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Δηζνδεκαηηθή αληζόηεηα, θηώρεηα θαη ε επίδξαζε ηεο 

κεηαξξύζκηζεο ησλ ζπληάμεσλ  

Περίληψη  

Τν Δνθίκην απηό πεξηγξάθεη ηελ εηζνδεκαηηθή αληζόηεηα θαη θηώρεηα ζηελ Κύπξν 

θαη ηελ Επξσπατθή Έλσζε (ΕΕ) θαη εθηηκά ηελ επίδξαζε πνπ αλακέλεηαη λα έρεη ε 

κεηαξξύζκηζε ησλ ζπληάμεσλ πνπ εθαξκόδεηαη από ηελ 1ε Δεθεκβξίνπ ηνπ 2009.   

Χξεζηκνπνηώληαο ζηνηρεία ηεο ΕΕ (Eurostat) ζπγθξίλεηαη ε εηζνδεκαηηθή 

αληζόηεηα θαη θηώρεηα κεηαμύ Κύπξνπ θαη ΕΕ. Γεληθά, ηόζν ε εηζνδεκαηηθή 

αληζόηεηα όζν θαη ε θηώρεηα ζηελ Κύπξν βξίζθνληαη θάπνπ ζην κέζν όξν ησλ 

ρσξώλ ηεο ΕΕ. Οη ρώξεο κε ηε κεγαιύηεξε εηζνδεκαηηθή αληζόηεηα ή/θαη θηώρεηα 

είλαη ε Πνξηνγαιία, Λεηνλία, Ληζνπαλία, Ιζπαλία θαη Ειιάδα θαη νη ρώξεο κε ηε 

κηθξόηεξε εηζνδεκαηηθή αληζόηεηα ή/θαη θηώρεηα είλαη ε Σνπεδία, Οιιαλδία, 

Σινβελία, Τζερία, Σινβαθία θαη Δαλία. Τα άηνκα πνπ αληηκεησπίδνπλ ην 

κεγαιύηεξν θίλδπλν θηώρεηαο ζηελ Κύπξν είλαη ηα άηνκα άλσ ησλ 65 εηώλ θαη νη 

γπλαίθεο, ηδηαίηεξα νη άγακεο κεηέξεο.  

Σηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη ε κεηαξξύζκηζε ησλ ζπληάμεσλ θαη εμεηάδεηαη ε 

επίδξαζή ηεο ζηελ εηζνδεκαηηθή αληζόηεηα θαη ηε θηώρεηα. Η θπβέξλεζε 

απνθάζηζε λα απμήζεη ηηο ζπληάμεηο πξννδεπηηθά γηα ηα λνηθνθπξηά ησλ 

ζπληαμηνύρσλ κε εηζνδήκαηα θάησ ηεο γξακκήο θηώρεηαο. Απηή ε απόθαζε ηεο 

θπβέξλεζεο, ζύκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο καο, κεηώλεη ηελ εηζνδεκαηηθή αληζόηεηα 

(ην δείθηε Gini θαηά 1 πνζνζηηαία κνλάδα θαη ην δείθηε S80/S20 θαηά 0,4 

κνλάδεο). Επίζεο, κεηώλεη ην πνζνζηό θηώρεηαο θαηά 1,3 κνλάδεο θαη, 

παξάιιεια, αλεβάδεη ην βηνηηθό επίπεδν ησλ λνηθνθπξηώλ πνπ εμαθνινπζνύλ θαη 

κεηά ηε κεηαξξύζκηζε λα είλαη θάησ από ηε γξακκή θηώρεηαο (δειαδή κεηώλεη ηελ 

έληαζε θηώρεηαο).  

Επνκέλσο, ε κεηαξξύζκηζε ησλ ζπληάμεσλ είλαη επαξθώο ζηνρεπκέλε θαη νδεγεί 

ζε θνηλσληθά επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Ωζηόζν, θάπνηνο δπλαηό λα ακθηζβεηεί ην 

θαηά πόζν ε ελ ιόγσ κεηαξξύζκηζε έπξεπε λα εθαξκνζηεί ζην κέζν κηαο κεγάιεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο (έρεη νδεγήζεη ζε κεγάιν δεκνζηνλνκηθό έιιεηκκα) θαη ρσξίο 

λα ιεθζνύλ κέηξα πνπ λα δηαζθαιίδνπλ όηη ε πςειέο θνηλσληθέο ζπληάμεηο δελ ζα 

ππνζθάςνπλ ηα θίλεηξα γηα εξγαζία θαη απνηακίεπζε.  
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INCOME INEQUALITY, POVERTY AND THE IMPACT OF THE 

PENSION REFORM 

Summary 

This paper describes the income inequality and poverty in Cyprus and the 

European Union (EU) and estimates the effect that the pension reform in Cyprus 

is expected to have on income inequality and poverty after the 1st of December 

2009, when the pension reform will be implemented. 

Using the data of the EU (Eurostat), income inequality and poverty between 

Cyprus and the EU is compared. In general, income inequality as well as poverty 

in Cyprus is close to the mean of the EU countries. The countries with the higher 

income inequality or/and poverty are Portugal, Latvia, Lithuania, Spain and 

Greece and the countries with the smaller income inequality are Sweden, 

Holland, Slovenia, Czech Republic, Slovakia and Denmark. The persons that are 

at high risk of poverty in Cyprus are those aged 65 and over and women, 

especially single mothers. 

The pension reform is described and its effect on income inequality and poverty 

is examined. The government decided to increase pensions progressively for the 

low income households with at least one pensioner. This decision of the 

government, according to our estimations, decreases income inequality (Gini 

index decreases by 1% and the S80/S20 ratio decreases by 0,4). In addition, it 

decreases the poverty rate by 1,3 percentage points and, at the same time, 

increases the standard of living of households that continue even after the 

pension reform to have incomes below the poverty line (that is, it decreases the 

depth of poverty).  

Therefore, the pension reform is adequately targeted and leads to socially 

desirable results. However, someone may question the timing of implementation 

of this reform, since the Cypriot economy is in the middle of an economic crisis. 

The pension reform will increase the fiscal deficit and measures should be taken 

to ensure that the high levels of social pensions will not undermine the motivation 

for employment and savings.  
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1. ΔΙΑΓΩΓΗ 

Σν δνθίκην απηφ παξνπζηάδεη κηα πεξηγξαθή ηεο εηζνδεκαηηθήο αληζφηεηαο θαη ηεο 

θηψρεηαο ζηελ Κχπξν θαη ηελ ΔΔ θαη εμεηάδεη πψο επεξεάδνληαη απφ ηε κεηαξξχζκηζε 

ησλ ζπληάμεσλ πνπ έρεη εθαξκνζηεί απφ ηελ 1ε Γεθεκβξίνπ ηνπ 2009. Ζ αλάιπζε 

ζηεξίδεηαη ζε πεξηγξαθηθέο ζηαηηζηηθέο θαη νηθνλνκεηξηθέο εθηηκήζεηο ζηε βάζε 

ζηνηρείσλ ηεο Eurostat γηα ηηο ρψξεο κέιε ηεο ΔΔ θαζψο θαη ζε ζηνηρεία ηεο ΔΔ γηα ηα 

Δηζνδήκαηα θαη ηηο πλζήθεο Γηαβίσζεο (EU-SILC, 2007). 

Ζ εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα ππάξρεη φηαλ ηα εηζνδήκαηα δελ είλαη θαηαλεκεκέλα 

ηζφπνζα. Μεηξηέηαη απφ ην βαζκφ πνπ ηα εηζνδήκαηα απνθιίλνπλ απφ ην κέζν φξν, 

σζηφζν νη δηάθνξνη δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κέηξεζε ηεο εηζνδεκαηηθήο 

αληζφηεηαο ζηαζκίδνπλ δηαθνξεηηθά απηέο ηηο απνθιίζεηο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζε θάπνην 

βαζκφ ε κέηξεζε ηεο αληζφηεηαο είλαη ππνθεηκεληθή θαη θάπνηα αιιαγή ζηελ 

εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα δπλαηφλ λα εκθαλίδεηαη κηθξφηεξε ή κεγαιχηεξε αλάινγα κε ην 

πνηνο δείθηεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κέηξεζή ηεο.  

ηελ ΔΔ ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξνη δείθηεο, θπξίσο ν δείθηεο (ή ζπληειεζηήο) Gini, 

πνπ δείρλεη ην κεξίδην πνπ έρνπλ ζην ζπλνιηθφ εηζφδεκα ηα λνηθνθπξηά ηαμηλνκεκέλα 

απφ ην πην θησρφ εθαηνζηεκφξην κέρξη ην πην πινχζην εθαηνζηεκφξην. Αλ ππήξρε 

ηζφηεηα ηφηε ην θάζε εθαηνζηεκφξην λνηθνθπξηψλ ζα είρε έλα εθαηνζηεκφξην ηνπ 

εηζνδήκαηνο. Όζν ηα εθαηνζηεκφξηα ησλ θησρφηεξσλ λνηθνθπξηψλ έρνπλ κηθξφηεξν 

θαη ηα εθαηνζηεκφξηα ησλ πινπζηφηεξσλ λνηθνθπξηψλ έρνπλ κεγαιχηεξν κεξίδην ζην 

εηζφδεκα, ηφζν κεγαιχηεξε ε εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα. Ο δείθηεο Gini παίξλεη ηηκέο απφ 

0 (φηαλ ην εζληθφ εηζφδεκα είλαη ηζφπνζα θαηαλεκεκέλν) κέρξη 1 (φηαλ έλα 

εθαηνζηεκφξην ηνπ πιεζπζκνχ έρεη φιν ην εζληθφ εηζφδεκα). Αζθαιψο δελ ππάξρνπλ 

ζε θακηά ρψξα ηέηνηεο αθξαίεο θαηαζηάζεηο, ψζηε ζηελ πξάμε ν δείθηεο Gini θπκαίλεηαη 

σο επί ην πιείζηνλ απφ 0,2 κέρξη 0,4. 

Ζ εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα ζηελ ΔΔ κεηξηέηαη, επίζεο, κε ην δείθηε S80/S20, φπνπ S80 

είλαη ην κεξίδην ζην ζπλνιηθφ εηζφδεκα ηνπ 20% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο κε ην 

ςειφηεξν εηζφδεκα θαη S20 ην κεξίδην ζην ζπλνιηθφ εηζφδεκα ηνπ 20% ηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο κε ην ρακειφηεξν εηζφδεκα. Όζν κεγαιχηεξνο είλαη ν δείθηεο 

S80/S20 ηφζν κεγαιχηεξε είλαη θαη ε εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα. ε αληίζεζε κε ην δείθηε 

Gini πνπ δίλεη ηελ ίδηα βαξχηεηα ζε φιεο ηηο (πνζνζηηαίεο) δηαθνξέο εηζνδεκάησλ, o 

δείθηεο S80/S20 επηθεληξψλεηαη πεξηζζφηεξν ζηηο δηαθνξέο ησλ πην αθξαίσλ 

εηζνδεκάησλ, δειαδή απηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζην πην πινχζην θαη ζην πην θησρφ 

20% ηνπ πιεζπζκνχ.  
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Ζ έλλνηα ηεο θηψρεηαο, επίζεο, δηαθέξεη απφ ρψξα ζε ρψξα. χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ 

ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο:1  

„Φηψρεηα ζεκαίλεη πείλα, έιιεηςε ζηέγεο, λα είζαη άξξσζηνο θαη λα κελ κπνξείο λα 

παο ζην γηαηξφ, λα κελ έρεηο πξφζβαζε ζην ζρνιείν, λα κελ κπνξείο λα δηαβάδεηο, λα 

κελ έρεηο δνπιεηά, λα ππάξρεη θφβνο γηα ην κέιινλ θαη λα κελ έρεηο θαζαξφ πφζηκν 

λεξφ.‟  

Απηφο είλαη ν νξηζκφο ηεο απφιπηεο θηψρεηαο. ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ έρεη επηθξαηήζεη ε 

θηψρεηα λα αληηκεησπίδεηαη σο κηα ζρεηηθή έλλνηα: 

„Φηψρεηα αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα ή νη νηθνγέλεηεο ησλ νπνίσλ νη πφξνη είλαη ηφζν 

κηθξνί πνπ ηνπο απνθιείνπλ απφ ηνλ ειάρηζηα απνδεθηφ ηξφπν δσήο ζηε ρψξα 

κέινο ζηελ νπνία δνπλ.‟ 2 

Οη πφξνη πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ έρνπλ νξηζηεί σο: „αγαζά, εηζφδεκα ζε κεηξεηά 

θαη ππεξεζίεο απφ δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο πεγέο‟ (EEC, 1981). ηηο 19 Γεθεκβξίνπ 

1984, ην Δπξσπατθφ πκβνχιην πξνέθηεηλε ηνλ νξηζκφ ηεο θηψρεηαο (θαη ν νπνίνο 

ηζρχεη κέρξη ζήκεξα) σο εμήο (EEC, 1985): 

„Φησρά ζεσξνχληαη άηνκα, νηθνγέλεηεο θαη νκάδεο αηφκσλ ησλ νπνίσλ νη πφξνη 

(πιηθνί, πνιηηηζκηθνί θαη θνηλσληθνί) είλαη ηφζν πεξηνξηζκέλνη πνπ ηνπο απνθιείνπλ 

απφ ηνλ ειάρηζηα απνδεθηφ ηξφπν δσήο ζηε ρψξα κέινο ζηελ νπνία δνπλ. Λφγσ ηεο 

θηψρεηαο ηνπο κπνξεί λα αληηκεησπίδνπλ πνιιαπιά κεηνλεθηήκαηα κέζσ ηεο 

αλεξγίαο, ηνπ ρακεινχ εηζνδήκαηνο, θαθέο ζπλζήθεο ζηέγαζεο, κε επαξθήο 

θξνληίδαο πγείαο θαη εκπφδηα ζηε δηα-βίνπ κάζεζε, ηνλ πνιηηηζκφ, ηνλ αζιεηηζκφ θαη 

ηελ ςπραγσγία. πλήζσο ηα άηνκα απηά είλαη απνθιεηζκέλα θαη πεξηζσξηνπνηεκέλα 

απφ ην λα ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο (νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο) 

νη νπνίεο απνηεινχλ ηνλ θαλφλα γηα ηνπο άιινπο αλζξψπνπο θαη ε πξφζβαζή ηνπο 

ζε ζεκειηψδε αλζξψπηλα δηθαηψκαηα κπνξεί λα είλαη πεξηνξηζκέλε.‟ 

Γηα ηε κέηξεζε ηεο θηψρεηαο ρξεζηκνπνηείηαη έλα ειάρηζην επίπεδν εηζνδήκαηνο πνπ 

ζεσξείηαη απαξαίηεην γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο βαζηθέο αλάγθεο ηνπ αηφκνπ. Άηνκα κε 

εηζφδεκα θάησ απφ απηφ ην επίπεδν ζεσξνχληαη θησρά. Απηφ ην ειάρηζην επίπεδν 

εηζνδήκαηνο νλνκάδεηαη γξακκή θηψρεηαο. Όπσο αλαθέξνπκε πην πάλσ, ζηελ ΔΔ ε 

θηψρεηα ζεσξείηαη σο ζρεηηθή έλλνηα θαη, γηα ην ιφγν απηφ, ε γξακκή θηψρεηαο νξίδεηαη 

ζε ζρέζε κε ην δηάκεζν εηζφδεκα, δειαδή ην εηζφδεκα πνπ αθήλεη ηα κηζά λνηθνθπξηά 

θάησ θαη ηα άιια κηζά πάλσ απφ απηφ ην επίπεδν. Ζ ΔΔ νξίδεη σο θησρά ηα 

                                                
1
 Ο νξηζκφο βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο http://web.worldbank.org 

2
 Council Decision 1975 

http://web.worldbank.org/
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λνηθνθπξηά πνπ έρνπλ ηζνδχλακν εηζφδεκα θάησ ηνπ 60% ηνπ δηάκεζνπ εζληθνχ 

εηζνδήκαηνο ησλ λνηθνθπξηψλ.  

Σν ηζνδχλακν εηζφδεκα είλαη ην εηζφδεκα θαηά άηνκν, φκσο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

ιακβάλεηαη ππφςε φηη ε ζπγθαηνίθεζε θαη ε ειηθία επεξεάδνπλ ην θφζηνο δσήο. 

πγθεθξηκέλα, ζηελ ΔΔ ην εηζφδεκα ηνπ λνηθνθπξηνχ δελ δηαηξείηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

κειψλ ηνπ γηα ππνινγηζηεί ην θαηά άηνκν (ηζνδχλακν) εηζφδεκα αιιά κε ηνλ αξηζκφ: 

1  γηα ηνλ πξψην ελήιηθα (αο πνχκε, ηνλ αξρεγφ ηνπ λνηθνθπξηνχ), 

+ 0,5 θνξέο ν πξφζζεηνο αξηζκφο αηφκσλ 14 ρξνλψλ θαη άλσ, 

+ 0,3 θνξέο ν πξφζζεηνο αξηζκφο αηφκσλ κέρξη 14 ρξνλψλ. 

Γηα παξάδεηγκα, ζε έλα λνηθνθπξηφ κε εηζφδεκα 3000 επξψ κεληαίσο ην ηζνδχλακν 

εηζφδεκα είλαη:  

- 3000 επξψ αλ ην λνηθνθπξηφ έρεη κφλν έλα ελήιηθα 

- 2000 επξψ αλ ην λνηθνθπξηφ έρεη δχν ελήιηθεο (δειαδή 3000 δηά 1,5) 

- 1667 επξψ αλ ην λνηθνθπξηφ έρεη δχν ελήιηθεο θαη έλα παηδί θάησ ησλ 14 ρξνλψλ 

(δειαδή 3000 δηά 1,8) 

- 1500 επξψ αλ ην λνηθνθπξηφ έρεη δχν ελήιηθεο θαη έλα παηδί άλσ ησλ 14 ρξνλψλ 

(δειαδή 3000 δηά 2,0) 

- 1304 επξψ αλ ην λνηθνθπξηφ έρεη δχν ελήιηθεο, έλα παηδί θάησ θαη έλα παηδί άλσ 

ησλ 14 ρξνλψλ (δειαδή 3000 δηά 2,3) 

- θ.ν.θ. 

Ζ δνκή ηνπ δνθηκίνπ είλαη σο εμήο: ην Μέξνο 2 πεξηγξάθεη ηελ εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα 

θαη ηε θηψρεηα ζηελ ΔΔ, ην Μέξνο 3 πεξηγξάθεη ηελ εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα θαη ηε 

θηψρεηα ζηελ Κχπξν, ην Μέξνο 4 εθηηκά πψο ε κεηαξξχζκηζε ησλ ζπληάμεσλ 

αλακέλεηαη φηη ζα επεξεάζεη ηε θηψρεηα ζηελ Κχπξν, θαη ην Μέξνο 5 αλαθεθαιαηψλεη 

ηα επξήκαηα θαη παξαζέηεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ δνθηκίνπ.  

2. ΔΙΟΓΗΜΑΣΙΚΗ ΑΝΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΦΣΩΥΔΙΑ ΣΗΝ ΔΔ 

Σα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα, ηε θηψρεηα θαη ηνλ 

θνηλσληθφ απνθιεηζκφ είραλ θαη έρνπλ δεζπφδνπζα ζέζε ζηελ πνιηηηθή αηδέληα ηεο ΔΔ. 

Κάζε ρψξα κέινο έρεη ζπκθσλήζεη απφ ην 2000 λα παξάγεη έλα Δζληθφ ρέδην Γξάζεο 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο Φηψρεηαο θαη ηνπ Κνηλσληθνχ Απνθιεηζκνχ νχησο ψζηε 

κέρξη ην 2010 λα επηηεπρζεί κηα ζεκαληηθή πξφνδνο ζηελ πξνζπάζεηα εμάιεηςεο ηεο 

θηψρεηαο.  
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2.1 Δηζνδεκαηηθή αληζόηεηα 

Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ εηζαγσγή ηνπ δνθηκίνπ ε εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα ζηελ ΔΔ 

κεηξηέηαη ζπλήζσο κε δχν ηξφπνπο: (α) κε ην δείθηε Gini θαη (β) κε ην δείθηε S80/S20. 

Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο Eurostat δείρλνπλ φηη ν δείθηεο Gini είλαη θαηά κέζν φξν 

γχξσ ζην 0,30. Γηα ηηο ρξνληέο  2005 έσο 2007, φπσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 2.1, νη 

ρψξεο κε ηε κεγαιχηεξε εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα είλαη ε Πνξηνγαιία, Λεηνλία, 

Ληζνπαλία θαη Διιάδα (γχξσ ζην 0,35) θαη νη ρψξεο κε ηε κηθξφηεξε εηζνδεκαηηθή 

αληζφηεηα είλαη ε νπεδία, ινβελία, ινβαθία θαη Γαλία (γχξσ ζην 0,24). Ο δείθηεο 

Gini γηα ηελ Κχπξν είλαη 0,30, δειαδή ίζν κε ην κέζν φξν ηεο ΔΔ-25.  

Διάγπαμμα 2.1: Δείκηηρ Gini3 
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  Πεγή: Eurostat 

χκθσλα κε ην ζεκείσκα ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ Καηά ηεο Φηψρεηαο4 ν κέζνο φξνο 

ηνπ δείθηε S80/S20 ζηελ ΔΔ-25 ήηαλ 4,9 ην 2005. Απφ ην 2000 κέρξη θαη ην 2005 

ππάξρεη ζηαζεξή απμεηηθή ηάζε ηεο αληζφηεηαο αθνχ ην 2000 ν δείθηεο απηφο ήηαλ 4,5. 

Γειαδή, ην πινπζηφηεξν 20% ηνπ πιεζπζκνχ είρε ζρεδφλ πεληαπιάζην εηζφδεκα απφ 

                                                
3
 Οη ζπληνκνγξαθίεο ησλ νλνκάησλ ησλ ρσξψλ ζην δηάγξακκα απηφ αιιά θαη ζηα επφκελα πνπ 

αθνινπζνχλ επεμεγνχληαη σο αθνινχζσο: AT - Απζηξία, BE - Βέιγην, BG - Βνπιγαξία, CY - Κχπξνο, CZ - 
Σζερία, DE - Γεξκαλία, DK - Γαλία, EE - Δζζνλία, ES - Ηζπαλία, FI - Φηιαλδία, FR - Γαιιία, GR - Διιάδα, 
HU - Οπγγαξία, IE - Ηξιαλδία, IT - Ηηαιία, LT - Ληζνπαλία, LU - Λνπμεκβνχξγν, LV - Λεηνλία, MT - Μάιηα, 
NL - Οιιαλδία, PL - Πνισλία, PT - Πνξηνγαιία, RO - Ρνπκαλία, SE - νπεδία, SI - ινβελία, SK - 
ινβαθία, UK – Ζλσκέλν Βαζίιεην. 

4
 Σν ζεκείσκα απηφ βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα http://www.poverty.org.uk/summary/eapn.shtml . 

http://www.poverty.org.uk/summary/eapn.shtml
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ην θησρφηεξν 20% ηνπ πιεζπζκνχ. Υψξεο φπσο ε νπεδία, ινβελία, Σζερία, Γαλία, 

Φηλιαλδία, Απζηξία θαη Λνπμεκβνχξγν έρνπλ δείθηε S80/S20 κεηαμχ 3,3 θαη 3,8 θαη, 

επνκέλσο, ρακειφηεξε εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα ζε ζρέζε κε ρψξεο φπσο ε Πνισλία, 

Λεηνλία, Ληζνπαλία θαη Πνξηνγαιία νη νπνίεο έρνπλ δείθηε S80/S20 κεηαμχ 6,6 κέρξη 

8,2. Σν Ηλζηηηνχην Δξγαζίαο Ηλζηηηνχην Δξγαζίαο Γεληθήο πλνκνζπνλδίαο Δξγαηψλ 

Διιάδαο – Αλψηαηε Γηνίθεζε Δλψζεσλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ (ΓΔΔ – ΑΓΔΓΤ, 2008) 

βξήθε φηη ν δείθηεο S80/S20 είλαη κεγαιχηεξνο ζηε Λεηνλία, Πνξηνγαιία, Ληζνπαλία θαη 

Διιάδα (κεηαμχ 6,1 θαη 7,9) ελψ κηθξφηεξε εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα ππάξρεη ζηε Γαλία, 

ινβελία, Βνπιγαξία, νπεδία θαη Σζερία (κεηαμχ 3,4 θαη 3,5%).  

Ζ θαηάηαμε ησλ ρσξψλ κε βάζε ηελ εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα φπσο κεηξηέηαη κε ην 

δείθηε S80/S20 ζην Γηάγξακκα 2.2 είλαη παξφκνηα κε ηελ θαηάηαμε πνπ παξνπζηάδεηαη 

ζην Γηάγξακκα 2.1 φπνπ ε εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα κεηξηέηαη κε ην δείθηε Gini. Δπίζεο, 

κε βάζε ην δείθηε S80/S20 ε Κχπξνο βξίζθεηαη θαη πάιη πνιχ θνληά ζην κέζν φξν ηεο 

ΔΔ-25, αθνχ απηφο είλαη 4,5 γηα ηελ Κχπξν θαη 4,8 γηα ηελ ΔΔ-25.  

Διάγπαμμα 2.2: Δείκηηρ S80/S20 
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  Πεγή: Eurostat 

2.2 Φηώρεηα 

χκθσλα κε ηνλ Gordon (2006) νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο (ΖΠΑ) θαη ε Ηαπσλία, 

νη νπνίεο έρνπλ ηε κεγαιχηεξε θαη ηε δεχηεξε κεγαιχηεξε νηθνλνκία ζηνλ θφζκν 

αληίζηνηρα, εληνχηνηο δελ είλαη νη πινπζηφηεξεο ρψξεο ζηνλ θφζκν. Κνηηάδνληαο ην θαηά 
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θεθαιήλ ΑΔΠ ηνπ 2004 ην Λνπμεκβνχξγν θαη ε Ννξβεγία ήηαλ νη πην πινχζηεο ρψξεο 

ηνπ θφζκνπ θαη κεηά νη ΖΠΑ. Γεθαηξείο ρψξεο κέιε ηεο ΔΔ είραλ πςειφηεξν θαηά 

θεθαιήλ ΑΔΠ απφ ηελ Ηαπσλία. Δπίζεο, ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ηεο Ηαπσλίαο ήηαλ 

ειάρηζηα πςειφηεξν απφ ην κέζν φξν ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ηεο ΔΔ-25. Δπνκέλσο νη 

ρψξεο ηεο ΔΔ, ζην ζχλνιφ ηνπο, δελ είλαη θαζφινπ θησρέο. 

Σν Γηάγξακκα 2.3 δείρλεη ην κέζν ηζνδχλακν θαζαξφ (κεηά ην θφξν) εηζφδεκα ησλ 25 

ρσξψλ κειψλ ηεο ΔΔ θαζψο θαη ην κέζν φξν ηεο ΔΔ ησλ 25 ρσξψλ κειψλ (ΔΔ-25) 

ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Eurostat. Σν Λνπμεκβνχξγν, Ηξιαλδία, Γαλία θαη Ζλσκέλν 

Βαζίιεην είλαη νη ρψξεο κε ην ςειφηεξν κέζν εηζφδεκα ελψ ε Ληζνπαλία, Λεηνλία, 

Πνισλία θαη Οπγγαξία είλαη νη ρψξεο κε ην ρακειφηεξν κέζν εηζφδεκα. Ο κέζνο φξνο 

εηζνδήκαηνο ηεο ΔΔ-25 ην 2007 ήηαλ 16778 επξψ, ελψ ην κέζν εηζφδεκα ηεο Κχπξνπ 

ηνλ ίδην ρξφλν ήηαλ 18500 επξψ, δειαδή 10,3% πάλσ ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ΔΔ θαη έρεη 

απμεζεί ζεκαληηθά απφ ην 2005 πνπ ήηαλ 15055 επξψ.  

Διάγπαμμα 2.3: Μέζο Ειζόδημα ζηιρ σώπερ ηηρ ΕΕ 
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  Πεγή: Eurostat 

Σν χςνο ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή επκάξεηα ηεο ρψξαο θαηά κέζν 

φξν, ψζηε κπνξεί θαλείο λα δεη πφζν θησρή ή πφζν πινχζηα είλαη κηα ρψξα ζε 

ζχγθξηζε κε άιιεο ρψξεο. Όκσο ρψξεο κε πςειφ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ δπλαηφλ λα 

έρνπλ κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο θάησ απφ ηε γξακκή θηψρεηαο απφ 

φηη ρψξεο κε πην ρακειφ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ. Πξάγκαηη, ν Gordon (2006) βξήθε φηη 
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ζηελ ΔΔ ην πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ κε εηζφδεκα θάησ απφ ηε γξακκή ηεο θηψρεηαο5  

ζρεηίδεηαη αληίζηξνθα κε ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ: νη ρψξεο πνπ είραλ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ 

πςειφηεξν ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ΔΔ-25 (δειαδή ε Ηξιαλδία, Ηηαιία θαη Ζλσκέλν 

Βαζίιεην) είραλ, επίζεο, θαη πςειφηεξν ηνπ κέζνπ φξνπ πνζνζηφ θηψρεηαο. Αληηζέησο, 

πην θησρέο ρψξεο (ζχκθσλα κε ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ) αιιά πην ππέξκαρεο ηεο 

ηζφηεηαο, φπσο ε Σζερία, ινβελία, Βνπιγαξία θαη Φηλιαλδία, είραλ ρακειφ πνζνζηφ 

θηψρεηαο. Οη ρψξεο κε ην πςειφηεξν πνζνζηφ θηψρεηαο ήηαλ ε Σνπξθία, Διιάδα, 

Ηξιαλδία θαη ινβαθία.  

Παξφκνηα απνηειέζκαηα κε ηνλ Gordon (2006) έρνπλ βξεη θαη νη Lelkes θαη Zolyomi 

(2008), ρξεζηκνπνηψληαο πην πξφζθαηα ζηνηρεία (ηνπ 2006). πγθεθξηκέλα, βξήθαλ φηη 

ην πνζνζηφ θηψρεηαο ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ θπκαίλεηαη απφ 10% κέρξη θαη 23%. χκθσλα 

κε απηή ηε κειέηε, νη ρψξεο πνπ είραλ ηα ρακειφηεξα πνζνζηά θηψρεηαο είλαη ε 

Σζερία, Ηζιαλδία, Οιιαλδία θαη Ννξβεγία ελψ νη ρψξεο κε ηα πςειφηεξα πνζνζηά 

θηψρεηαο είλαη ε Λεηνλία, Διιάδα, Ληζνπαλία θαη Δζζνλία. Όπσο δείρλνπλ ηα ζηνηρεία, 

ην 66,6% ησλ θησρψλ ζηελ ΔΔ δνπλ ζε 6 ρψξεο: ηε Γεξκαλία, Γαιιία, Ζλσκέλν 

Βαζίιεην, Ηηαιία, Πνισλία θαη Ηζπαλία. Ο αξηζκφο ησλ θησρψλ ζηε Γεξκαλία είλαη ν 

ίδηνο κε ηνλ αξηζκφ ησλ θησρψλ ζηελ Ηηαιία, αθνχ ε Γεξκαλία έρεη κεγαιχηεξν 

πιεζπζκφ θαη ρακειφηεξν πνζνζηφ θηψρεηαο ζε ζρέζε κε ηελ Ηηαιία. Ο Tarditi (2007) 

βξήθε, επίζεο, φηη ην πνζνζηφ θηψρεηαο γηα ηελ ΔΔ-15 θπκαίλεηαη απφ 10% κέρξη 20%. 

Οη ρψξεο πνπ έρνπλ ρακειφηεξν πνζνζηφ θηψρεηαο είλαη ε Φηλιαλδία, νπεδία, Γαλία, 

Οιιαλδία θαη ην Λνπμεκβνχξγν θαη νη ρψξεο πνπ έρνπλ πςειφηεξν πνζνζηφ θηψρεηαο 

είλαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, Ηξιαλδία, Ηηαιία, Διιάδα, Ηζπαλία θαη Πνξηνγαιία.  

χκθσλα κε έλα ζεκείσκα ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ Καηά ηεο Φηψρεηαο (European 

Anti-Poverty Network), ην νπνίν έρεη αλαπαξαρζεί απφ ην „The Poverty Site‟ ηνπ 

Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ6, νη ζηαηηζηηθέο πνπ βαζίδνληαη ζε ζηνηρεία ηνπ 2005 δείρλνπλ φηη 

16% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ΔΔ έρεη εηζφδεκα θάησ απφ ηε γξακκή θηψρεηαο. Σν 

πνζνζηφ απηφ θπκαίλεηαη απφ 9% κέρξη 12% ζε ρψξεο φπσο ε νπεδία, Σζερία, 

Οιιαλδία, Γαλία, Απζηξία, ινβελία θαη Φηλιαλδία κέρξη θαη 20% ζε ρψξεο φπσο ε 

Ληζνπαλία, Πνισλία, Ηξιαλδία, Διιάδα, Ηζπαλία θαη Πνξηνγαιία.  

Σν Γηάγξακκα 2.4 δείρλεη ηα πνζνζηά θηψρεηαο ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ, δειαδή ην 

πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο θάζε ρψξαο πνπ έρεη εηζφδεκα ρακειφηεξν ηνπ 60% ηνπ 

δηάκεζνπ εηζνδήκαηνο, φπσο δεκνζηεχνληαη ζηε Δurostat. Οη ρψξεο κε ηα πςειφηεξα 

πνζνζηά θηψρεηαο είλαη ε Ληζνπαλία, Ηζπαλία θαη Διιάδα, ελψ νη ρψξεο κε ηα 

                                                
5
 Ζ ΔΔ νξίδεη σο θησρά ηα λνηθνθπξηά πνπ έρνπλ ηζνδχλακν εηζφδεκα θάησ ηνπ 60% ηνπ δηάκεζνπ 

εζληθνχ εηζνδήκαηνο ησλ λνηθνθπξηψλ. 

6
 Σν „The Poverty Site‟ ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα http://www.poverty.org.uk . 

http://www.poverty.org.uk/
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ρακειφηεξα πνζνζηά θηψρεηαο είλαη ε Σζερία, Οιιαλδία θαη νπεδία. Ο κέζνο φξνο 

ηεο ΔΔ-25 είλαη 16% ηφζν γηα ην 2005 φζν θαη γηα ην 2006 θαη 2007. Ίδην πνζνζηφ κε 

ην κέζν φξν ηεο ΔΔ έρεη θαη ε Κχπξνο θαη γηα ηα ηξία ρξφληα πνπ παξνπζηάδνληαη ζην 

δηάγξακκα.  

Διάγπαμμα 2.4: Ποζοζηά θηώσειαρ ζηιρ σώπερ ηηρ ΕΕ 
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  Πεγή: Eurostat   

πγθξίλνληαο ηα Γηαγξάκκαηα 2.3 θαη 2.4 βιέπνπκε φηη ζε ρψξεο κε πςειφ κέζν 

εηζφδεκα, φπσο ην Ζλσκέλν Βαζίιεην (ΖΒ), ν πινχηνο είλαη ζπγθεληξσκέλνο ζηα 

ρέξηα ιίγσλ, παξά ην φηη ε ρψξα απηή έρεη ζνζηαιηζηηθή θπβέξλεζε απφ ηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1990. Αληηζέησο, ρψξεο πνπ έρνπλ ςειφ κέζν εηζφδεκα θαη ρακειφ 

πνζνζηφ θηψρεηαο, φπσο ε νπεδία, Απζηξία θαη Γαλία, έρνπλ θαηαθέξεη λα έρνπλ κηα 

ιηγφηεξν άληζε θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο. Όζνλ αθνξά ζηελ Κχπξν, ηφζν ην κέζν 

εηζφδεκα φζν θαη ην πνζνζηφ θηψρεηαο βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζηνλ κέζν φξν ηεο ΔΔ-

25, νπφηαλ δελ ζεσξνχκαζηε νχηε απφ ηηο πην πινχζηεο αιιά νχηε απφ ηηο πην θησρέο 

ρψξεο ηεο ΔΔ θαη ηαπηφρξνλα κηα ρψξα νχηε κε κεγάιε αιιά νχηε θαη κε κηθξή 

εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα.  

χκθσλα κε ην Ηλζηηηνχην Δξγαζίαο ΓΔΔ – ΑΓΔΓΤ (2008), ζε γεληθέο γξακκέο νη 

κεζνγεηαθέο ρψξεο (Διιάδα, Ηζπαλία, Πνξηνγαιία, Ηηαιία) αιιά θαη ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην θαη ε Ηξιαλδία έρνπλ ηα πςειφηεξα πνζνζηά θηψρεηαο. Οη ρψξεο ηεο 

Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο παξνπζηάδνπλ αλνκνηφκνξθε εηθφλα αθνχ ρψξεο 

φπσο ε Σζερία, ινβαθία θαη ινβελία έρνπλ ηα ρακειφηεξα πνζνζηά θηψρεηαο, ελψ 

αληίζεηα, ρψξεο φπσο ε Πνισλία, νη Βαιηηθέο ρψξεο θαη ε Ρνπκαλία έρνπλ πνιχ 
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πςειά πνζνζηά θηψρεηαο.7 Δπίζεο, ν Gordon (2006) επηζεκαίλεη φηη νη ρψξεο ηεο ΔΔ 

ζα πξέπεη λα επηθεληξψζνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα κείσζε ηεο θηψρεηαο, φρη κφλν 

ζηελ παηδηθή θηψρεηα θαη ηε θηψρεηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ζπληαμηνχρνη, αιιά θαη ζηε 

θηψρεηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εξγαδφκελνη ελήιηθεο. πγθεθξηκέλα, νη πξνζπάζεηεο 

γηα θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο δελ πξέπεη λα ζηνρεχνπλ κφλν ζηελ αχμεζε ηνπ 

πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, επεηδή ππάξρνπλ αξθεηά άηνκα πνπ 

εξγάδνληαη αιιά ηα εηζνδήκαηα ηνπο δελ είλαη αξθεηά γηα λα ηνπο θξαηήζνπλ πάλσ 

απφ ηε γξακκή θηψρεηαο.  

Οη Lelkes θαη Zolyomi (2008) εμέηαζαλ θαη ηελ θαηάζηαζε ηεο θηψρεηαο κέζα ζε θάζε 

ρψξα αλά ειηθηαθή νκάδα. Γεληθά, βξήθαλ φηη νη πην επάισηεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ 

είλαη ηα παηδηά θαη νη ειηθησκέλνη ζε φιεο ηηο ρψξεο. Μνλαδηθή εμαίξεζε απνηειεί ε 

Γεξκαλία φπνπ φιεο νη ειηθηαθέο νκάδεο έρνπλ έλαλ πεξίπνπ ην ίδην πνζνζηφ θηλδχλνπ 

θηψρεηαο. Σα πνζνζηά παηδηθήο θηψρεηαο είλαη πςειά ζηελ Πνισλία, Λεηνλία, 

Ηζπαλία, Οπγγαξία, Ηηαιία, Ληζνπαλία θαη Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ρακειά ζηε Φηλιαλδία, 

Ννξβεγία, Γαλία θαη Κχπξν. Όζνλ αθνξά ηα πνζνζηά θηψρεηαο αλάκεζα ζηνλ 

πιεζπζκφ ειηθίαο 65 εηψλ θαη άλσ ε Κχπξνο είρε ην πςειφηεξν πνζνζηφ (52%) θαη 

αθνινπζνχλ ε Λεηνλία θαη Ηζπαλία (30% θαη 29% αληίζηνηρα) ελψ ε Σζερία θαη 

Οιιαλδία έρνπλ ην ρακειφηεξν πνζνζηφ (6%). Όηαλ εμέηαζαλ ηε θηψρεηα αλά 

θαηεγνξία λνηθνθπξηνχ βξήθαλ φηη ε θηψρεηα αλάκεζα ζηα λνηθνθπξηά ελφο αηφκνπ 

θηάλεη ην 40% ζηελ Κχπξν, Δζζνλία, Ηξιαλδία, Λεηνλία θαη ινβελία. πγθεθξηκέλα, 

ζηελ Κχπξν, ζχκθσλα κε ηνλ Pashardes (2003), ην 50% ησλ λνηθνθπξηψλ ησλ δχν 

αηφκσλ ζηα νπνία ηνπιάρηζηνλ ην έλα απφ ηα δχν άηνκα είλαη ειηθίαο άλσ ησλ 65 εηψλ 

είλαη θάησ απφ ηε γξακκή ηεο θηψρεηαο 

Ζ κέρξη ηψξα ζπδήηεζε θαη νη αξηζκνί ζην Γηάγξακκα 2.4 αλαθέξνληαη ζηε ζρεηηθή 

θηψρεηα, φπσο ηελ έρνπκε νξίζεη ζηελ εηζαγσγή ηνπ δνθηκίνπ. Οη Lelkes θαη Zolyomi 

εμέηαζαλ, επίζεο, ηα πνζνζηά απφιπηεο θηψρεηαο. Δίραλ σο γξακκή απφιπηεο 

θηψρεηαο ην πνζφ ησλ 10 επξψ αλά εκέξα, πξνζαξκνζκέλα ζχκθσλα κε ηελ 

πξαγκαηηθή αγνξαζηηθή δχλακή ηνπο (true purchasing power) ζηελ θάζε ρψξα. ηε 

βάζε απηήο ηεο απφιπηεο γξακκήο θηψρεηαο, ηα ρακειφηεξα πνζνζηά θηψρεηαο έρεη 

ην Λνπμεκβνχξγν θαη ε Κχπξνο ελψ ηα πςειφηεξα ε Λεηνλία θαη ε Ληζνπαλία.  

                                                
7
 Ο Gordon (2006) θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη ρψξεο κε ρακειφ θίλδπλν θηψρεηαο είλαη απηέο πνπ 

έρνπλ ζνζηαιδεκνθξαηηθφ ζχζηεκα επεκεξίαο (θαλδηλαβηθέο ρψξεο) ή απηέο πνπ είραλ θνκκνπληζηηθέο 
θπβεξλήζεηο πξηλ ην 1990, αιιά κεηέπεηηα δελ είραλ θπβεξλήζεηο κε λενθηιειεχζεξεο νηθνλνκηθέο 
πνιηηηθέο. Δπνκέλσο, φπσο ππνζηεξίδεη, ε θηψρεηα ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ δελ πξνέξρεηαη απφ ηελ έιιεηςε 
εηζνδήκαηνο θαη πφξσλ αιιά απφ ηελ έιιεηςε επαξθψλ πνιηηηθψλ γηα αλαθαηαλνκή ησλ πφξσλ απφ ηνπο 
πινχζηνπο ζηνπο θησρνχο. 
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Σέινο, ην Ηλζηηηνχην Δξγαζίαο ΓΔΔ – ΑΓΔΓΤ (2008) εμέηαζε εθηφο απφ ην πνζνζηφ 

θηψρεηαο (κε βάζε ην 60% ηνπ δηάκεζνπ ηζνδχλακνπ εηζνδήκαηνο κεηά ηηο θνηλσληθέο 

κεηαβηβάζεηο) θαη ηελ έληαζε ηεο θηψρεηαο. Ζ έληαζε ηεο θηψρεηαο καο δείρλεη πφζν 

θάησ είλαη θαηά κέζν φξν ηα εηζνδήκαηα απφ ηε γξακκή θηψρεηαο θαη εθθξάδεηαη σο ν 

ιφγνο ησλ δχν (δειαδή ην κέζν εηζφδεκα θάησ απφ ηε γξακκή θηψρεηαο δηα ηε 

γξακκή θηψρεηαο). Βξήθαλ φηη ε έληαζε θηψρεηαο ζηελ ΔΔ ην 2005 ήηαλ, θαηά κέζν 

φξν, 22%. Ζ κεγαιχηεξε έληαζε ηεο θηψρεηαο παξαηεξήζεθε ζηε Ληζνπαλία (29%), 

Ηζπαλία θαη Διιάδα (26%), θαη ε ρακειφηεξε ζηε Φηιαλδία (14%) θαη Απζηξία (15%).  

3. ΔΙΟΓΗΜΑΣΙΚΗ ΑΝΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΦΣΩΥΔΙΑ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ  

3.1 Δηζνδεκαηηθή αληζόηεηα  

Γπζηπρψο δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία ζηε Eurostat γηα ηελ εηζνδεκαηηθή 

αληζφηεηα ζηελ Κχπξν αλά θαηεγνξία εηζνδήκαηνο. Σα κφλα ζηνηρεία πνπ είλαη 

δηαζέζηκα απφ ηε Eurostat είλαη ν δείθηεο Gini θαη ν δείθηεο S80/S20 ηνπο νπνίνπο 

έρνπκε ήδε αλαθέξεη πην πάλσ. Ο δείθηεο Gini ζηελ Κχπξν γηα ην 2007 ήηαλ 0,30, φζν 

είλαη θαη ν κέζνο φξνο ηεο ΔΔ-25, ελψ ζηε βάζε ηνπ δείθηε S80/S20 παξαηεξνχκε φηη 

ε Κχπξνο έρεη νξηαθά πην δίθαηε θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο απφ φηη ν κέζνο φξνο ηεο 

ΔΔ-25 (ν δείθηεο S80/S20 ζηελ Κχπξν ην 2007 ήηαλ 4,5 θαη 4,8 ζηελ ΔΔ-25). Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ε Κχπξνο έρεη θάπσο κηθξφηεξεο αθξαίεο εηζνδεκαηηθέο δηαθνξέο κεηαμχ 

θησρψλ θαη πινπζίσλ απφ φηη, θαηά κέζν φξν, νη άιιεο ρψξεο ηεο ΔΔ-25.   

Ζ εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα ζηελ Κχπξν έρεη κειεηεζεί απφ ηνπο Νηθνιαΐδνπ et al. 

(2006) νη νπνίνη εμέηαζαλ ηελ εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα δηαρξνληθά, ρξεζηκνπνηψληαο 

ζηνηρεία απφ ηηο Έξεπλεο Οηθνγελεηαθψλ Πξνυπνινγηζκψλ γηα ηα έηε 1984/85, 

1990/91, 1996/97 θαη 2002/03. Οη εξεπλεηέο δείρλνπλ πσο ε κέηξεζε ηεο 

εηζνδεκαηηθήο αληζφηεηαο επεξεάδεηαη απφ ην δείθηε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηεί θάπνηνο, 

δειαδή ην πψο ππνινγίδνληαη νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηα εηζνδήκαηα θαη ρξεζηκνπνηνχλ 

δχν ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο κέηξεζεο ησλ δηαθνξψλ: απιή θαη πνζνζηηαία. Γηεζλψο, 

έρεη επηθξαηήζεη ε πξαθηηθή ηεο κέηξεζεο ησλ εηζνδεκαηηθψλ δηαθνξψλ ζε 

πνζνζηηαίεο κνλάδεο γηαηί επηηξέπεη άκεζεο ζπγθξίζεηο κεηαμχ ρσξψλ κε δηαθνξεηηθά 

λνκίζκαηα, κεγέζε θαη βηνηηθά επίπεδα, αιιά απηφ ζπλεπάγεηαη κεησκέλε θνηλσληθή 

επαηζζεζία ζηελ εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα. Μεηξψληαο ηελ εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα ζηε 

βάζε ησλ απιψλ δηαθνξψλ βξήθαλ φηη δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ 

θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο κεηαμχ 1985 θαη 1991. Απφ ην 1991 κέρξη ην 1997 βξήθαλ 

φηη ε αξλεηηθή δηαθνξά ηνπ πξαγκαηηθνχ εηζνδήκαηνο απφ ην κέζν απμάλεηαη αηζζεηά 

γηα ην θησρφηεξν 20-30% ηνπ πιεζπζκνχ, φπσο, επίζεο, απμάλεηαη αηζζεηά θαη ε 

ζεηηθή δηαθνξά ηνπ πξαγκαηηθνχ εηζνδήκαηνο απφ ην κέζν γηα ηα λνηθνθπξηά ζην 
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πινπζηφηεξν 20% ηνπ πιεζπζκνχ. Σέινο, βξήθαλ φηη ε αιιαγή απφ ην 1997 κέρξη ην 

2003 αθνινπζεί ηελ ίδηα πνξεία κε ηελ αιιαγή κεηαμχ 1991 θαη 1997, θαη αλνίγεη αθφκε 

πεξηζζφηεξν ηε ςαιίδα ζην πξαγκαηηθφ εηζφδεκα ησλ θησρψλ θαη ησλ πινπζίσλ.  

ηε ζπλέρεηα εμέηαζαλ ηελ αληζφηεηα ζε πνζνζηηαίεο δηαθνξέο ηνπ εηζνδήκαηνο. 

Βξήθαλ φηη βάζεη απηήο ηεο κέηξεζεο ην 1985 θαη 1991 ππήξρε κεγαιχηεξε 

εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα ζε ζρέζε κε ην 1996. Ζ αληζφηεηα γηα ην 2003 βξήθαλ φηη 

παξέκεηλε ζρεδφλ ζηα ίδηα επίπεδα κε ην 1996. Γηα ηηο θησρφηεξεο εηζνδεκαηηθέο 

νκάδεο, βξήθαλ φηη βειηηψζεθε ε ζέζε ηνπο ην 1996 θαη 2003 ζε ζρέζε κε ην 1985 θαη 

1991, ελψ ρεηξνηέξεπζε ε ζέζε ησλ ςειφηεξσλ εηζνδεκαηηθψλ νκάδσλ, αθνχ ε 

πνζνζηηαία απφθιηζή ηνπο απφ ην κέζν φξν έρεη κεησζεί. Γεληθά κε ηηο πνζνζηηαίεο 

δηαθνξέο βξήθαλ φηη ππήξμε κηα κεηαηφπηζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ ηηο πινπζηφηεξεο 

εηζνδεκαηηθέο νκάδεο πξνο ηηο θησρέο, κε ηηο κεζαίεο εηζνδεκαηηθέο νκάδεο λα 

παξακέλνπλ ζηα ίδηα επίπεδα πνζνζηηαίσλ δηαθνξψλ απφ ην κέζν φξν.  

Οη Νηθνιαΐδνπ et al. (2006) εμέηαζαλ, επίζεο, ηελ εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα θαη γηα 

επηκέξνπο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη πσο απηή κεηαβιήζεθε απφ ην 1991 ζην 2003. 

χκθσλα κε απηή ηνπο ηελ αλάιπζε θαηέιεμαλ ζηα αθφινπζα απνηειέζκαηα:  

 Καηά κέζν φξν ε ζέζε ησλ λνηθνθπξηψλ ελφο αηφκνπ (πνπ δελ είλαη 

ζπληαμηνχρνο) θαη ησλ δεπγαξηψλ ρσξίο παηδηά έρεη βειηησζεί. 

 Ζ ζέζε ησλ κνλνγνλετθψλ θαη πνιχηεθλσλ νηθνγελεηψλ έρεη ρεηξνηεξεχζεη. 

 Ζ ζέζε ησλ λνηθνθπξηψλ κε αξρεγφ ειηθίαο κέρξη 30 εηψλ έρεη βειηησζεί. 

 Ζ ζέζε ησλ λνηθνθπξηψλ κε αξρεγφ αλαιθάβεην ή αξρεγφ πνπ έρεη 

πξσηνβάζκηα ή δεπηεξνβάζκηα κφξθσζε έρεη ρεηξνηεξεχζεη. 

 Ζ ζέζε ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ δνπλ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο έρεη ρεηξνηεξεχζεη. 

 Ζ ζέζε ησλ εξγαδνκέλσλ έρεη βειηησζεί θαη ησλ αλέξγσλ έρεη ρεηξνηεξεχζεη. 

 Ζ ζέζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ έρεη βειηησζεί θαη ε ζέζε ησλ 

απηνεξγνδνηνχκελσλ θαη ηδησηηθψλ ππαιιήισλ έρεη ρεηξνηεξεχζεη.  

Δπηπξφζζεηα, νη Νηθνιαΐδνπ et al. (2006) ρξεζηκνπνηψληαο νηθνλνκεηξηθή αλάιπζε 

θνίηαμαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ απμάλνπλ ηελ εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα θαη ηα ρψξηζαλ 

(α) ζε απηά πνπ απμάλνπλ ηελ αληζφηεηα επεηδή απνκαθξχλνπλ ην εηζφδεκα πάλσ 

απφ ην κέζν φξν θαη (β) απηά πνπ απμάλνπλ ηελ αληζφηεηα επεηδή απνκαθξχλνπλ ην 

εηζφδεκα θάησ απφ ην κέζν φξν.  

 Όζνλ αθνξά ην πξψην, δειαδή ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ απμάλνπλ ηελ αληζφηεηα 

επεηδή απνκαθξχλνπλ ην εηζφδεκα πάλσ απφ ην κέζν φξν, ηε κεγαιχηεξε 

επίδξαζε βξήθαλ φηη έρεη ην επίπεδν κφξθσζεο. πγθεθξηκέλα, βξήθαλ φηη ε 
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αληζφηεηα απμάλεηαη φηαλ ν αξρεγφο είλαη απφθνηηνο παλεπηζηεκίνπ, φηαλ ε/ν 

ζχδπγνο έρεη ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε αιιά θαη φηαλ ν αξρεγφο έρεη ζπκπιεξψζεη 

δεπηεξνβάζκηα ή θνιεγηαθή κφξθσζε. Δπίζεο, ζηαηηζηηθά αμηφπηζηα αιιά ζε 

κηθξφηεξε θιίκαθα πξνζζέηνπλ ζηελ εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα αλ ν αξρεγφο είλαη 

ειηθίαο 46-60 εηψλ θαη αλ ην λνηθνθπξηφ δηακέλεη ζε αζηηθή πεξηνρή.  

 Όζνλ αθνξά ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ απμάλνπλ ηελ αληζφηεηα επεηδή κεηψλνπλ ην 

εηζφδεκα θάησ απφ ην κέζν φξν, ηε κεγαιχηεξε επίδξαζε βξήθαλ φηη έρεη ε ζέζε 

ηνπ αξρεγνχ ηνπ λνηθνθπξηνχ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. πγθεθξηκέλα, ηα λνηθνθπξηά 

ησλ νπνίσλ ν αξρεγφο δελ ζπκκεηέρεη ζηελ αγνξά εξγαζίαο ή είλαη ζπληαμηνχρνο 

ή άλεξγνο, θαζψο θαη ηα λνηθνθπξηά ησλ νπνίσλ ν αξρεγφο είλαη 

απηνεξγνδνηνχκελνο, εηζνδεκαηίαο ή ηδησηηθφο ππάιιεινο ζε ζρέζε κε θάπνην 

πνπ είλαη εξγνδφηεο ή δεκφζηνο ππάιιεινο. Δπίζεο, ηα λνηθνθπξηά κε εμαξηψκελα 

άηνκα, ηα λνηθνθπξηά κε αξρεγφ ειηθίαο άλσ ησλ 75 εηψλ, λνηθνθπξηά κε γπλαίθα 

αξρεγφ θαη ν αξηζκφο ησλ ελήιηθσλ ζε έλα λνηθνθπξηφ είλαη ραξαθηεξηζηηθά ηα 

νπνία απμάλνπλ ηελ αληζφηεηα απνκαθξχλνληαο ην εηζφδεκα θάησ απφ ην κέζν 

φξν.  

3.2 Φηώρεηα  

Ζ Κχπξνο, κε πνζνζηφ θηψρεηαο θνληά ζην κέζν φξν ηεο ΔΔ-25, δελ θαηαηάζζεηαη 

ζηηο ρψξεο πνπ επηβάιιεηαη λα πάξνπλ άκεζα δξαζηηθά κέηξα γηα αληηκεηψπηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο. Ωζηφζν, ζε ζχγθξηζε κε ρψξεο ηεο ΔΔ πνπ έρνπλ ρακειά επίπεδα 

θηψρεηαο, ππάξρνπλ κεγάια πεξηζψξηα βειηίσζεο. Δπίζεο, φπσο είδακε 

πξνεγνπκέλσο, ζε νξηζκέλεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ (π.ρ. ζπληαμηνχρνπο) ηα 

πνζνζηά θηψρεηαο ζηελ Κχπξν είλαη αλάκεζα ζηα κεγαιχηεξα ζηελ ΔΔ. ηελ αλάιπζε 

πην θάησ εμεηάδνπκε κε πεξηζζφηεξε ιεπηνκέξεηα πνηεο νκάδεο αληηκεησπίδνπλ ην 

κεγαιχηεξν θίλδπλν θηψρεηαο ζηελ Κχπξν, γηα ηηο νπνίεο ε θξαηηθή παξέκβαζε γηα 

άκβιπλζε ηνπ πξνβιήκαηνο θξίλεηαη επηβεβιεκέλε γηα ιφγνπο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο. 

χκθσλα κε ην Γηάγξακκα 3.1, ην νπνίν καο δείρλεη ηα πνζνζηά θηψρεηαο ζηελ Κχπξν 

αλά θχιν, παξαηεξνχκε φηη νη γπλαίθεο βξίζθνληαη ζε κεγαιχηεξν θίλδπλν θηψρεηαο 

απφ φηη νη άλδξεο. Σν 2007 ην πνζνζηφ θηψρεηαο αλάκεζα ζηηο γπλαίθεο ήηαλ 17% ελψ 

γηα ηνπο άλδξεο 14%. Σα πνζνζηά θηψρεηαο κεηψλνληαη δηαρξνληθά, ηφζν γηα ηνπο 

άλδξεο φζν θαη γηα ηηο γπλαίθεο. ε ζχγθξηζε κε ηελ ΔΔ-25, ην 2005 ην πνζνζηφ 

θηψρεηαο αλάκεζα ζηηο γπλαίθεο (18%) ήηαλ κηα πνζνζηηαία κνλάδα πάλσ απφ ην 

κέζν ηεο ΔΔ-25, ελψ αλάκεζα ζηνπο άλδξεο (15%) ήηαλ ζην κέζν φξν ηεο ΔΔ-25. ηε 

ζπλέρεηα, ην 2007, ην πνζνζηφ θηψρεηαο αλάκεζα ζηηο γπλαίθεο (17%) κεηψζεθε ζην 

κέζν φξν ηεο ΔΔ-25, ελψ αλάκεζα ζηνπο άλδξεο (14%) κεηψζεθε κηα πνζνζηηαία 

κνλάδα θάησ απφ ην κέζν φξν ηεο ΔΔ-25. 
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Σν Γηάγξακκα 3.2 δείρλεη ηα πνζνζηά θηψρεηαο ζηελ Κχπξν θαη ηελ ΔΔ-25 αλά 

ειηθηαθή νκάδα. Απηά θπκαίλνληαη γχξσ ζην 10% γηα ηηο ειηθηαθέο νκάδεο 0-15, 16-24, 

25-49 θαη 50-64, ελψ ζηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ αηφκσλ άλσ ησλ 65 ρξφλσλ θηάλνπλ 

ην 51%. Γειαδή, έλαο ζηνπο δχν ειηθησκέλνπο δεη θάησ απφ ηε γξακκή θηψρεηαο (έρεη 

εηζφδεκα θάησ ηνπ 60% ηνπ δηάκεζνπ). Ζ θαηάζηαζε ζηελ ΔΔ-25 παξνπζηάδεη πνιχ 

δηαθνξεηηθή εηθφλα, κε ηηο ειηθηαθέο νκάδεο ησλ 16-24 θαη άλσ ησλ 65 εηψλ λα είλαη 

εθείλεο πνπ έρνπλ ηα πςειφηεξα πνζνζηά θηψρεηαο (20% θαη 19%, αληίζηνηρα). Οη 

ππφινηπεο ειηθηαθέο νκάδεο έρνπλ νξηαθά πςειφηεξα πνζνζηά θηψρεηαο απφ φηη ζηελ 

Κχπξν, γχξσ ζην 12%-14%.  

Διάγπαμμα 3.1: Ποζοζηά θηώσειαρ ανά θύλο 
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  Πεγή: Eurostat 

Διάγπαμμα 3.2: Ποζοζηά θηώσειαρ ανά ηλικιακή ομάδα 
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  Πεγή: Eurostat 
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Σα Γηαγξάκκαηα 3.3 θαη 3.4 παξνπζηάδνπλ ηα πνζνζηά θηψρεηαο αλά ηχπν 

λνηθνθπξηνχ ζηελ Κχπξν θαη ηελ ΔΔ-25. Απφ ηα δηαγξάκκαηα απηά θαίλεηαη φηη ζηελ 

Κχπξν ηα πνζνζηά θηψρεηαο αλά ηχπν λνηθνθπξηνχ είλαη πνιχ δηαθνξεηηθά απφ φηη 

ζηελ ΔΔ-25. 

 ηελ Κχπξν ηα λνηθνθπξηά ελφο αηφκνπ ειηθίαο άλσ ησλ 65 εηψλ έρνπλ ην 

πςειφηεξν πνζνζηφ θηψρεηαο, ην νπνίν ην 2007 αγγίδεη ην 74%. Αθνινπζνχλ ηα 

λνηθνθπξηά κε αξρεγφ άγακε κεηέξα (56%) θαη ηα λνηθνθπξηά κε δχν ελήιηθεο 

φπνπ ν έλαο ηνπιάρηζηνλ είλαη άλσ ησλ 65 εηψλ (49%).  

 ηελ ΔΔ-25 ην λνηθνθπξηφ πνπ έρεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ θηψρεηαο είλαη απηφ 

πνπ έρεη αξρεγφ άγακν/ε κε παηδηά (34%). Αθνινπζνχλ ηα λνηθνθπξηά κε αξρεγφ 

έλα άηνκν άλσ ησλ 65 εηψλ (27%), θαη λνηθνθπξηά 2 ελειίθσλ κε ηξία ή 

πεξηζζφηεξα εμαξηψκελα άηνκα (24%).  

Οη δηαθνξέο κεηαμχ ηεο Κχπξνπ θαη ηεο ΔΔ-25 ζπλδένληαη κε ην γεγνλφο φηη ε Κχπξνο 

έρεη έλα γελλαηφδσξν ζχζηεκα επηδφκαηνο ηέθλνπ, νπφηαλ νη νηθνγέλεηεο κε παηδηά δελ 

είλαη ηφζν εθηεζεηκέλεο ζηελ θηψρεηα φζν ζε άιιεο ρψξεο ηεο ΔΔ. Αληηζέησο, ηα 

λνηθνθπξηά κε αξρεγφ ζπληαμηνχρν αληηκεησπίδνπλ θαηά κέζν φξν πςειφηεξν θίλδπλν 

θηψρεηαο απφ φηη ζε άιιεο ρψξεο ηεο ΔΔ ιφγσ ηνπ φηη νη πην ειηθησκέλνη αξρεγνί 

λνηθνθπξηψλ αθππεξέηεζαλ πξηλ ζπκπιεξψζνπλ αξθεηά ρξφληα ζπληαμηνδνηνχκελεο 

εξγαζίαο ππφ ην ζχζηεκα ζπληάμεσλ πνπ μεθίλεζε ην 1980. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο 

πνπ, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Eurostat, ν ιφγνο αλαπιήξσζεο8 ζηελ Κχπξν ήηαλ 

0,28 ην 2005 θαη 2006 θαη 0,29 γηα ην 2007, ελψ ζηελ ΔΔ-25 ήηαλ 0,51 θαη 0,49, 

αληίζηνηρα.  

Παξά ηηο ζπγθξηηηθά πνιχ ρακειέο ζπληάμεηο νη πεξηζζφηεξνη ζπληαμηνχρνη ζηελ 

Κχπξν δελ αληηκεησπίδνπλ θηψρεηα ζηελ έληαζε πνπ παξαηεξείηαη γηα άιιεο 

θαηεγνξίεο θησρψλ ζηελ ΔΔ, γηα παξάδεηγκα δελ ππάξρνπλ ζπληαμηνχρνη πνπ λα είλαη 

άζηεγνη ή λα δνπλ θάησ απφ άζιηεο ζπλζήθεο. Αληίζεηα, νη ζπληαμηνχρνη ζηελ Κχπξν, 

φπσο δείρλνπλ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο Έξεπλαο Οηθνγελεηαθψλ Πξνυπνινγηζκψλ,  

έρνπλ ηθαλνπνηεηηθέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο. Απηφ ζε έλα βαζκφ νθείιεηαη ζην φηη νη 

δείθηεο κέηξεζεο ηεο θηψρεηαο ιακβάλνπλ ππφςε κφλν ην ρξεκαηηθφ εηζφδεκα ησλ 

αηφκσλ. Ωζηφζν, ην επίπεδν δηαβίσζεο εμαξηάηαη θαη απφ άιινπο παξάγνληεο, φπσο 

ην αλ θάπνηνο δεη ζε ηδηφθηεηε θαηνηθία θαη δελ πιεξψλεη ελνίθην ή αλ ιακβάλεη βνήζεηα 

(θξνληίδα, δηαηξνθή, δηακνλή θιπ) απφ ζπγγεληθά ηνπ πξφζσπα. ηελ Κχπξν νη 

πεξηζζφηεξνη ζπληαμηνχρνη έρνπλ δηθφ ηνπο ζπίηη ή κέλνπλ ζε ζπίηη ην νπνίν έρνπλ 

κεηαβηβάζεη ζηα παηδηά ηνπο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα κπνξνχλ λα κέλνπλ ζε απηφ 

                                                
8
 Ο ιφγνο αλαπιήξσζεο (replacement ratio) δείρλεη ηε ζχληαμε αηφκσλ ειηθίαο 65-74 εηψλ σο πνζνζηφ 

ηνπ εηζνδήκαηνο απφ εξγαζία αηφκσλ ειηθίαο 50-59 εηψλ. 



 
15 

γηα ην ππφινηπν ηεο δσήο ηνπο. Παξάιιεια, νη ειηθησκέλνη ηπγράλνπλ ηεο θξνληίδαο 

ησλ παηδηψλ ηνπο ιφγσ ησλ νηθνγελεηαθψλ δεζκψλ πνπ εμαθνινπζνχλ αθφκε λα είλαη 

ηζρπξνί ζηελ Κππξηαθή θνηλσλία.  

Διάγπαμμα 3.3: Ποζοζηά θηώσειαρ ζηην Κύππο ανά ηύπο νοικοκςπιού 

 

  Πεγή: Eurostat 

Διάγπαμμα 3.4: Ποζοζηά θηώσειαρ ζηην ΕΕ-25 ανά ηύπο νοικοκςπιού 

 

  Πεγή: Eurostat 
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Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ είλαη πηζαλφ λα νδεγεί ζε ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα 

είλαη ε θνξνδηαθπγή. Αξθεηνί ειηθησκέλνη ζπλερίδνπλ λα εξγάδνληαη κεηά ηε 

ζπληαμηνδφηεζή ηνπο ζε νηθνγελεηαθέο ή άιιεο κηθξέο επηρεηξήζεηο, ρσξίο λα ην 

δειψλνπλ ζην θφξν εηζνδήκαηνο. Δπίζεο, δπλαηφ λα κε δειψλνπλ εηζνδήκαηα πνπ 

έρνπλ απφ πεγέο εθηφο απφ ηε ζχληαμή ηνπο. Όινη απηνί νη παξάγνληεο πξέπεη λα 

δηεξεπλεζνχλ γηαηί θάπνηνη απφ απηνχο πξέπεη λα επζχλνληαη γηα ην γεγνλφο φηη ζηελ 

Κχπξν νη θησρνί ζπληαμηνχρνη θαίλεηαη λα είλαη πεξηζζφηεξνη ζχκθσλα κε ηα 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία παξά κε ηηο αληηιήςεηο ηεο θνηλσλίαο. 

4. Η ΔΠΙΓΡΑΗ ΣΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΣΩΝ ΤΝΣΑΞΔΩΝ 

Σν επηρείξεκα φηη ην πνιχ κεγάιν πνζνζηφ θηψρεηαο αλάκεζα ζηνπο ζπληαμηνχρνπο 

πηζαλφ λα είλαη πιαζκαηηθφ, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ, βέβαηα, δελ 

δηθαηνινγεί ην γεγνλφο φηη νη ζπληάμεηο ζηελ Κχπξν είλαη πνιχ ρακειέο, ηφζν ζε 

ζχγθξηζε κε άιιεο ρψξεο ηεο ΔΔ, φζν θαη ζε ζχγθξηζε κε ηα εηζνδήκαηα ησλ 

ππνινίπσλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ νκάδσλ ζηελ Κχπξν. Δπνκέλσο, δελ είλαη έθπιεμε 

ην φηη ε θππξηαθή θπβέξλεζε ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη δψζεη πεξηζζφηεξε ζεκαζία ζε 

κέηξα κείσζεο ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ αλάκεζα ζηνπο 

ζπληαμηνχρνπο.  

ην παξφλ ηκήκα ηνπ Γνθηκίνπ εμεηάδνπκε ηηο επηδξάζεηο ηεο πην πξφζθαηεο 

κεηαξξχζκηζεο ησλ ζπληάμεσλ ζηελ Κχπξν πνπ εθαξκφδεηαη απφ ηελ 1ε Γεθεκβξίνπ 

ηνπ 2009. πγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηνχκε ζηνηρεία ηεο έξεπλαο ηεο ΔΔ γηα ηα 

ηαηηζηηθέο Δηζνδεκάησλ θαη πλζεθψλ Γηαβίσζεο (ΔΔ-ΔΓ)9 γηα λα εθηηκήζνπκε ην 

βαζκφ ζηνλ νπνίν ε πξνηεηλφκελε κεηαξξχζκηζε ζηηο ζπληάμεηο ζα κεηψζεη ηελ 

εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα, ηε θηψρεηα θαη ηελ έληαζε ηεο θηψρεηαο ζηελ Κχπξν. Δδψ 

πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηα πην πξφζθαηα ζηνηρεία  ΔΔ-ΔΓ γηα ηελ Κχπξν αθνξνχλ 

ζην έηνο 2007. ηελ κειέηε καο ηα ζηνηρεία απηά έρνπλ ελεκεξσζεί (ζηε βάζε ηεο 

αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ θαη ηνπ πιεζσξηζκνχ) ψζηε λα αληαλαθινχλ ηα εηζνδήκαηα ηνπ 

2009 θαη λα είλαη ζπγθξίζηκα κε ηε γξακκή θηψρεηαο. Απηφ είλαη ζεκαληηθφ δηφηη ην 

θαηά πφζν έλα λνηθνθπξηφ είλαη ή φρη δηθαηνχρν γηα λα ιάβεη αχμεζε ηεο ζχληαμήο ηνπ 

θαζνξίδεηαη απφ ην αλ έρεη εηζφδεκα θάησ απφ ηε γξακκή θηψρεηαο. 

                                                
9
 Ζ βάζε δεδνκέλσλ EU-SILC (European Union Statistics on Income and Living Conditions) 

δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία κε ηε ζπλεξγαζία ησλ ηαηηζηηθψλ Τπεξεζηψλ 
ησλ ρσξψλ κειψλ ηεο ΔΔ κε θπξηφηεξν ζηφρν ηε κειέηε ζεκάησλ ζρεηηθά κε ηε θηψρεηα θαη ηνλ θνηλσληθφ 
απνθιεηζκφ. Σα δηαζέζηκα ζηνηρεία θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν 2004-2007 θαη ε βάζε αλαλεψλεηαη θάζε 
ρξφλν. Σα δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα ηελ Κχπξν μεθηλνχλ απφ ην 2005 θαη κεηά. ηε βάζε δεδνκέλσλ 
ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηε δνκή θαη ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα ησλ λνηθνθπξηψλ 
φπσο, επίζεο, θαη πιεξνθνξίεο γηα ην εηζφδεκα, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ εξγαζία θαη ηελ θαηάζηαζε ηεο 
πγείαο θάζε κέινπο ηνπ λνηθνθπξηνχ.   



 
17 

4.1 Η πξόηαζε ηεο θπβέξλεζεο 

Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην απνθάζηζε ζηηο 14/04/2009 ηε ζηνρεπκέλε αχμεζε ησλ 

ζπληάμεσλ απφ ηελ 1ε Γεθεκβξίνπ ηνπ 2009. Ζ αχμεζε αθνξά ηα λνηθνθπξηά ησλ 

ειηθησκέλσλ πνπ δνπλ θάησ απφ ηε γξακκή θηψρεηαο. Γηθαηνχρνη ηνπ ζρεδίνπ είλαη ηα 

λνηθνθπξηά κε ηνπιάρηζηνλ έλα ζπληαμηνχρν είηε ηνπ Σακείνπ Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, 

είηε ηνπ Σακείνπ Κνηλσληθήο χληαμεο, είηε ησλ Δπαγγεικαηηθψλ πληαμηνδνηηθψλ 

ρεδίσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ Κχπξν, θαη ησλ νπνίσλ ηα εηζνδήκαηα είλαη θάησ απφ 

ηε γξακκή θηψρεηαο. Σν επίδνκα παξαρσξείηαη ζε λνηθνθπξηά θαη γηα ζθνπνχο 

παξνρήο ηνπ επηδφκαηνο ζε ζπληαμηνχρνπο κε ρακειά εηζνδήκαηα, κέιε ηνπ 

λνηθνθπξηνχ ζεσξνχληαη ηα παξαθάησ πξφζσπα, λννπκέλνπ φηη δηακέλνπλ θάησ απφ 

ηελ ίδηα ζηέγε: 

 ν/ε ζπληαμηνχρνο, 

 ν/ε ζχδπγνο/ζχληξνθνο, 

 άγακα ηέθλα ειηθίαο θάησ ησλ 18 εηψλ, 

 άγακα εμαξηψκελα ηέθλα ειηθίαο κεηαμχ 18-23 εηψλ πνπ είλαη καζεηέο ή 

θνηηεηέο, 

 άγακα εμαξηψκελα αγφξηα ειηθίαο κεηαμχ 18-25 εηψλ πνπ ππεξεηνχλ ηε 

ζηξαηησηηθή ηνπο ζεηεία ζηελ Δζληθή Φξνπξά,  

 άγακα εμαξηψκελα αγφξηα θνηηεηέο ειηθίαο κεηαμχ 23-25 εηψλ γηα φζν ρξνληθφ 

δηάζηεκα έρνπλ ππεξεηήζεη ζηελ Δζληθή Φξνπξά, θαη  

 άγακα εμαξηψκελα παηδηά ηα νπνία ζηεξνχληαη κφληκα ηεο ηθαλφηεηαο γηα 

απηνζπληήξεζε αλεμαξηήησο ειηθίαο.  

Ζ γξακκή θηψρεηαο γηα ην 2009 ππνινγίδεηαη (βάζεη ηνπ νξηζκνχ ηεο ΔΔ) ζηα 10.398 

επξψ εηεζίσο (799,85 επξψ κεληαίσο) γηα λνηθνθπξηά ηνπ ελφο αηφκνπ θαη ζηα 15.597 

επξψ εηεζίσο (1.199,77 επξψ κεληαίσο) γηα λνηθνθπξηά ησλ δχν αηφκσλ. χκθσλα κε 

ηελ θπβεξλεηηθή πξφηαζε, ζηελ ηεθκεξίσζε ηνπ θαηά πφζν θάπνηνο ζπληαμηνχρνο 

δηθαηνχηαη λα πάξεη ηελ πξνηεηλφκελε αχμεζε, πέξαλ ηεο ζχληαμεο, ζα ιακβάλνληαη  

ππφςε θαη ηα εηζνδήκαηα πνπ έρεη απφ άιιεο πεγέο. Σέηνηα εηζνδήκαηα είλαη νη 

ζπληάμεηο απφ νπνηαδήπνηε πεγή (εληφο θαη εθηφο Κχπξνπ), ε πθηζηάκελε εηδηθή 

ρνξεγία πνπ παξαρσξείηαη ζε ζπληαμηνχρνπο, ηα εηζνδήκαηα απφ απαζρφιεζε 

κηζζσηνχ ή απηνηειψο εξγαδφκελνπ, ηα εηζνδήκαηα απφ ελνίθηα θαη ηα εηζνδήκαηα απφ 

ηφθνπο ή κεξίζκαηα. Με βάζε ηα ζπλνιηθά ηνπο εηζνδήκαηα, ηα λνηθνθπξηά ζα 
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ρσξίδνληαη ζε δέθα θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο ζα δνζνχλ απμήζεηο φπσο θαίλεηαη ζηνλ 

Πίλαθα 4.1.  

Πίνακαρ 4.1: Ποζά αςξήζεων ζηιρ ζςνηάξειρ 

Δηήζην εηζφδεκα λνηθνθπξηνχ ζε επξψ γηα ην έηνο 2009 Πνζφ αχμεζεο  

Ννηθνθπξηφ ελφο αηφκνπ κε εηήζην εηζφδεκα:  

Μέρξη 5.199 66,67 

5.200 - 5.719 65,50 

5.720 - 6.239 64,08 

6.240 - 6.759 62,67 

6.760 - 7.278 61,25 

7.279 - 7.798 59,83 

7.799 - 8.318 58,42 

8.319 - 8.838 57,00 

8.839 - 9.358 55,58 

9.359 - 10.398 54,17 

Ννηθνθπξηφ δχν αηφκσλ κε εηήζην εηζφδεκα:  

Μέρξη 7.799 100,00 

7.800 - 8.579 98,25 

8.580 - 9.359 96,13 

9.360 - 10.139 94,00 

10.140 - 10.917 91,88 

10.918 - 11.697 89,75 

11.698 - 12.477 87,63 

12.478 - 13.257 85,50 

13.258 - 14.037 83,38 

14.038 - 15.597 81,25 

Σα πην πάλσ πνζά πνπ αλαθέξνληαη ζην εηήζην εηζφδεκα ησλ λνηθνθπξηψλ, αιιά θαη 

ην πνζφ πνπ ζα ιακβάλεη έλα λνηθνθπξηφ σο επίδνκα, αλαπξνζαξκφδνληαη αλάινγα κε 

ηνλ αξηζκφ ησλ εμαξησκέλσλ κειψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ. Γειαδή, λνηθνθπξηφ ελφο αηφκνπ 

απνηειεί 1 κνλάδα. Κάζε επηπξφζζεην άηνκν πνπ αλήθεη ζην λνηθνθπξηφ θαη είλαη 14 

εηψλ θαη άλσ ζεσξείηαη σο 0,5 κνλάδεο θαη θάησ ησλ 14 εηψλ σο 0,3 κνλάδεο. ε 
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θακία πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ην λφκν, ην πνζφ ησλ εηζνδεκάησλ καδί κε ην πνζφ 

ηνπ πξφζζεηνπ επηδφκαηνο δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν ηνπ νξίνπ θηψρεηαο. 

χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, 

απφ ην πξνηεηλφκελν ζρέδην αχμεζεο ησλ ζπληάμεσλ αλακέλεηαη φηη ζα σθειεζνχλ 

ζπλνιηθά 53.385 λνηθνθπξηά (71.207 άηνκα). Σν θφζηνο ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ 

ππνινγίδεηαη γχξσ ζηα 56.9 εθαηνκκχξηα επξψ γηα ηνλ πξψην ρξφλν εθαξκνγήο ηνπ. 

Παξάιιεια, αλακέλεηαη κέξνο απηνχ ηνπ θφζηνπο λα θαιπθζεί απφ ηε κείσζε ησλ 

δαπαλψλ ησλ Τπεξεζηψλ Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο, ιφγσ ηνπ φηη νη απμήζεηο ζηηο 

ζπληάμεηο ζα αληηθαηαζηήζνπλ πνζά πνπ ιακβάλνπλ νη ζπληαμηνχρνη σο δεκφζην 

βνήζεκα. 

4.2 Η επίδξαζε ζηελ εηζνδεκαηηθή αληζόηεηα θαη θηώρεηα 

ην δνθίκηφ καο ζεσξνχκαη φηη έλα άηνκν είλαη ζπληαμηνχρνο αλεμαξηήησο ειηθίαο θαη 

επνκέλσο δηθαηνχρνο αλ ιακβάλεη ζχληαμε απφ ηδησηηθφ αηνκηθφ ζρέδην ζπληάμεσλ, 

ζχληαμε γήξαηνο, ζχληαμε θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ, ζχληαμε νηθνθπξάο, ζχληαμε 

ρεξείαο, ζχληαμε αλαπεξίαο/αληθαλφηεηαο ή ζχληαμε νξθάληαο/γνλέσο.10 ηα ζηνηρεία 

ηεο ΔΔ-ΔΓ, πνπ πεξηγξάθνληαη πην πάλσ πεξηιακβάλνληαη 3486 λνηθνθπξηά. Ο 

αξηζκφο ησλ λνηθνθπξηψλ ησλ ζπληαμηνχρσλ πνπ δηθαηνχληαη παξνρή επηδφκαηνο ζε 

ζπληαμηνχρνπο κε ρακειά εηζνδήκαηα είλαη 538 (18,3% ησλ λνηθνθπξηψλ ηνπ 

δείγκαηνο). 

4.2.1 Η επίδραζη ζηην ειζοδημαηική ανιζόηηηα  

Έλα βαζηθφ εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη φηαλ γίλεηαη κηα κεηαξξχζκηζε ζην ζχζηεκα 

θνξνπαξνρψλ κηαο ρψξαο είλαη πνηεο είλαη νη επηδξάζεηο ηεο ζηελ θαηαλνκή ηνπ 

εηζνδήκαηνο, δειαδή θαηά πφζν νη πξνηεηλφκελεο αιιαγέο ζα νδεγήζνπλ ζε κηθξφηεξε 

ή κεγαιχηεξε εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα θαη πνηνη σθεινχληαη θαη πνηνη επηβαξχλνληαη 

απφ ηηο πξνηεηλφκελεο αιιαγέο.  

Δμεηάδνπκε ηελ επίδξαζε ηεο κεηαξξχζκηζεο ησλ ζπληάμεσλ ζηελ εηζνδεκαηηθή 

αληζφηεηα ζπγθξίλνληαο ηελ θαηαλνκή ηνπ ηζνδχλακνπ εηζνδήκαηνο αλά δεθαηεκφξην 

ηνπ πιεζπζκνχ. Με απιά ιφγηα ππνινγίδνπκε πσο ε κεηαξξχζκηζε επεξεάδεη ην  

κεξίδην ζην ζπλνιηθφ ηζνδχλακν εηζφδεκα ηνπ θησρφηεξνπ 10% ησλ λνηθνθπξηψλ, ηνπ 

δεχηεξνπ πην θησρνχ 10% ησλ λνηθνθπξηψλ θαη νχησ θαζεμήο, κέρξη ην πινπζηφηεξν 
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 Λακβάλνπκε ππφςε κφλν λνηθνθπξηά κε έλα ή δχν ζπληαμηνχρνπο θαη επνκέλσο λνηθνθπξηά κε 
πεξηζζφηεξνπο ζπληαμηνχρνπο θάησ απφ ηελ ίδηα ζηέγε γηα ζθνπνχο εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ έρνπλ 
αθαηξεζεί απφ ην δείγκα καο (19 λνηθνθπξηά κε 3 ή πεξηζζφηεξνπο ζπληαμηνχρνπο). 



 
20 

10% ησλ λνηθνθπξηψλ. Σα απνηειέζκαηα ησλ εθηηκήζεσλ καο παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 4.2. 

Πίνακαρ 4.2: Καηανομή ηος ειζοδήμαηορ ανάμεζα ζηα νοικοκςπιά  

Καηεγνξία 

εηζνδήκαηνο 

Πξηλ ηελ κεηαξξχζκηζε 
 

Μεηά ηελ κεηαξξχζκηζε 

Μέζν εηήζην 
εηζφδεκα 

Πνζνζηφ ζην 
ζπλνιηθφ 
εηζφδεκα 

 
Μέζν εηήζην 

εηζφδεκα 

Πνζνζηφ ζην 
ζπλνιηθφ 
εηζφδεκα 

0-10% 6,736 3.0%  7,474 3.4% 

11-20% 9,337 4.2%  10,027 4.5% 

21-30% 11,789 5.3%  11,861 5.3% 

31-40% 14,303 6.5%  14,303 6.4% 

41-50% 16,753 7.6%  16,753 7.5% 

51-60% 19,329 8.8%  19,329 8.7% 

61-70% 22,416 10.1%  22,416 10.1% 

71-80% 26,285 11.9%  26,285 11.8% 

81-90% 32,413 14.7%  32,413 14.6% 

91-100% 61,813 27.9%  61,813 27.7% 

 

Όπσο ζα αλέκελε θαλείο, νη αξηζκνί ζηνλ Πίλαθα 4.2 δείρλνπλ φηη ε κεηαξξχζκηζε ησλ 

ζπληάμεσλ κεηψλεη ηελ εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα. πγθεθξηκέλα, ην κέζν εηζφδεκα ηνπ 

θησρφηεξνπ 20% (πξψην θαη δεχηεξν θησρφηεξν δεθαηεκφξην) ησλ λνηθνθπξηψλ  έρεη 

απμεζεί απφ ηελ κεηαξξχζκηζε ησλ ζπληάμεσλ: θαηά 738 επξψ (απφ 6736 ζε 7474 

επξψ) γηα ην θησρφηεξν 10% θαη 690 επξψ (απφ 9337 ζε 10027 επξψ ) γηα ην 

θησρφηεξν 11-20%. Σν κεξίδην ηνπ θησρφηεξνπ 20% (πξψην θαη δεχηεξν θησρφηεξν 

δεθαηεκφξην) ησλ λνηθνθπξηψλ  έρεη απμεζεί απφ ηελ κεηαξξχζκηζε ησλ ζπληάμεσλ: 

απφ 3,04% ζε 3,35% γηα ην θησρφηεξν 10% θαη απφ 4,23% ζε 4,51% γηα ην 

θησρφηεξν 11-20%. Αληίζεηα, ην κεξίδην  ζην ζπλνιηθφ εηζφδεκα ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ 

είλαη πάλσ απφ ην θησρφηεξν 30% έρεη κεησζεί, επεηδή ηα λνηθνθπξηά απηά δελ είραλ 

θαλέλα φθεινο απφ ηελ αλαζεψξεζε ησλ ζπληάμεσλ.  

Ζ κείσζε ηεο εηζνδεκαηηθήο αληζφηεηαο, φπσο κεηξηέηαη ζηνλ Πίλαθα 4.2 αληαλαθιά 

ζηελ κείσζε ηνπ δείθηε Gini θαηά 1 πνζνζηηαία κνλάδα (απφ 35% ζε 34%). Μείσζε 

ηεο εηζνδεκαηηθήο αληζφηεηαο απφ ηελ κεηαξξχζκηζε ησλ ζπληάμεσλ δείρλεη θαη ε 

πηψζε ηνπ δείθηε S80/S20 θαηά 0,40  κνλάδεο (απφ 5.86 ζε 5.46).  
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4.2.2 Η επίδραζη ζηη θηώχεια 

χκθσλα κε ηνπο ππνινγηζκνχο καο, πνπ φπσο αλαθέξεηαη πξνεγνπκέλσο ζην 

Γνθίκην ζηεξίδνληαη ζηα ζηνηρεία ηεο ΔΔ-ΔΓ, ε γξακκή θηψρεηαο ζηελ Κχπξν 

αλέξρεηαη ζηα 10815 επξψ εηεζίσο ηφζν πξηλ φζν θαη κεηά ηε κεηαξξχζκηζε ησλ 

ζπληάμεσλ. Ζ γξακκή θηψρεηαο ζχκθσλα κε ηελ θπβέξλεζε αλέξρεηαη ζηα 10398 

επξψ εηεζίσο, δειαδή είλαη 417 επξψ θάησ απφ ηε δηθή καο εθηίκεζε. Γηα ιφγνπο 

ζπλέπεηαο κε άιιεο εθηηκήζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηα ίδηα ζηνηρεία, ζηελ αλάιπζε πην 

θάησ ρξεζηκνπνηνχκε ηε γξακκή θηψρεηαο πνπ έρεη εθηηκεζεί βάζεη ησλ δεδνκέλσλ 

ηεο ΔΔ-ΔΓ. 11 εκεησηένλ φηη ην γεγνλφο φηη ε γξακκή θηψρεηαο είλαη ε ίδηα ηφζν 

πξηλ φζν θαη κεηά ηε κεηαξξχζκηζε ησλ ζπληάμεσλ είλαη αλακελφκελν, επεηδή νη 

απμήζεηο ησλ ζπληάμεσλ αθνξνχλ λνηθνθπξηά ησλ νπνίσλ ην εηζφδεκα είλαη θάησ απφ 

ην δηάκεζν εηζφδεκα. Αθνχ ην δηάκεζν εηζφδεκα, βάζεη ηνπ νπνίνπ νξίδεηαη ε γξακκή 

θηψρεηαο, δελ επεξεάζηεθε ην ίδην πξέπεη λα ηζρχεη θαη γηα ηε γξακκή θηψρεηαο.  

Σν πνζνζηφ ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ έρνπλ εηζνδήκαηα θάησ απφ ηε γξακκή θηψρεηαο, 

δειαδή ην πνζνζηφ θηψρεηαο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία καο, αλέξρεηαη ζην 21,7% πξηλ 

ηε κεηαξξχζκηζε ησλ ζπληάμεσλ ελψ κεηά ηε κεηαξξχζκηζε ησλ ζπληάμεσλ ην 

πνζνζηφ θηψρεηαο ζηα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ζηελ αλάιπζή καο κεηψλεηαη 

ζην 20,1%. Δδψ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη κεηξνχκε ην πνζνζηφ θηψρεηαο ζε 

λνηθνθπξηά θη φρη άηνκα. ε άηνκα ην πνζνζηφ θηψρεηαο είλαη ρακειφηεξν (ζχκθσλα 

κε ηηο επίζεκεο ζηαηηζηηθέο 15%) δηφηη, θαηά κέζν φξν, ππάξρνπλ ιηγφηεξα άηνκα ζε 

λνηθνθπξηά πνπ είλαη θάησ απφ φηη ζε λνηθνθπξηά πνπ είλαη πάλσ απφ ηε γξακκή 

θηψρεηαο. χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο καο ε κεηαξξχζκηζε ησλ ζπληάμεσλ κεηψλεη ην 

πνζνζηφ θηψρεηαο ζε άηνκα θαηά 1,3 κνλάδεο (απφ 15% ζε 13,7%). 

Έλα θξάηνο πξέπεη λα γλσξίδεη  πφζα λνηθνθπξηά ή άηνκα είλαη θάησ απφ ηε γξακκή 

θηψρεηαο θαη λα ιακβάλεη κέηξα γηα λα βειηηψζεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ 

αηφκσλ απηψλ. Δίλαη, επίζεο, εμίζνπ ζεκαληηθφ λα γλσξίδεη θαλείο ηελ έληαζε ηεο 

θηψρεηαο, δειαδή πφζν θάησ είλαη ηα λνηθνθπξηά απφ ηε γξακκή θηψρεηαο. Όζν πην 

θάησ είλαη, θαηά κέζν φξν, ηα εηζνδήκαηα ησλ λνηθνθπξηψλ απφ απηή ηε γξακκή ηφζν 

κεγαιχηεξε είλαη ε έληαζε ηεο θηψρεηαο.  

ηελ πεξίπησζε ηεο ππφ εμέηαζε κεηαξξχζκηζεο, ε αχμεζε ησλ ζπληάμεσλ είλαη 

κεγαιχηεξε γηα ηα λνηθνθπξηά πνπ έρνπλ ρακειφηεξα εηζνδήκαηα. πλεπψο, φπσο ζα 

πεξίκελε θαλείο, ε κεηαξξχζκηζε κεηψλεη ηελ έληαζε ηεο θηψρεηαο. πγθεθξηκέλα, νη 
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 Ζ ελ ιφγσ δηαθνξά ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο γξακκήο θηψρεηαο δίλεη κεγαιχηεξα πνζνζηά θηψρεηαο ζηα 
ζηνηρεία καο ζε ζρέζε κε ηνλ πιεζπζκφ. Ωζηφζν, δελ ηίζεηαη πξφβιεκα αμηνπηζηίαο ησλ απνηειεζκάησλ 
επεηδή απηφ πνπ εμεηάδεηαη δελ είλαη απηφ θαζεαπηφ ην επίπεδν θηψρεηαο αιιά ε αιιαγή ηνπ ιφγσ ηεο 
κεηαξξχζκηζεο ησλ ζπληάμεσλ. 
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εθηηκήζεηο καο δείρλνπλ φηη ε κεηαξξχζκηζε ησλ ζπληάμεσλ κεηψλεη ηελ έληαζε ηεο 

θηψρεηαο απφ 24% ζε 19%. Με απιά ιφγηα, ελψ πξηλ ηε κεηαξξχζκηζε ην εηζφδεκα 

ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ ζεσξνχληαη θησρά ήηαλ θαηά κέζν φξν 24% θάησ απφ ηε 

γξακκή θηψρεηαο, κεηά ηε κεηαξξχζκηζε ην εηζφδεκά ηνπο είλαη θαηά κέζν φξν 19% 

θάησ απφ ηε γξακκή θηψρεηαο. ε αξηζκνχο, απηφ ζεκαίλεη φηη ελψ πξηλ ηε 

κεηαξξχζκηζε ην ηζνδχλακν εηζφδεκα φζσλ είλαη θάησ απφ ηε γξακκή θηψρεηαο ήηαλ 

θαηά κέζν φξν 8219 επξψ, κεηά ηε κεηαξξχζκηζε αλέβεθε ζηα 8760 επξψ, δειαδή 

απμήζεθε θαηά 541 επξψ. 

Σν Γηάγξακκα 4.3 δείρλεη ηελ έληαζε θηψρεηαο αλάκεζα ζηα λνηθνθπξηά πνπ είλαη θάησ 

απφ ηε γξακκή θηψρεηαο πξηλ θαη κεηά ηελ αχμεζε ησλ ζπληάμεσλ. πγθεθξηκέλα, 

δείρλεη ην πνζνζηφ ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ ππνιείπεηαη θαηά κέζν φξν ην θάζε 

δεθαηεκφξην ησλ θησρψλ γηα λα θηάζνπλ ηε γξακκή θηψρεηαο, αξρίδνληαο απφ ην 

πεξηζζφηεξν θησρφ 10% θαη θηάλνληαο κέρξη ην ιηγφηεξν θησρφ 10% ησλ λνηθνθπξηψλ 

πνπ είλαη θάησ απφ ηε γξακκή θηψρεηαο. Όπσο είλαη αλακελφκελν ην εηζφδεκα φισλ 

ησλ δεθαηεκνξίσλ έρεη απμεζεί θαη  - επίζεο φπσο είλαη αλακελφκελν -  ε αχμεζε είλαη 

κεγαιχηεξε γηα ηα λνηθνθπξηά κε ην ρακειφηεξν εηζφδεκα θαη θηάλεη ηηο 6 πνζνζηηαίεο 

κνλάδεο.  

Διάγπαμμα 4.3: Ένηαζη θηώσειαρ ανά καηηγοπία ειζοδήμαηορ 
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  Πεγή: Δθηηκήζεηο ησλ ζπγγξαθέσλ 
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5. ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

Ζ κεηαξξχζκηζε ησλ ζπληάμεσλ είλαη ζηνρεπκέλε θαη νδεγεί ζε θνηλσληθά επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα. χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο καο ε απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο γηα αχμεζε 

ησλ ζπληάμεσλ  κεηψλεη ηελ εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα (ν δείθηεο Gini κεηψλεηαη θαηά 1 

πνζνζηηαία κνλάδα θαη ν δείθηεο S80/S20 θαηά 0,4 κνλάδεο. Δπίζεο, κεηψλεη ην 

πνζνζηφ θηψρεηαο θαηά 1,3  κνλάδεο θαη, παξάιιεια, αλεβάδεη ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ 

λνηθνθπξηψλ πνπ εμαθνινπζνχλ θαη κεηά ηε κεηαξξχζκηζε λα είλαη θάησ απφ ηε 

γξακκή θηψρεηαο (δειαδή κεηψλεη ηελ έληαζε θηψρεηαο).  

Έλα εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη θαηά πφζν ε κεηαξξχζκηζε ησλ ζπληάμεσλ έπξεπε 

λα εμαγγειζεί ζηα πξφζπξα θαη λα εθαξκνζηεί ζην ρεηξφηεξν ζεκείν κηαο κεγάιεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο. Απηφ είλαη έλα δηθαηνινγεκέλν εξψηεκα, ηδίσο φηαλ ε θπβέξλεζε 

πξνζπαζεί λα πεξηνξίζεη ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα κε πεξηνξηζκφ ησλ δαπαλψλ πνπ 

πιήηηεη αλαπηπμηαθέο δξαζηεξηφηεηεο (έξεπλα θαη δεκφζηεο επελδχζεηο), θαη κε κέηξα 

πνπ επηζπεχδνπλ ηελ είζπξαμε ησλ θφξσλ αιιά πηζαλφλ λα επηβξαδχλνπλ ηελ 

αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο αθνχ πεξηνξίδνπλ ηε ξεπζηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ.  

Πέξαλ απφ ηηο αλεπηζχκεηεο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηεο κεηαξξχζκηζεο απφ ην 

γεγνλφο φηη ζπλέπεζε κε πεξίνδν πνπ νη επελδπηηθέο δαπάλεο θαη ε ελίζρπζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ είραλ κεγαιχηεξε πξνηεξαηφηεηα απφ ηελ ελίζρπζε ησλ θαηαλαισηηθψλ 

δαπαλψλ ησλ λνηθνθπξηψλ, ηίζεηαη ην εξψηεκα θαηά πφζν έπξεπε λα ιεθζνχλ 

ηαπηφρξνλα κέηξα πνπ λα δηαζθαιίδνπλ φηη νη πςειέο θνηλσληθέο ζπληάμεηο δελ ζα 

ππνζθάςνπλ ηα θίλεηξα γηα εξγαζία θαη απνηακίεπζε. Ζ αλεζπρία πνπ ζπλδέεηαη κε ην 

εξψηεκα απηφ αθνξά ζην φηη ε αχμεζε ησλ θνηλσληθψλ ζπληάμεσλ ηηο έρεη θέξεη πνιχ 

θνληά ζην κέγεζνο ησλ ζπληάμεσλ γήξαηνο αηφκσλ πνπ αθππεξεηνχλ απφ 

ρακειφκηζζεο ζέζεηο ή πνπ δελ έρνπλ ζπλεηζθέξεη γηα πνιιά ρξφληα ζην ηακείν 

ζπληάμεσλ. 

πκπεξαζκαηηθά, ε κεηαξξχζκηζε ησλ ζπληάμεσλ έπξεπε λα γίλεη δεδνκέλνπ ηνπ 

κεγάινπ πνζνζηνχ θηψρεηαο πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηνπο ειηθησκέλνπο ζηελ Κχπξν, 

έγηλε ζηνρεπκέλα θαη είρε πνιχ ζεηηθά θνηλσληθά απνηειέζκαηα. Όκσο, ην ίδην ζεηηθά 

δελ κπνξεί λα θξίλεη θάπνηνο ηελ ελ ιφγσ κεηαξξχζκηζε απφ νηθνλνκηθήο ζθνπηάο δηφηη 

εθαξκφζηεθε ζε κηα ρξνληά αθαηάιιειε πεξίνδν θαη ρσξίο λα ιεθζνχλ ππφςε νη 

παξελέξγεηεο πνπ δπλαηφλ λα έρεη ζηελ πξνζθνξά εξγαζίαο θαη απνηακίεπζε. 
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