληζε ηεο 

ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο θξίζεο είλαη νη εμήο:  

 Κίλεηξα γηα αιφγηζηε ρνξήγεζε ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ αλεμάξηεηα απφ ηνλ 

πηζηνιεπηηθφ θίλδπλν ησλ δαλεηνιεπηψλ. 

 Πιεκκειήο δηαβάζκηζε πηζηνιεπηηθνχ θηλδχλνπ (Bond Ratings).  

 ηεγαζηηθά δάλεηα γηα αγνξά θαηνηθίαο ρσξίο ζπκκεηνρή παξαιήπηε.  

Βιέπνπκε πσο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο νη νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο έθεξαλ ηελ Διιάδα 

ζηα πξφζπξα ηεο ρξενθνπίαο. Οη κεηαξξπζκίζεηο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζε άιιεο ρψξεο 

πνιιά ρξφληα λσξίηεξα, αλαβάιινληαλ ζηελ Διιάδα ζπλερψο. Απηφ είρε σο ζπλέπεηα 

ε ρψξα λα κείλεη πνιχ πίζσ, θαη λα βξεζεί κε έλα κε παξαγσγηθφ δεκφζην ηνκέα, έλα 

αλαπνηειεζκαηηθφ θαη άληζν ζχζηεκα ζπιινγήο θφξσλ, έλα κε βηψζηκν 

ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα θαη έλα πεξηνξηζηηθφ θαη αλαπνηειεζκαηηθφ ξπζκηζηηθφ 

πιαίζην ζηελ νηθνλνκία, ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νπνίαο είλαη ρακειή θαη κεηψλεηαη 

ζπλερψο.  

 Ακνηβέο ζηειερψλ ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα (Bonus).  

 Τπεξβνιηθή ρξήζε δαλεηαθψλ Κεθαιαίσλ (Leverage). 

(Βαγηαλφο, Βέηηαο, & Μεγήξ, 2010). 

Απηή ηε δχζθνιε ρξνληθή ζηηγκή ζα πξέπεη ζε γεληθέο γξακκέο φιν ην «χζηεκα» λα 

ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά, θξνληίδνληαο λα κεηαηξαπνχλ νη απεηιέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ παγθφζκηα χθεζε ζε επθαηξίεο αλαζχληαμεο ησλ δπλάκεσλ, επίιπζεο ησλ 

πξνβιεκάησλ θαη ηειηθά επηζεηηθήο ηεο πνηνηηθήο θαη ηεο πνιηηηθήο αλάπηπμεο 

αλαδηάξζξσζεο ησλ πξντφλησλ (φξνο, 2009). 

 

1.6 Σα ηάδηα ηεο Οηθνλνκηθήο Κξίζεο 
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Γηαθπκάλζεηο ή νηθνλνκηθνί θχθινη είλαη ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηελ νηθνλνκία 

κηαο ρψξαο, δειαδή, νη κεηαβνιέο κηαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ νηθνλνκηθή 

θξίζε απνηειεί κία θάζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. Οη δχν θχξηεο θάζεηο ηεο 

νηθνλνκίαο ζηε δηάξθεηα ελφο νηθνλνκηθνχ θχθινπ είλαη: 

 Απηή ηεο θαζφδνπ ή αιιηψο χθεζεο, θαη,  

 Ζ θάζε ηεο αλφδνπ ή αιιηψο άλζεζεο. 

 Ζ κεηάβαζε απφ ηελ κηα θάζε ζηελ άιιε απαηηεί αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα. ηαλ ε 

νηθνλνκία είλαη πεξηζζφηεξν επάισηε θαη επαίζζεηε ζε παξάγνληεο πνπ δχλαηαη λα 

αλαθφςνπλ ηελ πνξεία ηεο, ηδίσο φηαλ βξίζθεηαη ζην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο αλνδηθήο 

ηεο πνξείαο. ε πεξίπησζε πνπ ζπκβεί θάηη ηέηνην δεκηνπξγείηαη θξίζε, δηφηη ε 

νηθνλνκία έρεη μεπεξάζεη ην αλψηαην ζεκείν, κε απνηέιεζκα λα δηαλχεη ηε θάζε ηεο 

θαζφδνπ. 

Σα ζηάδηα ηεο δηακφξθσζεο ηεο θαηάζηαζεο ή αιιηψο ησλ πξφδξνκσλ ζπκπησκάησλ 

(Prodromal crisis stage), ησλ επηπηψζεσλ (Chronic crisis stage) ηεο θνξχθσζεο - 

εθδήισζεο ηεο θξίζεο (Acute crisis stage), θαη ηέινο ην ζηάδην νκαινπνίεζεο - 

επίιπζεο (Crisis resolution stage) απνηεινχλ ηα θχξηα ζηάδηα ηνπ θχθινπ δσήο κηαο 

θξίζεο. 

 ην πξψην ζηάδην ππάξρεη κία πιεζψξα ζπκπησκάησλ, ηα νπνία πξνεηδνπνηνχλ 

ζπλήζσο γηα ηελ επεξρφκελε θξίζε. ην ζηάδην πνπ αθνινπζεί εθδειψλνληαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θξίζεο, ελψ ζε απηφ πνπ έπεηαη νη επηπηψζεηο είλαη εκθαλείο θαη 

πιήηηνπλ ζπλνιηθά ηελ νηθνλνκία κηαο ρψξαο. ην ηειεπηαίν ζηάδην, ε νηθνλνκία 

απνθηά πάιη ηνπο θαλνληθνχο ξπζκνχο (θαθηαλάθεο, 1998). 

Καηαζηξνθηθέο επηπηψζεηο γηα ηηο αλαπηπζζφκελεο, αιιά θαη αλαπηπγκέλεο ρψξεο 

απνηειεί ε εκθάληζε κηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο. πσο αλαθέξεηαη ζηα παξαθάησ 

θεθάιαηα,  ηα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ε νηθνλνκηθή θξίζε πνηθίιινπλ 

θαη αθνξνχλ πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο ζε επηρεηξήζεηο θαη ζε ηξάπεδεο, κείσζε ηνπ 

ηδίξνπ ησλ επηρεηξήζεσλ, δπζθνιία παξνρήο δαλείσλ, καδηθέο απνιχζεηο, αλεξγία, 

κείσζε παξαγσγήο, κείσζε θαηαλάισζεο, κείσζε εζληθνχ εηζνδήκαηνο, ρξέε, 

ρξενθνπία, ρακειά θξαηηθά έζνδα, δεκφζην έιιεηκκα, κείσζε ζηηο εμαγσγέο θιπ. 

(Πνπξλάξα, 2012) 
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1.7 Υαξαθηεξηζηηθά ηεο Οηθνλνκηθήο Κξίζεο 

 

Σν πξψην ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ θάζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο είλαη φηη 

ε θάζε ηεο αλφδνπ ηεο νηθνλνκίαο θζάλεη θάπνηα ζηηγκή ζε έλα ηέινο, έρνληαο σο 

ζπλεπεία λα αθνινπζεί ε θάζε ηεο θξίζεο (Γεσξγαθφπνπινο, Ληαλφο, Μπέλνο, & 

Σζεθνχξαο, 2007). 

ην ρεδηάγξακκα  1.3 δηαθξίλνπκε θάπνηα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Οηθνλνκηθήο 

Κξίζεο. 

 

 

ρεδηάγξακκα 1.3: Υαξαθηεξηζηηθά ηεο Οηθνλνκηθήο Κξίζεο 

 

1.8 Δπηπηώζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Κξίζεο 
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Απφ ηελ εκθάληζε κηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο νη επηπηψζεηο κπνξεί λα είλαη 

θαηαζηξνθηθέο ηφζν ζε κηα αλαπηπγκέλε ρψξα φζν θαη γηα κηα αλαπηπζζφκελε 

ρψξα. ηνλ Πίλαθα 1.1 παξνπζηάδνληαη νη επηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα πξνθιεζνχλ απφ 

κία νηθνλνκηθή θξίζε. 

 

Πίλαθαο 1.1: Δπηπηώζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Κξίζεο (Besanko & Braeutigam, 2009) 

Μείσζε ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο δξαζηεξηφηεηαο πνιιψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

νξγαληζκψλ. 

Μαδηθέο απνιχζεηο εξγαδνκέλσλ. 

Υξενθνπία επηρεηξήζεσλ. 

Υακειά δεκφζηα έζνδα. 

Τςειή αλεξγία. 

Γπζθνιία παξνρήο δαλείσλ. 

Τςειά επίπεδα ρξένπο. 

Μείσζε εζληθνχ εηζνδήκαηνο. 

Πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο ζε ηξάπεδεο θαη επηρεηξήζεηο. 

Μείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη ηνπ ηδίξνπ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Αχμεζε δεκφζηνπ ειιείκκαηνο. 

Μείσζε παξαγσγήο. 

Μείσζε θαηαλάισζεο. 

Μείσζε εμαγσγψλ θιπ. 

 

 

 

 

1.9 Μέηξα Αληηκεηώπηζεο ηεο Ύθεζεο 
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πληνληζκφ ζε δηεζλέο  επίπεδν ρξεηάδεηαη ε χθεζε γηα λα αληηκεησπηζηεί. ε φιν ηνλ 

θφζκν, ηφζν νη θπβεξλήζεηο φζν θαη νη θεληξηθέο ηξάπεδεο αληέδξαζαλ ζπληνληζκέλα 

θαη άκεζα, ιακβάλνληαο κέηξα ζηήξημεο ηεο ξεπζηφηεηαο θαη θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο ησλ ηξαπεδψλ, θαζψο επίζεο θαη ηε κείσζε ησλ επηηνθίσλ. πγθεθξηκέλα, 

εμαηξεηηθά επηζεηηθέο ήηαλ νη εθαξκνδφκελεο πνιηηηθέο. Ζ απνθπγή κηαο 

κεγαιχηεξεο θξίζεο θαη ε ηφλσζε ηεο νηθνλνκίαο επεηεχρζε κέζσ επεθηαηηθήο 

λνκηζκαηηθήο θαη δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο. 

Δπηπξφζζεηα, πάξζεθαλ απνθάζεηο νη νπνίεο αθνξνχζαλ θπξίσο ην ζπληνληζκφ ησλ 

νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ, ηε βνήζεηα αλάπηπμεο ησλ πην θησρψλ νηθνλνκηψλ θαη ηελ 

ελδπλάκσζε ηνπ ξφινπ ησλ αλαπηπζζφκελσλ νηθνλνκηψλ (Υαξδνχβειεο, 2011). 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζεκαληηθή ήηαλ θαη ε πξνζπάζεηα απνηξνπήο ηεο ηάζεο 

απνξξχζκηζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο κέζσ ηεο αλάπηπμεο ηνπ 

Financial Stability Board. Σφζν κε ηελ δηθή ηνπ θαζνδήγεζε, φζν θαη κε ηελ 

θαζνδήγεζε ηνπ Γηεζλέο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ (Γ.Ν.Σ.), αλαζεσξήζεθε ε επνπηεία 

ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ παγθνζκίσο, έηζη 

ψζηε λα εδξαησζεί ε ξεπζηφηεηα θαη ε θεθαιαηαθή επάξθεηα θαη λα απμεζεί ε 

δηαθάλεηα.  

Σέινο, άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πνιηηηθήο ηνπ Financial Stability Board θαη ηνπ 

Γεκφζηνπ Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ (Γ.Ν.Σ) ήηαλ ε απνθπγή πξαθηηθψλ πνπ δχλαηαη 

λα δεκηνπξγήζνπλ πςειφ ζπζηεκηθφ θίλδπλν (Ξαθά, 2011). 

Χζηφζν, απφ ηε ζηηγκή πνπ ππήξρε πιενλαζκαηηθφ παξαγσγηθφ δπλακηθφ ζηελ 

νηθνλνκία θαη ε αλεξγία απμαλφηαλ, νη λνκηζκαηηθέο αξρέο πξνέβεζαλ ζε λέεο 

κεζφδνπο παξνρήο ξεπζηφηεηαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ δελ ππήξρε ν θίλδπλνο γηα ηελ 

άλνδν ηνπ πιεζσξηζκνχ, ελψ κπνξνχζε λα γίλεη ειάηησζε ηεο αμίαο ηνπ δνιαξίνπ ζε 

ζρέζε κε μέλα λνκίζκαηα θαζψο θαη εμαγνξά ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο έρνληαο σο 

ζπλέπεηα λα εληζρχεηαη ην ακεξηθάληθν εμσηεξηθφ ηζνδχγην (αθειιάξεο, 2008). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

2.1 Ζ Παξνύζα Καηάζηαζε ζηελ Διιάδα 

 

πσο γλσξίδνπκε κία ρψξα ε νπνία έρεη επέιζεη ζε καθξνρξφληα χθεζε, ν ηνκέαο 

ηεο αγνξάο ηεο εξγαζίαο, κηαο θαη είλαη ν βαζηθφο ηνκέαο πνπ πιήηηεη ε νηθνλνκηθή 

θξίζε έρεη δερζεί αξθεηέο θαη κεγάιεο αιιαγέο. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε Διιάδα δηαλχεη ην «θαηλφκελν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο» ζηελ 

αγνξά εξγαζία. Δπίζεο, έρεη ππνζηεί κεγάιεο αιιαγέο, ιφγσ ησλ κέηξσλ ιηηφηεηαο 

ηα νπνία πάξζεθαλ γηα ηελ έμνδν ηεο ρψξαο απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. χκθσλα κε 

φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη έρνπλ δεκηνπξγεζεί 

εληειψο δηαθνξεηηθά θαη λέα δεδνκέλα ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ηα νπνία νδεγνχλ ζηελ 

αχμεζε ηεο αλεξγίαο. 

Ζ αλαηξνπή απηή ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ηνκέα ηεο εξγαζίαο απνηππψλεηαη  ζηα 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ εηαηξεηψλ ηα νπνία έρνπλ αλαιάβεη ηελ κειέηε πνζνζηψλ 

ηεο πξνζθνξάο, ηεο απαζρφιεζεο θαζψο θαη ηεο δήηεζεο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηεο 

αλεξγίαο. 

Ζ θαηαγξαθή απηψλ ησλ πνζνζηψλ θαη δεδνκέλσλ καο παξνπζηάδεη κία λέα κνξθή 

ηνπ εξγαζηαθνχ ηνκέα ζηελ Διιάδα. Δμίζνπ αιιαγέο παξαηεξνχληαη ζηηο 

ππάξρνπζεο ζπκβάζεηο εξγαζίαο απφ πιήξε απαζρφιεζε ζε άιιεο λέεο κνξθέο 

εξγαζίαο.  

Μέζα ζηα ρξφληα ηεο χθεζεο ζηελ Διιάδα δεκηνπξγήζεθαλ ε εθ πεξηηξνπήο 

εξγαζία, ε κεξηθή απαζρφιεζε θαζψο θαη ε αλαζθάιηζηε εξγαζία (ΗΝΔ – ΓΔ, 

2011) 
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2.2 Οηθνλνκηθή Κξίζε ζηελ Διιάδα θαη νη Δπηπηώζεηο ηεο ζε Καίξηνπο 

Σνκείο 

 

Οη επξσπατθέο ρψξεο, ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000, επιήγεζαλ απφ ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε, ε νπνία ζεσξείηαη ε πην ζνβαξή θξίζε κεηά ηνλ Γεχηεξν 

Παγθφζκην Πφιεκν. Παξ’ φια απηά, φιεο νη ρψξεο δελ επιήγεζαλ θαηά ηνλ ίδην 

ηξφπν, αιιά νχηε κε ηελ ίδηα έληαζε. Παξά ηηο δηαθνξέο, νη πνιηηηθέο πνπ 

εθαξκφζηεθαλ ήηαλ παξφκνηεο. ιεο ζρεδφλ νη θπβεξλήζεηο ζέζπηζαλ κέηξα 

ιηηφηεηαο, ππφ ην βάξνο ηεο αλαγθαηφηεηαο γηα δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε, 

αλεμαξηήησο ηεο επίγλσζε αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ζε θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ 

επίπεδν. 

Καηά ηελ πεξίνδν ηεο ιηηφηεηαο, νη πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηηο θπβεξλήζεηο 

δηεπξχλνπλ ηηο αληζφηεηεο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο θαη επηδεηλψλνπλ ηε ζέζε ηεο 

ζηελ παγθφζκηα θαη επξσπατθή νηθνλνκία. ηελ ρψξα καο, αιιά θαη ζε άιιεο ρψξεο, 

ην βάξνο ηεο πξνζαξκνγήο επηδείλσζε ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο γηα ηηο πεξηζζφηεξν 

επάισηεο νκάδεο (Martorano, 2014). 

Ζ άκεζε ζπλέπεηα ηεο θξίζεο είλαη ν απμαλφκελνο αξηζκφο αλζξψπσλ νη νπνίνη 

δνθηκάδνληαη απφ ηε θηψρεηα, ζπλέπεηα ηεο απμαλφκελεο αλεξγίαο θαη ηεο αχμεζεο 

ησλ λνηθνθπξηψλ κε θαλέλαλ ή κε έλαλ κφλν εξγαδφκελν, ν νπνίνο, σζηφζν, έρεη 

κεησκέλεο ψξεο εξγαζίαο θαζψο θαη ρακειέο απνδνρέο. 

Οη νκάδεο πνπ απεηινχληαη πεξηζζφηεξν απφ ηνλ απνθιεηζκφ θαη ηελ θηψρεηα 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ηνπο άλεξγνπο, ηα λέα άηνκα, ηα παηδηά, ηνπο γνλείο, ηα 

λνηθνθπξηά κε πάλσ απφ ηξία εμαξηψκελα παηδηά, θαζψο θαη ηα κνλνπξφζσπα 

λνηθνθπξηά ειηθησκέλσλ (ειηθίαο άλσ ησλ 65 εηψλ). 

Ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθή, κία άιιε ραξαθηεξηζηηθή ηάζε αλαθέξεηαη ζηνλ θίλδπλν 

θηψρεηαο ησλ λνηθνθπξηψλ κεζαίσλ εηζνδεκάησλ, κε έλα ή δχν παηδηά, ηα νπνία 

πιήηηνληαη ηδηαίηεξα απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε (Μπαινχξδνο, 2011). 

Δθηφο ηεο αλεξγίαο θαη ηεο κείσζεο ησλ εηζνδεκάησλ, είλαη γεγνλφο φηη ε χθεζε έρεη 

επεξεάζεη κηα ζεηξά άιισλ ζεκαληηθψλ παξαγφλησλ ζηε δσή ησλ πνιηηψλ. Απφ ηελ 

ρξνλνινγία ηνπ 2007 έσο ην 2013, ην άγρνο θαη ην αίζζεκα ηεο αλαζθάιεηαο ησλ 
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πνιηηψλ απμήζεθε ζε 18 απφ ηηο 41 ρψξεο νη νπνίεο δνθηκάδνληαη απφ ηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε (Fanjul, 2014). 

Ζ έληαζε ηεο ζεκεξηλήο χθεζεο νδεγεί θαη ζηε δξακαηηθή επηδείλσζε ηεο πγείαο ησλ 

πνιηηψλ. Ζ πγεία ζχκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο (Π.Ο.Τ.), νξίδεηαη 

σο:  «Τγεία  είλαη κία θαηάζηαζε νιηθήο ζσκαηηθήο, πλεπκαηηθήο θαη θνηλσληθήο 

επεμίαο, θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ θάηη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηελ απιή αλππαξμία 

αζζέλεηαο ή αλαπεξίαο», 

Πνιινί εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ππάξρεη ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο 

επηδείλσζεο ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ αηφκνπ θαη ηεο πγείαο ηνπ (Σζνχλεο, 

2013). Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε επηδξά ζε δείθηεο πγείαο, φπσο ηε λνζεξφηεηα, ην 

πξνζδφθηκν επηβίσζεο, ηε ζλεζηκφηεηα, αιιά θαη ηελ πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο 

πγείαο. 

πγθεθξηκέλα, ε ζρέζε αλάκεζα ζηνπο δείθηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ζηελ 

εξγαζία έρεη απνδεηρζεί ηδηαηηέξσο ηζρπξή (Μπνχξαο & Λχθνπξαο, 2011). Ζ 

εξγαζηαθή αζθάιεηα επλνεί ηελ επεκεξία, ηελ πγεία, θαη ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε.  

Ζ κεξηθή απαζρφιεζε, νη εηζνδεκαηηθέο αληζφηεηεο, ε αλεξγία, ε επηζθάιεηα ζηελ 

εξγαζία, ε έιιεηςε ζηέγεο νδεγνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ 

νκάδσλ κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ν θίλδπλνο ζσκαηηθψλ θαη ςπρηθψλ αζζελεηψλ 

(Μαιιηαξνχ & αξάθεο, 2012). 

Ο αληίθηππνο ησλ νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ είλαη ηδηαίηεξα έληνλνο ζηελ ςπρηθή πγεία 

ησλ αηφκσλ. Αθφκα θαη φηαλ νη γεληθνί δείθηεο πγείαο (πξνζδφθηκν δσήο, παηδηθή 

ζλεζηκφηεηα) δελ επεξεάδνληαη, ηα πνζνζηά ησλ ςπρηθψλ παζήζεσλ θαη εηδηθψλ 

αηηηψλ (απηνθηνλίεο, αλζξσπνθηνλίεο, θαηάρξεζε νπζηψλ, θαηάζιηςε), δηνγθψλνληαη 

ζε ζπλζήθεο απφηνκεο αχμεζεο ηεο θηψρεηαο (Σζνχλεο, 2013). 

ζνλ αθνξά ην γεγνλφο ησλ απηνθηνληψλ, παξαηεξείηαη κία αξθεηά αλεζπρεηηθή 

αχμεζε κεηά ην μέζπαζκα ηεο νηθνλνκηθή θξίζεο ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν. Ζ  Διιεληθή 

ηαηηζηηθή Τπεξεζία (ΔΛ.ΣΑΣ) ππνζηεξίδεη φηη, ν αξηζκφο ησλ ζαλάησλ ζηελ 

Διιάδα απφ απηνθηνλίεο, φπσο απηέο ραξαθηεξίζηεθαλ απφ ηηο ηαηξνδηθαζηηθέο θαη 

αλαθξηηηθέο αξρέο, αλήιζε ζε 508 γηα ην έηνο 2012, έλαληη ησλ 477 ην 2011 (αχμεζε 

7%) κε ηηο  απηνθηνλίεο ησλ αληξψλ λα ππεξηεξνχλ ησλ γπλαηθψλ. 
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Οη επαθφινπζεο δεκνζηνλνκηθέο πνιηηηθέο ιηηφηεηαο θαη ε νηθνλνκηθή χθεζε είραλ 

ζνβαξή αξλεηηθή επίδξαζε ζην θνηλσληθφ θξάηνο. ε κηα πξνζπάζεηα αλαζχληαμεο 

θαη ζπγθξάηεζεο ηεο νηθνλνκίαο, νη θπβεξλήζεηο ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ αχμεζαλ 

ηνπο θφξνπο ή/θαη κείσζαλ ηηο δεκφζηεο δαπάλεο. Λακβάλνληαο ππφςε ηηο αιιαγέο 

ζηε ζχλζεζε ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ, νη δαπάλεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ήηαλ απφ 

ηηο πην επάισηεο. 

Πεξίπνπ ζηα κηζά θξάηε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) νη θπβεξλήζεηο  ζεψξεζαλ 

ηηο δαπάλεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο κεησκέλεο πξνηεξαηφηεηαο ζε ζρέζε κε άιιεο 

δαπάλεο. Αλάκεζα ζηηο θνηλσληθέο δαπάλεο, νη δαπάλεο γηα ηα παηδηά θαη ηηο 

νηθνγέλεηεο δέρζεθαλ ηηο κεγαιχηεξεο πεξηθνπέο, ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ ρσξψλ 

(Martorano, 2014). 

ηηο κέξεο καο, ζηελ Διιάδα, ην θξάηνο πξφλνηαο πιήηηεηαη ζνβαξά. Ζ ρψξα 

θαιείηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη κηα δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή πνπ γηα πνιινχο δελ 

επηηξέπεη ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Παξ’ φια απηά, φπσο ζσζηά ην 

ζέηεη ν Σζνχλεο (2013) ην εξψηεκα είλαη, πνηνο ζέιεη ηελ επηβίσζε κηαο νηθνλνκίαο 

κε ζπλζιηκκέλνπο ηνπο αλζξψπνπο ηεο. 

 

2.3 Γεκόζην Υξένο θαη Έιιεηκκα ζηελ Διιάδα 

 

Τπάξρεη κία ακθίδξνκε ζρέζε κεηαμχ ρξένπο θαη ειιείκκαηνο. πγθεθξηκέλα, θάζε 

ρξφλν ε θπβέξλεζε έρεη δαπάλεο θαη έζνδα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, αλ νη δαπάλεο 

ππεξβαίλνπλ ηα έζνδα, ηφηε ε θπβέξλεζε ζεκεηψλεη έιιεηκκα κε απνηέιεζκα λα 

νδεγεζνχκε ζε δαλεηζκφ ρξεκάησλ απφ μέλεο ρψξεο, δεκηνπξγψληαο θάπνην ρξένο. 

Έηζη, ε ακθίδξνκε ζρέζε φηη ζε έλα έηνο ην έιιεηκκα απμάλεη ην ρξένο ην νπνίν έρεη 

ζπζζσξεπηεί απφ ηα πξνεγνχκελα έηε, αιιά θαη ην ζπζζσξεπκέλν ρξένο  ησλ 

πξνεγνχκελσλ εηψλ απμάλεη ην έιιεηκκα ζην ηξέρνλ έηνο (Βαγηαλφο et al., 2010). 

Ζ ζεσξία ηνπ Keynes ζηεξίδεηαη ζην έιιεηκκα θαη ζην δεκφζην ρξένο, ε νπνία 

απνδεηθλχεη φηη νη πεξηζζφηεξεο νηθνλνκηθέο αλαιχζεηο, ε άλνδνο ησλ ρξεψλ θαη ησλ 

ειιεηκκάησλ πξνθαιεί ζνβαξή κεηαβνιή ζην γεληθφ ζχλνιν ησλ θχξησλ 

καθξννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ (Βακβνχθαο, 2004). 
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χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ ζεσξία, ζηελ αχμεζε ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ γηα ηνπο 

ηφθνπο, ζπληειείηαη απφ ηελ άλνδν ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο. Παξ’ φια απηά, νη ηφθνη 

είλαη έλα εηζφδεκα γηα ηα άηνκα θαη ηνπο θνξείο πνπ ηνπο ιακβάλνπλ, έρνληαο σο 

ζπλέπεηα ηελ πεξίπησζε ηεο δηαρξνληθήο αχμεζεο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, λα ππάξρεη 

αχμεζε ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο θαη ηνπ πινχηνπ γηα νξηζκέλεο νηθνλνκηθέο 

ηάμεηο ηνπ πιεζπζκνχ, κε απνηέιεζκα λα πξνθαιείηαη αχμεζε ηνπ βηνηηθνχ ηνπο 

επηπέδνπ (Βακβνχθαο, 2004). 

Ζ Κευλζηαλή ζεσξία (νηθνλνκηθή ζεσξία), αλαθέξεη φηη απφ ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

ειιεηκκάησλ ζα πξνθιεζεί αχμεζε ζηελ πξνζθνξά ηνπ ρξήκαηνο,  κε ζπλέπεηα 

πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο ζηελ νηθνλνκία, ε αχμεζε ηνπ επίπεδνπ ηηκψλ ε νπνία ζα 

επηθέξεη ηελ αλχςσζε ησλ επηηνθίσλ κε ζπλεπαθφινπζν ησλ πηψζε θπξίσο ησλ 

ηδησηηθψλ επελδχζεσλ, θάηη πνπ ηειηθά ζα ζπληειέζεη ζηε κείσζε ηνπ εζληθνχ 

πξντφληνο (Βακβνχθαο, 2004). 

Δπηπξφζζεηα εμαηηίαο ησλ πιεζσξηζηηθψλ ηάζεσλ ηεο αχμεζεο ησλ εηζαγσγψλ θαη 

ηεο κείσζεο ησλ εμαγσγψλ ιφγσ ησλ πςειψλ ηηκψλ, ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ αγαζψλ 

ηνπ εζσηεξηθνχ ζε ζρέζε κε ηηο αληηζηνηρίεο ηνπ εμσηεξηθνχ, ζα ππάξμεη επηβάξπλζε 

ηνπ ηζνδπγίνπ ησλ πιεξσκψλ έρνληαο σο απνηέιεζκα  ηελ κείσζε ησλ 

ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαζεζίκσλ ηεο ρψξαο. 

πγθεθαιαηψλνληαο, ην δεκφζην έιιεηκκα, απφ εκπεηξηθή θπξίσο δηεξεχλεζε, 

θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα ρακειά πνζνζηά ηνπ ρξένπο ζε πνζνζηφ ηνπ 

Αθαζάξηζηνχ Δγρψξηνπ Πξντφλ (Α.Δ.Π.), κπνξεί λα έρνπλ ζεηηθέο επηπηψζεηο ζε έλα 

ζηάζηκν Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ (Α.Δ.Π.) θαη κφλν πάλσ απφ έλα ζπγθεθξηκέλν 

επίπεδν ρξένπο, ην νπνίν πξνθαιεί αξλεηηθέο επηπηψζεηο ιφγσ ηεο εθηφπηζεο 

(Γεσξγαθφπνπινο et al., 2007). 

 

2.4 Σν Πξόβιεκα ηνπ Αζθαιηζηηθνύ ζηελ Διιάδα 

 

ήκεξα, ην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα ηεο Διιάδαο βξίζθεηαη ζε πιήξε αδηέμνδν θαη έρεη 

δεκηνπξγήζεη κηα ηεξάζηηα καχξε ηξχπα ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο καο. Οη ιφγνη πνπ 

ζπκβάιινπλ ζε απηφ είλαη πνιινί θαη δηάθνξνη. Ζ γξαθεηνθξαηία, ε θνξνδηαθπγή, ν 
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πςειφο βαζκφο αλεξγίαο, ε θαθή δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηα ίδηα ηα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηεο ρψξαο είλαη θάπνηνη απφ ηνπο ιφγνπο πνπ έρνπλ θέξεη ην 

αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα ζε απηή ηελ άζιηα θαηάζηαζε.  

Οη θπβεξλήζεηο πνπ πέξαζαλ πξνζπάζεζαλ λα επηιχζνπλ ην πξφβιεκα ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ ηνκέα, ρξεζηκνπνηψληαο φκσο παζεηηθέο πνιηηηθέο, φπσο είλαη ε 

αχμεζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο πιένλ ζηελ ειηθία ησλ 67 εηψλ θαζψο 

επίζεο, θαη, νη πεξηθνπέο ζηηο ζπληάμεηο.  

Απηά ηα ζπλήζε κέηξα πνπ έπαηξλαλ νη θπβεξλήζεηο γηα λα επηιπζεί εγθαίξσο ην 

πξφβιεκα, ην κφλν πνπ πξνθαινχζαλ ήηαλ κηα κηθξή «αλάζα» ζηνλ αζθαιηζηηθφ 

ηνκέα, θαζψο ην πξφβιεκα μαλαεξρφηαλ ζπλερψο θαη πξνθαινχζε φιν θαη πην 

έληνλεο αληηδξάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ ζπληαμηνχρσλ (Κσηζνλφπνπινο, 

2008). 

 

2.5 Ζ Αληηκεηώπηζε ηεο Κξίζεο ζηελ Διιάδα 

 

Ζ ειιεληθή νηθνλνκία αληηκεησπίδεη ην πξφβιεκα ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ χθεζε, ην νπνίν έρεη δεκηνπξγήζεη έλα θαχιν θχθιν 

δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο, κε θχξην ζεκείν αλαθνξάο ηελ εληεηλφκελε 

αβεβαηφηεηα. 

Απηφο ν θαχινο θχθινο, έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δηαθνπεί αλ εληζρπζνχλ νη ζεηηθέο 

πξνζδνθίεο γηα ηελ νηθνλνκία (Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, 2012). Έηζη, ε δηαηήξεζε 

θαη ε αλάθηεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ αγνξψλ κέζσ ηνπ ρξένπο θαη ηεο ζχγθιηζεο 

ησλ ειιεηκκάησλ, αλαδεηθλχεηαη ζηηο κέξεο καο, σο θαζνξηζηηθφο γλψκνλαο θαη 

παξάγνληαο ζηελ άζθεζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο. 

Ζ ζχδεπμε ηεο δεκνζηνλνκηθήο επαλεθθίλεζεο θαη πξνζαξκνγήο ηεο πξαγκαηηθήο 

νηθνλνκίαο, κε βαζηθφ άμνλα ηε ζηξαηεγηθή έρεη σο θχξην ζηφρν ε ρψξα λα μεθχγεη 

απφ ηνλ θαχιν θχθιν ηεο χθεζεο θαη ησλ ειιεηκκάησλ. 

Θα πξέπεη λα επηδησρζεί ε δηακφξθσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

αμηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ θαη δξάζεσλ θαζψο θαη ε νκαιή ζπλέρηζε ησλ 
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απαξαίηεησλ δαλεηαθψλ ρξεκαηνδνηηθψλ ξνψλ απφ ηνλ κεραληζκφ ζηήξημεο, ηφζν 

γηα ηελ ηφλσζε ηεο ξεπζηφηεηαο ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία, φζν θαη γηα ηελ 

αλάζρεζε ησλ έληνλσλ πθεζηαθψλ πηέζεσλ. 

Απηή ε πξνζπάζεηα, ζα πξέπεη λα βαζηζηεί ζε δχν ππιψλεο. Ο πξψηνο ππιψλαο, είλαη 

ε εδξαίσζε ηεο πξνζαξκνγήο, ηεο δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο θαη ηεο πεηζαξρίαο, κε 

ζθνπφ ηνλ εμ’ νξζνινγηζκφ ηεο δεκφζηαο δαπάλεο θαη ηε δξαζηηθή θαηαπνιέκεζε 

ηεο ζπαηάιεο (Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, 2012). 

εκαληηθά ζηνηρεία απηήο ηεο πξνζπάζεηαο πξέπεη λα είλαη, ε κεηαξξχζκηζε ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ε κεηαξξχζκηζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο κε 

ηαπηφρξνλε πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο, ε πάηαμε ηεο δηαθζνξάο θαζψο θαη ε 

κεηαξξχζκηζε ζηε δεκφζηα δηνίθεζε (Βαγηαλφο et al., 2010; ηάρνο, 2010). 

Ο δεχηεξνο ππιψλαο, βαζίδεηαη ζηελ πινπνίεζε θαη ζηε πξνψζεζε ελφο κεγάινπ 

εχξνπο κέηξσλ θαη πνιηηηθψλ γηα ηελ ηφλσζε ηεο ξεπζηφηεηαο ζηελ πξαγκαηηθή 

νηθνλνκία θαη γηα ηελ αλάζρεζε ησλ έληνλσλ πθεζηαθψλ πηέζεσλ, ζηνρεχνληαο ζηε 

δηακφξθσζε κηαο δπλακηθήο γηα ηελ αλάθακςε νηθνλνκίαο ε νπνία ζα πεξηνξίζεη ηηο 

επηπηψζεηο ηεο χθεζεο ζην δεκνζηνλνκηθφ απνηέιεζκα (Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, 

2012). 

Σέηνηεο ελέξγεηεο κπνξνχλ λα είλαη: 

 Ζ ελίζρπζε ησλ θνηλσληθά επάισησλ νκάδσλ θαη ε ζηήξημε ηεο αγνξαζηηθήο 

δχλακεο ησλ κεζαίσλ ζηξσκάησλ. 

 Ζ αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο κε ηε ζηήξημε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηελ 

επηδφηεζε ηεο εξγαζίαο. 

 Ζ ζηήξημε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. 

 Σα κέηξα γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε ζηήξημε ησλ θπξηφηεξσλ κνριψλ ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο, δειαδή, ηελ λαπηηιία, ηε γεσξγία, ηνλ ηνπξηζκφ θαη 

ηελ θηελνηξνθία (ηάρνο, 2010). 

εκαληηθή επίζεο, είλαη θαη ε ζηήξημε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία. Ζ θπβέξλεζε ζα πξέπεη λα παξέρεη ζηε θνηλσλία έλα ζηαζεξφ ζεζκηθφ 

πιαίζην ην νπνίν λα πξνάγεη ηηο επελδχζεηο, ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα. 
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Μία νινθιεξσκέλε κεηαξξχζκηζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

απμήζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζε πνζνζηφ πνπ αλέξρεηαη 

κεγαιχηεξνπ ηνπ 15%. Γεδνκέλνπ φηη, ε ειιεληθή νηθνλνκία δηέπεηαη απφ 

αλαπνηειεζκαηηθέο θαη απζηεξέο ξπζκίζεηο, ε κεηαξξχζκηζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ 

πιαηζίνπ ζα επηθέξεη κεγάια νθέιε. Με ηνλ ηξφπν απηφλ, κπνξνχλ λα αληηζηξαθνχλ 

αξθεηά νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο ζηα εηζνδήκαηα. 

Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ε θπβέξλεζε κπνξεί λα απμήζεη ηηο 

επελδχζεηο ηεο ζην αλζξψπηλν θεθάιαην θαη ζηελ παηδεία. Δπνκέλσο, ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηε ζέζπηζε ησλ ζσζηψλ θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο ησλ αγνξψλ, γηα ηελ αχμεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο, απαξαίηεην ζπζηαηηθφ είλαη, έλα κνξθσκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ 

αθνχ κε ηνλ ηξφπν απηφ απμάλεηαη ε παξαγσγηθφηεηα ησλ ππάξρσλ επηρεηξήζεσλ θαη 

πξνζειθχνληαη λέεο, ηδίσο φζεο απαζρνινχληαη ζηνλ ηνκέα ησλ πξνεγκέλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ηερλνινγηψλ πςειήο αλάπηπμεο. 

Με δχν ηξφπνπο ε Διιάδα πξέπεη λα βειηηψζεη ηελ επίδνζε ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

παηδείαο δηαζέηνληαο αξρηθά πεξηζζφηεξνπο πφξνπο θαη δηαζθαιίδνληαο φηη νη πφξνη 

απηνί ρξεζηκνπνηνχληαη πην παξαγσγηθά θαη επελδχνληαο θαηά δεχηεξνλ 

πεξηζζφηεξν ζηνλ ηνκέα ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο έξεπλαο. Μία βειηησκέλε παηδεία, ζε 

θάζε πεξίπησζε, ζα απνθέξεη θαξπνχο κφλν φηαλ ζπλδπαζηεί κε ηε κεηαξξχζκηζε 

ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ, πνπ ζα δηεπθνιχλεη ηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ 

Διιάδα (Βαγηαλφο et al., 2010). 

 

2.6 Ζ Αλεξγία ηωλ Νέωλ ζηελ Διιάδα 

 

Ζ αλεξγία ησλ λέσλ αθνινπζεί ηηο κεηαβνιέο ηεο αλεξγίαο ησλ κεγαιχηεξσλ 

ειηθηψλ, κφλν πνπ ην επίπεδφ ηεο δηακνξθψλεηαη ζε πςειφηεξν επίπεδν. Με ιίγα 

ιφγηα απηφ ζεκαίλεη φηη νη ίδηνη παξάγνληεο πνπ επζχλνληαη γηα ηελ αλεξγία ησλ 

λέσλ, θαζνξίδνπλ ην κέγεζνο ηεο ζπλνιηθήο αλεξγίαο. Σν ζχλνιν ησλ ρσξψλ, γηα ηηο 

νπνίεο ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία, ζπζηεκαηηθά πςειφηεξν είλαη ην πνζνζηφ 

αλεξγίαο ησλ λέσλ κε ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνζηνχ γηα ηνπο ελήιηθεο.  
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Σν κέγεζνο ηεο αλεξγίαο πνπ πιήηηεη ηνπο λένπο ζήκεξα, ζέηεη ζε ακθηζβήηεζε θαηά 

θάπνηνλ ηξφπν αξθεηέο θπξίαξρεο αληηιήςεηο γηα ηα αίηηα εκθάληζεο ηεο αλεξγίαο 

ζηνλ επξσπατθφ ρψξν θαηά ηα ηειεπηαία 30 ρξφληα. Ηδηαίηεξα ακθηζβεηήζηκεο είλαη 

νη εξκελείεο πνπ ηνλίδνπλ ηελ χπαξμε αθακςηψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ην ξφιν ησλ 

επηδνκάησλ αλεξγίαο θαη ηελ έιιεηςε θηλεηηθφηεηαο. Δίλαη θνηλή παξαδνρή φηη ην 

ζεζκηθφ πιαίζην θαη νη αγνξέο εξγαζίαο πξνζθέξνπλ ζηνπο λένπο ζεκαληηθά 

ρακειφηεξν βαζκφ πξνζηαζίαο. 

Λφγσ ηεο κεγάιεο χθεζεο πνπ καζηίδεη ηε ρψξα καο θαη πνπ ζπλερψο βαζαίλεη, ε 

έθξεμε ηεο αλεξγίαο, ε παξάηαζε ηεο εξγαζηαθήο αλαζθάιεηαο γηα ηηο ζπκβάζεηο 

εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ε «δηεπζέηεζε» ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο θαη ε είζνδνο ησλ 

λέσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο κε κηζζφ ησλ πεληαθνζίσλ ελελήληα επξψ (590) κεηθηά, 

είλαη νξηζκέλνη παξάγνληεο νη νπνίνη ζπλζέηνπλ έλα «εθξεθηηθφ θνθηέηι» ζηελ 

Διιεληθή αγνξά εξγαζίαο ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν.  

Μεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο νη λένη πηπρηνχρνη απφ ηα πεξηζζφηεξα αλψηαηα 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα (ΑΔΗ) αληηκεησπίδνπλ ηελ ππναπαζρφιεζε ή ηελ 

εηεξναπαζρφιεζε θαη ηελ αλεξγία. ε πξφζθαηε έξεπλα ζε αδηφξηζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πηπρίνπ ηνπο, έλαο ζηνπο ηέζζεξηο 

ήηαλ άλεξγνο γηα πεξηζζφηεξν απφ ελάκηζε ρξφλν, νη κηζνί απαζρνινχληαλ ζε 

εξγαζίεο εληειψο άζρεηεο κε ηελ επηζηήκε ηνπο, φπσο νη ηακίεο ζε ζνχπεξ κάξθεη, νη 

ππάιιεινη θαηαζηεκάησλ έλδπζεο θαη ππφδεζεο, νη ππάιιεινη θαη νη απνζεθάξηνη, 

ζεξβηηφξνη, νδεγνί ηαμί θαη ινηπά ηνπξηζηηθήο θχζεσο επαγγέικαηα, θαη έλαο ζηνπο 

ηέζζεξηο ππναπαζρνινχληαλ ζε δνπιεηέο ζρεηηθέο κε ηηο ζπνπδέο ηνπο φπσο ζε 

θξνληηζηήξηα θαη ζε ηδηαίηεξα καζήκαηα. 

Οη ρακειέο απνιαβέο θαη ε πςειή αλεξγία δείρλνπλ ηελ πφξηα εμφδνπ ζηνπο λένπο, 

νη νπνίνη είλαη απνγνεηεπκέλνη απφ ηελ ρψξα ηνπο. Ζ παξαηεηακέλε χθεζε 

δεκηνπξγεί θχκα κεηαλάζηεπζεο λένπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ αθνχ, έλαο ζηνπο 

δέθα ήδε ςάρλεη γηα δνπιεηά ζε άιιε ρψξα ή πξνζπαζεί λα ζπλερίζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ 

ζην εμσηεξηθφ, γηα λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε άιιεο αγνξέο εξγαζίαο ελψ νη 7 ζηνπο 

10 απφθνηηνπο ειιεληθψλ Παλεπηζηεκίσλ επηζπκνχλ λα θχγνπλ ζην εμσηεξηθφ γηα λα 

εξγαζηνχλ. Αληίζεηα απνηειέζκαηα έρεη θέξεη κέρξη ζηηγκήο ε επηινγή ηεο κεγάιεο 

πεξηνξηζηηθήο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο σο αλαγθαία γηα ηελ έμνδν ηεο ρψξαο καο 

απφ ηελ χθεζε.  
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Σα κέηξα πνπ παίξλνληαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή εθηφο ησλ άιισλ δεηλψλ πνπ 

έρνπλ επηθέξεη ζηελ Διιεληθή θνηλσλία, δηαιχνπλ θαη θαηαζηξέθνπλ ηελ θνηλσληθή 

ζπλνρή ζηνλ θξίζηκν ηνκέα ησλ αζθαιηζηηθψλ/εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ κε 

απνηέιεζκα ην 40% ησλ λέσλ ζηηο ειηθίεο απφ 15 έσο 24 εηψλ λα κελ κπνξνχλ λα 

βξνπλ δνπιεηά.  

Μάιηζηα ππνινγίδεηαη φηη ην 30% ησλ λέσλ πηπρηνχρσλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

ζηελ Διιάδα πεξίπνπ είλαη άλεξγνη, φηαλ ν επξσπατθφο κέζνο φξνο είλαη ζην 14% 

(ΗΝΔ – ΓΔ, 2011). 

 

2.6.1 Πνιηηηθά κέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο ηωλ λέωλ 

Γηα ηελ κείσζε ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ αηφκσλ απαηηείηαη αλάιεςε δξάζεο 

ηαπηφρξνλα ζε ηξία πεδία άζθεζεο πνιηηηθήο ηα νπνία είλαη:  

 ηελ νηθνλνκία 

 ηελ εθπαίδεπζε, θαη, 

 ηελ απαζρφιεζε. 

Δπηπιένλ, ελδείθλπληαη θαη ηξία είδε πνιηηηθψλ κέηξσλ ηα νπνία είλαη:  

 Μέηξα νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. 

 Μέηξα εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, θαη, 

 Μέηξα πνιηηηθψλ γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Σα κέηξα εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζα πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ζε: 

1. Πεξηζζφηεξν επέιηθηε νξγάλσζε ηεο κεηάβαζεο απφ ην ζρνιείν ζην 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. 

2. Καιχηεξε δηαζχλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο (επαγγεικαηηθήο) εθπαίδεπζεο κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο. 

3. Γπλαηφηεηα δηαπεξαηφηεηαο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ εθπαίδεπζεο. 

4. Ηζρπξφηεξε παξνπζία δπαδηθψλ δνκψλ (κάζεζεο βαζηζκέλεο ζηελ εξγαζία) 

ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε. 
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5. Καιχηεξε ελεκέξσζε θαη ζπκβνπιεπηηθή ελεκέξσζε γηα ηνλ επαγγεικαηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ. 

6. Σέινο, αχμεζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε. 

ε φηη αθνξά ηα κέηξα πνιηηηθήο πνπ αθνξνχλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο κπνξνχλ λα 

αλαθεξζνχλ επηγξακκαηηθά άιια έμη ζεκεία:  

1. Δλεξγνπνίεζε θαη πξνψζεζε ηεο ζχζηαζεο θαη ηεο απηναπαζρφιεζεο 

επηρεηξήζεσλ απφ λένπο αλζξψπνπο. 

2. Πξνψζεζε βηψζηκεο απαζρφιεζεο ησλ λέσλ κε επηδφηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

3. Βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ αληηζηνίρεζεο ηεο πξνζθνξάο κε ηε δήηεζε 

εξγαζίαο, εηδηθά γηα ηνπο λένπο, απφ ηνλ Οξγαληζκφ Απαζρνιήζεσο Δξγαηηθνχ 

Γπλακηθνχ (Ο.Α.Δ.Γ). 

4. Δλίζρπζε κέηξσλ απφθηεζεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο κε ηε κνξθή κάζεζεο 

βαζηζκέλεο ζηελ εξγαζία. 

5. Πξναγσγή ηεο εξγαζηαθήο θηλεηηθφηεηαο ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη δηεζλέο 

επίπεδν. 

6. Απνηειεζκαηηθφηεξε δηθηχσζε ησλ δηαθφξσλ θνξέσλ, φπσο ησλ Κέληξσλ 

Πξνψζεζεο ζηελ Απαζρφιεζε (Κ.Π.Α.), ησλ Γνκψλ Απαζρφιεζεο θαη 

ηαδηνδξνκίαο ησλ Αλψηαησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ (ΑΔΗ), ησλ ζρνιείσλ, ησλ 

ππεξεζηψλ θνηλσληθήο κέξηκλαο λέσλ, ηνπ Οξγαληζκνχ Απαζρνιήζεσο Δξγαηηθνχ 

Γπλακηθνχ (Ο.Α.Δ.Γ), θαη ησλ Κέληξσλ πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθνχ 

Πξνζαλαηνιηζκνχ. Χζηφζν, ηα πην ζεκαληηθά είλαη ηα κέηξα ηεο νηθνλνκηθήο 

πνιηηηθήο, ηα νπνία κπνξνχλ λα κεηψζνπλ κε βηψζηκν ηξφπν ηελ αλεξγία ησλ λέσλ 

ζηηο Δπξσπατθέο ρψξεο.  

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πνιηηηθψλ ή ησλ κέηξσλ εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 

απαζρφιεζεο εμαξηάηαη πάληνηε απφ ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, φπνπ εθαξκφδνληαη. 

Παξ’ φιεο ηηο πνιηηηθέο δειψζεηο πξνζέζεσλ θαη ηηο κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο 

νη λένη ζα έρνπλ βηψζηκε πξννπηηθή απαζρφιεζεο κφλν αλ πξνζθέξνληαη επαξθείο 

θαη θαιήο πνηφηεηαο ζέζεηο εξγαζίαο.  
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ζν ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία δελ δεκηνπξγνχληαη ζέζεηο εξγαζίαο, φια ηα άιια 

κέηξα, εληζρπηηθά, ππνζηεξηθηηθά ή θαη καθξνπξφζεζκα δηαξζξσηηθά, δελ επαξθνχλ 

πιήξσο γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Σα θνλδχιηα απφ ην Δπξσπατθφ 

Κνηλσληθφ Σακείν (Δ.Κ.Σ.) θαζψο θαη απηά πνπ ζα δηαηεζνχλ ζηελ Διιάδα γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο Δγγχεζεο γηα ηε Νενιαία  - ζπλνιηθά 240.000.000 επξψ  κπνξνχλ σο 

λα ζπκβάινπλ βξαρππξφζεζκα ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο, θαζψο επίζεο, θαη 

λα επηηξέςνπλ πξνζσξηλά ηελ απφθηεζε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο. Έηζη ζην πνιηηηθφ 

πεξηβάιινλ φζν θαη ζην νηθνλνκηθφ δελ ζηαζεξνπνηείηαη θαη νη παξαγσγηθέο 

επελδχζεηο δελ πξαγκαηνπνηνχληαη. 

Ζ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο ησλ λέσλ αλαζηέιινπλ ηηο δπλαηφηεηεο δηεχξπλζεο θαη 

θίλεζεο ηεο νηθνλνκίαο. Έσο θαη ζήκεξα, ζε επξσπατθφ επίπεδν, πηνζεηήζεθε ε  

πνιηηηθή απζηεξήο ιηηφηεηαο, ε νπνία ζηάζεθε ε αηηία καδηθήο απψιεηαο ζέζεσλ 

εξγαζίαο θαη πνιχ ζεκαληηθψλ κεηψζεσλ εηζνδήκαηνο, ζε κηα ζεηξά ρσξψλ πνπ 

επιήγεζαλ ηδίσο απφ ηελ θξίζε. Δπηπηψζεηο απηνχ είλαη, ε επηδείλσζε ηεο 

θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη κηα εθ λένπ αχμεζε ηεο νχησο ή άιισο 

πςειήο αλεξγίαο.  

Γηα απηφ έρεη ζεκειηψδε ζεκαζία λα ππάξμεη ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ δεκφζηνπ, ηνπ 

ηδησηηθνχ θαη ηνπ θνηλσληθνχ ηνκέα θαη λα δεκηνπξγεζνχλ κέζσ ησλ ηδησηηθψλ θαη 

ησλ  δεκφζησλ θαη επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ, βηψζηκεο θαη αμηφινγεο ζέζεηο 

εξγαζίαο. ε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο, ζα νδεγήζεη κφλν ε επηζηξνθή ζε 

πνξεία αλάπηπμεο. 

Πξνυπνζέζεηο γηα απηφ είλαη:  

 Ζ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο  

 Ζ πξνψζεζε λενθπψλ επηρεηξήζεσλ θαη θαηλνηφκσλ έξγσλ ζε νηθνλνκηθά 

αλαπηπζζφκελνπο ή ηζρπξνχο θιάδνπο (κεηαμχ άιισλ ε λαλνηερλνινγία, νη 

πδαηνθαιιηέξγεηεο, ε θαξκαθεπηηθή, νη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ή ε 

δηαρείξηζε απνβιήησλ).  

 Καιχηεξε δηαζχλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο (επαγγεικαηηθήο) εθπαίδεπζεο κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο.  

 Τπέξβαζε ηνπ πειαηεηαθνχ ζπζηήκαηνο θαηά ηελ πιήξσζε θελψλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο, φπσο θαη ε πινπνίεζε ελφο επελδπηηθνχ θαη καθξνπξφζεζκνπ 
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νηθνλνκηθνχ πξνγξάκκαηνο. ε φινπο απηνχο ηνπο ηνκείο απαηηείηαη 

επεηγφλησο πνιηηηθή δξάζε. 

Παξάιιεια, ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη νη λένη, κε πξνζδνθψληαο θάηη απφ ην θξάηνο, 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη γηα λα κπνξέζνπλ λα βγνπλ απφ ην «ιαβχξηλζν» ηεο θξίζεο. 

ηελ Διιάδα φιν θαη πεξηζζφηεξνη λένη ζπζηήλνπλ λενθπείο επηρεηξήζεηο πνπ 

επεθηείλνληαη ζην εμσηεξηθφ θαη ραίξνπλ δηεζλνχο αλαγλψξηζεο θαη επηδεηθλχνπλ ην 

επηρεηξεκαηηθφ ζάξξνο. Αληαιιάζζνληαο εκπεηξίεο θαη πξνζθέξνληαο ππεξεζίεο 

ζπκβνπιεπηηθήο ζε ζπλαδέιθνπο ηνπο, δεκηνπξγνχλ δίθηπα. πκκεηέρνπλ ζε 

πεξηβαιινληηθά θαη θνηλσληθά έξγα, ζε δξάζεηο πξνζηαζίαο ηεο εγρψξηαο παλίδαο θαη 

ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, κέζσ ησλ νπνίσλ απνθηνχλ γεληθέο δεμηφηεηεο αιιά 

θαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο.  

ε επξσπατθά πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο, αξθεηνί λένη ζπκκεηέρνπλ, ζπιιέγνπλ 

εκπεηξίεο ζην εμσηεξηθφ, απνθηνχλ γλψζεηο μέλσλ γισζζψλ θαη δηαπνιηηηζκηθέο 

δεμηφηεηεο. ινη απηνί, θαη θαζέλαο απφ απηνχο κε ηε δηθή ηνπ ζέζε θαη ην δηθφ ηνπ 

ηξφπν, κφλνη ηνπο ζα πάξνπλ ζηα ρέξηα ηνπο ην λήκα πνπ ζα νδεγήζεη ηνπο ίδηνπο 

αιιά θαη ηε ρψξα έμσ απφ «ην ιαβχξηλζν ηεο θξίζεο» (Ioannidou & Stavrou, 2013). 

 

2.6.2 πλέπεηεο ηεο αλεξγίαο ηωλ λέωλ 

Ζ αλεξγία ζηηο κέξεο καο δπζηπρψο είλαη κάζηηγα, θαη ηα κεγαιχηεξα σο κφληκε 

απεηιή. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί, ην δήηεκα είλαη ν λένο λα εξγαζηεί θαη φρη απιά λα 

«απαζρνιεζεί». Φπζηθά, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε  πνπ ν λένο βξεη θάπνηα ζέζε 

εξγαζίαο θαη ζηαζεί ηπρεξφο, πνπ απηφ ζηηο κέξεο καο ζπκβαίλεη γηα κηθξφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα.   

Σνλ ηειεπηαίν θαηξφ, ε ειιεληθή νηθνλνκία δηεθδηθεί ζπλερψο ηελ πξψηε ζέζε φζνλ 

αθνξά ηελ αλεξγία ζηνπο λένπο. ηελ ρψξα καο ε παηδεία νινέλα θαη πην έληνλα 

παξάγεη αλέξγνπο. Γηα απηφ ηνλ ιφγν, θαλέλαο δελ πξέπεη λα απνξεί πνπ είκαζηε ε 

κνλαδηθή ρψξα πνπ παξαηεξείηαη ην παξάδνμν θαηλφκελν, φπνπ ην πνζνζηφ αλεξγίαο 

ησλ απφθνηησλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο ή ηεο ηξηηνβάζκηαο (Λχθεην ή Παλεπηζηήκην) 

εθπαίδεπζεο είλαη πςειφηεξν απφ ην πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ απνθνίησλ Γπκλαζίνπ.   
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Οη ρακειέο απνιαβέο πνπ ιακβάλνπλ νη λένη θαζψο θαη ν πςειφο αξηζκφο ησλ 

αλέξγσλ δείρλνπλ ηελ πφξηα εμφδνπ ζηα λέα παηδηά, νη νπνίνη είλαη απνγνεηεπκέλνη 

απφ ηελ ρψξα ηνπο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, νη «κνξθσκέλνη» λένη πνπ ξηζθάξνπλ 

θαη δνθηκάδνπλ ηελ ηχρε ηνπο ζην εμσηεξηθφ, αλήθνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζηελ 

θαηεγνξία εθείλσλ πνπ θαηέρνπλ ηα πεξηζζφηεξα πξνζφληα (π.ρ.: μέλεο γιψζζεο, 

κεηαπηπρηαθά, δηδαθηνξηθά, ΔCDL θηι.).  

Αλακελφκελν ήηαλ ην θαηλφκελν, λα δηαξξένπλ δηαξθψο λέα «κπαιά» ζην εμσηεξηθφ, 

θάηη πνπ ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ απμάλεηαη κε έληνλνπο ξπζκνχο ιφγσ ηεο 

ζπλερηδφκελεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. ηνλ θαηάινγν αλεξγίαο αλαγξάθνληαη πνιιά 

λέα παηδηά θαη πνιιέο θνξέο παξακέλνπλ εθεί γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα κε 

απνηέιεζκα νξηζκέλνη λα αλαγθάδνληαη λα απνξξνθεζνχλ ζε επαγγέικαηα ηα νπνία 

δελ ηαηξηάδνπλ κε ηα πξνζφληα ηνπο, γηα βηνπνξηζηηθνχο ιφγνπο.  

Οη άλεξγνη λένη, είλαη παηδηά πνπ κεγάισζαλ κε κεγάια φλεηξα, αιιά ηα πξάγκαηα 

δπζηπρψο δελ έξρνληαη πάληα φπσο ηα ζέινπκε. Γηα φινπο ηνπο λένπο πνπ 

αγσλίδνληαη γηα κία θαιχηεξε δσή θαη έλα θαιχηεξν κέιινλ, νη επηπηψζεηο ηεο 

αλεξγίαο, είλαη πνιιέο θαη κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ πνιινχο ηνκείο. 

ην ρεδηάγξακκα 2.1 Παξνπζηάδνληαη νη Δπηπηψζεηο ηεο Αλεξγίαο ησλ Νέσλ. 

 

 

ρεδηάγξακκα 2.1: Δπηπηώζεηο ηεο Αλεξγίαο ηωλ Νέωλ 

 

Ζ αδήισηε εξγαζία, απνηειεί έλα απφ ην πην ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ απαζρνιεί 

ηφζν ηα άιια θξάηε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.), φζν θαη ηε ρψξα καο. Ζ 
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αδήισηε εξγαζία ζηε ρψξα καο απνηειεί δηαξζξσηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο, πξάγκα πνπ ζηνπο νξγαληζκνχο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο αζθεί 

πνιχπιεπξεο αξλεηηθέο επηδξάζεηο, ελψ παξάιιεια απνηειεί  έλα ζνβαξφ εκπφδην 

νκαιήο έληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

ηνλ Πίλαθα 2.2 παξνπζηάδνληαη θάπνηεο απφ ηηο πην ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο απηνχ 

ηνπ θαηλνκέλνπ. 

Γελ είλαη αξθεηά δπλαηνί ραξαθηήξεο κε απνηέιεζκα λα κελ παίξλνπλ αξθεηέο 

πξσηνβνπιίεο γηα ηελ δσή ηνπο θαη λα πηνζεηνχλ κηα απαηζηφδνμε ζηάζε δσήο. 

 

Πίλαθαο 2.1: πλέπεηεο ηεο Αλεξγίαο ηωλ Νέωλ 

Δξγαζία ρσξίο έλζεκα. 

Σα ηαιέληα θαη νη ηθαλφηεηεο ησλ λέσλ κέλνπλ αλαμηνπνίεηα. 

Γεισκέλε εξγαζία 4 σξψλ απαζρφιεζεο, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα νη ψξεο 

απαζρφιεζεο είλαη 8. 

Μπνξεί λα θαηαθχγνπλ ζε παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο γηα παξάδεηγκα 

λαξθσηηθά, αιθνφι θηι. 

Απνηειεί απψιεηα ηεο αλεξγίαο, ιφγσ ηνπ φηη αλήθνπλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ 

Μεηαλάζηεπζε ησλ λέσλ ζε άιιεο ρψξεο. 

Λφγσ ηεο έιιεηςεο ρξεκάησλ νη λένη απνκνλψλνληαη θνηλσληθά. 

 

Σαπηφρξνλα, απνηειεί έλα κείδνλ θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ ζέκα. Κνηλσληθφ, γηαηί 

ππνκνλεχεη ηελ νηθνλνκηθή επάξθεηα ηνπ αζθαιηζηηθνχ καο ζπζηήκαηνο θαη 

πνιηηηθφ, γηαηί αθπξψλεη ηε ζεκειηψδε αξρή ηεο αληζφηεηαο ησλ πνιηηψλ θαζψο θαη 

ηεο ηζφηηκεο ζπκκεηνρήο ζηα δεκφζηα βάξε. Δίλαη έλα θαηλφκελν πνπ ην πνζνζηφ 

ηνπ απμάλεηαη ζπλερψο θαη ζπλήζσο παξνπζηάδεηαη ζηνπο λένπο. Γηα απηφ ηνλ ιφγν, 

ε θαηαπνιέκεζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο πξέπεη λα απνηειεί πςειή πξνηεξαηφηεηα, 

κε θχξην ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ησλ ζηνηρεησδψλ αζθαιηζηηθψλ θαη εξγαζηαθψλ 

δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ. 
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Αξθεηνί νηθνλνκνιφγνη αλαθέξνπλ φηη ην κέιινλ θάζε ρψξαο θαζνξίδεηαη θπξίσο 

απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θαιιηεξγνχληαη νη πνιίηεο, θαη πσο αμηνπνηνχληαη νη 

δεμηφηεηεο, πφζν κάιινλ γηα ηνπο λένπο. Μηα ηεξάζηηα αλαμηνπνίεηε δεμακελή 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηε ρψξα καο απνηεινχλ νη λένη, κε απνηέιεζκα ν 

παξαγσγηθφο ηζηφο ηεο νηθνλνκίαο λα ζηεξείηε ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο ηδέεο ησλ λέσλ, 

δειαδή, ην πην δπλακηθφ ηκήκαηνο  ηνπ πιεζπζκνχ. Πξέπεη φινη καδί λα δξάζνπκε 

γξήγνξα, ππάξρεη αλάγθε ζηήξημεο ησλ λέσλ αλζξψπσλ, δηφηη εθαηνληάδεο ρηιηάδεο 

λένη έρνπλ «αρξεζηεπηεί» εμαηηίαο ηεο αλεξγίαο (Κνληφο, 2009). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 ΤΓΔΗΑ 

3.1 Ο Πιεζπζκόο ηεο Διιάδαο 

 

Μεηά ην 2010 έρεη παξαηεξεζεί κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Διιάδαο, ε νπνία 

νθείιεηαη ζηελ κείσζε ηεο γνληκφηεηαο θαη ζηε κεηαλάζηεπζε. Τπνινγίδεηαη φηη 

πεξίπνπ 80.000 Έιιελεο κεηαλαζηεχνπλ θάζε ρξφλν θαζψο αδπλαηνχλ λα βξνπλ 

εξγαζία θαη λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρψξαο.  

Ζ αλαπαξαγσγηθφηεηα ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ θπκαίλεηαη ζε πνιχ ρακειά 

επίπεδα ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο. Οη γελλήζεηο ζηελ Διιάδα 

θαηά ην 2014 παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή κείσζε, ζε αληίζεζε κε ηνπο ζαλάηνπο πνπ 

παξνπζίαζαλ αχμεζε. Καηά ην 2004-2010 παξαηεξήζεθε κηα αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ 

ζηελ Διιάδα, ε νπνία σζηφζν νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ κεηαλάζηεπζε. (Λψιεο, 

2001) 

 

3.1.1 Θλεζηκόηεηα 

ηελ Διιάδα παξνπζηάδεηαη κηα ζηαζεξή πησηηθή πνξεία ηεο ζλεζηκφηεηαο ηα 

ηειεπηαία ρξφληα. Ζ κείσζε ηεο ζλεζηκφηεηαο θπξίσο ζε κεγάιεο ειηθίεο πηζαλφλ λα 

νθείιεηαη ζηελ βειηίσζε ηεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο ζπγθξηηηθά κε ηα 

παιηφηεξα ρξφληα, παξά ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγεί ε νηθνλνκηθή θξίζε.  

Μηα κηθξή αχμεζε ζεκεηψζεθε ζηελ βξεθηθή ζλεζηκφηεηα ε νπνία βξέζεθε ιίγν 

κεγαιχηεξε ην έηνο 2014 ζπγθξηηηθά κε ην έηνο 2013. ζν αλαθνξά ηελ 

πεξηγελλεηηθή ζλεζηκφηεηα, κέρξη ην 2006 θάλεθε λα παξνπζηάδεη κείσζε, σζηφζν 

κηα αχμεζε παξαηεξήζεθε θαηά ηα έηε 2009-2012. Οη δηαθπκάλζεηο απηέο κπνξεί λα 

ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε.  

εκαληηθφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη αηηίεο ζαλάηνπ νη νπνίεο θαίλεηαη λα 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ δηαηξνθή θαη ηνλ ηξφπν δσήο πνπ επηιέγεη ν ειιεληθφο 

πιεζπζκφο ζε πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο. Σα λνζήκαηα ηνπ θπθινθνξηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαίλεηαη λα θαηέρνπλ ηελ πξψηε ζέζε κε ηα θαθνήζε λενπιάζκαηα θαη 
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ηηο παζήζεηο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ λα αθνινπζνχλ. πγθεθξηκέλα, νη παζήζεηο ηνπ 

θπθινθνξηθνχ ζπζηήκαηνο αθνξνχλ ζρεδφλ ηηο κηζέο αηηίεο ζαλάηνπ θαηά ην έηνο 

2013. Δπηπιένλ, ε ππέξηαζε, σο αηηία ζλεζηκφηεηαο έρεη ζπλερή απμεηηθή ηάζε ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία, επηβαξχλνληαο πεξεηαίξσ ην θαξδηαγγεηαθφ ζχζηεκα (ηαχξνπ 

& ηαχξνπ, 2012). 

 

3.1.2 ωκαηηθή λνζεξόηεηα 

Ζ δηάξθεηα λνζειείαο ελφο αζζελή ζην λνζνθνκείν ζε ζπλδπαζκφ κε ησλ αξηζκφ 

εμηηεξίσλ, απνηεινχλ ζεκαληηθνχο δείθηεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ λνζνθνκείσλ. 

Δπηπιένλ, ε δξαζηεξηφηεηα απηή επεξεάδεηαη θαη απφ άιινπο παξάγνληεο φπσο ε 

δηαζεζηκφηεηα ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ, ε θαηάιιειε θαξκαθεπηηθή αληηκεηψπηζε θαη ε 

ζσζηή απνθαηάζηαζε θαη απνζεξαπεία.  

Απφ ην 2003 έσο ην 2012 ν αξηζκφο εηζαγσγψλ ζηα ειιεληθά λνζνθνκεία απμήζεθε 

ζεκαληηθά. Σα πην ζπρλά λνζήκαηα ζε πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο είλαη ηα ινηκψδε 

λνζήκαηα, ιφγσ ηεο επηδείλσζεο ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη δηαηξνθήο θαη ηεο 

δπζθνιίαο πξφζβαζε ζηελ απαξαίηεηε ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε.  

Σν έηνο 2013, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο Hellas Health V πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην Ηλζηηηνχην Κνηλσληθήο θαη Πξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Κέληξν Μειεηψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο, ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ην 55,5% ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ δήισζε φηη πάζρεη απφ 

θάπνην ρξφλην λφζεκα, πνζνζηφ ζεκαληηθά πην απμεκέλν ζε ζχγθξηζε κε ηα 

πξνεγνχκελα έηε.  

Πξψην ρξφλην λφζεκα ζε ζπρλφηεηα ήηαλ ε ππέξηαζε θαη δεχηεξε ε 

ππεξρνιεζηεξνιαηκία. Αθνινπζνχλ ε νζηεναξζξίηηδα ηζρίνπ ή γφλαηνο θαη ν 

ζαθραξψδεο δηαβήηεο ηχπνπ 2. ιεο απηέο νη παζήζεηο ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηηο 

δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ε ηνλ ηξφπν δσήο πνπ αθνινπζεί ζε 

πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο.  

ζν αλαθνξά ηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα ζηεθαληαία λφζνο θαίλεηαη αλ 

παξνπζηάδεηαη πην ζπρλά ζηνπο άληξεο, ελψ ζε έλα κεγάιν πνζνζηφ πνπ εκθάληζαλ 

ζηεθαληαία λφζν ζπλππήξρε αξηεξηαθή ππέξηαζε, δπζιηπηδαηκία ή ζαθραξψδεο 
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δηαβήηεο ηχπνπ 2. Δμίζνπ ζπρλέο είλαη νη ςπρνινγηθέο παζήζεηο κε πνιχ ζπρλέο ηηο 

αγρψδεηο δηαηαξαρέο θαη ηελ θαηάζιηςε.  

πκπεξαζκαηηθά, ε νηθνλνκηθή θξίζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θαθέο ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο θαη ζηελ πηνζέηεζε ιαλζαζκέλσλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ. ια απηά 

έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο λνζεξφηεηα θαη ηελ αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο 

εκθάληζεο θαξδηαγγεηαθψλ αζζελεηψλ. Παζήζεηο φπσο ε ππέξηαζε θαη ε 

δπζιηπηδαηκία θαηέρνπλ ηελ πξψηε ζέζε θαζψο ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηνλ ηξφπν δσήο 

πνπ αθνινπζεί έλα άηνκν (ηαχξνπ & ηαχξνπ, 2012) 

 

3.1.3 Φπρηθή λνζεξόηεηα 

Ζ θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ελφο αηφκνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε θνηλσληθνχο θαη 

νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο, φπσο ε θηψρεηα. ε πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο νη 

παξάγνληεο απηνί απμάλνληαη κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ ςπρηθψλ λνζεκάησλ. 

έρεη δηαπηζησζεί φηη ηα άηνκα πνπ αληηκεησπίδνπλ θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα, έρνπλ απμεκέλν θίλδπλν γηα εκθάληζε θάπνηα ςπρηθήο δηαηαξαρήο.  

χκθσλα κε έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Διιάδα, ηα άηνκα κε πςειφηεξν 

εηζφδεκα θαη πςειφηεξν εθπαηδεπηηθφ επίπεδν είραλ κεησκέλε πηζαλφηεηα λα είλαη 

ιππεκέλνη ή κειαγρνιηθνί πην ζπρλά, ζε αληίζεζε κε ηνπο άλεξγνπο πνπ είραλ 

απμεκέλε πηζαλφηεηα. Ζ κεγαιχηεξε επηδείλσζε ζηελ ςπρηθή πγεία ησλ Διιήλσλ 

ζεκεηψζεθε απφ ην 2008 έσο ην 2013 φπνπ ε αλεξγία ήηαλ πνιχ  πςειή.  

εκαληηθή αχμεζε παξαηεξήζεθε θαη ζηελ εκθάληζε ηεο θαηάζιηςεο ζηνλ ειιεληθφ 

πιεζπζκφ. Σα άηνκα κε έληνλεο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο βξέζεθε φηη είραλ πην 

απμεκέλν θίλδπλν λα εκθαλίζνπλ θαηαζιηπηηθά επεηζφδηα ζε ζρέζε κε ηα νηθνλνκηθά 

επθαηάζηαηα άηνκα. Τςειφηεξν θίλδπλν λα εκθαλίζνπλ θαηάζιηςε θαίλεηαη λα 

δηαηξέρνπλ ηα άηνκα άλσ ησλ 45 εηψλ, ηα άηνκα ρακεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ θαη 

νη άλεξγνη. Δμίζνπ ζπλεζηζκέλε είλαη θαη ε δηαηαξαρή γεληθεπκέλνπ άγρνπο πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζε έλα κεγάιν κέξνο ηνπ νηθνλνκηθά αζζελνχο πιεζπζκνχ.  

Μεγάιε αλεζπρία παξαηεξείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζρεηηθά κε ηελ αχμεζε ησλ 

απηνθηνληψλ ζηελ Διιάδα. Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηα πνζνζηά 

απηνθηνληψλ ζηελ Διιάδα ήηαλ πνιχ ρακειά. Πιένλ ην πνζνζηφ έρεη απμεζεί 
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ζεκαληηθά, κε ηνλ αξηζκφ ησλ αληξψλ λα είλαη ηεηξαπιάζηνο απφ ηνλ αληίζηνηρν ησλ 

γπλαηθψλ. Ζ αχμεζε απηή παξαηεξήζεθε θαηά ηελ ηξηεηία απφ ην 2008 έσο ην 2011. 

πλεπψο, νη επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο αθνξνχλ θαη ηελ ςπρηθή πγεία θαη 

επηθέξνληαη κέζσ παξαγφλησλ φπσο ε αλεξγία, ην κέζν εηζφδεκα θαη ε ιηηφηεηα 

(ηαχξνπ & ηαχξνπ, 2012) 

 

3.2 Οξηζκνί – Έλλνηεο: Τγεία θαη Παζνινγία 

 

Παζνινγία νλνκάδεηαη ε ζεσξία ησλ παζήζεσλ. Ζ έλλνηα απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

λα ραξαθηεξίζεη ηνλ επηζηεκνληθφ θιάδν πνπ αζρνιείηαη κε ηηο παζνινγηθέο θαη κε 

ηηο κε θπζηνινγηθέο θαη ιεηηνπξγίεο ηνπ ζψκαηνο.  

Ζ γεληθή παζνινγία αζρνιείηαη κε: 

 Σα αίηηα ή ηνπο βιαπηηθνχο παξάγνληεο. 

 Σηο αληηδξάζεηο ηνπ νξγαληζκνχ  ζηνπο βιαπηηθνχο παξάγνληεο. 

 Σηο παζνινγηθέο αιιαγέο πνπ επέξρνληαη σο ζπλέπεηεο, δειαδή, ηα 

παξαηεξνχκελα ζπκπηψκαηα. 

 Σηο πηζαλέο επηπινθέο ησλ παζήζεσλ, ησλ αζζελεηψλ ή αθφκε θαη ησλ 

δπζπιαζηψλ ηνπ ζψκαηνο. 

Ζ εηδηθή παζνινγία είλαη ε ζεσξία πνπ επηθεληξψλεηαη ζηηο παζήζεηο κεκνλσκέλσλ  

νξγαληθψλ ζπζηεκάησλ. Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα ε λεπξνινγία κπνξεί λα ζεσξεζεί σο 

εηδηθή παζνινγία  ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Χζηφζν, ε παζνινγία, σο ηαηξηθφο θιάδνο, επίζεο εμππεξεηεί θαη ηελ δηαζθάιηζε ηεο 

εηδηθφηεηαο θαη ηνπ πνηνηηθνχ δηαρσξηζκνχ εμεηδίθεπζεο ζηνλ ηαηξηθφ ηνκέα. 

 Δίλαη δχζθνιν λα δηαρσξίζνπκε ηελ θπζηνινγηθή θαηάζηαζε, πνπ πεξηγξάθνπκε σο 

«πγεία», απφ απηή πνπ νξίδνπκε σο πάζεζε, αζζέλεηα ή σο κε θπζηνινγηθή 

θαηάζηαζε / ιεηηνπξγία ηνπ ζψκαηνο.   Απηφ γίλεηαη πην εκθαλέο π.ρ. ζηνλ νξηζκφ 

ηεο έλλνηαο ηεο πγείαο, ηνλ νπνίν επεμεξγάζηεθε ην 1948 ε Παγθφζκηα Οξγάλσζε 

Τγείαο (Π.Ο.Τ ή WHO) θαη ν νπνίνο ζπλήζσο παξαηίζεηαη ζε ζρέζε κε απηφ ην 

εξψηεκα: 
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«Τγεία  είλαη κία θαηάζηαζε νιηθήο ζσκαηηθήο, πλεπκαηηθήο θαη θνηλσληθήο επεμίαο, 

θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ θάηη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηελ απιή αλππαξμία αζζέλεηαο ή 

αλαπεξίαο» 

χκθσλα κε απηφλ ηνλ νξηζκφ, πνιχ ζπάληα κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε έλαλ 

άλζξσπν πγηή. Μεηαμχ απηήο ηεο ηδαληθήο θαηάζηαζεο αθελφο θαη ηεο ππνθείκελεο 

αίζζεζεο ηεο αζζέλεηαο ή ησλ  αληηθεηκεληθψλ επξεκάησλ κηαο αζζέλεηαο αθεηέξνπ, 

ππάξρεη έλα κεγάιν πεξηζψξην πνπ θαζνξίδεηαη θάζε θνξά αηνκηθά, απφ ην εθάζηνηε 

ζπγθεθξηκέλν άηνκν (Schindelmeise, 2013). 

 

3.3 Οηθνλνκηθή Κξίζε θαη Τγεία 

 

ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, ε επίδξαζε ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο έρεη πξνβιεκαηίζεη 

αξθεηνχο εξεπλεηέο ζηε ζχγρξνλε νηθνλνκηθή θξίζε θαζψο επίζεο θαη ζηα φζα 

έρνπλ εκπεδσζεί απφ ηελ παξαηήξεζε πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ νηθνλνκηθήο 

δπζπξαγίαο.  

Δξεπλεηηθά ζηνηρεία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεγάιεο χθεζεο, γηα ηελ πγεία ζηηο ΖΠΑ 

ηελ ρξνλνινγία ηνπ 1929-1937 έδεημαλ φηη νη απηνθηνληθέο αληηδξάζεηο απμήζεθαλ 

αξθεηά. Ζ χθεζε πνπ αθνινχζεζε ηε δηάιπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1990 είρε θαηαζηξεπηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ πγεία ηνπ αλζξψπηλνπ 

πιεζπζκνχ ζηελ πεξηνρή ζε πνζνζηφ ην νπνίν έθζαλε έσο θαη ην 20%. 

ε θάπνηεο ρψξεο, ν ξπζκφο ηεο κεηάβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο καδηθήο 

ηδησηηθνπνίεζεο θαη ηελ απνπζία θνηλσληθνχ ηζηνχ αζθάιεηαο ζε κεγάιν βαζκφ 

επεξέαζε ηνπο δείθηεο πξνζδφθηκνπ επηβίσζεο. Οη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ησλ 

ξαγδαίσλ νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ βξέζεθε λα είλαη πην ήπηεο ζε ρψξεο ζηηο 

νπνίεο κεγάινο αξηζκφο αηφκσλ ήηαλ θπξίσο κέιε ησλ θνηλσληθψλ νξγαλψζεσλ, 

φπσο γηα παξάδεηγκα είλαη ηα εξγαζηαθά ζσκαηεία, νη αζιεηηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο 

νκάδεο. Υψξεο νη νπνίεο επεξεάζηεθαλ απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο ηελ ρξνλνινγία ηνπ 1990 αθνινχζεζαλ δηαθνξεηηθέο 

ζηξαηεγηθέο  (Stuckler, Basu, Suhrcke, Coutts, & McKee, 2009). 
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 Ζ Ηλδνλεζία θαη ε Σατιάλδε, κείσζαλ ηε δαπάλε ζε ηνκείο ηεο θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο, βίσζαλ απμήζεηο ζηε ζλεζηκφηεηα ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, ελψ απφ 

ηελ άιιε πιεπξά ε Μαιαηζία πξνζπάζεζε λα δηαηεξήζεη ηα πξνγξάκκαηα 

θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. Σα παξαδείγκαηα απηά απεηθνλίδνπλ πσο νη εθβάζεηο πγείαο 

νη νπνίεο αθνινπζνχλ ηελ χθεζε κπνξεί λα δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο, ελ κέξεη 

εμαξηψκελεο απφ ην πιαίζην θαη ηνπο αηηηνινγηθνχο παξάγνληεο ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο, θαζψο επίζεο θαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ απαληά κηα ρψξα ζηελ θξίζε.   

Γεδνκέλα απφ ηελ Διιάδα δείρλνπλ κία ξαγδαία επηδείλσζε ηνπ επηπέδνπ ηεο 

ςπρηθήο πγείαο ησλ αλζξψπσλ ηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ ηελ έλαξμε ηεο θξίζεο, ε 

απηφ - αλαθεξφκελε γεληθή θαηάζηαζε πγείαο επίζεο έρεη επηδεηλσζεί απφ ηελ 

έλαξμε ηεο θξίζεο θη έρεη ππάξμεη αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αλζξψπσλ νη νπνίνη 

έλησζαλ ηελ αλάγθε γηα ηαηξηθή πεξίζαιςε – θξνληίδα αιιά δελ θαηάθεξαλ λα έρνπλ 

πξφζβαζε ζε απηήλ.  

Δπίζεο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν αξηζκφο ησλ λέσλ θξνπζκάησλ HIV (ζεμνπαιηθφο 

κεηαδηδφκελν λφζεκα – ηφο ησλ αλζξψπηλσλ ζεισκάησλ) νξνζεηηθψλ κεηαμχ ησλ 

ρξεζηψλ ελδνθιέβησλ νπζηψλ έρεη απμεζεί αξθεηά θαη απηφ πηζηεχεηαη φηη νθείιεηαη 

θπξίσο ζηελ κεησκέλε παξνρή ησλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ.  

Απφ ηελ εκθάληζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο έρεη παξνπζηαζηεί κία αχμεζε ζηα 

πνζνζηά ησλ  απηνθηνληψλ ζηελ Δπξψπε, αλαζηξέθνληαο κία δεθαεηία πησηηθήο 

πνξείαο. ηνλ ειιαδηθφ ρψξν νη απηνθηνλίεο απμήζεθαλ ζε πνζνζηφ ην νπνίν έθζαλε 

έσο θαη 17% απφ ηελ ρξνλνινγία ηνπ 2007 έσο ην 2010.  Δπηπιένλ,  παξαηεξείηαη κία 

αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ πνζνζηνχ 40% ηελ ρξνλνινγία ηνπ 2011 ζπγθξηλφκελν κε ηελ 

αληίζηνηρε ηεο ρξνλνινγίαο ηνπ  2010, κε ηηο απφπεηξεο απηνθηνλίαο λα είλαη αξθεηά  

απμεκέλεο αλάκεζα ζε αλζξψπνπο κε πςειφ βαζκφ νηθνλνκηθήο πίεζεο (De Vogli, 

Marmot, & Stuckler, 2013). 

 Ο αγγινζαμνληθφο θφζκνο ππέζηε θη απηφο ηηο επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο. 

Μία έξεπλα  ππνιφγηζε φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πθεζηαθήο πεξηφδνπ κεηά ηελ 

ρξνλνινγία ηνπ 2007, ππήξμαλ πεξίπνπ 4.750 πεξηζζφηεξνη ζάλαηνη απφ απηνθηνλίεο 

ζηηο ΖΠΑ. ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, κεηαμχ ηεο ρξνλνινγίαο 2008 - 2010 ππήξμαλ 

πεξίπνπ 846 πεξηζζφηεξεο απηνθηνλίεο.  
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Απηά ηα επξήκαηα ζπλάδνπλ κε πξνεγνχκελεο κειέηεο νη νπνίεο παξαηήξεζαλ ίδηεο 

ζρεδφλ ζπζρεηίζεηο κεηά απφ νηθνλνκηθέο θξίζεηο ζε άιια πινχζηα θξάηε, φπσο γηα 

παξάδεηγκα είλαη ε Νέα Εειαλδία θαη ε Ηαπσλία. χκθσλα κε ηζηνξηθά ζηνηρεία 

αλαθέξζεθε πσο  ε αχμεζε ησλ απηνθηνληψλ θαη ηεο ζλεζηκφηεηαο κεηά ηελ 

θαηάξξεπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε, κία ηδηαίηεξα ξηδηθή 

εθδνρή ιηηφηεηαο θαη λενθηιειεχζεξσλ νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ. 

Αθφκε δελ έρεη κειεηεζεί  ην πσο έρεη επεξεάζεη ε χθεζε ηελ πγεία ηνπ αλζξσπηλνχ 

πιεζπζκνχ πνπ ήδε δεη ζε ζπλζήθεο θηψρεηαο (Leyland, 2012). 

 

3.4 Πιεζπζκόο θαη Τγεία 

 

ζνλ αθνξά ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο πγείαο θαη ηεο θηψρεηαο, ζε πιήζνο κειεηψλ γηα ηα 

νηθνλνκηθά ηεο πγείαο θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ θνηλσληθή επηδεκηνινγία 

απνδεηθλχεηαη πσο ε αλεξγία θαη ην αλεπαξθέο «θησρφ» νδεγνχλ ζε απνζηέξεζε θαη 

θηψρηα (Μφζηαινο & Θενδψξνπ, 2003). 

Παξφια απηά, ε θηψρεηα είλαη ζπλπθαζκέλε άκεζα µε ηελ ηε ζσκαηηθή αδπλακία 

θαη ηελ θνηλσληθή εππάζεηα, ηελ θαθή δηαηξνθή, ηελ πεξηνξηζκέλε αλάπαπζε, ην 

ρακειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο, ηηο θαθέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, αιιά, ηδηαίηεξα , µε ηελ 

θαθή θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ αλζξψπνπ.  

Δπίζεο αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο απμήζεθε ην 

πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ άλσ ησλ 15 εηψλ ην νπνίν  πεξηφξηζε ηηο δξαζηεξηφηεηέο 

εμαηηίαο ησλ  πξνβιεκάησλ πγείαο  απφ ην πνζνζηφ 22,8% ηελ ρξνλνινγία ηνπ 2009 

έθζαζε έσο θαη  29,8% ηελ ρξνλνινγία ηνπ  2014. Ζ απμεκέλε ηάζε ζηε ρξφληα 

λνζεξφηεηα ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ κπνξεί λα επηδξάζεη αλνδηθά ηηο δαπάλεο πγείαο 

θαζψο επίζεο θαη λα επηβαξχλεη ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, σζηφζν ελδέρεηαη λα 

νδεγήζεη ζε ππνρψξεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο.  

«Αμηνζεκείσην είλαη ην εχξεκα φηη ε ζσκαηηθή πγεία ησλ παηδηψλ έρεη επεξεαζηεί 

απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε αξλεηηθά. Σν πνζνζηφ ησλ γελλήζεσλ παηδηψλ κε ρακειφ 

βάξνο γέλλεζεο (θάησ απφ 2,5 θηιά) ζηελ Διιάδα έρεη απμεζεί ζε πνζνζηφ έσο  19% 

ηελ ρξνλνινγία ηνπ 2008 έσο ην 2010, θαηάζηαζε ε νπνία ζπλδέεηαη µε 
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καθξνρξφληεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ πγεία θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ 

παηδηψλ» (Μφζηαινο & Θενδψξνπ, 2003). 

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε κειέηεο, ην 1/6 ησλ αηφκσλ κε ρακειφ εηζφδεκα ηελ 

ρξνλνινγία ηνπ 2013 δήισλαλ αδπλακία ηθαλνπνίεζεο ησλ ηαηξηθψλ ηνπο αλαγθψλ 

εμαηηίαο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεηψπηδαλ.   

Απφ ηελ κειέηε πγείαο γηα ηελ ρξνλνινγία ηνπ 2014 ζχκθσλα κε ηελ ΔΛΣΑΣ 

(2015) αλαθέξζεθε φηη ρξεηάζηεθε θαη δελ είρε ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα ιάβεη: 

i. ζεξαπεία ή ηαηξηθή θξνληίδα ζε πνζνζηφ 13,9% ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ 

ειηθίαο άλσ ηεο ειηθίαο ησλ 15 εηψλ.  

ii. Θεξαπεία ή νδνληηαηξηθή θξνληίδα ζε πνζνζηφ 15,4% ηνπ γεληθνχ 

πιεζπζκνχ άλσ ηεο ειηθίαο ησλ 15 εηψλ. 

iii. Τπεξεζίεο θξνληίδαο ςπρηθήο πγείαο ζε πνζνζηφ 4,3% ηνπ γεληθνχ 

πιεζπζκνχ άλσ ηεο ειηθίαο ησλ 15 εηψλ. 

iv. Σα θάξκαθα πνπ ηνπ είρε ζπζηήζεη ν γηαηξφο ζε πνζνζηφ 11,2% ηνπ γεληθνχ 

πιεζπζκνχ άλσ ηεο ειηθίαο ησλ 15 εηψλ. 

ζνλ αθνξά ην πνζνζηφ ησλ Διιήλσλ πνπ δειψλνπλ φηη πάζρνπλ απφ θάπνην ρξφλην 

πξφβιεκα πγείαο ή ρξφληα πάζεζε, απμήζεθε ζε πνζνζηφ ην νπνίν έθζαλε έσο θαη  

24,2% απφ ηελ ρξνλνινγία ηνπ 2009 έσο ην 2014. 
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ρεδηάγξακκα 3.1: Δμέιημε ηεο Γαπάλεο Τγείαο ζηελ Διιάδα (2003 - 2015) 

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε δεκηνπξγεί επηπηψζεηο νη νπνίεο  

επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ ςπρηθή πγεία ηνπ πιεζπζκνχ. χκθσλα κε εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα αλαθέξεηαη πσο ππάξρεη κεγάιε αχμεζε ζην πνζνζηφ ηνπ γεληθνχ 

πιεζπζκνχ µε θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά κείδνλνο θαηάζιηςεο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

Σν εχξεκα απηφ επηβεβαηψλεηαη απφ επηδεκηνινγηθέο κειέηεο,  ζχκθσλα µε ηηο 

νπνίεο θαηαγξάθεηαη ε ξαγδαία αχμεζε ηεο κείδνλνο θαηάζιηςεο ζε πνζνζηφ ην 

νπνίν αλέξρεηαη ζην 3,3% ην ηελ ρξνλνινγία ηνπ 2008, ζε πνζνζηφ 6,8% έθζαζε ηελ 

ρξνλνινγία ην 2009, ηελ ρξνλνινγία ηνπ 2011 έθζαζε ζε 8,2%  θαη ηελ ρξνλνινγία 

ηνπ 2012 έθζαζε ζε πνζνζηφ έσο θαη 12,3%. πσο απνηππψλεηαη ζηα ζηνηρεία ηεο 

κειέηεο πγείαο ηεο ΔΛΣΑΣ, ηελ ρξνλνινγία ηνπ 2014 έθζαζε ζε πνζνζηφ  4,7% 

ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ ειηθίαο ησλ 15 εηψλ θαη άλσ δήισζε φηη παξνπζίαδε 

θαηάζιηςε, έλαληη ηνπ πνζνζηνχ 2,6% ηελ ρξνλνινγία ηνπ 2009. 

ηνπο πφξνπο ηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκέα ππήξμε δξακαηηθή κείσζε ζε ζπλδπαζκφ µε 

ηηο ρξφληεο ζηξεβιψζεηο νη νπνίεο παξαθηλνχλ ζε µία ηαρεία δηαδηθαζία απφ - 

αζθάιηζεο ησλ κεγάισλ ηκεκάησλ ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ, έρνληαο σο ζπλέπεηα  ε 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε λα ζεσξείηαη ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο έλα ζεκειηψδεο 

δηθαίσκα - λα παξαηεξνχληαη αληζφηεηεο σο πξνο ηελ ρξήζε θαη ηελ πξφζβαζε ησλ 

πγεηνλνκηθψλ παξνρψλ.  
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ε ζπλζήθεο πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ έρνπλ αλαπηπρζεί ηα ζπζηήκαηα ηεο πγεηνλνκηθήο 

θξνληίδαο ελψ ηαπηφρξνλα αξθεηέο παξεκβάζεηο κεηαξξπζκίζεσλ  απνδείρηεθαλ κε 

απνηειεζκαηηθέο ζηελ επίηεπμε ησλ εθπεθξαζκέλσλ ζηφρσλ ησλ ζπζηεκάησλ 

πγείαο. Έηζη ινηπφλ, ζπρλά αλαπαξάγεηαη έλα πεξηβάιινλ δηεπξπκέλεο αληζφηεηαο, 

ην νπνίν πξσηίζησο πιήηηεη ηηο πην αζζελείο θνηλσληθφ - νηθνλνκηθέο ηάμεηο. 

 

 

ρεδηάγξακκα 3.2: Μέζεο ηηκέο γηα ην δείθηε Φπρηθήο Τγείαο 

 

πγθεθξηκέλα, νη  εθηεηακέλεο αληζφηεηεο εκθαλίδνληαη ζε ρψξεο µε απμεκέλεο 

άκεζεο ηδησηηθέο δαπάλεο γλψζηεο θαη σο out-of-pocket expenditure θαη φπνπ, 

ζπγρξφλσο, νη δεκφζηεο δαπάλεο πγείαο είλαη πην ρακειέο (Μσπζίδνπ, 2011). 

 

3.5 Κξίζε θαη Τπεξεζίεο Τγείαο 

 

Σελ ρξνλνινγία ηνπ 2007 μεθίλεζε ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε ε νπνία ζα 

κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί θαη σο έλα «ζνθ» γηα ην ζχζηεκα ηεο δεκφζηαο πγείαο 

ζην νπνίν ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηνπ αζθείηαη  αξλεηηθή επίδξαζε ζηε 

δηαζεζηκφηεηα ησλ πφξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο θαη εμαηξεηηθά ζεηηθή επίδξαζε 

ζηε δήηεζε γηα ηηο ππεξεζίεο πγείαο. Σξεηο θίλδπλνη παξνπζηάδνληαη ιφγσ ησλ 
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νηθνλνκηθψλ αλαηαξαρψλ ησλ νπνίσλ νπνίνπο νη ζρεδηαζηέο ησλ πνιηηηθψλ πγείαο ζα 

πξέπεη λα είλαη αξθεηά εμνηθεησκέλνη.  

Πξσηίζησο, πξνβιέςηκεο πεγέο εζφδσλ απαηηνχλ ηα ζπζηήκαηα πγείαο κε ηηο νπνίεο 

λα κπνξνχλ λα θαζνξίζνπλ ηα θνλδχιηα, λα ζρεδηάζνπλ ηηο επελδχζεηο θαζψο επίζεο 

θαη λα αγνξάζνπλ ππεξεζίεο θαη αγαζά. Ξαθληθή παξαθψιπζε ησλ δεκφζησλ πεγψλ 

εζφδσλ κπνξεί λα θαηαζηήζνπλ δχζθνιε ηε δηαηήξεζε ηνπ απαξαίηεηνπ επηπέδνπ 

θξνληίδαο ηεο πγείαο.  

Γεχηεξνλ, ε κείσζε ηεο δεκφζηαο δαπάλεο γηα ηελ πγεία, νπζηαζηηθά έξρεηαη ζε κία 

ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ηα ζπζηήκαηα πγείαο απαηηνχλ αξθεηνχο πφξνπο ψζηε 

λα απεπζπλζνχλ ζηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ έρεη ε νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ πγεία 

ηνπ πιεζπζκνχ.  

Σξίηνλ, ζε κηα νηθνλνκηθή θξίζε ε θχζε ηεο απάληεζεο ηεο πνιηηηθήο πγείαο κπνξεί 

λα απνζηαζεξνπνηήζεη πεξαηηέξσ ην ζχζηεκα πγείαο, ηδίσο αλ ζε ζηνηρεηψδεηο 

ππεξεζίεο νη απζαίξεηεο πεξηθνπέο δηαηαξάμνπλ ηελ νηθνλνκηθή πξνζηαζία, ηε δίθαηε 

πξφζβαζε ζηε θξνληίδα θαη ηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο, απμάλνληαο 

έηζη ην θφζηνο γηα ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη επηηείλνληαο ηελ νηθνλνκηθή δπζπξαγία. 

Ήδε απφ ηελ ρξνλνινγία ηνπ 2009, ε ηνπηθή επηηξνπή γηα ηελ Δπξψπε ηνπ 

Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο (Π.Ο.Τ) πηνζέηεζε έλα ςήθηζκα ην νπνίν 

παξφηξπλε ηα θξάηε - κέιε λα δηαζθαιίζνπλ φηη ηα ζπζηήκαηα πγείαο ηνπο ζα 

ζπλερίζνπλ λα λα πξνσζνχλ θαη λα ππεξαζπίδνπλ ηελ θαζνιηθή πξφζβαζε ζε 

απνηειεζκαηηθέο ππεξεζίεο πγείαο ζε θαηξνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο (Batniji, 2009). 

Απηή ε απφθαζε βαζίζηεθε ζε κία θίλεζε ε νπνία δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ 

θαηαζηαηηθφ ράξηε ζην Σαιίλ ηελ ρξνλνινγία ηνπ 2008, ν νπνίνο επηζήκαλε φηη ηα 

ζπζηήκαηα πγείαο είλαη αλαγθαίν λα πξνσζνχλ ηφζν ηνλ πινχην φζν θαη ηελ πγεία 

φζν, φηη ε επέλδπζε ζηελ πγεία απνηειεί κία επέλδπζε ζηε κειινληηθή εμέιημε ηνπ 

αλζξψπνπ θη φηη ηα ζπζηήκαηα ηεο πγείαο πνπ ιεηηνπξγνχλε ζσζηά είλαη ζεκαληηθά 

ζε θάζε θνηλσλία γηα λα βειηηψζνπλ ηφζν ηελ ηζφηεηα φζν θαη ηελ πγεία ζηνλ 

αλζξψπηλν πιεζπζκνχ ηεο.  

Πην πξφζθαηα, ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο (Π.Ο.Τ) απεπζχλζεθε ζηελ 

πξφθιεζε ηεο δηαηήξεζεο ηνπ θέξδνπο, ηεο αιιειεγγχεο θαη ηεο ηζφηεηαο  ζηελ 

πγεία ζην πιαίζην ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, επηζεκαίλνληαο έηζη ηε δηαθνξεηηθφηεηα 
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ησλ πνιηηηθψλ πγείαο νη νπνίεο αθνινπζήζεθαλ απφ ηα θξάηε κέιε σο απάληεζε ζηηο 

πηέζεηο ησλ πξνυπνινγηζκψλ.  Έσο θαη ζήκεξα, δελ έρεη γίλεη ζπζηεκαηηθή αλάιπζε 

πνπ λα ζπγθξίλεη ηηο απαληήζεηο ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε ησλ πνιηηηθψλ πγείαο ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε (Δ.Δ.), αλ θαη ππάξρνπλ αλαζθνπήζεηο απαληήζεσλ ζηελ θξίζε 

δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ πγείαο (Frisina Doetter & Götze, 2011). 

ε πεξηφδνπο θξίζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, ην πιαίζην ησλ πηζαλψλ απαληήζεσλ 

ηεο πνιηηηθήο πγείαο ζπκπεξηιακβάλεη ηξεηο θχξηεο δηαζηάζεηο νη νπνίεο είλαη:  

 Σε δαπάλε πγείαο,  

 Σνλ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο πγείαο θαη, 

 Σηο  εθβάζεηο πγείαο.  

Πξψηα, αληηκεησπίδνληαο κία αηθλίδηα νηθνλνκηθή αλαηαξαρή ε νπνία επεξεάδεη ηνλ 

ηνκέα ηεο πγείαο, νη ππεχζπλνη γηα ηε ράξαμε ησλ πνιηηηθψλ πγείαο κπνξεί λα 

απνθαζίζνπλ λα δηαηεξήζνπλ, λα απμήζνπλ ή λα κεηψζνπλ γηα ηελ πγεία,  ηε 

δεκφζηα δαπάλε.  Αλάινγα κε ηελ απφθαζε κπνξνχλ λα αλαθαηαλείκνπλ θνλδχιηα 

κέζα ζην ζχζηεκα πγείαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ απνδνηηθφηεηά θαη ηελ 

βειηίσζε ηνπ. Παξαδείγκαηνο ράξε, νη κειέηεο θαηαδεηθλχνπλ φηη νη νηθνλνκηθέο 

πθέζεηο ζέηνπλ ζαθείο θηλδχλνπο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο ιφγσ ησλ απηνθηνληψλ 

αληηδξάζεσλ θαη ηεο ζλεζηκφηεηαο ησλ αιθννιηθψλ αληηδξάζεσλ.  

Δπηπξφζζεηα, απηέο νη έξεπλεο αλέδεημαλ φηη νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο κπνξνχλ λα 

κεηξηαζηνχλ παξέρνληαο ηα πξνγξάκκαηα ηεο εξγαζηαθήο ζηήξημεο θαη επαλέληαμεο 

ζε νηθνγέλεηεο ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο αζηάζεηαο, φπσο θαη γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ 

ειέγρνπ ζηε βηνκεραλία ηνπ αιθνφι ψζηε λα απνθεπρζεί ε επηθίλδπλε ρξήζε ηνπ σο 

κεραληζκφο αληηκεηψπηζεο. πνπ πάξζεθαλ ηέηνηα κέηξα, ηα νθέιε γηα ηελ πγεία 

ηείλνπλ λα επηζθηάδνπλ ηνπο θηλδχλνπο, βειηηψλνληαο ηελ πγεία ηνπ πιεζπζκνχ, 

ηνπιάρηζηνλ βξαρππξφζεζκα. Γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ έκκεζσλ θαη ησλ 

καθξνπξφζεζκσλ επηπηψζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ πγεία θαη ζηα ζπζηήκαηα 

πγείαο, απαηηείηαη πεξαηηέξσ κειέηε. Δλψ φηαλ ε νηθνλνκηθή θξίζε ζπλνδεχεηαη απφ 

αχμεζε ηεο αλεξγίαο, είλαη επηβιαβήο γηα ηε δεκφζηα πγεία (Kaplan, 2012). 

Ηδηαίηεξα ζε πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, δηαηεξψληαο ηε δαπάλε 

ζηελ θνηλσληθή πξνζηαζία, ππάξρεη πηζαλφηεηα λα κεησζνχλ νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο 

ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. H ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο απηνθηνλίαο θαη ηεο αλεξγίαο 
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δηαθέξεη αλάινγα κε ην επίπεδν ηεο επέλδπζεο ζηα πξνγξάκκαηα ηεο νηθνγελεηαθήο 

ζηήξημεο θαη ηεο αλεξγίαο. ε ρψξεο φπνπ ππάξρεη ρακειφ επίπεδν επέλδπζεο ζηνπο 

ηνκείο απηνχο, φπσο ζηελ Ηζπαλία, ππήξμε κία ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ 

απηνθηνληψλ θαη ηεο αλεξγίαο. ε ρψξεο κε πςειφ επίπεδν επέλδπζεο ζηνλ 

θνηλσληθφ ηνκέα, φπσο ε νπεδία, κηα κεγάιε αχμεζε ζηελ αλεξγία δελ είρε ηα ίδηα 

απνηειέζκαηα.  

Μία έξεπλα πνπ δηεμήρζε, ζχγθξηλε ηηο επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηεο 

ρξνλνινγίαο ηνπ 1997 ζηελ πεξηνρή ηεο Σατιάλδεο, ζηελ Μαιαηζία θαη ζηελ 

Ηλδνλεζία απέδεημε φηη, παξφιν πνπ ε θξίζε αχμεζε ηνπο δείθηεο ζλεζηκφηεηαο ζε 

Σατιάλδε θαη Ηλδνλεζία, αληηζέησο ε Μαιαηζία δε κπφξεζε λα επηβηψζεη παξφκνηεο 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο  πγείαο δηφηη απέξξηςε ηα πξνγξάκκαηα ησλ 

δηαξζξσηηθψλ πξνζαξκνγψλ ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο (ΠΣ) θαη ηνπ Γηεζλνχο 

Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ (ΓΝΣ), ηα νπνία απαηηνχζαλ ζηελ θπβεξλεηηθή δαπάλε 

πεξηθνπέο θαη ιηηφηεηα ζε θαηξνχο νηθνλνκηθήο ηεο δπζπξαγίαο. Μεγάιε κείσζε ζηε 

ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ θξνληίδαο πγείαο βίσζε ε Ηλδνλεζία ηελ ρξνλνινγία ηνπ 1997 

έσο ην 1998. Απηφ κπνξεί λα απνδνζεί θπξίσο ζηε κείσζε ηεο ρξήζεο ησλ δεκφζησλ 

ππεξεζηψλ, θαζψο ν ήδε ππνρξεκαηνδνηνχκελνο δεκφζηνο ηνκέαο κείσζε ηελ 

πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο. 

Παξφια απηά, ζηελ πεξηνρή ηεο Σατιάλδεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο απμήζεθε  ε 

ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο εμαηηίαο ηεο επέθηαζεο ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο, 

θπξίσο αλάκεζα ζηα άπνξα άηνκα. Έξεπλα κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο νβηεηηθήο 

Έλσζεο ηελ ρξνλνινγία ηνπ 1989 πάλσ ζηε κεηάβαζε ησλ ρσξψλ ηεο Αλαηνιηθήο 

Δπξψπεο θαηέδεημε φηη νη ρψξεο νη δαλείζηεθαλ απφ ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν 

(ΓΝΣ), – ζε αληίζεζε κε φζεο δελ δαλείζηεθαλ απφ ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν 

(ΓΝΣ),  εθάξκνζαλ ζηα θπβεξλεηηθά θνλδχιηα κεγαιχηεξεο πεξηθνπέο θαη είραλ 

πεξίπνπ 18% κεγαιχηεξα πνζνζηά επίπησζεο θπκαηίσζεο. 

 Μία έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

κεγάιεο χθεζεο αλέδεημε φηη νη πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο νη νπνίεο εηζήγαγαλ κέηξα 

κεγαιχηεξεο δαπάλεο γηα ηελ θνηλσληθή επεκεξία σο ζπλέπεηα ηεο λέαο ηάμεο 

πξαγκάησλ βίσζαλ πην γξήγνξα κείσζε ζηα λνζήκαηα ηνπ αλαπλεπζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ζηε βξεθηθή ζλεζηκφηεηα θαζψο επίζεο θαη ηελ ζλεζηκφηεηα απφ 

άιινπο παξάγνληεο. Τπάξρνπλ ελδείμεηο νη νπνίεο απεηθνλίδνπλ φηη νη πθέζεηο δελ 
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νδεγνχλ απαξαίηεηα ζε επηδείλσζε ησλ εθβάζεσλ πγείαο φηαλ νη θπβεξλήζεηο 

δεζκεχνληαη ζε κηα πην ηζφηηκε θαηαλνκή ησλ πφξσλ.  

Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη ηέηνηνπ είδνπο παξαδείγκαηα  φπσο γηα παξάδεηγκα 

είλαη ε αχμεζε ηνπ πξνζδφθηκνπ επηβίσζεο ζε θαηξνχο νηθνλνκηθήο χθεζεο,  

απνηεινχλ νη εκπεηξίεο ηεο Φηιαλδίαο θαη ηεο Ηαπσλίαο. Σελ ρξνλνινγία ηνπ 1990 ε 

Ηαπσλία βίσζε κία νηθνλνκηθή χθεζε ε νπνία δηήξθεζε πεξηζζφηεξν απφ δέθα έηε, 

αιιά βίσζε ηαρχηεξε χθεζε ζηε ζλεζηκφηεηα απφ ρξφληεο παζήζεηο απφ φηη ζηα 

πξνεγνχκελα έηε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. ζν αθνξά γηα ηε Φηιαλδία, ε 

θαηάξξεπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο ηελ ρξνλνινγία ηνπ 1989, ελφο θξάηνπο κε ην 

νπνίν ε Φηιαλδία είρε ηζρπξνχο εκπνξηθνχο δεζκνχο θαζψο θαη ηζρπξέο νηθνλνκηθέο 

ζρέζεηο, πξνθάιεζε ηελ θαηά έλα ηξίην πηψζε ηνπ θηιαλδηθνχ Αθαζάξηζηνπ 

Δγρψξηνπ Πξντφλ (ΑΔΠ) (Kondo et al., 2009). 

Παξά ην γεγνλφο απηφ, απφ φιεο ηηο αηηίεο ε ζλεζηκφηεηα επίζεο ζπλέρηζε ηελ 

πησηηθή πνξεία θαη κάιηζηα θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο χθεζεο πεξηζζφηεξν 

απφηνκε παξά ηεο πξνεγνχκελεο νηθνλνκηθήο βειηίσζεο. Καζψο ην εηζφδεκα 

κεηψζεθε, είρε σο απνηέιεζκα λα κεησζεί θαη ε θαηαλάισζε ηνπ αιθνφι ζε πνζνζηφ 

ην νπνίν έθζαλε ζην 10% θαζψο επίζεο θαη ηα ζχκαηα απφ ηξνραίεο ζπγθξνχζεηο  

κεηψζεθαλ ζε πνζνζηφ ην νπνίν έθζαλε ζην 5%.  

ζνλ αθνξά ηε δηαθχιαμε ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο 

δπζπξαγίαο θαζψο θαη  ηελ δηαηήξεζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο  πγείαο θαη κία 

απνθαιππηηθή πεξίπησζε εμεηάζηεθε ζηελ πεξηνρή ηεο Κνχβα. Καηά ηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε ε Κνχβα πνπ αθνινχζεζε ηελ θαηάξξεπζε ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο είρε 

λα αληηκεησπίζεη κία νηθνλνκηθή θαη πεηξειατθή θξίζε, ε νπνία ππνλφκεπε 

ζεκαληηθά ηελ παξαγσγή ησλ ηξνθίκσλ. Παξά, απηή ηελ μαθληθή επηδείλσζε ηεο 

νηθνλνκηθήο ηεο θαηάζηαζεο, ε πγεία ηνπ ιανχ ηεο θαιπηέξεπζε ζεκαληηθά. Σελ 

ρξνλνινγία κεηαμχ ηνπ 1989 θαη ηνπ 1993 θαη ελψ ην εηζφδεκα αλά θάηνηθν ηεο 

Κνχβαο έπεζε πεξίπνπ ζε πνζνζηφ ην νπνίν έθζαλε ζην 20%, ην πξνζδφθηκν ηεο 

επηβίσζεο ζηε γέλλεζε απμαλφηαλ κε ζηαζεξνχο ξπζκνχο. 

Μία θαιά νξγαλσκέλε δεκφζηα πνιηηηθή πγείαο, ζε θαηξνχο ζεκαληηθψλ 

θνηλσληθννηθνλνκηθψλ πεξηνξηζκψλ, κπνξεί λα παίμεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε 

ζπλνιηθή επεμία ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ. Οη δεκφζηεο δαπάλεο γηα ηελ πγεία αλά 

θάηνηθν ζηελ Κνχβα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο είρε ηάζε αχμεζεο αθφκα θαη ηελ 
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ρξνλνινγία  1993, ηε ρξνληά φπνπ ππήξμε ε κεγαιχηεξε πηψζε ηνπ Αθαζάξηζηνπ 

Δγρψξηνπ Πξντφλ (ΑΔΠ). Οη δεκφζηεο δαπάλεο γηα ηελ πγεία απμήζεθαλ 

πεξηζζφηεξα κε καηεπηηθά ζπίηηα, κε πεξηζζφηεξεο πνιπθιηληθέο, κε πεξηζζφηεξα 

λνζνθνκεία, πεξηζζφηεξνπο ηαηξνχο θαζψο επίζεο θαη κε πεξηζζφηεξε 

ζπκβνπιεπηηθή πξψηεο γξακκήο.  

Αλαπηχζζνληαο κία ζηαδηαθή νηθνλνκηθή αλάθακςε, νη πνιηηηθέο θαζψο θαη 

θνηλσληθή πνιηηηθή νη νπνίεο  εθαξκφζηεθαλ γηα ηηο ππεξεζίεο πγείαο, πεξηφξηζαλ ηηο 

θνηλσληθέο επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. ζνλ αθνξά ηνπο ζεκαληηθνχο 

πξνζδηνξηζηέο ηεο πγείαο, έλαο ζεκαληηθφο βαζκφο ηζφηεηαο, παξέκεηλε, κε ηηο 

ππεξεζίεο πγείαο λα παίδνπλ θαζνξηζηηθφ  ξφιν ζηελ ζηξαηεγηθή απηή. Ζ ζηξαηεγηθή 

ηεο Κνχβαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο θαηάθεξε λα ειαρηζηνπνηήζεη ηνπο 

θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία θαηαδεηθλχνληαο φηη νη επηπηψζεηο ζηηο εθβάζεηο πγείαο 

κπνξνχλ λα πεξηνξηζηνχλ ζεκαληηθά αλ ππάξρεη δεκφζηα κέξηκλα ε νπνία λα 

αληηζηαζκίδεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ (De Vos et al., 2012). 

 Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ρξεκαηνδνηνχληαη ηα ζπζηήκαηα πγείαο φπσο θαη νη 

ζπλέπεηεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απηήο απνηειεί έλα αληηθείκελν ζπδήηεζεο φζνλ 

αθνξά γηα ηνπο πξνζδηνξηζηέο ησλ πνιηηηθψλ ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο. Ζ έξεπλα ηεο 

δηθαηνζχλεο ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο είλαη αξθεηά ζεκαληηθή 

δηφηη  ε δίθαηε θαηαλνκή ζα έπξεπε ή είλαη έλα απφ ηνπο πην ζεκειηψδεηο ζηφρνπο 

ελφο ζπζηήκαηνο ηεο πγείαο. Τπάξρεη πηζαλφηεηα λα επεξεαζηεί αξλεηηθά απφ ηελ  

άδηθε ρξεκαηνδφηεζε ηεο πγείαο, ε θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο αιιά θαη ε πξφζβαζε 

ζηηο ππεξεζίεο ηεο πγείαο, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζε αθφκα 

κεγαιχηεξεο αληζφηεηεο καθξνπξφζεζκα ζηελ πγεία. 

Γε ζα έπξεπε λα ζπλδέεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε  ηεο πγείαο κε ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ 

πγείαο, θαη ε θαηαλνκή ηεο ζπκβνιήο ηνπ θάζε λνηθνθπξηνχ ζα έπξεπε λα είλαη κία 

ηδηαίηεξε πνιηηηθή επηινγή, ηεο νπνίαο νη επηπηψζεηο ζα έπξεπε λα εμεηάδνληαη 

μερσξηζηά.  

Άλζξσπνη πνπ έρνπλ πςειφηεξα εηζνδήκαηα ζα πξέπεη λα πιεξψλνπλ πεξηζζφηεξν θη 

φζνη ζεσξνχληαη φηη έρνπλ ην ίδην πξφβιεκα, ζα έπξεπε λα αληηκεησπηζηνχλ αθξηβψο  

κε ηνλ ίδην ηξφπν,  ε δηαδηθαζία απηή είλαη γλσζηή θαη σο νξηδφληηα ηζφηεηα.  
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ηελ ρξνλνινγία ηνπ 2001, μεθίλεζε ε νηθνλνκηθή θξίζε, ζηελ Αξγεληηλή, κε 

απνηέιεζκα λα απμεζνχλ φινη νη δείθηεο ηεο αληζφηεηαο. ηαλ ε δαπάλε γηα ηελ 

πγεία γίλεηαη κε άκεζεο πιεξσκέο, ε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο είλαη πνιχ πηζαλφ 

λα εμαξηάηαη απφ ηε δπλαηφηεηα ησλ πιεξσκψλ απηψλ γηα θάξκαθα, ηαθηηθέο 

ππεξεζίεο θαζψο θαη γηα δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο. ζν πην εχξσζηε κηα νκάδα ηνπ 

πιεζπζκνχ ηφζν θαιχηεξα κπνξεί θαη πιεξψλεη ηηο ππεξεζίεο πγείαο πνπ παξέρνληαη 

κε απηφλ ηνλ ηξφπν, γηα απηφ θαη απηέο νη νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ ρξεζηκνπνηνχλ 

πεξηζζφηεξν ηηο ππεξεζίεο πγείαο απφ ηηο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ κε ρεηξφηεξε 

θνηλσληθννηθνλνκηθή ζέζε. Ζ δίθαηε θαηαλνκή ησλ ππεξεζηψλ πγείαο δε αθνξά κφλν 

ηελ πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο πγείαο αιιά θαη ζηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο 

θξνληίδαο. 

ηελ πεξηνρή ηεο Αξγεληηλήο θαηά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ππφ ηελ πίεζε ηεο 

νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο θαη ηεο αχμεζεο ησλ πξνζεξρφκελσλ αζζελψλ, ηα δεκφζηα 

λνζνθνκεία, αληηκεηψπηδαλ ζνβαξά πξνβιήκαηα απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη 

πνηφηεηαο. Σα λνηθνθπξηά πνπ έρνπλ μνδέςεη γηα λνζνθνκεηαθή θξνληίδα ηείλνπλ 

ζηελ θαηαζηξνθηθή δαπάλε λα είλαη θαη πην επάισηα. Έηζη, νη θησρφηεξεο 

θνηλσληθέο νκάδεο είλαη πηζαλφ λα θαζπζηεξήζνπλ ή λα απνθχγνπλ ηε λνζνθνκεηαθή 

πεξίζαιςε γηα λα απνθχγνπλ  ηελ επηβάξπλζε ηνπ θφζηνπο ησλ πιεξσκψλ γηα 

θξνληίδα πγείαο ζε θαηξνχο νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο (Cavagnero & Bilger, 2010). 

 

3.6 Πνιηηηθέο Τγείαο 

 

πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ζηελ έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.),  

ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο ε κείσζε ησλ αληζνηήησλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηελ 

ρξνλνινγία ηνπ 2011, «Υξεηάδεηαη δξάζε επί ησλ θνηλσληθψλ παξαγφλησλ ε νπνίνη 

θαζνξίδνπλ ηελ πγεία ησλ πνιηηψλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο, ζε νηθνλνκηθέο 

ζθαίξεο, ζε επξχηεξεο θνηλσληθέο θαζψο επίζεο θαη γηα λα πξνζηαηεπηνχλ νη 

κειινληηθέο γεληέο». Παξφια απηά ε πξφθιεζε είλαη «πψο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα 

δηάθνξα εξγαιεία ηεο  πνιηηηθήο µε βαζηθφ ζθνπφ ηελ νηθνδφκεζε ησλ 

απνηειεζκαηηθψλ ζπλαζπηζκψλ γηα δξάζεηο νη νπνίεο εκπιέθνπλ ηελ ηφζν ηελ 

θνηλσλία φζν θαη ηελ ίδηα ηελ θπβέξλεζε» (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2011). 
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Δληνχηνηο αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν πγεηνλνκηθφο ηνκέαο κπνξεί λα ζπκβάιεη θαη 

ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο κείσζεο ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ αθελφο µέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο πξφζβαζεο θαη ηεο 

αληαπνθξηζηκφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ζηηο αλάγθεο πνπ έρεη ην θάζε άηνκν πνπ 

βηψλεη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θαη ηελ θηψρεηα, αθεηέξνπ, αλαπηχζζνληαο 

επθαηξίεο γηα απηά ηα άηνλα λα εηζέιζνπλ ζηνλ ηνκέα ηεο αγνξάο εξγαζίαο. 

Απφ ηελ ρξνλνινγία ηνπ 2010, ε Δπξσπατθή Έλσζε (Δ.Δ.) έρεη ζπκπεξηιάβεη ζην 

πιαίζην ηεο βησζηκφηεηαο ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, 

ελψ νη Δπξσπατθέο ζπζηάζεηο επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζην δήηεκα ηεο µκείσζεο ησλ 

θαξκαθεπηηθψλ δαπαλψλ θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο. Οη θνηλσληθέο θαη νη νηθνλνκηθέο 

εμειίμεηο, νη δηεζλείο πνιηηηθέο, ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ζπλδπαζηηθά µε ηελ πίεζε ε 

νπνία αζθείηαη γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο,  έρνπλ ζέζεη ηε 

ζεκαζία ηεο αλάδεημεο ηεο δεκφζηαο πγείαο ζε βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.), θέξλνληαο παξάιιεια ζην πξνζθήλην ην θιέγνλ δήηεκα 

ηεο ελαξκφληζεο ησλ ζπζηεκάησλ ηεο πγείαο ησλ θξαηψλ-µειψλ (Πεηµεηδίδνπ, 

Παπαλαζηαζίνπ, Πεκπεηδφγινπ, Παπαζενδψξνπ, & Πνιπδσίδεο, 2011). 

 ε επίζεκε αλαθνίλσζή πνπ έγηλε ηελ ρξνλνινγία ηνπ 2011, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

(Δ.Δ.) αλέθεξε φηη ε πξνψζεζε ηεο θαιήο πγείαο απνηειεί έλα αλαπφζπαζην θνκκάηη 

ησλ ζηφρσλ ηεο ζηξαηεγηθήο "Δπξψπε 2020" γηα µηα έμππλε, αλάπηπμε. Γηα ηελ 

επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ Τγεία, ζεζπίζηεθαλ βαζηθέο 

θνηλέο αξρέο γηα φια ηα θξάηε µέιε, φπσο ε πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

πνιηηψλ, ε θαζνιηθφηεηα ζηελ πξφζβαζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο πγείαο, ε ηζνηηκία ζηελ 

πγεία θαη ε πνηφηεηα ζηελ πεξίζαιςε, αιιειεγγχε θαζψο επίζεο θαη ε αλάδεημε ηεο 

πγείαο σο θνηλσληθνχ αγαζνχ ζπκπεξίιεςε ηεο πγείαο ζε φιεο ηηο πνιηηηθέο ηεο 

Έλσζεο θαη ηεο Κνηλφηεηαο (Οηθνλφκνπ, 2011). 

ε φηη αθνξά ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο, ε πνιηηηθή πγείαο ηεο Δπξσπατθήο 

Δλνπνίεζεο αλαπηχζζεηαη ζε ηέζζεξηο βαζηθνχο ηνκείο νη νπνίνη είλαη νη εμήο: 

 Σελ επέλδπζε ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο µέζσ ηεο επαξθνχο ππνζηήξημεο απφ ηα 

θνηλνηηθά ηακεία. 

 Σελ επέλδπζε ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη  ζηελ πγεία ησλ αλζξψπσλ. 

 Σελ επέλδπζε ζηελ κείσζε ησλ αληζνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. 
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 Σελ επέλδπζε ζε βηψζηκα ζπζηήκαηα πγείαο. 

Οη αδπλακίεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ηα ζπζηήκαηα ηεο πγείαο ησλ ρσξψλ ζε ζρέζε µε 

ηελ νηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα  ηεο δηαρείξηζεο θαη ηεο θαηαλνκήο ησλ πφξσλ θαζψο 

επίζεο θαη ηελ θιηληθή πνηφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ είραλ σο απνηέιεζκα λα νδεγήζνπλ ζηελ αλαδήηεζε ιχζεσλ µε ηελ 

πηνζέηεζε ησλ ζπκβνιηθψλ  ζπζηεκάησλ ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο.  

εκαληηθφ ηκήκα ησλ µκεηαξξπζκηζηηθψλ παξεκβάζεσλ ην νπνίν  επηθεληξψζεθε 

θπξίσο ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηελ απνδεκίσζε ησλ 

πξνκεζεπηψλ θαη εκπλεχζηεθε απφ ηα πξφηππα ησλ ρσξψλ ηεο ∆πηηθήο Δπξψπεο. 

Έλα ζεκαληηθφ κάζεκα ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ηε δηεζλή εκπεηξία ησλ πγεηνλνκηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ είλαη φηη γηα λα ζηεθζνχλ απηέο µε επηηπρία είλαη αλαγθαίν λα 

απνηεινχλ έλα κέξνο κηαο επξχηεξεο, ζπλεθηηθήο πνιηηηθήο πγείαο θαζψο επίζεο θαη 

λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ην πνιηηηθφ, ην νηθνλνκηθφ θαη ην πνιηηηζκηθφ θνηλσληθφ, 

πεξηβάιινλ ζην νπνίν ζπληεινχληαη. Πξφθεηηαη γηα πνιηηηθέο δηαδηθαζίεο αιιαγήο 

ησλ πγεηνλνκηθψλ ζεζκψλ θαη πνιηηηθψλ πνπ αλαιακβάλνληαη εθ ησλ άλσ θαη 

πξνζδηνξηζκνχ πξνηεξαηνηήησλ µε θχξην ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ πθηζηάκελσλ 

αδπλακηψλ θαη αλεπαξθεηψλ ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ θξηηεξίσλ ηεο απνδνηηθφηεηαο, 

ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

Αλαθνξηθά µε ηνλ ειιαδηθφ ρψξν,  ε πξφθιεζε ησλ ηαρέσο απμαλφκελσλ δαπαλψλ 

πγείαο ιακβάλεη ζην πιαίζην ηεο πκθσλίαο δεκνζηνλνκηθήο Πξνζαξκνγήο θαη 

δηαζξσηηθψλ Μεηαξξπζκίζεσλ, λέεο δηαζηάζεηο θαζψο θαη ηνπ Μλεκνλίνπ ηεο 

Οηθνλνκηθήο θαη ηεο Υξεµαηνπηζησηηθήο Πνιηηηθήο. 

«Ζ χθεζε θαζψο θαη ε µκεγάιε δεκνζηνλνκηθή θξίζε πνπ δηαλχεη ε νηθνλνκία ζηελ 

Διιάδα, ππνρξεψλνπλ ηελ ρψξα καο λα δηαηεξήζεη ηηο δεκφζηεο δαπάλεο γηα 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ζε επίπεδν θάησ απφ 6 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ 

Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφλ δηαηεξψληαο έηζη ηελ θαζνιηθή πξφζβαζε θαη 

βειηηψλνληαο ηελ πνηφηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο πεξίζαιςεο.  

ηε Διιάδα εθηηκάηαη φηη ε ρξήζε θαη ε δήηεζε πξφθεηηαη λα απμεζεί, θπξίσο πξνο 

ηνλ αζθαιηζηηθφ θαη ηνλ δεκφζην ηνκέα, απμάλνληαο έηζη ηηο πηέζεηο γηα 

απνδνηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. Ζ δηεζλήο εκπεηξία απεηθνλίδεη φηη νη 

νηθνλνκηθέο θξίζεηο έρνπλ σο απνηέιεζκα λα νδεγνχλ ζε κείσζε ησλ δαπαλψλ 
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πγείαο θαη ηελ επηδείλσζε ησλ δεηθηψλ πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ, παξφια απηά φκσο νη 

επηπηψζεηο είλαη αθφκε κεγαιχηεξεο γηα ηα θαηψηεξα θνηλσληθν - νηθνλνκηθά 

ζηξψκαηα. 

Δληνχηνηο, ε νηθνλνκηθή χθεζε δελ πξέπεη µφλν λα αληηκεησπίδεηαη σο κία απεηιή 

αιιά σο µηα επθαηξία αλαδηνξγάλσζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, δεκηνπξγίαο 

λέσλ θαη βειηίσζεο ησλ θνηλσληθψλ, ησλ πγεηνλνκηθψλ θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ 

ζπζηεκάησλ (Πεηµεηδίδνπ et al., 2011). 

 

3.7 Κνηλωληθνί Πξνζδηνξηζηέο Τγείαο – Αληζόηεηεο ζηελ Τγεία 

 

Έλα ζεκαληηθφ δήηεκα ζαλάηνπ θαη Εψεο απνηειεί ε θνηλσληθή αδηθία. Ζ θνηλσληθή 

αδηθία επεξεάδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη πξνζπαζνχλ λα επηδήζνπλ, ηελ 

πηζαλφηεηα λα αξξσζηήζνπλ, θαζψο επίζεο θαη ηνλ θίλδπλν ελφο πξφσξνπ ζαλάηνπ. 

ην πξνζδφθηκν επηβίσζεο παξαηεξνχκε φηη ε θνηλσληθή αδηθία λα ζπλερίδεη ζε 

θάπνηα κέξε ηνπ θφζκνπ λα απμάλεηαη ελψ απνηπγράλεη λα απμεζεί ή θαη κεηψλεηαη 

ζε άιια. Παξφια απηά θαη κέζα ζηηο ρψξεο νη δηαθνξέο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο είλαη 

ηεξάζηηεο θαη ζπλδένληαη άξξεθηα κε ην βαζκφ ηεο θνηλσληθήο αδηθίαο. 

Ζ  θαθή πγεία θαη ν ζάλαηνο δελ θαηαλέκνληαη ηπραία παγθνζκίσο. Σν φηη ε 

παξαηήξεζε απηή δελ νθείιεηαη ζηελ ηχρε αιιά φηη νη ίδηεο νη ζπλζήθεο, πνπ δνπλ νη 

άλζξσπνη, παξάγνπλ ηηο αληζφηεηεο ζηελ πγεία, είρε σο απνηέιεζκα ζηελ νδήγεζε 

ζηελ έλλνηα ησλ θνηλσληθψλ θαζαξηζηψλ ηεο πγείαο. Οη  αληζφηεηεο απηέο ζηελ 

πγεία, είλαη αλαζηξέςηκεο θαη κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ επεηδή πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο ηα άηνκα δνπιεχνπλ, δνπλ,  κεγαιψλνπλ θαη γεξλάλε, θαζψο 

θαη ηα ζπζηήκαηα πνπ νξγαλψλνληαη ψζηε λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ πάζεζή ηνπο.  

Αμίδεη επηπξφζζεηα λα ζεκεησζεί φηη νη ζπλζήθεο απηέο επεξεάδνληαη απφ ηηο 

νηθνλνκηθέο, ηηο πνιηηηθέο θαζψο επίζεο θαη απφ ηηο θνηλσληθέο δπλάκεηο, πνπ κε ηε 

ζεηξά ηνπο επεξεάδνπλ θαη ηηο πνιηηηθέο ηεο πγείαο, κε απνηέιεζκα λα επεξεάδνπλ ηα 

ζπζηήκαηα πγείαο θαη πσο απηά νξγαλψλνληαη ψζηε λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ πάζεζε. 

ιν θαη πεξηζζφηεξν ε θχζε ησλ πξνβιεκάησλ πγείαο (αζζέλεηεο) πνπ έρνπλ λα 

επηιχζνπλ νη ρψξεο ζπγθιίλνπλ ζε πινχζηεο  θαη ζε θησρέο ρψξεο. Απφ ηελ πνηφηεηα 
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ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο κπνξεί λα θξηζεί ε αλάπηπμε κηαο θνηλσλίαο, απφ ην 

πφζν δίθαηα θαηαλέκεηαη κέζα ζην θνηλσληθφ θάζκα θαη ην βαζκφ  ηεο πξνζηαζίαο 

απφ ηε κεηνλεθηηθή ζέζε ε νπνία  πξνθχπηεη απφ ηελ θαθή πγεία ηνπ αηφκνπ 

(Marmot et al., 2008). 

ην πλεχκα ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, ζπζηήζεθε ηελ ρξνλνινγία ηνπ 2005 απφ 

ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο (ΠΟΤ), ε Δπηηξνπή πάλσ ζηνπο Κνηλσληθνχο 

Πξνζδηνξηζηέο ηεο Τγείαο έηζη ψζηε λα πξνσζήζεη ηηο ελδείμεηο πάλσ ζην ηη κπνξεί 

λα γίλεη ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ηζφηεηαο ζηελ πγεία. Ζ επηηξνπή, ε νπνία έζεζε σο 

βαζηθφ ζηφρν ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ θπβεξλήζεσλ θαη φισλ ησλ νξγαληζκψλ θαζψο 

επίζεο θαη ησλ αηφκσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηεο ηζφηεηαο ζηελ πγεία, 

ψζηε λα επηηεπρζεί ε αλαζηξνθή ησλ θνηλσληθψλ αδηθηψλ ζηε δηάξθεηα κίαο γεληάο. 

Ο βαζηθφο ξφινο ησλ θνηλσληθψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ είλαη θαιά 

ηεθκεξησκέλνο πάλσ ζηελ πγεία ηνπ πιεζπζκνχ (Bartley, 1994). 

Δλδείμεηο απφ επηδεκηνινγηθέο θαη ηζηνξηθέο κειέηεο απνδεηθλχνπλ φηη ζε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο νη νηθνλνκηθέο θξίζεηο νη νπνίεο έρνπλ ζπζρεηηζζεί κε ηελ απμεκέλε 

ζλεζηκφηεηα απφ θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα, απηνθηνλίεο, θαηάρξεζε αιθνφι, 

δνινθνλίεο, θαη κεηαδνηηθά λνζήκαηα, κε απμεκέλε λνζεξφηεηα απνδηδφκελε 

θπξίσο ζηηο κνιπζκαηηθέο αζζέλεηεο, ζηνλ ππνζηηηζκφ, ζηελ θαηάρξεζε αιθνφι ή 

ζηηο εμαξηήζεηο, θαη ζηελ επίπησζε ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ. Οη ζπζρεηίζεηο απηέο 

κεηαμχ ηεο πγείαο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε 

πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο χθεζεο ζε απμεκέλεο αλάγθεο γηα ππεξεζίεο πγείαο, ηδίσο 

αλάκεζα ζηηο εππαζείο νκάδεο φπσο γηα παξάδεηγκα είλαη νη κεηαλάζηεο, νη άλεξγνη, 

νη αλαζθάιηζηνη, θη εθείλνη νη νπνίνη  ζηεξνχληαη θάπνην εηζφδεκα  (Jin, Shah, & 

Svoboda, 1995). 

Δλδείμεηο απφ παξειζνχζεο νηθνλνκηθέο θξίζεηο ζπλεγνξνχλ ζην φηη κεησκέλν 

εηζφδεκα ελφο λνηθνθπξηνχ θαη ζηελ κεησκέλε αγνξαζηηθή δχλακε απηνχ κπνξεί λα 

νδεγήζεη απφ ηα λνηθνθπξηά ζε κεησκέλεο δαπάλεο πγείαο, ηελ κεησκέλε 

θαηαλάισζε ησλ ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο, θαζψο επίζεο θαη απφ ηελ απμεκέλε 

ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Οη έκκεζεο απηέο επηδξάζεηο ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε απμεκέλεο απαηηήζεηο γηα ηηο δεκφζηεο 

ππεξεζίεο, θαη ηδίσο ζε ππεξεζίεο νη νπνίεο είλαη ρακεινχ ή δσξεάλ θφζηνπο ηε 

ζηηγκή ηεο παξνρήο. Κάλνληαο ηέηνηεο παξαηεξήζεηο, ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο 
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χθεζεο, νη πνιηηηθέο ιηηφηεηαο ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε επηδείλσζε ηεο 

θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ αλζξψπηλνπ πιεζπζκνχ. Αξθεηνί κειεηεηέο έρνπλ 

αλαθέξεη ηηο πξνθιήζεηο ζηε έξεπλα ησλ επηπηψζεσλ ησλ νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ ζηελ 

πγεία. 

 Σέηνηεο πξνθιήζεηο εκπνδίδνπλ ηηο απφιπηεο εθηηκήζεηο φζνλ αθνξά ζηηο θαζαξέο 

επηδξάζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ πθέζεσλ ζηoλ ηνκέα ηεο πγείαο. Σα δεδνκέλα, παξά 

ηνπο πεξηνξηζκνχο απηνχο, δείρλνπλ φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν 

αζθεί επηβιαβείο επηδξάζεηο ζηελ πγεία θαη ζηηο ππεξεζίεο πγείαο. Σα δεδνκέλα απηά  

έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηνπο ηζρπξηζκνχο φζσλ ηάζζνληαη ππέξ ησλ πνιηηηθψλ 

ιηηφηεηαο φηη δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε απνηειεί θίλδπλν γηα ηελ 

πγεία, φπσο θαη κε ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ Γεκφζηνπ Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ (ΓΝΣ) φηη 

νη κεηαξξπζκίζεηο ζηελ πγεία γίλνληαη φπνπ παξεκβαίλεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

πνηνηηθφηεξεο, ηεο απνδνηηθφηεξεο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεξεο παξνρήο ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο (Parry & Humphreys, 2009). 

 νβαξά απεηιεί ηελ δεκφζηα πγεία, ε ζχγρξνλε νηθνλνκηθή θξίζε θη αλαδεηθλχεη 

κεξηθέο απφ ηηο κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο ζηε δεκφζηα πγεία εδψ θαη δεθαεηίεο. ηε 

ζχγρξνλε θξίζε, νη πξνθιήζεηο πνπ έρνπκε λα αληηκεησπίζνπκε πεξηιακβάλνπλ ηελ 

αλεξγία, ηνλ ππνζηηηζκφ, ηελ θαηάρξεζε νπζηψλ, ηελ αθαηάιιειε ζηέγαζε, ηελ 

έιιεηςε ζηέγαζεο θαζψο επίζεο θαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ςπρηθή πγεία, ηα 

πξνβιήκαηα πγείαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ θαη ην επάγγεικα, ηε βία, ηε 

ζλεζηκφηεηα, ηα πξνβιήκαηα πγείαο ησλ παηδηψλ, ηελ θνηλσληθή αδηθία θαη ηελ 

παξαβίαζε ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ. 

Ζ αλεξγία είλαη έλαο παξάγνληαο ν νπνίνο έρεη κειεηεζεί απφ πνιχ παιαηφηεξα, 

αξθεηά ρξφληα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ε νπνία πιήηηεη ηελ ρψξα 

καο. Τπάξρεη κία ηζρπξή ζπζρέηηζε κεηαμχ αλεξγίαο θαη πνιιψλ αξλεηηθψλ 

εθβάζεσλ πγείαο, ε νπνία απνδίδεηαη ζε πιεζψξα αηηηνινγηθψλ παξαγφλησλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απψιεηαο ηεο απηνεθηίκεζεο, ηεο θνηλσληθήο 

απνκφλσζεο,  ηεο θηψρεηαο θαζψο θαη ηεο πηνζέηεζεο κε πγεηψλ ζπκπεξηθνξψλ (Jin 

et al., 1995). 

Ζ ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ πεξηζηαηηθψλ απφπεηξαο απηνθηνλίαο θαη ησλ πνζνζηψλ 

αλεξγίαο είλαη ζεηηθή αιιά ππάξρνπλ κειέηεο νη νπνίεο κεηψλνληαη φηαλ ηα δεδνκέλα 
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πξνζαξκφδνληαη κε βάζε ην επίπεδν θηψρεηαο θαη  ην πνζνζηφ ζπληαγψλ κε 

ςπρνηξφπα θάξκαθα.  

ζν ζπλερίδεηαη ε νηθνλνκηθή θξίζε, νη πηζαλφηεηεο είλαη κεγαιχηεξεο λα δνχκε 

πςειφηεξα πνζνζηά θαηάρξεζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ θαη αιθννιηζκνχ, θαηάζιηςεο 

θαη άιισλ δηαηαξαρψλ ηεο ςπρηθήο πγείαο, θαζψο θαη απηνθηνληψλ, ηφζν ζηηο 

βηνκεραλνπνηεκέλεο φζν θαη ζηηο ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο ρψξεο.  

Χο ζπλέπεηα ηνπ ππνζηηηζκνχ, ηεο αλεπαξθνχο ή ηεο απνπζίαο ζηέγαζεο, ησλ 

πξνβιεκάησλ ςπρηθήο πγείαο θαη ηεο θαηάρξεζεο νπζηψλ, ηελ κεησκέλε νηθνλνκηθή 

ελίζρπζε γηα ηα πξνγξάκκαηα ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηηο ηαηξηθέο ππεξεζίεο, ε 

ζλεζηκφηεηα απμάλεηαη ζεκαληηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Έλα 

πιήζνο παξαγφλησλ ίζσο κεηψζνπλ ηελ πξφζβαζε,  ηε δηαζεζηκφηεηα, ηελ 

νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα γηα ηελ πνηνηηθή ηαηξηθή θαη γηα ηελ νδνληηαηξηθή θξνληίδα. 

Οη  παξάγνληεο απηνί πεξηιακβάλνπλ απμεκέλε αλεξγία, ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζε κεησκέλε νηθνλνκηθή ζηήξημε απφ θπβεξλεηηθά πξνγξάκκαηα, ζε απψιεηα ηεο 

πγεηνλνκηθήο αζθάιηζεο, ζε κεησκέλα θνλδχιηα ησλ παξνρψλ θξνληίδαο πγείαο ηφζν 

ζηνλ ηδησηηθφ φζν θαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα θαζψο θαη κεησκέλεο νηθνλνκηθέο παξνρέο  

νδνληηαηξηθή θαη ηαηξηθή θξνληίδα γηα ηνπο ζπληαμηνχρνπο.   

ηηο ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο ρψξεο φπνπ ε νδνληηαηξηθή θαη ε ηαηξηθή θξνληίδα είλαη 

ήδε αλεπαξθείο λα θαιχςνπλ ηηο ππάξρνπζεο αλάγθεο, ηα πξνβιήκαηα είλαη αθφκα 

πην κεγάια. Ζ ζχγρξνλε νηθνλνκηθή θξίζε απνηειεί κία εθδήισζε ηεο θνηλσληθήο 

αδηθίαο. Θα κπνξνχζε αθφκα λα ραξαθηεξηζηεί σο ε παξαβίαζε ή ε άξλεζε ησλ 

θνηλσληθν - πνιηηηζηηθψλ, ησλ νηθνλνκηθψλ, ησλ αλζξψπηλσλ ή ησλ πνιηηηθψλ 

δηθαησκάησλ ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ ή πιεζπζκψλ αηφκσλ βαζηζκέλε ζηε ζεψξεζε 

φηη είλαη θαηψηεξνη απφ απηνχο κε πεξηζζφηεξε επηξξνή ή δχλακε (Barr, Taylor-

Robinson, Scott-Samuel, McKee, & Stuckler, 2012). 
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3.8 πζηήκαηα Τγείαο 

 

Ζ ρξεµαηνπηζησηηθή θξίζε δελ έρεη επηπηψζεηο µφλν ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο ηνπ 

γεληθνχ πιεζπζκνχ αιιά δεκηνπξγεί πηέζεηο θαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ 

πγείαο. Ηδηαίηεξα, ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο δχν ηνκείο θαζνξηζηηθφ ξφιν 

δηαδξακαηίδνπλ ζηελ βησζηκφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηεο πγείαο θαη θαη’ επέθηαζε 

ζηελ πγεία ηνπ πιεζπζκνχ. Απηνί νη ηνκείο είλαη ηα ζπζηήκαηα ηεο θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο θαη ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο µε ηελ παξάιιειε αλάδεημε ησλ 

θνηλσληθψλ πξνζδηνξηζηψλ ηεο πγείαο σο παξάγνληεο κείδνλνο ζεκαζίαο 

(Πεηµεηδίδνπ et al., 2011). 

ε απηέο ηηο πεξηφδνπο ηφζν ε απμαλφκελε αλεξγία φζν θαη ηα δεκφζηα ειιείκκαηα 

αζθνχλ πηέζεηο ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηεο πγείαο θαη ηδίσο ζηηο κνλάδεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ πγείαο θαη ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε ιφγσ απμεκέλεο δήηεζεο. Απηφ ην 

γεγνλφο νθείιεηαη θπξίσο ζηελ ηάζε πνπ ππάξρεη ζε πεξηφδνπο ηεο µκείσζεο ησλ 

εηζνδεκάησλ κε απνηέιεζκα  νη αζζελείο λα αλαδεηνχλ ππεξεζίεο πγείαο µε 

αζθαιηζηηθή θάιπςε. 

Δπηπιένλ, αλ θαη θαλείο ζα αλέκελε ηε κείσζε ησλ δαπαλψλ πγείαο ηα εξεπλεηηθά 

ζηνηρεία απεηθνλίδνπλ φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε έρνπλ σο ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ησλ 

δαπαλψλ πγείαο ζε µηα επηβεβιεκέλε πξνζπάζεηα ζσξάθηζεο ηεο πγείαο ηνπ 

πιεζπζκνχ (OECD, 2011). 

Πεξίπνπ ηηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, αξθεηέο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

αληηκεησπίδνπλ δνκηθά δηαηαξαρέο φζνλ αθνξά µε ηε απφδνζε, ηε ρξεκαηνδφηεζε, 

θαζψο θαη κε ηελ ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. Απηέο νη δπζθνιίεο 

πξνθαινχληαη ηφζν απφ εζσηεξηθέο αιιαγέο  (παξάγνληεο νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ 

θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ θαη ηελ νξγαλσηηθή δνκή ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηεο πγείαο), φζν θαη εμσηεξηθέο αιιαγέο (αιιαγέο ζε πνιηηηθφ, 

θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν κέζα ζην νπνίν ν ηνκέαο ηεο θξνληίδαο πγείαο 

ιεηηνπξγεί) θαζψο επίζεο θαη σο πξνο ηνλ πγεηνλνκηθφ ηνκέα εμειίμεηο (Ίδξπκα 

Οηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ, 2011). 

Οη επξσπατθέο ρψξεο, ζην πιαίζην ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο θξίζεο, επίζεο 

ζέζπηζαλ κέηξα ζπγθξάηεζήο ηνπ θφζηνπο, είηε ζηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο είηε ζηελ 
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πιεπξά ηεο πξνζθνξάο, κε βαζηθφ ζηφρν ηνλ έιεγρν ησλ  δαπαλψλ ζηνλ ηνκέα ηεο  

πγείαο. Σα κέηξα ζηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο πξνζπαζνχλ  λα κεηαηνπίζνπλ ηελ 

επηβάξπλζε ησλ δαπαλψλ πγείαο πξνο ηνπο αζζελείο έηζη ψζηε λα κεησζεί ε δήηεζε 

θαη ζπκπεξηιαβαίλνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ ρξεζηψλ ζην θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ µε ηε 

κνξθή ζπλαζθάιηζήο, εθπηπηνπζψλ δαπαλψλ, απνρήο θηλήηξσλ γηα πεξηνξηζκέλε 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ, ζπµπιεξσκψλ, ζχλαςε ηδησηηθήο αζθάιηζεο πγείαο 

θαζψο επίζεο θαη εζεινχζηα έμνδν απφ ην ζεζκνζεηεκέλν ζχζηεκα ηεο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο, θαζψο θαη εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ πξνηεξαηφηεηαο θαη πεξηνξηζκνχ ζηελ 

πξφζβαζε ζπγθεθξηκέλσλ ζεξαπεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ  θαη ππεξεζηψλ (Μαδαξάθε, 

2012). 

Ζ δήηεζε γηα ππεξεζίεο πγείαο θαη ζπλαθφινπζα, ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, νη ζπλνιηθέο 

δαπάλεο γηα ηελ πγεία ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ απμεζεί θαη έρνπλ πξνζεγγίζεη ην 

πνζνζηφ 10% ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφλ (ΑΔΠ), μεπεξλψληαο έηζη ην µέζν 

φξν ησλ ρσξψλ ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ). 

Απηή ε αχμεζε ζπλδέεηαη άκεζα µε αληηθεηκεληθνχο δεκνγξαθηθνχο θαη 

θνηλσληθννηθνλνκηθνχο παξάγνληεο πνπ ηζρχνπλ δηεζλψο, παξφια απηά, ζηελ Διιάδα 

ε αχμεζε ησλ δαπαλψλ πγείαο απνδίδεηαη θπξίσο ζηελ απνδεδεηγκέλε 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πγεηνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη ζηηο ζπαηάιεο νη 

νπνίεο απνξξένπλ απφ ηελ έιιεηςε θαηαγξαθήο θαη ειέγρνπ ησλ ζπλαιιαγψλ ζηνλ 

ρψξν ηεο πγείαο.   

Πξφζθαηε έξεπλα πνπ δηεμήρζε απφ ηνλ Οξγαληζκφ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη 

Αλάπηπμεο (ΟΟΑ) έδεημε φηη ην ζχζηεκα πγείαο ηεο Διιάδαο, ηελ επφκελε 

δεθαεηία, ζα κπνξνχζε λα αλαπηπρζεί ρσξίο επηπξφζζεηνπο πφξνπο, απνθιεηζηηθά µε 

ηελ εμάιεηςε ηεο βειηίσζεο θαη ζπαηάιεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ.  

Με ηα δεδνκέλα πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ θαη ζην πιαίζην ηνπ Μλεκνλίνπ 

Οηθνλνκηθήο θαη Υξεκαηνπηζησηηθήο Πνιηηηθήο, απφ ην Μάην ηεο ρξνλνινγίαο ηνπ 

2010, ν ηνκέαο ηεο πγείαο έρεη βξεζεί ζην επίθεληξν ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ δξάζεσλ 

θαη εμνξζνινγηζκνχ θαη εθζπγρξνληζκνχ, απνηειψληαο έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθνχο 

ηνκείο παξέκβαζεο. Γλψκνλα γηα απηέο ηηο δξάζεηο απνηεινχλ νη ζηφρνη νη νπνίνη 

νξίδνληαη ζην Μλεκφλην αλαθνξηθά µε ην χςνο ηεο δεκφζηαο δαπάλεο πγείαο θαη ηεο 

δεκφζηαο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο. χκθσλα µε ην Μλεκφλην, έσο ηελ ρξνλνινγία 

ηνπ 2012 ε δεκφζηα δαπάλε πγείαο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν,  ζα πξέπεη λα είλαη 
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κηθξφηεξε ή  ίζε απφ ην πνζνζηφ 6% ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφλ (ΑΔΠ), 

ελψ ε δεκφζηα δαπάλε θαξκάθσλ ζα πξέπεη λα είλαη ίζε µε ην πνζνζηφ 1% ηνπ 

Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφλ (ΑΔΠ), πξνζεγγίδνληαο έηζη ηνλ επξσπατθφ µέζν 

φξν.  

Παξάιιεια, ε πιεηνλφηεηα ησλ ρσξψλ πνπ εθαξκφδεη ηα κέηξα ιηηφηεηαο, φπσο θαη 

ε Διιάδα, εμαθνινπζεί λα αληηκεησπίδεη ηελ θαηάζηαζε ηεο χθεζεο, µε ζπλέπεηα λα 

εληείλεηαη ε πίεζε ζην ζχζηεκα πγείαο θαη καθξνρξφληαο θξνληίδαο, ελψ 

ηαπηφρξνλνο παξαηεξείηαη κεγάιε πεξηθνπή ηεο δεκφζηαο δαπάλεο γηα βαζηθέο 

ππεξεζίεο θαη αγαζά, ε νπνία επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ δνκή ησλ δεκφζησλ 

κνλάδσλ πγείαο.  

πγθεθαιαηψλνληαο αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, ε επηβνιή ηεο ιηηφηεηαο, νδεγεί ζε 

επηδείλσζε δεηθηψλ ζε δηάθνξα επίπεδα (π.ρ. επηδεκηνινγηθνχο, δεκνγξαθηθνχο θαη 

άιινπο ζπλαθείο δείθηεο). «Ζ ρεηξνηέξεπζε ηνπ ζηάηνπο πγείαο θαη ηεο δπλαηφηεηαο 

πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο ηεο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο, γηα έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ 

πιεζπζκνχ ζε πνιιέο ρψξεο παγθνζκίσο απνδεηθλχεη ηελ φμπλζε ησλ αληζνηήησλ 

πγείαο κεηαμχ ησλ πξνλνκηνχρσλ θαη ησλ ιηγφηεξν πξνλνκηνχρσλ ζηξσκάησλ ηνπ 

γεληθνχ πιεζπζµνχ. Απηή ε φμπλζε  ζπλερίδεηαη λα εμειίζζεηαη ζε πεξαηηέξσ 

θνηλσληθή θιηκάθσζε µε γλψκνλα ηα απνηειέζκαηα πγείαο, ζπληειψληαο ζηελ 

εμάπισζε ηεο θνηλσληθήο θξίζεο ε νπνία µαζηίδεη ηηο ρψξεο ηνπ ζχγρξνλνπ 

θαπηηαιηζκνχ» (Πεηµεηδίδνπ et al., 2011). 

 

3.9 Οη Δπηπηώζεηο ζηελ Τγεία ηωλ Πνιηηώλ 

 

Ζ ειιεληθή νηθνλνκία, ηελ ρξνλνινγία ηνπ 2010, ηέζεθε ππφ ηελ επηηήξεζε ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ θαη ηεο Κεληξηθήο 

Σξάπεδαο, φηαλ ε Γεκνθξαηία ηεο Διιάδαο ππέγξαςε ην 1ν Πξφγξακκα ηεο 

Οηθνλνκηθήο Πξνζαξκνγήο (ΠΟΠ). Σν πξφγξακκα απηά ζπκπεξηιάκβαλε 

δηαζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαζψο επίζεο θαη δεκνζηνλνκηθά κέηξα, ηε βησζηκφηεηα 

ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο θαη ηελ κείσζε ηνπ θξαηηθνχ ειιείκκαηνο. 
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Ζ εζσηεξηθή ππνηίκεζε αθνξά θπξίσο ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο κέζσ ηεο 

κείσζεο ησλ κηζζψλ. Σν ζχζηεκα δηακφξθσζε ηεο κηζζνιφγηαο θαηέιεμε ζηε 

κείσζε ηνπο. Χζηφζν, ην εκπνξηθφ ηζνδχγην έρεη βειηησζεί ηθαλνπνηεηηθά , ιφγσ ηεο 

πηψζεο ησλ εηζαγσγψλ. 

Σα πεξηζζφηεξα κέηξα δελ εμαξηψληαη απφ ην εηζφδεκα, κε απνηέιεζκα λα 

δεκηνπξγνχληαη πεξηζζφηεξεο επηβαξχλζεηο γηα εθείλνπο νη νπνίνη είλαη ιηγφηεξν 

εχπνξνη. Ζ επηβνιή ησλ πεξηνξηζκψλ ζηηο δαπάλεο γηα ηελ δεκφζηα πγεία θαζψο 

επίζεο θαη ε ηαπηφρξνλε κείσζε ηνπ ΑΔΠ ηελ ρξνλνινγία ηνπ 2009, ζεκαίλεη φηη ν 

ηνκέαο ηεο πγείαο θαιείηαη λα αληαπνθξηζεί ζηηο απμεκέλεο αλάγθεο ηνπ γεληθνχ 

πιεζπζκνχ. 

Ζ αλεξγία, ην εηζφδεκα θαη ε απνπζία ηεο αζθάιεηαο απνηεινχλ ηηο θχξηεο 

κεηαβιεηέο νη νπνίεο κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ παξνπζία ησλ αθάιππησλ αλαγθψλ 

ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε. Σν θαηλφκελν ζηηο πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο, ηεο κε 

πξνζβαζηκφηεηαο, ρξεηάδεηαη πεξίζαιςε, αληαλαθιά  ηελ κείσζε ηνπ εηζνδήκαηνο 

ιφγσ ηεο αλεξγίαο φζν θαη ησλ κεηψζεσλ ζε ζπληάμεηο θαη ζε κηζζνχο (Zavras, 

Tsiantou, Pavi, Mylona, & Kyriopoulos, 2013). 

Σα θνππφληα γηα ηελ πγεία απνηεινχλ έλα πξφγξακκα πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηα 

δηαζξσηηθά ηακεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζρεδηάζηεθε γηα λα αληηκεησπίζεη 

θάπνηεο αλάγθεο πγείαο ησλ πνιχ θησρψλ αζζελψλ πνπ ράλνπλ ηελ πξφζβαζε ζηελ 

πεξίζαιςε, ηδίσο ηνλ απμαλφκελν αξηζκφ ησλ αλέξγσλ. 

Χο επάισηε νκάδα, νη άζηεγνη επίζεο έρνπλ πιεγεί αθνχ ε πξφζβαζε ηνπο ζηηο 

ππεξεζίεο πγείαο, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ, ηελ ζεξαπεία, ηηο ηαηξηθέο εμεηάζεηο 

θαζψο θαη ηελ θξνληίδα ηεο ςπρηθήο πγείαο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο χθεζεο 

επηδεηλψζεθε. Γηα απηέο ηηο νκάδεο, ε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ζηεξίδεηαη θπξίσο ζε 

θηιαλζξσπηθέο νξγαλψζεηο (Karanikolos et al., 2013). 

Ο αξηζκφο ησλ θξνπζκάησλ απφ ηνλ ηφ ησλ αλζξψπηλσλ ζεισκάησλ HIV, 

παξνπζηάδεη ηδηαίηεξε αχμεζε ηδίσο θαηά ηνπο πξψηνπο κήλεο ηεο ρξνλνινγίαο ηνπ 

2012. ηηο κνιπζκαηηθέο αζζέλεηεο, ν αληίθηππνο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο δελ είλαη 

αθφκε ζε ζέζε λα απνδεηρζεί αθφκα πνζνηηθά. 
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Δπίζεο, νη ςπρηθέο δηαηαξαρέο παξνπζηάδνπλ κία αχμεζε σο ζπλέπεηα ε νπνία 

ζρεηίδεηαη κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε κα βαζηθά θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά ηελ 

θαηάζιηςε θαη ην ζηξεο. 

πγθεθαιαηψλνληαο, παξφκνηα κία ζεηξά απφ εζληθέο κειέηεο έρνπλ δηεμαρζεί ηελ 

ρξνλνινγία ηνπ 2008 έσο ηνπ 2011, ζε κία πξνζπάζεηα  δηεξεχλεζεο ζρεηηθά κε ην 

αληίθηππν ηεο χθεζεο ζηνλ επηπνιαζκφ ηεο θαηάζιηςεο. Σα επξήκαηα ησλ  κειεηψλ 

απεηθνλίδνπλ φηη έσο ηελ ρξνλνινγία ηνπ 2011, ην γπλαηθείν θχιν εθδειψλεη 

πςειφηεξα πνζνζηά θαηάζιηςεο απφ φηη νη άλδξεο αλεμαξηήησο ειηθίαο (Economou, 

Madianos, Peppou, Patelakis, & Stefanis, 2013). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

θνπφο ηεο κειέηεο φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ είλαη ε αλαδήηεζε ησλ 

βηνινγηθψλ θαη ςπρνινγηθψλ επηδξάζεσλ πνπ επηδείλσζαλ δπλεηηθά ηελ πγεία ησλ 

πνιηηψλ κε θχξην αίηην ηελ γεληθφηεξε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ βηψλεη ε Διιάδα ηα 

ηειεπηαία ρξφληα θαη εηδηθφηεξα ηε κείσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ Διιήλσλ 

πνιηηψλ. Ζ αλαδήηεζε απηή επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο έξεπλαο. χκθσλα κε ηελ 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ αηφκσλ επηδξά ζηνπο 

δείθηεο πγείαο, φπσο ην πξνζδφθηκν επηβίσζεο, ηε λνζεξφηεηα, ηε ζλεζηκφηεηα αιιά 

θαη ηε πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο. Απηφ απνηέιεζε ην ζπκπέξαζκα κειεηψλ 

απφ πιήζνο εξεπλεηψλ, νη νπνίνη ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο θαηέιεμαλ φηη ππάξρεη 

ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ αηφκνπ θαη ηνπ 

επηπέδνπ ηεο πγείαο ηνπ. 

Μειέηε ησλ Black, Morris, Smith, & Townsend (1980), θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα 

φηη ν θίλδπλνο ζαλάηνπ ησλ θησρφηεξσλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ηάμεσλ είλαη δπφκηζη 

θνξέο κεγαιχηεξνο απφ ην θίλδπλν ζαλάηνπ ηεο πςειφηεξεο ηάμεο. Ζ πηψζε ηεο 

αγνξαζηηθήο δχλακεο ησλ λνηθνθπξηψλ αιιά θαη άιισλ κεραληζκψλ θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο, ζα κπνξνχζε ζαθψο λα νδεγήζεη ζε κείσζε ηεο ρξήζεο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςε.  

Οκνίσο θαη απφ κειέηεο πνπ έγηλαλ ζρεηηθά κε ηηο αληζφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο 

ζηηο ρψξεο ηεο Νφηηαο Δπξψπεο, ζπγθεθξηκέλα ζηελ Ηζπαλία, ηελ Διιάδα, ηελ Ηηαιία 

θαη ηελ Πνξηνγαιία πξνέθπςε φηη νη πνιηηηθέο θξίζεο θαη ιηηφηεηαο έρνπλ απμήζεη 

ζεκαληηθά ην επίπεδν δπζαξέζθεηαο φζνλ αθνξά ηελ παξνρή πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο ζηηο ρψξεο απηέο, ηδίσο ζηελ Διιάδα θαη ηελ Πνξηνγαιία. ηηο ηέζζεξηο 

ρψξεο, ε θνηλσληθή θξίζε (θπξίσο ζηελ εθπαίδεπζε, ην εηζφδεκα θαη ην εξγαηηθφ 

δπλακηθφ) απνηειεί ηνλ θχξην θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ησλ αληζνηήησλ ζηνλ ηνκέα 

ηεο πγείαο, ρσξίο λα απνθιείεη ηηο γεσγξαθηθέο αληζφηεηεο φζνλ αθνξά ηελ 

πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο σο απνηέιεζκα δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο ζηηο δηάθνξεο πεξηθέξεηεο (Lahema, Rahkonen, 2017).     

Γηεζλψο, ηε κεγαιχηεξε έμαξζε ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο, παξνπζηάδνπλ, 

ζηνλ ηνκέα ηεο ζσκαηηθήο λνζεξφηεηαο, ηα ινηκψδε λνζήκαηα, φπσο είλαη ε 

θπκαηίσζε, ε γξίπε, ηα ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα, ιφγσ ηεο επηδείλσζεο 
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ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη δηαηξνθήο θαη ηεο δπζθνιίαο πξφζβαζεο ζηελ 

αλαγθαία ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε. (Σνχληαο et al., 2016). 

χκθσλα κε ην άξζξν «ε νηθνλνκηθή θξίζε  θαη φ ηξφπνο επίδξαζεο  ζηελ πγεία» 

παξνπζηάδεηαη φηη ζηελ Διιάδα εθηηκάηαη φηη ε δήηεζε θαη ε ρξήζε ππεξεζηψλ 

πγείαο πξφθεηηαη λα απμεζεί θπξίσο πξνο ην δεκφζην θαη ηνλ αζθαιηζηηθφ ηνκέα, 

θαζψο ε κείσζε ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ζα ζηξέςεη ηελ θαηαλάισζε ππεξεζηψλ 

πγείαο ζε ππεξεζίεο νη νπνίεο έρνπλ αζθαιηζηηθή θάιπςε. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

απμάλνληαη, αληίζηνηρα, νη πηέζεηο γηα απνδνηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο Τγείαο. 

χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ ππνπξγείνπ Τγείαο, ήδε ζεκεηψλεηαη κηα αχμεζε 

20% ζηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία, ελψ παξαηεξείηαη κηα 

κείσζε θαηά 15% πεξίπνπ ζηε ρξήζε ησλ ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο, θαη θπξίσο 

ζηα ηδησηηθά καηεπηήξηα, ηελ νδνληηαηξηθή πεξίζαιςε θαη ηηο ρεηξνπξγηθέο 

επεκβάζεηο ζηα ηδησηηθά λνζνθνκεία. Δπηπιένλ, ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Διιάδα 

έρεη ππάξμεη κεγάιε αλεζπρία γηα ηελ αχμεζε ησλ απηνθηνληψλ θαη ησλ απνπεηξψλ 

απηνθηνλίαο κε πνιινχο εξεπλεηέο λα αλαθέξνληαη ζε πνηθίια ζηνηρεία πνπ 

ζπγθιίλνπλ πξνο απηή ηε θαηεχζπλζε (Liaropoulos, 2012). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

5.1 Απνηειέζκαηα Αλαδήηεζεο 

 

Σν απνηέιεζκα ηεο αλαζθφπεζεο ζε ειιεληθά θαη δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά γηα 

ηελ θαηαγξαθή ησλ επηπηψζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο σο πξνο ηελ πγεία ησλ 

Διιήλσλ πνιηηψλ.  

Ζ αλαδήηεζε επέθεξε πεξηζζφηεξα απνηειέζκαηα θπξίσο ζηελ μελφγισζζε 

βηβιηνγξαθία. Πην εηδηθά, απφ ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία εληνπίζηεθαλ 23 άξζξα θαη 

πεξηιήςεηο εξγαζηψλ αλαθνξάο εθ ησλ νπνίσλ ε 1 πιεξνί ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλαδήηεζεο. Παξάιιεια, απφ ηε δηεζλή βάζε  θαη ηα θνηλά 

ιήκκαηα αλαδήηεζεο, βξέζεθαλ 30 άξζξα θαη εξγαζίεο. Ζ μελφγισζζε βηβιηνγξαθία 

εληνπίζηεθε έπεηηα απφ ηε ρξήζε δεπγψλ ιεκκάησλ (αλά δχν ή ηξεηο), ελψ 

ζεκεηψλεηαη φηη ζηε ρξήζε ηξηψλ ή θαη πεξηζζφηεξσλ ιεκκάησλ δελ βξέζεθαλ 

εξγαζίεο. 

Απφ ην ζχλνιν ησλ 30 βηβιηνγξαθηψλ, κφλν νη 26 αθνξνχζαλ αλαζθνπήζεηο ελψ 

ηειηθά κεηά απφ θνηλή ζπκθσλία ησλ εξεπλεηξηψλ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, έγηλαλ 

απνδεθηέο κφιηο 10. 

πλνιηθά ινηπφλ, 11 άξζξα βξέζεθαλ λα πιεξνχλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

αλαδήηεζεο θαη παξάιιεια λα ζρεηίδνληαη µε ηηο επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

ζηελ πγεία ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ. 

 

5.2 Σαμηλόκεζε Βηβιηνγξαθίαο 

 

ηελ παξνχζα ελφηεηα, παξνπζηάδεηαη ε βηβιηνγξαθία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα 

ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Ζ ηαμηλφκεζε πεξηιακβάλεη ην 

φλνκα/νλφκαηα ηνπ εθάζηνηε ζπγγξαθέα/ζπγγξαθέσλ, ην έηνο δεκνζίεπζεο, ην 

ζθνπφ, ην είδνο, ην δείγκα, ηα απνηειέζκαηα θαη ηέινο ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ 

κειεηψλ. 
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Πίλαθαο 5.1: Σαμηλόκεζε Βηβιηνγξαθίαο 

πγγξαθείο Έηνο θνπόο Δίδνο έξεπλαο Γείγκα Απνηειέζκαηα πκπεξάζκαηα 

Μαιιηαξνύ 

θαη 

αξάθεο 

2012 

Ζ έξεπλα κειεηά 

ηηο επηπηψζεηο 

ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο ζηνπο 

δείθηεο θαη ηα 

ζπζηήκαηα 

πγείαο  

Βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε  

Αλαδήηεζε 

βηβιηνγξαθία

ο ζηηο βάζεηο 

δεδνκέλσλ 

Pubmed, 

Scopus, 

Sciverse κε 

ιέμεηο 

θιεηδηά: 

πγεία, 

ζπζηήκαηα 

πγείαο, 

νηθνλνκηθή 

θξίζε, 

αλεξγία, 

θηψρεηα 

Ζ αλεξγία 

ζπλδέεηαη κε ηελ 

αχμεζε ηεο 

θαζεκεξηλήο 

θαηαλάισζεο 

αιθνφι, ηελ 

αχμεζε ησλ 

απηνθηνληψλ, ηελ 

ελδννηθνγελεηαθή 

βία ελψ κεηψλεη 

ηνπο ζαλάηνπο απφ 

ηξνραία 

αηπρήκαηα.  

Δπίζεο, ε θηψρεηα 

νδεγεί ζε 

αζζέλεηεο.  

Πξνέθπςαλ: 

1) Ζ νηθνλνκηθή θξίζε 

νδεγεί ζε εξγαζηαθή 

αλαζθάιεηα, αλεξγία θαη 

θηψρεηα πνπ νδεγνχλ ζε 

ςπρηθέο δηαηαξαρέο.  

2) Σα ζπζηήκαηα πγείαο 

αληηκεησπίδνπλ 

νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα  

Vandoros, et 

al. 
2013 

Γηεξεχλεζε ησλ 

επηπηψζεσλ ηεο 

νηθνλνκηθήο 

θξίζεο ζηελ 

πγεία ησλ 

Διιήλσλ 

Μηθηή κέζνδνο, 

κειέηε 

πεξίπησζεο 

φπνπ 

ρξεζηκνπνηήζε

θε ε ζηαηηζηηθή 

ηερληθή 

difference-in-

differences 

(DID) θαη ε 

ινγηζηηθή 

παιηλδξφκεζε 

γηα ηα έηε 2006 

– 2009 

ηνηρεία απφ 

ηελ έξεπλα 

ηεο 

Δπξσπατθήο 

Έλσζεο γηα 

ην εηζφδεκα 

θαη ηηο 

ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο 

γηα ηα έηε 

2006-2009 

εκαληηθή 

αξλεηηθή 

επίδξαζε ηεο 

νηθνλνκηθήο 

θξίζεο ζηελ πγεία 

ησλ Διιήλσλ 

Πξνέθπςαλ: 

1) Οη ηάζεηο ζηελ 

απηναμηνιφγεζε ηεο 

πγείαο ζηελ Διιάδα 

επηδεηλψζεθαλ εμαηηίαο 

ηεο πξφζθαηεο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο 

θξίζεο 

2) Αλάγθε γηα πνιηηηθέο 

επέκβαζεο φζνλ αθνξά 

ηελ πγεία ησλ Διιήλσλ 

ζηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο  

Economou, 

Madianos, 

Peppou, 

Theleritis, 

Patelakis & 

Stefanis 

2013 

Γηεξεχλεζε 

αιιαγψλ ζην 

πιαίζην 

απηνθηνληψλ θαη 

αλαθνξά 

απηνθηνληψλ 

κεηαμχ 2009 θαη 

2011 

Μηθηή κέζνδνο, 

κειέηε 

πεξίπησζεο 

θαηά ηα έηε 

2009 – 2011 

Σειεθσληθέο 

ζπλεληεχμεηο 

(2192 

ζπλεληεχμεηο 

ην 2009 2256 

ην 2011)  

Μεηαμχ 2009 – 

2011, ζεκεηψζεθε 

ζεκαληηθή αχμεζε 

ζηελ επηθξάηεζε 

ηεο ηδέαο ηεο 

απηνθηνλίαο θαη 

αλαθέξζεθαλ 

αληίζηνηρεο 

απφπεηξεο 

Πξνέθπςε: 

Οη άλζξσπνη πνπ 

πάζρνπλ απφ θαηάζιηςε, 

νη άλδξεο, νη 

παληξεκέλνη/-εο, άηνκα 

πνπ αληηκεησπίδνπλ 

νηθνλνκηθή πίεζε, ηα 

άηνκα κε ρακειή 

δηαπξνζσπηθή 

εκπηζηνζχλε θαη ηα 

άηνκα κε ηζηνξηθφ 
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απνπεηξψλ απηνθηνλίαο 

είλαη ηδηαίηεξα επάισηα 

Economou, 

Madianos, 

Peppou, 

Patelakis & 

Stefanis  

2013 

Ζ έξεπλα κειεηά 

ηηο επηπηψζεηο 

ηηο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο φζνλ 

αθνξά ηελ 

θαηάζιηςε 

ζηνπο Έιιελεο, 

θαζψο θαη 

δπλεηηθνχο 

παξάγνληεο 

πξφθιεζεο 

θιηληθήο 

θαηάζιηςεο 

Μηθηή έξεπλα, 

κειέηε 

πεξίπησζεο 

θαηά ηα έηε 

2008 – 2011 

Σειεθσληθέο 

ζπλεληεχμεηο 

(2197 ην 

2008 θαη 

2256 ην 

2011). Ζ 

θιηληθή 

θαηάζιηςε 

αμηνινγήζεθ

ε κε 

δνκεκέλεο 

θιηληθέο 

ζπλεληεχμεηο 

θαη ε 

νηθνλνκηθή 

πίεζε κε ηνλ 

δείθηε 

πξνζσπηθήο 

νηθνλνκηθήο 

δπζθνξίαο 

Ζ θιηληθή 

θαηάζιηςε 

εκθαλίζηεθε 

απμεκέλε ην 2011 

ζε ζρέζε κε ην 

2008. Ζ θιηληθή 

θαηάζιηςε 

ζπλδέεηαη κε ηελ 

νηθνλνκηθή 

δπζθνξία. Οη λένη, 

ηα παληξεκέλα 

άηνκα, ηα άηνκα 

κε νηθνλνκηθή 

δπζθνξία θαη ηα 

άηνκα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ 

θάξκαθα 

εκθάληζαλ 

απμεκέλεο 

πηζαλφηεηεο λα 

ππνθέξνπλ απφ 

θιηληθή θαηάζιηςε 

Πξνέθπςαλ: 

1) Ζ νηθνλνκηθή θξίζε 

επεξεάδεη ηελ ςπρηθή 

πγεία ησλ αηφκσλ.  

2) Οη ππεξεζίεο θαη νη 

θιηληθνί γηαηξνί ζα 

πξέπεη λα επηθεληξσζνχλ 

ζηελ πξσηαξρηθή 

πξφιεςε ηεο θιηληθήο 

θαηάζιηςεο θαζψο θαη 

ζηελ έγθαηξε 

αλαγλψξηζε θαη 

ζεξαπεία ηεο 

Simou & 

Koutsogeorg

ou 

2014 

Ζ έξεπλα κειεηά 

ηηο ζπλέπεηεο ηεο 

νηθ. θξίζεο ζηελ 

πγεία θαη ηελ 

πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε ζηελ 

Διιάδα 

Βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε, 

πνηνηηθέο θαη 

εκη-πνζνηηθέο 

αλαιχζεηο 

αλαζθφπεζεο 

πλνιηθά 39 

άξζξα πνπ 

δεκνζηεχζεθ

αλ ζηελ 

αγγιηθή 

γιψζζα 

κεηαμχ 

Ηαλνπαξίνπ 

2009 θαη 

Μαξηίνπ 

2013 

Γηαπηζηψζεθαλ 

επηπηψζεηο φπσο 

κείσζε ησλ 

δαπαλψλ δεκφζηαο 

πγείαο θαη 

αιιαγέο ζηηο 

ππεξεζίεο 

πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο θαη 

θαξκαθεπηηθήο 

αγνξάο. Δλδείμεηο 

γηα επηδείλσζε ηεο 

δεκφζηαο πγείαο 

κεηά ηελ θξίζε 

(απμαλφκελα 

πνζνζηά ςπρηθήο 

πγείαο, 

απηνθηνλίεο θαη 

επηδεκίεο, 

επηδείλσζε ηεο 

απηφλνκεο πγείαο) 

Πξνέθπςαλ φηη: 

1) Οη πξφζθαηεο 

πξνζπάζεηεο γηα ηε 

κεηαξξχζκηζε ηνπ ΔΤ 

έρνπλ επηθεληξσζεί ζε 

βξαρππξφζεζκα 

απνηειέζκαηα 

2) Σα επηβαιιφκελα 

κέηξα έρνπλ ακθίβνιεο 

καθξνπξφζεζκεο 

ζπλέπεηεο γηα ηελ 

ειιεληθή δεκφζηα πγεία 

θαη ηελ πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε 
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Kaitelidou 

et al. 
2014 

Ζ έξεπλα κειεηά 

ηηο επηπηψζεηο 

ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο ζην 

ειιεληθφ 

ζχζηεκα πγείαο 

θαη ζηελ πγεία 

ηνπ πιεζπζκνχ 

πζηεκαηηθή 

βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε 

Υξεζηκνπνηή

ζεθαλ νη  

βάζεηο 

δεδνκέλσλ 

Pubmed, 

Embase θαη 

Scopus γηα ηα 

έηε 1980-

2013, γηα ηηο 

επηπηψζεηο 

ηεο νηθ. 

θξίζεο ζε 

Λαηηληθή 

Ακεξηθή, Αλ. 

Δπξψπε θαη 

Αλ. Αζία. Γηα 

ηελ Διιάδα 

ρξεζηκνπνηήζ

εθαλ ε 

ΔΛΣΑΣ, ην 

Διιεληθφ 

Κέληξν 

Διέγρνπ θαη 

Πξφιεςεο 

Ννζεκάησλ, 

νη βάζεηο 

δεδνκέλσλ 

ηνπ ΟΟΑ, 

ηεο Eurostat 

θαη ηεο 

Παγθφζκηαο 

Σξάπεδαο 

Γηαπηζηψζεθε 

κείσζε δεκνζίσλ 

δαπαλψλ γηα ηελ 

πγεία. Αθφκε, 

αχμεζε ηνπ 

πνζνζηνχ 

επίπησζεο ηνπ 

HIV / AIDS, ηεο 

ζπρλφηεηαο 

εκθάληζεο 

επαηίηηδαο Α, ηεο 

κεληγγίηηδαο, ηεο 

ζλεζηκφηεηαο θαη 

ησλ αλαγθψλ 

θάιπςεο 

πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο 

Πξνέθπςαλ: 

1) Οη πξνζπάζεηεο γηα ηε 

κεηαξξχζκηζε ηνπ ΔΤ 

έρνπλ επηθεληξσζεί 

θπξίσο ζε 

βξαρππξφζεζκα 

απνηειέζκαηα κε ηε 

κείσζε ησλ δαπαλψλ.  

2) Οη πνιηηηθέο 

πξνψζεζεο ηεο πγείαο 

πνπ παξέρνπλ ηζφηηκε 

πξφζβαζε θαη ε 

πξφιεςε ησλ ινηκσδψλ 

λνζεκάησλ πξέπεη λα 

ζεσξεζνχλ πην 

ελαιιαθηηθή ιχζε 

Christodoul

ou 
2017 

Γηεξεχλεζε ησλ 

επηπηψζεσλ ηεο 

νηθνλνκηθήο 

θξίζεο ζηελ 

ςπρηθή πγεία, 

ζηελ Διιάδα 

Βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε 

Μειέηεο 

ζρεηηθά κε 

απηνθηνλίεο, 

πξνβιήκαηα 

ςπρηθήο 

πγείαο ζηνλ 

πιεζπζκφ 

θαη δηαξθή 

ζπζηεκηθά 

πξνβιήκαηα 

Μείσζε αλεξγίαο 

θαη θαη’ επέθηαζε 

αχμεζε 

απηνθηνληψλ θαη 

απμεκέλα 

θξνχζκαηα 

θινληζκνχ 

ςπρηθήο πγείαο 

Πξνέθπςαλ: 

1) Αλάιεςε ηνπ ξφινπ 

θαη ηεο ζηάζεο ησλ 

ςπρηάηξσλ σο απάληεζε 

ζηελ θξίζε 

2) Ζ αιιειεγγχε ησλ 

θνηλσληθψλ νκάδσλ σο 

ιχζε γηα ηελ επίιπζε 

ηεο θξίζεο 
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Giotakos, et 

al. 
2011 

Ζ έξεπλα κειεηά 

ηηο επηπηψζεηο 

ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο ζηελ 

ςπρηθή πγεία 

ησλ Διιήλσλ 

Μηθηή έξεπλα, 

κειέηε 

πεξίπησζεο κε 

αλαιχζεηο 

απιήο θαη 

πνιιαπιήο 

παιηλδξφκεζεο 

δεδνκέλσλ γηα 

ηα έηε 1981 – 

2008 

Σα δεδνκέλα 

ζπιιέρζεθαλ 

απφ ηελ 

ΔΛΣΑΣ, ην 

Αηγηλήηεην 

Ννζνθνκείν, 

ην 

Φπρηαηξηθφ 

Ννζνθνκείν 

Αηηηθήο, ην 

Γεληθφ 

Ννζνθνκείν 

Αζελψλ θαη 

ην 

Ννζνθνκείν 

Δπαγγειηζκφ

ο 

Ζ αλεξγία 

επεξεάδεη 

αξλεηηθά ηελ 

ςπρηθή πγεία ησλ 

αηφκσλ 

Πξνέθπςαλ: 

1) Ζ αλεξγία ζπλδέεηαη 

ζεηηθά κε ηνλ αξηζκφ 

ησλ αλζξσπνθηνληψλ θαη 

ησλ δηαδπγίσλ θαζψο θαη 

κε ηηο επηζθέςεηο 

αζζελψλ ζηα εμσηεξηθά 

ηαηξεία ηνπ Αηγηλήηηνπ 

2) Σν κέζν εηζφδεκα 

ζπλδέεηαη αξλεηηθά κε 

ηηο απηνθηνλίεο θαη 

ζεηηθά κε ηελ αχμεζε 

ησλ δηαδπγίσλ θαη ηηο 

επηζθέςεηο αζζελψλ ζηα 

εμσηεξηθά ηαηξεία ηνπ 

Αηγηλήηηνπ 

Laliotis, et 

al. 
2016 

Ζ έξεπλα κειεηά 

ηελ επηξξνή ηεο 

νηθ. θξίζεο ζηελ 

ηάζε ηεο 

ζλεζηκφηεηαο  

Μηθηή έξεπλα, 

κειέηε 

πεξίπησζεο απφ 

ηνλ Ηαλνπάξην 

2001 έσο ην 

Γεθέκβξην 

2013, 

πξαγκαηνπνηήζ

εθε αλάιπζε 

ρξνλνζεηξψλ 

Σα δεδνκέλα 

ζπιιέρζεθαλ 

απφ ηελ 

ΔΛΣΑΣ θαη 

ηε 

EUROSTAT. 

Σα ζηνηρεία 

ρσξίζηεθαλ 

ζε δχν 

πεξηφδνπο 

(πξηλ απφ ηελ 

θξίζε: 

Ηαλνπάξηνο 

2001, έσο 

Αχγνπζηνο 

2008 θαη 

κεηά ηελ 

θξίζε: 

επηέκβξηνο 

2008,  έσο 

Γεθέκβξηνο 

2013) 

Ζ ζπλνιηθή 

ζλεζηκφηεηα 

ζπλέρηζε λα 

κεηψλεηαη θαη 

κεηά ηελ νηθ. 

θξίζε. Οη ζάλαηνη 

απφ απηνθηνλίεο, 

αζζέλεηεο ηνπ 

λεπξηθνχ 

ζπζηήκαηνο, 

πξνβιήκαηα 

ςπρηθήο πγείαο θαη 

αλεπηζχκεηεο 

ελέξγεηεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηαηξηθήο 

πεξίζαιςεο 

απμήζεθαλ κεηά 

ηελ θξίζε 

Πξνέθπςαλ: 

1) Ζ ηάζε ηεο 

ζλεζηκφηεηαο έρεη 

αιιάμεη κεηά ηελ θξίζε, 

αιιά νη κεηαβνιέο 

πνηθίιινπλ αλάινγα κε 

ηελ ειηθία, ην θχιν θαη 

ηελ αηηία ζαλάηνπ.  

2) Ζ αχμεζε ησλ 

ζαλάησλ ιφγσ 

αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ηαηξηθήο πεξίζαιςεο 

ελδέρεηαη λα 

αληηθαηνπηξίδεη ηηο 

επηπηψζεηο ηεο 

επηδείλσζεο ηεο 

πνηφηεηαο ηεο 

πεξίζαιςεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θξίζεο. 

Bonovas & 

Nikolopoulo

s 

2012 

Ζ κειέηε 

δηεξεπλά ηε 

ζρέζε κεηαμχ 

νηθνλνκηθήο 

θξίζεο θαη 

θξνπζκάησλ 

Βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε, 

κειέηε 

πεξίπησζεο γηα 

ηα έηε 2009 – 

2011 

Πεξηγξαθή 

θαη 

αμηνιφγεζε 

δεδνκέλσλ 

παξαθνινχζε

ζεο πνπ 

Απμεκέλε 

ζλεζηκφηεηα απφ 

γξίπε, εκθάληζε 

θαη εμάπισζε ηνπ 

ηνχ ηνπ Γπηηθνχ 

Νείινπ, εκθάληζε 

Πξνέθπςαλ: 

1) Ζ νηθνλνκηθή θξίζε 

ζηελ Διιάδα επεξεάδεη 

ηελ εκθάληζε 

κνιπζκαηηθψλ λφζσλ 
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κνιπζκαηηθψλ 

αζζελεηψλ ζηελ 

Διιάδα 

έρνπλ 

δεκνζηεπζεί 

κε εηζαγφκελεο 

εινλνζίαο θαη 

εθδήισζε 

HIVκεηαμχ 

αηφκσλ πνπ 

θάλνπλ ρξήζε 

ελέζηκσλ 

λαξθσηηθψλ 

νπζηψλ 

2) Γηαζθάιηζε θαη 

ελίζρπζε νηθνλνκηθψλ 

πφξσλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

δεκφζηαο πγείαο, 

πξνθεηκέλνπ λα 

κεηξηαζηνχλ νη 

επηπηψζεηο ηεο 

νηθνλνκηθήο χθεζεο  

Zavras, et 

al. 
2012 

Ζ έξεπλα κειεηά 

ηνπο παξάγνληεο 

πνπ παίδνπλ 

θαζνξηζηηθφ 

ξφιν ζηελ απηφ 

– αμηνιφγεζε 

ηεο πγείαο ησλ 

Διιήλσλ 

Μηθηή έξεπλα, 

κειέηε 

πεξίπησζεο γηα 

ηα έηε 2006 θαη 

2011 θαη 

πξαγκαηνπνηήζ

εθε αλάιπζε 

παιηλδξφκεζεο 

γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ 

ηεο επίδξαζεο 

πνιιψλ 

παξαγφλησλ 

απηφ – 

αμηνιφγεζε ηεο 

πγείαο 

Αλαιχζεθαλ 

δεδνκέλα απφ 

δχν εζληθέο 

έξεπλεο, κε 

ζπλνιηθφ 

δείγκα 

ηπραίσλ 

αηφκσλ 

10.572 

Ζ θαθή απηφ – 

αμηνιφγεζε ηεο 

πγείαο ήηαλ 

ζπρλφηεξε ζηνπο 

ειηθησκέλνπο, 

ηνπο άλεξγνπο, 

ηνπο 

ζπληαμηνχρνπο, ηηο 

λνηθνθπξέο θαη 

ηνπο αζζελείο πνπ 

πάζρνπλ απφ 

ρξφληεο παζήζεηο. 

Δπηπιένλ, ε 

πηζαλφηεηα 

αλαθνξάο θαθήο 

απηφ – 

αμηνιφγεζεο 

πγείαο είλαη 

πςειφηεξε ζε 

πεξηφδνπο 

νηθνλνκηθήο 

θξίζεο 

Πξνέθπςαλ: 

1) πζρέηηζε ηεο απηφ – 

αμηνιφγεζεο πγείαο κε 

ηελ νηθνλνκηθή θξίζε 

θαη κε νξηζκέλνπο 

δεκνγξαθηθνχο θαη 

θνηλσληθννηθνλνκηθνχο 

παξάγνληεο  

2) Κξίλνληαη 

απαξαίηεηεο, άκεζεο θαη 

απνηειεζκαηηθέο 

ελέξγεηεο πνπ ζηνρεχνπλ 

ζηηο αληζφηεηεο ζηνλ 

ηνκέα ηεο πγείαο θαη 

βειηηψλνπλ ηελ 

θαηάζηαζε ηεο πγείαο 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 ΤΕΖΣΖΖ 

ε έλα επξχηεξν πιαίζην, θαη κε βάζε ηηο κειέηεο πνπ πξνεγήζεθαλ, ε νηθνλνκηθή 

θξίζε ζηελ Διιάδα επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ πγεία γεληθφηεξα, αιιά θαη ηελ ςπρηθή 

πγεία εηδηθφηεξα ησλ πνιηηψλ. Ζ ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε έρεη νδεγήζεη ζε επηζθαιή 

εξγαζία, αλεξγία, θαη ηειηθά θηψρεηα πνπ, κε ηε ζεηξά ηνπο, νδεγνχλ ζηνλ θνηλσληθφ 

απνθιεηζκφ φιν θαη πεξηζζφηεξσλ νκάδσλ γεγνλφο πνπ απνηειεί πεγή γηα δηάθνξεο 

ςπρηθέο δηαηαξαρέο.  

 

6.1 πκθωλία – Αζπκθωλία Μειεηώλ 

 

6.1.1 Φηώρεηα 

ιεο νη κειέηεο πνπ αλαιπζήθαλ ζπκθσλνχλ ζην γεγνλφο φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε, 

θαη θαη’ επέθηαζε ε θηψρεηα, νδήγεζαλ ζε ππνβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο 

θαζψο θαη ζε αχμεζε ηεο ζλεζηκφηεηαο. Δηδηθφηεξα ε θηψρεηα ζρεηίδεηαη κε ηελ 

εκθάληζε αζζελεηψλ θαζψο ηα άηνκα αλαγθάδνληαη λα δηαβηψλνπλ ζε ππνβαζκηζκέλν 

πεξηβάιινλ, λα ηξέθνληαη αλεπαξθψο θαη λα εξγάδνληαη ζε επηθίλδπλα θαη αλζπγηεηλά 

πεξηβάιινληα (Μαιιηαξνχ & αξάθεο, 2012). 

 

6.1.2 πζηήκαηα πγείαο 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ππνβάζκηζε ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ Διιήλσλ. Αθφκε, επεξέαζε 

αξλεηηθά ηφζν ηελ πγεία ηνπο, φζν θαη ην ζχζηεκα πγείαο. πγθεθξηκέλα, νη 

Μαιιηαξνχ θαη αξάθεο (2012), αλαθέξνπλ φηη ηα ζπζηήκαηα πγείαο 

αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ιφγσ ηεο θξίζεο. Δπηπιένλ, νη Kaitelidou et 

al. (2014) ζηελ έξεπλα ηνπο δηαπίζησζαλ κείσζε ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ φζνλ 

αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. Δπίζεο, νη Simou θαη Koutsogeorgou (2014), 

ζπκθσλψληαο κε απηήλ ηελ άπνςε, ζπκπιεξψλνπλ αθφκε, αιιαγέο ζηηο ππεξεζίεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη θαξκαθεπηηθήο αγνξάο θαζψο θαη επηδείλσζε ηεο 

δεκφζηαο πγείαο κεηά ηελ θξίζε κε απμαλφκελα πνζνζηά ςπρηθήο πγείαο, 
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απηνθηνλίεο, επηδεκίεο θαη επηδείλσζε ηεο απηφλνκεο πγείαο. Σφζν ε κειέηε ησλ 

Kaitelidou et al. (2014) φζν θαη ησλ Simou θαη Koutsogeorgou (2014) ζπκθσλνχλ 

ζην γεγνλφο φηη νη πξφζθαηεο πξνζπάζεηεο γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ ΔΤ έρνπλ 

επηθεληξσζεί ζε βξαρππξφζεζκα απνηειέζκαηα. 

 

6.1.3 Απηό – αμηνιόγεζε πγείαο 

Γχν κειέηεο (Vandoros, Hessel, Leone, & Avendano, 2013; Zavras et al., 2013) απφ 

ην ζχλνιν ησλ έληεθα πνπ αλαιχζεθαλ αλαθέξνληαη ζηελ απηφ – αμηνιφγεζε ηεο 

πγείαο ησλ Διιήλσλ ζηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Σφζν ε κειέηε ησλ 

Vandoros et al. (2013) φζν θαη απηή ησλ Zavras et al. (2013), ζπκθσλνχλ ζην 

γεγνλφο φηη νη Έιιελεο, ζεσξνχλ φηη ε πγεία ηνπο επηδεηλψζεθε θαηά ηελ θξίζε. 

Αθφκε, νη εξεπλεηέο θαη ησλ δχν κειεηψλ, ππνζηεξίδνπλ φηη ε άκεζε θαη 

απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε πνιηηηθψλ επεκβάζεσλ θαη ελεξγεηψλ, νη νπνίεο ζα 

εζηηάδνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πγείαο ησλ πνιηηψλ, θξίλεηαη απαξαίηεηε (Vandoros et 

al., 2013; Zavras et al., 2013). 

 

6.1.4 Δπηδεκίεο 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε έρεη σο απφξξνηα θαη ηελ αχμεζε ησλ επηδεκηψλ, νη νπνίεο 

δχλαληαη λα πξνέξρνληαη απφ γξίπε, ινηκψμεηο ή άιιεο ηνγελείο αζζέλεηεο. Πην 

εηδηθά, νη Kaitelidou et al. (2014) ζηε κειέηε ηνπο δηαπίζησζαλ αχμεζε ηνπ 

πνζνζηνχ επίπησζεο ηνπ HIV / AIDS, ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο επαηίηηδαο Α θαη 

ηεο κεληγγίηηδαο. Με ηε κειέηε απηή, ζπκθσλεί θαη ε έξεπλα ησλ Bonovas θαη 

Nikolopoulos (2012), νη νπνίνη ζπκπιεξψλνπλ φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε επέθεξε 

απμεκέλε ζλεζηκφηεηα απφ γξίπε, εκθάληζε θαη εμάπισζε ηνπ ηνχ ηνπ Γπηηθνχ 

Νείινπ, εκθάληζε κε εηζαγφκελεο εινλνζίαο θαη εθδήισζε HIV κεηαμχ αηφκσλ πνπ 

θάλνπλ ρξήζε ελέζηκσλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ. 
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6.1.5 Φπρηθέο δηαηαξαρέο 

Ζ νηθνλνκηθή χθεζε έρεη απμήζεη ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ. 

Οη Economou, Madianos, Peppou, Patelakis, θαη Stefanis (2013), εξεπλψληαο ηε 

ζρέζε κεηαμχ ηεο θιηληθήο θαηάζιηςεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, δηαπίζησζαλ φηη 

ε ρξεκαηνπηζησηηθή χθεζε επεξεάδεη ηελ ςπρηθή πγεία ησλ αηφκσλ. πγθεθξηκέλα, 

αλαθέξνπλ φηη ε θιηληθή θαηάζιηςε ην 2011 απμήζεθε θαηά 4,9% ζε ζρέζε κε ην 

2008 (Economou, Madianos, Peppou, Patelakis, et al., 2013).  

Καηαιπηηθφ ξφιν ζε φιν απηφ έρεη παίμεη ε αχμεζε ηεο αλεξγίαο. Ζ αλεξγία, σο 

απφξξνηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο έρεη επεξεάζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ θαζεκεξηλή 

δσή ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη Μαιιηαξνχ θαη αξάθεο (2012), 

ππνζηεξίδνπλ φηη ε αλεξγία εληείλεη ηηο αληζφηεηεο φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία ηεο 

πγείαο, ελψ νδεγεί ζε θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, θαη θαη’ επέθηαζε ζε ςπρνινγηθέο 

δηαηαξαρέο (π.ρ. θαηάζιηςε, ζηξεο), νινέλα θαη πεξηζζφηεξσλ αηφκσλ. Ζ αλεξγία 

ζρεηίδεηαη επίζεο κε αχμεζε ηεο εκεξήζηαο θαηαλάισζεο αιθνφι, αχμεζε ζηηο 

απηνθηνλίεο, ζηελ ελδννηθνγελεηαθή βία, αιιά θαη κείσζε ησλ ζαλάησλ απφ ηξνραία 

(Μαιιηαξνχ & αξάθεο, 2012). Οη Vandoros, Hessel, Leone, θαη Avendano (2013), ν 

Christodoulou (2017) θαη νη Giotakos, Karabelas, θαη Kafkas (2011), ζπκθσλνχλ 

επίζεο ζην γεγνλφο φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε, θαη εηδηθφηεξα ε αλεξγία, επεξεάδεη 

αξλεηηθά ηελ ςπρηθή πγεία ησλ αηφκσλ, νδεγψληαο ζε ςπρηθέο δηαηαξαρέο. Αθφκε, 

νη Laliotis, Ioannidis, θαη Stavropoulou (2016) ζπκπιεξψλνπλ φηη ηα πξνβιήκαηα 

ςπρηθήο πγείαο απμήζεθαλ έπεηηα απφ ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο. 

 

6.1.6 Θλεζηκόηεηα 

χκθσλα κε ηνπο Laliotis, Ioannidis, θαη Stavropoulou (2016), ε ζπλνιηθή 

ζλεζηκφηεηα ζπλέρηζε λα κεηψλεηαη θαη κεηά ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

Αληίζεηα, νη Kaitelidou et al. (2014) ππνζηεξίδνπλ φηη θαηά ηελ θξίζε ε ζλεζηκφηεηα 

απμήζεθε. ε έλα πην εηδηθφ πιαίζην, ε ζλεζηκφηεηα απμήζεθε απφ ζπγθεθξηκέλα 

αίηηα. Σα αίηηα απηά πεξηιακβάλνπλ απηνθηνλίεο, αζζέλεηεο ηνπ λεπξηθνχ 

ζπζηήκαηνο, πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο, αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηαηξηθήο πεξίζαιςεο (Laliotis et al., 2016; Simou & Koutsogeorgou, 2014), ινηκψμεηο 

θαη ηνγελείο αζζέλεηεο (Bonovas & Nikolopoulos, 2012; Kaitelidou et al., 2014).  
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Αυτοκτονίες 

ζνλ αθνξά ηηο απηνθηνλίεο, πέληε κειέηεο (Christodoulou, 2017; Economou, 

Madianos, Peppou, Theleritis, et al., 2013; Laliotis, et al., 2016; Simou & 

Koutsogeorgou, 2014; Μαιιηαξνχ & αξάθεο, 2012), απφ ην ζχλνιν ησλ έληεθα πνπ 

αλαιχζεθαλ ζπγθιίλνπλ ζην γεγνλφο φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη σο απφξξνηα ηελ 

αχμεζε ησλ απηνθηνληψλ.  

πγθεθξηκέλα, νη Μαιιηαξνχ θαη αξάθεο (2012), αλαθέξνπλ φηη ε έξεπλα ησλ 

McKee et al., πνπ δεκνζηεχζεθε ζην Lancet ην 2009, ππνζηεξίδεη φηη ε αχμεζε ηεο 

αλεξγίαο θαηά 1% ζπλδέεηαη κε αχμεζε ησλ απηνθηνληψλ θαηά 0,79%. Δλψ, νη 

Economou, et al. (2013), αλαθέξνπλ φηη νη απφπεηξεο απηνθηνληψλ απμήζεθαλ ην 

2011 ζε ζρέζε κε ην 2009. Πην εηδηθά, δηαπίζησζαλ αχμεζε θαηά 36% κεηαμχ 2009 

θαη 2011 ησλ αηφκσλ πνπ δήισζαλ φηη έρνπλ πξνζπαζήζεη λα απηνθηνλήζνπλ εληφο 

ηνπ κήλα πξηλ απφ ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο (Economou, Madianos, Peppou, 

Theleritis, et al., 2013). Δπί πξφζζεηα, νη Simou θαη Koutsogeorgou (2014) ζηε 

κειέηε ηνπο αλαθέξνπλ φηη νη απηνθηνλίεο ζηελ Διιάδα απμήζεθαλ ην 2009 θαηά 

17% ζε ζρέζε κε ην 2007, ελψ αλεπίζεκα ζηνηρεία αλέθεξαλ αχμεζε θαηά 25% ηα 

έηε 2009 – 2010 θαη ην Τπνπξγείν Τγείαο αλέθεξε ην 2011 αχμεζε ησλ απηνθηνληψλ 

θαηά 40%. Σηο απφςεηο απηέο επηβεβαηψλνπλ θαη νη Laliotis et al. (2016), νη νπνίνη 

αλαθέξνπλ φηη νη ζάλαηνη απφ απηνθηνλίεο απμήζεθαλ έπεηηα απφ ηελ έλαξμε ηεο 

θξίζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

ε απηή ηελ πηπρηαθή εξγαζία πξνζπαζήζακε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν λα 

αλαιχζνπκε ηηο ζχγρξνλεο νηθνλνκηθέο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ε Διιάδα ζηηο 

κέξεο καο, εμεηάδνληαο ην πψο θαη ην γηαηί κηα δπλαηή νηθνλνκία κπνξεί λα 

«θιεξηάξεη» ζήκεξα κε ηελ νινθιεξσηηθή θαηάξξεπζε.  

Ο ειιεληθφο ιαφο έρεη αληηκεησπίζεη πνιιέο δχζθνιεο θαηαζηάζεηο, φπσο είλαη ε 

κείσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ αιιά θαη νη ζνβαξέο ειιείςεηο ησλ βαζηθψλ αγαζψλ. 

Ζ ρψξα καο είλαη ζαλ λα έρεη γπξίζεη ρξφληα πίζσ, κε απνηέιεζκα λα έρνπλ  

πξνθιεζεί ζνβαξέο θνηλσληθέο αλαηαξαρέο.     

Μηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο πνπ βηψλεη ε ρψξα καο απηήλ ηελ 

πεξίνδν, είλαη ε αχμεζε ηεο αλεξγίαο, φπνπ πεξηζζφηεξν πιήηηνληαη θπξίσο νη λένη. 

Βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο ρψξα καο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε  ζα 

πξέπεη λα απνηειέζεη ε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο θαη θπξίσο ζέζεσλ εξγαζίαο γηα 

ηνπο λένπο. νβαξά δεηήκαηα, πνπ πξνβιεκαηίδνπλ ηελ θνηλσλία ζήκεξα, είλαη ε 

επέθηαζε ηεο θηψρηαο ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν, θαζψο θαη ε έθξεμε ηνπ πνζνζηνχ 

αλεξγίαο. 

Μία αθφκε εμίζνπ ζεκαληηθή ζπλέπεηα ηεο θξίζεο, απνηειεί ε ππνβάζκηζε ηεο 

πγείαο ησλ Διιήλσλ θαζψο θαη ε ππνβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. Ζ νηθνλνκηθή 

χθεζε έρεη σο απφξξνηα ηελ αχμεζε απηνθηνληψλ θαζψο θαη ηελ ππνβάζκηζε ηεο 

ςπρηθήο πγείαο ησλ πνιηηψλ, ελψ παξαηεξήζεθαλ απμεκέλα πνζνζηά θαηάζιηςεο. 

Αθφκε, ζεκεηψζεθε αχμεζε επηδεκηψλ, ηνγελψλ λνζεκάησλ θαη ινηκψμεσλ. ια ηα 

παξαπάλσ, κεκνλσκέλα αίηηα πνπ νδεγνχλ ζε απμεκέλε ζλεζηκφηεηα. Δλψ νη 

Έιιελεο, ζεσξνχλ φηη ην επίπεδν ηεο πγείαο ηνπο είλαη ρεηξφηεξν, θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο θξίζεο, ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν επίπεδν πξηλ ηελ χθεζε. 

Δμάιινπ, φπσο παξνπζηάζηεθε θαη ζηελ εξγαζία, ην δεκνζηνλνκηθφ πξφβιεκα ηεο 

Διιάδαο νθείιεηαη θπξίσο ζην ρακειφ  πνζνζηφ ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ, ην νπνίν 

είλαη αξθεηά κηθξφηεξν ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο, ιφγσ ηεο 

ηεξάζηηαο θνξνδηαθπγήο ζηε  ρψξα καο. Ζ απίζηεπηε απιεζηία, θαζψο θαη ε 

ζπαηάιε δεκνζίσλ πφξσλ, απφ ηελ νπνία επσθειήζεθαλ νξηζκέλα θαηεζηεκέλα 
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ζπκθέξνληα, νδήγεζαλ ηελ ρψξα καο ζην ρείινο ηεο θαηαζηξνθήο θαη ηεο 

αλεμέιεγθηεο πηψρεπζεο. 

Γελ έρνπκε ηελ πνιπηέιεηα λα δηαθηλδπλεχνπκε ην κέιινλ ηεο Διιάδαο, αξλνχκελνη 

λα πξνρσξήζνπκε κε απνθαζηζηηθφηεηα θαη ζπλαίλεζε ζηηο ξηδηθέο αιιαγέο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ην νπνίν καο νδήγεζε ζηε ζνβαξφηεξε θξίζε κεηά ηε κεηαπνιίηεπζε. 

ηηο θξίζηκεο απηέο ψξεο πνπ πεξλά ε ρψξα καο, δελ έρνπκε ηελ πνιπηέιεηα λα 

είκαζηε αηζηφδνμνη ή απαηζηφδνμνη. 

Οδεχνπκε ζε έλα αβέβαην κέιινλ, κε κεδακηλέο ειπίδεο.  Σφζν ε θνηλσλία καο, φζν 

θαη νη νηθνλνκηθέο ηζνξξνπίεο είλαη αξθεηά εχζξαπζηεο. ινη πξέπεη λα πηζηέςνπκε 

ζηνλ εαπηφ καο θαη λα πξνζπαζήζνπκε πεξηζζφηεξν γηα έλα θαιχηεξν αχξην δίλνληαο 

φξακα θαη κέιινλ ζηελ λέα γεληά.   

Δληνχηνηο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε κπνξεί λα επεξεάζεη πνιινχο 

ηνκείο, κε βαζηθφ ηνλ θνηλσληθφ ηνκέα, δεκηνπξγψληαο κηα πιεζψξα πξνβιεκάησλ 

θπξίσο ζηα άηνκα πνπ αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα.  ζν αλαθνξά ηηο 

δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ζε πεξίνδν θξίζεο, ζπλήζσο παξαηεξείηαη ζηξνθή ζε 

αλζπγηεηλά ηξφθηκα, ρακεινχ θφζηνπο φπσο ηα ηππνπνηεκέλα πξντφληα, ηα θζελά 

ζλαθ θαη δηάθνξα γιπθίζκαηα. Απελαληίαο παξαηεξείηαη κείσζε ζηελ θαηαλάισζε 

θξέζθσλ θξνχησλ ιαραληθψλ θαη ςαξηψλ. Μηα ηέηνηνπ είδνπο δηαηξνθή 

ππεξθαιχπηεη ηηο ζεξκηδηθέο αλάγθεο ηνπ αηφκνπ, ρσξίο σζηφζν λα θαιχπηεη ηηο 

αλάγθεο ηνπ ζηα ππφινηπα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά , φπσο νη βηηακίλεο ηα κέηαιια θαη ηα 

ηρλνζηνηρεία. 

 

 

 

 

 

 

 



82 |  ε ι ί δ α  

 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

ΞΔΝΟΓΛΧΖ 

 

Barr, B., Taylor-Robinson, D., Scott-Samuel, A., McKee, M., & Stuckler, D. (2012). 

Suicides associated with the 2008-10 economic recession in England: time trend 

analysis. BMJ, 345, e5142–e5142. 

Bartley, M. (1994). Unemployment and ill health: understanding the relationship. 

Journal of Epidemiology and Community Health, 48(4), 333–337. 

Batniji, R. (2009). Reviving the International Monetary Fund: Concerns for the Health 

of the Poor. International Journal of Health Services, 39(4), 783–787. 

Black, D., Morris, J. N., Smith, C., & Townsend, P. (1980). Inequalities in health: 

Report of a research working group. Department of Health and Social Security: 

London. 

Bonovas, S., & Nikolopoulos, G. (2012). High-burden epidemics in Greece in the era 

of economic crisis. Early signs of a public health tragedy. Journal of Preventive 

Medicine and Hygiene, 53(3), 169–171. 

Busch, K. (1985). Η θρίζε ηωλ εσρωπαϊθώλ θοηλοηήηωλ. (Μ. Βαιζακίδνπ, Trans.). 

Αζήλα: Δξαηψ. 

Cavagnero, E., & Bilger, M. (2010). Equity during an economic crisis: financing of 

the Argentine health system. Journal of Health Economics, 29(4), 479–488. 

Christodoulou, N. (2017). Economic crisis and mental health-findings from Greece. 

Die Psychiatrie, 14, 90–94. 

De Vogli, R., Marmot, M., & Stuckler, D. (2013). Excess suicides and attempted 

suicides in Italy attributable to the great recession. Journal of Epidemiology and 

Community Health, 67(4), 378–379. 

De Vos, P., García-Fariñas, A., Álvarez-Pérez, A., Rodríguez-Salvá, A., Bonet-

Gorbea, M., & Van der Stuyft, P. (2012). Public health services, an essential 



83 |  ε ι ί δ α  

 

determinant of health during crisis. Lessons from Cuba, 1989-2000. Tropical 

Medicine & International Health, 17(4), 469–479. 

Economou, M., Madianos, M., Peppou, L. E., Patelakis, A., & Stefanis, C. N. (2013). 

Major depression in the Era of economic crisis: A replication of a cross-sectional 

study across Greece. Journal of Affective Disorders, 145(3), 308–314. 

Economou, M., Madianos, M., Peppou, L. E., Theleritis, C., Patelakis, A., & Stefanis, 

C. (2013). Suicidal ideation and reported suicide attempts in Greece during the 

economic crisis. World Psychiatry : Official Journal of the World Psychiatric 

Association (WPA), 12(1), 53–59. 

Fanjul, G. (2014). Children of the Recession: The impact of the economic crisis on 

child well-being in rich countries, Innocenti Report Card 12Fanjul, G. (2014). 

Children of the Recession: The impact of the economic crisis on child well-being 

in rich countries, Innocenti Re. Florence: UNICEF Office of Research. 

Frisina Doetter, L., & Götze, R. (2011). Health Care Policy for Better or for Worse? 

Examining NHS Reforms During Times of Economic Crisis versus Relative 

Stability. Social Policy & Administration, 45(4), 488–505. 

Giotakos, O., Karabelas, D., & Kafkas, A. (2011). Financial crisis and mental health 

in Greece. Psychiatriki, 22(2), 109–119. 

Ioannidou, A., & Stavrou, S. (2013). Reform perspektiven der Berufsbil - dung in 

Griechenland. International Policy Analysis. Friedrich-Ebert-Stiftung 

Jin, R. L., Shah, C. P., & Svoboda, T. J. (1995). The impact of unemployment on 

health: a review of the evidence. CMAJ : Canadian Medical Association Journal 

= Journal de l’Association Medicale Canadienne, 153(5), 529–540. 

Kaitelidou, D., Kalogeropoulou, M., Galanis, P., Theodorou, M., Charalambous, G., 

& Liaropoulos, L. (2014). Impact of Economic Crisis on the Greek Health Care 

System and on the Population Health. Value in Health, 17(7), A446. 

Kaplan, G. A. (2012). Economic crises: some thoughts on why, when and where they 

(might) matter for health - a tale of three countries. Social Science & M Edicine, 

75(5), 643–646. 



84 |  ε ι ί δ α  

 

Karanikolos, M., Mladovsky, P., Cylus, J., Thomson, S., Basu, S., Stuckler, D., … 

McKee, M. (2013). Financial crisis, austerity, and health in Europe. Lancet, 

381(9874), 1323–1331. 

Kondo, N., Sembajwe, G., Kawachi, I., van Dam, R. M., Subramanian, S. V, & 

Yamagata, Z. (2009). Income inequality, mortality, and self rated health: meta-

analysis of multilevel studies. BMJ (Clinical Research Ed.), 339. 

Laliotis, I., Ioannidis, J. P. A., & Stavropoulou, C. (2016). Total and cause-specific 

mortality before and after the onset of the Greek economic crisis: an interrupted 

time-series analysis. The Lancet Public Health, 1(2), e56–e65. 

Leyland, A. H. (2012). Alcohol, financial crisis and reform: learning from the Russian 

experience. European Journal of Public Health, 22(3), 300. 

Liaropoulos, L. (2012). Greek economic crisis: not a tragedy for health. BMJ (Clinical 

Research Ed.), 345, e7988. 

Marmot, M., Friel, S., Bell, R., Houweling, T. A. J., Taylor, S., & Commission on 

Social Determinants of Health. (2008). Closing the gap in a generation: health 

equity through action on the social determinants of health. Lancet, 372(9650), 

1661–1669. 

Martorano, B. (2014). The Consequences of the Recent Economic Crisis and 

Government Reactions for Children. Florence. Retrieved from www.unicef-

irc.org 

OECD. (2011). Health: spending continues to outpace economic growth in most 

OECD countries - OECD. Retrieved February 10, 2019, from 

http://www.oecd.org/newsroom/healthspendingcontinuestooutpaceeconomicgro

wthinmostoecdcountries.htm 

Parry, J., & Humphreys, G. (2009). Health amid a financial crisis: a complex 

diagnosis. Bulletin of the World Health Organisation, 87(1), 4–5. 

Schindelmeise, J. (2013). Νεσροιογία γηα ιογοζεραεσηές. (Γ. Νάζηνο, Ed., Γ. 

Παηζηθαζενδψξνπ, Trans.). Θεζζαινλίθε: Δθδφζεηο Ρφδσλ. 

Simou, E., & Koutsogeorgou, E. (2014). Effects of the economic crisis on health and 



85 |  ε ι ί δ α  

 

healthcare in Greece in the literature from 2009 to 2013: A systematic review. 

Health Policy, 115(2–3), 111–119. 

Stuckler, D., Basu, S., Suhrcke, M., Coutts, A., & McKee, M. (2009). The public 

health effect of economic crises and alternative policy responses in Europe: an 

empirical analysis. The Lancet, 374(9686), 315–323. 

Tsoulfidis, L. (2010). Από ηελ Οηθολοκηθή Άλζεζε ζηελ Κρίζε ηοσ 1930. Retrieved 

February 10, 2019 from https://mpra.ub.uni-muenchen.de/31746/ 

Vandoros, S., Hessel, P., Leone, T., & Avendano, M. (2013). Have health trends 

worsened in Greece as a result of the financial crisis? A quasi-experimental 

approach. European Journal of Public Health, 23(5), 727–731. 

Wisensale, S. K. (2013). Austerity vs. Solidarity: Intergenerational Conflict in the 

European Union. International Journal of Humanities and Social Science, 3(1), 

21–30. 

Zavras, D., Tsiantou, V., Pavi, E., Mylona, K., & Kyriopoulos, J. (2013). Impact of 

economic crisis and other demographic and socio-economic factors on self-rated 

health in Greece. The European Journal of Public Health, 23(2), 206–210. 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

 

Βαγηαλφο, Γ., Βέηηαο, Ν., & Μεγήξ, Κ. (2010). Η οηθολοκηθή θρίζε ζηελ Διιάδα: 

Μεηαρρσζκίζεης θαη εσθαηρίες ζε κία θρίζηκε ζσγθσρία. Retrieved February 10, 

2019 from http://users.uoi.gr/kammas/Meghir_et_al_2010.pdf 

Βακβνχθαο, Γ. (2004). Γηεζλείς Οηθολοκηθές Στέζεης. Αζήλα: Δθδφζεηο Μπέλνπ. 

Γεσξγαθφπνπινο, Θ., Ληαλφο, Θ., Μπέλνο, Θ., & Σζεθνχξαο, Γ. (2007). Δηζαγωγή 

ζηελ Ποιηηηθή Οηθολοκία. Αζήλα: Δθδφζεηο Μπέλνπ. 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή. (2011). Η κείωζε ηωλ αληζοηήηωλ ζηολ ηοµέα ηες σγείας ζηελ 

Δσρωπαϊθή Έλωζε. Τπεξεζία Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο: 

Λνπμεκβνχξγν. 



86 |  ε ι ί δ α  

 

Ίδξπκα Οηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ. (2011). ∆απάλες Υγείας Καη 

Ποιηηηθές Υγείας Τελ Περίοδο Τοσ Μλεµολίοσ Σηελ Διιάδα. Αζήλα. 

ΗΝΔ – ΓΔ. (2008). Δηήζηα Έθζεζε 2008 : Η ειιεληθή οηθολοκία θαη ε απαζτόιεζε. 

Αζήλα. 

ΗΝΔ – ΓΔ. (2011). Δηήζηα Έθζεζε 2011 : Η ειιεληθή οηθολοκία θαη ε απαζτόιεζε. 

Αζήλα. 

Καλειιφπνπινο, Κ., Μαπξνκάξαο, Κ., & Μεηξάθνο, Θ. (2003). Δθπαίδεσζε θαη 

αγορά εργαζίας. Αζήλα: ΚΔΠΔ. 

Κνληφο, Γ. (2009). Υπόζεζε εργαζία. Αζήλα: Δθδφζεηο Γαβξηειίδεο. 

Κνπθάξεο, Γ. (2010). H Παγθφζκηα Οηθνλνκηθή Κξίζε θαη νη Υξεκαηηζηεξηαθέο 

Αγνξέο. Φρήκα, Ιαλοσάρηος - Φεβροσάρηος. 

Κσηζνλφπνπινο, Λ. (2008). Αλαδηαλεκεηηθά θαη θεθαιαηνπνηεηηθά αζθαιηζηηθά 

ζπζηήκαηα: βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη πνιηηηθέο δηαζηάζεηο. Retrieved 

February 9, 2019, from https://mahitotekmirio.wordpress.com/2008/05/03/03-2/ 

Ληαλφο, Θ. Π. (2008). Ζ αλεξγία θαη ν λφκνο ηνπ Okun. Το Βήκα. Retrieved February 

9, 2019 from https://www.tovima.gr/2008/11/24/finance/i-anergia-kai-o-nomos-

toy-okun/ 

Λψιεο, Γ. (2001). Υπογελλεηηθόηεηα. Το ζεκαληηθόηερο πρόβιεκα ηες ειιεληθής 

θοηλωλίας. Αζήλα: Παξηζηάλνπ. 

Μαδαξάθε, Ζ. (2012). Τγεία: Γεκφζην ή Ηδησηηθφ Αγαζφ. Αταϊθή Ιαηρηθή, 31(1), 62–

69. 

Μαιιηαξνχ, Μ., & αξάθεο, Π. (2012). Οηθνλνκηθή θξίζε. Σξφπνο επίδξαζεο ζηελ 

πγεία ησλ πνιηηψλ θαη ζηα ζπζηήκαηα πγείαο. Το Βήκα Τοσ Αζθιεπηού, 11(1), 

202–212. 

Μφζηαινο, H., & Θενδψξνπ, M. (2003). Ζ Υξεκαηνδφηεζε ησλ πζηεκάησλ Τγείαο 

ζηελ Δπξψπε. In Γ. Νηάθαο (Ed.), Θέκαηα δηοίθεζες θαη δηατείρηζες σπερεζηώλ 

σγείας : Δπηιεγκέλα θείκελα εργαζηώλ ηοσ 4οσ Παλειιήληοσ Δπηζηεκοληθού 

Σσλεδρίοσ Management Yπερεζηώλ Υγείας. Αζήλα: MediForce. 



87 |  ε ι ί δ α  

 

Μπαινχξδνο, Γ. (2011). Δπηπηψζεηο ηεο θξίζεο ζηε θηψρεηα θαη ζηνλ νηθνλνκηθφ 

απνθιεηζκφ: Αξρηθέο κεηξήζεηο θαη πξνζαξκνζηηθέο πνιηηηθέο. Δπηζεώρεζε 

Κοηλωληθώλ Δρεσλώλ, 134–135(A’-B’), 165–192. 

Μπνχξαο, Γ., & Λχθνπξαο, Λ. (2011). Ζ νηθνλνκηθή θξίζε θαη νη επηπηψζεηο ηεο ζηε 

ςπρηθή πγεία. Δγθέθαιος, 48(2), 54–61. Retrieved February 9, 2019 from 

http://www.encephalos.gr/48-2-02g.htm 

Μσπζίδνπ, Α. (2011). Ζ επίδξαζε ηνπ ζπζηήµαηνο πγείαο ζηηο θνηλσληθέο 

αληζφηεηεο: ε Διιάδα ζε ζχγθξηζε µε άιιεο ρψξεο ηεο Δ.Δ. In 4ο ∆ηεζλές 

επηζηεµοληθό Σσλέδρηο. Αζήλα: Δπηζηεµνληθή Δηαηξεία Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο. 

Ξαθά, Μ. (2011). Σν κέιινλ ηεο Γηαρείξηζεο ησλ απνηακηεχζεσλ. In Ν. Β. 

Καξακνχδεο & Γ. Α. Υαξδνπβέιεο (Eds.), Από ηε δηεζλή θρίζε ζηελ θρίζε ηες 

εσρωδώλες θαη ηες Διιάδας. Τη κας επηθσιάζζεη ηο κέιιολ (pp. 175–182). 

Αζήλα: Δθδνηηθφο Οίθνο Α. Α. Ληβάλε. 

Οηθνλφκνπ, Υ. (2011). Ζ Δπίδξαζε ηεο επξσπατθήο έλσζεο ζηα ζπζηήµαηα πγείαο 

ησλ ρσξψλ µειψλ. In Θ. αθειιαξφπνπινο (Ed.), Η Κοηλωληθή Ποιηηηθή ηες 

Δσρωπαϊθής Έλωζες (pp. 403–440). Αζήλα: Γηφληθνο. 

Παλεγπξάθεο, Γ., & Βεληνχξα-Νενθνζκίδε, Ε. (2001). Σύγτρολε Γηοηθεηηθή 

Γεκοζίωλ Στέζεωλ. Αζήλα: Δθδφζεηο Μπέλνπ. 

Πεηµεηδίδνπ, Μ., Παπαλαζηαζίνπ, ., Πεκπεηδφγινπ, Μ., Παπαζενδψξνπ, Υ., & 

Πνιπδσίδεο, Π. (2011). Υγεία θαη µαθροτρόληα θροληίδα ζηελ Διιάδα. Αζήλα: 

ΗΝΔ ΓΔΔ. 

Πειαβάθε, Α. Α. (2006). Φύιο-Απαζτόιεζε θαη Δπητεηρεκαηηθόηεηα. Αζήλα. 

Πνπξλάξα, . (2012). Η επίδραζε ηες οηθολοκηθής θρίζες ζηελ επίδοζε ηωλ ειιεληθώλ 

επητεηρήζεωλ. Παλεπηζηήκην Παηξψλ, Πάηξα. 

αθειιάξεο, Π. (2008). Ζ θξίζε ηνπ παγθφζκηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο: 

ν αληίθηππνο ζηε δηεζλή θαη ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Φηιειεύζερε Έκθαζε, 

(37). 

ηάρνο, Γ. (2010). Σν δεκνζηνλνκηθφ πξφβιεκα ηεο Διιάδαο, θχζε, αηηία, 

δηαζηάζεηο, επζχλεο, επηπηψζεηο, πξννπηηθέο εμφδνπ. Δπηζηεκοληθή Δπεηερίδα 



88 |  ε ι ί δ α  

 

Δθαρκοζκέλες Έρεσλας, 14(27), 75–99. 

φξνο, Σ. (2009). ρέδην γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε. Το Βήκα. Retrieved February 

9, 2019 from https://www.tovima.gr/2009/01/29/finance/2-sxedio-gia-tin-

oikonomiki-anakampsi/ 

ηαχξνπ, Β., & ηαχξνπ, . (2012). Ζ επίδξαζε δηαθφξσλ µνξθψλ άζθεζεο ζε 

αζζελείο µε παρπζαξθία θαη ζαθραξψδε δηαβήηε ηχπνπ ΗΗ. ∆ηεπηζηεµοληθή 

Φροληίδα Υγείας, 4(1), 18–24. 

θαθηαλάθεο, Μ. Κ. (1998). Γηοηθεηηθή θρίζεωλ. Αζήλα: Έιιελ. Retrieved February 

9, 2019 from https://www.public.gr/product/books/greek-

books/economics/management/dioikitiki-kriseon/prod1093088pp/ 

Σνχληαο, Γ., Βαξδαβάο, Κ., Γηαλλνπνχινπ, Κ., Γψηε, Γ., Καληδαλνχ, Μ., 

Καζηαληψηε, Κ., et al. (2016). Η Yγεία Τωλ Διιήλωλ Σηελ Κρίζε. 

Σζνχλεο, Α. (2013). Ζ ζρέζε ηεο αλεξγίαο κε ηελ θαηάζιηςε θαη ηηο απηνθηνλίεο: ε 

«θιηληθή» αληαλάθιαζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Τεηράδηα Χστηαηρηθής, 122, 

24–32. 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. (2012). Δηζεγεηηθή έθζεζε προϋποιογηζκού 2013. Αζήλα. 

Υαξδνχβειεο, Γ. Α. (2011). Σν ρξνληθφ ηεο δηεζλνχο θαη ηεο ζπλαθφινπζεο 

ειιεληθήο θαη επξσπατθήο θξίζεο: Αίηηα, αληηδξάζεηο, επηπηψζεηο, πξννπηηθή. In 

Ν. Β. Καξακνχδεο & Γ. Α. Υαξδνχβειεο (Eds.), Από ηε δηεζλή θρίζε ζηελ θρίζε 

ηες εσρωδώλες θαη ηες Διιάδας. Τη κας επηθσιάζζεη ηο κέιιολ (pp. 31–128). 

Αζήλα: Δθδνηηθφο Οίθνο Α. Α. Ληβάλε. 

 


