
 
 

 
 

ΕΜΠΑΡΓΚΟ: ΤΡΙΤΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014, 11:59 πμ 
Τα παιδιά της ύφεσης 

Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης  
στην ευημερία των παιδιών στις αναπτυγμένες χώρες  

 

 
 
 
 
 



 2 

Η Έκθεση Innocenti Report Card 12 συντάχθηκε από τον Gonzalo Fanjul και επιμελήθηκε από τον Rick Boychuk. 
 
Το Ερευνητικό Κέντρο της UNICEF - Innocenti επιθυμεί να ευχαριστήσει την Κυβέρνηση της Ιταλίας για τη 
γενναιόδωρη υποστήριξή της στην κατάρτιση της Έκθεσης Innocenti Report Card 12. 
 
Οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας Έκθεσης Innocenti Report Card μπορεί να δημοσιευτεί ελεύθερα, με τη χρήση της 
ακόλουθης σημείωσης: “UNICEF Office of Research (2014). ‘Children of the Recession: The impact of the economic 
crisis on child well-being in rich countries’, Innocenti Report Card 12, UNICEF Office of Research, Florence.” 
 
Η σειρά αυτή των Εκθέσεων του Innocenti έχει σχεδιαστεί για να παρακολουθεί και να συγκρίνει την απόδοση των 
οικονομικά προηγμένων χωρών, ως προς τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και της ευημερίας του παιδιού.  
 
Το 1988 το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF) ίδρυσε ένα Ερευνητικό Κέντρο για να 
υποστηρίξει τη συνηγορία για τα παιδιά όλου του κόσμου και να καθορίσει και να ερευνήσει τα υφιστάμενα και τα 
μελλοντικά πεδία εφαρμογής του έργου της UNICEF. Κύριος σκοπός του Ερευνητικού Κέντρου είναι να βελτιώσει 
την κατανόηση για θέματα που σχετίζονται με τα δικαιώματα του παιδιού διεθνώς, να διευκολύνει την πλήρη 
εφαρμογή της Συνθήκης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και να υποστηρίξει τη συνηγορία της σε όλες τις χώρες του 
κόσμου. Το Innocenti σκοπεύει να καθορίσει ένα διεξοδικό ερευνητικό και γνωστικό πλαίσιο μέσα στη UNICEF 
προκειμένου να υποστηρίξει τα προγράμματα και τις πολιτικές της σε παγκόσμιο επίπεδο. Μέσω της ενίσχυσης 
ερευνητικών συνεργασιών με κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα και αναπτυξιακά δίκτυα του Βορρά και του Νότου, το 
Innocenti αναζητά την άντληση πρόσθετων πηγών και επιρροής υπέρ των προσπαθειών για μια πολιτική 
μεταρρύθμιση προς όφελος των παιδιών. 
 
Οι εκδόσεις του Innocenti είναι προϊόν ενός παγκόσμιου διαλόγου για θέματα τα οποία αφορούν τα παιδιά και τα 
δικαιώματά τους και συμπεριλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Ως εκ τούτου, ορισμένες από τις εκδόσεις δεν 
είναι απαραίτητο να απηχούν, αναγκαστικά, τις απόψεις ή τις προσεγγίσεις της UNICEF σε κάποια θέματα. Οι 
απόψεις που εκφράζονται είναι αυτές των συγγραφέων ή/και των συντακτών τους και εκδίδονται σε μια προσπάθεια 
να προκαλέσουν περαιτέρω διάλογο για θέματα που επηρεάζουν τα παιδιά. 
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ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ 
ΣΥΝΟΨΗ 
 
Τα στοιχεία και οι παρατηρήσεις στην παρούσα Έκθεση του Ερευνητικού Κέντρου της UNICEF 
(Innocenti Report Card) αποκαλύπτουν μια ισχυρή και πολύπλευρη σχέση μεταξύ της επίδρασης 
της Μεγάλης Ύφεσης στις εθνικές οικονομίες και της μείωσης της ευημερίας των παιδιών από το 
2008. Τα παιδιά υποφέρουν περισσότερο και θα επιβαρύνονται με τις συνέπειες για περισσότερο 
καιρό, σε χώρες όπου η ύφεση «χτύπησε» σε μεγαλύτερο βαθμό. 
 
Για κάθε χώρα, το εύρος και μορφή της επίδρασης της κρίσης στα παιδιά έχει διαμορφωθεί από το 
βάθος της ύφεσης, τις προϋπάρχουσες οικονομικές συνθήκες, την ισχύ του δικτύου κοινωνικής 
προστασίας και κυρίως τα πολιτικά μέτρα. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, εν μέσω αυτής της 
άνευ προηγουμένου κοινωνικής κρίσης, πολλές χώρες έχουν καταφέρει να περιορίσουν - ή ακόμα 
και να μειώσουν - την παιδική φτώχεια. Ήταν απλώς αναπόφευκτο, έτσι, ότι τα παιδιά θα ήταν τα 
αέναα θύματα της ύφεσης. 
 
Οι επιπτώσεις της ύφεσης στα παιδιά 
 
Η παρούσα έκθεση προσφέρει πολλαπλές και λεπτομερείς πτυχές, σχετικά με τον τρόπο με τον 
οποίο η ύφεση έχει επηρεάσει τα παιδιά στον αναπτυγμένο κόσμο. Επίσημα δεδομένα έχουν 
χρησιμοποιηθεί για να ταξινομήσουν την επιρροή στα παιδιά για τις χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (στο εξής Ε.Ε.) ή/και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (στο 
εξής ΟΟΣΑ): 
 

 Σε 23 από τις 41 χώρες που αναλύθηκαν, καθώς και σε πολλές από τις πυκνοκατοικημένες 
χώρες, η παιδική φτώχεια (η οποία αφορά τα παιδιά που ζουν σε νοικοκυριά των οποίων 
το εισόδημα βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας) έχει αυξηθεί από το 2008. Σε 18 
χώρες, η παιδική φτώχεια έχει μειωθεί, μερικές φορές σε σημαντικό βαθμό. 

 
 Ο αριθμός των παιδιών που εισέρχονται σε κατάσταση φτώχειας κατά τη διάρκεια της 

ύφεσης είναι 2,6 εκατομμύρια μεγαλύτερος από τον αριθμό των παιδιών που μπορούν να 
ξεφύγουν από τη φτώχεια από το 2008 (6,6 εκατομμύρια εν συγκρίσει με τα 4 
εκατομμύρια). Περίπου 76,5 εκατομμύρια παιδιά ζουν στη φτώχεια σε 41 αρκετά εύπορες 
χώρες. 

 
 Η ύφεση έχει «χτυπήσει» τους νέους ανθρώπους πολύ σκληρά, με το δείκτη ΝΕΕΤ (Not in 

Employment-Education-Training) - νέοι που δε σπουδάζουν, δεν εργάζονται και δεν 
συμμετέχουν σε κανένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα να αυξάνεται δραματικά σε πολλές 
χώρες. Στην Ε.Ε. 7,5 εκατομμύρια νέοι άνθρωποι (σχεδόν ο πληθυσμός της Ελβετίας) 
υπάγονται στην κατηγορία των ΝΕΕΤ - περίπου ένα εκατομμύριο περισσότεροι εν σχέσει 
με το 2008. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Αυστραλία είχαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις στο 
δείκτη ΝΕΕΤ στις μη ευρωπαϊκές χώρες του ΟΟΣΑ. 
 

 Πέρα από τα επίπεδα του εισοδήματος και της απασχόλησης, η ύφεση έχει επηρεάσει και 
έναν αριθμό άλλων σημαντικών παραμέτρων της ζωής των ανθρώπων. Από το 2007 έως 
το 2013, τα συναισθήματα της ανασφάλειας και του άγχους αυξήθηκαν σε 18 από τις 41 
χώρες, σύμφωνα με μετρήσιμους δείκτες αυτοαντίληψης (συμπεριλαμβανομένης της 
πρόσβασης στο φαγητό και της ικανοποίησης από τη ζωή). Η επίδραση της ύφεσης σε 
προσωπικές εμπειρίες και αντιλήψεις δεν έχει τελειώσει ακόμα, ενώ πολλοί δείκτες έχουν 
χειροτερέψει τα τελευταία χρόνια. 
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Παγκόσμια χτυπήματα 
 
Οι χώρες εκείνες που έχουν επηρεαστεί περισσότερο από την ύφεση έχουν παρατηρήσει μια 
σταθερή επιδείνωση στην κατάσταση των οικογενειών, κυρίως από απώλεια εργασίας, 
υποαπασχόληση και περικοπές στις δημόσιες υπηρεσίες. Το μέσο εισόδημα στα νοικοκυριά με 
παιδιά έχει μειωθεί περίπου στις μισές χώρες με διαθέσιμα στοιχεία. Ο αριθμός των οικογενειών 
που δηλώνει ότι η κατάστασή τους είναι «πολύ δύσκολη» έχει αυξηθεί στις περισσότερες χώρες. 
Η ύπαρξη ενός ή περισσότερων παιδιών σε ένα νοικοκυριό αυξάνει τον κίνδυνο των 
«εργαζομένων φτωχών» (εργαζόμενοι κάτω από το όριο της φτώχειας) από 7 σε 11%. Από το 
2008, το ποσοστό των νοικοκυριών με παιδιά που δεν μπορούν να διαθέσουν χρήματα για κρέας, 
κοτόπουλο ή ψάρι κάθε δεύτερη μέρα έχει υπερδιπλασιαστεί στην Εσθονία, την Ελλάδα και την 
Ιταλία. Η ανικανότητα να αντιμετωπίσουν τις απρόσμενες χρηματοοικονομικές δαπάνες έχει 
αυξηθεί σχεδόν κατά 60%, κατά μέσο όρο, σε νοικοκυριά με παιδιά στις 12 χώρες που έχουν 
πληγεί περισσότερο. 
 
Τέτοιες αλλαγές έχουν τεράστιες επιπτώσεις στη νεολαία. Τα παιδιά αισθάνονται ανήσυχα και 
αγχωμένα, όταν οι γονείς υφίστανται την ανεργία ή την απώλεια εισοδήματος και υποφέρουν από 
την οικονομική ύφεση της οικογένειάς τους με δυσδιάκριτους, αλλά οδυνηρούς τρόπους. Η 
στέγαση, που αποτελεί ένα μεγάλο μέρος κάθε οικογενειακού προϋπολογισμού, είναι ένας 
σημαντικός δείκτης της φτώχειας. Οι εξώσεις, οι απλήρωτες δόσεις των ενυπόθηκων στεγαστικών 
δανείων και οι κατασχέσεις, που υφίστανται σε πολλές χώρες, επηρεάζονται από την ύφεση. 
Τέτοιοι φραγμοί στα νοικοκυριά έχουν επιδεινωθεί από τα αποδυναμωμένα δίκτυα ασφαλείας 
στην υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση και τη διατροφή. Περίπου 1,6 εκατομμύρια παιδιά 
ζούσαν με σοβαρές υλικές στερήσεις το 2012 (11,1 εκατομμύρια) σε σχέση με το 2008 (9,5 
εκατομμύρια) σε 30 ευρωπαϊκές χώρες. Όσο περισσότερο αυτά τα παιδιά μένουν παγιδευμένα στη 
δίνη της φτώχειας, τόσο πιο δύσκολο θα είναι γι' αυτά να ξεφύγουν. 
 

Τα πιο φτωχά παιδιά υποφέρουν περισσότερο 
 
Τα πιο φτωχά και πιο ευάλωτα παιδιά έχουν υποφέρει δυσανάλογα. Η ανισότητα έχει αυξηθεί σε 
ορισμένες χώρες όπου η συνολική παιδική φτώχεια έχει μειωθεί, γεγονός που σημαίνει ότι οι 
αλλαγές στους φόρους και οι μεταβιβαστικές πληρωμές που αποσκοπούσαν στην αρωγή των πιο 
φτωχών παιδιών ήταν σχετικά αναποτελεσματικές. 
 
Το «χάσμα της φτώχειας» (ένας δείκτης για την απόσταση μεταξύ του ορίου φτώχειας και του 
εισοδήματος των ανθρώπων κάτω από αυτό το όριο) έχει διευρυνθεί στις χώρες όπου η φτώχεια 
έχει αυξηθεί, κάτι το οποίο κυρίως σημαίνει ότι η στέρηση σε αυτές τις χώρες είναι πολύ πιο 
εκτεταμένη και έντονη. Είναι άξιο αναφοράς ότι αυτή η ανισότητα έχει αυξηθεί, επιπλέον, σε 
ορισμένα μέρη όπου η συνολική παιδική φτώχεια έχει μειωθεί. Επιπρόσθετα, τα παιδιά από 
συγκεκριμένες ευάλωτες ομάδες - όπως εκείνες των άνεργων, των μεταναστών, των μονογονεϊκών 
και των πολύτεκνων νοικοκυριών - υπερεκπροσωπούνται στο μεγαλύτερο εύρος των στατιστικών 
περί φτώχειας.  
 
Σε 28 από τις 31 ευρωπαϊκές χώρες (χώρες της Ε.Ε. συμπεριλαμβανομένων της Ισλανδίας, της 
Νορβηγίας και της Ελβετίας), ο δείκτης της φτώχειας έχει αυξηθεί πολύ πιο ραγδαία (ή έχει 
μειωθεί πολύ πιο αργά), για τους νεότερους απ' ότι για τους ηλικιωμένους. Σε 24 από τις 31 
χώρες, τα επίπεδα φτώχειας έχουν μειωθεί μεταξύ των ηλικιωμένων, ενώ μεταξύ των παιδιών 
έχουν αυξηθεί σε 20 χώρες, υποδεικνύοντας ότι τα μέτρα προστασίας για τους μεγαλύτερους ήταν 
πιο αποτελεσματικά απ' ότι για τους μικρότερους. 
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Μια γενιά στο περιθώριο 
 
Η ανεργία μεταξύ των εφήβων και των νέων ενηλίκων αποτελεί μια σημαντική μακροπρόθεσμη 
επίδραση της ύφεσης. Ανάμεσα στα άτομα ηλικίας 15 έως 24, η ανεργία έχει αυξηθεί στις 34 από 
τις 41 χώρες που αναλύθηκαν. Η ανεργία στους νέους και η υποαπασχόληση έχει φτάσει σε 
ανησυχητικά επίπεδα σε πολλές χώρες. 
 
Ακόμα κι όταν η ανεργία ή η αδράνεια μειωθεί, αυτό δε σημαίνει απαραίτητα ότι οι νέοι βρίσκουν 
επαγγέλματα σταθερά και με λογικούς μισθούς. Ο αριθμός των νέων ηλικίας 15 έως 24 σε 
εργασία μερικής απασχόλησης ή που υποαπασχολούνται, έχει κατά μέσο όρο τριπλασιαστεί σε 
χώρες περισσότερο εκτεθειμένες στην ύφεση. Η σύμβαση εργασίας έχει γίνει πολύ κοινό 
φαινόμενο, συμβάλλοντας στη γενική ανασφάλεια στην αγορά εργασίας. 
 
Μια άνιση αντίδραση 
 
Πολλές κυβερνήσεις υιοθέτησαν οικονομικά πακέτα ενίσχυσης στην αρχική φάση της ύφεσης, 
αυξάνοντας τις δημόσιες δαπάνες. Η επιμονή της ύφεσης οδήγησε σε μείωση των εθνικών εσόδων 
και σε αύξηση των ελλειμμάτων. Η πίεση από τις χρηματοπιστωτικές αγορές ώθησε πολλές 
κυβερνήσεις να κάνουν περικοπές στους προϋπολογισμούς. Η αναστροφή αυτή της ευρωζώνης 
ήταν ιδιαιτέρως απότομη και υπήρξε μείωση στις κοινωνικές δαπάνες ως προς τα παιδιά και τις 
οικογένειες. 
 
Οι δράσεις για την κοινωνική προστασία διέφεραν σημαντικά όσον αφορά την έκταση και το 
σχηματισμό τους. Όταν οι περικοπές στον προϋπολογισμό έγιναν αναπόφευκτες σε ορισμένες 
χώρες, και συγκεκριμένα στην περιοχή της Μεσογείου, η μετάβαση από την πολιτική των 
μεμονωμένων κινήτρων σε ενοποιημένα κίνητρα αύξησε την ανισότητα και συνέβαλε στην 
επιδείνωση των συνθηκών ζωής για τα παιδιά. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης της ύφεσης, 
η αποτελεσματικότητα των προσπαθειών για τη μείωση της παιδικής φτώχειας μειώθηκε στο ένα 
τρίτο των ευρωπαϊκών χωρών. Η σοβαρή παιδική φτώχεια στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκε 
περισσότερο κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης σε σχέση με την ύφεση του 1982, γεγονός 
που υποδηλώνει ότι, για τους πολύ φτωχούς, το δίκτυο ασφαλείας παρέχει λιγότερη προστασία 
τώρα από όση παρείχε πριν τρεις δεκαετίες. 
 
Καμιά κυβέρνηση δεν ήταν προετοιμασμένη για την έκταση ή το βάθος της ύφεσης και καμιά δεν 
αντέδρασε με τον ίδιο τρόπο. Πολλές χώρες με μεγαλύτερα επίπεδα ευπάθειας των παιδιών θα 
ήταν φρόνιμο να ενισχύσουν τα δίκτυα ασφαλείας τους κατά τη διάρκεια της περιόδου της 
δυναμικής οικονομικής ανάπτυξης προ ύφεσης, η οποία σημαδεύτηκε με αύξηση των ανισοτήτων 
και της συγκέντρωσης του πλούτου. Οι κυβερνήσεις που ενίσχυσαν τους υφιστάμενους δημόσιους 
φορείς και τα υφιστάμενα προγράμματα, βοήθησαν να βγουν τα παιδιά αλώβητα από την κρίση - 
μια στρατηγική που κι άλλοι θα σκέφτονταν να υιοθετήσουν. 
 
Οι επιπτώσεις του Μεγάλου Άλματος προς τα Πίσω 
(Great Leap Backward) 
 
Όλες οι χώρες έρχονται αντιμέτωπες με δύσκολες επιλογές, περιορισμένους προϋπολογισμούς και 
επιδεινωμένες υφέσεις. Το μέγεθος των προκλήσεων δεν θα πρέπει να υποτιμάται. Η απαίτηση για 
μέτρα λιτότητας ήταν έντονη, όπως άλλωστε έντονες ήταν και οι εκκλήσεις σε άλλους τρωτούς 
τομείς. Οι συμβιβασμοί ήταν αναμφισβήτητα απαραίτητοι.  
 
Αν όμως τα μέτρα προστασίας ήταν πιο ισχυρά νωρίτερα κι αν αυτά είχαν ενισχυθεί κατά τη 
διάρκεια της ύφεσης, πόσα περισσότερα παιδιά θα είχαν βοηθηθεί; 
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Ένας υπολογισμός της επίδρασης της κρίσης στο μέσο εισόδημα των νοικοκυριών με παιδιά 
έδειξε ότι, μεταξύ 2008 και 2012, οι ελληνικές οικογένειες έχασαν τα αντίστοιχα 14 χρόνια 
προόδου. Η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο και η Ισπανία έχασαν μια ολόκληρη δεκαετία και 
τέσσερα άλλα έθνη έχασαν περίπου τα ίδια. Η Μεγάλη Ύφεση επέφερε δεινούς και δια βίου 
κινδύνους σε επιπλέον 619.000 παιδιά στην Ιταλία, 444.000 παιδιά στη Γαλλία και 2 εκατομμύρια 
παιδιά στο Μεξικό. 
 
Τα προβλήματα δεν έχουν τελειώσει για τα παιδιά και τις οικογένειές τους και θα χρειαστούν 
ενδεχομένως χρόνια για να επιστρέψουν πολλά από αυτά στα επίπεδα ευημερίας προ κρίσης. Η 
αποτυχία μιας ξεκάθαρης αντίδρασης θα δημιουργούσε μακροπρόθεσμους κινδύνους - επί 
παραδείγματι, υπάρχει παύση στην τάση ανόδου των δεικτών γονιμότητας. Σε καμιά περιοχή 
αυτοί οι κίνδυνοι δεν είναι τόσο προβληματικοί όσο στην Ευρώπη, όπου η ανισότητα αυξάνεται 
εντός και μεταξύ των κρατών μελών, απειλώντας να υποβαθμιστούν οι στόχοι της αντζέντας της 
Ευρώπης 2020. 
 
Τα παιδιά της ανάκαμψης 
 
Τι πρόκειται να συμβεί για τα παιδιά που έχουν παραμεληθεί από την παγκόσμια αντίδραση στη 
Μεγάλη Ύφεση; Αν η παραμέληση επιμείνει, η κρίση στα παιδιά θα συνεχιστεί περαιτέρω μετά 
από μια πιθανή οικονομική ανάκαμψη. Η μακροπρόθεσμη ευημερία των κοινωνιών μας 
διακυβεύεται. 
 
Η ανάλυση της παρούσας Έκθεσης προτείνει τις ακόλουθες αρχές και συστάσεις προκειμένου να 
ληφθούν υπ’ όψιν από τις κυβερνήσεις για την ενίσχυση των μέτρων  παιδικής προστασίας. 
 

 Κατηγορηματική δέσμευση για τον τερματισμό της παιδικής φτώχειας στις 
αναπτυγμένες χώρες. Οι χώρες θα πρέπει να θέσουν την ευημερία των παιδιών στην 
κορυφή των δράσεών τους, ευθυγραμμίζοντας τις ηθικές υποχρεώσεις τους με το ατομικό 
τους συμφέρον. 

 
 Διάσωση, αποτροπή και παροχή ελπίδας. Πρέπει να προωθηθούν ευκαιρίες για να 

σπάσουν τα δεσμά της ευπάθειας των παιδιών. Η εγγύηση των ελάχιστων κοινωνικών 
προτύπων θα έκανε μια θετική διαφορά. 

 
 Βελτίωση των παρεχόμενων στοιχείων για την αποτελεσματική ενημέρωση του 

κοινού. Η διαθεσιμότητα, τα χρονοδιαγράμματα και η σχέση των πληροφοριών περί της 
ευημερίας των παιδιών θα πρέπει να βελτιωθούν. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
«Το παιδί θα πρέπει να προετοιμαστεί πλήρως για να ζήσει μια προσωπική ζωή 
στην κοινωνία και να ανατραφεί μέσα στο πνεύμα των ιδανικών που 
διακηρύσσονται στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και 
ειδικότερα μέσα σε πνεύμα ειρήνης, αξιοπρέπειας, ανοχής, ελευθερίας, 
ισότητας και αλληλεγγύης.» 

- Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, 1989 
 
Εικοσιπέντε χρόνια αφού η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού έγινε διεθνής νόμος, πολλές από τις 
δεσμεύσεις της παραμένουν απραγματοποίητες και οι αναπτυγμένες χώρες που ήταν ικανότερες για την 
υλοποίησή τους, χάνουν έδαφος. Η Μεγάλη Ύφεση, η οποία προκλήθηκε από μια χρηματοπιστωτική 
κατάρρευση που ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και εξαπλώθηκε απότομα σε όλο τον κόσμο, 
δημιούργησε την οικονομική κρίση στα παιδιά. Το χάσμα μεταξύ των φτωχών και των πλούσιων 
οικογενειών έχει μεγαλώσει σε έναν ανησυχητικό αριθμό αναπτυγμένων χωρών. Για πολλά από αυτά τα 
παιδιά, για μια ακόμα φορά, ο τόπος γέννησης ενδεχομένως να καθορίσει τα δικαιώματά τους και τις 
ευκαιρίες τους στη ζωή. 
 
Όπως δείχνουν τα στοιχεία της παρούσας νέας έκδοσης της σειράς των Εκθέσεων Innocenti Report Card, 
τα τελευταία πέντε χρόνια, ένας αυξανόμενος αριθμός των παιδιών και των οικογενειών τους 
δυσκολεύονται να ικανοποιήσουν τις πιο βασικές υλικές και εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Οι δείκτες της 
ανεργίας, που δεν έχουν καταγραφεί από τη Μεγάλη Ύφεση της δεκαετίας του 1930, έχουν καταστήσει 
πολλές οικογένειες ανίκανες να παράσχουν τη φροντίδα, την προστασία και τις ευκαιρίες που δικαιούνται 
τα παιδιά. Κατά μείζονα λόγο, η Μεγάλη Ύφεση πρόκειται να παγιδεύσει μια γενιά εκπαιδευμένων και 
ικανών νέων σε μια δίνη ανεκπλήρωτων προσδοκιών και διαρκούς ευπάθειας. 
 
Σίγουρα, η κατάσταση που περιγράφεται εδώ ποικίλλει από χώρα σε χώρα. Μια μικρή αλλά σημαντική 
ομάδα χωρών αντέδρασε στην κρίση με φιλόδοξα και επίκαιρα σχέδια, τα οποία προστάτευσαν τα παιδιά 
από τις πιο εκφυλιστικές συνέπειες της ύφεσης. Πολλές άλλες χώρες έχουν εφαρμόσει μερικές 
μεταρρυθμίσεις προκειμένου να διασφαλίσουν τα ουσιώδη, όπως τις υγειονομικές υπηρεσίες, τη στέγαση 
και τη σίτιση. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι έντιμες προσπάθειες των κυβερνήσεων εμποδίστηκαν, από τους 
όρους που επιβλήθηκαν σε αυτές από τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τους δανειστές τους . 
 
Η παρούσα Έκθεση δεν αποσκοπεί στην πρόταση συγκεκριμένων ενεργειών για την οικονομική 
επιδείνωση ή στο σχολιασμό των πολιτικών λιτότητας που υιοθετούν ορισμένες χώρες. Απεναντίας, στόχος 
της είναι να δώσει έμφαση στο γεγονός ότι οι ζωές των παιδιών τώρα και στο μέλλον είχαν κι έχουν 
παραμεληθεί στην παγκόσμια αντίδραση προς τη Μεγάλη Ύφεση. Εάν αυτή η παραμέληση επιμείνει, τότε 
η κρίση για τα παιδιά θα συνεχίσει να γίνεται αισθητή για πολύ καιρό μετά την οικονομική ανάκαμψη. Η 
μακροπρόθεσμη υγεία των κοινωνιών μας βρίσκεται σε κίνδυνο. Αν οι γενιές βιώνουν καθοριστικές 
στιγμές, τότε αυτή η παράμετρος αποτελεί σίγουρα μια από αυτές τις στιγμές. 
 
Η δομή της Έκθεσης έχει ως ακολούθως: Η Ενότητα 2 παρουσιάζει «Πίνακες Κατάταξης» που αποτελούν 
εμβληματικό εργαλείο της σειράς των Εκθέσεων Innocenti Report Card. Οι Πίνακες ταξινομούν τη 
μεταβολή των επιπέδων φτώχειας στα παιδιά από την έναρξη της κρίσης, την επίδραση της ύφεσης στους 
νέους, καθώς και το τι δείχνουν οι επαναλαμβανόμενες δειγματοληψίες της Gallup World Poll (στο εξής 
Παγκόσμια Δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Gallup), όσον αφορά τη μεταβολή των αντιλήψεων των 
ανθρώπων για τις συνθήκες της ζωής τους κατά τα τελευταία πέντε χρόνια. Η Ενότητα 3 περιγράφει την 
επίδραση της Μεγάλης Ύφεσης στις οικογένειες, αναλύοντας το μέγεθος του πλήγματος στα παιδιά και 
συγκρίνοντάς το με την κατάσταση άλλων κοινωνικών ομάδων. Επιπροσθέτως, ερευνά τις επιδράσεις της 
ύφεσης στους νέους, αναζητώντας την είσοδο ή την παραμονή στο εργατικό δυναμικό εν μέσω μιας 
κρίσης. Η Ενότητα 4 προσφέρει μια εξήγηση για το λόγο για τον οποίο αυτό συνέβη, εστιάζοντας στην 
περίοδο που προηγείτο της κρίσης και περιγράφοντας τις διάφορες αντιδράσεις των κυβερνήσεων. 
Η Ενότητα 5 παρουσιάζει συμπεράσματα και συστάσεις. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 
 
Οι χώρες θα πρέπει να θέσουν την ευημερία των παιδιών στην κορυφή των 
αντιδράσεών τους εναντίον της ύφεσης. Δεν πρόκειται μόνο για μια ηθική 
υποχρέωση αλλά και για το συμφέρον των κοινωνιών. 
 
Οι έρευνες και οι δημοσκοπήσεις που διενεργήθηκαν στις χώρες της Ε.Ε. ή/και του ΟΟΣΑ 
προσφέρουν μια πολύτιμη εικόνα ως προς την επίδραση της ύφεσης στα παιδιά και τις 
οικογένειες. Με τη χρήση αυτών των δεδομένων, έχουν δημιουργηθεί τρεις σημαντικές 
ταξινομήσεις: η εξέλιξη της παιδικής φτώχειας ανά χώρα από το 2008, η αλλαγή του ποσοστού 
των νέων ανθρώπων που δε σπουδάζουν, δεν εργάζονται και δεν συμμετέχουν σε κανένα 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα (ΝΕΕΤ) και η αυτοαντίληψη των ανθρώπων για τις συνθήκες διαβίωσής 
τους. 
 
Καθένας από αυτούς τους Πίνακες Κατάταξης περιγράφει μια διαφορετική διάσταση μιας 
περίπλοκης έννοιας, ήτοι πώς έχουν ζήσει τα παιδιά κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης. Ο 
πρώτος Πίνακας καλύπτει την παιδική φτώχεια, μία μέτρηση της  διαθεσιμότητας των πηγών για 
την αγορά αγαθών και υπηρεσιών, προκειμένου να διασφαλιστεί η υλική ευημερία. Ο δεύτερος 
Πίνακας καταγράφει την κατάσταση της εκπαίδευσης και της απασχόλησης των νέων ενηλίκων, 
οι οποίοι εύλογα έχουν «χτυπηθεί» περισσότερο αυτή την περίοδο. Τέλος, ο τρίτος Πίνακας είναι 
κάπως ρηξικέλευθος, χρησιμοποιώντας στοιχεία από την Παγκόσμια Δημοσκόπηση, προκειμένου 
να φανεί τι λένε τα ίδια τα άτομα για τις εμπειρίες τους κατά τη διάρκεια αυτών των χαλεπών 
καιρών. 
 
Η κατάταξη εστιάζει στο 2007/2008 έως την πιο πρόσφατη περίοδο για τα οποία διατίθενται 
στοιχεία. Το ανοιχτό μπλε φόντο υποδεικνύει κατάταξη στο ανώτερο τρίτο του πίνακα, το μπλε 
στο μεσαίο τρίτο και το σκούρο μπλε στο κατώτερο. 
 
Ενώ ορισμένοι μακροοικονομικοί δείκτες στις πιο εύπορες χώρες παρουσιάζουν σημάδια 
ανάκαμψης, η οικονομική ανάπτυξη είναι χαμηλή και η ανεργία παραμένει ασυνήθιστα υψηλή. Η 
επίδραση της ύφεσης στα παιδιά, συγκεκριμένα, θα γίνει αισθητή πολύ πιο μετά από τη στιγμή 
που η ίδια η ύφεση θα ανακηρυχθεί ότι τελείωσε.  
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Πίνακας κατάταξης 1: Μεταβολή στην παιδική φτώχεια (έτος βάσης το 2008) 
Κατάταξη Χώρα Μεταβολή 

(2008-2012)  
 1  Χιλή  -8,67 
2  Πολωνία  -7,90 
3 Αυστραλία  -6,27 
4 Σλοβακία  -5,60 
5 Ελβετία 4,80 
6 Νορβηγία  -4,30 
7 Κορέα -3,40 
8  Φινλανδία  -3,20 
9  Τουρκία  -2,76 

10  Ιαπωνία  -2,70 
11  Καναδάς  -2,44 
12  Ρουμανία -2,30 
13  Βέλγιο  -0,80 
13  Σουηδία -0,80 
15  Αυστρία  -0,70 
16  Νέα Ζηλανδία -0,40 
17  Τσεχία  -0,40 
18  Γερμανία  -0,20 
19  Ισραήλ  0,55 
20  Βουλγαρία  0,60 
20  Μάλτα  0,60 
22  Ολλανδία  1,00 
22  Πορτογαλία  1,00 
24  Δανία  1,10 
25  Ηνωμένο Βασίλειο  1,60 
26  Σλοβενία  1,80 
27  Η.Π.Α  2,06 
28  Κύπρος  2,70 
29 Ουγγαρία  2,90 
30  Γαλλία 3,00 
31  Μεξικό 5,00 
32  Εσθονία  5,10 
33  Ιταλία  5,70 
34 Λουξεμβούργο  6,50 
35  Ισπανία  8,10 
36  Λιθουανία  8,30 
37  Ιρλανδία  10,60 
38  Κροατία  11,80 
39  Λετονία 14,60 
40  Ελλάδα 17,50 
41  Ισλανδία 20,40 

   

   Ποσοστά παιδικής φτώχειας 
           

      2008 2012    

Επιπλέον επεξηγηματικές σημειώσεις βιβλιογραφία και πηγές στην πρωτότυπη έκδοση στο www.unicef-irc.org 
 
Ένας δείκτης που χρησιμοποιείται συνήθως για την παιδική φτώχεια είναι η αναλογία εκείνων που 
ζουν κάτω από ένα παγιωμένο όριο φτώχειας. Ο Πίνακας Κατάταξης 1 ταξινομεί τη μεταβολή της 
παιδικής φτώχειας σε 41 χώρες της Ε.Ε. ή/και του ΟΟΣΑ μεταξύ του 2008 και του 2012. Η 
μεταβολή αυτή υπολογίζεται από την εκτίμηση της παιδικής φτώχειας το 2008 με τη χρήση ενός 
ορίου φτώχειας ορισμένου στο 60% του μέσου εισοδήματος. Με τη χρήση του ίδιου  
αποπληθωρισμένου ορίου φτώχειας το 2012,  υπολογίζεται το ποσοστό κι εμφανίζεται η διαφορά 
των δύο ποσοστών. Ο θετικός αριθμός υποδηλώνει αύξηση στην παιδική φτώχεια. Επιπρόσθετες 
επεξηγήσεις των εν λόγω τάσεων παρέχονται στην Ενότητα 3. 
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Βασικά ευρήματα: 
 

 Η επίδραση της ύφεσης μπορεί να γίνει αισθητή σε περισσότερες από τις μισές από τις 41 
χώρες (και σε περισσότερες από τις πιο πυκνοκατοικημένες χώρες) που βρίσκονται στον 
Πίνακα Κατάταξης 1. Σε 23 χώρες, η εισοδηματική φτώχεια των παιδιών έχει αυξηθεί από 
το 2008 με σημαντικές διακυμάνσεις μεταξύ των χωρών (από 0,55 ποσοστιαίες μονάδες 
στο Ισραήλ σε 20,40 ποσοστιαίες μονάδες στην Ισλανδία). 

 Η μεγαλύτερη αύξηση της παιδικής φτώχειας έχει παρατηρηθεί στις νοτιοευρωπαϊκές 
χώρες - Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία - καθώς και στην Κροατία, στα τρία Βαλτικά κράτη 
και σε τρία άλλα κράτη που έχουν «χτυπηθεί» άσχημα από την ύφεση: την Ισλανδία, την 
Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο. Στις πέντε χώρες στο τέλος του πίνακα, η παιδική φτώχεια 
αυξήθηκε από 10 σε 20 μονάδες, μία αύξηση της τάξης άνω του 50%. 

 Σε μια σημαντική ομάδα 18 χωρών, οι οικογένειες και οι κυβερνήσεις βρήκαν ορισμένους 
τρόπους να αντιμετωπίσουν τις χειρότερες συνέπειες της ύφεσης και είδαν τους αριθμούς 
της παιδικής φτώχειας να μειώνονται. Αυτό συνέβη στη Χιλή, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, 
την Πολωνία και τη Σλοβακία, οι οποίες μείωσαν τα επίπεδα φτώχειας περίπου στο 30%. 

 Ο αριθμός των παιδιών που εισήλθαν σε κατάσταση φτώχειας κατά τη διάρκεια της 
ύφεσης είναι 2,6 εκατομμύρια περισσότερα από τον αριθμό που μπόρεσαν να το 
αποφύγουν από το 2008 (6,6 εκατομμύρια έναντι 4 εκατομμυρίων). Περίπου 76,5 
εκατομμύρια παιδιά ζουν στη φτώχεια σε 41 αρκετά εύπορες χώρες. 

 Σε έναν εκπληκτικά υψηλό αριθμό περιπτώσεων, ο μέρος όρος συγκρίσεων αποκρύπτει 
την έκταση της κατάστασης. Στις περισσότερες από τις μισές χώρες, πάνω από το 20% των 
παιδιών ζει στη φτώχεια. Η παιδική φτώχεια στην Ελλάδα, τη Λετονία και την Ισπανία 
είναι πάνω από 36%. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η παιδική φτώχεια είναι 32% και στην 
Ιταλία είναι 30%.των  

 δεδομένων Πίνακα 
 ς κατάταξης 1 

Ερμηνεία των δεδομένων - Πίνακας κατάταξης 1 
Η φτώχεια στις εύπορες χώρες υπολογίζεται συνήθως με τη χρήση ενός σχετικού ορίου 

φτώχειας προσδιοριζόμενο είτε στο 50 είτε στο 60% του μέσου ετήσιου εισοδήματος. Με τη 
χρήση αυτής της προσέγγισης, οι μεταβολές στη φτώχεια με το πέρασμα του χρόνου απεικονίζουν 
αλλαγές τόσο στο εισόδημα όσο και στη διανομή του. Η παρούσα Έκθεση, όμως, χρησιμοποιεί ως 
πάγιο σημείο αναφοράς το όριο φτώχειας του έτους 2008, ως ορόσημο, με το οποίο θα μπορεί να 
εκτιμήσει την απόλυτη μεταβολή στην παιδική φτώχεια με την πάροδο του χρόνου. Το μέτρο αυτό 
είναι ιδιαιτέρως χρήσιμο για την εκτίμηση των επιδράσεων της ύφεσης, όταν τα εισοδήματα 
ολόκληρου του πληθυσμού μεταβάλλονται κι όταν οι άνθρωποι συγκρίνουν τα εισοδήματά τους 
με εκείνα των γειτόνων τους, καθώς και με τις δικές τους συνθήκες προ κρίσης. 

Η χρήση ενός σχετικού ορίου φτώχειας κάθε χρόνο επισκιάζει την επίδραση της φτώχειας 
με τη συνολική μείωση στο μέσο εισόδημα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, επί παραδείγματι, η σχετική 
παιδική φτώχεια μειώθηκε από 25% το 2008 σε 18,6% το 2012, λόγω μιας απότομης «πτώσης» 
στο μέσο εισόδημα και της επακόλουθης μείωσης του σχετικού ορίου φτώχειας. Στην 
πραγματικότητα, με τη χρήση του σταθερού δείκτη, αυξήθηκε από 24,0% σε 25,6% από την αρχή 
της ύφεσης. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 

Πίνακας κατάταξης 2: Ποσοστό νέων ηλικίας 15 έως 24 υπαγόμενων στην κατηγορία των 
ΝΕΕΤ, (νέοι που δε σπουδάζουν, δεν εργάζονται και δεν συμμετέχουν σε κανένα πρόγραμμα 
κατάρτισης)  
 
Κατάταξη Χώρα Μεταβολή 

(2008-2012) 
1 Τουρκία   -11,5 
2 Γερμανία   -2,1 
3 Ιαπωνία  -1,5 
4 Λουξεμβούργο   -1,2 
5 Μεξικό   -0,4 
6 Σουηδία   -0,3 
7 Αυστρία   0,0 
7 Καναδάς  0,0 
9 Νέα Ζηλανδία   0,8 

10 Ελβετία   0,8 
11 Ισραήλ   0,9 
12 Γαλλία   1,0 
12 Ισλανδία   1,0 
14 Ιρλανδία   1,2 
14 Λετονία   1,2 
14 Κορέα   1,2 
14 Ηνωμένο Βασίλειο  1,2 
18 Χιλή   1,5 
18 Φινλανδία   1,5 
18 Νορβηγία  1,5 
21 Δανία   1,7 
21 Μάλτα 1,7 
21 Ολλανδία  1,7 
24 Αυστραλία   2,3 
25 Λιθουανία 2,3 
26 Τσεχία   2,4 
27 Βέλγιο 2,6 
27 Εσθονία 2,6 
27 Σλοβακία 2,6 
30 Σλοβενία   2,7 
31 Η.Π.Α   3,0 
32 Πολωνία   3,2 
33 Ουγγαρία  3,9 
33 Πορτογαλία 3,9 
35 Βουλγαρία   4,2 
36 Ισπανία  4,3 
37 Ιταλία   5,6 
37 Ρουμανία   5,6 
39 Κροατία   8,5 
40 Ελλάδα  8,9 
41 Κύπρος  9,0 

 

 

 
            Ποσοστό ΝΕΕΤ   
           
      2008 2013    
 
 
Επιπλέον επεξηγηματικές σημειώσεις βιβλιογραφία και πηγές στην πρωτότυπη έκδοση στο www.unicef-irc.org 
 
Ο δείκτης ΝΕΕΤ είναι το ποσοστό των νέων ηλικίας 15 έως 24 ετών οι οποίοι δε σπουδάζουν, δεν 
εργάζονται ή δε συμμετέχουν σε κανένα πρόγραμμα κατάρτισης. Ο Πίνακας Κατάταξης 2 δείχνει 
τη μεταβολή του δείκτη ΝΕΕΤ 41 χωρών μεταξύ 2008 και 2013. 
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Βασικά ευρήματα: 
 

 Η ύφεση «χτύπησε» αρκετά σκληρά τους νέους με το δείκτη ΝΕΕΤ να αυξάνεται 
δραματικά στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε. Οι μεγαλύτερες απόλυτες αυξήσεις 
παρατηρήθηκαν στην Κροατία, την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Ρουμανία με 
σχετικές μεταβολές της τάξης περίπου του 30% ή και υψηλότερες. 

 Σε όλη την Ε.Ε. 7,5 εκατομμύρια νέοι (σχεδόν ολόκληρος ο πληθυσμός της Ελβετίας) 
υπήχθησαν στο δείκτη ΝΕΕΤ το 2013, ήτοι σχεδόν ένα εκατομμύριο περισσότεροι από το 
2008. Στην Ιταλία μόνο, περισσότερο από ένα εκατομμύριο νέοι ηλικίας 15-24 ούτε 
σπούδαζαν ούτε δούλευαν το 2013. 

 Από τις χώρες του ΟΟΣΑ που δεν ανήκουν στην Ε.Ε. οι Ηνωμένες Πολιτείες παρουσίασαν 
τη μεγαλύτερη αύξηση του δείκτη ΝΕΕΤ μετά από την Αυστραλία. 

 Από όλες τις χώρες, η πιο μεγάλη πτώση του δείκτη ΝΕΕΤ παρατηρήθηκε στην Τουρκία. 
Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, η Τουρκία διατήρησε τον υψηλότερο δείκτη στη 
σύγκριση: ένας στους τέσσερις υπαγόταν στο δείκτη ΝΕΕΤ το 2013. Ομοίως και στο 
Μεξικό∙ ο δείκτης ΝΕΕΤ, όμως, παρέμεινε σταθερός, ήτοι ένας στους πέντε νέους 
υπαγόταν στο δείκτη ΝΕΕΤ. 

 Γενικά, οι νέοι υπέφεραν περισσότερο σε χώρες στις οποίες έχει παρατηρηθεί μεγαλύτερη 
πτώση στην οικονομική παραγωγή. Οι δύο αξιοσημείωτες εξαιρέσεις είναι το 
Λουξεμβούργο (όπου ο δείκτης ΝΕΕΤ «έπεσε» κατά τη διάρκεια μιας περιόδου 
οικονομικής αναταραχής) και η Πολωνία (όπου ο δείκτης ΝΕΕΤ αυξήθηκε παρά τη 
συνεχή οικονομική ανάπτυξη). 

 Σε χώρες όπως η Κροατία και η Ελλάδα η επιδείνωση της κατάστασης  της νεολαίας 
συνδυάστηκε με αύξηση της παιδικής φτώχειας, αλλά δε φαίνεται να υπάρχει στενή 
σύνδεση μεταξύ αυτών των δύο. Η Ισλανδία μετρίασε την αύξηση στο δείκτη ΝΕΕΤ, παρά 
τη δραματική αύξηση στην παιδική φτώχεια, ενώ η Ρουμανία παρουσίασε αύξηση του 
δείκτη ΝΕΕΤ ακόμα κι όταν μειώθηκε η παιδική φτώχεια. 

 
 
Ερμηνεία των δεδομένων - Πίνακας κατάταξης 2 
 

Οι υψηλοί δείκτες ΝΕΕΤ δείχνουν μια διακεκομμένη μετάβαση από το σχολείο στη 
δουλειά ή από το σχολείο στην περαιτέρω εκπαίδευση με μακροπρόθεσμα ατομικά και κοινωνικά 
κόστη. Οι αυξήσεις στο δείκτη ΝΕΕΤ απεικονίζουν την επίδραση της ύφεσης σε μια γενιά νέων 
ανθρώπων, ενώ η περίοδος της παραγωγικής ενηλικίωσης, την οποία οι γονείς τους είχαν 
δεδομένη, σιγά-σιγά εξαφανίζεται.  
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Πίνακας κατάταξης 3: Με ποιον τρόπο οι άνθρωποι ισχυρίζονται ότι έχουν αλλάξει οι ζωές τους 
 
Τι ισχυρίζονται οι άνθρωποι για τις συνθήκες διαβίωσής τους όταν ερωτώνται... 
Κατάταξη χωρών με βάση τη μεταβολή 2007-2013 (Παγκόσμια Δημοσκόπηση του Ινστιτούτου 
Gallup). Τα στοιχεία στις στήλες 1 έως 4 δείχνουν τη σχετική θέση κάθε χώρας σε σχέση με τις 
υπόλοιπες και η στήλη 5 υποδηλώνει τον αριθμό των δεικτών εκείνων που χειροτέρεψαν σε κάθε 
χώρα μεταξύ των ετών 2007 και 2013.  
 

Κατάταξη χωρών με βάση τη μεταβολή των στοιχείων  
την περίοδο 2007-2013 

Κατεύθυνση 
των αλλαγών 

Πρόσφατες 
επιπτώσεις 

ΧΩΡΑ 1 Υπήρξαν 
φορές το 

τελευταίο έτος 
που δεν είχατε 
χρήματα για τη 
διατροφή σας ή 
της οικογένειάς 

σας; 

2 Βιώνετε 
πιέσεις 
(στρες) 
σήμερα; 

3 Ποια είναι 
η συνολική 

ικανοποίηση 
από τη ζωή 

σας; 

4 Έχουν τα 
περισσότερα 
παιδιά (στη 
χώρα) την 

ευκαιρία να 
μαθαίνουν και να 

εξελίσσονται 
καθημερινά ή 

όχι; 

5 Αριθμός των 
δεικτών που 

χειροτέρευσαν 
κατά την περίοδο 

2007-2013. 

6 Το θαυμαστικό 
σημαίνει ότι 

περισσότεροι από  
δύο δείκτες 

επιδεινώθηκαν 
κατά την περίοδο 

2011-2013. 

Γερμανία 4 9 3 6 0  
Ελβετία 3 12 8 11 1  
Ισραήλ 4 29 6 2 1 ! 
Σλοβακία 26 13 3 4 2  
Χιλή 1 32 1 14 1  
Ισλανδία 18 16 3 11 2  
Αυστραλία 13 6 15 15 1  
Αυστρία 4 16 8 21 2  
Ιαπωνία 8 7 27 8 1  
Βουλγαρία 1 * 11 29 1  
Λετονία 28 15 7 5 2  
Σουηδία 4 11 10 34 2  
Δανία  8 9 28 15 1  
Μεξικό 23 8 2 28 2  
Λιθουανία 29 4 28 1 2  
Κορέα 32 2 12 17 1 ! 
Νορβηγία 16 21 15 11 2  
Τσεχία 8 25 12 19 1  
Γαλλία 26 5 15 19 1  
Μάλτα 20 25 15 8 2  
Πολωνία 18 20 28 3 3  
Ην. Βασίλειο 8 25 15 21 2 ! 
Βέλγιο 13 18 24 17 3  
Ιταλία 13 21 36 8 3  
Λουξεμβούργο 16 25 15 26 3 ! 
Νέα Ζηλανδία 23 1 31 31 3  
Καναδάς 8 32 15 34 2  
Ουγγαρία 41 18 24 6 3  
Εσθονία 35 13 15 36 3 ! 
Κροατία 29 * 15 33 2  
Ολλανδία 29 30 24 21 4 ! 
Ρουμανία 32 3 33 37 3  
Σλοβενία 20 34 12 39 3  
Φινλανδία 20 34 31 21 4  
Η.Π.Α 37 21 33 21 4 ! 
Πορτογαλία 35 21 35 31 4 ! 
Ισπανία 23 30 40 38 4 ! 
Ιρλανδία 32 36 38 30 4 ! 
Τουρκία 40 38 37 27 4 ! 
Κύπρος 38 37 38 40 4 ! 
Ελλάδα 39 39 41 41 4 ! 

* Δεν υφίστανται στοιχεία 
 
Επιπλέον επεξηγηματικές σημειώσεις βιβλιογραφία και πηγές στην πρωτότυπη έκδοση στο www.unicef-irc.org 
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Ένας άλλος τρόπος για να φανεί η επίδραση της Μεγάλης Ύφεσης είναι απλώς να ερωτηθούν οι 
άνθρωποι για τις εμπειρίες και τις αντιλήψεις τους. Η Παγκόσμια Δημοσκόπηση του Ινστιτούτου 
Gallup πραγματοποιεί κάθε χρόνο σχετικές έρευνες με τη χρήση ενός αντιπροσωπευτικού 
δείγματος 1.000 ατόμων σε κάθε χώρα. Τα τέσσερα ερωτήματα του Πίνακα Κατάταξης 3 
προέρχονται από αυτές τις δημοσκοπήσεις. 
 
Βασικά ευρήματα: 
 

 Εκτός από τα επίπεδα εισοδήματος και απασχολησιμότητας, η ύφεση επηρέασε κι έναν 
αριθμό άλλων πτυχών στις ανθρώπινες ζωές. Σε 18 από τις 41 χώρες, τρεις ή περισσότεροι 
δείκτες αποκαλύπτουν αυξανόμενα αισθήματα ανασφάλειας και άγχους από το 2007 έως 
το 2013. Οι χώρες που επηρεάστηκαν αρκετά αρνητικά βρίσκονται στο χαμηλότερο τμήμα 
του πίνακα. 

 Σε 29 από τις 41 χώρες, η έρευνα δείχνει αύξηση στο ποσοστό των ερωτηθέντων, οι οποίοι 
ανέφεραν ότι δεν έχουν αρκετά χρήματα να αγοράσουν φαγητό για τους ίδιους και τις 
οικογένειές τους. Επίσης, πάλι σε 29 χώρες, ο δείκτης άγχους αυξήθηκε. Σε περίπου μισές 
από τις χώρες, η συνολική ικανοποίηση από τη ζωή μειώθηκε. Τέλος, σε 21 από τις 41 
χώρες, λιγότερα άτομα συμφώνησαν με τη δήλωση ότι τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να 
μαθαίνουν και να εξελίσσονται. 

 Στα πλαίσια της επίδρασης στις προσωπικές εμπειρίες και αντιλήψεις, η ύφεση σίγουρα 
δεν έχει τελειώσει. Σε 13 χώρες, οι αρνητικές αντιδράσεις σε τρεις εκ των τεσσάρων 
ερωτήσεων εξακολουθούσαν να είναι αυξητικές μεταξύ του 2011 και του 2013, ιδίως σε 
χώρες όπως η Κύπρος, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, το Ισραήλ, η Ολλανδία, η Ισπανία και η 
Τουρκία. 

 Μερικές από τις τάσεις υποδηλώνουν ότι οι δραματικές κοινωνικές αλλαγές είναι καθ’ 
οδόν. Στην Ελλάδα, το ποσοστό των ερωτηθέντων που ισχυρίζονται ότι «αγχώθηκαν 
σήμερα» εκτοξεύθηκε από το 49% το 2006 στο 74% το 2013. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το 
ποσοστό των ερωτηθέντων που βίωσαν την ανυπαρξία χρημάτων για την αγορά φαγητού 
διπλασιάστηκε από το 10% στο 20%. Το ποσοστό των ερωτηθέντων που πιστεύουν ότι τα 
παιδιά έχουν την ευκαιρία να μαθαίνουν και να εξελίσσονται «έπεσε» μεταξύ 10% και 
20% σε πέντε χώρες: Κύπρο, Ελλάδα, Σλοβενία, Ισπανία και Ρουμανία. 

 
 
Ερμηνεία των δεδομένων - Πίνακας κατάταξης 3 

Οι χώρες κατατάσσονται βάσει του μέσου όρου βαθμολογίας στους τέσσερις δείκτες, 
καθένας από τους οποίους μετρά τον τρόπο μεταβολής των αντιδράσεων μεταξύ του 2007 και του 
2013. Ο μεγαλύτερος αριθμός υποδηλώνει και τη μεγαλύτερη μεταβολή. Η στήλη 5 δείχνει πόσες 
από τις αντιδράσεις αυτές ήταν αρνητικές καθ’ όλη την περίοδο. Σημειώστε ότι αυτά τα στοιχεία 
συγκεντρώθηκαν με διαφορετικό τρόπο σε σύγκριση με τα στοιχεία που καταγράφηκαν στις 
επίσημες στατιστικές και θα πρέπει να ερμηνεύονται με προσοχή, όταν πρόκειται να 
παρουσιάζονται μεμονωμένα i 

Λόγω της διαθεσιμότητας των δεδομένων, οι αριθμοί στον Πίνακα αναφέρονται γενικά 
στον πληθυσμό κι όχι στις οικογένειες με παιδιά. Παρόλα αυτά, για το ερώτημα σχετικά με την 
ανυπαρξία χρημάτων για την αγορά φαγητού, ήταν πιθανό να αποσυγκεντρώνονται οι 
ερωτηθέντες που ζουν σε οικογένειες με παιδιά για ένα υποσύνολο 31 χωρών. Στις 10 χώρες όπου 
οι αντιδράσεις μεταβλήθηκαν περισσότερο, η αύξηση ήταν ακόμα μεγαλύτερη σε οικογένειες με 
παιδιά (σε όλες τις χώρες εκτός από μία). 

 
i Για μια πιο ενδελεχή έρευνα της Παγκόσμιας Δημοσκόπησης του Ινστιτούτου Gallup, καθώς και μια 
διαδικασία τεκμηρίωσης όπου οι δείκτες της συγκρίνονται με τους αντίστοιχους δείκτες από άλλες 
καθιερωμένες πηγές δεδομένων, δείτε: Holmqvist, G. and L. Natali, ‘Exploring the Late Impact of the 
Financial Crisis using Gallup World Poll Data: A note’, Innocenti Working Paper 2014-14, UNICEF 
Office of Research, Florence, 2014. 
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Σύνοψη 
 
Τα συνολικά στοιχεία από τους τρεις Πίνακες Κατάταξής απεικονίζουν μια ζωντανή εικόνα του 
τρόπου με τον οποίο τα παιδιά και οι οικογένειες αντιμετωπίζουν την κατάσταση, κατά τη 
διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης. Αν και κάθε Πίνακας Κατάταξης παρουσιάζει κάπως 
διαφορετικές πτυχές της ευημερίας, χώρες όπως η Κροατία, η Ελλάδα και η Ισπανία 
τοποθετούνται πάντοτε στο τελευταίο τρίτο μέρος του πίνακα σε όλες τις κατηγορίες των 
στοιχείων, κάτι που τονίζει πόσο άσχημα έχουν «χτυπηθεί» από την ύφεση. Από την άλλη πλευρά, 
ορισμένες σχετικά πλούσιες χώρες, (όπως ο Καναδάς, η Φινλανδία, η Ολλανδία και οι Ηνωμένες 
Πολιτείες), έχουν παρουσιάσει μόνο μικρές αυξήσεις - ή ακόμα και «πτώσεις» - στην παιδική 
φτώχεια κι ακόμα κατατάσσονται στο τρίτο και τελευταίο μέρος της Παγκόσμιας Δημοσκόπησης 
του Ινστιτούτου Gallup. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει ότι η νομισματική φτώχεια από μόνη της, 
δεν εκθέτει ολόκληρη την πορεία της ευημερίας των οικογενειών κατά τη διάρκεια αυτής της 
περιόδου. Οι επόμενες ενότητες της Έκθεσης παρέχουν περισσότερες λεπτομέρειες πίσω από 
αυτούς τους συνολικούς αριθμούς, προκειμένου να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε ποιοι 
υπέφεραν περισσότερο και πώς αντέδρασαν οι χώρες. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3 
ΠΩΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΤΕΛΗΞΕ ΝΑ ΠΛΗΞΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
 

     Πλαίσιο 1: Η μέτρηση της έκθεσης στη Μεγάλη Ύφεση  

Λαμβάνοντας υπόψη πως η ύφεση ήταν διαφορετική σε κάθε χώρα, χωρίσαμε τις χώρες σε τρεις 
ομάδες, με σκοπό την αποτίμηση των συνεπειών της: χώρες οι οποίες επλήγησαν περισσότερο, 
χώρες οι οποίες επλήγησαν σε μέτριο βαθμό και χώρες οι οποίες επλήγησαν λιγότερο.1 
     Χώρες οι οποίες επλήγησαν περισσότερο: α) Χώρες οι οποίες στηρίζονται από 
προγράμματα του Διεθνούς Οικονομικού Ταμείου (στο εξής ΔΝΤ), της Ε.Ε. και της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας (στο εξής ΕΚΤ) και οι οποίες άμεσα εφάρμοσαν μέτρα δημοσιονομικής 
προσαρμογής: Εσθονία, Ουγγαρία, Ισλανδία, Λετονία και Λιθουανία. β) Χώρες με φανερά 
δημοσιονομικά προβλήματα που βίωσαν την πίεση των αγορών (με τα Credit Default Swap 
Spreads πάνω 500 μονάδες το 2012): Κροατία, Κύπρος, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία 
και Ισπανία2.  
     Χώρες οι οποίες επλήγησαν σε μέτριο βαθμό:ii Χώρες υπερχρεωμένες, (σε ποσοστό 
μεγαλύτερο του 60% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (στο εξής ΑΕΠ) ή χώρες στις 
οποίες το χρέος αυξήθηκε κατά πολύ (περισσότερο από το μέσο όρο): Αυστρία, Βέλγιο, 
Καναδάς, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ισραήλ, Ιαπωνία, Μάλτα, Κάτω χώρες, Νέα Ζηλανδία, 
Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες. 
 
Χώρες οι οποίες επλήγησαν λιγότερο: Αυστραλία, Βουλγαρία, Τσεχία, Δανία, Λουξεμβούργο, 
Μεξικό, Νορβηγία, Πολωνία, Δημοκρατία της Κορέας, Σουηδία, Ελβετία και Τουρκία.  
 
1 Για μια πιο εκτενή επεξήγηση του σκεπτικού αυτής της κατηγοριοποίησης βλέπε: Natali, L., B. Martorano, S. Handa, 
G. Holmqvist and Y. Chzhen, «Trends in Child Well-being in EU Countries during the Great Recession: A cross-
country comparative perspective» Innocenti Working Paper 2014-10, UNICEF Office of Research, Florence, 2014 
 
1 Παρόλο που το Λουξεμβούργο και το Μεξικό υπέφεραν περισσότερο από άλλες χώρες κατά τη διάρκεια της 
πρόσφατης οικονομικής κρίσης, συμπεριλαμβάνονται στην τρίτη ομάδα καθώς α) δεν υπέστησαν έντονη πίεση των 
αγορών και β) τα επίπεδα του χρέους τους ήταν χαμηλότερα από 60% του ΑεγχΠ. Πιο λεπτομερειακά στοιχεία για τις 
δύο αυτές χώρες παρατίθενται στο Natali et al. «Trends in Child Well-being in EU Countries during the Great 
Recession». 

 
H ενότητα αυτή παρουσιάζει επιχειρήματα και δεδομένα, τα οποία δείχνουν τον τρόπο με τον 
οποίο η παγκόσμια οικονομική έκρηξη και η επακόλουθη ύφεση εξελίχθηκαν σε κρίση που 
έπληξε την παιδική ηλικία, αποκαλύπτοντας την έντονη σύνδεση ανάμεσα στο βαθμό 
καταστροφής των εθνικών οικονομιών εξαιτίας της ύφεσης και την πτώση των δεικτών ευημερίας 
των παιδιών, από το 2008 και έπειτα. Τα παιδιά των χωρών τις οποίες η Μεγάλη Ύφεση έπληξε 
σκληρότερα, υποφέρουν περισσότερο και θα συνεχίσουν να υφίστανται τις συνέπειές της σε 
βάθος χρόνου. Το εννοιολογικό πλαίσιο της επόμενης σελίδας εντοπίζει την αυξητική πορεία των 
κινδύνων για τα παιδιά, καθώς και της μείωσης των δυνατοτήτων οικογενειών και κρατών για 
άμβλυνση των εν λόγω κινδύνων. Τους κινδύνους αυτούς πυροδοτούν πολυάριθμες και ποικίλες 
σε ένταση και διάρκεια μεταβλητές. Δύο παράγοντες αποδεικνύονται ιδιαίτερα σημαντικοί για τα 
νοικοκυριά στα οποία ζουν παιδιά: η θέση των γονέων στην αγορά εργασίας και οι 
εξασθενημένες/εξαντλημένες δυνατότητες των κρατών για στήριξη των οικογενειών. 
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Εννοιολογικό πλαίσιο: Πώς η οικονομική κρίση κατέληξε να πλήξει την παιδική ηλικία; 
 
Πολιτικές που στοχεύουν να 
περιορίσουν τις αρνητικές συνέπειες 
του μακροοικονομικού πλήγματος 

 

  Παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, δημόσιο 
χρέος, οικονομική κρίση 
 
Η κρίση προήλθε από τον τραπεζικό και στεγαστικό 
τομέα των ανεπτυγμένων χωρών και εξαπλώθηκε 
ραγδαία και σε άλλα μέρη του κόσμου. Παρόλο που 
ξεκίνησε ως χρηματοπιστωτική, γρήγορα 
εξελίχθηκε σε οικονομική κρίση και σε αρκετές 
χώρες της Ευρώπης έλαβε τη μορφή κρίσης 
δημοσίου χρέους. 

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων η 
νομισματική πολιτική που 
εφαρμόστηκε, ήταν συμβιβαστική , 
αποδείχθηκε όμως ακατάλληλη, εφόσον 
τα επίπεδα των καθορισμένων βάσει της 
πολιτικής επιτοκίων έφταναν στο 
μηδέν. Αρκετές χώρες προχώρησαν σε 
υποτίμηση των εθνικού τους 
νομίσματος με σκοπό την αντιστάθμιση 
της ζήτησης σε διεθνές επίπεδο. 
Εντούτοις, στις περισσότερες 
περιπτώσεις το μόνο διαθέσιμο 
εργαλείο στους πολιτικούς ήταν η 
δημοσιονομική πολιτική. 
Οι κυβερνήσεις επίσης εφάρμοσαν 
ενεργητικές και παθητικές πολιτικές για 
την αγορά εργασίας. 

  Δίαυλοι μετάδοσης 
 
Αγορά εργασίας: Η πτώση της ζήτησης αγαθών και 
υπηρεσίων οδήγησε σε απώλεια θέσεων εργασίας 
καθώς και σε αυστηρότερους εργασιακούς όρους, 
επιφέροντας πτώση του οικογενειακού εισοδήματος. 
Χρηματοπιστωτική αγορά: Απώλειες στο εισόδημα 
των πολιτών εξαιτίας της μείωσης των 
περιουσιακών τους στοιχείων και μειωμένη 
πρόσβαση σε τραπεζικές πιστώσεις. 
Δημόσιος Τομέας: Η ραγδαία επιδείνωση των 
δημόσιων οικονομικών ώθησε σε επιθετικά 
προγράμματα λιτότητας και στη λήψη ποικίλων 
μέτρων με τη μορφή υψηλότερης φορολογίας ή/και 
χαμηλότερες δημόσιες δαπάνες. 

Επιπτώσεις στα νοικοκυριά 

Μειωμένο εισόδημα 
εξαιτίας της ανεργίας,  
αυξημένη φορολογία και 
μειώση των 
μεταβιβαστικών 
πληρωμών. 
 

Μείωση της 
κατανάλωσης. 
Άγχος και βία μέσα στην 
Οικογένεια. 
 

Εξάντληση των 
οικογενειακών 
περιουσιακών 
στοιχείων. 

Ελλείψεις στην 
ανατροφή και στη 
φροντίδα των παιδιών. 

  

Αδυναμία πρόσβασης σε 
ποιοτικές υπηρεσίες. 

Κοινωνικός 
αποκλεισμός 

Άμεσες συνέπειες στα παιδιά και στους νέους 
Υλική στέρηση Ψυχική υγεία 
Προβλήματα διατροφής 
 

Προστασία 
 

 
 
 
 
 
 
 
Μέσα προστασίας του κοινωνικού 
συστήματος:  
 
Αυτόματοι σταθεροποιητές,  
όπως τα επιδόματα ανεργίας και το 
ελάχιστο εισόδημα. 
 
Διακριτικά μέτρα, 
όπως εγχρήματες καταβολές κατά την 
πρώτη περίοδο και περικοπές των 
δημοσιών δαπανών με διαφορετικές 
προτεραιότητες, κατά τη δεύτερη 
περίοδο. 
 

 

Π
Ο

Λ
ΙΤΙΚ

Α
 Μ

Ε
Τ

ΡΑ
 

 

Επενδύσεις σε 
ανθρώπινο δυναμικό: 
 Υγεία 
 Εκπαίδευση 

Ευκαιρίες απασχόλησης 
Γονιμότητα 

 
Πηγή: Natali et al. “Trends in Child Well-being in the EU Countries during the Great Recession” 
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Παγιδευμένοι στο φαύλο κύκλο της φτώχειας  
Τα παιδιά συχνά αδυνατούν να αγνοήσουν το άγχος των γονέων, οι οποίοι βασανίζονται από τη 
μακροχρόνια ανεργία ή την αισθητή μείωση του εισοδήματός τους. Βιώνουν τη μείωση της 
οικογενειακής περιουσίας, άλλοτε σε πιο μετριασμένη και άλλοτε σε πιο επώδυνη μορφή. 
Υπομένουν από μικρές προσβολές έως και έντονο εξευτελισμό ενώπιον φίλων και συμμαθητών. 
Συνειδητά ή όχι, επηρεάζονται από τις αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες, τον αποκλεισμό από 
δραστηριότητες όπως ο αθλητισμός, η μουσική κ.ά. ή αδυναμία αγοράς σχολικών ειδών. Ακραίες 
συνθήκες πιθανώς να οδηγήσουν σε αναγκαστική μετακίνηση των οικογενειών τους από τα σπίτια 
τους ή ακόμη και από τη χώρα. Η φτώχεια είναι ένας φαύλος κύκλος. Οι επιδόσεις ενός παιδιού, 
του οποίου οι γονείς είναι άνεργοι, πιθανώς να είναι χειρότερες. Χαμηλότερες επιδόσεις στο 
σχολείο πιθανώς να επιφέρουν και περισσότερο άγχος στο σπίτι. Και ούτω καθεξής. Όσο 
μεγαλύτερο είναι το διάστημα κατά το οποίο το παιδί παραμένει εγκλωβισμένο στον κύκλο της 
φτώχειας, τόσο λιγότερες είναι και οι πιθανότητες απόδρασης από αυτόν. 
 
Αγώνας για την επιβίωση 
Στα Διαγράμματα 1 και 2 απεικονίζεται η εξέλιξη του μέσου εισοδήματος των ευρωπαϊκών 
νοικοκυριών με παιδιά1 και το ποσοστό των νοικοκυριών που δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. 
Η κατηγοριοποίηση των νοικοκυριών γίνεται ανάλογα με την έκθεση των εθνικών οικονομιών 
τους στην κρίση (βλέπε Πλαίσιο 1). Στην πρώτη περίπτωση παρουσιάζεται μια ομάδα 14 χωρών 
(από τις 30) η οποία κατέγραψε μείωση του μέσου εισοδήματος, με κατακόρυφη πτώση σε 
Ιρλανδία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο (όλες περίπου 15%), και ακόμη μεγαλύτερη μείωση σε 
Ελλάδα, Ισλανδία και Λεττονία (περίπου 24% ή περισσότερο). 
 
Διάγραμμα 1: Το μέσο εισόδημα στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά με παιδιά (ανά έκθεση στην κρίση) 

 

 
 

Πηγή: Eurostat. Το μέσο εισόδημα εκφράζεται σε τιμές 2007 και στο εθνικό νόμισμα. 
Σημείωση: Δεν υπάρχουν στοιχεία για την Κύπρο, την Κροατία, τη Σλοβακία και την Τουρκία.   
 
Διάγραμμα 2: Ευρωπαϊκά νοικοκυριά με παιδιά που δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα (ανά 
έκθεση στην κρίση) 
 

 
 
 
Πηγή: Eurostat.  
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Σημείωση: Δεν υπάρχουν στοιχεία για την Κροατία, την Ελβετία και την Τουρκία.  
Οι τάσεις αυτές επιβεβαιώνονται από το Διάγραμμα 3, στο οποίο γίνεται αναφορά του τρόπου με 
τον οποίο άλλαξαν οι συνθήκες διαβίωσης των οικογενειών, σύμφωνα με τις ίδιες. Το μερίδιο των 
νοικοκυριών που χαρακτηρίζουν την κατάσταση τους ως «πολύ δύσκολη» έχει σημειώσει αύξηση 
κατά μέσο όρο σε όλες τις κατηγορίες, με πιο έντονη την περίπτωση των χωρών που έχουν πληγεί 
περισσότερο από την κρίση.2 
 
Διάγραμμα 3:Μερίδιο των ευρωπαϊκών νοικοκυριών που αναφέρουν ότι με το οικογενειακό τους 
εισόδημα η κατάστασή τους «είναι πολύ δύσκολη» (ανά έκθεση στην κρίση) 
 

 
 
 
Πηγή: Παγκόσμια Δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Gallup 
Σημείωση: Από τις 41 χώρες που καλύπτει η παρούσα έκθεση οι ακόλουθες δεν περιλαμβάνονται στο Διάγραμμα 3: 
Αυστρία, Κύπρος, Φινλανδία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Νορβηγία, Πορτογαλία, Σλοβακία, 
Σλοβενία και Ελβετία  
 
Παιδιά με άνεργους γονείς 
Ο αποκλεισμός από την αγορά εργασίας και οι περικοπές των κοινωνικών παροχών φαίνονται να 
αποτελούν τους κύριους παράγοντες που οδηγούν σε αυτές τις αλλαγές. Από το 2008 έως το 2012, 
το ποσοστό των νοικοκυριών, στα οποία το σύνολο των ενηλίκων ήταν άνεργοι, είχε τη 
μεγαλύτερη αύξηση στις χώρες με τα μεγαλύτερα ποσοστά παιδικής φτώχειας.3 Τα αποτελέσματα 
της έρευνας δείχνουν ότι το ποσοστό των παιδιών ηλικίας έως 17 ετών που ανήκουν σε άνεργες 
οικογένειες σχεδόν διπλασιάστηκε στην  Πορτογαλία και την Ισπανία, και σχεδόν τριπλασιάστηκε 
στη Δανία. Οι μεγαλύτερες απόλυτες αυξήσεις (πάνω από 5%) ήταν στη Βουλγαρία, στην Ελλάδα 
και στην Ισπανία. 
 
Διάγραμμα 4: Παιδιά 1- 17 ετών που ζουν σε οικογένειες ανέργων  
 

 
 
 
Πηγή: Eurostat.  
Σημείωση: Δεν υπάρχουν στοιχεία για την Ισλανδία, την Νορβηγία την Ελβετία και την Σουηδία. 
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Το Διάγραμμα 4 απεικονίζει αυτές τις τάσεις συναρτήσει της έκθεσης των διαφορετικών ομάδων 
στην ύφεση. Ο ΟΟΣΑ σε πρόσφατη αναφορά του επισήμανε τις επιπτώσεις της ανόδου της 
ανεργίας: «Με περισσότερα από 1 στα 8 άτομα του ενεργού πληθυσμού να ζουν σε νοικοκυριά 
που πλήττονται από την ανεργία, η επιτυχία των μέτρων αναδιανομής του πλούτου και της 
σχετικής οικονομικής πολιτικής υπολογίζεται σε μεγάλο βαθμό βάσει της δυνατότητας βελτίωσης 
της οικονομικής ασφάλειας των οικογενειών, οι οποίες στερούνται οποιουδήποτε εισοδήματος 
από εργασία. 
 
Φτωχοί εργαζόμενοι και άλλες ευπαθείς ομάδες 
Νοικοκυριά με δύο παιδιά έχουν κατά μέσο όρο 40% υψηλότερες ανάγκες για δαπάνες σε σχέση 
με άτεκνες οικογένειες. Από το παρόν, λοιπόν, προκύπτει πως τα νοικοκυριά με τέκνα έχουν 
μεγαλύτερες πιθανότητες να βιώσουν τη φτώχεια. 
 
Εάν, μάλιστα, σε αυτά προστεθούν και άλλες ευάλωτα κοινωνικά στρώματα, όπως οι οικογένειες 
μεταναστών ή οι μονογονεϊκές οικογένειες, τότε οι κίνδυνοι πολλαπλασιάζονται. Η ζωή ενός ή 
περισσότερων παιδιών μέσα σε ένα νοικοκυριό αυξάνει τον κίνδυνο της «φτώχειας στην 
απασχόληση» (απασχόληση κάτω από το όριο της φτώχειας) από το 7% στο 11%. Όσον αφορά 
τους μόνους γονείς, το ποσοστό σχεδόν διπλασιάζεται (20,2%). Στις χώρες που επλήγησαν 
περισσότερο από την κρίση, το ποσοστό των νοικοκυριών με παιδιά, τα οποία αδυνατούν να 
αντιμετωπίσουν απροσδόκητες δαπάνες έχει παρουσιάσει αύξηση περίπου 60% κατά μέσο όρο. 
Για ένα μεγάλο αριθμός νοικοκυριών, ακόμη και η μετά βίας παραμονή στα χαμηλότερα επίπεδα 
ζωής της μεσαίας τάξης είναι ολοένα πιο εύθραυστη. (βλέπε πλαίσιο 2) 
 
Διάγραμμα 5: Μεταβολή στη σοβαρή υλική στέρηση στην Ευρώπη (2008-2012) 
 

 
 
 
Πηγή: Eurostat.  
Σημείωση: Δεν υπάρχουν στοιχεία για Κροατία. 
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Πλαίσιο 2 
Ευρώπη: Μικρότερο εισόδημα, λιγότερη προστασία, υψηλότερα 
επίπεδα υλικής στέρησης 
Η γενική εικόνα της υλικής ευημερίας των οικογενειών αντικατοπτρίζεται στο Δείκτη Σοβαρής Υλικής 
Στέρησης. Από σοβαρή υλική στέρηση υποφέρουν παιδιά (0-17 ετών) νοικοκυριών τα οποία δε μπορούν 
να αντεπεξέλθουν οικονομικά σε μία από τις εξής εννέα ενέργειες: 1) αδυνατούν να πληρώσουν το ενοίκιο 
τους, την υποθήκη ή τα τέλη για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, 2) δε απολαμβάνουν κατάλληλη θέρμανση 
στα σπίτια τους, 3) αδυνατούν να αντιμετωπίσουν απροσδόκητα έξοδα, 4) δεν τρώνε τακτικά κρέας και 
πρωτεΐνες, 5) δεν πηγαίνουν διακοπές, 6) δεν έχουν τηλεόραση, 7) δεν έχουν πλυντήριο πιάτων, 8) δεν 
έχουν αυτοκίνητο, 9) δεν έχουν τηλέφωνο. Σε αντίθεση με τα αμιγώς νομισματικά μέτρα των οικονομικών 
πόρων των νοικοκυριών, ο εν λόγω δείκτης περιγράφει την ικανοποίηση βασικών υλικών αναγκών.3 

Το 2008, η θετική τάση των προηγούμενων ετών διεκόπη απότομα. Κατά την πρώτη φάση της ύφεσης 
(2008-2010), στις χώρες οι οποίες επλήγησαν εντονότερα από τη Μεγάλη Ύφεση, το ποσοστό των παιδιών 
που υπέφεραν από σημαντική υλική στέρηση είχε κατακόρυφη άνοδο ενώ στις υπόλοιπες χώρες 
σταθεροποιήθηκε σχετικά. Μετά το 2010, η στέρηση επιδεινώθηκε, κατά μέσο όρο, παντού. Σύμφωνα με 
την παρούσα ανάλυση, τα 2/3 των χωρών της Ευρώπης είδανε την υλική στέρηση να χειροτερεύει μετά το 
2008 (βλέπε Διάγραμμα 5), με μεγαλύτερες απόλυτες αυξήσεις αυτές της Κύπρου, της Ελλάδας και της 
Ουγγαρίας. Σε σχετικούς όρους, το ποσοστό σοβαρής υλικής στέρησης διπλασιάστηκε στην Ελλάδα και 
τριπλασιάστηκε στην Ισλανδία, παρόλο που η βάση τους ήταν χαμηλή. Στην ομάδα των χωρών που 
υπέστησαν το σκληρότερο πλήγμα, το ποσοστό των παιδιών που υπέφεραν από σοβαρές στερήσεις μέσα 
σε τέσσερα χρόνια σχεδόν διπλασιάστηκε. 

Αξίζει να σημειωθεί το μέγεθος της μεταβολής αυτής. Μεταξύ των 30 ευρωπαϊκών χωρών που 
μελετήθηκαν ο απόλυτος αριθμός των παιδιών που ζουν υπό σκληρή υλική στέρηση ανήλθε στα 
11.100.000 το 2012, 1.600.000 περισσότερα σε σχέση με το 2012. Η τάση αυτή είναι καθαρό αποτέλεσμα 
στο οποίο συμβάλλουν τόσο σημαντικές μειώσεις (περισσότερα από 300.000 που υφίστανται μειώσεις σε 
Γερμανία και Πολωνία) καθώς και άνευ προηγουμένου μειώσεις σε τέσσερις χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, 
Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο)4. Τα μισά σχεδόν από τα παιδιά που έχουν βιώσει την υλική στέρηση με 
σκληρό τρόπο (44%) κατά το έτος 2012 ζούσαν σε τρεις χώρες: στην Ιταλία (16%), Ρουμανία (12%) και 
στο Ηνωμένο Βασίλειο (14%). 

Οι προσωρινές εκτιμήσεις για το 2013 δείχνουν πως ένας αριθμός χωρών, κυρίως η Εσθονία και η 
Λεττονία, μπήκαν στο δρόμο της ανάκαμψης το 2012. Παρόλα αυτά, λόγοι για ανησυχία εξακολουθούν να 
υπάρχουν. Η επιδείνωση των επιπέδων του Δείκτη Σοβαρής Υλικής Στέρησης συνδέεται κυρίως με τα 
πρώτα πέντε στοιχεία στη λίστα, τα οποία είναι και τα πιο ευαίσθητα για το εισόδημα του νοικοκυριού. Τα 
τέσσερα τελευταία στοιχεία στέρησης, τα λεγόμενα «διαρκή καταναλωτικά αγαθά», τείνουν να 
παρουσιάσουν επιδείνωση κατά την τελευταία φάση, καθώς η ύφεση εξακολουθεί και οι οικογένειες 
αδυνατούν να αποκαταστήσουν ή να αντικαταστήσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία. 

Ο συνδυασμός της υλικής στέρησης και της εισοδηματικής φτώχειας μπορούν να συνδυαστούν για μια πιο 
ολοκληρωμένη θέαση της επίδρασης της ύφεσης σε νοικοκυριά με παιδιά. Σύμφωνα με το Διάγραμμα 6, ο 
απόλυτος αριθμός των φτωχών παιδιών στην Ελλάδα και στην Ιρλανδία έχει ανέλθει δραματικά, αφετέρου 
πρόκειται για αύξηση η οποία συντελέστηκε σε συνθήκες αυξημένης υλικής στέρησης (οι δύο χώρες 
βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις του πίνακα κατάταξης της παιδικής φτώχειας). Το ποσοστό των φτωχών 
εισοδηματικά παιδιών και εκείνων που έχουν υποστεί σκληρή στέρηση έχει τριπλασιαστεί στην Ελλάδα 
και έχει τετραπλασιαστεί στην Ισλανδία. 

 

                                                
3 των  Neubourg, C., J. Bradshaw, Y. Chzhen, G. Main, B. 
Martorano and L. Menchini, ‘Child Deprivation, 
Multidimensional Poverty and Monetary Poverty in 
Europe’, Innocenti Working Paper No. 2012-02, UNICEF 
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Πρόσβαση σε τροφή 
Η ημερήσια λήψη τροφής και η 

κατανάλωση θρεπτικής τροφής, όπως 
ψάρι και λαχανικά μειώθηκαν στις 

χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο 
από την οικονομική κρίση κατά τη 

διάρκεια της ύφεσης. Μετά το 2008, 
κάθε δύο μέρες το ποσοστό των 

νοικοκυριών με παιδιά που 
αδυνατούσαν να στηρίξουν οικονομικά 

ένα γεύμα με κόκκινο κρέας, 
κοτόπουλο, ψάρι (ή ισοδύναμο 

λαχανικό) υπερδιπλασιαζόταν σε 
Εσθονία, Ελλάδα, Ισλανδία και Ιταλία 
αγγίζοντας το 10%, το 18%, το 6% και 

το 16% αντίστοιχα. Το 2012 οι 
Εθνικές Επιτροπές UNICEF 

αναφέρουν σε έκθεση τους πως με 
σκοπό την καταπολέμηση του 

διογκούμενου προβλήματος του 
υποσιτισμού, διάφορες δημόσιες και 

ιδιωτικές πρωτοβουλίες 
αναπτύσσονται σε όλη την Ευρώπη 

όπως προγράμματα για τα γεύματα στα 
σχολεία, τράπεζες τροφίμων και δελτία 

γευμάτων. Επιπλέον, στις Ηνωμένες 
Πολιτείες περίπου 9.000.000 φτωχές 
γυναίκες και παιδιά λαμβάνουν κάθε 

χρόνο επισιτιστική βοήθεια σε 
ομοσπονδιακό επίπεδο, ενώ 

περισσότεροι από 47.000.000 
Αμερικάνοι μένουν σε νοικοκυριά τα 

οποία δυσκολεύονται να 
εξασφαλίσουν το καθημερινό γεύμα 

τους. Μεταξύ 2008 και 2013, το 
ποσοστό των οικογενειών στον 
Καναδά που απευθύνθηκαν σε 

τράπεζες τροφίμων αυξήθηκε κατά 
32%. 

Τροφή, στέγη και ανατροφή 
Οι ελλείψεις λόγω του οικογενειακού εισοδήματος μπορούν να έχουν ιδιαίτερα σκληρό αντίκτυπο στα 
παιδιά. Το φαγητό τους, το σπίτι τους, ο χρόνος που περνάνε με γονείς και φίλους καθώς και οι δημόσιες 
παροχές τις οποίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν είναι σημαντικοί παράγοντες που καθορίζουν την 
ευημερία τους. 
 
 

 
Συνθήκες στέγασης 
Οι εξώσεις, η καθυστέρηση ή και η αδυναμία αποπληρωμής των υποθηκών, οι κατασχέσεις αποτελούν 
θλιβερή πραγματικότητα σε αρκετές από τις χώρες που έχουν χτυπηθεί από την κρίση. Στην Ισπανία, από 
το 2008 έως το 2012 έχουν καταγραφεί από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημόσιας, Συνεταιριστικής και 
Κοινωνικής Στέγασης 244.000 παραδείγματα εξώσεων. Το 2013, στην Ιρλανδία, 400.000 ενυπόθηκα 
δάνεια σε αρνητική καθαρή θέση. Στην Ελλάδα, τουλάχιστο 60.000 ιδιοκτήτες κατοικιών  αντιμετώπισαν 
το 2013 άμεσα τον κίνδυνο έξωσης. Στις ΗΠΑ απ’ όπου ξεκίνησε και η χρηματοπιστωτική κρίση, από το 
2008 έχουν κατατεθεί περισσότερες από 13.000.000 κατασχέσεις. Η ύφεση έχει επίσης επηρεαστεί από τις 
αποταμιεύσεις και τις οικονομικές ευκαιρίες σε όλη την έκταση της χώρας. 
 

Διάγραμμα 6: Παιδική φτώχεια και σοβαρή υλική στέρηση 
στην Ελλάδα και την Ισλανδία (2008-2012) 

 
 
Πηγή: EU-SILC  
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Το κόστος στέγασης μπορεί να αποτελεί πρόκληση για μεγάλη μερίδα ανθρώπων πολύ πριν την 
πραγματοποίηση εξώσεων και κατασχέσεων. Το ενοίκιο, οι αποπληρωμές των ενυπόθηκων δανείων και οι 
άλλες δαπάνες για στέγαση είναι γενικά οι σημαντικότερες επιβαρύνσεις του οικογενειακού 
προϋπολογισμού. Το ποσοστό παιδιών που ανήκουν σε οικογένειες οι οποίες υφίστανται μεγάλες 
επιβαρύνσεις λόγω στεγαστικών δαπανών έχει αυξηθεί σε 19 ευρωπαϊκές χώρες από το 2008. Υπάρχουν 
περιπτώσεις όπου η έλλειψη πρόσβασης σε προσιτή στέγη έχει ακραίες συνέπειες μεταξύ των οποίων και η 
έλλειψη στέγης για παιδιά. 
 
Χρόνος και φροντίδα των γονέων 
Η διάρκεια και η ποιότητα του χρόνου τον οποίο οι γονείς περνάνε με τα παιδιά τους επηρεάζεται από τις 
μειώσεις του εισοδήματος και το περιρρέον άγχος. Αντίθετα με την άποψη που επικρατεί, η έλλειψη 
χρόνου από την πλευρά των γονέων είναι πιο έντονη στις πιο φτωχές χώρες. Το εκτεταμένο ωράριο 
εργασίας, η μειωμένη βοήθεια στο σπίτι και η έλλειψη δραστηριοτήτων κατά τον ελεύθερο χρόνο 
ενδεχομένως να αποδυναμώνουν τις οικογενειακές σχέσεις, με συνέπειες για το παιδί σε περιόδους 
νοητικής και συναισθηματικής ανάπτυξης του. Στην Ιταλία, για παράδειγμα, τα εν διαστάσει και 
διαζευγμένα ζευγάρια, υφίστανται εισοδηματικούς περιορισμούς οι οποίοι οφείλονται στην ύφεση που 
έρχεται να προστεθεί στις ήδη τεταμένες σχέσεις. Οι συνέπειες γίνονται ομοίως αισθητές και όσον αφορά 
τις τάσεις προς βία: στις ΗΠΑ, η μείωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών από το 2007 και έπειτα έχει 
συνδεθεί με τη σημαντική αύξηση των περιπτώσεων συχνού ξυλοδαρμού των παιδιών από τις μητέρες 
τους. Πιστεύουμε πως υπάρχει σύνδεση της μεγάλης μείωσης της εμπιστοσύνης των καταναλωτών κατά τη 
διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης, σύμφωνα με μετρήσεις του Δείκτη Ψυχολογίας Καταναλωτή, και της 
χειρότερης συμπεριφοράς των γονέων. Πιο συγκεκριμένα, τα χαμηλότερα επίπεδα εμπιστοσύνης των 
καταναλωτών συνδέονται με αυξημένα επίπεδα συχνού ξυλοδαρμού, γονεϊκή συμπεριφορά για την οποία 
υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα κινητοποίησης από τις υπηρεσίες παιδικής προστασίας. 
 
Βασικές παροχές 
Όσο τα οικογενειακά εισοδήματα μειώνονται και οι εξωτερικές συνθήκες επιδεινώνονται, τόσο αυξάνεται 
και ο κίνδυνος για την παιδική ζωή. Επιπλέον, η ικανότητα κυβερνήσεων και δημοσίων φορέων για 
προστασία τους δεν έχει σημειώσει ανάλογη βελτίωση σε κρίσιμους τομείς όπως αυτοί της υγείας και της 
εκπαίδευσης.  Το ποσοστό των νεαρών ενηλίκων ευρωπαϊκών χωρών που έχουν πληγεί σε μέτριο βαθμό ή 
σοβαρά και έχουν με ιατρικές ανάγκες που δεν ικανοποιούνται, έχει αυξηθεί σημαντικά από το 2008. 
Περισσότερες από το 1/3 των χωρών του ΟΟΣΑ μείωσαν σημαντικά τις δαπάνες για την εκπαίδευση μετά 
το 2010, ενώ αρκετές τις πάγωσαν. Οι περικοπές αυτές θα έχουν τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και 
μακροπρόθεσμες συνέπειες. 
 
Διάγραμμα 7 

 
Πηγή: Eurostat (anchored headcount), EU-SILC (anchored poverty gap). 
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Τα παιδιά υποφέρουν περισσότερο; 
Πώς η κρίση επηρεάζει την ανισότητα; Η ανισότητα μπορεί να μειωθεί μέσω απώλειας 
εισοδήματος των εύπορων νοικοκυριών και παράλληλης διαρκούς προστασίας από τα υπάρχοντα 
δημόσια μέτρα και τους μηχανισμούς ασφαλείας της πολιτείας. Ωστόσο, χειροτέρευση της 
ανισότητας μπορεί να υπάρξει στην περίπτωση που το βάρος της ύφεση πέσει πάνω στους πιο 
εισοδηματικά αδύναμους. Συμπεραίνουμε πως, ο τρόπος με των οποίο οι συνέπειες επεκτείνονται 
εξαρτάται λιγότερο από το βάθος της ύφεσης και περισσότερο από τις υπάρχουσες οικονομικές 
δομές και τα δίκτυα κοινωνικής ασφάλειας με σημαντικότερα τα μέτρα σε επίπεδο πολιτικό. 
Για να εκτιμηθεί αν τα παιδιά όντως βίωσαν δυσανάλογα τις επιπτώσεις της κρίσης, έγινε 
σύγκριση της κατάστασης του μέσου παιδιού με εκείνου που ανήκει στα χαμηλώτερο 
εισοδηματικό στρώμα. Εκτιμήθηκαν, επίσης, οι επιπτώσεις σε παιδιά που ανήκουν σε ιδιαίτερα 
ευάλωτες ομάδες, όπως οι μετανάστες, οι μονογονεϊκές οικογένειες και τα νοικοκυριά που 
πλήττονται από την ανεργία. Το ίδιο έγινε και για τις επιπτώσεις της ύφεσης σε άλλες 
παραδοσιακά ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι καθώς και στο σύνολο της 
κοινωνίας. 
 
Επιπτώσεις στους πιο φτωχούς 
Η θέση των φτωχότερων παιδιών στην πραγματικότητα έχει χειροτερέψει για την 
πλειονότητα των χωρών  από το 2008  
Στις περισσότερες από τις χώρες που μελετήθηκαν, από το 2008 και έπειτα, η κατάσταση στην 
οποία έχουν βρεθεί τα φτωχότερα παιδιά έχει στην πραγματικότητα χειροτερέψει. Ο δείκτης 
χάσματος της φτώχειας (βλέπε Διάγραμμα 7) αποτυπώνει το βάθος του φαινομένου μέσω του 
υπολογισμού της απόστασης του ορίου της φτώχειας από το μέσο εισόδημα εκείνων που βρίσκονται 
κάτω από τη όριο, η οποία εκφράζεται ως ποσοστό του ορίου της φτώχειας. Το ποσοστό αυξάνεται στην 
περίπτωση των παιδιών, εφόσον η ύφεση παρουσιάζει εξέλιξη στις χώρες που βιώνουν πιο έντονα τις 
συνέπειες της. Το χάσμα της φτώχειας είναι υψηλότερο στις χώρες όπου η φτώχεια έχει σημειώσει και τη 
μεγαλύτερη άνοδο, γεγονός που καθιστά μεγαλύτερη τόσο την έκταση όσο και την ένταση της. Στην 
Ελλάδα και στην Ισπανία, τα φτωχά παιδιά βρίσκονταν ακόμη πιο κάτω από το όριο της φτώχειας το 2013 
σε σχέση με το 2008. Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή η μορφή διάκρισης αυξήθηκε σε κάποιες χώρες 
στις οποίες η παιδική φτώχεια μειώθηκε συνολικά, όπως το Βέλγιο και η Σλοβακία, κάτι που 
υποδηλώνει πως οι αλλαγές στη φορολογία και στους φόρους μεταβίβασης που ως στόχο είχαν να 
βοηθήσουν τα πιο φτωχά παιδιά ήταν μάλλον αναποτελεσματικές. 

Επιπτώσεις στις πιο ευάλωτες ομάδες 
Τα επίπεδα φτώχειας που συζητήθηκαν παραπάνω πιθανώς να αποκρύπτουν την κατάσταση των 
παιδιών που βρίσκονται σε ιδιαίτερα ευαίσθητες καταστάσεις π.χ. παιδιών που ανήκουν σε 
άνεργες, μονογονεϊκές, πολυμελείς οικογένειες ή σε οικογένειες μεταναστών. Η επιδείνωση των 
συνθηκών διαβίωσης έχουν ήδη υπογραμμιστεί στην 10η Αναφορά, στην οποία καλούσαμε σε 
μέτρα και δράσεις για την προστασία τους. Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν με ποιον τρόπο αυτές οι 
ομάδες εξακολουθούν να εμφανίζονται στο πιο σοβαρό εύρος των στατιστικών στοιχείων για τη 
φτώχεια. Οι ανάγκες τους τώρα περισσότερο από ποτέ ζητούν συγκεκριμένη προσοχή και 
παροχές, είδη τα οποία συχνά είναι τα πρώτα που εξαφανίζονται σε μια οικονομική κρίση.  
Το διάγραμμα 9 δείχνει πως οι επιπτώσεις της ύφεσης στα παιδιά που ανήκαν σε οικογένειες 
μεταναστών ήταν πιο σημαντικές στην Ευρώπη συγκριτικά με τα παιδιά που δεν ανήκαν σε 
οικογένειες μεταναστών. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, η παιδική φτώχεια αυξήθηκε ταχύτερα (η 
είχε πιο αργή μείωση) για τα παιδιά-μέλη οικογενειών μεταναστών σε σχέση με τα άλλα παιδιά. 
Σημαντικότερο παράδειγμα είναι η Ελλάδα, όπου τα επίπεδα φτώχειας παιδιών μεταναστών 
σημείωσαν άνοδο 35 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με τις 15 ποσοστιαίες μονάδες για τα 
υπόλοιπα παιδιά. Στην Ισλανδία, το ποσοστό φτώχειας στα παιδιά μεταναστών αυξήθηκε κατά 38 
μονάδες, διπλάσια αύξηση, δηλαδή, σε σχέση με τα παιδιά μη προερχόμενων από οικογένειες 
μεταναστών. Ως εκ τούτου, στις δύο χώρες όπου η παιδική φτώχεια σημείωσε τη μεγαλύτερη 
άνοδο, τα παιδιά μεταναστών τη βίωσαν με τρόπο δυσανάλογο. 
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Πλαίσιο 3 - Η ελληνική κρίση μέσα από τα μάτια ενός παιδιού 
Οι δείκτες της παρούσας Έκθεσης δεν αποτυπώνουν πλήρως τις αλλαγές στον τρόπο ζωής των παιδιών. 
Επιδιώκοντας μια πιο διεισδυτική γνώση των προοπτικών για τα παιδιά, αναθέσαμε έγκαιρα την ανάλυση 
της πολύ πρόσφατης έρευνας (2014) για την Υγειονομική Συμπεριφορά των Παιδιών Σχολικής ηλικίας 
(HBSC) με θέμα τη συμπεριφορά μαθητών ηλικίας 11, 13 και 15 ετών καταγόμενων από την Ελλάδα, 
χώρα η οποία συγκαταλέγεται μεταξύ αυτών που πλήχθηκαν περισσότερο από την κρίση. Τα 
αποτελέσματα είναι διδακτικά. 

Παρά τις έντονες προσπάθειες των οικογενειών να προστατεύσουν το παιδί τους από τις χειρότερες 
συνέπειες της κρίσης, οι Έλληνες μαθητές αποκάλυψαν πως έχουν βαθιά επίγνωση των προβλημάτων που 
επηρεάζουν το άμεσο περίγυρο τους. Ο αριθμός των ατόμων που δηλώνει πως η οικογένειά του δε 
βρίσκεται σε καλή οικονομική κατάσταση διπλασιάστηκε από το 7,2% το 2006 στο 14,5% το 2014. Μια 
αυξανόμενη μερίδα τους ανέφερε πως η οικονομική κατάσταση της περιοχής όπου ζούσε είχε χειροτερέψει 
(από 22,2% σε 29,5% την ίδια περίοδο).5 Το 2014, περισσότερα από ένα παιδιά είχαν μείνει άνεργα, 5% 
δήλωσαν πως η οικογένειά τους αδυνατούσε να εξασφαλίσει τροφή και σχεδόν 30% δήλωσαν πως η 
οικογένειά τους είχαν πάψει να κάνουν ταξίδια διακοπών (βλέπε Διάγραμμα 8). Περίπου 1 στους 10 
μαθητές αναγκάστηκαν να διακόψουν τα ιδιαίτερα μαθήματα που παρακολουθούσαν, είτε υποχρεωτικά 
μετακινήθηκαν σε άλλη περιοχή ή σε σπίτι συγγενή ενώ ένα 3% εγκατέλειψε το ιδιωτικό σχολείο και πήγε 
σε δημόσιο. 

Τα παιδιά που ερωτήθηκαν είχαν πλήρη άποψη και άλλων συνεπειών  της ύφεσης, όπως το αυξημένο 
άγχος των γονέων λόγω περικοπών στο εισόδημα τους ή λόγω της απώλειας της θέσης εργασίας τους. Τα 
γεγονότα αυτά επηρεάζουν τις οικογενειακές σχέσεις, όπως φαίνεται από τη μερίδα εκείνων οι οποίοι 
δηλώνουν ένταση και καβγάδες εντός της οικογένειάς τους σε ποσοστό 27%. Το ποσοστό των παιδιών που 
δήλωσαν πολύ ικανοποιημένα από τις ενδοοικογενειακές σχέσεις μειώθηκε κατά 3% μεταξύ 2006 και 
2014. Σχετικά με το πόσο ικανοποιημένα είναι από τη ζωή τους γενικότερα, το μέρος των παιδιών που 
απολάμβαναν μια πολύ καλή ποιότητα ζωής μειώθηκε κατά 10% κατά την ίδια περίοδο.  

Διάγραμμα 8: 
Οι επιπτώσεις της κρίσης στην Ελλάδα σύμφωνα με δηλώσεις παιδιών των οποίων τουλάχιστον ο ένας 
γονέας έχασε τη δουλειά του (21,3%), δεν έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν φαγητό (5,4%), όχι 
διακοπές/ταξίδια (27,9%), σταμάτησαν ιδιαίτερα μαθήματα (10,5%), άλλαξαν σχολείο (3%), μετακόμισαν 
σε άλλη περιοχή (8,2%) ή βιώνουν εντάσεις στην οικογένεια (27,3%). 

 
Πηγή: 2014 HBSC survey 

 
                                                
5 Kokkevi, A., M. Stavrou, E. Kanavou and A. Fotiou. 
‘The Repercussions of the Economic Recession in 
Greece on Adolescents and their Families’, Innocenti 
Working Paper No. 2014-07, UNICEF Office of 
Research, Florence, 2014. 
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Διάγραμμα 9: Απόλυτη διαφορά στη μεταβολή της “αγκυροβολημένης” φτώχειας (2008-2012) 
μεταξύ παιδιών σε νοικοκυριά μεταναστών και άλλων παιδιών στην Ευρώπη (%). 

 
Πηγή: EU-SILC. 
Στοιχεία του 2011 χρησιμοποιούνται για Βέλγιο και Ιρλανδία. Εξαιρούνται χώρες με ανεπαρκή στοιχεία για 
οικογένειες μεταναστών. Οι μπάρες δείχνουν αλλαγή στις απόλυτες τιμές της φτώχειας με τις θετικές τιμές να 
υποδεικνύουν επιδείνωση της κατάστασης των παιδιών σε νοικοκυριά μεταναστών σε σχέση με τα άλλα παιδιά. 
 
Άλλες ομάδες παιδιών που υφίστανται βαρύτερο το φορτίο της ύφεσης περιλαμβάνουν αυτές που 
ανήκουν σε μονογονεϊκές ή πολυμελείς οικογένειες και σε νοικοκυριά με χαμηλή ένταση 
εργασίας. Ανάμεσα σε 30 ευρωπαϊκές χώρες, η Ελλάδα παρουσιάζει τα υψηλότερα επίπεδα 
ανισότητας ως επίπτωση της ύφεσης στα παιδιά. Η τάση είναι παρόμοια και για τα παιδιά εκείνα 
τα οποία ζουν σε νοικοκυριά που πλήττονται από την ανεργία ή είναι μέλη μονογονεϊκών 
οικογενειών. Εντούτοις, για τις χώρες εκείνες οι οποίες βρίσκονται στο υψηλότερο σημείο του 
φάσματος της παιδικής φτώχειας, η φτώχεια μειώθηκε στα παιδιά-μέλη ευάλωτων οικογενειών, 
όπως στην περίπτωση της μονογονεϊκής οικογένειας στην Κύπρο και στην Τσεχία και των 
ανέργων οικογενειών στο Βέλγιο και στο Ηνωμένο Βασίλειο καθώς και των πολύτεκνων 
οικογενειών στη Λιθουανία και στην Ισπανία. 
 
Μεικτές τάσεις παρατηρούνται και σε αριθμό κρατών που δεν είναι μέλη της Ε.Ε. ή του ΟΟΣΑ. 
Τα παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών του Ισραήλ, για παράδειγμα, έχουν βιώσει την αύξηση της 
φτώχειας, παρά τη μικρή της μείωση στις οικογένειες με δύο γονείς. Αντιθέτως, η παιδική 
φτώχεια μειώθηκε συνολικά σε Καναδά και Ιαπωνία· ωστόσο, παρόλο που τα ποσοστά φτώχειας 
είχαν ταχύτερη μείωση στις μονογονεϊκές οικογένειες, παρέμειναν ουσιαστικά υψηλότερα σε 
σχέση με αυτά των οικογενειών με δυο γονείς, στοιχείο που υπογραμμίζει τις βαρύτερες 
επιπτώσεις των οικονομικών συνθηκών σε παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών σε σχέση με άλλες 
οικογένειες. 
 
Επιπτώσεις στα παιδιά σε σχέση με άλλες ομάδες 
Διαφορετική προσέγγιση για την εκτίμηση του τρόπου με τον οποίο τα παιδιά έχουν πληγεί από 
την ύφεση μπορεί να γίνει μέσω της σύγκρισης των παιδιών που βιώνουν τη φτώχεια και του 
γενικού πληθυσμού. Σε πολλές χώρες, νοικοκυριά με παιδιά έχουν βιώσει κατά καιρούς πιο 
έντονη αύξηση της φτώχειας και της υλικής στέρησης από τον εθνικό μέσο όρο. Στις μισές από τις 
χώρες που μελετήθηκαν, η φτώχεια αυξήθηκε γρηγορότερα (είτε αλλού μειώθηκε με πολύ πιο 
αργούς ρυθμούς) για τα παιδιά παρά για τον πληθυσμό ως σύνολο. 
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Για την εξίσου ευάλωτη ομάδα των ηλικιωμένων, τα στοιχεία στην παρούσα ανάλυση είναι 
καλύτερα. Το Διάγραμμα 10 δείχνει πως το ποσοστό ανθρώπων που απειλούνται από τη φτώχεια 
σε πληθυσμούς ηλικίας κάτω των 18 και άνω των 65 την περίοδο 2008-2012. Οι μπλε τελείες 
δείχνουν τη διαφορά του επιπέδου της φτώχειας στα παιδιά  και τη διάφορα του επιπέδου της 
φτώχειας στους ηλικιωμένους κατά την ίδια περίοδο. Με εξαίρεση τρεις χώρες από το σύνολο των 
31 χωρών που αναλύθηκαν, το ποσοστό αυξήθηκε ταχύτερα (η μειώθηκε με αργότερους ρυθμούς) 
στους νέους συγκριτικά με τους ηλικιωμένους (θετικές τιμές για τις μπλε τελείες). Σε 24 από τις 
31 χώρες, υπάρχει τάση για μείωση των επιπέδων των ηλικιωμένων που απειλούνται από τη 
φτώχεια παρά την αύξηση της παιδικής φτώχειας σε 20 χώρες. Σε 8 χώρες, το χάσμα της παιδικής 
φτώχειας μεταξύ των δύο ομάδων ξεπερνά τις 10 ποσοστιαίες μονάδες. Τα συγκεκριμένα νούμερα 
υποδεικνύουν λειτουργία των μέτρων προστασίας των ενηλίκων όποτε αυτά χρειάζονται. 
 
Διάγραμμα 10: Απόλυτη διαφορά στη μεταβολή της “αγκυροβολημένης” φτώχειας (2008-2012) 
μεταξύ παιδιών και ηλικιωμένων (%). 

 
Πηγή: Eurostat (last update 14.07.2014). 
Ταξινομημένο με βάσει την αύξηση του ποσοστού της “αγκυροβολημένης” φτώχειας μεταξύ παιδιών και πληθυσμού. 
 
Μια γενιά στο περιθώριο 
Μακροπρόθεσμες συνέπειες της Μεγάλης Ύφεσης πρέπει να αναζητηθούν και στην ανεργία των 
εφήβων και των νέων. Η ανεργία των νέων και η υποαπασχόληση έχουν πάρει ανησυχητικές 
διαστάσεις σε πολλές χώρες. Σε συνδυασμό με τα στοιχεία του  Πίνακα Κατάταξης 2 (βλέπε 
Κεφάλαιο 2), η παρούσα Έκθεση εξετάζει τους βασικούς δείκτες της αγοράς εργασίας για τους 
νέους, συμπεριλαμβανομένων πρόσφατων στοιχείων για την εικόνα που οι ίδιοι έχουν για τον 
εαυτό τους. Πρόκειται για την ιστορία μιας γενιάς, η περιθωριοποίηση της οποίας, αν δεν 
αντιμετωπιστεί, θα μπορούσε να έχει πολύ υψηλό κοινωνικό κόστος. 
Η επιδημία της ανεργίας των νέων 
Τα διαγράμματα 11, 12 και 13 δίνουν μια εικόνα της νεανικής εργασίας στην ύφεση, αυτό που ο 
Ευρωπαίος Επίτροπος για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου Nils Muižnieks αποκαλεί «παθολογία 
της λιτότητας». 
Μεταξύ 2008-2013, μόνο 7 από το σύνολο των 41 χωρών που καλύπτονται από την έκθεση δεν 
είχαν αύξηση της ανεργίας στα άτομα ηλικίας 15-24 ετών. Τέσσερις χώρες ξεχωρίζουν δεδομένων 
των αυξανόμενης πορείας τους που ξεπερνά τις 25 ποσοστιαίες μονάδες: Κροατία, Κύπρος, 
Ελλάδα και Ισπανία. Η ανεργία στους νέους στις ίδιες 4 χώρες είχε σταδιακή μείωση κατά την 
περίοδο 2004/2005 έως 2997/2008. Η ύφεση ανέστρεψε τη συγκεκριμένη τάση. 
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Το πλαίσιο της φτώχειας είναι πιο έκδηλο στην Ελλάδα και την Ισπανία. Στην ηλικιακή ομάδα 15-
24, η ανεργία από την ήδη υψηλή βάση που κατείχε σε ποσοστό πάνω από το 20% ξεπέρασε το 
50% το 2013. Το 50% των ατόμων που αναζητούσαν δουλειά έμειναν άνεργοι. Κράτη με τόσο 
μεγάλο ποσοστό ανεργίας στους νέους αντιμετωπίζουν εξαιρετικές προκλήσεις, όπως η 
βιωσιμότητα των εθνικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων. Γενικότερα, η ανεργία των νέων 
προχωρά παράλληλα με τη συνολική ανεργία των ενηλίκων, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν 
υπάρχουν εξαιρέσεις: στην Ιταλία, τα επίπεδα ανεργίας στα άτομα ηλικίας 15-24 αυξήθηκαν κατά 
τέσσερις φορές σε σχέση με τα αντίστοιχα της ηλικιακής ομάδας 25-54. 

Διάγραμμα 12:  

 
Πηγή: Eurostat, OECD stat. 
 
Διάγραμμα 11 – Διάγραμμα 13: Ανεργία νέων & σχετικές τάσεις σε προσωρινή και 
μακροπρόθεσμη ανεργία στις περισσότερο πληγείσες χώρες 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πηγή: Eurostat 
 
Εξαιρετικά πολλοί οι νέοι εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης 
Ως όργανο για τη μέτρηση της νεανικής αγοράς εργασίας, οι δείκτες ανεργίας έχουν σημαντικούς 
περιορισμούς δεδομένου ότι παραβλέπει όσους δεν είναι οικονομικά ενεργοί. Έτσι, οι έρευνες 
συγκεντρώνουν στοιχεία για τους νέους που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή 
κατάρτισης. Ο δείκτης ΝΕΕΤ περιλαμβάνει τόσο όσους βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας 
(άνεργοι) όσο και τους ανενεργούς. Ο δείκτης αποτελεί μέτρο για τον υπολογισμό του ποσοστού 
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του νεανικού πληθυσμού που απουσιάζει από την αγορά εργασίας και την εκπαίδευση όσο και 
εκείνων που απογοητεύτηκαν και αποχώρησαν. Σε μερικές χώρες, όπως το Μεξικό και η Τουρκία, 
τα υψηλά ποσοστά ανέργων φαίνονται να οφείλονται στη μεγάλη αναλογία γυναικών με 
οικογένεια. Σε χώρες με μεγαλύτερη αύξηση του δείκτη ΝΕΕΤ, κυρίως στην Ελλάδα και στην 
Κύπρο, τη μεταβολή κυριαρχούσε η αυξανόμενη ανεργία των νέων. Σε χώρες όπως η Λεττονία 
και η η Λιθουανία (οι οποίες έχουν ζήσει την ανοδική πορεία του δείκτη ΝΕΕΤ) καθώς και η 
Σλοβακία και η Ισπανία (οι οποίες βίωσαν πιο έντονα την ανοδική έκρηξη του), η αύξηση ήταν 
επίσης αποτέλεσμα της αυξανόμενης ανεργία των νέων παρά την παράλληλη μείωση της αεργίας. 
Στον αντίποδα, η αύξηση του του δείκτη ΝΕΕΤ στη Ρουμανία κυριεύτηκε από την αυξημένη 
ανεργία. Το ίδιο συνέβη και στην Τουρκία, όπου η πτώση της αεργίας προκάλεσε τεράστια 
μείωση του δείκτη ΝΕΕΤ. 
 
Δυστυχώς, ακόμη και σπάνιες περιπτώσεις όπου τα ποσοστά ανεργίας η αεργίας πέφτουν δε 
συνεπάγονται εύρεση σταθερών και σε λογικά πλαίσια αμειβόμενων θέσεων (βλέπε Διάγραμμα 
13). Όσον αφορά το τμήμα με ηλικία 15-24 των χωρών που είχαν πιο έντονη έκθεση στην κρίση, 
το ποσοστό ατόμων με μερική απασχόληση έχει τριπλασιαστεί. Η σύναψη συμβολαίου πλήρους 
απασχόλησης αποτελεί πιο συχνό φαινόμενο για τους νέους επιδίδοντας στην αγορά εργασία ένα 
χαρακτήρα ακόμη πιο επισφαλή. Η αύξηση των ποσοστών ανεργίας σε βάθος χρόνου (μεγαλύτερο 
των 12 μηνών) των πιο εκτεθειμένων στην κρίση χωρών οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ανεργία 
των νέων. 
 
Η αγορά εργασίας αποτελούσε πρόβλημα για τους εφήβους και τους νέους ενήλικες πριν το 2008, 
εξαιτίας όμως της κρίσης έλαβε μέγεθος ανάλογο μιας ολόκληρης γενιάς. Η σύνδεση των τάσεων 
αυτών δε πρέπει να υποτιμηθεί. Μια μακρά περίοδος υποαπασχόλησης ή έλλειψης οικονομικής 
δραστηριότητας μπορεί να έχει μόνιμες επιπτώσεις στην οικονομική ασφάλεια κάποιου εφ’ όρου 
ζωής. Μπορεί να καταστεί εμπόδιο στα επαγγελματικά σχέδια, να μειώσει τις προσδοκίες και να 
οδηγήσει σε πτώση του ηθικού. Σε επίπεδο κοινωνιών, αυξάνει την ζήτηση για κοινωνικές 
παροχές, μειώνει τις εισφορές του εργατικού δυναμικού στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης 
αποσαθρώνοντας με αυτόν τον τρόπο ένα πυλώνα κοινωνικής συνοχής. 
Περίληψη 
Τις μεγαλύτερες επιπτώσεις της κρίσης και ενδεχομένως για τον περισσότερο καιρό τις βίωσαν οι 
πιο αδύναμοι. Το κεφάλαιο αυτό δείχνει τους διάφορους αλληλο-επικαλυπτόμενους τρόπους με 
τους οποίους τα παιδιά υπέφεραν την κρίση, ενώ άλλοι, όπως οι ηλικιωμένοι, κατάφεραν να 
προστατευτούν. Αναδεικνύοντας τον αριθμό  των χωρών των οποίων τα παιδιά βίωσαν τις έντονες 
αυξήσεις της υλικής στέρησης (ίσως μια καλύτερη μακροπρόθεσμη μέτρηση της φτώχειας), 
υπογράμμισε τους κινδύνους για ολόκληρη τη ζωή που μπορεί να έχει η είσοδος  στην αγορά 
εργασίας κατά την περίοδο της ύφεσης. 
 
Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για μια αποθαρρυντική αναίρεση όσων κάποτε συνιστούσαν μια 
θετική τάση προς την εδραίωση των δικαιωμάτων των νέων. Η πρόοδος που σημειώθηκε στο 
χώρο της εκπαίδευσης, της υγείας και της κοινωνικής προστασίας μέσα στα προηγούμενα 50 
χρόνια βρίσκεται πλέον σε κίνδυνο. 
 
Παρόλα αυτά, υπάρχουν ακόμη κάποια σημάδια ελπίδας. Δεκαοχτώ από τις χώρες που 
αναλύθηκαν για την παρούσα έκθεση κατάφεραν να περιορίσουν ή ακόμη και να μειώσουν, την 
παιδική φτώχεια μέσα στην οικονομική θύελλα. Τέσσερις από αυτές ακόμη μείωσαν το χάσμα 
μεταξύ των φτωχών και των πιο φτωχών παιδιών. Παρά την ύφεση, η δυσανάλογη ανεργία των 
νέων απεφεύχθη σε αρκετές χώρες, και σε πολλές άλλες, τα δημόσια και ιδιωτικά δίκτυα 
ασφαλείας αποδείχθηκαν ανθεκτικά σε μια περίοδο μεγάλης ανάγκης. Το κεφάλαιο 4 
παρακολουθεί τον τρόπο ανταπόκρισης των χωρών καθώς και τις επιπτώσεις για τα παιδιά. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4  
ΑΝΙΣΑ ΜΕΤΡΑ 
 
Στην αρχή της Μεγάλης Ύφεσης, κάποιες χώρες βρίσκονταν σε καλύτερη θέση απ’ ότι άλλες για 
την αντιμετώπιση της οικονομικής θύελλας, ενώ κάποιες εφάρμοζαν ισχυρά μέτρα κοινωνικής 
προστασίας. Εντούτοις, σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε ο τρόπος με τον οποίο οι κυβερνήσεις 
ανταποκρίθηκαν στην κρίση. Η φτώχεια αυξήθηκε στις περισσότερες χώρες, αλλά μειώθηκε σε 
άλλες. Παρόλο που η ύφεση ήταν παγκόσμια, ωστόσο, δεν εξελίχθηκε σε σοβαρή κρίση για τα 
παιδιά όλων των χωρών. 

Το Διάγραμμα 14 παρακάτω, συγκρίνει τις μεταβολές της παιδικής φτώχειας με τις μεταβολές του 
ΑΕγχΠ. Από τα 41 καταγεγραμμένα κράτη μέλη της Ε.Ε./ΟΟΣΑ, μεγαλύτερη αύξηση της 
φτώχειας σημείωσαν όσα εκτέθηκαν περισσότερο στην ύφεση. Μια ακόμη πιο κοντινή εξέταση 
των στοιχείων δείχνει πως, ενώ στις περισσότερες χώρες η παιδική φτώχεια αυξήθηκε, σε κάποιες 
μειώθηκε. Στην Κροατία και στην Κύπρο, χώρες με παρόμοιες οικονομικές συνθήκες, η έκβαση 
ήταν πολύ διαφορετική για την ευημερία των παιδιών. Αν και η οικονομική ανάπτυξη της 
Λιθουανίας και του Μεξικού ήταν μέτρια (έως και δυναμική), οι δείκτες παιδικής φτώχειας 
παρουσίασαν κάθοδο. 

Στοχεύοντας στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι κυβερνήσεις αντιμετώπισαν την ύφεση 
και, κυρίως του τι λειτούργησε σωστά στις χώρες όπου τα επίπεδα της παιδικής φτώχειας δεν 
χειροτέρεψαν (ή ακόμη και βελτιώθηκαν), το κεφάλαιο αυτό εξετάζει την ποιότητα και την 
ποσότητα των κυβερνητικών μέτρων τα πέντε προηγούμενα έτη καθώς και κάποιες τελικές 
σκέψεις σχετικά με την περίοδο πριν την ύφεση. 

Διάγραμμα 14: 

 
Επιπλέον επεξηγηματικές σημειώσεις βιβλιογραφία και πηγές στην πρωτότυπη έκδοση στο www.unicef-irc.org 
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Τι ξοδεύτηκε και πώς 
Στην αρχή της ύφεσης, όχι προς έκπληξη μας, η παιδική φτώχεια ήταν χαμηλότερη στην 
περίπτωση όπου οι δημόσιες δαπάνες για την οικογένεια και το παιδί ήταν υψηλότερες. Κατά τη 
διάρκεια της ύφεσης, αναμενόταν από τα κράτη πρόνοιας αύξηση των δαπανών για κοινωνική 
προστασία, όπως και έγινε σε πολλές περιπτώσεις. Σε αυτές τις χώρες, η υγεία και η ευημερία των 
πολιτών, ειδικά αυτών που έχουν οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες, διαφυλάσσονται από 
επιδόματα, προγράμματα υποστήριξης των ανέργων, συντάξεις και άλλες παροχές. Σε περίοδο 
ύφεσης, οι παροχές αυτές λειτουργούν ως αντι-κυκλικοί σταθεροποιητές της οικονομίας. 

Εκτός αυτών, οι χώρες του ΟΟΣΑ καθώς και άλλες υιοθέτησαν δέσμες μέτρων για την τόνωση 
της οικονομίας κατά την πρώτη φάση της ύφεσης, αυξάνοντας τις δημόσιες δαπάνες (βλέπε 
Διάγραμμα 15). Ωστόσο, δεδομένης της ανθεκτικότητας της ύφεσης, τα κρατικά έσοδα μειώθηκαν 
και τα ελλείμματα αυξήθηκαν σημαντικά σε πολλές χώρες. Η αυξανόμενη πίεση των 
χρηματοπιστωτικών αγορών ανάγκασε πολλές κυβερνήσεις να προβούν σε περικοπές στον 
προϋπολογισμό. Η στροφή 180ο ήταν ιδιαίτερα αιφνίδια. 
Διάγραμμα 15: Αλλαγές στις δημόσιες δαπάνες, 2007-2009 

 
Πηγή: Eurostat 
 
Ενώ η Ευρώπη περιόριζε τις δαπάνες της, η Χιλή, η Κίνα, η Δημοκρατία της Κορέας και οι ΗΠΑ 
εφάρμοζαν επεκτατική πολιτική για στηρίξουν τις οικονομίες τους. Η Νορβηγία ήταν η μοναδική 
εξαίρεση της Ευρώπης, ενώ στη Σουηδία και στην Ελβετία τα μέτρα εξυγίανσης που 
εφαρμόστηκαν αντιπροσωπεύουν ποσοστό μικρότερο από 0.5% του ΑΕγχΠ. 
Οι επιπτώσεις για τις χώρες που κατέβαλαν παρόμοιες προσπάθειες στον τομέα της φορολογίας 
και με ίδιο βαθμό έκθεσης στην κρίση (Βλέπε Πλαίσιο 1 του Κεφαλαίου3 για τα κριτήρια 
έκθεσης) ήταν ανάμεικτες. 

Μια εκτίμηση των κυβερνητικών μέτρων υποδεικνύει πως η αποτελεσματικότητα τους σχετιζόταν 
με το αρχικό περιθώριο δράσης, όπως και με την έκταση και το σχεδιασμό των πρωτοβουλιών εκ 
μέρους της κυβέρνησης. Οι στοχευμένες πληρωμές τοις μετρητοίς για τις φτωχότερες οικογένειες 
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Διάγραμμα 18 
Δαπάνες κοινωνικής 
προστασίας, μερίδιο συνολικών 
δαπανώ (μπλε γραμμή, 
αριστερός άξονας) και δαπάνες 
σχετιζόμενες με οικογένειες και 
παιδιά, μερίδιο συνολικών 
δαπανών κοινωνικής 
προστασίας (μπλε μπάρες, 
δεξιός άξονας).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πηγή: Eurostat 

με παιδιά συνέβαλαν στην προστασία ευάλωτων οικογενειών και στην ταυτόχρονη ενίσχυση της 
οικονομίας: Μερικά παραδείγματα: 

Η Χιλή και το Μεξικό είχαν βιώσει θεαματική οικονομική και κοινωνική βελτίωση κατά τη 
δεκαετία που προηγήθηκε της χρηματοπιστωτικής κρίσης, την περίοδο όμως 2008-2009 
χτυπήθηκαν σκληρά από την πτώση του εμπορίου που προκλήθηκε ως συνέπεια της ύφεσης. Η 
Χιλή, η οποία είχε μεγαλύτερα δημοσιονομικά περιθώρια, είχε διπλάσιες δαπάνες σε σχέση με 
αυτές που είχε το Μεξικό για την πραγματοποίηση της δέσμης δημοσιονομικών μέτρων, με σκοπό 
την υποστήριξη οικογενειών με παιδιά μέσω της επέκτασης των υφιστάμενων προγραμμάτων 
κοινωνικής προστασίας, της εξάπλωσης των χρηματικών παροχών στις φτωχότερες οικογένειες με 
παιδιά και της διεύρυνσης μέτρων για την αγορά εργασίας όπως η ασφάλιση κατά της ανεργίας. 
Το Μεξικό εισήγαγε παρόμοιο πακέτο δημοσιονομικών μέτρων κατά τα πρώτα χρόνια της 
ύφεσης, η επιδείνωση, όμως των δημοσιονομικών συνθηκών ώθησαν τη χώρα να εισέλθει σε μια 
διαδικασία εξυγίανσης από το 2010 κι έπειτα. 
Η αύξηση των δαπανών της Αυστραλίας για την οικογένεια είχε θετικότερα αποτελέσματα απ’ ότι 
οι φιλόδοξες φορολογικές μειώσεις που εφαρμόστηκαν στη Νέα Ζηλανδία, όπου η φτώχεια και η 
ανισότητα έφτασαν σε τέλμα (βλέπε Πλαίσιο 4). 

Παρόλα αυτά, οι δημόσιες δαπάνες επιδεινώθηκαν (τουλάχιστο σε απόλυτους όρους) κυρίως όσον 
αφορά τα παιδιά και τις οικογένειες. Παρόλο που η ύφεση αύξησε την ανάγκη για επιδόματα 
ανεργίας και συνταξιοδοτικές παροχές, οδηγώντας σε αύξηση των δαπανών υπέρ της κοινωνικής 
προστασίας, το τμήμα που προοριζόταν για ανάγκες σχετιζόμενες με την οικογένεια και το παιδί 
σταμάτησε να είναι προτεραιότητα. Το Διάγραμμα 18 δείχνει πως το 2009 αποτέλεσε σημείο 
καμπής προς αυτή την κατεύθυνση, χρόνος κατά τον οποίο οι οικογένειες  βρίσκονταν κάτω από 
αυξανόμενη πίεση. Ενώ η συμβολή των συνολικών κοινωνικών δαπανών στις δημόσιες δαπάνες 
(μπλε γραμμή) σταθεροποιήθηκε και στη συνέχεια άρχισε πάλι να ανεβαίνει, το μέρος αυτό των 
δαπανών για τις οικογένειες και τα παιδιά (μπλε στήλες) συρρικνώθηκε. 
Το ίδιο ισχύει και για την Ευρώπη, όπου οι κοινωνικές παροχές είχαν άνισες επιπτώσεις στην 
παιδική φτώχεια (Διάγραμμα 19). Στην πρώτη φάση (αριστερός πίνακας), 19 χώρες επέδειξαν 
ικανότητα μείωσης της παιδική φτώχειας (ή στήριξης του εισοδήματος των οικογενειών με 
παιδιά) μέσω κοινωνικών παροχών, συγκριτικά με μόνο 11 κατά τη δεύτερη φάση (δεξιός 
πίνακας). Οι παρεμβάσεις στη Δανία, στη Φινλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν 
αποτελεσματικές και διατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της ύφεσης. Σε περισσότερες όμως από 1 
στις 3 χώρες της Ευρώπης, συμπεριλαμβανόμενης της Γαλλίας και της Ουγγαρίας, η ικανότητα 
των κυβερνήσεων για μείωση της παιδικής φτώχειας παρουσίασε πτώση, γεγονός που συνέβαλε 
στη χειροτέρευση των συνθηκών διαβίωσης των παιδιών. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των 
κοινωνικών προγραμμάτων ασφαλώς έχουν σημασία. 
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Πλαίσιο 4  
Το πακέτο μέτρων οικονομικής στήριξης του νοικοκυριού στην Αυστραλία 
Όπως συνέβη στις περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ, η Μεγάλη Ύφεση χτύπησε και την Αυστραλία. Εν 
αντιθέσει, όμως, με τις άλλες χώρες η Αυστραλία κατάφερε να προστατεύσει τις οικογένειες ως μέρος της 
στρατηγικής ανάκαμψης της οικονομίας της. Ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που συνέβαλε 
προς αυτή την κατεύθυνση ήταν η δημοσιονομική τόνωση σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 4% του ΑεγχΠ 
(κίνηση η οποία διευκολύνθηκε εφόσον η χώρα είχε τα απαραίτητα δημοσιονομικά περιθώρια). Μέρος της 
δέσμης μέτρων για την τόνωση των δημοσιονομικών σχεδιάστηκε για τη στήριξη των οικογενειών που 
αντιμετώπιζαν οικονομικές δυσκολίες καθώς και για τη στήριξη της κατανάλωσής τους. Συγκεκριμένα, οι 
δέσμες μέτρων για την τόνωση του νοικοκυριού σχηματίστηκαν βάσει τριών βασικών εφάπαξ πληρωμών: 
της «Φορολογικής Απαλλαγής για τους Εργαζόμενους Αυστραλούς», την οποία το κράτος παρείχε σε 
όσους φορολογούμενους πληρούσαν 
συγκεκριμένα κριτήρια, το «Επίδομα Επιστροφής 
στο Σχολείο» και το «Ενιαίο Εισοδηματικό 
Οικογενειακό Επίδομα», τα οποία απευθύνονταν 
σε χαμηλού και μέτριου εισοδήματος οικογένειες 
με παιδιά. 

Όπως δείχνει το Διάγραμμα 16, το Ενιαίο 
Εισοδηματικό Οικογενειακό Επίδομα και το 
Επίδομα Επιστροφής στο Σχολείο είχαν ορατά 
μεγαλύτερη πρόοδο από τη Φορολογική 
Απαλλαγή. Και ενώ όλες αυτές οι πληρωμές 
αρκούσαν για να προστατεύσουν τον κόσμο από 
τον κίνδυνο της φτώχειας, μόνο οι πληρωμές τοις 
μετρητοίς με στόχο τις οικογένειες χαμηλού 
εισοδήματος με παιδιά ήταν σε θέση να 
ενθαρρύνουν την κατανάλωση στα φτωχά 
στρώματα, όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα 17.  
Μπορούμε να λάβουμε χρήσιμα μαθήματα 
πολιτικής από την περίπτωση της Αυστραλίας. 
Αρχικά, οι αντι-κυκλικές πολιτικές είναι 
αποφασιστικής σημασίας ώστε να μετριαστούν οι 
αρνητικές επιπτώσεις που συνδέονται με την 
εκάστοτε οικονομική ύφεση. Πράγματι, η άμεση 
και σθεναρή αντίδραση της κυβέρνησης της 
Αυστραλίας περιόρισε πιθανές αρνητικές 
συνέπειες της κρίσης χωρίς να θέτει σε κίνδυνο 
την ανάπτυξη – η ανάπτυξη του ΑΕγχΠ έχει 
σταδιακή αύξηση στην Αυστραλία από το 2009. 
Δεύτερον, η διατήρηση υπό κανονικές συνθήκες 
μιας υγιούς δημοσιονομικής πολιτικής φανερά 
προσφέρει το δημοσιονομικό περιθώριο που 
επιτρέπει σε μια κυβέρνηση να αντιδράσει 
αποτελεσματικά κατά τη διάρκεια οικονομικής 
κάμψης. Βέβαια, κάποια πολιτικές είναι 
αποτελεσματικότερες απ’ ότι άλλες. Σε αυτή την 
περίπτωση, οι πληρωμές τοις μετρητοίς με 
αποδέκτη οικογένειες χαμηλού εισοδήματος με 
παιδιά φαίνονται να έχουν αποτέλεσμα που 
ωφελεί όλους, αφού προστατεύει τα φτωχότερα 
παιδιά και ενθαρρύνει την κατανάλωση με σκοπό 
την στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης. 
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Διάγραμμα 19: Ποσοστό μείωσης της παιδικής φτώχειας 
 

     
Πρώτη φάση 
2008-2010             

Δεύτερη φάση 
2010-2012  

                                             
 

Λιθουανία                        Ηνωμένο Βασίλειο                     
 

Ισλανδία                        Βέλγιο                     
 

Λουξεμβούργο                        Μάλτα                     
 

Ιρλανδία                        Φινλανδία                     
 

Ηνωμένο Βασίλειο                        Πολωνία                     
 

                                            

Εσθονία                        Τσεχία                     
 

Λετονία                        Αυστρία                     
 

                                            

Ισπανία                        Νορβηγία                     
 

                                            

Πορτογαλία                        Δανία                     
 

Ελλάδα                        Ρουμανία                     
 

                                            

Κύπρος                        Γερμανία                     
 

Ολλανδία                        Βουλγαρία                     
 

Δανία                        Λουξεμβούργο                     
 

Ελβετία                        Ολλανδία                     
 

Σλοβενία                        Ιρλανδία                     
 

Βουλγαρία                        Ισπανία                     
 

Ιταλία                        Κύπρος                     
 

Φινλανδία                        Σλοβακία                     
 

Μάλτα                        Ισπανία                     
 

Βέλγιο                        Πορτογαλία                     
 

Ρουμανία                        Σλοβενία                     
 

Γερμανία                        Ελλάδα                     
 

Αυστρία                        Ελβετία                     
 

Γαλλία                        Σουηδία                     
 

Πολωνία                        Ισλανδία                     
 

Ουγγαρία                        Λετονία                     
 

Νορβηγία                        Γαλλία                     
 

Σλοβακία                        Εσθονία                     
 

Σουηδία                        Λιθουανία                     
 

Τσεχία                        Ουγγαρία                     
 

-6 -4 -2 0 2 4  6  8 10 -7   -6   -5   -4   -3   -2   -1   0   1   2   3 
 

   
Μείωση της παιδικής 
φτώχειας 2008-2010        

Μείωση της παιδικής 
φτώχειας 2010-2012  

 
Πηγή: EU-SILC 
 
 
Ερμηνεία των δεδομένων – Διάγραμμα 19 

Η σύγκριση της παιδικής φτώχειας πριν και μετά τη λήψη της κυβερνητικής στήριξης, 
προσφέρει ένα μέτρο του βαθμού αποτελεσματικότητας των διαφόρων κυβερνήσεων ως προς τη 
μείωση του αριθμού των φτωχών παιδιών. Οι γαλάζιες οριζόντιες γραμμές αντιπροσωπεύουν τον 
τρόπο, με τον οποίο η αντίδραση της κυβέρνησης επηρέασε τις δυνατότητες της κάθε χώρας να 
προστατεύσει τα φτωχά παιδιά, συγκρίνοντας τις μεταβολές στη μείωση της παιδικής φτώχειας 
μετά τις μεταβιβαστικές πληρωμές σε διαφορετικές περιόδους: μεταξύ 2008 και 2010 (μετά την 
εφαρμογή δέσμης μέτρων) και μεταξύ 2010 και 2012 (στα πρώιμα στάδια λιτότητας). Οι θετικές 
τιμές υποδεικνύουν ότι η παρέμβαση της κυβέρνησης μέσω των μεταβιβαστικών πληρωμών ήταν 
μάλλον αναδιανεμητική. Οι αρνητικές τιμές υποδεικνύουν ότι οι μεταβιβαστικές πληρωμές ήταν 
λιγότερο αποτελεσματικές, ως προς τη μείωση της παιδικής φτώχειας. 
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Αν και η ανάγκη για δημοσιονομικές περικοπές ήταν αναμφισβήτητη σε ορισμένες χώρες (στην 
περιοχή της Μεσογείου ιδίως), η μετάβαση από την πολιτική των μεμονωμένων κινήτρων σε 
ενοποιημένα κίνητρα διεύρυνε την ανισότητα. Αυτό αντικατοπτρίζεται σαφώς στο Διάγραμμα 20, το 
οποίο δείχνει την εξέλιξη του δείκτη Gini κατά τη διάρκεια της ύφεσης, όπου κατανέμονται 
διαφορετικές κατηγορίες εισοδήματος. Σε πολλές χώρες, το βάρος της προσαρμογής έπεσε στις 
ομάδες με τα χαμηλότερα εισοδήματα. Αντίθετα, παρά τη μείωση των δημοσιονομικών περιθωρίων 
κατά τη διάρκεια της κρίσης, η Ισλανδία αντικατέστησε έναν κατ’ αποκοπή φόρο με μία προοδευτική 
φορολογική δομή και χρησιμοποίησε τα πρόσθετα έσοδα για να αυξήσει την κοινωνική προστασία, 
με αποτέλεσμα τη μείωση των ανισοτήτων και την πρόσφατη μείωση της παιδικής φτώχειας μεταξύ 
2012 και 2013. 

 
Διάγραμμα 20: Συμβολή του εισοδήματος, της φορολογίας και των κοινωνικών μεταβιβάσεων στην 

αλλαγή του δείκτη Gini και σε άλλες χώρες 2008-2012 
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Πηγή: EU-SILC.  
Σημείωση: Τα δεδομένα για Βέλγιο και Ιρλανδία αφορούν την περίοδο 2008-2011. 
 
 
Ερμηνεία των δεδομένων – Διάγραμμα 20 
 

Ο δείκτης Gini είναι μια κοινή μέτρηση της ανισότητας. Οι τιμές του κυμαίνονται από 0 (πλήρης 
ισότητα) έως 1 (πλήρης ανισότητα). Το Γράφημα 20 δείχνει πώς οι διάφορες πηγές εισοδήματος 
(εισόδημα του νοικοκυριού, φόροι και κοινωνικές μεταβιβάσεις) συνέβαλαν σε αλλαγές του δείκτη 
μεταξύ των ετών 2008 και 2012. Οι θετικές γαλάζιες γραμμές δείχνουν ότι η συγκεκριμένη πηγή 
εσόδων αύξησε την ανισότητα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Στην Ισπανία, για παράδειγμα, 
και οι τρεις πηγές συνέβαλαν στην αύξηση της ανισότητας 
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Πλαίσιο 5: Μήπως η κρίση είχε 
ξεκινήσει για τα παιδιά πριν το 2008; 

Παραλλαγές σε ένα θέμα 
Ορισμένα στοιχεία του Πίνακα 1  
(συνοψίζει τις πρόσφατες σημαντικές 
αλλαγές στις κυβερνητικές 
παρεμβάσεις που σχετίζονται άμεσα 
με τα παιδιά), δείχνουν ότι μεταξύ 
των χωρών του ΟΟΣΑ εκτός της Ε.Ε. 
κάποιες υιοθέτησαν μια πιο 
γενναιόδωρη και λιγότερο 
περιοριστική πολιτική για τα παιδιά:  

 Από το 2009, η Χιλή έχει αυξήσει τα 
οικογενειακά επιδόματα. Οι πολιτικές 
αυτές συμπληρώνονται,  
περιλαμβάνοντας τη φροντίδα των 
παιδιών, την εκπαίδευση και την 
υγεία, καθώς και προγράμματα 
ένταξης στην εργασία για τους γονείς 
(ειδικότερα για τις μητέρες). Οι 
στοχευμένες καταβολές μετρητών σε 
οικογένειες που ζουν σε συνθήκες 
ακραίας φτώχειας αυξήθηκαν το 2012 
και το 2014. 

 Το 2010, η Ιαπωνία ψήφισε νόμο για 
το επίδομα τέκνου που αύξανε το 
ποσό και την κάλυψη των παροχών 
για τα άτομα κάτω των 15 ετών, 
γεγονός το οποίο αποτελούσε μέρος 
ενός σχεδίου πολλαπλών μέτρων για 
τη βελτίωση των φορολογικών 
εκπτώσεων και την υποστήριξη 
οικογενειών και μονογονεϊκών 
νοικοκυριών. 

 Η Τουρκία εφαρμόζει την 
ενσωμάτωση ενός συστήματος 
κοινωνικής προστασίας με βάση τα 
δικαιώματα. Ιδιαίτερα αξιοσημείωτο 
είναι το γεγονός ότι το 2012 εισήγαγε 
τη γενική ασφάλιση υγείας, που 
καλύπτει τις υπηρεσίες υγείας για όλα 
τα παιδιά, ανεξάρτητα από το 
εισόδημα των γονέων ή το καθεστώς 
απασχόλησής τους. 
Στην Ε.Ε. εφαρμόστηκε πρόσφατα 
μια σειρά από θετικές 
μεταρρυθμίσεις:  

 Η Βουλγαρία αύξησε τα επιδόματα 
τέκνων και τη γονική άδεια το 2013-
2014. 

 Η Λετονία διεύρυνε τα κριτήρια για 
τη χορήγηση επιδόματος τέκνων το 
2014, αφού είχε περιορίσει το επίδομα 
γονικής άδειας το 2010. 

       Όταν χτύπησε η καταιγίδα της Μεγάλης Ύφεσης, 
ορισμένες χώρες ήταν καλύτερα προετοιμασμένες από 
άλλες για την προστασία των πιο ευάλωτων τομέων της 
κοινωνίας τους. 
       Η πραγματικότητα είναι ότι «στις περισσότερες 
αναπτυγμένες χώρες, τα παιδιά βρέθηκαν επανειλημμένα 
σε μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας από ότι οι υπόλοιπες 
πληθυσμιακές ομάδες, τουλάχιστον μια δεκαετία πριν 
από την έναρξη της Μεγάλης Ύφεσης», σύμφωνα με ένα 
έγγραφο της παρούσας Έκθεσης. «Επιπλέον, υπήρχαν 
σημαντικές διαφορές στους κινδύνους της φτώχειας 
μεταξύ των νοικοκυριών με παιδιά, πολύ πριν [2008]».i 
Μια προηγούμενη έκδοση της παρούσας Έκθεσης, 
δείχνει πώς κατά την έναρξη της ύφεσης, τα επίπεδα της 
φτώχειας και της στέρησης μεταξύ των πιο ευάλωτων 
οικογενειών (άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες και 
οικογένειες μεταναστών και νοικοκυριά με χαμηλά 
επίπεδα εκπαίδευσης των γονέων), ήταν ήδη απαράδεκτα 
υψηλά σε ορισμένες χώρες του ΟΟΣΑ ή/και της Ε.Ε.ii 
       Εκ των υστέρων φαίνεται ότι πολλές χώρες, στις 
οποίες τα παιδιά είναι περισσότερο ευπαθή, θα έπρεπε να 
είχαν ενισχύσει τα δίκτυα ασφαλείας τους κατά την 
περίοδο της δυναμικής οικονομικής ανάπτυξης που 
προηγήθηκε. Οι κοινωνικές δαπάνες στις χώρες του 
ΟΟΣΑ- είχαν μειωθεί από το 1995- αυξήθηκαν 
προσωρινά κατά την πρώτη φάση της ύφεσης, αλλά 
επανήλθαν στα προηγούμενα επίπεδα, (βλέπε Διάγραμμα 
21). Για τα παιδιά, η ύφεση ακολούθησε μια μακρά 
περίοδο ανόδου της ανισότητας και της συγκέντρωσης 
του πλούτου, (βλέπε Διάγραμμα 22), μια τάση, που 
ορισμένοι υποστηρίζουν, πως υπονομεύει την κοινωνική 
δικαιοσύνη, μειώνει την κοινωνική συνοχή και περιορίζει 
την κοινωνική κινητικότητα.iii 

 Chzhen, Y., «Παιδική φτώχεια και Στέρηση υλικών 
αγαθών στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη διάρκεια της 
Μεγάλης Ύφεσης», έγγραφο εργασίας Innocenti Αρ. 2014-
06, Κέντρο Ερευνών UNICEF, Φλωρεντία, 2014. 

 Κέντρο Ερευνών UNICEF Innocenti, «Μέτρηση Παιδικής 
φτώχειας: Νέοι πίνακες παιδικής φτώχειας στις πλούσιες 
χώρες του κόσμου», Έκθεση Αξιολόγησης Innocenti 10, 
Κέντρο Ερευνών UNICEF Innocenti, Φλωρεντία, 2012. 

 Deaton, Angus, The Great Escape: Υγεία, πλούτος και η 
προέλευση της ανισότητας, Princeton University Press, 
Princeton, 2013, Wilkinson, R. και K. Pickett, Το Επίπεδο 
Πνεύματος: Γιατί η ισότητα είναι καλύτερη για όλους, 
αναθεωρημένη έκδοση, Penguin, Λονδίνο, 2010, Corak, 
Miles, «Ανισότητα από γενιά σε γενιά: Οι Ηνωμένες 
Πολιτείες σε σύγκριση» Robert Rycroft, Η Οικονομία της 
ανισότητας, της φτώχειας και των διακρίσεων στον 21ο 
αιώνα, ABC-CLIO, Σάντα Μπάρμπαρα, Καλιφόρνια, 2013 
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Πίνακας 1: Οι πρόσφατες σημαντικές αλλαγές σε οικογενειακές παροχές (φορολογικές 
ελαφρύνσεις και απαλλαγές που αφορούν την οικογένεια/το παιδί/τη γέννηση/τη φροντίδα των 
παιδιών). 

 
Χώρα Τύπος 

επιδόματος 
Έτος 

εφαρμογής 
 

Επίπεδο/ 
διάρκεια 

επιδόματος 
Επιλεξιμότητα Λεπτομέρειες 

Αυστραλία Διάφορα 2011-2014 +/- - Νέα γονική άδεια μετ’ αποδοχών. Μεγαλύτερο, πρόσθετο οικογενειακό επίδομα για 
εξαρτώμενα μέλη από 16 έως 19 ετών που φοιτούν συστηματικά στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. Προσωρινό πάγωμα της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των παροχών και 
των κατώτατων ορίων των εισοδημάτων για τις οικογενειακές φορολογικές απαλλαγές. 
Τα επιδόματα τοκετού μειώθηκαν και χορηγούνται με αυστηρότερα κριτήρια.  

Αυστρία Οικογενειακό 2011 - - Τα οικογενειακά επιδόματα χορηγούνται με αυστηρότερα κριτήρια για παιδιά άνω των 18 
ετών. Μικρότερη εισοδηματική ενίσχυση για πολύτεκνες οικογένειες χαμηλού 
εισοδήματος. 

Βέλγιο Παιδιού 2013 - - Τα οικογενειακά επιδόματα μειώθηκαν και χορηγούνται με αυστηρότερα κριτήρια για 
παιδιά άνω των 18 ετών. Περικοπές στο σχολικό επίδομα. 

Βουλγαρία Παιδιού 2013-2014 +  Μεγαλύτερο οικογενειακό επίδομα και μεγαλύτερη γονική άδεια. 
Γονική άδεια  2011  + Επέκταση της χορήγησης αμειβόμενης άδειας μητρότητας και γονικής και στους  

αυτοαπασχολούμενους, υπό προϋποθέσεις. 
Καναδάς 

Φορολογικές 
ελαφρύνσεις 

2011 +  Δύο νέα αυστηρά στοχοθετημένες φορολογικές ελαφρύνσεις μη επιστρεπτέες. 
Χιλή Διάφορα 2010-2013 + + Μεγαλύτερο οικογενειακό επίδομα και επίδομα μητρότητας (συμπεριλαμβανομένης μιας 

νέας πρόσθετης καταβολής από τον Μάρτιο του 2014). Μεγαλύτερων χρηματικές 
καταβολές για οικογένειες σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. 

Κροατία Φοροαπαλλαγές 2012 +  Οι φοροαπαλλαγές για εξαρτώμενα τέκνα αυξήθηκαν. 
Κύπρος Οικογενειακό 2011-2012 +/- - Τα επιδόματα τέκνου και φοιτητικών υποτροφιών μειώθηκαν και χορηγούνται με 

αυστηρότερα κριτήρια. Συμπληρωματικό επίδομα  για μονογονεϊκές οικογένειες. 
Τσεχία Οικογενειακό 2011-2012  - Κατάργηση κοινωνικού επιδόματος, αλλά αύξηση του επιδόματος φροντίδας για τα παιδιά 

με ειδικές ανάγκες. Τα επιδόματα τοκετού χορηγούνται με αυστηρότερα κριτήρια.  
Οικογενειακό 2012 + + Κατάργηση του ανώτατου ορίου για τον αριθμό των παιδιών που δικαιούνται επίδομα. 

Αύξηση του επιδόματος για παιδιά με ειδικές ανάγκες. 
Δανία 

 2014 + _ Θέσπιση ανώτατου ορίου εισοδήματος. Νέο επίδομα για τους γονείς υπό επαγγελματική 
κατάρτιση. 

Εσθονία Οικογενειακό 2013 +  Μεγαλύτερο επίδομα τέκνου. Νέο συμπληρωματικό επίδομα για οικογένειες με χαμηλά 
εισοδήματα. 

Οικογενειακό 2013 -  Πάγωμα της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των επιδομάτων τέκνου, μέχρι το 2015. Φινλανδία 
Φροντίδας 
παιδιών 

2014 +  Αύξηση των επιπέδων των βασικών επιδομάτων: μητρότητας/πατρότητας/γονικής άδειας. 
Επιδόματα για τη φροντίδα των παιδιών στο σπίτι, για ιδιωτικό παιδικό σταθμό και για 
μερική φροντίδα. 

Οικογενειακό 2014 +  Μείωση του βασικού επιδόματος τέκνου για παιδιά κάτω των 3 ετών (σε οικογένειες 
πάνω από ένα ορισμένο επίπεδο εισοδήματος). Τα επιδόματα τοκετού χορηγούνται με 
αυστηρότερα κριτήρια - σταδιακή αύξηση στο επίδομα για πολύτεκνες και μονογονεϊκές 
οικογένειες. 

Γαλλία 

Φοροαπαλλαγές 2014 -  Οι φοροελαφρύνσεις λόγω τέκνων μειώνονται. Μειώνεται το ανώτατο φορολογητέο 
οικογενειακό εισόδημα. 

Οικογενειακό  2010 +  Μεγαλύτερο επίδομα τέκνου και φορολογική ελάφρυνση τέκνου. Μεγαλύτερο επίδομα 
τέκνου, εξαρτώμενο από το εισόδημα (από το 2014). 

Γερμανία 
Γονική άδεια 2011 - - Αυστηρότερα κριτήρια για τη χορήγηση γονικής άδειας και μείωση των σχετικών 

αποδοχών. 
Ελλάδα Οικογενειακό 2013 + + Εφαρμογή νέου ενιαίου επιδόματος τέκνου πάνω από ένα ορισμένο επίπεδο εισοδήματος.  

Οικογενειακό  2011  - Μείωση του ορίου ηλικίας των παιδιών για τα οποία χορηγείται οικογενειακό επίδομα.  Ουγγαρία 
Φοροαπαλλαγές 2011-2014 + + Οικογενειακές φορολογικές ελαφρύνσεις μεγαλύτερες και λιγότερο περιοριστικές, (μαζί 

με την εισαγωγή ενός ενιαίου συντελεστή φορολογίας εισοδήματος). Από το 2014, οι 
οικογενειακές φορολογικές ελαφρύνσεις μπορούν να αφαιρούνται από τις εισφορές της 
κοινωνικής ασφάλισης. 

Ισλανδία Οικογενειακό 2013 +  Αύξηση του επιδόματος τέκνου. 
Οικογενειακό 2010-2013 - + Διαδοχικές περικοπές στο ύψος του επιδόματος τέκνου. Θέσπιση νέων εξαρτώμενων από 

το εισόδημα επιδομάτων για οικογένειες χαμηλού εισοδήματος. 
Ιρλανδία 

Φορολογικές 
ελαφρύνσεις 

2011 -  Οι φορολογικές ελαφρύνσεις για τις μονογονεϊκές οικογένειες μειώθηκαν. 
Ισραήλ Οικογενειακό 2013 - - Περικοπές επιδομάτων – θέσπιση ανώτατου ορίου εισοδήματος για τη χορήγησή του. 

Οικογενειακό 2014  + Οι χρηματικές καταβολές για τις οικογένειες χαμηλού εισοδήματος επεκτάθηκαν σε 
μετανάστες, (τόσο σε πολίτες της Ε.Ε. όσο και εκτός  Ε.Ε.). 

Ιταλία 
Φροντίδας 
παιδιών 

2013  + Χορήγηση ‘Κουπονιού’ παιδικής φροντίδας για τις μητέρες που δεν χρησιμοποιούν τη 
γονική άδεια. 

Οικογενειακό 2010 + +/- Επέκταση της χορήγησης επιδόματος τέκνου και για παιδιά κάτω των 15 ετών, 
κατάργηση των εισοδηματικών κριτηρίων για τη χορήγησή του, (επανήλθαν το 2012) και 
αύξηση του ποσού του επιδόματος. Το επίδομα ανατροφής παιδιών επεκτείνεται στους 
πατέρες που ανατρέφουν μόνοι τους το παιδί τους 

Ιαπωνία 

Φοροαπαλλαγές 2011  - Κατάργηση φοροαπαλλαγών για τα εξαρτώμενα τέκνα. 
2014 + + Τα επιδόματα για τη φροντίδα των παιδιών αυξήθηκαν και χορηγούνται με ελαστικότερα 

κριτήρια. Παλαιότερα χορηγούνταν μόνο στα ανασφάλιστα άτομα. 
Φροντίδας 
παιδιών 

2013  + Νέα επιδότηση του κόστους της παιδικής φροντίδας για παιδιά προσχολικής ηλικίας. 
Λετονία 

Γονική άδεια 2010  - Θέσπιση ανώτατου ορίου φορολογητέου εισοδήματος. Περιορισμοί σχετικά με την 
εργασία (θα αντιστραφεί στα τέλη του 2014). 
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Πηγές 
ΟΟΣΑ: «Επιδόματα και μισθοί», πληροφορίες για τις χώρες – μέλη, ΟΟΣΑ: «Κοινωνία με μια ματιά 2014», πίνακας 1.2. 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων για την Κοινωνική Ένταξη: «Επενδύοντας στα παιδιά: Σπάζοντας τον κύκλο της 
μειονεξίας».Εθνικές Επιτροπές της UNICEF: «Αναφορές στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων-Ευρώπη 2020»  
Σημείωση: Το σύμβολο μείον (-) σημαίνει μείωση: χαμηλότερα επίπεδα παροχών (μέσω περικοπών ή αλλαγών στους κανόνες 
τιμαριθμικής αναπροσαρμογής) ή περιορισμός της διάρκειας της λήψης των παροχών - αυστηρότεροι όροι χορήγησης ή και κατάργηση 
ενός προγράμματος παροχών. Το σύμβολο συν (+) σημαίνει το αντίθετο. 

 
 

Χώρα Τύπος 
επιδόματος Έτος 

εφαρμογής 
 

Επίπεδο/ 
διάρκεια 

επιδόματος 
Επιλεξιμότητα Λεπτομέρειες 

 
Οικογενειακό 2010  - Τα οικογενειακά επιδόματα χορηγούνται με αυστηρότερα κριτήρια.  Λιθουανία 

Φορολογικές 
ελαφρύνσεις 

2014 +  Η φορολογική απαλλαγή για το πρώτο παιδί αυξήθηκε. 
 

Λουξεμβούργο Γονική άδεια 2013 +  Αύξηση διάρκειας της γονικής άδειας άνευ αποδοχών.  
Παιδιού 2011 +  Αύξηση στο  ελάχιστο επίδομα τέκνου.  
Φοροαπαλλαγές 2011-2012 +  Προσωρινή απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος για τις γυναίκες με παιδιά που 

επιστρέφουν στην εργασία μετά από πέντε χρόνια απουσίας. Εισήγηση νέου φορολογικού 
καθεστώτος για τους γονείς.  

Γονική άδεια 2012-2013 +  Παράταση της αμειβόμενης άδειας μητρότητας κατά τέσσερις εβδομάδες.  

Μάλτα 

Φροντίδας 
παιδιών 

2014  + Δωρεάν φροντίδα των παιδιών για τους γονείς που φοιτούν ή εργάζονται. 
 

Οικογενειακό 2011-2013 +/- - Αύξηση επιδόματος τέκνου για το δεύτερο και τα επόμενα παιδιά (μειώθηκε το2012, 
αυξήθηκε το 2013). Μείωση του ανώτατο ορίου φορολογητέου εισοδήματος. Έχει 
προγραμματιστεί μεταρρύθμιση για το 2015.  

Ολλανδία 

Φροντίδας 
παιδιών 

2012 - - Μείωση επιδόματος παιδικής φροντίδας και  χορήγησή του με αυστηρότερα κριτήρια.  
 

Νέα Ζηλανδία Φορολογικές 
ελαφρύνσεις 

2012 + - Υψηλότερο ποσοστό ελαφρύνσεων, αλλά χαμηλότερο ανώτατο όριο φορολογητέου 
εισοδήματος.  

Νορβηγία Φροντίδας 
παιδιών 

2012 + - Κατάργηση του επιδόματος «Μετρητά για τη φροντίδα» των δίχρονων παιδιών, αλλά 
αύξησή του για παιδιά ηλικίας 13 έως 18 μηνών.  

2012 + + Αύξηση του ποσού των παροχών και των ανώτατων ορίων φορολογητέου εισοδήματος.  Οικογενειακό 
2013  - Εισήγηση για την εφαρμογή εισοδηματικών κριτηρίων για τη χορήγηση του επιδόματος 

τοκετού.  
Φοροαπαλλαγές 2013 + - Αύξηση φορολογικών ελαφρύνσεων για οικογένειες με περισσότερα από δύο παιδιά –  

εφαρμογή εισοδηματικών κριτηρίων για τη χορήγηση του επιδόματος τοκετού στις 
οικογένειες με ένα παιδί.  

Πολωνία 

Γονική άδεια 2013  + Εφαρμογή αμειβόμενης γονικής άδειας.  
Παιδιού 2011  - Μείωση ανώτατου ορίου του φορολογητέου εισοδήματος.  Πορτογαλία 
Φοροαπαλλαγές 2013 +  Αύξηση φοροαπαλλαγών λόγω παιδιών.  
Φροντίδας 
παιδιών 

2013  + Επέκταση της επιδότησης για τη φροντίδα των παιδιών και χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. 
 
 Φοροαπαλλαγές 2013  + Εισήγηση φορολογικών ελαφρύνσεων για τις μονογονεϊκές οικογένειες. 
 

Κορέα 

Γονική άδεια 2011 +  Αύξηση του επιδόματος γονικής άδειας (40% των αποδοχών, μέχρι ένα ανώτατο όριο), με 
το ελάχιστο ίσο με το ποσό του προηγούμενου επιδόματος.  

Ρουμανία Οικογενειακό 2011 - - Μείωση του επιδόματος για τις οικογένειες με ένα παιδί. Εφαρμογή αυστηρότερων 
εισοδηματικών κριτηρίων για τη χορήγησή του.  

Σλοβακία Γονική άδεια 2011 +  Εισήγηση ενιαίου επιδόματος γονικής άδειας (αναπροσαρμόζονται τακτικά), επιτρέποντας 
στους γονείς να εργάζονται χωρίς απώλεια του επιδόματος. Η διάρκεια της άδειας 
μητρότητας επεκτείνεται και το ποσοστό αναπλήρωσης αυξήθηκε από 60% σε 65%.  

Σλοβενία Οικογενειακό 2012 - -  Μείωση του επιδόματος και εφαρμογή αυστηρότερων εισοδηματικών κριτηρίων για τη 
χορήγησή του, (μέχρι η αύξηση του ΑΕΠ να υπερβεί το 2,5%).  

Ισπανία Οικογενειακό 2010 - - Κατάργηση επιδόματος τοκετού. Κατάργηση του επιδόματος τέκνου για παιδιά κάτω των 
3 ετών (η χορήγηση γινόταν με εισοδηματικά κριτήρια).  

Σουηδία Οικογενειακό 2010 +  Αύξηση του ποσού των επιδομάτων.  
Τουρκία Άλλο 2012  + Εισήγηση γενικής ασφάλισης υγείας (δωρεάν υγειονομική περίθαλψη για όλα τα παιδιά).  

2010 -  Μη τιμαριθμική αναπροσαρμογή του ποσού επιδόματος για τρία χρόνια. Κατάργηση της 
επιδότησης «Υγεία στην εγκυμοσύνη».  

Παιδιού 
2013  - Θέσπιση ανώτατου ορίου φορολογητέου εισοδήματος.  

Φορολογικές 
ελαφρύνσεις 

2009-2012 - - Μείωση του ανώτατου ορίου φορολογητέου εισοδήματος. Αλλαγές στην τιμαριθμική 
αναπροσαρμογή των ποσών των επιδομάτων. Αύξηση των εργασιακών υποχρεώσεων για 
ζευγάρια με παιδιά.  

2011 -  Μείωση φοροελαφρύνσεων για τη φροντίδα παιδιών.  Φροντίδας 
παιδιών 2013  + Παράταση της δωρεάν φροντίδας παιδιών 15 ώρες την εβδομάδα μέχρι και την ηλικία των 

2 ετών.  

 
 
 
 
Ηνωμένο 
Βασίλειο 

Άλλο 2013 -  Κατάργηση του επιδόματος στέγασης. Εισήγηση Ορίου επιδομάτων.  
Φορολογικές 
ελαφρύνσεις 

2010-2012 +  Παράταση «Πρόσθετης φορολογικής ελάφρυνσης λόγω παιδιού» μέχρι το 2017. Ήταν 
προγραμματισμένο να λήξει το 2010, στη συνέχεια, το 2012.  

 
Η.Π.Α 

Άλλο 2009-2013 +  Το Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Βοήθειας Διατροφής (SNAP) αύξησε τα ποσά των 
επιδομάτων μέχρι το 2013.  
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Διάγραμμα 21: Α.Ε.Π και συνολικές δαπάνες  Η Πολωνία θέσπισε μικρές, 
αλλά θετικές μεταρρυθμίσεις 
στις οικογενειακές ενισχύσεις, 
στις φορολογικές ελαφρύνσεις 
και στη γονική άδεια το 2012-
2013. 

 Η Μάλτα εφάρμοσε ένα 
ολοκληρωμένο σχέδιο 
καθολικής φροντίδας παιδιών το 
2014. 

 Η Ελλάδα μετέτρεψε το 2013 
ένα ανομοιογενές σύστημα 
επιδομάτων που αφορούν τα 
παιδιά, με ένα ενιαίο και 
αυξημένο επίδομα, το οποίο 
χορηγείται με λιγότερο αυστηρά 
κριτήρια. 

 

 

 

Διάγραμμα 22: Η εξέλιξη του δείκτη Gini σε 16 χώρες-μέλη  

του ΟΟΣΑ από τα μέσα της δεκαετίας του ‘80  

Σε αρκετές χώρες, τα οικογενειακά 
επιδόματα μειώθηκαν. Στην 
Ιρλανδία και την Ισπανία, η 
αντίδραση περιορίζεται από τις 
απαιτήσεις για τα μέτρα 
δημοσιονομικής προσαρμογής, 
αφήνοντας τα παιδιά ακριβώς στο 
σημείο που βρίσκονταν, όταν οι 
δείκτες της φτώχειας τους άρχισαν 
να ανεβαίνουν. Η Ρουμανία και το 
Ηνωμένο Βασίλειο είχαν καλύτερες 
επιδόσεις από την άποψη της 
παιδικής φτώχειας, αλλά οι 
αποφάσεις που ελήφθησαν ή 
αποφεύχθηκαν, ενδέχεται να τις 
επηρεάσουν κατά τα επόμενα 
χρόνια: 

 

 

 

 
 Στην Ισπανία, τα επιδόματα ανεργίας χορηγούνται με αυστηρότερα κριτήρια, τα επιδόματα 

για τη φροντίδα των παιδιών μειώθηκαν και τα γενικά επιδόματα τοκετού καταργήθηκαν. Το 
μερίδιο του προϋπολογισμού κοινωνικής προστασίας που δαπανάται για τις οικογένειες και 
τα παιδιά μειώθηκε από το 5% στο 3,5% μεταξύ 2008 και 2011. 

 Η Ιρλανδία έκανε περικοπές στα επιδόματα τέκνων αρκετές φορές από το 2010 έως το 2014, 
ενώ παράλληλα συρρίκνωνε τα επιδόματα ανεργίας και την κοινωνική πρόνοια. Και κάτι 
θετικό: οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις το 2011 περιόρισαν τις μειώσεις για τις μονογονεϊκές 
οικογένειες και τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, ενώ το 2014 πάρθηκαν και πρωτοβουλίες για τη 
βελτίωση της υγειονομικής κάλυψης για παιδιά κάτω των έξι ετών και την ενίσχυση των 
σχολικών προγραμμάτων πρωινού γεύματος. 

 Από το 2010 το Ηνωμένο Βασίλειο έχει θέσει σε εφαρμογή μια σειρά από περικοπές, που 
έχουν μειώσει την πραγματική αξία και το εύρος χορήγησης των επιδομάτων παιδιού και των 
φορολογικών ελαφρύνσεων για οικογένειες με παιδιά. Το 2013, εισήχθη ανώτατο όριο στα 
συνολικά επιδόματα που ένα νοικοκυριό μπορεί να λάβει, επηρεάζοντας κυρίως ένα μικρό 
αριθμό πολύτεκνων οικογενειών με υψηλό κόστος στέγασης, ενώ τα επιδόματα στέγασης 
καταργήθηκαν (ο λεγόμενος «φόρος υπνοδωματίου»), που επηρεάζει μεγάλο αριθμό 
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ενοικιαστών οι οποίοι λάμβαναν παρόμοιες ενισχύσεις. Μια θετική σημείωση: Οι παροχές 
παιδικής φροντίδας για παιδιά μέχρι δύο ετών αυξήθηκαν. 

 Η Ρουμανία αναμόρφωσε το σύστημα στήριξης της οικογένειας το 2011, αντικαθιστώντας τα 
δύο εξαρτώμενα από εισοδηματικά κριτήρια οικογενειακά επιδόματα με ένα μοναδικό 
επίδομα, και προσθέτοντας μια επιπλέον παροχή για τις μονογονεϊκές οικογένειες. Το νέο 
επίδομα, ωστόσο, είναι μικρότερο για οικογένειες με ένα παιδί και μεγαλύτερο για 
οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά και χορηγείται με αυστηρότερα εισοδηματικά 
κριτήρια. 

 
Σύνοψη 

 
Εκατομμύρια περισσότερα παιδιά θα μπορούσαν να έχουν βοηθηθεί, αν τα μέτρα προστασίας τους 
ήταν ισχυρότερα πριν και είχαν ενισχυθεί κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης. Η ύφεση έχει 
φέρει δυστυχία και δια βίου κινδύνους σε επιπλέον 619.000 παιδιά στην Ιταλία, 444.000 στη 
Γαλλία και 2 εκατομμύρια στο Μεξικό.24 

 
Όλες οι χώρες αντιμετώπισαν δύσκολες επιλογές, περιορισμένους προϋπολογισμούς και 
επιδείνωση της ύφεσης και το τεράστιο μέγεθος των προκλήσεων δεν πρέπει να υποτιμάται. Η 
απαίτηση για τα μέτρα λιτότητας ήταν έντονη, όπως και οι εκκλήσεις από άλλους ευαίσθητους 
τομείς. Οι συμβιβασμοί ήταν αναμφισβήτητα απαραίτητοι. Αλλά, όπως έχουμε δει, κάποια μέτρα 
και ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόστηκαν, ήταν πιο αποτελεσματικά από άλλα. 

 
     Πλαίσιο 6: Τα παιδιά στις Η.Π.Α της ύφεσης  

     Η Μεγάλη Ύφεση ήρθε μετά από μια περίοδο χαμηλών επιτοκίων διεθνώς και πυροδοτήθηκε 
από την κρίση των ενυπόθηκων δανείων υψηλού κινδύνου στις Η.Π.Α το 2007. Τα χαμηλά 
επιτόκια, σε συνδυασμό με μια τάση στις Η.Π.Α για χορήγηση δανείων με χαμηλότερα κριτήρια, 
το επιθετικό μάρκετινγκ των ενυπόθηκων αυτών δανείων, διόγκωσαν τις τιμές των ακινήτων. Το 
2007, η «φούσκα» έσκασε, οι τιμές των περιουσιακών στοιχείων βυθίστηκαν, οι απλήρωτες 
δόσεις των ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων και συνεπώς οι κατασχέσεις αυξήθηκαν. 
      Η κατάρρευση των τιμών των κατοικιών και οι επακόλουθες απώλειες των μεγάλων 
οικονομικών επιχειρήσεων που κατέχουν τίτλους συνδεόμενους με τις τιμές των ακινήτων, 
προκάλεσε τη μεγαλύτερη, σύγχρονη παγκόσμια οικονομική ύφεση από το Δεύτερο Παγκόσμιο 
Πόλεμο. Για να αντιμετωπίσει την άνοδο της ανεργίας και την πτώση του ΑΕΠ, το 2009 η 
αμερικανική κυβέρνηση θέσπισε τον νόμο «Ανάκτηση και Επανεπένδυση», ένα πακέτο κινήτρων 
800 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη σταθεροποίηση της οικονομίας και την ενίσχυση της 
προστασίας των ευάλωτων ομάδων. Ο νόμος επέκτεινε τη χορήγηση κουπονιών τροφίμων, 
παρέτεινε την περίοδο  χορήγησης των επιδομάτων ανεργίας από 26 σε 99 εβδομάδες, βελτίωσε 
το πρόγραμμα «Φοροελάφρυνση του Δεδουλευμένου Εισοδήματος» (στο εξής EITC) και 
εισήγαγε την έκπτωση φόρου Making Work Pay (επιστροφή φόρου μέχρι $ 400 για τα άτομα που 
εργάζονται και μέχρι και $ 800 για έγγαμους φορολογούμενους που κατέθεταν κοινές δηλώσεις). 
Οι συνιστώσες της κοινωνικής προστασίας του πακέτου κινήτρων κόστισε περίπου $ 200 δις. 

Η παιδική φτώχεια στις ΗΠΑ, από πολιτεία σε πολιτεία 

Μεταξύ 2006 και 2011, η παιδική φτώχεια αυξήθηκε σε 34 πολιτείες. Οι μεγαλύτερες 
αυξήσεις σημειώθηκαν σε Νεβάδα, Αϊντάχο, Χαβάη και Νέο Μεξικό, όλες Πολιτείες με 
σχετικά μικρό αριθμό παιδιών. Επίσης, οι Πολιτείες του Μισισιπή και της Βόρειας Ντακότα 
είδαν σημαντικές μειώσεις. Σε πολλές μεγάλες Πολιτείες, μικρότερες ποσοστιαίες αυξήσεις 
κρύβουν σημαντικές αυξήσεις στον απόλυτο αριθμό των παιδιών που «γλίστρησε» στη 
φτώχεια: Καλιφόρνια (221.000), Φλόριντα (183.000), Γεωργία (140.000) και Ιλινόις 
(133.000). Στις Η.Π.Α συνολικά 24,2 εκατομμύρια παιδιά ζούσαν σε συνθήκες φτώχειας το 
2012, μια καθαρή αύξηση 1,7 εκατομμυρίων από το 2008. Πράγματι, από όλα τα πρόσφατα 
φτωχά παιδιά του ΟΟΣΑ ή/και της Ε.Ε. περίπου το ένα τρίτο βρίσκεται στις Η.Π.Α. 
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Πίνακας Κατάταξης 4: Η παιδική φτώχεια στις Η.Π.A ανά πολιτεία  
   
   

Θέση Πολιτεία  Μεταβολή 
(2007-2012) 

Πολιτεία  

   

1 Βόρεια Ντακότα -5.4 
 

Βόρεια Ντακότα 
2 Μισισιπή -4.3 Μισισιπή 
3 Δυτική Βιρτζίνια -4.2 Δυτική Βιρτζίνια 
4 Γουαϊόμινγκ -2.9 Γουαϊόμινγκ 
4 Βιρτζίνια -2.9 Βιρτζίνια 
6 Μισσούρι -2.1 Μισσούρι 
6 Μασαχουσέτη -2.1 Μασαχουσέτη 
8 Αϊόβα -1.6 Αϊόβα 
9 Γιούτα -1.2 Γιούτα 

10 Ουισκόνσιν -1.1 Ουισκόνσιν 
11 Τενεσσί  -0.9 Τενεσσί 
12 Πενσυλβάνια -0.4 Πενσυλβάνια 
13 Νεμπράσκα -0.3 Νεμπράσκα 
14 Κονέκτικατ -0.2 Κονέκτικατ 
15 Περιφέρεια της  Κολούμπια -0.1 Περιφέρεια της Κολούμπια 
15 Οκλαχόμα -0.1 Οκλαχόμα 
17 Μινεσότα 0.0 Μινεσότα 
18 Τέξας 0.2 Τέξας 
19 Αρκάνσας 0.6 Αρκάνσας 
20 Νέο Χάμπσαϊρ 1.1 Νέο Χάμπσαϊρ 
21 Κεντάκι 1.3 Κεντάκι 
21 Νέα Υερσέη 1.3 Νέα Υερσέη 
23 Νότια Ντακότα 1.4 Νότια Ντακότα 
23 Μέριλαντ 1.4 Μέριλαντ 
25 Οχάιο 1.6 Οχάιο 
26 Κολοράντο 1.7 Κολοράντο 
27 Λουιζιάνα 2.1 Λουιζιάνα 
28 Ρόντ Άϊλαντ 2.2 Ρόντ Άϊλαντ 
28 Μέιν 2.2  Μέιν 
30 Μίτσιγκαν 2.5 Μίτσιγκαν 
31 Καλιφόρνια 2.7 Καλιφόρνια 
32 Νέα Υόρκη 3.1 Νέα Υόρκη 
33 Βόρεια Καρολίνα 3.6 Βόρεια Καρολίνα 
34 Αριζόνα 3.7 Αριζόνα 
35 Κάνσας 3.9 Κάνσας 
36 Όρεγκον 4.1 Όρεγκον 
37 Βερμόντ 4.2 Βερμόντ 
38 Νότια Καρολίνα 4.3 Νότια Καρολίνα 
39 Γεωργία 4.5 Γεωργία 
40 Φλόριντα 4.6 Φλόριντα 
41 Αλαμπάμα 4.7 Αλαμπάμα 
42 Ιλλινόις 5.1 Ιλλινόις 
43 Ιντιάνα 5.7 Ιντιάνα 
44 Ουάσιγκτον 5.8 Ουάσιγκτον 
45 Αλάσκα 5.9 Αλάσκα 
46 Ντελαγουέαρ 6.7 Ντελαγουέαρ 
47 Μοντάνα 7.7 Μοντάν 
48 Χαβάη 8.0 Χαβάη 
49 Νέο Μεξικό 9.1 Νέο Μεξικό 
50 Νεβάδα 9.5 Νεβάδα 
51 Αϊντάχο 10,0 Αϊντάχο 

     
        

Ποσοστά παιδικής φτώχειας (%) 
    

Ποσοστό παιδικής φτώχειας 2006 2011+ 
 
Πηγή: CPS Annual Social and Economic Supplement 

0  2006 2011  

 

 

 
Σημειώσεις: Οι εκτιμήσεις φτώχειας έγιναν με τη χρήση μέσων όρων τριών ετών (2005-2006-2007 και 2010-2011-2012). 
Οι αριθμοί στρογγυλοποιούνται στο πρώτο δεκαδικό. 
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Πλαίσιο 7: Η κοινωνική ασφάλεια στις Η.Π.Α. 
     Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τις τελευταίες δεκαετίες, το δίχτυ κοινωνικής ασφάλειας ευνόησε τους 
φτωχούς εργαζόμενους περισσότερο από τους φτωχούς ανέργους. Όταν το ομοσπονδιακό πρόγραμμα 
κοινωνικής πρόνοιας αναμορφώθηκε το 1996, προστέθηκε μια συνιστώσα της ανάπτυξης του 
εργατικού δυναμικού και αναμορφώθηκε το βασικό πρόγραμμα για τις φτωχότερες οικογένειες: Η 
Προσωρινή παροχή Βοήθειας σε Άπορες Οικογένειες (στο εξής TANF) αντικατέστησε την Ενίσχυση 
σε Οικογένειες με Εξαρτώμενα Παιδιά (στο εξής AFDC) που ίσχυε, από το 1935. Η TANF έχει 
μειωθεί σημαντικά από το 1996. Με προϋπολογισμό 10 δισεκατομμύρια δολάρια το 2010, στο 
χειρότερο σημείο της ύφεσης, έφτασε σε μόλις 2 εκατομμύρια οικογένειες, σε σύγκριση με πάνω από 
5 εκατομμύρια το 1994 (με προϋπολογισμό 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων). 
     Εν τω μεταξύ, η ασφάλιση ανεργίας κατέβαλε 139 δισεκατομμύρια δολάρια σε επιδόματα το 
2010. Τα μισά προερχόταν από τα επιπλέον επιδόματα που αποτελούσαν μέρος των μέτρων ώθησης 
της οικονομίας, συμπεριλαμβάνοντας αυξημένα ποσά επιδομάτων και παρατεταμένες περιόδους 
κάλυψης. 
     Για τις φτωχές οικογένειες με παιδιά, το πιο σημαντικό μέρος του δικτύου ασφαλείας είναι το 
Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Βοήθειας Διατροφής, (SNAP) που παλαιότερα ονομαζόταν 
Πρόγραμμα Κουπονιών Διατροφής. Στο πιο πάνω πακέτο προστέθηκαν 40 δισεκατομμύρια δολάρια 
από νέα χρηματοδότηση, επιτρέποντας την αύξηση του μηνιαίου επιδόματος. Ως αποτέλεσμα, σχεδόν 
ένα άτομο στα επτά στη χώρα λάμβανε το επίδομα και ο προϋπολογισμός έφθασε τα 70 δις δολάρια 
το 2011. 
 
Πώς λειτούργησε το δίχτυ ασφαλείας; 
     Κατά την καταμέτρηση των φτωχών, η Αμερικανική Υπηρεσία Απογραφών (USCB) χρησιμοποιεί 
ετήσια στοιχεία εισοδήματος για να καθορίσει τη γραμμή φτώχειας, ή το «όριο φτώχειας», όπως 
λέγεται. Το 2013, για παράδειγμα, το όριο της φτώχειας κατά την USCB για μια οικογένεια τριών 
ατόμων εκτιμήθηκε σε $ 18.552i. 
     Το Διάγραμμα 23 (στην επόμενη σελίδα) συγκρίνει τη σύνθεση του εισοδήματος το 2010 και το 
1982, όταν κορυφώθηκε η τελευταία μεγάλη ύφεση στις Ηνωμένες Πολιτείες Ο Πίνακας A εξετάζει 
τις οικογένειες των οποίων τα εισοδήματα είναι κάτω από το όριο της φτώχειας. Ο Πίνακας Β 
εξετάζει όσους βιώνουν συνθήκες «ακραίας φτώχειας», των οποίων το οικογενειακό εισόδημα πέφτει 
κάτω από το 50% του ορίου της φτώχειας. Συγκρίνονται διαφορετικές πηγές εισοδήματος όπως: 
μισθοί και ημερομίσθια, επιδόματα ανεργίας, κουπόνια τροφίμων, τα προγράμματα EITC και 
TANF/AFDC.  
     Μεταξύ εκείνων στο 100% του ορίου της φτώχειας ή και κάτω από αυτό, η μεγάλη μείωση των 
εισοδημάτων και του TANF το 2010 αντισταθμίζεται από τις μεγάλες αυξήσεις στα κουπόνια 
τροφίμων και την EITC. Υπήρχε επίσης μια μικρή αύξηση στα επιδόματα ανεργίας. Για αυτή την 
ομάδα, συνολικά , η αύξηση της παιδικής φτώχειας ήταν χαμηλότερη κατά τη διάρκεια αυτής της 
ύφεσης από ό, τι ήταν το 1982. 
     Για όσους βρίσκονταν στο 50% του ορίου της φτώχειας ή μικρότερο από αυτό- τους ακραία 
φτωχούς- η ιστορία είναι κάπως διαφορετική. Ο Πίνακας Β εξακολουθεί να δείχνει μια μεγάλη 
μείωση στο εισόδημα και την TANF και μια μεγάλη αύξηση σε κουπόνια τροφίμων, αλλά δείχνει 
επίσης μια πολύ μικρότερη αύξηση του EITC και μια μικρή μείωση στα επιδόματα ανεργίας, σε 
αντίθεση με την κατάσταση των απλώς φτωχών. 
    Αυτό φανερώνει πόσο έχει αλλάξει το δίχτυ ασφαλείας των Η.Π.Α. Παρέχει μεγαλύτερη στήριξη 
στις φτωχές εργαζόμενες οικογένειες, αλλά μικρότερη στήριξη για τους πλέον φτωχούς χωρίς 
δουλειά.Έτσι η ακραία παιδική φτώχεια έχει αυξηθεί περισσότερο σε αυτή την ύφεση από ό, τι κατά 
την ύφεση του 1982, κάτι που δείχνει ότι το δίχτυ ασφαλείας ήταν ισχυρότερο για τα φτωχότερα 
παιδιά πριν από 30 χρόνια. 

 
i. Πηγή: https://www.census.gov/hhes/www/poverty/data/threshld/ 
ii. Η σύνθεση των εσόδων είναι μετά από φόρους και μεταφορές (ΑΤΤΙ).



 44 

Διάγραμμα 23: Σύνθεση του εισοδήματος μετά τη φορολόγησή του και τις μεταβιβαστικές πληρωμές 
κατά πηγή - κάτω από το εισοδηματικό όριο της φτώχειας και κάτω από 50% του εισοδηματικού ορίου 
της φτώχειας 

 
Πίνακας Α: 

κάτω από το εισοδηματικό όριο της φτώχειας 

 

Πίνακας Β: 

κάτω από 50% του εισοδηματικού ορίου της φτώχειας 

 
 

Πηγή: Bitler, M., Η. Hoynes και E. Kuka. «Παιδική φτώχεια και η Μεγάλη Ύφεση»,  Έγγραφο αναφοράς τοτ 
Ερευνητικού Κέντρου Innocenti,  Γραφείο Ερευνών UNICEF, Φλωρεντία, 2014. 
 
Σημείωση: Τα αρχικά UI/VET/WC σημαίνουν: Unemployment Insurance (UI), Veterans (VET), Workers 
Compensation (WC). 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 5 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
 
Διάγραμμα 24: Το μεγάλο άλμα προς τα πίσω - χαμένα χρόνια προόδου για τις οικογένειες με παιδιά 

Ελλάδα 

Ιρλανδία 

Ισπανία 

Λουξεμβούργο 

Ισλανδία 

Ιταλία 

Ουγγαρία 

Πορτογαλία 

Βέλγιο 

Λετονία 

Ην. Βασίλειο 

Λιθουανία 

Βουλγαρία 

Εσθονία 

Μάλτα 

Ολλανδία 

Ρουμανία 

Σλοβενία 

 
Χαμένα Χρόνια 

Πηγή: Eurostat. 

Σημείωση: Οι εκτιμήσεις βασίζονται σε μέσα ισοδύναμα εισοδημάτων για 
νοικοκυριά με παιδιά σε εθνικό νόμισμα σε τιμές 2007. 

    Ο οικονομολόγος John Kenneth 
Galbraith επινόησε τον περίφημο 
όρο «συμβατική σοφία», για να 
περιγράψει κάποιες γενικές 
δηλώσεις που οι περισσότεροι 
άνθρωποι δέχονται ως αλήθεια, 
ακόμα κι αν δεν είναι. Στην 
περίπτωση της Μεγάλης Ύφεσης 
και των επιπτώσεων της στα 
παιδιά, η συμβατική σοφία λέει ότι 
ο πόνος ήταν αναπόφευκτος, 
κατανεμήθηκε όμως ισομερώς 
μεταξύ των κοινωνικών ομάδων 
και θα ανακουφιστεί από τη 
μακροοικονομική ανάκαμψη. 

     Αυτή η έκθεση δείχνει το 
αντίθετο. Εκατομμύρια παιδιά 
επηρεάστηκαν άμεσα και απευθείας 
από την ύφεση (περισσότερο από ό, 
τι άλλες ευάλωτες ομάδες, όπως οι 
ηλικιωμένοι) και πολλά θα 
υφίστανται τις συνέπειες για μια 
ζωή. Και ο αντίκτυπος, σίγουρα, 
δεν κατανεμήθηκε ομοιόμορφα σε 
όλα τα παιδιά σε όλες τις χώρες. 

     Το Διάγραμμα 24 παρουσιάζει 
τις μειώσεις στο εισόδημα των 
νοικοκυριών από το 2008 έως το 
2012.25 Δείχνει ότι έχουν χαθεί 
χρόνια εν δυνάμει προόδου από την 
ύφεση. Στην Ελλάδα, οι  
οικογένειες με παιδιά έχασαν το 
ισοδύναμο 14 ετών εισοδηματικής 
προόδου. Η Ιρλανδία, το 
Λουξεμβούργο και η Ισπανία 
έχασαν από 10 χρόνια, η Ισλανδία 
έχασε 9 και η Ιταλία, η Ουγγαρία 
και η Πορτογαλία έχασαν από 8. 

Για τα παιδιά σε οικογένειες που 
βρίσκονται σε χαμηλότερα 
επίπεδα εισοδήματος η 
κατάσταση είναι μάλλον 
χειρότερη. 
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Το μεγαλύτερο κόστος αυτού του χαμένου δυναμικού μπορεί να εντοπιστεί στην αύξηση της κοινωνικής 
αποξένωσης και στην πληθυσμιακή μείωση. Οι αυξητικές τάσεις στα ποσοστά γονιμότητας έχουν επιβραδυνθεί 
για πρώτη φορά σε μια δεκαετία, ένα φαινόμενο τουλάχιστον εν μέρει συνδεόμενο με τους νεαρούς ενήλικες να 
καθυστερούν τη δημιουργία οικογένειας, λόγω των οικονομικών συνθηκών. Εκείνες που πλήττονται 
περισσότερο είναι οι χώρες που είναι περισσότερο εκτεθειμένες στην ύφεση και οι νεαρές ηλικιακές ομάδες (15-
19 και 20-24). Οι επιπτώσεις αυτές διευρύνουν τα μειονεκτήματα της επίμονης φτώχειας και μειώνουν τις 
δυνατότητες εκπαίδευσης και επαγγελματικής επιτυχίας. Η αποτυχία να ανταποκριθούμε με τόλμη μπορεί να 
έχει μακροπρόθεσμες αρνητικές συνέπειες για τις κοινωνίες. 
 
Αυτοί οι κίνδυνοι είναι περισσότερο εμφανείς στην Ευρώπη, όπου τα δεινά των παιδιών αντανακλούν την 
αύξηση των ανισοτήτων εντός και μεταξύ των κρατών. Η αύξηση των ανισοτήτων απειλεί φιλόδοξα σχέδια 
σύγκλισης της Ε.Ε. όπως το πρόγραμμα «Ευρώπη 2020» να «απαλλάξει τουλάχιστον 20 εκατομμύρια 
ανθρώπους από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και να αυξήσει την απασχόληση ... στο 75%».26 

 
Οι κυβερνητικές αντιδράσεις στην ύφεση ποικίλλουν ευρέως. Σε ορισμένες χώρες, και σε πολύ διαφορετικά 
πλαίσια, τα δημόσια ιδρύματα και τα προγράμματα έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά στην προστασία των 
παιδιών. Μια σειρά νομικών και οικονομικών μέτρων- από φορολογικές μεταρρυθμίσεις για την προστασία των 
οικογενειών από έξωση- είχε ληφθεί για τον περιορισμό της παιδικής φτώχειας και τη διασφάλιση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων των παιδιών. Από το 2008, οι αποτελεσματικές δημόσιες παρεμβάσεις έχουν σώσει 4 
εκατομμύρια παιδιά από τη φτώχεια, σε 18 χώρες μετρίως εκτεθειμένες στην ύφεση. 
 
Η αποτελεσματικότητα αυτών των αντιδράσεων μπορεί να συζητηθεί για τις επόμενες δεκαετίες, αλλά είναι 
βέβαιο ότι οι οικονομικοί δείκτες από μόνοι τους δεν αποκαλύπτουν την πολυπλοκότητα της κοινωνικής 
πραγματικότητας. Έξι χρόνια μετά την έναρξη της ύφεσης, οι επιπτώσεις στα παιδιά και τις οικογένειες είναι 
ακόμη σε εξέλιξη. Μπορεί να περάσουν χρόνια προτού πολλά νοικοκυριά επανέλθουν στα προ της ύφεσης 
επίπεδα ευημερίας. Η υψηλή ανεργία και η δημοσιονομική πειθαρχία θα παραμείνει ο κανόνας για το εγγύς 
μέλλον σε πολλές χώρες. Οι κυβερνήσεις και τα θεσμικά όργανα πρέπει να εξετάσουν πώς μπορεί να 
διασφαλιστεί το «ανώτερο συμφέρον» των παιδιών.27 

 
Η ανάλυση στην παρούσα έκθεση προτείνει τις ακόλουθες αρχές και συστάσεις που μπορούν να εξετάσουν οι 
κυβερνήσεις ως προς την ενίσχυση των μέτρων για την προστασία των παιδιών: 
 

 Κάντε μια ρητή δέσμευση για τον τερματισμό της παιδικής φτώχειας στις ανεπτυγμένες χώρες. Σε μια 
εποχή που το τέλος της παιδικής φτώχειας διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην ατζέντα της ανάπτυξης 
μετά το 2015, οι εύπορες χώρες θα πρέπει να ηγηθούν της προσπάθειας με την τοποθέτηση της 
ευημερίας των παιδιών στην κορυφή των αντιδράσεων τους στην ύφεση, για ηθικούς λόγους και για το 
δικό τους συμφέρον. 
 Η παιδική φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από τη σκοπιά 

των δικαιωμάτων του παιδιού, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που προβλέπει η Σύμβαση για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού. 

 Η αξιολόγηση και μάλιστα ολοκληρωμένη θα πρέπει να διενεργείται για τον αντίκτυπο της 
ύφεσης στα παιδιά. Η τρέχουσα και η μελλοντική ευημερία των παιδιών θα πρέπει να είναι 
μέρος μιας εθνικής συζήτησης, προσανατολισμένης προς συγκεκριμένα αποτελέσματα. 

 Η αρχή του να ‘μην αφήνεις κανέναν πίσω’ θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση των μελλοντικών 
κοινωνικών στρατηγικών στις αναπτυγμένες χώρες. Το αίσθημα δικαίου θα πρέπει να είναι στο 
κέντρο κάθε εθνικού σχεδίου για παιδιά και εφήβους, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, 
της στέγασης, των ειδικών αναγκών και άλλων βασικών τομέων. 

 Τα κράτη θα πρέπει να εξετάσουν τη χάραξη «κόκκινων γραμμών» - δεικτών της παιδικής 
φτώχειας και ευημερίας – που αν ξεπερνιούνται, πρέπει να ενεργοποιούν αυτόματα τη δημόσια 
παρέμβαση. 

 Η διάσωση και η πρόληψη δίνουν ελπίδα. Θα πρέπει να προωθηθούν ευκαιρίες που θα σπάσουν τον 
κύκλο ευπάθειας των παιδιών. Ορισμένα ελάχιστα εγγυημένα κοινωνικά πρότυπα θα έκαναν θετική 
διαφορά. 
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 Διάσωση: η φτώχεια και η στέρηση είναι σε επίπεδα έκτακτης ανάγκης σε έξι χώρες και είναι 
ανυπόφορα υψηλά σε πολλές άλλες. Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να επενδύσουν για την εξάλειψη 
της ακραίας φτώχειας με: 
 την εφαρμογή των συστάσεων της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο 

«Επενδύοντας στα παιδιά: Σπάζοντας τον κύκλο της μειονεξίας»,28 που περιλαμβάνουν 
μια έκκληση για ολοκληρωμένες στρατηγικές, την ανάπτυξη  καθολικών πολιτικών και 
τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών, 

 τη διασφάλιση της κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ γενικών και στοχευμένων πολιτικών 
που αποσκοπούν στη στήριξη των πλέον μειονεκτούντων παιδιών,  

 βελτίωση των επιπτώσεων του εκπαιδευτικού συστήματος για την παροχή ίσων 
ευκαιριών και ενίσχυση της ανταπόκρισης του Συστήματος Υγείας για τους 
μειονεκτούντες. 

 Πρόληψη: αυξημένες επενδύσεις στις πολιτικές και τα προγράμματα κοινωνικής προστασίας, 
μπορούν να μειώσουν τη φτώχεια, να ενισχύσουν την κοινωνική ανθεκτικότητα στα παιδιά και 
να στηρίξουν την οικονομική ανάπτυξη, κατά τρόπο αποτελεσματικό και οικονομικά αποδοτικό. 
Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν την εξασφάλιση βασικού εισοδήματος για οικογένειες, 
βοηθώντας τους γονείς να ενταχθούν σε οικονομικές αγορές και προστατεύοντας τα ευάλωτα 
παιδιά από τον οικονομικό και κοινωνικό αποκλεισμό. Η εκτίμηση των επιπτώσεων στα 
δικαιώματα του παιδιού είναι μια χρήσιμη στρατηγική για τη λήψη αποφάσεων με γνώμονα το 
συμφέρον των παιδιών. 

 Προληπτική εστίαση στα παιδιά που αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο, λόγω πολλαπλών 
μειονεκτημάτων, όπως αυτά των μεταναστών και των μονογονεϊκών οικογενειών. Και θα πρέπει 
να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα για 
να διευκολυνθεί η συμμετοχή των γονέων στην αγορά εργασίας, καθώς επίσης και για τη 
μείωση των ανισοτήτων σε νεαρή ηλικία. 

 Ελπίδα: οι έφηβοι και οι νεαροί ενήλικες πρέπει να είναι μέρος οποιουδήποτε οικονομικού 
προγράμματος για την ανάκαμψη από την ύφεση. Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να καταρτίσουν 
ειδικά σχέδια για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και υψηλά επίπεδα NEET με την 
εξομάλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην απασχόληση, τη μείωση της 
υποαπασχόλησης, και την ενίσχυση των στρατηγικών επαγγελματικής προσαρμογής. 

 Η παραγωγή καλύτερων στοιχείων για τεκμηριωμένη δημόσια συζήτηση: η διαθεσιμότητα, η 
επικαιρότητα και η χρησιμότητα των πληροφοριών σχετικά με την ευημερία των παιδιών θα πρέπει να 
βελτιωθεί. 

 Όλες οι χώρες πρέπει να εμβαθύνουν τη συλλογή δεδομένων, και κυρίως να μετρήσουν τα 
επίπεδα της φτώχειας, τις ηλικιακές ομάδες, τα ποσοστά NEET, καθώς και άλλους παράγοντες. 

 Νέα δεδομένα πρέπει να κυκλοφορούν αμέσως για την έγκαιρη λήψη αποφάσεων. 
 Η πρόσβαση σε πληροφορίες για μη-κερδοσκοπικά, δημοσίου συμφέροντος ερευνητικά 

ιδρύματα θα πρέπει να βελτιωθεί. 
 
Πενήντα χρόνια από τώρα, θα κοιτάξουμε πίσω σε αυτήν την περίοδο ως μια κρίσιμη καμπή στην ιστορία 
πολλών εύπορων χωρών. Η Μεγάλη Ύφεση μπορεί να μείνει στην ιστορία, για τη γενιά των ευάλωτων παιδιών 
που άφησε πίσω της. Αλλά μπορεί επίσης να μείνει στην ιστορία ως μια υπερβατική ιστορική στιγμή, στην 
οποία τα έθνη που συνέρχονται, έθεσαν τις βάσεις για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, βασισμένη στην 
ισότητα και στην ύπαρξη ευκαιριών για όλους. Πώς αλλιώς θα ξοφλήσουμε το χρέος που οφείλουμε στα παιδιά 
της ύφεσης; 
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Ανδρέα Δημητρίου 8 & Τζων Κέννεντυ 37, 161 21 Καισαριανή 

Τηλ.: 210 72 55 555, www.unicef.gr 

unicef.gr  

unicefgreece 
 
 


