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Στο άρθρο αυτό εκτιμούμε τον συντελεστή Gini για την προσμέτρηση της ανισότητας 
στο συνολικό εισόδημα και τον πλούτο, αλλά και για το καθαρό εισόδημα και τον 
καθαρό πλούτο (δηλαδή εξαιρουμένων των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων) 
στην Κύπρο. Ο συντελεστής Gini είναι μια μέτρηση της στατιστικής διασποράς που 
προορίζεται να αντιπροσωπεύει την κατανομή του εισοδήματος ή του πλούτου των 
κατοίκων ενός έθνους και είναι το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο μέτρο της 
ανισότητας.  

Η εκτίμηση του εν λόγω συντελεστή έγινε βάσει των μικρο-δεδομένων από την 
έρευνα Household Finance and Consumption Survey του  Ευρωσυστήματος για την 
περίοδο 2009 – 2017. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης υποδεικνύουν ότι η 
εισοδηματική ανισότητα αυξήθηκε σε μικρό βαθμό από το 2009 στο 2013, πιθανότατα 
λόγω της οικονομικής κρίσης και των δυσμενών συνεπειών που αυτή είχε επιφέρει 
στα κυπριακά νοικοκυριά και στην κυπριακή κοινωνία ευρύτερα. Κατά την περίοδο 
ανάκαμψης, όπως αυτή καταγράφηκε από το τρίτο κύμα (2017) της εν λόγω 
δειγματοληπτικής έρευνας, η καθαρή εισοδηματική ανισότητα μεταξύ των 
κυπριακών νοικοκυριών φαίνεται να είχε μειωθεί. 

Τουναντίον, η ανισότητα τόσο στο συνολικό όσο και στον καθαρό πλούτο αυξήθηκε 
την περίοδο της οικονομικής ανάκαμψης, ενώ είχε καταγράψει μικρή μείωση την 
περίοδο της κρίσης. Μια ενδεχόμενη εξήγηση για τη χειροτέρευση στην ανισότητα 
βασίζεται στην προσπάθεια απομόχλευσης των υπερχρεωμένων νοικοκυριών στη 
μεσαία ή και χαμηλότερη εισοδηματική κατηγορία κατά τη διάρκεια της ανάκαμψης 
μετά την οικονομική κρίση, αλλά και το όφελος των πιο πλούσιων νοικοκυριών από 
τις αυξήσεις στον τομέα των ακινήτων, τη μείωση και διατήρηση χαμηλών επιτοκίων, 
αλλά και το χαμηλότερο, γενικότερα, επίπεδο δανεισμού. Όλα τα παραπάνω, 
φαίνεται να συνέτειναν στην αύξηση της ψαλίδας όσον αφορά τον καθαρό πλούτο 
τον νοικοκυριών. 

Γενικά, από τα ευρήματα της ανάλυσης αυτής φαίνεται ότι η εισοδηματική 
(αν)ισότητα, αλλά και η ανισότητα στον πλούτο μεταξύ των νοικοκυριών δε δύναται 
να θεωρηθεί σταθερή διαχρονικά, αλλά επηρεάζεται αναμφισβήτητα από τις 
μακροοικονομικές εξελίξεις. Ευτυχώς, η δημοσιονομική και νομισματική πολιτική 
δύναται να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο προς άμβλυνση αυτής της ανισότητας, 
με πολλές ήδη επιστημονικές μελέτες να δεικνύουν προς αυτή την κατεύθυνση 
διάφορες πολιτικές. Οι στοχευμένες αυτές πολιτικές έχουν τεράστια σημασία, ειδικά 
σε περιόδους κρίσης και ανάκαμψης, ούτως ώστε οι ενδεχόμενοι παραλήπτες, οι 
οποίοι ανήκουν στο κάτω άκρο της κατανομής εισοδήματος και πλούτου, να 
επωφεληθούν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. 

 

   


