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Περίληψη Μεταπτυχιακής Εργασίας 

 
Τίτλος εργασίας: Ανισότητες Υγείας σε χώρες της Ευρώπης από το 2004 ως το 2012.  

Του: Φραγκίσκου Παρασύρη    

Υπό τη επίβλεψη του:   1.Α. Φιλαλήθης 

                                     

 

Ημερομηνία: Μάρτιος 2015 

Εισαγωγή: Οι ανισότητες υγείας μεταξύ χωρών ή περιοχών είναι οι 
διαφοροποιήσεις στην κατάσταση υγείας του πληθυσμού που επισυμβαίνουν ως 
αποτέλεσμα των διαφορετικών κοινωνικών και οικονομικών διεργασιών και 
πολιτικών υγείας κάθε χώρας. Κατά τη διάρκεια οικονομικών κρίσεων, οι κοινωνικές 
και οικονομικές συνθήκες μεταβάλλονται ραγδαία επηρεάζοντας την υγεία του 
πληθυσμού, καθώς η σχέση μεταξύ κοινωνικοοικονομικών δεικτών και δεικτών 
υγείας είναι γνωστή. Ο τρόπος με τον οποίο κάθε κοινωνία απαντά στην κρίση 
διαμορφώνει το βάθος και την ένταση των συνεπειών στην υγεία του πληθυσμού.    
Σκοπός: Στην παρούσα μελέτη ερευνώνται οι ανισότητες υγείας μεταξύ ομάδων 
χωρών της Ευρώπης, ανάλογα με την οικονομική πολιτική που ακολούθησαν κατά 
τη διάρκεια της κρίσης του 2008.            
Μεθοδολογία: Επτά Ευρωπαϊκές Χώρες χωρίστηκαν σε τρείς υποομάδες ανάλογα 
με τα οικονομικά προγράμματα που υιοθέτησαν κατά τη διάρκεια της κρίσης 
(Ελλάδα-Πορτογαλία, Ιταλία-Ισπανία και Μεγάλη Βρετανία-Σουηδία-Γερμανία). 
Εκτιμήθηκαν οι ανισότητες υγείας στην περίοδο πριν την κρίση 2004-2008 και κατά 
τη διάρκεια αυτής 2009-2012, με μέτρηση επτά επιλεγμένων δεικτών υγείας. 
Αποτελέσματα: Πέντε από τους επτά δείκτες υγείας επιδεινώθηκαν κατά την κρίση 
στην υποομάδα Ελλάδα- Πορτογαλία, ενώ στις υπόλοιπες υποομάδες βελτιώθηκαν 
όλοι οι δείκτες υγείας. Βρέθηκαν επίσης στατιστικά σημαντικές διαφορές στο 
Προσδόκιμο Ζωής και στο Δείκτη Αυτοκτονιών,  τόσο πριν την κρίση όσο και μετά 
μεταξύ των τριών υποομάδων. Διαφοροποίηση μεταξύ των υποομάδων 
εντοπίστηκε σε σχέση με τη Μητρική θνησιμότητα πριν την κρίση, η οποία 
εξαλείφθηκε κατά τη διάρκεια αυτής. Ο δείκτης Ισότητας στην Πρόσβαση σε 
Υπηρεσίες Υγείας επιδεινώθηκε κατά την κρίση σε Ελλάδα και Πορτογαλία, 
διαφοροποιούμενος σημαντικά από τον αντίστοιχο της Μεγάλης Βρετανίας, 
Σουηδίας και Γερμανίας. 
Συμπέρασμα: Διαπιστώθηκε μία διαβαθμισμένη επίδραση της κρίσης στην 
κατάσταση υγείας του πληθυσμού ανάλογα με την οικονομική πολιτική που 
ακολούθησαν οι χώρες. Η υποομάδα Ελλάδας Πορτογαλίας που υιοθέτησε σκληρές 
πολιτικές λιτότητας και περικοπών επλήγη σημαντικά. Οι ανισότητες υγείας 
επιτάθηκαν εις βάρος της συγκεκριμένης υποομάδας ενώ η υποομάδα Μεγάλης 
Βρετανίας, Σουηδίας και Γερμανίας είχε την ευχέρεια σημαντικής βελτίωσης των 
δεικτών υγείας του πληθυσμού της. 
 
Λέξεις κλειδιά: ανισότητες υγείας, κοινωνικοοικονομικοί δείκτες, δείκτες υγείας, οικονομική κρίση 
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Introduction: Health inequalities among countries or regions are the differences in 
health status of the population that occur as a result of different social and economic 
processes and health policies of each country. During each economic crisis, social 
and economic conditions change rapidly, affecting the health of the population. The 
link between socioeconomic indicators and health indicators during an economic 
crisis is already known from the bibliography. The way in which each society 
responds to the economic crisis, finally configures the severity and intensity of the 
impact on the population’s health. 
Aim: The present study aims to investigate the health inequalities between 
European countries groups, depending on the economic politics they engaged during 
economic crisis of 2008 
Methods: Seven European countries were divided into three sub groups according to 
the economic program they engaged during 2008 financial crisis (Greece-Portugal, 
Italy-Spain and Great Britain-Sweden- Germany). The present study evaluated the 
health inequalities before economic crisis 2004-2008 and during economic crisis 
2009-2012, with the use of seven health indicators  
Results: Five out of seven health care indicators were aggravated during crisis in the 
sub group Greece-Portugal, while in the other sub groups all health indicators were 
improved. Moreover, statistically significant differences were found in life 
expectancy and suicide indicators, both before and after economic crisis between 
the three subgroups. Differences between the sub groups were identified in 
maternal mortality indicator before economic crisis, which were eliminated during 
economic crisis. Equality of access to health services worsened during the economic 
crisis in Greece and Portugal, varied considerably from the UK, Sweden and Germany 
sub group index. 
Conclusions: A graded effect of the economic crisis on the health status of the 
population was found, depending on the economic policy pursued by the countries. 
Greece-Portugal sub group which adopted cruel austerity policies and cuts, suffered 
significantly. Health inequalities aggravated against Greece-Portugal sub group while 
the sub group Great Britain- Sweden and Germany significantly improved health 
indicators of the population. 

 
 
Key words: Health Inequalities, Socioeconomic indicators, health indicators, economic crisis 
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Κεφάλαιο Α.  
Βασικές Έννοιες-Γενικό Μέρος 

 
 
 

1.1. Κοινωνικοί Προσδιοριστές 

Οι συνθήκες στις οποίες οι άνθρωποι γεννιούνται, μεγαλώνουν, ζουν και εργάζονται 

δεν επηρεάζουν μονάχα, αλλά διαμορφώνουν το επίπεδο υγείας τους. Οι 

κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, στη γλώσσα της δημόσιας υγείας συνιστούν 

τους κοινωνικούς προσδιοριστές της υγείας. Οι προσδιοριστές αυτοί και ο τρόπος 

με τον οποίο κατανέμονται, επηρεάζουν την ευκαιρία του ατόμου να είναι υγιές και 

συνδέονται με τον κίνδυνο ασθένειας ή την ευπάθεια του σε ασθένειες και 

τραυματισμούς, επομένως και με το προσδόκιμο ζωής του. Η άνιση/άδικη 

κατανομή και η διάχυσή τους στον πληθυσμό ή σε ομάδες του πληθυσμού, 

αποτελεί την αιτία των κοινωνικών ανισοτήτων στην υγεία. Η διαχείριση, η αλλαγή 

και ο μετριασμός της αρνητικής επιρροής των κοινωνικών προσδιοριστών στην 

υγεία του πληθυσμού, είναι ζήτημα πολιτικών επιλογών και παρεμβάσεων. «Η 

άνιση κατανομή των βλαπτικών συνθηκών για την υγεία δεν είναι ένα φυσικό 

φαινόμενο, αλλά ένας τοξικός συνδυασμός ανεπαρκών κοινωνικών παρεμβάσεων, 

αθέμιτων οικονομικών διευθετήσεων και κακής πολιτικής» (WHO, 2008).  

Υπάρχει μία γενική συνηγορία από διάφορους κυβερνητικούς και μη-κυβερνητικούς 

οργανισμούς (WHO, 2003; United States Centers for Disease Control and Prevention, 

2008) σε σχέση με τον καθορισμό των κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων 

στις ανεπτυγμένες χώρες, που συνιστούν τους κοινωνικούς προσδιοριστές υγείας 

του ατόμου. Αυτοί οι παράγοντες, παρά τις διαφοροποιήσεις, έχουν κατά βάση 

σχέση με την εκπαίδευση, την εργασία (συνθήκες, ασφάλεια, απουσία εργασίας 

κτλ), τα κοινωνικά δίκτυα και το εισόδημα.   

Οι κοινωνικοί προσδιοριστές υγείας αποτελούν διακριτή κατηγορία μεταξύ των 

παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν την υγεία του ανθρώπου. Οι προσδιοριστές 

αυτοί διαφοροποιούνται σε σχέση με τους υπόλοιπους απ’ το γεγονός ότι είναι 

μεταβλητοί (τροποποιήσιμοι), μπορούν δηλαδή να αλλάξουν καθότι δεν αφορούν 

στα αμετάβλητα βιολογικά χαρακτηριστικά του ατόμου (φύλο, γονίδια, ηλικία κτλ) 
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ούτε στο φυσικό περιβάλλον, κι επίσης είναι αρχέγονοι, δηλαδή είναι το 

αποτέλεσμα κοινωνικών και πολιτικών διεργασιών που συνήθως συνιστούν τη 

βαθιά αιτία για τις επιλογές και τις συμπεριφορές υγείας των ατόμων (τρόπος ζωής, 

συνήθειες υγείας, υπηρεσίες υγείας κτλ), ήτοι άλλων προσδιοριστών υγείας (WHO, 

2008).  

 
Οι κοινωνικοί προσδιοριστές 
 
 

 
 

 
G. E. Alan Dever, "An Epidemiological Model for Health 
Policy Analysis,"Social Indicators Research 2 (1976):455 

Πηγή; Dalgren and Whitehead, 1991 
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1.2. Κοινωνικές Ανισότητες Υγείας 

Κατά τη διάρκεια του περασμένου αιώνα, η μέση κατάσταση της υγείας στο Δυτικό 

Κόσμο βελτιώθηκε θεαματικά. Ωστόσο, τα οφέλη αυτά δεν είναι ομοιόμορφα 

κατανεμημένα μεταξύ των χωρών ή μεταξύ των κοινωνικών ομάδων μέσα στην ίδια 

χώρα. Οι κοινωνικές ανισότητες στην υγεία αφορούν στις συστηματικές διαφορές 

που παρατηρούνται στην κατάσταση υγείας μεταξύ διαφορετικών 

κοινωνικοοικονομικών ομάδων του πληθυσμού, είτε μεταξύ πληθυσμών χωρών, 

πόλεων, γειτονιών κτλ.    

Υπάρχουν τρία διακριτικά χαρακτηριστικά τα οποία όταν παρουσιάζονται σε 

συνδυασμό αποτελούν την ειδοποιό διαφορά μεταξύ αυτού που θεωρούμε απλή 

διακύμανση στην υγεία ή τελικά κοινωνική ανισότητα στην υγεία.  

 

Το πρώτο αναφέρεται στη συστηματικότητα που παρατηρούνται οι διαφορές στην 

υγεία. Αυτές οι διαφορές δεν κατανέμονται τυχαία, αλλά παρουσιάζουν ένα 

σταθερό μοτίβο. Ένα από τα πιο συνηθισμένα παραδείγματα είναι οι συστηματικές 

διαφορές στην υγεία μεταξύ διαφορετικών κοινωνικοοικονομικών στρωμάτων του 

πληθυσμού. Τόσο η θνησιμότητα όσο και η νοσηρότητα, αυξάνονται όσο μειώνεται 

η κοινωνική θέση του ατόμου. Αυτό το κοινωνικό πρότυπο της νόσου είναι 

παγκόσμιο, αν και ο βαθμός και η έκτασή του διαφέρουν από χώρα σε χώρα (WHO, 

2013). 

 

Το δεύτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι ότι πρόκειται για διαφορές στην υγεία 

οι οποίες οφείλονται σε κοινωνικές διεργασίες και δεν πρόκειται απλά για διαφορές 

οι οποίες καθορίζονται βιολογικά. Δεν αποτελεί νόμο της φύσης, για παράδειγμα, 

ότι τα παιδιά φτωχών οικογενειών πρέπει να πεθαίνουν με διπλάσιο ρυθμό σε 

σχέση με τα παιδιά που γεννήθηκαν σε πλούσιες οικογένειες (Blane et al., 1993). Η 

ανισότητα στην υγεία επομένως δεν είναι ούτε αμετάβλητη, ούτε δεδομένη, ούτε 

αναπόφευκτη. Θεωρητικά όταν οι διαφορές αυτές είναι προϊόν κοινωνικών 

διεργασιών, τότε δύναται να υποστούν τροποποίηση μέσα από συντονισμένες 

προσπάθειες της εν λόγω χώρας.  
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Και το τρίτο γνώρισμα των κοινωνικών ανισοτήτων είναι ότι αποτελούν διαφορές οι 

οποίες θεωρούνται ευρέως αθέμιτες, επειδή δημιουργούνται και συντηρούνται από 

αυτό που οι Evans & Peters (2001) έχουν αποκαλέσει Άδικη Κοινωνική Διάρθρωση 

(Unjust Social Arrangements) οι οποίες προσκρούουν στις θεμελιώδεις αρχές του 

δικαίου και των δικαιωμάτων. Βεβαίως από τόπο σε τόπο σε κάποιον βαθμό 

διαφέρουν οι αντιλήψεις γύρω από την αδικία, ωστόσο υπάρχει ένα κοινό 

υπόβαθρο όπου όλοι μπορούν να συμφωνήσουν και περιγράφεται είτε στη 

Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (UN, 1948) είτε στον καταστατικό χάρτη 

του WHO (WHO, 1947).  

Ο Kawachi (2002), επιχείρησε να αποδώσει την εννοιολογική διάκριση μεταξύ της 

ανισότητας  και της αδικίας στην υγεία. Η ανισότητα στην υγεία κατά τον ερευνητή, 

δεν είναι τίποτα άλλο από ένας περιγραφικός όρος των αποτελεσμάτων υγείας, που 

πολλές φορές οφείλεται στις ατομικές επιλογές των ανθρώπων χωρίς απαραιτήτως 

αυτές να μπορούν να αναχθούν σε ηθικές κρίσεις ή να δικαιολογούν κάποιες 

κοινωνικές διεργασίες. Οι αδικίες ωστόσο στην υγεία αναφέρονται στις ανισότητες 

εκείνες που προκύπτουν από έλλειψη δικαιοσύνης, αδιαφορία ή μεροληψία. Υπό 

αυτήν την έννοια θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ακόμη και οι ατομικές επιλογές 

είναι αποτέλεσμα των ευρύτερων κοινωνικών διεργασιών.  

Οι δύο έννοιες όπως παραδέχεται ο Kawachi (2002), είναι σήμερα στις 

περισσότερες κοινωνίες σχεδόν ταυτόσημες και διασταυρώνονται κάτω από το 

κανονιστικό πλαίσιο δικαιοσύνης που κάθε κοινωνία διαθέτει. Οι όποιες 

διαφοροποιήσεις των εννοιών ανάγονται στη σφαίρα της πολιτικής και ηθικής 

φιλοσοφίας όπου τελικά οι ιδεολογικές φορτίσεις αποκτούν ιδιαίτερη σημασία στο 

σχηματισμό δημόσιων πολιτικών αντιμετώπισης των ανισοτήτων στην υγεία. Η 

αντιπαράθεση για το εν λόγω ζήτημα, περιστρέφεται γύρω από τις έννοιες της 

ελεύθερης επιλογής και της ατομικής υπευθυνότητας. Για παράδειγμα, γνωρίζουμε 

ότι ο επιπολασμός του καπνίσματος είναι υψηλότερος στα χαμηλά εισοδηματικά 

στρώματα. Ορισμένοι θεωρούν την απόφαση εκκίνησης του καπνίσματος μία 

προσωπική-ελεύθερη απόφαση του ατόμου, ενώ κάποιοι άλλοι ότι στην απόφαση 

συντείνουν, επικουρούν και ορισμένες επιπλέον περιστάσεις (η στόχευση των 

καπνοβιομηχανιών με καμπάνιες σε παιδιά χαμηλού εισοδήματος ή η απουσία 
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δημόσιων πολιτικών και στοχευμένων αντικαπνιστικών προγραμμάτων σε 

οικογένειες χαμηλού εισοδήματος).  

Ουσιαστικά ο Kawachi στον διαχωρισμό ανισότητα/αδικία  εισάγει στη δημόσια 

υγεία τη γνωστή φιλοσοφική αντιπαράθεση γύρω από τον ντετερμινισμό και την 

ελεύθερη βούληση. Κατά τον Kawachi με τον όρο ανισότητα, περισσότερο 

εξετάζουμε τα αποτελέσματα της ελεύθερης βούλησης (free will) των ατόμων να 

παρέμβουν και να υπερβούν ένα ντετερμινιστικό-αιτιοκρατικό πλαίσιο (γενετικό, 

περιβαλλοντικό, οικονομικό) παρά το ίδιο το αιτιοκρατικό πλαίσιο μέσα στο οποίο 

λειτουργούν τα άτομα και το οποίο δυνητικά αποτελεί ένα ζήτημα δημόσιας 

πολιτικής.    

 

1.3. Μηχανισμός δράσης κοινωνικών προσδιοριστών 

Έχουν προταθεί δύο πρωταρχικοί μηχανισμοί για την κατανόηση της διαδικασίας με 

την οποία οι κοινωνικοί προσδιοριστές επιδρούν στην υγεία (Townsend et al.,1992). 

O πρώτος μηχανισμός αφορά στην πολιτιστική/συμπεριφορική (cultural) εξήγηση 

των επιλογών ζωής και των συνηθειών υγείας των ατόμων οι οποίες τελικά είναι 

καθοριστικές για την πορεία της ζωής τους και τον θάνατό τους. Ωστόσο μελέτες 

έδειξαν ότι οι συμπεριφορές υγείας επικάθονται στις υλικές συνθήκες και 

προϋποθέσεις κάθε ατόμου και ευθύνονται σε ένα μικρό ποσοστό για τις 

διακυμάνσεις συχνοτήτων θανάτου σε ορισμένες ασθένειες.  

Ο δεύτερος μηχανισμός αφορά στην υλιστική/στρουκτουραλιστική (δομική) 

θεώρηση η οποία εστιάζει στις υλικές συνθήκες κάτω απ’ τις οποίες ζουν οι 

άνθρωποι. Οι συνθήκες αυτές αφορούν τη διαθεσιμότητα των πόρων και την 

ποιότητα τους (διατροφή, στέγαση, νερό), τις συνθήκες εργασίας κτλ.  

Εντός αυτής της θεώρησης έχουν αναπτυχθεί τρία σχετικά πλαίσια ανάλυσης α.) το 

υλιστικό, το οποίο εξηγεί πώς οι κοινωνικοί προσδιοριστές επιδρούν στις συνθήκες 

διαβίωσης και τελικά διαμορφώνουν το επίπεδο υγείας π.χ. άνθρωποι σε απόλυτη 

φτώχεια έχουν κακή κατάσταση υγείας λόγω αποστέρησης βασικών αγαθών β.) το 

νέο-υλιστικό πλαίσιο το οποίο επεκτείνει την υλιστική ανάλυση ρωτώντας πώς 
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προκύπτουν αυτές οι συνθήκες διαβίωσης και γ.) το ψυχοκοινωνικό  πλαίσιο, το 

οποίο θεωρεί ότι οι κοινωνικές σχέσεις εμπεριέχουν έναν ενδογενή ανταγωνισμό 

και οι άνθρωποι συγκρινόμενοι με τους άλλους επηρεάζουν την ευεξία και την 

υγεία τους, λόγω δημιουργίας κοινωνικού άγχους (Wilkinson et al, 2009) (βλ. 

περισσότερα κεφ. Ratio 20/20).  

 

1.4. «Τόπος» και κοινωνικοί προσδιοριστές: μία πηγή ανισοτήτων υγείας 

Υπάρχει επίσης αυξανόμενο ενδιαφέρον για την τεκμηρίωση του ρόλου του τόπου 

(που ορίζεται ως γειτονιές, περιφέρειες, κράτη) σε σχέση με την αναπαραγωγή 

ανισοτήτων υγείας.  Ουσιαστικά η οπτική του τόπου που αναφέρεται στις 

επιπτώσεις στην υγεία, έχει να μας πει κάτι παραπάνω για τις ίδιες τις περιοχές ή το 

ευρύτερο πλαίσιο συνθηκών και όχι μόνον για τους ανθρώπους που κατοικούν. Ο 

Macintyre (1997),  κάνει μια χρήσιμη διάκριση μεταξύ των διαφόρων τύπων των 

επιπτώσεων του τόπου, που βοηθάει να κατανοήσουμε το θεωρητικό υπόβαθρο της 

παρούσας μελέτης.  

Το συλλογικό αποτέλεσμα (collective effect), το οποίο αναφέρεται στις αθροιστικές 

ιδιότητες της ομάδας οι οποίες επηρεάζουν τους δείκτες υγείας πέρα και πάνω από 

τα ατομικά χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, περιοχές με υψηλό ποσοστό 

ανθρώπων που έχουν ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (ηλικία, κοινωνική τάξη, 

εισόδημα). 

Το συνεπαγόμενο αποτέλεσμα (contextual effect), το οποίο σχετίζεται με το 

ευρύτερο πολιτικό, πολιτιστικό, ή θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον τόπο. Για 

παράδειγμα, η παρουσία ή η απουσία  υποδομών υγείας, οι οικονομικές πολιτικές 

των κρατών και οι πολιτικές υγείας. Οι επιπτώσεις ακόμη μπορεί να περιλαμβάνουν 

τις επιρροές από τις κοινωνικές και πολιτιστικές νόρμες του τόπου, την εθνοτική, 

θρησκευτική και γλωσσική καταβολή των κοινοτήτων και των κοινωνιών και την 

πολιτική κατάσταση των περιοχών.  

Τα αποτελέσματα πληθώρας ερευνών έχουν επιβεβαιώσει ότι η έννοια του τόπου 

συνδέεται με τους δείκτες υγείας των ατόμων που κατοικούν ακόμη κι όταν 
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επιφανειακά συνδέονται κάτω από μία ενιαία αρχή ως μονάδα-κοινότητα π.χ. οι 

κάτοικοι μίας πόλης, μίας περιφέρειας, μίας χώρας, μίας ενότητας κρατών.  

Έτσι στην μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Marmot, 2013) για τις ανισότητες 

υγείας μεταξύ των χωρών μελών, βρέθηκαν σημαντικές διαφορές σε δείκτες υγείας 

όπως στο προσδόκιμο επιβίωσης (+/- 5 έτη σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο), 

στην βρεφική θνησιμότητα, στην αυτοαξιολόγηση του επιπέδου υγείας, στα έτη 

υγιούς ζωής κτλ. Σημαντικές ήταν και οι διαφορές στους δείκτες μεταξύ των 

περιφερειών της Ευρώπης, όπως επίσης και μεταξύ των γειτονιών ίδιων πόλεων. 

Στο Λονδίνο οι κάτοικοι των πλούσιων περιοχών ζουν μέχρι και εφτά χρόνια 

παραπάνω από τους κατοίκους των φτωχών γειτονιών (Marmot, 2010).  

Στην παρούσα μελέτη, πληθυσμός αναφοράς θα είναι ξεχωριστά ο πληθυσμός εφτά 

χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου θα συγκριθούν οι μεταξύ τους διαφορές και 

θα συσχετιστούν οι κοινωνικοοικονομικοί δείκτες με τους δείκτες υγείας.  

 

1.5 Οικονομικές κρίσεις, μεταβολή κοινωνικών συνθηκών και επιπτώσεις στην 
υγεία     

 
Σε περιόδους οικονομικών κρίσεων έχουμε μία διαρκή και αισθητή πτώση της 

οικονομικής δραστηριότητας όπου όλα τα μακροοικονομικά μεγέθη μίας 

οικονομίας όπως το εθνικό προϊόν, η απασχόληση και οι επενδύσεις 

συρρικνώνονται. Συνήθως οι οικονομικές κρίσεις εκδηλώνονται με τρόπο ραγδαίο, 

απρόσμενο και ξαφνικό, προκαλώντας ασύμμετρες επιπτώσεις στην οικονομία και 

κατ’ επέκταση στην κοινωνία.  

Η απότομη μεταβολή των κοινωνικών συνθηκών κατά τις κρίσεις, έχει αντίκτυπο 

στην κατάσταση υγείας του πληθυσμού. Από την εμπειρία προηγούμενων κρίσεων 

κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, έχει βρεθεί ότι οι δείκτες υγείας μεταβάλλονται, 

με ορισμένους να επιδεινώνονται και άλλους να βελτιώνονται.  

Ανάλογη, από πλευράς οικονομικών επιπτώσεων κρίση με αυτή του 2008, 

θεωρείται η κρίση του 1929 στις ΗΠΑ. Στο Γράφημα 1 παρουσιάζεται η πορεία του 
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ΑΕΠ στην Ελλάδα από το 2008 και η σύγκρισή του με τη Μ. Βρετανία, την Ευρωζώνη 

και τις ΗΠΑ την εποχή της Μεγάλης Ύφεσης.             

 

 
 Σύγκριση πορείας ΑΕΠ  
Πηγή: The Economist 
 
 
 
 
 
Από μελέτες σχετικά με τις επιπτώσεις στην υγεία κατά την περίοδο της «Μεγάλης 

Ύφεσης» του 1929, βρέθηκε ότι υπήρξε αύξηση στους δείκτες αυτοκτονίας αλλά ο 

συνολικός δείκτης θνησιμότητας μειώθηκε (Granados, 2009). Ταυτόχρονα βρέθηκε 

ότι οι θάνατοι από τροχαία δυστυχήματα μειώθηκαν και μάλιστα επαληθεύτηκε η 

θετική συσχέτισή των θανάτων από τροχαία και των αυτοκτονιών, με τις πολιτείες 

που είχαν περισσότερες χρεωκοπίες τραπεζών (Stuckler, 2011). Παρότι η ανάλυση 

των δεδομένων των ετών 1929-1937 στις ΗΠΑ δείχνουν μία βελτίωση στους δείκτες 

θνησιμότητας του Αμερικάνικου πληθυσμού η οποία αποδόθηκε στην κρίση, 

νεότερες έρευνες έδειξαν ότι πρόκειται για πτώση των θανάτων από μολυσματικές 

ασθένειες ως αποτέλεσμα της  επιδημιολογικής μετάβασης που διερχόταν την ίδια 

περίοδο οι ΗΠΑ και η οποία ήταν άσχετη με την οικονομική κρίση.      

Αντίστοιχες μελέτες έχουν ερευνήσει την περίοδο της κατάρρευσης της ΕΣΣΔ κατά 

τη δεκαετία του 1990 και τις επιπτώσεις στην υγεία των πληθυσμών των 

Ανατολικών χωρών της Ευρώπης. Εντοπίστηκε λοιπόν στη Ρωσία, ότι έπειτα από 

εκτεταμένες ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων εταιριών και ραγδαία αύξηση της ανεργίας 
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υπήρξε μία μείωση στο προσδόκιμο ζωής κατά 2,4 χρόνια (Stuckler, 2013). 

Ταυτόχρονα υπήρξε αλματώδης αύξηση των κρουσμάτων αλκοολισμού, αύξηση της 

εγκληματικότητας και των θανάτων από εγκληματικές πράξεις καθώς και του δείκτη 

αυτοκτονιών (Stuckler, 2013).    

Εν κατακλείδι, η μεταβολή των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών  κατά τη 

διάρκεια των οικονομικών κρίσεων επηρεάζει την υγεία του πληθυσμού. Εξαρτάται 

όμως σε κάθε περίπτωση ο τρόπος που κάθε κοινωνία αντιδρά και ο βαθμός που οι 

δημόσιες πολιτικές περιλαμβάνουν σε υψηλή προτεραιότητα τα ζητήματα δημόσιας 

υγείας. Για παράδειγμα η διαφορετική πολιτική γύρω από το αλκοόλ στις ΗΠΑ την 

περίοδο 1929-1937 σε σχέση με αυτή της Ρωσίας την δεκαετία του 1990, 

προστάτευσε την Αμερικάνικη κοινωνία από μία ραγδαία αύξηση των εγκληματικών 

ενεργειών ή μία παραπάνω αύξηση των αυτοκτονιών, όπως συνέβη στη Ρωσία. 

Επίσης, η απώλεια εργασίας στη Ρωσία σήμαινε και πλήρη απώλεια 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, γεγονός που φαίνεται να συνδέεται με την 

μείωση του προσδόκιμου ζωής την ίδια περίοδο.  Ως εκ τούτου, παρότι οι κρίσεις 

μεταβάλουν ραγδαία τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, ο βαθμός επίδρασης 

και η έκταση των συνεπειών στην υγεία του πληθυσμού, είναι κυρίως ζήτημα 

πολιτικών επιλογών και προτεραιοτήτων που κάθε κοινωνία θέτει.    
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2. Ανεξάρτητες Μεταβλητές 

Κοινωνικοοικονομικοί Δείκτες 

 

Ένας κοινωνικοοικονομικός δείκτης αποτελεί ένα στοιχείο-δεδομένο (evidence) που 

βοηθά στην εκτίμηση της σημερινής κατάστασης αλλά και την μελλοντική 

κατεύθυνση, γύρω από το υπό μελέτη ζήτημα.  Ο OECD το ορίζει ως «άμεσο και 

έγκυρο στατιστικό μέτρο, το οποίο παρακολουθεί τα επίπεδα και τις αλλαγές μέσα 

στον χρόνο, ενός θεμελιώδους κοινωνικού ή οικονομικού ζητήματος»  (OECD, 1976; 

2001) Οι Atkinson et al. (2002), θεωρούν ότι οι κ/ο δείκτες είναι ένα σύνολο ειδικών 

δεικτών που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών θεμάτων. Αυτό το σύνολο 

περιλαμβάνει στατιστικά στοιχεία παρόμοια με τις οικονομικές στατιστικές των 

εθνικών λογαριασμών, τα οποία προορίζονται να αποτελέσουν τη βάση για τη 

δημιουργία  συνοπτικών, περιεκτικών και ισορροπημένων κρίσεων σχετικά με τις 

προϋποθέσεις γύρω από σημαντικές πτυχές της κοινωνίας και της οικονομίας. 

Θεωρητικά, τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται για να αξιολογηθεί η 

αποτελεσματικότητα της πολιτικής στην αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών 

ζητημάτων. Οι δείκτες μπορεί να είναι υλιστικοί, όπως είναι οι αριθμοί που 

σχετίζονται με την οικονομική ανάπτυξη, μπορεί όμως να είναι και μη-υλιστικοί και 

να αναφέρονται σε αξίες ή στόχους. 

 
 
 
2.1. Κατά κεφαλήν εισόδημα (per capita income) 

Κατά κεφαλήν εισόδημα είναι το εισόδημα που αναλογεί κατά μέσο όρο σε κάθε 

κάτοικο μίας χώρας ανεξάρτητα από τη συμμετοχή του στην παραγωγική 

διαδικασία. Το ύψος του κατά κεφαλήν εισοδήματος αποτελεί ένα από τα 

βασικότερα κριτήρια για να αποτυπωθεί το βιοτικό επίπεδο ενός λαού. 

Υπολογίζεται ως εξής: 

     Κατά κεφαλήν εισόδημα =     

Το κατά κεφαλήν εισόδημα μπορεί να εκφραστεί είτε σε ονομαστικές αξίες 

(nominal) είτε σε ισοτιμία αγοραστικής δύναμης (Purchasing Power Parity) και 
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εξαρτάται από την έκφραση του ΑΕΠ που επιλέγουμε (σε nominal values ή σε PPP) 

αντίστοιχα για τους υπολογισμούς μας. 

Στη παρούσα έρευνα θα χρησιμοποιήσουμε το κατά κεφαλήν εισόδημα σε ισοτιμία 

αγοραστικής δύναμης, διότι αφενός στη μελέτη περιλαμβάνονται χώρες με 

διαφορετικό νόμισμα κι αφετέρου την περίοδο 2007-2012, η Αγγλική στερλίνα 

υποτιμήθηκε κατά τουλάχιστον 25% σε σχέση με το δολάριο (Reuters, 2013). 

Ο υπολογισμός του κατά κεφαλήν εισοδήματος των χωρών, γίνεται σήμερα από 

τρείς οργανισμούς οι οποίοι δημοσιεύουν τα ευρήματά τους υπό μορφή ειδικών 

ετήσιων κατατάξεων του δείκτη ανά χώρα ( List of countries by GDP per capita) 

εκφρασμένος πάντα σε δολάρια. Οι οργανισμοί αυτοί είναι το Διεθνές Νομισματικό 

Ταμείο (IMF), η Παγκόσμια Τράπεζα (WB)  και η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ 

(Factbook, CIA), ενώ οι κατατάξεις που προκύπτουν από τις τρεις λίστες -ειδικά για 

τις Ευρωπαϊκές χώρες- δεν έχουν σημαντικές αποκλίσεις. Στη μελέτη θα 

αξιοποιηθούν τα στοιχεία του IMF για τον λόγο ότι στις χώρες που ερευνούμε από 

το 2010 ή το 2011, το IMF έχει εμπλακεί στα Προγράμματα Δημοσιονομικής 

Εξυγίανσης, κάνοντας υπολογισμούς με βάση τα στοιχεία που το ίδιο διαθέτει.  

 

2.1.a. Σχέση του δείκτη με την υγεία του πληθυσμού 

Αναφέρθηκε ότι οι γενικότερες συνθήκες μέσα στις οποίες μεγαλώνουν και ζουν οι 

άνθρωποι επηρεάζουν καταλυτικά την υγεία και την ποιότητα ζωής τους. Σύμφωνα 

με τον WHO οι συνθήκες αυτές δεν αφορούν μόνον στο φυσικό περιβάλλον ή τα 

φυσικά χαρακτηριστικά του ατόμου και τη συμπεριφορά υγείας του, αλλά βασικοί 

προσδιοριστές υγείας είναι επίσης το κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον.  

Το κατά κεφαλήν εισόδημα αποτελεί ένα από τα βασικά κριτήρια για την εκτίμηση 

του βιοτικού επιπέδου μίας χώρας, ενώ εμπεριέχεται ως μεταβλητή στον 

υπολογισμό του Human Development Index (HDI) του ΟΗΕ. Η χρήση του κατά 

κεφαλήν εισοδήματος είναι ευρέως διαδεδομένη ιδιαίτερα σε μελέτες όπου 

διερευνάται η συσχέτιση οικονομικών συνθηκών και δεικτών υγείας μεταξύ χωρών. 

Ωστόσο ενίοτε χρησιμοποιείται το ποσοστό ετήσιας μεταβολής του, ή ακόμη να 

συνδέεται συνολικά το ΑΕΠ με τους δείκτες υγείας. H τεχνική διευκόλυνση που 

παρέχει ο δείκτης κατά κεφαλήν εισοδήματος στις οικολογικές μελέτες τον καθιστά 

ιδιαίτερα πρόσφορο στην χρήση του.  
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Με όποιον τρόπο κι αν χρησιμοποιηθεί, τα αποτελέσματα που προκύπτουν σε 

συγκρίσεις μεταξύ χωρών ή περιοχών δεν μπορεί να είναι πάντα ασφαλή, υπό την 

έννοια ότι δεν ενσωματώνει την ανισοκατανομή των εισοδημάτων. Η υγεία ωστόσο 

και το εισόδημα, δεν μπορούν να αναλυθούν ως δύο ξεχωριστές οντότητες κάτω 

από μία μεμονωμένη αιτιώδη σχέση (Lopez-Casasnovas, 2014), ακόμη κι όταν 

λάβουμε υπόψη μας τον δείκτη εισοδηματικής ανισότητας. 

Η ανάλυση του αντίκτυπου των οικονομικών συνθηκών στην υγεία εξακολουθεί να 

παραμένει σήμερα ένα από τα πιο δύσκολα πεδία στη βιβλιογραφία των 

οικονομικών της υγείας. Πάντως η θετική συσχέτιση κατά κεφαλήν εισοδήματος και 

υγείας επιβεβαιώνεται από μελέτες (Brenner H, 1979; Lopez-Casasnovas, 2014), 

ιδιαίτερα όταν η αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος είναι σταθερή και 

μακρόχρονη σε μία περιοχή. Απότομες μεταβολές του δείκτη όπως περίοδοι 

ραγδαίας οικονομικής ανάπτυξης, δε σημαίνουν απαραίτητα και αντίστοιχη θετική 

μεταβολή των δεικτών υγείας, λόγω αδυναμίας προσαρμογής μεγάλου μέρους του 

πληθυσμού στις νέες συνθήκες (Brenner, 1979). Στην μελέτη Lopez-Casasnovas 

(2014), όπου ερευνήθηκε η σχέση του κατά κεφαλήν εισοδήματος και υγείας του 

πληθυσμού (Health Index) σε 32 χώρες του OECD, βρέθηκε σταθερά στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση μεταξύ των δεικτών για διάστημα τριάντα ετών (1980-2011) 

με μικρότερη την συσχέτιση στις χώρες υψηλού εισοδήματος.  

Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι η σχέση μεταξύ κατά κεφαλήν εισοδήματος και 

υγείας είναι αμφίδρομη. Δεν επηρεάζει μόνον το κατά κεφαλήν εισόδημα την υγεία, 

αλλά και αντίστροφα η βελτίωση των δεικτών υγείας του πληθυσμού οδηγεί σε 

αύξηση του εισοδήματος. Στην έρευνα Swift (2010) για την αντίστροφη αυτή σχέση, 

μελετήθηκαν οι περίοδοι 1920-2001 και 1820-2001  για 13 χώρες του OECD, όπου 

βρέθηκε ότι μία αύξηση 1% στο προσδόκιμο επιβίωσης είχε ως αποτέλεσμα την 

αύξηση κατά 6% στο ΑΕΠ των χωρών σε μακροχρόνια βάση και 5% αύξηση του κατά 

κεφαλήν εισοδήματος. Η αιτιολόγηση αυτών των αποτελεσμάτων μπορεί να 

αποδοθεί στο γεγονός ότι η αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης σημαίνει 

αυτόματα διατήρηση ή αύξηση του εργατικού δυναμικού από τη μία αλλά επίσης 

ότι ένα πιο υγιές δυναμικό καθίσταται και πιο παραγωγικό, με αποτέλεσμα να 

αυξάνεται συνολικά η παραγωγικότητα της οικονομίας.  
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Υπάρχουν ωστόσο και μελέτες που αναφέρουν ότι η θετική επίδραση της υγείας 

στον δείκτη κατά κεφαλήν εισοδήματος παρατηρείται μόνο σε χώρες με πολύ 

χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα (Bhargava, 2001). Η έρευνα επίσης των Acemoglu-

Johnson (2006) που αφορούσε 59 χώρες για την περίοδο 1940-1980, συμπέρανε ότι 

απ’ την δεκαετία του 1940 έχουμε, λόγω, της εισαγωγής νέων φαρμάκων και της 

ιατρικής τεχνολογίας, μία «επιδημιολογική μετάβαση», μία αλλαγή των βασικών 

αιτιών θανάτου από τις μολυσματικές ασθένειες στις εκφυλιστικές και μη 

μεταδιδόμενες, ιδιαίτερα στις ανεπτυγμένες χώρες. Το γεγονός αυτό είχε σαν 

αποτέλεσμα να αυξηθεί το προσδόκιμο επιβίωσης και να οδηγήσει σε μία μεγάλη 

αύξηση του πληθυσμού και σε  μία αύξηση του συνολικού ΑΕΠ που δεν ήταν 

ωστόσο ικανή να αντισταθμίσει την αύξηση του πληθυσμού. Ως εκ τούτου 

κατέληξαν ότι δεν προκύπτει καμία θετικά σημαντική επίδραση στο κατά κεφαλήν 

εισόδημα στο διάστημα των σαράντα αυτών ετών. 

Η κατανόηση επομένως της σχετικής σημασίας των δύο πλευρών αυτής της 

αμφίδρομης σχέσης εισοδήματος-υγείας έχει σοβαρές πολιτικές προεκτάσεις. Αν η 

βελτίωση της υγείας του πληθυσμού σημαίνει και μακρά διατήρηση θετικών 

ρυθμών αύξησης του κατά κεφαλήν εισοδήματος και το αντίστροφο, τότε οι 

πολιτικές υγείας έχουν έναν ακόμη λόγο να παραμένουν σε υψηλή πολιτική 

προτεραιότητα. Τόσο στις φτωχές χώρες προκειμένου να πυροδοτήσουν την 

οικονομική ανάπτυξη, όσο και στις ανεπτυγμένες με στόχο να διατηρήσουν την 

ευημερία τους. 

 

 

2.1.β. Εισόδημα και προσδόκιμο επιβίωσης 

Η σχέση μεταξύ κατά κεφαλήν εισοδήματος και προσδόκιμου επιβίωσης έχει 

εντοπιστεί σε  πληθώρα μελετών. Ο λόγος για τον οποίο κατά κόρον επιλέγεται η 

συσχέτιση μεταξύ αυτών των μεταβλητών, είναι ότι αποτελούν τους πιο 

περιεκτικούς δείκτες περιγραφής της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης από την 

μία και του επιπέδου υγείας από την άλλη. Οι προφανείς ερμηνείες είναι ότι το 

κατά κεφαλήν εισόδημα αποτελεί μία σοβαρή ένδειξη σε σχέση με την επαρκή 

σίτιση του πληθυσμού, -ιδιαίτερα σε υποανάπτυκτες περιοχές-, αλλά και σε σχέση 

με τη στέγη, την πρόσβαση σε νερό, την εκπαίδευση και τις υπηρεσίες υγείας, 
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παράγοντες οι οποίοι με την σειρά τους επηρεάζουν σημαντικά το προσδόκιμο 

επιβίωσης του πληθυσμού.   

Στη μελέτη του Preston (1975), γίνεται εκτεταμένη διερεύνηση της συσχέτισης των 

δύο  μεταβλητών σε τρείς διαφορετικές περιόδους, στη δεκαετία των 1900’s, του 

1930 και του 1960. Σύμφωνα με την έρευνα προέκυψε σημαντική συσχέτιση, όμως 

το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της μελέτης είναι η λεγόμενη καμπύλη Preston, η οποία 

έπειτα από συνεχείς αναθεωρήσεις εξακολουθεί να αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στο 

πεδίο των δημογραφικών μελετών αλλά κι ευρύτερα στο χώρο της δημόσιας υγείας.     

 

2.1.γ. Καμπύλη Preston (Preston curve)    

Η καμπύλη Preston αποτελεί την εμπειρική cross-sectional αποτύπωση της σχέσης 

κατά κεφαλήν εισοδήματος και προσδόκιμου ζωής κατά την γέννηση, η οποία 

εξακολουθεί να επιβεβαιώνει τα αρχικά της αποτελέσματα ακόμη κι έπειτα από 

σαράντα χρόνια.  

  
Πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/Preston_curve 
                  
 

 

Η καμπύλη Preston δείχνει ότι άτομα τα οποία γεννήθηκαν σε πλούσιες χώρες, κατά 

μέσο όρο, μπορεί να αναμένουν να ζήσουν περισσότερο από εκείνους που 

γεννήθηκαν σε φτωχές χώρες. Ωστόσο, η σχέση μεταξύ του εισοδήματος και του 

προσδόκιμου ζωής από κάποιο ανώτερο όριο εισοδήματος κι έπειτα εξασθενεί 

σημαντικά κι εκεί σταματά η καμπυλότητα και άρα εξασθενεί η συσχέτιση. Αυτό 

σημαίνει ότι σε χαμηλά επίπεδα κατά κεφαλήν εισοδήματος, περαιτέρω αυξήσεις  

συνδέονται με μεγάλα οφέλη στο προσδόκιμο ζωής, αλλά σε υψηλά επίπεδα 
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εισοδήματος, η αύξηση του εισοδήματος ελάχιστα σχετίζεται με την αλλαγή του 

προσδόκιμου ζωής. Με άλλα λόγια, αν η σχέση αυτή ερμηνεύεται ως αιτιώδης, τότε 

υπάρχουν φθίνουσες αποδόσεις ωφελειών όσον αφορά το προσδόκιμο ζωής.  

Ένα ακόμη σημαντικό εύρημα της μελέτης Preston ήταν ότι η καμπύλη έχει 

μετατοπιστεί προς τα πάνω κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Αυτό σημαίνει ότι το 

προσδόκιμο ζωής έχει αυξηθεί στις περισσότερες χώρες, ανεξάρτητα από τις 

αλλαγές στο εισόδημα. Η εξήγηση αποδίδεται στην  εκπαίδευση, στην εισαγωγή 

καλύτερης ιατρικής τεχνολογίας(φάρμακα, θεραπείες), στους εμβολιασμούς, στη 

βελτίωση της παροχής των υπηρεσιών δημόσιας υγείας, στην εύκολη πρόσβαση σε 

πόσιμο νερό και στη βελτίωση της διατροφής, παράγοντες δηλαδή που ο ίδιος ο 

συγγραφέας ονόμασε εξωγενείς (Preston, 1975). 

Στην ίδια μελέτη ο Preston διαπίστωσε ότι οι εξωγενείς παράγοντες και ιδιαίτερα η 

ιατρική τεχνολογία αντιπροσώπευαν το 75% έως 90% της αύξησης του προσδόκιμου 

ζωής, ενώ η αύξηση του εισοδήματος ήταν υπεύθυνη για το υπόλοιπο 10-25% 

(Preston, 1975).  

Η περαιτέρω στατιστική διερεύνηση της σχέσης  μεταξύ των μεταβλητών με μη 

παραμετρική παλινδρόμηση παράγει μια εκδοχή της καμπύλης η οποία έχει μια 

"άρθρωση" - δηλαδή ένα όριο όπου η κλίση της εξίσωσης παλινδρόμησης πέφτει 

σημαντικά. Το σημείο αυτό είναι γύρω από το επίπεδο κατά κεφαλήν εισοδήματος 

των $2045 (στοιχεία για το έτος 2000), το οποίο είναι σχεδόν ίσο με το επίπεδο 

εισοδήματος ανά κάτοικο της Ινδίας. Αυτό το επίπεδο εισοδήματος συνδέεται με 

μια «επιδημιολογική μετάβαση», όπου οι χώρες οι οποίες βρίσκονται κάτω από 

αυτό το όριο,  η θνησιμότητα συνδέεται με τη βρεφική θνησιμότητα και τις 

μολυσματικές ασθένειες, σε σχέση με όσες βρίσκονται πάνω απ’ το όριο που η 

θνησιμότητα αφορά κυρίως σε χρόνιες ασθένειες. Επίσης ένα ακόμη εύρημα αφορά 

στο ότι επίσης ισχύει ένα ανώτερο όριο εισοδήματος πέρα από το οποίο χάνεται η 

καμπυλότητα της εξίσωσης και το  προσδόκιμο ζωής ελάχιστα σχετίζεται με το 

εισόδημα. Στην συγκεκριμένη περιοχή του γραφήματος ανήκουν οι περισσότερες 

αναπτυγμένες χώρες, ενώ το σημείο εντοπίζεται γύρω απ’ το επίπεδο εισοδήματος 

των $20.000 (http://blog.euromonitor.com/2014/03/economic-growth-and-life-

expectancy-do-wealthier-countries-live-longer.html, 2014), κριτήριο το οποίο 

αντιστοιχεί επίσης στην ταξινόμηση που κάνει το IMF προκειμένου μία χώρα να 

http://blog.euromonitor.com/2014/03/economic-growth-and-life-expectancy-do-wealthier-countries-live-longer.html
http://blog.euromonitor.com/2014/03/economic-growth-and-life-expectancy-do-wealthier-countries-live-longer.html
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θεωρηθεί αναπτυγμένη. Έχει τέλος βρεθεί ότι σε χώρες με κατά κεφαλήν εισόδημα 

πάνω από $40.000, η συσχέτιση εισοδήματος-προσδόκιμου ζωής, γίνεται αρνητική 

(http://blog.euromonitor.com/2014/03/economic-growth-and-life-expectancy-do-

wealthier-countries-live-longer.html, 2014), εύρημα το οποίο ερμηνεύεται κατά 

βάση από ταυτόχρονη υψηλή εισοδηματική ανισότητα στις οικονομίες αυτές καθώς 

και με την ευρεία υιοθέτηση ανθυγιεινών συνηθειών υγείας στον πληθυσμό, όπως 

κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ καθώς και υψηλών ποσοστών παχυσαρκίας. 

 

 

 

2.1.δ. Εισόδημα και βρεφική θνησιμότητα 

Επίσης η σχέση εισοδήματος και βρεφικής θνησιμότητας έχει εκτεταμένα εξεταστεί 

με πληθώρα δημοσιευμένων άρθρων στη διεθνή βιβλιογραφία. Θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι η σχέση εισόδημα- βρεφική θνησιμότητα εστίαζε αρχικά στο βαθμό 

που η μείωση των δεικτών βρεφικής θνησιμότητας συνέβαλαν στη βελτίωση της 

οικονομίας. Ορόσημο προκειμένου να ξεκινήσει να ερευνάται η αντίστροφή πορεία 

της σχέσης, υπήρξε η μελέτη της Aldeman, (1961) όπου επιβεβαίωσε τη συσχέτιση 

εισοδήματος-βρεφικής θνησιμότητας. Σε μία cross-sectional απεικόνιση της σχέσης 

αυτής, προκύπτει ένα διάγραμμα αντεστραμμένης καμπύλης Preston. Τα μεγέθη 

εισόδημα και βρεφική θνησιμότητα παρουσιάζουν αρνητική συσχέτιση. Η σχέση 

εισοδήματος-βρεφικής θνησιμότητας, φαίνεται να είναι μη γραμμική και μόνο από 

κάποιο επίπεδο και κάτω αποκτά σχεδόν γραμμική σχέση. Αυτό σημαίνει 

ουσιαστικά, ότι σε χώρες με πολύ χαμηλό μέσο εισόδημα, μία αύξηση του 

εισοδήματος ενδέχεται να προκαλέσει αντίστοιχη μείωση των δεικτών βρεφικής 

θνησιμότητας, ενώ σε χώρες με υψηλό εισόδημα οι αυξομειώσεις του μέσου 

εισοδήματος δεν φαίνεται να επηρεάζουν τους δείκτες.       

 

http://blog.euromonitor.com/2014/03/economic-growth-and-life-expectancy-do-wealthier-countries-live-longer.html
http://blog.euromonitor.com/2014/03/economic-growth-and-life-expectancy-do-wealthier-countries-live-longer.html
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Οι βασικές συσχετίσεις σύμφωνα με τη βιβλιογραφία για το κατά κεφαλήν 

εισόδημα και την υγεία αφορούν στο προσδόκιμο ζωής και τη βρεφική 

θνησιμότητα. Για τους υπόλοιπους δείκτες υγείας που η παρούσα μελέτη εξετάζει 

δεν αναφέρεται στην βιβλιογραφία πιθανή συσχέτιση με το κατά κεφαλήν 

εισόδημα. Ο δείκτης αυτοκτονιών δεν παρουσιάζει συσχέτιση με το εισόδημα 

σύμφωνα και με τα στοιχεία του OECD (OECD, Factbook 2010). Ωστόσο στους 

άνδρες στην Ιαπωνία βρέθηκε αρνητική συσχέτιση εισοδήματος-δείκτη 

αυτοκτονιών (Sher, 2006).         

 

 

2.2. Δείκτης-Ποσοστό ανεργίας 

Ανεργία είναι η κατάσταση του ατόμου που ενώ είναι ικανό, πρόθυμο και 

διαθέσιμο να απασχοληθεί δεν δύναται να εργαστεί παρότι με ενεργό τρόπο έχει 

αναζητήσει εργασία  (International Labour Organization, 1982). 

Ο δείκτης ανεργίας εκφράζεται ως ποσοστό και υπολογίζεται ως εξής: 

Δείκτης-ποσοστό ανεργίας =    

Η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat), ορίζει και καταγράφει ως 

ανέργους τα άτομα μεταξύ 15-74 ετών τα οποία έχουν αναζητήσει εργασία τις 

τελευταίες τέσσερις(4) εβδομάδες και είναι έτοιμα να εργαστούν τις αμέσως 
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επόμενες δύο(2) εβδομάδες, ορισμός που ανταποκρίνεται στα πρότυπα που έχει 

θέσει η ILO (International Labour Organization). 

Ο δείκτης ανεργίας είναι οικονομικός δείκτης (αντικυκλικός) ο οποίος 

παρακολουθείται από τις Κεντρικές Τράπεζες των κρατών κι επηρεάζει σημαντικά 

τις αποφάσεις τους (κυρίως της FED και λιγότερο της ECB).  

Υπάρχουν πολλοί τύποι και ταξινομήσεις της ανεργίας πέραν της κλασσικής. 

Ιδιαίτερο βάρος δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην μακροχρόνια ανεργία, η οποία 

αφορά σε άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση  ανεργίας πάνω από 12 μήνες. Ο 

δείκτης αυτός είναι ιδιαίτερα σημαντικός και στις κοινωνικοοικονομικές μελέτες 

συνδέεται στενά με τον κοινωνικό αποκλεισμό. 

 

2.2.α. Σημασία και επιδράσεις της ανεργίας 

Η υψηλή και επίμονη ανεργία, αυξάνει την οικονομική ανισότητα κι έχει αρνητική 

επίδραση στη μακροχρόνια οικονομική ανάπτυξη. Η ανεργία μπορεί να βλάψει την 

ανάπτυξη, όχι μόνο γιατί αποτελεί σπατάλη ή μη αξιοποίηση των διαθέσιμων 

πόρων (ανθρώπινο δυναμικό-εργασία ως παραγωγικός συντελεστής), αλλά κι 

επειδή δημιουργεί αναδιανεμητικές πιέσεις και συνακόλουθες στρεβλώσεις, οδηγεί 

τους ανθρώπους στη φτώχεια, περιορίζει τη ρευστότητα, περιορίζει την 

κινητικότητα των εργαζομένων επιδρά στην αυτοεκτίμησή των ατόμων και οδηγεί 

σε κοινωνική αποδιάρθρωση, πολιτική και κοινωνική αστάθεια, ταραχές και 

συγκρούσεις. 

Τα άνεργα άτομα συνήθως δεν είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις βασικές 

οικονομικές τους υποχρεώσεις. Οι ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις έχουν πολλή σοβαρή 

επίδραση στη ζωή των ατόμων όταν συνδέονται με την απώλεια αγαθών όπως η 

στέγη, η σίτιση, η πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα και νερό και η ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη. Η ανεργία θεωρείται ότι επιδρά στην υγεία σύμφωνα με τον μηχανισμό 

όχι μόνον του υλιστικού πλαισίου που αφορά στην πρόσβαση σε αγαθά, αλλά 

αναλύεται επίσης και με το νέο-υλιστικό πλαίσιο αλλά και τον ψυχοκοινωνικό 

μηχανισμό επίδρασης (βλ. βασικές έννοιες).  

Η ανεργία έχει θετική συσχέτιση με την κακή διατροφή και τον υποσιτισμό, τη 

νοσηρότητα, την αύξηση του ψυχολογικού stress, την χαμηλή αυτοεκτίμηση και την 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

21 
 

έλλειψη προσανατολισμού στα άτομα, την κατάθλιψη και τις αυτοκτονίες. 

(http://www.epi.org/blog/socialsecurity-medicare-life-expectancy/) 

 

2.2.β. Σχέση ανεργίας με κατάσταση υγείας ατόμου και δείκτες υγείας πληθυσμού 

Η συσχέτιση δεικτών ανεργίας και υγείας του πληθυσμού έχει επιβεβαιωθεί 

επανειλημμένα από μελέτες. Η απώλεια της εργασίας συνδέεται με επιδείνωση της 

οικονομικής κατάστασης του ατόμου, συνακόλουθη ενδεχόμενη μη επαρκή 

εκπλήρωση κοινωνικών ρόλων και συμβάσεων ενώ σε πολλές περιπτώσεις μπορεί 

να συνδέεται με απώλεια βασικών αγαθών. Η υγεία του άνεργου ατόμου απειλείται 

από τις έντονα στρεσογόνες κοινωνικές και οικονομικές καταστάσεις που βιώνει με 

άμεσο αντίκτυπο στην ψυχική και φυσική του υγεία. 

Η σχέση ωστόσο ανεργίας-χαμηλού επιπέδου υγείας, είναι αμφίδρομη και 

παραμένει μέχρι σήμερα ένα καίριο μέλημα για τους ερευνητές να μπορέσουν να 

εξετάσουν τη δυναμική κάθε κατάστασης και την ισχύ της φοράς της σχέσης. Οπότε 

σε κάθε απόπειρα συσχέτισης των δύο μεταβλητών ανακύπτουν δύο ερωτήματα 

που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Κατ’ αρχήν αν η ανεργία προκαλεί την 

επιδείνωση της υγείας ή αν οι ασθενείς είναι πιο πιθανόν να μείνουν άνεργοι. Και 

δεύτερον αν η ανεργία οδηγεί σε φτώχεια και μειονεκτική θέση –η οποία συνδέεται 

με κακή υγεία όπως ξέρουμε- ή τελικά αν η ανεργία και η κακή υγεία συνδέονται 

αμφότερες με ένα προϋπάρχον χαμηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, χαμηλό 

επίπεδο εκπαίδευσης και κακές συνθήκες στέγασης. Υπάρχει επομένως μία 

δυσκολία στο να «απομονωθεί» η μεταβλητή της  ανεργίας –ως κατάσταση 

έλλειψης εργασίας και μόνον- και να υπολογιστεί έπειτα η συμβολή της στην 

επιδείνωση της υγείας του ατόμου.   

Οι αλλαγές του ποσοστού ανεργίας και ιδιαίτερα της μακροχρόνιας, δίνουν κάποιες 

απαντήσεις σε σχέση με τα ερωτήματα. Όταν υπάρχουν χαμηλά επίπεδα ανεργίας 

και άρα πολλές ευκαιρίες εργασίας, τότε είναι πιθανότερο τα άνεργα άτομα να 

συνδέονται με ειδικά προβλήματα (υγείας, εκπαίδευσης κτλ), ενώ σε περιόδους 

υψηλής ανεργίας η σχέση με άλλες προϊούσες καταστάσεις του ατόμου ατονεί και 

τα ποσοστά ανεργίας συνίστανται κατ’ ουσία από «συνήθη» (ordinary) άτομα 

(Moser, 1987). 

http://www.epi.org/blog/socialsecurity-medicare-life-expectancy/
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Οι δείκτες ανεργίας έχουν συσχετιστεί αρνητικά με το προσδόκιμο ζωής (Singh et al, 

2006; Sullivan, 2009) και από ερευνητές έχει βρεθεί ότι 1% αύξηση της ανεργίας 

μπορεί να σημαίνει 0.5% αύξηση του δείκτη θανάτων (Ruhm, 2000). Οι D Stuckler 

και S Basu (2013), επεσήμαναν ότι το πρόγραμμα εκτεταμένων ιδιωτικοποιήσεων 

(άρα και απολύσεων) στη μετακομμουνιστική Ρωσία, μεταφράστηκε σε μία μείωση 

κατά 2,4 χρόνια στο προσδόκιμο ζωής. Ωστόσο πρέπει να επισημάνουμε ότι η 

απόλυση των εργαζομένων αυτών σήμαινε και απώλεια οποιασδήποτε σχέσης με 

τα κρατικά προγράμματα κοινωνικής προστασίας. Μελέτες από χώρα σε χώρα ή 

από περιοχή σε περιοχή ακόμη και της ίδιας πόλης, έχουν επιβεβαιώσει τη 

συσχέτιση ανεργία-προσδόκιμο ζωής, υπό την επισήμανση της αμφίδρομης 

δυναμικής που έχει η σχέση (Marmot, 2010). Έχει βρεθεί ακόμη ότι οι περίοδοι 

παρατεταμένης αύξησης της ανεργίας μπορούν να επιφέρουν 1-1,5 έτος μείωση στο 

προσδόκιμο επιβίωσης στην ηλικία των σαράντα ετών (Sullivan, 2009). Ενδιαφέρον 

επίσης παρουσιάζει το εύρημα ότι οι άνθρωποι που χάνουν την δουλειά τους 2-3 

χρόνια πριν την συνταξιοδότηση και δεν βρίσκουν δουλειά, είναι πιθανό να ζήσουν 

μέχρι και 3 έτη λιγότερα (Coile et al, 2012) και η συσχέτιση αυτή εξασθενεί όσο η 

χρονική απόσταση από την συνταξιοδότηση μεγαλώνει. Σε γενικές γραμμές η 

αρνητική επίδραση της ανεργίας στην υγεία του πληθυσμού εντοπίζεται να είναι 

ισχυρότερη στην ηλικία από 44-65 παρά στην ηλικία 16-44 ετών (Moser, 1987).     

Η συσχέτιση ανεργίας-υγείας παρουσιάζει διάφορες διακυμάνσεις και δείχνει να 

διαφοροποιείται ανάλογα με την ηλικία των ανέργων, το χρώμα ή την εθνικότητα 

και το φύλο, όπως επίσης δείχνει αναλόγως να διαφοροποιείται και η βαρύτητα και 

η φύση των επιπτώσεων στην υγεία.     

Οι αρνητικές επιδράσεις της ανεργίας φαίνεται να είναι βαρύτερες στους άνδρες 

παρά στις γυναίκες (Moser, 1987) και στα περισσότερο συνειδητοποιημένα και 

υπεύθυνα άτομα, ενώ δεν φαίνεται να επηρεάζεται το προσδόκιμο ζωής των 

συζύγων των ανέργων (Moser, 1987). 

Επίσης η ανεργία σχετίζεται κυρίως με αρνητικές συνέπειες στην ψυχική υγεία των 

ατόμων, με αυξημένα ποσοστά περιστατικών αγχωδών διαταραχών και 

κατάθλιψης. Για παράδειγμα ο επιπολασμός των ατόμων με ψυχολογικά 

προβλήματα μεταξύ των ανέργων (34%) είναι διπλάσιος απ’ τον επιπολασμό των 

εργαζομένων (16%) (Newhouse, 1993). Η ανεργία επίσης έχει συνδεθεί με την 
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αύξηση των δεικτών βρεφικής θνησιμότητας, με την αύξηση των χρόνιων ασθενών 

(McKee, 2012), την αύξηση δεικτών του καρκίνου του πνεύμονα,  των ισχαιμικών 

επεισοδίων (Moser, 1987) και των αυτοκτονιών (Moser, 1987; Wilkinson 1992; 

Antonakakis, 2013). Αύξηση του δείκτη ανεργίας έχει επίσης συνδεθεί με την 

αύξηση κατανάλωσης αλκοόλ και των θανάτων από αλκοόλ (Stuckler, 2012; 

Karanikolos, 2013) αύξηση του καπνίσματος και της κακής διατροφής, την αύξηση 

της εγκληματικότητας (Karanikolos, 2013), και τη μείωση του δείκτη γονιμότητας. 

Εξαρτάται όμως πάντα από τα συστήματα υγείας και τα μέτρα πρόληψης από χώρα 

σε χώρα. 

Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι άτομα με ανεργία σε ηλικία μεγαλύτερη των 44 

ετών παρουσιάζουν αυξημένο σχετικό κίνδυνο για καρκίνο πνεύμονα και 

ισχαιμικών επεισοδίων σε σχέση με εργαζόμενους της ίδιας ηλικίας (Moser, 1987). 

Σε ηλικίες μικρότερες των 44 ετών ο σχετικός κίνδυνος είναι αυξημένος στους 

άνεργους για θανάτους από αυτοκτονίες και εγκλήματα-περιστατικά βίας (Moser, 

1987) ενώ σε αυτές τις ηλικίες ο καρκίνος πνεύμονα και τα ισχαιμικά επεισόδια δεν 

δείχνουν να έχουν σχέση με την ανεργία. 

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το εύρημα στην έρευνα του Antonakakis (2013) για την 

συσχέτιση των δεικτών ανεργίας με τις αυτοκτονίες στην Ελλάδα την περίοδο 1968-

2011, όπου όπως επισημαίνεται, κάθε αύξηση κατά 1% των δεικτών ανεργίας 

οδηγεί σε αύξηση κατά 3,5% του δείκτη αυτοκτονιών στις ηλικίες 25-44 ετών. 

Παρόμοια αποτελέσματα έχουν προκύψει από πληθώρα ερευνών ιδιαίτερα σε 

χώρες που βίωσαν συνθήκες οικονομικής κρίσης.  

Κλείνοντας το κεφάλαιο για την ανεργία, θα πρέπει να επισημανθεί ότι υπάρχουν 

έρευνες που παρατηρούν τα αντίθετα αποτελέσματα και καταλήγουν ότι η αύξηση 

της ανεργίας μπορεί να έχει και θετικές επιδράσεις στην υγεία του πληθυσμού. Η 

γενική παρατήρηση που γίνεται είναι ότι πράγματι η επίμονη και συνεχής αύξηση 

του δείκτη ανεργίας σε μία οικονομία αλλάζει την καθημερινότητα και τις συνήθειες 

πολλών ατόμων, με αποτέλεσμα να αλλάζουν οι αιτίες θανάτου με διαφορετικό 

τρόπο. Για παράδειγμα μπορεί να αυξάνονται οι δείκτες αυτοκτονιών αλλά 

ταυτόχρονα μειώνονται δραστικά τα τροχαία ατυχήματα λόγω περιορισμού των 

μετακινήσεων. Επίσης έχει παρατηρηθεί, ότι η αύξηση της ανεργίας και η 
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επακόλουθη μείωση εισοδημάτων μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της κατανάλωσης 

αλκοόλ και καπνού, αύξηση των ωρών γυμναστικής και  βελτίωση της διατροφής.     

Σε ευρήματα ερευνών που έγιναν από τον Ruhm (1995, 2000) καταλήγει ότι 

πράγματι  η ανεργία  επιδεινώνει τους δείκτες υγείας του πληθυσμού αλλά όχι στον 

βαθμό που αναμένουμε. Κι αυτό διότι μειώνονται τα εργατικά ατυχήματα, ενώ 

επίσης οι άνεργοι έχουν περισσότερο χρόνο να προγραμματίσουν τις ιατρικές τους 

εξετάσεις και τέλος σε περιπτώσεις χαμηλόμισθων εργαζομένων με ανεπαρκή 

προγράμματα ιατρικής ασφάλισης, η ανεργία σε κάποιες χώρες σημαίνει μετάβαση 

σε προγράμματα κοινωνικής προστασίας πολύ πιο ολοκληρωμένα.  

 

 
2.3. Δημόσιες Δαπάνες υγείας ανά κάτοικο  

Οι δαπάνες για την υγεία αποτυπώνουν σε χρηματικές μονάδες την τελική 

κατανάλωση των αγαθών και των υπηρεσιών υγείας στη διάρκεια ενός κύκλου 

(συνήθως ετήσιου), καθώς και τις επενδύσεις κεφαλαίου σε υποδομές υγειονομικής 

περίθαλψης το ίδιο διάστημα. Δημόσιες είναι οι δαπάνες που προκύπτουν από  

δημόσιες  πηγές  για την εκπλήρωση των αναγκών υγείας του πληθυσμού που 

περιλαμβάνουν τη θεραπεία, την αποκατάσταση και τη μακροχρόνια φροντίδα, 

καθώς και την προμήθεια ιατρικών προϊόντων, όπως τα φάρμακα. Επίσης στις 

δημόσιες δαπάνες συμπεριλαμβάνονται τα προγράμματα δημόσιας υγείας και 

πρόληψης, καθώς και το κόστος διοίκησης. Το μέγεθος αυτό στην μελέτη αποτελεί 

την ετήσια δαπάνη εκφρασμένη σε δολάρια ΗΠΑ χρησιμοποιώντας σταθερή 

ισοτιμία αγοραστικής δύναμης (PPP) σε τιμές 2005. 

Η κατά κεφαλήν δημόσιες δαπάνες υγείας είναι το ποσό των δημοσίων δαπανών 

που διαθέτει κάθε χώρα και το οποίο αναλογεί κατά μέσο όρο σε κάθε κάτοικο, 

ανεξάρτητα από τη συμμετοχή του στην κατανάλωση υπηρεσιών ή αγαθών υγείας.  

Υπολογίζεται ως εξής: 

Κατά κεφαλήν δημόσιες δαπάνες υγείας =  

Ο δείκτης αυτός μετριέται συστηματικά από διάφορους διεθνείς οργανισμούς 

(World Bank, OECD, WHO) σε συνεργασία με τις εθνικές οικονομικές, στατιστικές 

κ.α. αρχές και δημοσιεύεται συνήθως σε ετήσια βάση ανά χώρα. 
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2.3.α. Μεταβλητή και σχέση με δείκτες υγείας 

Το ύψος των δαπανών υγείας σε μία χώρα είναι συνδεδεμένο με την 

αποτελεσματικότητα των συστημάτων υγείας. Σε συστήματα με καλή οργάνωση, 

καλή χωροταξική κατανομή των δομών υγείας, με δυνατότητα ενσωμάτωσης της 

ιατρικής τεχνολογίας αλλά και καινοτόμων διοικητικών πρακτικών, το ύψος των 

δαπανών υγείας μπορεί να συγκρατηθεί χωρίς ταυτόχρονα να υποβαθμιστούν οι 

υπηρεσίες υγείας προς τους ασθενείς. Κατ’ αυτήν την έννοια το κόστος υγείας για 

έναν πληθυσμό σε συνδυασμό με τον έλεγχο των δεικτών υγείας, μπορεί να 

περιγράψει την αποτελεσματικότητα των συστημάτων. 

Η δημόσια δαπάνη επιλέγεται ως ανεξάρτητη μεταβλητή στην παρούσα μελέτη, 

καθότι η πρόσφατη κρίση οδήγησε σε μεγάλες περικοπές και θεωρήθηκε σκόπιμο 

να εξεταστεί ο βαθμός που  αυτή η πολιτική επιλογή επέφερε αρνητικά 

αποτελέσματα στην υγεία του πληθυσμού. Σε δεύτερο χρόνο, θα μπορούσαμε να 

πούμε ότι εξετάζεται η «αντοχή» κάθε συστήματος (κάθε χώρας) στις περικοπές και 

ο βαθμός που η μείωση των δαπανών  επηρέασαν την υγεία του πληθυσμού. 

Περεταίρω έρευνα θα ήταν απαραίτητη σε σχέση με τις αυξομειώσεις της ιδιωτικής 

δαπάνης υγείας την ίδια περίοδο και για να ελεγχθεί κατά πόσον η δημόσια δαπάνη 

μετακύλησε στους ασθενείς ή αν τελικώς οδηγήθηκε η συνολική δαπάνη σε 

περιστολή. 

Οι χώρες στις οποίες διερευνώνται οι αλλαγές στη δημόσια δαπάνη υγείας ανά 

κάτοικο στην παρούσα μελέτη, θα πρέπει να αναφερθεί ότι διαθέτουν οργανωμένα 

δημόσια συστήματα υγείας και η προστασία της υγείας του πληθυσμού 

αναγνωρίζεται ως δημόσιο αγαθό. Η συνθήκη αυτή, παρά τις διαφοροποιήσεις 

σχετικά με το μοντέλο οργάνωσης από χώρα σε χώρα, εξακολουθεί να υφίσταται, 

αποτελώντας θεμέλιο λίθο της μεταπολεμικής ευημερίας των Ευρωπαϊκών λαών. 

Στην τρέχουσα περίοδο διεθνούς κρίσης, η επιλογή της απότομης περιστολής 

δημόσιων δαπανών για υγειονομική περίθαλψη, μεταφράζεται ως συρρίκνωση του 

κοινωνικού κράτους και περιορισμού του ρόλου του, ζήτημα δομικό για την Ευρώπη 

που δικαιολογημένα εγείρει πολιτικές αντεγκλήσεις με ιστορικές και ιδεολογικές 

καταβολές και φορτίσεις. Άρα η αξιολόγηση των πολιτικών περιστολής σε σχέση με 

τα αποτελέσματα που έχουν επιφέρει στην υγεία του πληθυσμού, πέραν του 

ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος αποκτά επιπλέον περιεχόμενο. 
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Στην έρευνα του Wilkinson (1992) αναφέρεται ως ελαφρά αρνητική η συσχέτιση των 

δαπανών υγείας με τους δείκτες θνησιμότητας σε 12 χώρες χωρίς ωστόσο να 

διαχωρίζεται η ιδιωτική από την δημόσια δαπάνη. Στη μελέτη του Le Grand (1987) 

όπου διερευνήθηκε η σχέση δημόσιων δαπανών υγείας με τις ανισότητες στην 

υγεία, βρέθηκε ότι η συσχέτιση είναι αρνητική αλλά αδύναμη. Όπως έχει αναφερθεί 

η αρνητική συσχέτιση δαπανών-ανισοτήτων υγείας γίνεται πιο ισχυρή όσο 

μειώνεται το μέσο εισόδημα (Gakidou and King, 2002), είτε της χώρας που ελέγχεται 

είτε του εισοδηματικού στρώματος. Στην έκθεσή της η World Bank (1995) αναφέρει 

ότι η αύξηση των δημόσιων δαπανών οδηγεί σε μείωση της βρεφικής θνησιμότητας 

αλλά μόνον στις φτωχές περιοχές, ενώ στις πλούσιες δεν φαίνεται να επηρεάζει. Σε 

μία επίσης μελέτη του WHO για 191 χώρες από τον (Pullier et al, 2002) σχετικά με 

τις δαπάνες υγείας, η θετική συσχέτιση των δαπανών κατά κεφαλήν με το 

προσδόκιμο επιβίωσης επιβεβαιώνεται και κατηγοριοποιούνται οι χώρες σε τρείς 

μεγάλες ομάδες ανάλογα με το ύψος των δαπανών δίνοντας αντίστοιχους μέσους 

όρους για το προσδόκιμο ζωής. Φαίνεται καθαρά ότι όσο περισσότερα διαθέτει 

κάθε ομάδα χωρών για την υγεία του πληθυσμού τόσο αυξάνει το μέσο προσδόκιμο 

επιβίωσης.  

Οι Stuckler and Basu, στο βιβλίο τους The body Economics, ερευνώντας τις αλλαγές 

σε χώρες που πέρασαν από οικονομική κρίση (Ρωσία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, ΗΠΑ 

κτλ), αποδίδουν την επιδείνωση των δεικτών υγείας του πληθυσμού αυτών των 

χωρών στο γεγονός ότι προκειμένου να αντιμετωπίσουν την κρίση, θεωρήθηκε 

απαραίτητη η γενναία περικοπή των δημόσιων δαπανών για την υγεία. Τα 

αποτελέσματα σε σχέση με την επιδείνωση  της υγείας του πληθυσμού διατρέχουν 

όλο το βιβλίο και αντιπαραβάλλονται με τις επιλογές της Ισλανδίας, η οποία δεν 

περιέκοψε δαπάνες υγείας με αποτέλεσμα να μην παρουσιάσει χειροτέρευση των 

δεικτών υγείας.  

Στην ίδια λογική και ως επίχειρα των πολιτικών λιτότητας ιδιαίτερα στην Ευρώπη, 

έχει δημοσιευτεί πληθώρα μελετών συνδέοντας τις περικοπές των δαπανών με την 

υγεία. Σε πολλές μελέτες, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, στην λιτότητα και την 

συνακόλουθη περιστολή των δημοσίων δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη, 

αποδίδεται ο όρος της «ρίζας του κακού» ή «μητέρας όλων των αιτιών»  (cause of 

the causes), (Mckee, 2012 ; Karanikolos, 2013, Stuckler 2013). Οι έρευνες αυτές, 
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δεδομένων των περιορισμένων στατιστικών που είχαν στην διάθεσή τους, έδειξαν 

ότι υπάρχει σύνδεση δαπανών με την υγεία του πληθυσμού, κυρίως λόγω της 

περικοπής των προγραμμάτων πρόληψης ή λόγω του γεγονότος ότι μέρος του 

πληθυσμού έμεινε χωρίς ιατροφαρμακευτική κάλυψη. Με τον τρόπο αυτό η 

διαχείριση των δαπανών συνδέθηκε στις έρευνες με την αύξηση κρουσμάτων HIV 

(McKee, 2012), την αύξηση των αυτοκτονιών, την αύξηση του άγχους και των 

ψυχολογικών νοσημάτων, τη μείωση των δεικτών αυτό-αξιολόγησης της υγείας και 

τη μείωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας (Karanikolos, 2013). Στην πιο 

πρόσφατη έρευνα Lopez-Casasnovas (2014), εξετάζοντας τη σχέση δαπανών με την 

υγεία (Health Index), σε 30 χώρες του OECD τα τελευταία τριάντα χρόνια, βρήκαν 

ισχυρή θετική συσχέτιση στο μοντέλο τους μεταξύ των δεικτών.  

Τέλος, στις ετήσιες εκθέσεις του OECD (Health at a Glance) η σχέση συνολικών 

δαπανών υγείας και προσδόκιμου ζωής αποτυπώνεται διαγραμματικά. Στα 

διαγράμματα αυτά είναι φανερή η  συσχέτιση δαπανών και προσδόκιμου 

επιβίωσης, επιβεβαιώνοντας ότι η αύξηση των δαπανών μπορεί να βελτιώσει τους 

δείκτες υγείας στις χώρες που δαπανούν τα λιγότερα.             

 

 
Πηγή: OECD, Health at a Glance, 2013 
Δεδομένα 2011 
    
 
 
 
 
2.4. Δείκτης Εισοδηματικής ανισότητας (Ratio 20:20) 

O δείκτης για την εισοδηματική ανισότητα Ratio 20:20 εκφράζει την αναλογία του 

συνολικού εισοδήματος που έλαβε το 20% του πληθυσμού της χώρας με το 

υψηλότερο εισόδημα και του συνολικού εισοδήματος που λαμβάνει το 20% του 
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πληθυσμού της χώρας με το χαμηλότερο εισόδημα. Ο δείκτης συναντάται και ως 

ratio S80/S20. 

Ως εισόδημα ορίζεται το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών σε ένα συγκεκριμένο 

έτος. Αποτελείται από τα κέρδη που προκύπτουν με αυτο-απασχόληση, τα 

εισοδήματα κεφαλαίου (capital income) και τις δημόσιες μεταφορές χρημάτων 

(επιδόματα κάθε μορφής και ειδικές κρατικές ή κοινοτικές χορηγήσεις). Οι φόροι 

εισοδήματος και οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που καταβάλλονται από τα 

νοικοκυριά αφαιρούνται πάντοτε. Το εισόδημα του νοικοκυριού αποδίδεται σε 

κάθε ένα από τα μέλη της, με μια προσαρμογή, για να ληφθούν υπόψη οι διαφορές 

στις ανάγκες των νοικοκυριών των διαφόρων μεγεθών 

(http://ec.europa.eu/health/indicators/echi/list/echi_9b.html,2014;http://data.oecd

.org/inequality/income-inequality.htm, 2014).  

Οι δείκτες εισοδηματικής ανισότητας έχουν στόχο να υπολογίσουν την αναδιανομή 

των εισοδημάτων και την οικονομική ανισότητα μεταξύ των συμμετεχόντων σε μια 

οικονομία, όπως αυτή μιας συγκεκριμένης χώρας ή του κόσμου γενικότερα. Ενώ 

διαφορετικές θεωρίες εξηγούν πώς δημιουργείται η ανισότητα εισοδήματος σε μία 

οικονομία, οι μετρήσεις για την εισοδηματική ανισότητα απλά παρέχουν ένα 

σύστημα υπολογισμού που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της διασποράς 

των εισοδημάτων. Η σκέψη για την αναλογία του 20% του πληθυσμού με τα 

υψηλότερα εισοδήματα, ουσιαστικά υπακούει στην αρχή Pareto* που όπως 

φαίνεται αντιστοιχεί και στην κατανομή των εισοδημάτων στις περισσότερες 

οικονομίες. Για τη μέτρηση της εισοδηματικής ανισότητας υπάρχει πληθώρα 

δεικτών μεταξύ των οποίων οι πιο  διαδεδομένοι είναι, ο Gini index, Palma ratio, 

Hoover index, Theil index και βέβαια ο Ratio 20:20. Ο δείκτης Ratio 20:20 θεωρείται 

ο πιο ενδεδειγμένος για την παρούσα μελέτη, δεδομένου ότι συσχετίζεται καλά με 

τα μέτρα της Ανθρώπινης Ανάπτυξης και κοινωνικής σταθερότητας που μετριέται 

από τον ΟΗΕ (United Nations Development Programme, Human Development 

Indicators Reports, 2003,2004,2005), των δεικτών υγείας και των κοινωνικών 

προβλημάτων, της σωματικής και ψυχικής υγείας (Wilkinson, Pickett, 2006).  

Σε σχέση με τους δείκτες ανισότητας θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι πληρούνται 

τέσσερις βασικές προϋποθέσεις: 

http://data.oecd.org/inequality/income-inequality.htm
http://data.oecd.org/inequality/income-inequality.htm
http://www.equalitytrust.org.uk/docs/inequality-and-health.pdf
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Ανωνυμία, υπό την έννοια ότι η ανισότητα δεν εξαρτάται από την ιδιότητα των 

ατόμων σε μια οικονομία αλλά το μόνο που έχει σημασία είναι η κατανομή του 

εισοδήματος. Αυτή η προϋπόθεση διακρίνει την έννοια της ανισότητας από αυτήν 

της δικαιοσύνης που ενδέχεται να οδηγεί σε «ηθικά» συμπεράσματα σε σχέση με το 

ποιος κατέχει ένα συγκεκριμένο επίπεδο εισοδήματος και πως το αποκτά. Ένας 

δείκτης ανισότητας είναι απλώς μια ένδειξη για τον τρόπο αναδιανομής των 

εισοδημάτων κι όχι για την ιδιότητα των ατόμων και τι είδους εισοδήματα 

«αξίζουν».  

 Ανεξαρτησία Κλίμακας, εννοώντας ότι πλουσιότερες οικονομίες δεν θα πρέπει να 

θεωρούνται a priori πιο άνισες. Αν επομένως το εισόδημα του κάθε ατόμου σε μια 

οικονομία διπλασιάζεται (ή πολλαπλασιάζεται με οποιαδήποτε θετική σταθερά), 

τότε η συνολική ανισότητα δεν αλλάζει. Η εισοδηματική ανισότητα  είναι 

ανεξάρτητη από το μέγεθος της οικονομίας.     

Ανεξαρτησία σε σχέση με τον Πληθυσμό, ομοίως, οι δείκτες εισοδηματικής 

ανισότητας δεν εξαρτώνται από το αν μια οικονομία έχει μεγάλο ή μικρό πληθυσμό. 

Την αρχή μεταφοράς εισοδήματος Pigou-Dalton, η οποία βασικά είναι η υπόθεση 

που κάνει έναν δείκτη ανισότητας στην πραγματικότητα ένα μέτρο για την 

ανισότητα. Στην αδύναμη μορφή της(σε σχέση με την ευαισθησία) υποστηρίζει ότι 

αν κάποιο εισόδημα μεταφέρεται από ένα πλούσιο πρόσωπο σε ένα φτωχό άτομο, 

ενώ διατηρεί την τάξη εισοδήματος του, τότε η μετρούμενη ανισότητα δεν πρέπει 

να αυξηθεί. Στην ισχυρή της μορφή, η μετρούμενη στάθμη της ανισότητας (δείκτης) 

θα πρέπει να μειωθεί.  

 

2.4.α. Η εισοδηματική ανισότητα ως ανεξάρτητη μεταβλητή και περιορισμοί 

Η εισοδηματική ανισότητα ως ανεξάρτητη μεταβλητή, επιλέγεται τα τελευταία 

χρόνια κατά κόρον σε κοινωνικές και οικονομικές έρευνες, προκειμένου να 

ερευνηθούν οι πιθανές επιδράσεις της σε μία σειρά καταστάσεων που έχουν σχέση 

με την υγεία, την κοινωνική κινητικότητα, την εγκληματικότητα, την οικονομία και 

διάφορα κοινωνικά προβλήματα. Το ακαδημαϊκό και πολιτικό ενδιαφέρον γύρω 

από την ανισότητα, έχει κινητοποιήσει πολλούς ανεξάρτητους ερευνητές αλλά και 

οργανισμούς σε μία βαθύτερη και διεισδυτικότερη  μελέτη των κοινωνικών 

φαινομένων που συνεπάγεται η αύξηση της ανισότητας και την επίδραση αυτών 
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στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου. Οι δείκτες ανισότητας αποτελούν για τους 

πολιτικούς και κοινωνικούς επιστήμονες εργαλεία ανάλυσης, τα οποία προσφέρουν 

μία επαρκέστερη περιγραφή της κοινωνικής και οικονομικής πραγματικότητας σε 

σχέση με άλλες μεταβλητές όπως η ανεργία και οι δείκτες σχετικής φτώχειας. 

Σημαντική υπήρξε η διαπίστωση ότι από τα μέσα της δεκαετίας του ’80 η 

εισοδηματική ανισότητα είχε αυξητικούς ρυθμούς σε Μεγάλη Βρετανία και ΗΠΑ, 

όπου και το ακαδημαϊκό ενδιαφέρον την περίοδο εκείνη εντάθηκε. Ωστόσο η κρίση 

του 2007-2008 και οι επιπτώσεις της, θα αποτελέσουν  την αφορμή για να μπει 

πλέον επιτακτικά στην πολιτική ατζέντα το πρόβλημα της εισοδηματικής ανισότητας 

(Earwicker R, 2007) και να καταλάβει μεγάλο χώρο στη δημόσια συζήτηση.  

Η εκτεταμένη χρήση της εισοδηματικής ανισότητας ως μεταβλητής στις διάφορες 

μελέτες, προκύπτει από την διαπίστωση ότι αποτελεί το προσφορότερο μέτρο 

περιγραφής της κοινωνικής διαστρωμάτωσης και των κοινωνικών «αποστάσεων» 

μεταξύ των εισοδηματικών στρωμάτων. Οι δείκτες εισοδηματικής ανισότητας είναι 

πλέον ευρέως διαδεδομένοι διεθνώς με πληθώρα δεδομένων, γεγονός που 

διευκολύνει τις συγκρίσεις μεταξύ χωρών και τις οικολογικές έρευνες. Παρότι όμως 

οι δείκτες ανισότητας αποτελούν ένα πρόσφορο μέτρο υπολογισμού των 

εισοδηματικών διαφορών, υπάρχει αμφιβολία σε σχέση με το κατά πόσο μία μόνον 

μεταβλητή μπορεί να εκφράσει επαρκώς τη διαστρωμάτωση μίας κοινωνίας 

(Goldthorpe, 2009). Η αμφισβήτηση αυτή ξεκινά από τις διαφορές που υπάρχουν 

γύρω απ’ τις έννοιες του εισοδήματος, της κοινωνικής τάξης (class, με βάση την 

οικονομική θέση) και του κοινωνικού επιπέδου (status, με βάση το κοινωνικό 

κύρος), μία προβληματική που ανακύπτει από  το Βεμπεριανό κοινωνικό μοντέλο 

(Weber-ian model) (Galobardes B, 2010). Επομένως πιο εστιασμένες μελέτες 

ενδεχομένως να απαιτούν έναν περεταίρω διαχωρισμό των εισοδημάτων (σε 

πεμπτημόρια, δεκατημόρια) και παράλληλη εξέταση επιπλέον μεταβλητών όπως 

π.χ. το επίπεδο εκπαίδευσης, για να προκύψουν πιο ασφαλή συμπεράσματα. 

Ένα πρόβλημα που μπορεί να προκύψει απ’ την χρήση των δεικτών ανισότητας 

είναι ότι ανάλογα με τον δείκτη που επιλέγεται υπάρχουν διαφορές στις κατατάξεις 

των χωρών, ενώ οι αυξομειώσεις της ανισότητας αποτυπώνονται με άλλον τρόπο 

από δείκτη σε δείκτη. Το πρόβλημα αυτό έγκειται στον τρόπο υπολογισμού κάθε 

δείκτη. Έτσι για παράδειγμα η αύξηση της ανισότητας στη Μεγάλη Βρετανία τη 
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δεκαετία του ’80 αφορούσε τη μεγάλη αύξηση των εισοδημάτων του 1% του 

πληθυσμού με τα υψηλότερα εισοδήματα (top 1% income). Το γεγονός αυτό όμως 

δεν είναι απαραίτητο ότι επηρέασε το ratio S80/S20, επηρέασε ωστόσο τον Gini 

coefficient. Στην Ευρώπη συνηθίζεται να χρησιμοποιείται ο S80/S20 ενώ στις ΗΠΑ ο 

Gini coefficient, με αποτέλεσμα ορισμένες έρευνες σε κάποια αποτελέσματα να 

διαφοροποιούνται.  

Ένα άλλο επίπεδο προβληματισμού είναι αν η ανισότητα πρέπει να μετριέται ως 

pre-tax ανισότητα (προ φόρων) ή ως after-tax ανισότητα (μετά φόρων). Οι 

διαφοροποιήσεις στη βάση αυτή μπορεί να είναι αρκετά μεγάλες και να 

επηρεάσουν σημαντικά τα αποτελέσματα. Στην παρούσα έρευνα ωστόσο 

λαμβάνεται η ανισότητα ως after-tax μέγεθος. Επίσης η μεταβλητή μπορεί να 

επηρεαστεί ανάλογα με τη βάση δεδομένων για το εισόδημα από όπου προκύπτει η 

ανισότητα, οι οποίες διαφέρουν ελαφρώς για κάθε Διεθνή Οργανισμό (UN, World 

Bank, OECD κτλ, βλ. κατά κεφαλήν εισόδημα).  

Το δείγμα των χωρών που επιλέγεται, μπορεί επίσης να επηρεάσει τη σύγκριση και 

την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Είναι προτιμότερο σε οικολογικές μελέτες να 

εξετάζονται χώρες οι οποίες έχουν παρόμοιο κατά κεφαλήν εισόδημα (Rowlingson, 

2011),  στοιχείο το οποίο διασφαλίζει ότι έχει επιτευχθεί τουλάχιστον η 

«επιδημιολογική μετάβαση». Ωστόσο άλλες έρευνες συγκρίνουν ειδικές ομάδες 

από τον πληθυσμό μιας χώρας (μειονότητες, πολίτες χαμηλού εισοδήματος) με τον 

πληθυσμό αναπτυσσόμενων χωρών (Sen, 1993). Ακόμη, συνηθίζεται να 

αποκλείονται από τις έρευνες χώρες με πληθυσμό κάτω των 3εκ. κατοίκων όταν 

μάλιστα στην ίδια έρευνα εξετάζονται χώρες με μεγάλο πληθυσμό. Το πληθυσμιακό 

όριο είναι μία προϋπόθεση η οποία αποκλείει επίσης και τις χώρες που λειτουργούν 

ως «φορολογικοί παράδεισοι» (Rowlingson, 2011; Marmot 2013). Ακόμη ένα 

στοιχείο που πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν, είναι οι χώρες που εξετάζονται να 

τελούν κατά βάση υπό παρόμοια καθεστώτα εξουσίας. Η Βόρεια Κορέα και η Κούβα 

οι οποίες έχουν κατά τεκμήριο ίση κατανομή εισοδημάτων στις κοινωνίες τους, 

είναι σχετικά μη συγκρίσιμες με χώρες όπως το Ζαϊρ όπου οι κατανομές των 

εισοδημάτων είναι ακραία άνισες και οι οικονομικοί πόροι είναι συγκεντρωμένοι σε 

μία μικρή ελίτ. 
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Τέλος, οι δείκτες υγείας που επιλέγονται ως εξαρτημένες μεταβλητές  για να 

συσχετιστούν με την ανισότητα, θα πρέπει να έχουν μία ενδογενή «κοινωνική 

διαβάθμιση» (social gradient), να μπορεί δηλαδή να δικαιολογηθεί η σχέση τους με 

την εισοδηματική ανισότητα. Για παράδειγμα ο καρκίνος του μαστού δεν σχετίζεται 

με την ανισότητα, στοιχείο το οποίο έχει ελεγχθεί και επιδημιολογικά (Wilkinson 

and Pickett, 2009).  

  

 

2.4.β. Σχέση εισοδηματικής ανισότητας και υγείας πληθυσμού                                     

Το ενδιαφέρον γύρω απ’ την σύνδεση της εισοδηματικής ανισότητας και της υγείας 

προέκυψε στη μελέτη του Preston (1975), ο οποίος κατά την εξαγωγή των 

συμπερασμάτων του γύρω από το κατά κεφαλήν εισόδημα και το προσδόκιμο ζωής, 

υπέθεσε ότι η ανισότητα στην κατανομή των εισοδημάτων σε μία κοινωνία πιθανόν 

να συνδέεται με την υγεία του πληθυσμού. Την υπόθεση αυτή ερεύνησε ο Rodgers 

(1979) για 50 χώρες όπου κατέληξε ότι πράγματι υπάρχει μία διαφορά πέντε ως 

δέκα χρόνια στο προσδόκιμο επιβίωσης μεταξύ των περισσότερο ίσων και των 

άνισων χωρών.  Ο Wilkinson (1992) έπειτα συνέδεσε την υγεία του πληθυσμού με 

την ανισότητα ανεξάρτητα από το κατά κεφαλήν εισόδημα κάθε χώρας. Ο Judge 

(1995, 1998) συσχέτισε την ανισότητα με την βρεφική θνησιμότητα και ο Lynch 

(2001,2004) με την υγεία των παιδιών και την εγκληματικότητα, ενώ ο Blanden 

(2009) έδειξε ότι η κοινωνική κινητικότητα είναι χαμηλότερη σε κοινωνίες πιο 

άνισες.  

Ωστόσο, στο πεδίο αυτό, τεράστια ήταν η συμβολή των Wilkinson and Pickett (2009) 

με το βιβλίο τους The Spirit Level, όπου κατάφεραν να μεταφέρουν την εμπειρία 

ερευνών των τελευταίων 30 ετών και να συσχετίσουν την ανισότητα με την υγεία 

και συγκεκριμένα κοινωνικά προβλήματα, σε χώρες με υψηλό εισόδημα ($25000 

κατώτερο όριο). Το κύριο εύρημα ήταν, ότι μεταξύ των πλούσιων χωρών, αυτές που 

είχαν υψηλότερα επίπεδα ανισότητας είχαν ταυτόχρονα χειρότερο επίπεδο υγείας 

και χειρότερους κοινωνικούς δείκτες. Οι ίδιοι αυτοί δείκτες δεν έδειξαν να 

επηρεάζονται από το κατά κεφαλήν εισόδημα κάθε χώρας. Το ίδιο, επιβεβαιώθηκε 

και μεταξύ των Πολιτειών των ΗΠΑ.  
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Παρότι όμως βρέθηκαν συσχετίσεις(correlations) μεταξύ των μεταβλητών, αυτό δεν 

σημαίνει απαραίτητα και την απόδειξη μίας αιτιώδους σχέσης με μία κατεύθυνση 

στη σχέσης ανισότητα-υγεία (Rowlingson, 2011). Μία τέτοια σχέση είναι πολύ 

δύσκολο να αποδειχθεί και απαιτεί την χρήση συγκεκριμένων κριτηρίων 

αξιολόγησης (Bradford Hill, 1965), όμως παραμένει ένα πεδίο ανοιχτό προς 

διερεύνηση. 

Ένα ενδιαφέρον εύρημα σε σχέση με την ανισότητα είναι, ότι σε κοινωνίες πιο ίσες 

όπως π.χ. στην Φιλανδία, κάθε αύξηση του εισοδήματος ισοδυναμεί με αύξηση του 

προσδόκιμου επιβίωσης (Martikainen, et al, 2001). Σε χώρες με χαμηλά επίπεδα 

ανισότητας, η σχέση εισόδημα-υγεία τείνει να γίνεται γραμμική, τουλάχιστον για 

χώρες μέχρι κάποιο όριο εισοδήματος. Πάνω απ’ το όριο αυτό όσες χώρες 

βρίσκονται, η σχέση ατονεί (Mackenbach, et al 2004) (βλ. καμπύλη Preston) και η 

ανισότητα δεν φαίνεται να επηρεάζει.                

Ο Kondo (2009), στην έρευνά του παρότι περιγράφει ως «μέτριο» τον αντίκτυπο της 

ανισότητας στην υγεία, εκτιμάει ότι περίπου 1,5εκ θάνατοι (9,6 % της θνησιμότητας 

ατόμων 15-60 ετών) θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί σε 30 χώρες του OECD, αν 

ο Gini coefficient, έπεφτε κάτω από 0,3 (Rowlingson, 2011). O Lynch (1998) 

διατείνεται ότι η απώλεια ζωών από την εισοδηματική ανισότητα το 1990 στις ΗΠΑ, 

ήταν ίση με την απώλεια ζωών που προκάλεσαν μαζί ο καρκίνος του πνεύμονα, ο 

ιός HIV, οι αυτοκτονίες και τα δυστυχήματα με μοτοσυκλέτα.  

Παρόλα τα ευρήματα των ερευνητών, σήμερα παραμένει ένα πεδίο αναζήτησης η 

απομόνωση της σχέσης «αιτίας-αποτελέσματος». Τα στοιχεία που έχουν δώσει οι 

μελέτες γύρω απ’ την ανισότητα, είναι ενδιαφέροντα, γίνονται ευρέως γνωστά λόγω 

της κρίσης που περνάει η Δύση και ενδεχομένως να αλλάξουν τις προτεραιότητες 

πολιτικής ιδιαίτερα στο επίπεδο της οικονομίας και της δημόσιας υγείας στο άμεσο 

μέλλον. Σήμερα, σχεδιάζονται μέθοδοι ιδανικών συνθηκών –με μεγάλη δυσκολία-, 

όπου με τυχαιοποιημένες έρευνες RCT’s επιχειρείται να υπολογιστεί η επίδραση της 

ανισότητας σε μία σειρά παραγόντων. Ωστόσο προσφορότερη μέθοδος παραμένει η 

before/after έρευνα μίας κοινωνίας όπου υπέστη μεγάλες αλλαγές των επιπέδων 

εισοδηματικής ανισότητας. Ενδεχομένως λοιπόν, το έντονο επιστημονικό 

ενδιαφέρον γύρω από την ανισότητα να δικαιολογείται λόγω του μεγάλου πλήθους 
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χωρών που πέρασαν απ’ την διεθνή κρίση και βίωσαν αντίστοιχα μεγάλες αλλαγές 

στα επίπεδα ανισότητας τους. 

 

2.4.γ. Ο ψυχοκοινωνικός μηχανισμός και άλλες αιτίες 

Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι οι δείκτες ανισότητας είναι ένα μέτρο σχετικό για 

κάθε κοινωνία, επομένως οι υψηλοί δείκτες δεν μεταφράζονται αναγκαστικά σε 

υψηλό ποσοστό ανθρώπων που δεν έχουν πρόσβαση σε αγαθά πρώτης ανάγκης. 

Άρα η θεωρία της «υστέρησης» ή του ονομαζόμενου «materialistic framework»,  

δεν δύναται από μόνη της να δικαιολογήσει τις ανισότητες στους δείκτες υγείας. 

Οι κοινωνικοί ερευνητές προσπαθώντας να αιτιολογήσουν τους πιθανούς λόγους 

που η εισοδηματική ανισότητα προκαλεί αυτές τις διαφοροποιήσεις στους δείκτες 

υγείας του πληθυσμού, έχουν προτείνει την θεωρία της «αγχώδους κατάστασης». 

Σύμφωνα με αυτήν την σκέψη, η εισοδηματική ανισότητα τοποθετεί τους 

ανθρώπους σε μία ιεραρχία η οποία αυξάνει την ανταγωνιστικότητα μεταξύ τους 

και η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε αρνητικά για την υγεία αποτελέσματα 

(Rowlingson, 2011).  

Στη θεωρία αυτήν απέδωσαν οι Wilkinson and Pickett τα ευρήματά τους 

στηριζόμενοι και σε έρευνες άλλων (Marmot, 2004) και υποστηρίζοντας ότι το 

«άγχος» για την κοινωνική θέση του ατόμου, αποτελεί την αιτία που η ανισότητα 

προκαλεί τα διάφορα κοινωνικά προβλήματα. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγουν 

έπειτα από επισκόπηση αρκετών ψυχολογικών και βιολογικών ερευνών όπου 

διατείνονται ότι πηγές του «κοινωνικού άγχους» είναι η κοινωνική θέση, η στέρηση 

φίλων και το stress στην παιδική ηλικία. Το κοινωνικό άγχος που προκαλεί η 

ανισότητα, μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή αυτοεκτίμηση, χρόνιο στρες και 

κατάθλιψη τα οποία με την σειρά τους επηρεάζουν τους δείκτες υγείας του 

πληθυσμού.  

Η θεωρία της «αγχώδους κατάστασης» υποθέτει ότι τα άτομα σε μία κοινωνία 

συγκρίνουν τους εαυτούς τους με τους άλλους και αυτό πυροδοτεί τους 

μηχανισμούς ενεργοποίησης του «άγχους». Τα άτομα που βρίσκονται σε 

μειονεκτική θέση βιώνουν συναισθήματα ντροπής, αναξιότητας, έλλειψης 

αυτοπεποίθησης και εξευτελισμού, τα οποία οδηγούν είτε σε βίαιες ενέργειες είτε 

σε απομόνωση (Rowlingnson, 2011). Η αδυναμία αυτής της θεωρίας είναι ότι όπως 
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διάφορες έρευνες έχουν αποδείξει (Runciman, 1966) τα άτομα τείνουν να 

συγκρίνουν τους εαυτούς τους σε σχέση με τα άτομα του περιβάλλοντός τους, τους 

συμμαθητές τους, τα άτομα του κοινωνικού τους δικτύου (Christakis, 2011)  και τον 

εαυτό τους σε μία προηγούμενη περίοδο κι επομένως δεν επηρεάζονται από την 

«γενική» αναδιανομή πλούτου και την ανισότητα. 

Άλλοι μηχανισμοί που προτείνονται αφορούν την νέο-υλιστική(neo-materialistic 

framework) θεωρία, σύμφωνα με την οποία το «κοινωνικό άγχος» δεν αφορά μόνο 

όσους είναι σε μειονεκτική κοινωνική θέση αλλά και όσους είναι σε πλεονεκτική, οι 

οποίοι βιώνουν έντονο άγχος από τον φόβο απώλειας ή απειλής της θέσης τους ή 

ακόμη κι από αισθήματα ενοχής.                   

 
2.5. Δείκτης-Ποσοστό πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας 

Ο δείκτης πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας είναι το ποσοστό των ατόμων του 

πληθυσμού με εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας. Το όριο αυτό ορίζεται 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε 60% του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου εισοδήματος. 

Η φτώχεια αποτιμάται σε χρήματα και αντανακλά τους κατά κεφαλήν διαθέσιμους 

από τους πραγματικούς οικονομικούς πόρους μιας χώρας. Το ποσοστό πληθυσμού 

σε κίνδυνο φτώχειας, αφορά στη σχετική φτώχεια που ορίζεται στο 60% του 

εθνικού διάμεσου ισοδύναμου εισοδήματος και όχι στην απόλυτη φτώχεια όπως 

ορίζεται από την Παγκόσμια Τράπεζα.   

Διάμεσο εισόδημα είναι το εισόδημα του προσώπου εκείνου, που βρίσκεται στο 

μέσον της ακολουθίας, αν υποθέσουμε ότι στοιχίζουμε σε αύξουσα -με βάση το 

εισόδημά τους- ακολουθία όλα τα μέλη του πληθυσμού. Έτσι, το 50% του 

πληθυσμού βρίσκεται κάτω από το διάμεσο εισόδημα, και το υπόλοιπο 50% 

βρίσκεται πάνω από το διάμεσο εισόδημα. Αν φανταστούμε όλο τον πληθυσμό 

πάνω στον άξονα με αύξουσα σειρά από τα αριστερά προς τα δεξιά με βάση το 

εισόδημά τους, τότε το 50% στέκεται αριστερά του προσώπου με το διάμεσο 

εισόδημα και το υπόλοιπο 50% στέκεται δεξιά. Το διάμεσο εισόδημα είναι 

διαφορετικό από το μέσο εισόδημα και ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να συγχέεται. 

Όσο, για παράδειγμα και να αυξηθεί το εισόδημα του πλουσιότερου μέλους του 

πληθυσμού, το διάμεσο εισόδημα δεν αλλάζει ενώ το μέσο εισόδημα επηρεάζεται.  
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Ισοδύναμο εισόδημα.  Για να ληφθούν υπόψη οι διαφορές του μεγέθους και της 

σύνθεσης των νοικοκυριών, χρησιμοποιείται ο όρος των «ισοδύναμων ενηλίκων» με 

μια πρότυπη κλίμακα (ισοδυναμία), αποκαλούμενη «τροποποιημένη κλίμακα του 

OECD», η οποία αποδίδει συντελεστή στάθμισης 1 για τον πρώτο ενήλικα του 

νοικοκυριού, συντελεστή στάθμισης 0,5 για κάθε άλλο μέλος του νοικοκυριού 

ηλικίας άνω των 14 ετών και συντελεστή στάθμισης 0,3 για τα μέλη του νοικοκυριού 

ηλικίας κάτω των 14 ετών. Το ισοδύναμο εισόδημα υπολογίζεται με διαίρεση του 

εισοδήματος κάθε μέλους του νοικοκυριού με τον αντίστοιχο συντελεστή, ώστε να 

προκύψουν «ισοδύναμοι ενήλικες». 

Έτσι ορθότερα, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η σχετική φτώχεια ορίζεται ως 

το ποσοστό του πληθυσμού που ζει με εισόδημα μικρότερο του 60% του διάμεσου 

ισοδύναμου εισοδήματος και ουσιαστικά εκφράζει το ποσοστό του πληθυσμού που 

είναι απειλούμενο από φτώχεια.  

2.5.α. Μεταβλητή και σχέση της με την υγεία του πληθυσμού 

Η χρησιμότητα της σχετικής φτώχειας, εδράζεται στον εύκολα προσεγγίσιμο και 

ξεκάθαρο τρόπο ταυτοποίησης (προσδιορισμού) των φτωχών, δηλαδή τον 

διαχωρισμό των φτωχών και των μη φτωχών, με βάση μόνον το εισοδηματικό 

κριτήριο. Το ύψος του δείκτη φτώχειας, μας δίνει σημαντικές πληροφορίες για το 

μέγεθος της φτώχειας σε μια χώρα, είτε σε επίπεδο ατόμων που πλήττονται είτε σε 

επίπεδο ανισότητας. Ο δείκτης αυτός είναι χρήσιμος σε συγκρίσεις μεταξύ χωρών. 

Στην πράξη όμως αυτό που έχει σημασία για την αποτελεσματικότητα των 

πολιτικών καταπολέμησης της φτώχειας είναι να εντοπιστούν τα άτομα που 

αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας καθώς και τα χαρακτηριστικά αυτών. 

(Ανδριοπούλου, ΓΣΕΕ, 2013) 

Η έννοια της φτώχειας σύμφωνα με την οποία το εισόδημα πέφτει κάτω από ένα 

συγκεκριμένο όριο χαρακτηρίζεται μονοδιάστατη (Watts, 1968). Η μονοδιάστατη 

μέτρηση της φτώχειας έχει τα παρακάτω βασικά πλεονεκτήματα: α) είναι εύκολα 

υπολογίσιμη, αφού βασίζεται σε μία μεταβλητή (εισοδήματος ή κατανάλωσης) η 

οποία περιέχεται στις περισσότερες στατιστικές έρευνες που αφορούν νοικοκυριά 

β) διαχωρίζει τους φτωχούς από τους μη φτωχούς σύμφωνα με ένα και μόνο 

κριτήριο (το όριο φτώχειας), οπότε όσοι χαρακτηρίζονται φτωχοί έχουν όμοια 
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χαρακτηριστικά βάσει αυτού του κριτηρίου γ) η συνολική άθροιση της φτώχειας, 

δηλαδή ο υπολογισμός δείκτη φτώχειας, πληροί ευκολότερα συγκεκριμένα 

αξιώματα δ) διευκολύνει τις δυναμικές μελέτες, καθώς ο ερευνητής έχει να 

παρατηρήσει διαχρονικά τη μεταβολή της κατάστασης των ατόμων ως προς τη 

φτώχεια βάσει ενός μόνο κριτηρίου (Ανδριοπούλου, 2013). 

 

Σε πληθώρα ωστόσο επιστημονικών κειμένων σε θεωρητικό και εμπειρικό επίπεδο 

έχει υποστηριχθεί η ανάγκη για μια πολυδιάστατη μέτρηση της φτώχειας που θα 

πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τη θέση του ατόμου σε σχέση με το όριο φτώχειας 

για μια σειρά επιμέρους παραμέτρων πέρα από το εισόδημα, όπως είναι το 

εκπαιδευτικό επίπεδο, η κατάσταση υγείας, η κατοχή συγκεκριμένων αγαθών και η 

κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών, η συμμετοχή στα κοινά, και το κοινωνικό 

κεφάλαιο. Με έναν τρόπο δηλαδή που να αποτυπώνει πολύ καλύτερα την 

κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα των φτωχών, αλλά και τις συμβατικές 

παραδοχές στις οποίες έχουμε καταλήξει σχετικά με τον προσδιορισμό της 

φτώχειας ως κοινωνία.  

Η ανάγκη αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι οι δυτικές κοινωνίες αφότου πέτυχαν 

μεταπολεμικά την οικονομική ανάπτυξη και ευημερία, με κάλυψη των βασικών 

αναγκών σχεδόν για το σύνολο του πληθυσμού, ο ορισμός της σχετικής φτώχειας 

προσομοιάζει πλέον πολύ περισσότερο με αυτόν της ανισότητας παρά με έναν 

απόλυτο ορισμό. Ταυτόχρονα στο επίπεδο της υγείας, οι μηχανισμοί επίδρασης της 

σχετικής φτώχειας, έχουν πλέον αλλάξει και εδράζονται περισσότερο σε ένα 

ψυχολογικό και συμπεριφορικό υπόβαθρο, παρά σε ζητήματα υστέρησης βασικών 

αγαθών.  

Ωστόσο, ακόμη και σε πλούσιες χώρες όπως στη Μεγάλη Βρετανία και τις ΗΠΑ, η 

υγεία των ανθρώπων επηρεάζεται ευθέως απ’ το πολύ χαμηλό εισόδημα. Για 

παράδειγμα κάθε χρόνο στη Μ.Βρετανία υπάρχουν 20.000 θάνατοι από υπερβολικό 

κρύο, κυρίως ηλικιωμένων ανθρώπων που αδυνατούν να θερμάνουν το χώρο τους 

(Rowlingson, 2011). Οι θάνατοι από υπερβολικό κρύο έχουν συνδεθεί με τους 

δείκτες φτώχειας, μάλιστα σε συνδυασμό με τον δείκτη πληθωρισμού και  την 

φορολογία στο πετρέλαιο. Αυξήσεις στα επιδόματα φτώχειας (ελάχιστο εγγυημένο 

εισόδημα) σε συνδυασμό με αυξήσεις των επιδομάτων πετρελαίου στα τέλη της 
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δεκαετίας του 1990, συνέβαλαν στη Μεγάλη Βρετανία ώστε να μειωθούν οι θάνατοι 

από υπερβολικό κρύο στο μισό, από 40.000 μεταξύ 1986-1996, σε 20.000 στις αρχές 

του 2000 (Wilkinson et al, 2001). 

Επίσης, σε διάφορες έρευνες συμπεραίνουν ότι όσοι βρίσκονται κάτω από το όριο 

φτώχειας στη Μεγάλη Βρετανία, είναι πιθανόν να μην είναι ικανοί να καλύψουν το 

κόστος των περισσότερων βασικών αναγκών τους (Davis, 2010; Bennet, 2008). Η 

ζωή των φτωχών δυσκολεύει ακόμη περισσότερο σε περιόδους οικονομικής κρίσης, 

όπου γίνονται πιο ευάλωτοι στις αυξομειώσεις του πληθωρισμού και στις περικοπές 

μισθών ή επιδομάτων. Το γεγονός αυτό ήταν σε άμεση σύνδεση με την κατάσταση 

που βρέθηκαν πολλές οικογένειες της Μεγάλης Βρετανίας όπου λόγω της κρίσης 

αδυνατούσαν να παρέχουν επαρκή τροφή στα παιδιά τους (Dowler, 2008). 

Οι δείκτες φτώχειας έχει βρεθεί ότι επηρεάζουν περισσότερο την υγεία και τη ζωή 

των παιδιών (Blow, et al, 2005) καθώς επίσης και των γυναικών απ’ ότι των ανδρών. 

Επίσης οι δείκτες βρεφικής θνησιμότητας και οι δείκτες μητρικής θνησιμότητας 

δείχνουν να συνδέονται με την σχετική φτώχεια (OECD, 2003). Ο Wilkinson (1992) 

σε μια ανάλυση δεδομένων που αφορούσε 12 χώρες της Ευρώπης, συμπεραίνει ότι 

οι δείκτες σχετικής φτώχειας κάθε χώρας παρουσιάζουν αρνητική συσχέτιση με το 

προσδόκιμο επιβίωσης του πληθυσμού, ανεξάρτητα από το μέσο εισόδημα. Το 

εύρημα αυτό έκτοτε επιβεβαιώνεται από πληθώρα σχετικών ερευνών. Ακόμη η 

θνησιμότητα σε ηλικίες 20-40 για τους άνδρες και 15-24 για τις γυναίκες, φαίνεται 

να συνδέεται ισχυρά με αιτίες που σχετίζονται με την φτώχεια όπως αυτοκτονίες, 

βία, AIDS και κίρρωση ήπατος (Wilkinson, 1996).  

Τέλος, εκτιμάται ότι σε χώρες με υψηλά ποσοστά φτώχειας οι χρόνοι 

αποκατάστασης των ασθενών μεγαλώνουν καθώς και ότι παρουσιάζουν 

μεγαλύτερη ανισότητα στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας (OECD, 2003). Τα 

ευρήματα αυτά είναι σημαντικά σε επίπεδο δημόσιας υγείας και πολιτικής διότι 

όταν κάποιο μέλος μίας φτωχής οικογένειας αρρωστήσει τότε είναι πολύ πιθανόν 

να παγιδευτούν σε ένα σπιράλ περεταίρω ανέχειας όλα τα μέλη της οικογένειας, 

λόγω απώλειας επιπλέον εισοδημάτων από το κόστος θεραπείας του ασθενούς 

(παγίδα φτώχειας). Επομένως το κοινωνικό κόστος της σχέσης φτώχεια-υγεία είναι 

πολύ μεγαλύτερο από αυτό που μπορούμε να υπολογίσουμε (OECD, 2003). 
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3. Εξαρτημένες Μεταβλητές 
 
Δείκτες Υγείας, Δημογραφικοί δείκτες 

 

Ορισμοί 

 

3.1. Προσδόκιμο επιβίωσης (ζωής) 

Το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση ορίζεται ως το χρονικό διάστημα, κατά μέσο 

όρο, όπου ένα νεογέννητο αναμένεται να ζήσει, αν οι τρέχοντες δείκτες θανάτου 

δεν αλλάξουν. Το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση είναι ένας από τους δείκτες 

κατάστασης της υγείας που χρησιμοποιούνται πιο συχνά. Θετική συμβολή στο 

προσδόκιμο επιβίωσης κατά τη γέννηση μπορεί να αποδοθεί σε μια σειρά 

παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της ανόδου του βιοτικού επιπέδου, της 

βελτίωσης της ζωής και της βελτίωσης της εκπαίδευσης, καθώς και της 

μεγιστοποίηση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας. Ο δείκτης 

αυτός παρουσιάζεται ως ένα σύνολο και ανά φύλο και μετριέται σε χρόνια 

(http://data.oecd.org/healthstat/life-expectancy.htm, 2014).  

3.2. Δείκτης Ετών Υγιούς Ζωής (Healthy Life Υears) 

Ο δείκτης για τα Έτη Υγιούς Ζωής (ΕΥΖ) εκφράζει το αναμενόμενο υπόλοιπο του 

αριθμού των ετών που θα ζήσει ένα άτομο με συγκεκριμένη ηλικία, χωρίς 

μακροχρόνιο περιορισμό της δραστηριότητάς του (αναπηρία). Ο ΕΥΖ υπολογίζεται 

ως το προσδόκιμο ζωής από το οποίο αφαιρείται ο αναμενόμενος αριθμός των 

βιωμένων ετών με μακρούς περιορισμούς της δραστηριότητας.  

Ο δείκτης ΕΥΖ κατά τη γέννηση, αποτελεί  έναν από τους διαρθρωτικούς δείκτες με 

βάση τη στρατηγική της Λισαβόνας. Ο δείκτης ΕΥΖ κατά τη γέννηση και ο ΕΥΖ 65 

ετών, είναι οι βασικοί δείκτες για τη δημόσια υγεία των Δεικτών Αειφόρου 

Ανάπτυξης της ΕΕ (SDI). Τα  ΕΥΖ  παρακολουθούνται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 

στρατηγικής για την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική προστασία και 

υπολογίζεται με βάση τους δείκτες θνησιμότητας της ΕΕ και έρευνες για την 

http://data.oecd.org/healthstat/life-expectancy.htm
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προσωπική αντίληψη του ατόμου για την υγεία του. Η νέα στρατηγική για την 

Ευρώπη 2020, σε σχέση με την ενεργό και υγιή γήρανση, έχει ως στόχο να 

προσθέσει κατά μέσο όρο δύο χρόνια υγιούς ζωής για όλους στην Ευρώπη. 

Ο ΕΥΖ αποτελεί ένα μέτρο εκτίμησης για την κατάσταση της υγείας του πληθυσμού 

που χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για να συμπληρώσει τα συμβατικά μέτρα 

προσδόκιμου ζωής. Αναπτύχθηκε για να αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι συνήθως 

δεν είναι όλα τα χρόνια της ζωής ενός ατόμου σε τέλεια υγεία. Χρόνιες ασθένειες 

και  αναπηρίες τείνουν να γίνουν διαδεδομένες στις μεγαλύτερες ηλικίες, έτσι ώστε 

ένας πληθυσμός με υψηλότερο προσδόκιμο ζωής να μην είναι απαραιτήτως πιο 

υγιής. Πράγματι, ένα σημαντικό ζήτημα με τη γήρανση του πληθυσμού είναι κατά 

πόσον οι αυξήσεις του προσδόκιμου ζωής θα συνδέονται με ένα μεγαλύτερο ή 

μικρότερο μέρος του μελλοντικού πληθυσμού που θα βιώνει μια ζωή χωρίς 

αναπηρία. Αν τα ΕΥΖ αυξάνονται ταχύτερα από ό, τι το προσδόκιμο ζωής σε έναν 

πληθυσμό, τότε όχι μόνο οι άνθρωποι ζουν περισσότερο, αλλά έχουν επίσης 

μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους χωρίς αναπηρία. 

Η παρακολούθηση αυτού του δείκτη είναι πολύ σημαντική διότι οποιαδήποτε 

απώλεια στον τομέα της υγείας έχει δευτερογενείς επιπτώσεις στην κοινωνία. Αυτές 

περιλαμβάνουν ένα διαφορετικό σχήμα της κατανομής των πόρων εντός του 

συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και ευρύτερης εμβέλειας συνέπειες 

για την κατανάλωση και την παραγωγή σε όλη την οικονομία. Είναι σημαντικό για 

τους φορείς χάραξης πολιτικής να γνωρίζουν το κόστος ευκαιρίας (δηλαδή τα 

διαφυγόντα οφέλη) ώστε κάνοντας σχετικά λίγα για την πρόληψη της κακής υγείας, 

να εξοικονομούνται αρκετά στη χρήση των περιορισμένων πόρων της υγείας για τη 

διάγνωση, τη θεραπεία, καθώς και τη διαχείριση των ασθενειών 

(http://ec.europa.eu/health/indicators/healthy_life_years/hly_en.htm, 2014).  

3.3. Δείκτης ισότητας στην πρόσβαση υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης 

Ο δείκτης ισότητας στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης αφορά 

στις ανεκπλήρωτες ανάγκες του πληθυσμού για υπηρεσίες υγείας. Ορίζεται ως το 

ποσοστό των ατόμων που έχουν αυτό-αξιολογήσει μια ανάγκη για ιατρική φροντίδα 

(ιατρική εξέταση ή θεραπεία) η οποία δεν εκπληρώθηκε τους προηγούμενους 12 

http://ec.europa.eu/health/indicators/healthy_life_years/hly_en.htm
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μήνες για τους εξής τρεις λόγους: τα οικονομικά εμπόδια, τους χρόνους αναμονής 

και τις μεγάλες αποστάσεις. 

Τα στοιχεία προέρχονται από την ετήσια έρευνα της Eurostat για τις ευρωπαϊκές 

στατιστικές εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης (EU-SILC), η οποία  

συμπεριλαμβάνει τα σχετικά ζητήματα με τις ανεκπλήρωτες ανάγκες για 

υγειονομική περίθαλψη. Το ερώτημα για τις ακάλυπτες ανάγκες περίθαλψης 

αναφέρεται στην αξιολόγηση του ίδιου του ερωτώμενου για το αν χρειάστηκε 

ιατρική εξέταση ή θεραπεία κι επίσης στην αναφορά του κύριου λόγου για τον 

οποίο δεν εκπληρώθηκε η ανάγκη αυτή. Η ισότητα στην πρόσβαση σε υπηρεσίες 

υγειονομικής περίθαλψης ανήκει στο χαρτοφυλάκιο των δεικτών υγείας για την 

παρακολούθηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την κοινωνική ένταξη και την 

κοινωνική προστασία. 

Ο δείκτης αυτός παρέχει στοιχεία προβλεψιμότητας του συστήματος υγείας σε 

σχέση με τις  μελλοντικές ανάγκες για ιατρική φροντίδα καθώς και των εμποδίων 

που στέκονται στο δρόμο της πραγματικής χρήσης των υπηρεσιών υγειονομικής 

περίθαλψης. Ως εκ τούτου, μπορεί να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για το πώς να 

ξεπεραστούν τα εμπόδια για τη χρήση και τη βελτίωση των υγειονομικών 

υπηρεσιών (http://ec.europa.eu/health/indicators/echi/list/index_en.htm, 2014).  

 

3.4. Δείκτης βρεφικής θνησιμότητας  

Ο δείκτης βρεφικής θνησιμότητας ορίζεται ως ο αριθμός των θανάτων των παιδιών 

με ηλικία κάτω του ενός έτους (365 ημερών), ανά 1 000 γεννήσεις. Στην Ευρώπη 

δημοσιεύονται σε ετήσια βάση τα αποτελέσματα των χωρών για τους δείκτες 

βρεφικής θνησιμότητας. Οι διακυμάνσεις σε διεθνές επίπεδο στα ποσοστά 

βρεφικής θνησιμότητας μεταξύ των χωρών, αιτιολογείται από τις   πρακτικές στην 

εγγραφή των πρόωρων βρεφών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς είναι οι δύο 

χώρες που έχουν καταχωρήσει σε πολύ υψηλότερο ποσοστό μωρά που ζυγίζουν 

λιγότερο από 500g, με χαμηλές πιθανότητες επιβίωσης, με αποτέλεσμα την 

υψηλότερη καταγεγραμμένη βρεφική θνησιμότητα. Στην Ευρώπη, το ποσοστό 

καταχώρησης δεν είναι αντίστοιχα υψηλό παρότι ορισμένες χώρες εφαρμόζουν 

κριτήρια σε σχέση με μια ελάχιστη ηλικία κύησης 22 εβδομάδων (ή ένα όριο βάρους 

γέννησης των 500g) όπου τα βρέφη πρέπει να καταχωρούνται ως γεννήσεις ζώντων 

http://ec.europa.eu/health/indicators/echi/list/index_en.htm
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νεογνών (http://data.oecd.org/healthstat/infant-mortality-rates.htm#indicator-

chart, 2014). 

3.5. Δείκτης μητρικής θνησιμότητας 

Ο δείκτης μητρικής θνησιμότητας είναι, ο λόγος του αριθμού των θανάτων μητέρων 

κατά τη διάρκεια μιας δεδομένης χρονικής περιόδου ανά 100.000 γεννήσεις ζώντων 

εμβρύων στην ίδια χρονική περίοδο. Ο μητρικός θάνατος αναφέρεται σε θάνατο 

μητέρας από οποιαδήποτε αιτία που σχετίζεται ή επιβαρύνεται από την κύηση ή τη 

διαχείρισή της (εκτός από τυχαίες ή συμπτωματικές αιτίες) κατά τη διάρκεια της 

εγκυμοσύνης και του τοκετού ή εντός 42 ημερών από τη λήξη της κύησης, 

ανεξάρτητα από τη διάρκεια και την εντόπιση της κύησης. 

3.6. Δείκτης αυτοκτονιών 

Ο δείκτης αυτοκτονιών αφορά τον αριθμό των θανάτων που ξεκίνησε σκόπιμα και 

εκτελείται από ένα άτομο με πλήρη γνώση ή προσδοκία για τη μοιραία έκβαση του 

συμβάντος. Η συγκρισιμότητα των στοιχείων μεταξύ των χωρών, επηρεάζεται από 

τον αριθμό και την φύση αριθμό κριτηρίων αναφοράς. Μέσα σε αυτά  

συμπεριλαμβάνεται η πρόθεση του ατόμου που αυτοκτονεί αν έχει διαπιστωθεί, η 

αρχή που είναι υπεύθυνη για τη συμπλήρωση του πιστοποιητικού θανάτου, εάν 

πραγματοποιείται ιατροδικαστική έρευνα, καθώς και οι διατάξεις για την 

εμπιστευτικότητα της αιτίας του θανάτου. Επομένως απαιτείται προσοχή στην 

ερμηνεία των στοιχείων από χώρα σε χώρα. Ο δείκτης αυτοκτονιών υπολογίζει τον 

αριθμό θανάτων-αυτοκτονιών ανά 100 000 άτομα 

(http://data.oecd.org/healthstat/suicide-rates.htm#indicator-chart, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

http://data.oecd.org/healthstat/infant-mortality-rates.htm#indicator-chart
http://data.oecd.org/healthstat/infant-mortality-rates.htm#indicator-chart
http://data.oecd.org/healthstat/suicide-rates.htm#indicator-chart
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Κεφάλαιο Β 

 

1. Σκοπός έρευνας 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των ανισοτήτων υγείας μεταξύ 

συγκεκριμένων υποομάδων (groups) Ευρωπαϊκών χωρών, η μεταβολή των 

ανισοτήτων υγείας κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης  και η πιθανή 

συσχέτισή του επιπέδου υγείας με τους αντίστοιχους κοινωνικοοικονομικούς 

δείκτες.  

1.1. Ερευνητικό Ερώτημα 

Ποια είναι η επίδραση της οικονομικής κρίσης στη διαμόρφωση ανισοτήτων υγείας 

μεταξύ συγκεκριμένων υποομάδων χωρών και ποια η σχέση επιλεγμένων 

κοινωνικοοικονομικών δεικτών με τους δείκτες υγείας του πληθυσμού τους. 

Ειδικότερα:   

1. Ποια είναι η «πορεία» των κοινωνικοοικονομικών δεικτών και των δεικτών 

υγείας την περίοδο 2004-2012 

2. Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ επιλεγμένων κοινωνικοοικονομικών δεικτών και 

δεικτών υγείας ανά υποομάδα χωρών; 

3. Οι πιθανές ανισότητες υγείας πριν την οικονομική κρίση μεταξύ των χωρών, 

ποια μεταβολή είχαν κατά τη διάρκεια της κρίσης;  

4. Ποιοι είναι οι παράγοντες που διαφοροποιούν την ύπαρξη συσχετίσεων ή μη 

των κοινωνικοοικονομικών δεικτών και των δεικτών υγείας μεταξύ 

υποομάδων χωρών; 

 

1.2. Υπόθεση Έρευνας 

Η υπόθεση της έρευνας βασίζεται στην εύρεση μιας πιθανής συσχέτισης μεταξύ 

κοινωνικοοικονομικών δεικτών και δεικτών υγείας όπως άλλωστε προκύπτει και 

μέσα από την βιβλιογραφική ανασκόπηση. Ωστόσο επιχειρείται επιπλέον να 

αποτιμηθεί αν η αλλαγή των κοινωνικοοικονομικών δεικτών στη διάρκεια της 

κρίσης, διεύρυνε τελικά τις ανισότητες υγείας μεταξύ των εξεταζόμενων χωρών.      
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2. Μεθοδολογία Έρευνας 

Στην έρευνα  υιοθετήθηκε  ο σχεδιασμός της περιγραφικής συγκριτικής μελέτης. Οι 

κοινωνικοοικονομικοί δείκτες και οι δείκτες υγείας καταρχάς ερευνήθηκαν και 

αποτυπώθηκαν σε γραφήματα ο καθένας ξεχωριστά για εφτά επιλεγμένες 

Ευρωπαϊκές χώρες (Αγγλίας, Γερμανίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Ιταλίας, Πορτογαλίας 

και Σουηδίας) στη χρονολογική περίοδο 2004-2012. Κατόπιν έγιναν συγκρίσεις 

before/after για τις μεταβλητές υγείας μεταξύ της περιόδου 2004-2008 και 2009-

2012 για το σύνολο των επτά χωρών. Έπειτα αφού χωρίστηκαν οι χώρες μελέτης σε 

υποομάδες χωρών με βάση την κοινωνικοοικονομική τους κατάσταση, έγινε και 

πάλι before/after μελέτη στις αντίστοιχες περιόδους, μεταξύ των υποομάδων. 

Στόχος της before/after μελέτης ήταν να διερευνηθεί η μεταβολή στους δείκτες 

υγείας και η αντίστοιχη όξυνση ή άμβλυνση των ανισοτήτων υγείας μεταξύ των 

χωρών ή των υποομάδων χωρών, στην περίοδο μετά την κρίση. Τέλος έγιναν 

έλεγχοι συσχετίσεων μεταξύ των κοινωνικοοικονομικών δεικτών ως ανεξάρτητων 

μεταβλητών και των δεικτών υγείας ως εξαρτημένων.   

2.1 Επιλογή δεικτών  

Η επιλογή των κοινωνικοοικονομικών δεικτών και των δεικτών υγείας έγινε 

συνδυαστικά με βάση τη μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας καθώς και της 

αντίστοιχης διάθεσης και ύπαρξης πλήρων και τεκμηριωμένων δεδομένων στην υπό 

μελέτη χρονική περίοδο (2004-2012). Στόχος κατά την επιλογή των δεικτών, ήταν να 

ενταχθούν στη μελέτη οι πιο περιεκτικοί δείκτες περιγραφής της 

κοινωνικοοικονομικής κατάστασης κάθε χώρας από τη μια και του επιπέδου υγείας 

του πληθυσμού από την άλλη. Ειδικότερα για τους δείκτες, η συλλογή δεδομένων 

έγινε κυρίως από τους καταγεγραμμένους Ευρωπαϊκούς δείκτες υγείας (88 

συνολικά) (http://ec.europa.eu/health/indicators/echi/index_en.htm, 2014) που 

αναπτύχθηκαν μέσα από χρηματοδοτούμενη μελέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Ευρωπαϊκή Ένωση –Δείκτες Υγείας) (European Community Health Indicators- ECHI 

system), με στόχο τη συλλογή και παρακολούθηση συγκρίσιμων δεδομένων δεικτών 

υγείας και κοινωνικοοικονομικών δεικτών για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

που συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη. Ακόμη αξιοποιήθηκε η βάση δεδομένων  του 

OECD (OECDstat) για όσα δεδομένα δεν ήταν διαθέσιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

http://ec.europa.eu/health/indicators/echi/index_en.htm
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Στη μελέτη οι κ/ο δείκτες ερευνήθηκαν ως ανεξάρτητες μεταβλητές και οι δείκτες 

υγείας ως εξαρτημένες. Για τους ορισμούς και την περιγραφή των δεικτών 

αξιοποιήθηκαν οι αντίστοιχοι ορισμοί που παρέχουν οι διεθνείς οργανισμοί (OECD, 

IMF, ILO, World Bank, ECHI) για κάθε δείκτη,  ενώ επιπλέον για τους δείκτες υγείας 

έγινε περεταίρω διασταύρωση με τους αντίστοιχους ορισμούς του WHO.  

Στην βιβλιογραφική ανασκόπηση κριτήριο για την επιλογή κάθε επιστημονικού 

άρθρου που μελετήθηκε ήταν:  

 να είναι γραμμένο στην αγγλική γλώσσα,  

 ο πληθυσμός μελέτης να αφορά άνδρες και γυναίκες, 

 στον πληθυσμό μελέτης να συμμετέχουν χώρες της Ευρώπης οι οποίες 

εξετάζονται στην παρούσα έρευνα  

 να ερευνάται η συσχέτιση μεταξύ του κοινωνικοοικονομικού δείκτη (κατά 

βάση ως εξαρτημένης μεταβλητής) και του δείκτη υγείας (ως ανεξάρτητης 

μεταβλητής)  

  

Για την επιλογή των δεικτών έγινε μία αρχική βιβλιογραφική ανασκόπηση σύμφωνα 

με το εγχειρίδιο του OECD (Society at a Glance: Social Indicators, 2001) αλλά και 

όπως περιγράφεται στο επιστημονικό άρθρο (Galobardes, 2006) κι έπειτα μία 

περαιτέρω διερεύνηση στην πλατφόρμα αναζήτησης Google Scholar με τους εξής 

αλγόριθμους: 

[“social indicators”], [“socioeconomic indicators”] [“socioeconomic status”] 

[“socioeconomic level’] [“socioeconomic gradient”] [“social determinants”] [“social 

cohesion”] στον τίτλο του άρθρου 

Κι έπειτα για τους δείκτες υγείας: 

[“health indicators”] [“health status”] [“health determinants”] στον τίτλο του 

άρθρου 

Με βάση αυτήν την αρχική ανασκόπηση, ακολούθησε κατόπιν πιο ενδελεχής και 

συγκεκριμένη έρευνα γύρω από τους δείκτες στην πλατφόρμα αναζήτησης Google 

Scholar με τους εξής αλγόριθμους:     
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1. Κατά κεφαλήν εισόδημα (GDP/income per capita) και δείκτες υγείας:   

[“Income per capita” OR “GDP per capita”] and [“health” OR “health indicators” OR 

“life expectancy” OR “infant mortality” OR “Healthy Life Years” OR “Suicides” OR 

“access to health services”] στον τίτλο του άρθρου. 

Στην ενότητα αυτή αξιοποιήθηκε η συνεισφορά 11 επιστημονικών άρθρων με βάση 

τα οποία τεκμηριώθηκε η συσχέτιση του δείκτη «κατά κεφαλήν εισοδήματος» με 

την υγεία του πληθυσμού και τους αντίστοιχους δείκτες υγείας. Θα πρέπει να 

αναφερθεί ότι στη μελέτη του συγκεκριμένου δείκτη, σημαντική υπήρξε η συμβολή 

ενός άρθρου του Preston (1975) και ενός βιβλίου της Aldeman (1961) για τα οποία 

γίνεται εκτεταμένη αναφορά. 

2. Δείκτης ανεργίας (Unemployment) και δείκτες υγείας: 

[Unemployment OR unemployment rate] and [“health” OR health indicators” OR 

“life expectancy” OR “infant mortality” OR “Healthy Life Years” OR “Suicides” OR 

“access to health services”] στον τίτλο του άρθρου. 

Για την επιλογή του δείκτη ανεργίας αξιοποιήθηκαν 16 επιστημονικά άρθρα με 

βάση τα οποία τεκμηριώθηκε η συσχέτιση του δείκτη με τους δείκτες υγείας του 

πληθυσμού.  

3. Δημόσιες Δαπάνες υγείας ανά κάτοικο: 

[Public health spending per capita OR Health spending per capita OR Health 

expenditure per capita OR health expenditure OR Health spending] and [“health” OR 

health indicators” OR “life expectancy” OR “infant mortality” OR “Healthy Life Years” 

OR “Suicides” OR “access to health services”] στον τίτλο του άρθρου. 

Στην επιλογή του δείκτη συνέβαλαν 7 επιστημονικά άρθρα καθώς και οι 

εκτεταμένες αναφορές σε 2 βιβλία όπως και η συμπερίληψη της σχέσης των 

δεικτών health spending-life expectancy στις ετήσιες επιθεωρήσεις για την υγεία του 

OECD (Health at a Glance). 

4. Δείκτης Εισοδηματικής ανισότητας (Ratio 20:20): 

[Income inequality OR inequality] and [“health” OR health indicators” OR “life 

expectancy” OR “infant mortality” OR “Healthy Life Years” OR “Suicides” OR “access 

to health services”] στον τίτλο του άρθρου. 
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Ο δείκτης επιλέχθηκε έπειτα από τη διεξοδική μελέτη 23 επιστημονικών άρθρων και 

επισκοπήσεων οργανισμών (UN, Health Development Indicator Reports 

2003,2004,2005), τα οποία τεκμηρίωσαν τη συσχέτιση του δείκτη εισοδηματικής 

ανισότητας με το επίπεδο υγείας του πληθυσμού. Ιδιαίτερη ήταν η συμβολή στην 

τεκμηρίωση, των άρθρων των Wilkinson and Pickett καθώς και των επιθεωρήσεων 

(reviews) του βιβλίου των ίδιων συγγραφέων The Spirit Level , (2009).  

5. Δείκτης-Ποσοστό πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας 

[Poverty line OR poverty OR population in poverty] and [“health” OR health 

indicators” OR “life expectancy” OR “infant mortality” OR “Healthy Life Years” OR 

“Suicides” OR “access to health services”] στον τίτλο του άρθρου. 

Η επιλογή του δείκτη έγινε με τη συνεισφορά 9 επιστημονικών άρθρων και μίας (1) 

ειδικής μελέτης του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΣΕ γύρω από τη φτώχεια η οποία 

αποτέλεσε και την μοναδική πηγή η οποία χρησιμοποιήθηκε και ήταν γραμμένη 

στην Ελληνική Γλώσσα.  

 

2.2 Πληθυσμός Μελέτης και Επιλογή χωρών    

Πληθυσμός μελέτης αποτέλεσε ο πληθυσμός των (7) εφτά επιλεγμένων χωρών της 

Ευρώπης (Αγγλίας, Γερμανίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Ιταλίας, Πορτογαλίας και 

Σουηδίας). Όπως αναφέρθηκε, τα δεδομένα συλλέχθηκαν από την ανοιχτή βάση 

δεδομένων για 88 δείκτες (υγείας, δημογραφίας, οικονομίας), τους οποίους 

καταγράφει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια ειδικού χρηματοδοτούμενου 

προγράμματος (European Community Health Indicators- ECHI system), για την 

παρακολούθηση των εν λόγω δεικτών στις χώρες μέλη  

(http://ec.europa.eu/health/indicators/echi/index_en.htm, 2014).   

Έγινε προσπάθεια ώστε οι χώρες που συμπεριλήφθηκαν να αποτελέσουν το πιο 

αντιπροσωπευτικό δείγμα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αντίστοιχων 

μοντέλων συστημάτων υγείας και οικονομίας (με τις ιδιαιτερότητές τους), με στόχο 

να διερευνηθεί η ανταπόκριση κάθε συστήματος στις επιπτώσεις της διεθνούς 

κρίσης.  Η επιλογή των εφτά χωρών έγινε με βάση τα εξής κριτήρια:  

 να είναι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με οργανωμένα δημόσια 

συστήματα υγείας  

http://ec.europa.eu/health/indicators/echi/index_en.htm
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 την αντιπροσωπευτικότητα του μοντέλου οργάνωσης των συστημάτων 

υγείας τους   

 με βάση τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής που υιοθέτησαν 

για να αντιμετωπίσουν τη διεθνή κρίση  

 να συμπεριλαμβάνονται και χώρες με εθνικά νομίσματα εκτός Ευρώ 

(επελέγησαν 2 χώρες μεταξύ των εφτά με άλλο εθνικό νόμισμα) 

Ειδικότερα,  

η Ελλάδα και η Πορτογαλία επελέγησαν διότι στο διάστημα (2008-2012), βρέθηκαν 

στη χειρότερη δημοσιονομική κατάσταση εντός της Ευρωζώνης, με αποτέλεσμα να 

ενταχθούν σε προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής και λιτότητας 

(Μνημόνια) τα οποία επιτηρούνταν από διεθνείς οργανισμούς (IMF, European 

Commission, ECB). Οι χώρες αυτές αναγκάστηκαν προκειμένου να ανταπεξέλθουν 

στις δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες που βρέθηκαν, να περικόψουν οριζόντια 

και ραγδαία μεγάλο μέρος των κοινωνικών δαπανών και των δαπανών υγείας. Λόγω 

της διακοπής χρηματοδότησης τους από τις διεθνείς αγορές, οι οικονομίες τους 

περιήλθαν σε κατάσταση βαθιάς και επίμονης ύφεσης και αύξησης της ανεργίας, η 

οποία αποτυπώνεται στην ανάλυση των κοινωνικοοικονομικών δεικτών στο 

συγκεκριμένο διάστημα. Επειδή οι υπηρεσίες υγείας των χωρών αυτών 

χρηματοδοτούνται σε μεγάλο ποσοστό από τις ασφαλιστικές εισφορές των 

εργαζομένων, η αύξηση της ανεργίας επέτεινε την πίεση στα συστήματα υγείας 

τους.   

Η Ισπανία και η Ιταλία αντιμετώπισαν παρόμοιες δημοσιονομικές συνθήκες, όμως 

δεν αποκόπηκαν από τη χρηματοδότηση των διεθνών αγορών. Υιοθέτησαν 

προγράμματα λιτότητας και περικοπών (Προγράμματα Δημοσιονομικής 

Προσαρμογής) προκειμένου να ξεφύγουν τον δημοσιονομικό κίνδυνο, τα οποία 

επικουρήθηκαν σε τεχνικό επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΚΤ, χωρίς 

όμως συστηματικό έλεγχο και επιτροπεία. 

Η Μεγάλη Βρετανία διαθέτει ένα ιδιαίτερο και μοναδικό μεταξύ των επιλεγμένων 

χωρών σύστημα υγείας (μοντέλο Beveridge) το οποίο βρίσκεται σε λειτουργία με τις 
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ίδιες βασικές αρχές από το 1948. Η υψηλή αποτελεσματικότητα του συστήματος 

έχει εκτεταμένα μνημονευτεί βιβλιογραφικά και παρουσίαζε ιδιαίτερο 

επιστημονικό ενδιαφέρον η μελέτη ανταπόκρισης του συστήματος κατά την 

πρόσφατη διεθνή κρίση (2008). Επίσης η Μεγάλη Βρετανία υπήρξε η πρώτη χώρα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία εισήλθε σε κατάσταση έκτακτης οικονομικής 

ανάγκης προκειμένου να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της κρίσης. Σε αυτό 

συνέβαλλε ο υψηλός βαθμός σύνδεσης του Τραπεζικού της συστήματος με το 

Τραπεζικό σύστημα των ΗΠΑ από το οποίο ξεκίνησε η κρίση. Η Μεγάλη Βρετανία 

ωστόσο ενεργοποιώντας άμεσα ένα σχέδιο αναχρηματοδότησης (Βρετανικό Σχέδιο 

Χρηματοδότησης) του τραπεζικού της συστήματος σε συνδυασμό με την αξιοποίηση 

της υποτίμησης του εθνικού της νομίσματος (στερλίνα) κατάφερε να ξεφύγει από 

περιόδους μεγάλης ύφεσης και μεγάλων περικοπών στις κοινωνικές της δαπάνες 

(Brown, 2010).  

Αντίστοιχη είναι και η περίπτωση της Σουηδίας με ένα σύστημα υγείας το οποίο 

προσομοιάζει με αυτό της Αγγλίας (Beveridge), το οποίο όμως εμπλέκει στη 

διοίκηση και οργάνωση του την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η ιδιαιτερότητα του 

λεγόμενου «Σκανδιναβικού μοντέλου» είναι το υψηλό επίπεδο ποιότητας στην 

παροχή υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας και η προσήλωση στην ενδυνάμωση 

ευρύτερα του ρόλου του κοινωνικού κράτους της χώρας. Η Σουηδία διαθέτει δικό 

της εθνικό νόμισμα (Σουηδική Κορόνα) και η οικονομία της δεν διήλθε από μακρά 

περίοδο οικονομικής ύφεσης με αποτέλεσα τα μέτρα προστασίας απέναντι στην 

κρίση να είναι μόνο προληπτικά.  

Η Γερμανία επίσης διαθέτει επίσης ένα μοναδικό μοντέλο συστήματος υγείας 

(μοντέλο Bismarck), το οποίο βασίζεται στη μεγάλη εμπλοκή των ασφαλιστικών 

ταμείων στη χρηματοδότηση και οργάνωσή του. Η Γερμανία παρότι βρίσκεται στη 

ζώνη του Ευρώ, δεν αντιμετώπισε συνθήκες ύφεσης και προβλήματα  ανεργίας την 

περίοδο της οικονομικής κρίσης. Η οικονομία της βρέθηκε θωρακισμένη λόγω 

κυρίως των πολιτικών ήπιας προσαρμογής που σταδιακά μέσα στην τελευταία 

δεκαετία εφάρμοσε με το πακέτο (Agenda 2010), όπου κατά την έναρξη της κρίσης 

βρέθηκε με ισχυρό πλεονέκτημα στην ανταγωνιστικότητά της σε σχέση με τις 

υπόλοιπες χώρες. Η Γερμανία στη διάρκεια αυτών των ετών ισχυροποίησε την 
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οικονομική και πολιτική της θέση στην Ευρώπη, διατήρησε θετικούς ρυθμούς 

ανάπτυξης, αύξησε τις εξαγωγές της και ως εκ τούτου τα μέτρα προστασίας 

απέναντι στην κρίση ήταν προληπτικά.    

2.3 Χρόνος Μελέτης 

Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν αφορούσαν την περίοδο εννέα ετών 2004-2012 σε 

χρονολογική σειρά. Η περίοδος αυτή επελέγη για τον λόγο ότι από το 2004 ξεκινά η 

πλήρης καταγραφή των δεδομένων από το σύστημα European Community Health 

Indicators- ECHI system (η οποία αποτέλεσε τη βασική πηγή δεδομένων),  σε ετήσια 

βάση, ενώ το 2012 είναι το τελευταίο μέχρι σήμερα έτος καταγραφής. Στο διάστημα 

επίσης αυτό ενσωματώνεται η περίοδος της οικονομικής κρίσης που υπήρξε και 

πεδίο έρευνας της παρούσας μελέτης. 

2.4 Περιγραφική Συγκριτική Μελέτη 

Τα δεδομένα (κ/ο δείκτες και δείκτες υγείας) αφού συλλέχθηκαν για κάθε χώρα, 

έγινε γραφική απεικόνισή τους σε μορφή γραφημάτων γραμμής (στιγμών) σε 

χρονολογική σειρά, προκειμένου να αποτυπωθεί η διακύμανση των μεταβλητών 

κατά την εξεταζόμενη περίοδο από χώρα σε χώρα.  

2.5 Before/after Μελέτη 

Ο τύπος της μελέτης before/after σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία 

(Rownlingson, 2011; Marmot 2013) είναι ο προσφορότερος τρόπος αξιολόγησης της 

επίδρασης μίας κρίσης στους δείκτες υγείας του πληθυσμού. Οι before/after 

μελέτες -από τη στιγμή που υπάρχουν ήδη καταγεγραμμένα δεδομένα-, παρέχουν 

τη δυνατότητα με ένα σύντομο, εύχρηστο και οικονομικό τρόπο να εξαχθούν 

χρήσιμα συμπεράσματα με μεγάλη εσωτερική αξιοπιστία. Μειονέκτημα αυτού του 

τύπου μελετών, είναι ότι διαθέτουν χαμηλή εξωτερική αξιοπιστία. Τα 

συμπεράσματα δηλαδή που προέκυψαν στην παρούσα για τις χώρες μελέτης δεν 

μπορούν να γενικευτούν περεταίρω σε άλλες χώρες. Επίσης η ανάλυση ορισμένων 

περιγραφικών μέτρων κατά την έρευνα before/after δίνει τη δυνατότητα εκτίμησης 

γύρω από την αύξηση ή μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των χωρών (Marmot, 2013).   
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Σύνολο χωρών 

Έγινε μελέτη before/after ανά δείκτη υγείας (εξαρτημένων μεταβλητών) στο σύνολο 

των εφτά χωρών όπου ως περίοδος (before) επελέγη το διάστημα 2004-2008 όπου 

σηματοδοτεί την έναρξη της οικονομικής κρίσης και ως περίοδος (after) το 

διάστημα 2008-2012.  

 

Υποομάδες Χωρών 

Κατόπιν γίνεται διαχωρισμός των χωρών σε group και ακολούθησε παρόμοια 

μέθοδος μεταξύ των υποομάδων.   

1η υποομάδα : Ελλάδα-Πορτογαλία (χώρες που εισήλθαν σε Μνημόνιο με τριμερή 

παρακολούθηση IMF,E.C., ECB) 

2η υποομάδα: Ισπανία-Ιταλία (χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου που ακολούθησαν 

δημοσιονομικά προγράμματα εξυγίανσης χωρίς την εποπτεία του IMF) 

3η υποομάδα: Αγγλία-Γερμανία-Σουηδία (χώρες που δεν εισήλθαν σε 

δημοσιονομικά προγράμματα) 

Υπολογίστηκε η στατιστική σημαντικότητα των διαφορών μεταξύ των δεικτών των 

υποομάδων για να εκτιμηθούν οι ανισότητες υγείας.  

2.6 Συσχετίσεις    

Έγινε έλεγχος συσχετίσεων ανά υποομάδα χωρών με στόχο να εκτιμηθεί η σχέση 

μεταξύ κοινωνικοοικονομικών δεικτών και δεικτών υγείας. Ο έλεγχος έγινε με τον 

συντελεστή συσχέτισης spearman λόγω του χαμηλού πλήθους παρατηρήσεων n=9.  
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3. Στατιστική ανάλυση 

Για την στατιστική ανάλυση των δεδομένων  χρησιμοποιήθηκε το Στατιστικό Πακέτο 

για τις  Κοινωνικές Επιστήμες έκδοση 20 (Statistical Package of Social Sciences 20th 

edition, SPSS).  

Για τη γραφική απεικόνιση και τη δημιουργία των γραφημάτων, έγινε η κατάλληλη 

επεξεργασία από το στατιστικό πρόγραμμα SPSS.  

Για τη μελέτη before/after στο σύνολο των χωρών, έγινε έλεγχος κανονικότητας 

Kolmogorov-Smirnov κι έπειτα έλεγχος paired t-test p<0,05 για τις μεταβλητές 

υγείας, μεταξύ της περιόδου 2004-2008 και 2009-2012.  

Για τις υποομάδες χωρών και προκειμένου να ερευνηθούν οι διαφορές μεταξύ των 

μεταβλητών υγείας τους, έγινε έλεγχος διακύμανσης ANOVA σε κάθε περίοδο 

χωριστά (before 2004-2008, after 2009-2012)  αφού ελέγχθηκε προηγουμένως η 

κανονικότητα των μεταβλητών και η ομοσκευαστικότητά τους. Μία μεταβλητή 

παρουσίαζε πρόβλημα κανονικότητας (infant mortality) και έγινε μη παραμετρικός 

έλεγχος Kruskal-Wallis. Για να εξειδικευτούν περαιτέρω οι διαφορές μεταξύ των 

υποομάδων έγινε έλεγχος Bonferroni και προέκυψαν οι διαφορές (Post Hoc tests). 

Έπειτα προκειμένου να ελεγχθεί η στατιστική σημαντικότητα των μεταβολών 

μεταξύ των διαφορών ανά μεταβλητή και ανά ζεύγος υποομάδων σε κάθε περίοδο 

before και after, αφού τα δεδομένα επεξεργάστηκαν για να βρεθούν οι διαφορές 

(εννέα τιμές ανά μεταβλητή, μία τιμή για κάθε έτος ανά ζεύγος υποομάδων), 

ελέγχθηκε η κανονικότητά τους κι έγινε έλεγχος paired t-test μεταξύ των δεδομένων 

της περιόδου 2004-2008 και 2009-2012.  

Τέλος έγινε έλεγχος συσχετίσεων μεταξύ ανεξάρτητων μεταβλητών που 

θεωρήθηκαν οι κοινωνικοοικονομικοί δείκτες και εξαρτημένων που θεωρήθηκαν οι 

δείκτες υγείας. Ο έλεγχος έγινε με μη παραμετρική μέθοδο, με συντελεστή 

συσχέτισης Spearman λόγω του περιορισμένου πλήθους μετρήσεων.      
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Κεφάλαιο Γ 
Ανάλυση αποτελεσμάτων έρευνας 
 
 
Για λόγους εννοιολογικής συνάφειας και λογικής αλληλουχίας, τα στατιστικά 

δεδομένα για τους κοινωνικοοικονομικούς δείκτες και τους δείκτες υγείας 

παρουσιάζονται κατηγοριοποιημένα για κάθε δείκτη ξεχωριστά την περίοδο 2004-

2012. Στην περιγραφική ανάλυση, τόσο οι ανεξάρτητες όσο και οι εξαρτημένες 

μεταβλητές παρουσιάζονται με γραφήματα γραμμής-στιγμών, ξεχωριστά κάθε μία 

για όλες τις χώρες μελέτης. Τα δεδομένα ανήκουν στην κατηγορία των 

χρονολογικών ταξινομήσεων που είναι στατιστικές πληροφορίες, που αντιστοιχούν 

σε ίσα χρονικά διαστήματα (ανά έτος) και μας δείχνουν την πορεία της μεταβλητής 

μέσα στο χρόνο. 

Η ανάλυση των στοιχείων έχει σημεία αναφοράς τρία χρονικά σημεία, το έτος 2004, 

το έτος 2008 και το έτος 2012. Το πρώτο σημείο αναφοράς αφορά την έναρξη της 

μελέτης μιας και τότε ξεκινούν με συστηματικό τρόπο να καταγράφονται τα 

περισσότερα από τα στατιστικά δεδομένα στην πλατφόρμα του European Core 

Health Indicators, των δεικτών που εξετάζονται. Το 2008 σηματοδοτεί την έναρξη 

της οικονομικής κρίσης διεθνώς και τη μεταβολή των κοινωνικοοικονομικών 

δεδομένων για τις χώρες μελέτης και το 2012 αφορά το έτος το οποίο έχουμε τα 

τελευταία δεδομένα. Μεταξύ αυτών των τριών χρονικών σημείων σχηματίζονται 

δύο χρονικές περίοδοι μελέτης με ορόσημο την κρίση, η περίοδος πριν την κρίση 

2004-2008 που για λόγους συντομίας αποκαλείται before και η περίοδος μετά την 

κρίση 2008-2012 η οποία ονομάζεται after.  

 

1.1. Κοινωνικοοικονομικοί δείκτες    

Κατά κεφαλήν εισόδημα (GDP/income per capita) 

 
Όπως παρατηρούμε στο γράφημα 1, σε όλες τις χώρες μελέτης το κατά κεφαλήν 

εισόδημα αυξάνεται καθ’ όλη την περίοδο 2004-2008 (before) με υψηλότερο το 

εισόδημα στην Σουηδία το έτος 2008 στα 39615$ κατά κεφαλήν και την Πορτογαλία 

το ίδιο έτος στα 25091$ κατά κεφαλήν. Τη μεγαλύτερη ονομαστική (nominal) 
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αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος στην περίοδο before σημείωσε η Γερμανία 

με 7454$ και τη μικρότερη η Μεγάλη Βρετανία με 4392$.  

Στην περίοδο after παρατηρούμε κατά το έτος 2009 μια πτώση σε όλες τις χώρες 

(εκτός της Πορτογαλίας), η οποία συνεχίστηκε μέχρι το 2012 για την Ελλάδα, και την 

Ισπανία. Στην περίοδο after μεγαλύτερες απώλειες σημείωσε η Ελλάδα με πτώση 

του κατά κεφαλήν εισοδήματος κατά 4263$ ακολουθούμενη από τη Μεγάλη 

Βρετανία  με απώλειες 1568$ και την Ισπανία με 1360$. Όλες οι υπόλοιπες χώρες 

παρουσιάζουν αύξηση στο κατά κεφαλήν εισόδημά τους το 2012 σε σχέση με το 

2008. Ο μέσος όρος του κατά κεφαλήν εισοδήματος στην περίοδο before μεταξύ 

των χωρών ήταν στα 30479,71$ και αυξήθηκε το 2012 στα 33279,18$.    

 
 
 

 
 
 
Δείκτης Ανεργίας 
 
Στο γράφημα 2 παρουσιάζονται οι δείκτες ανεργίας των επτά χωρών όπου όπως 

φαίνεται σε όλη την περίοδο πριν την κρίση, οι δείκτες κινούνται κάτω από τη ζώνη 

του 11,5% με ανώτερη τιμή το 11,3% στη Γερμανία το 2005 και στην Ισπανία το 

2008. Ο μέσος όρος ανεργίας στην περίοδο αυτή είναι στο 7,99%, με χαμηλότερες 

τιμές του δείκτη σε Μεγάλη Βρετανία που κινείται με μέσο όρο στο 5,16% και στη 

Σουηδία με μ.ο. 6,9%.  

Στην περίοδο after βλέπουμε να ακολουθείται αυξητική τάση σε όλες τις χώρες 

εκτός της Γερμανίας. Ο μέσος όρος του δείκτη αυξάνεται από 7,99% σε 11,63% με 

Γράφημα 1.  Κατά κεφαλήν εισόδημα 
των επτά χωρών 2004-2012  
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πρώτες χώρες την Ισπανία στο 24,8% και την Ελλάδα στο 24,5% το έτος 2012. Η 

αύξηση σε σχέση με το 2008 για την μεν Ισπανία είναι στις 13.5 μονάδες και για την 

Ελλάδα στις 16,7 μονάδες, που σημαίνει ποσοστιαία αύξηση 119,5% για την Ισπανία 

και 314% για  την Ελλάδα. Η Γερμανία παρουσιάζει μείωση του δείκτη ανεργίας 

στην περίοδο after με μέσο όρο 6,5% σε σχέση με τον μέσο όρο 9,66% που είχε στην 

περίοδο before.        

 

 
  
 
Κατά κεφαλήν Δημόσιες Δαπάνες Υγείας 
 
Οι δημόσιες κατά κεφαλήν δαπάνες όπως φαίνεται στο Γράφημα 3, αυξάνονταν σε 

όλες τις χώρες κατά την περίοδο πριν την κρίση ενώ στην περίοδο μετά την κρίση 

τέσσερις από αυτές τις μείωσαν. Πρώτες σε δαπάνες υγείας κατά κεφαλήν είναι η 

Γερμανία με μ.ο. δαπανών στα 2634,5$ στην περίοδο before, η Σουηδία με μ.ο. 

2464$ και η Μ. Βρετανία με μ.ο. 2274$ την ίδια περίοδο. Αυτές οι χώρες διατηρούν 

τις πρώτες θέσεις και την ίδια σειρά κατά την περίοδο after. Ο μέσος όρος δαπανών 

στην περίοδο before crisis είναι 1995,25$ και αντίστοιχα στην περίοδο after 

2151,67$.  Χαμηλότερες είναι οι δαπάνες της Ελλάδας όπου το 2012 

διαμορφώθηκαν στα 1316$ κατά κεφαλήν.   

 

Γράφημα 2. Δείκτης ανεργίας 
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Δείκτης εισοδηματικής ανισότητας  
 
Ο δείκτης εισοδηματικής ανισότητας (Γράφημα 4) παρουσιάζεται με αρκετές 

διαφοροποιήσεις από χώρα σε χώρα με τιμές από 3,3 στη Σουηδία το 2004 μέχρι 

7,20 στην Ισπανία το 2012. Η Σουηδία καθ’ όλη την περίοδο 2004-2012 διατηρεί τη 

χαμηλότερη εισοδηματική ανισότητα με μ.ο. 3,5 ενώ πριν την κρίση η Πορτογαλία 

είχε την υψηλότερη ανισότητα με μ.ο. 6,65. Στην περίοδο μετά την κρίση η Ισπανία 

έχει την υψηλότερη ανισότητα με μ.ο. 6,98 και ακολουθεί η Ελλάδα με μ.ο. 6,00.   

 
 

 
 
 
 
 
 

Γράφημα 3. Δημόσιες Δαπάνες Υγείας 
κατά κεφαλήν στις επτά χώρες 

Γράφημα 4. Δείκτης Εισοδηματικής 
ανισότητας (ratio 20:20) 
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Ποσοστό πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας 
 
 
Σε σχέση με το ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται κάτω από τη γραμμή της 

σχετικής φτώχειας όπως παρουσιάζεται στο Γράφημα 5, η Σουηδία διατηρεί καθ’ 

όλη τη διάρκεια τα χαμηλότερα ποσοστά με μ.ο. για την περίοδο 2004-2012, στο 

15,73%. Τα υψηλότερα νούμερα επίσης για όλη την περίοδο μελέτης έχει η Ελλάδα 

με μ.ο. 29,66%. Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 2010 η Ελλάδα, η Ιταλία και η 

Σουηδία παρουσίασαν απότομη και σταθερή αύξηση μέχρι το 2012 ενώ το ίδιο 

συνέβη και στην Ισπανία από το 2009.  

 
 
 

1.2. Δείκτες Υγείας 
 
Προσδόκιμο Επιβίωσης 
 

Το προσδόκιμο επιβίωσης παρουσιάζει (Γράφημα 6) μία σταθερή άνοδο από το 

2004 ως το 2011 με μόνη εξαίρεση στην Γερμανία, όπου η αύξηση συνεχίστηκε 

μέχρι και το 2012. Το έτος 2011 σε όλες τις υπόλοιπες χώρες παρουσιάζεται μία 

πτώση ή ανακοπή της αύξησης. Στον δείκτη αυτόν εμφανίζονται δύο groups χωρών 

με μέση διαφορά στα 1,55 έτη. Η Ισπανία το 2012 είχε το υψηλότερο προσδόκιμο 

με 82,5 και η Πορτογαλία το χαμηλότερο με 80,6 έτη. Ο μέσος όρος των επτά χωρών 

για την περίοδο 2004-2012 είναι 80,73 έτη, ενώ το έτος 2012 ο μ.ο. των επτά ήταν 

81,43 έτη. 

Γράφημα 5. Πληθυσμός σε σχετική 
φτώχεια στις επτά χώρες  
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Δείκτης Ετών Υγιούς Ζωής 
 
Στο γράφημα 7 και 8 για τα έτη υγιούς ζωής παρατηρούμε ότι η Πορτογαλία και η 

Γερμανία σχηματίζουν μαζί μία υποομάδα με τις χαμηλότερες τιμές μεταξύ των 

επτά χωρών. Βελτίωση στην εικόνα αυτή παρουσιάζεται για την Πορτογαλία από το 

2009 ως το 2012, η οποία μάλιστα αφορά τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες. 

Στη Γερμανία ο δείκτης ο ποίος είναι και ο χαμηλότερος μεταξύ των επτά χωρών, 

καταλήγει το 2012 στα 57,9 έτη για τις γυναίκες και στα 57,40 έτη για τους άνδρες. 

Σταθερά πρώτη με τις υψηλότερες τιμές του δείκτη εμφανίζει η Σουηδία ιδιαίτερα 

στην περίοδο μετά την κρίση όπου το 2012 για τους άνδρες ο δείκτης είναι στα 

70,90 έτη για τους άνδρες και 70,70 για τις γυναίκες. Μέσος όρος των επτά για το 

2012 στους άνδρες ήταν τα 64,1 έτη και στις γυναίκες τα  64,2 έτη. 

 

Γράφημα 6. Προσδόκιμο Επιβίωσης στις 
επτά χώρες 
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Δείκτης Βρεφικής Θνησιμότητας 
 
Ο δείκτης βρεφικής θνησιμότητας παρουσιάζει εμφανείς (Γράφημα 9) διακυμάνσεις 

τιμών στην περίοδο μετά την κρίση ενώ στην περίοδο πριν την κρίση όλες οι χώρες 

βελτίωσαν τους δείκτες τους το 2008 σε σχέση με το 2004. Η Μεγάλη Βρετανία 

εμφανίζεται με τους υψηλότερους δείκτες καθ’ όλο το διάστημα 2004-2012 με 

διαφορά από την επόμενη Πορτογαλία, 0,7 μονάδες και την Γερμανία που έπεται 

0,8 για το 2012. Ο μ.ο. του δείκτη για τη Μ. Βρετανία το 2004-2012 είναι 4,66 

θάνατοι ανά 100 γεννήσεις και είναι ο υψηλότερος μεταξύ των επτά χωρών. Η 

Σουηδία το 2012 ήταν η χώρα με το χαμηλότερο δείκτη στο 2,6 και μ.ο. σε όλο το 

Γράφημα 7. Έτη Υγιούς Ζωής Ανδρών 

 

Γράφημα 8. Έτη Υγιούς Ζωής Γυναικών  
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διάστημα στο 2,55. Αξιοσημείωτη είναι η διακύμανση του δείκτη στην Ελλάδα όπου 

εμφανίζεται από το έτος 2008 με τιμή 2,7 να φτάνει το 2010 στο 3,8 για να 

επιστρέψει πάλι σε στο 2,9 το 2012. Ακόμη και της Πορτογαλίας την ίδια περίοδο 

όπου έπειτα από μία πτώση του δείκτη απ’ το 3,6 το 2009 στο 2,5 το 2010, τελικώς 

καταλήγει πάλι στο 3,4 το 2012. Σταθερή καθοδική πορεία έχει ο δείκτης στην 

Ισπανία όπου το 2004 ξεκινάει με μία τιμή στο 3,9 και καταλήγει στο 3,1 το 2012.     

 

    

 
 
 
 
Δείκτης Μητρικής Θνησιμότητας 
 
Οι διακυμάνσεις του δείκτη είναι εμφανείς (Γράφημα 10), σε όλο το χρονικό 

διάστημα μελέτης 2004-2012. Σταθερά ωστόσο υψηλούς δείκτες παρουσιάζει η Μ. 

Βρετανία με μ.ο. δείκτη 6,74 και υψηλότερη τιμή το 8,οο το 2009 Έκτοτε 

βελτιώνεται για να καταλήξει το 2012 στο 6,5. Υψηλές τιμές έχει και η Πορτογαλία 

όπου από το 2010 εμφανίζει όμως μία βελτίωση καταλήγοντας το 2012 στο 4,5 πιο 

χαμηλά από τη Γερμανία που έχει 4,6 την ίδια χρονιά. Ακόμη και η Σουηδία δεν 

δίνει μία σταθερή εικόνα σε σχέση με την μητρική θνησιμότητα καθώς ο δείκτης 

έχει τιμές από 5,9 το 2005 μέχρι 0,9 το 2011. Η Ελλάδα η οποία εμφάνισε χαμηλές 

μέχρι και μηδενικές τιμές δείκτη το 2005 και το 2008, έπειτα από μία απότομη 

μεταβολή το 2010 έφτασε στο 5,2 για να καταλήξει και πάλι σε πολύ χαμηλές τιμές 

με 1,00 το 2012. Ο μέσος όρος των επτά χωρών για όλη την περίοδο 2004-2012 

είναι 4,82.  

Γράφημα 9. Δείκτης βρεφικής 
Θνησιμότητας στις επτά χώρες 
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Γράφημα 10. Δείκτης Μητρικής Θνησιμότητας στις επτά χώρες 

 
 
Δείκτης Αυτοκτονιών 
 

Οι τιμές του δείκτη αυτοκτονιών, όπως φαίνεται στο Γράφημα 11, είναι σταθερά 

υψηλές για τη Σουηδία σε όλη τη διάρκεια των εννέα ετών μελέτης. Ο δείκτης για τη 

Σουηδία έχει τιμές από 13,1 το 2005 μέχρι 11,4 το 2011 με μ.ο. 12,2. Σταθερά 

επίσης πάνω από τιμές 10,00 έχει και η Γερμανία με μ.ο. 10,78. Τις χαμηλότερες 

τιμές έχει η Ελλάδα με μ.ο. στο 3,34 παρά την αύξηση του δείκτη από το 2010 μέχρι 

το 2012. Το μοτίβο που θα μπορούσε να περιγραφεί είναι ότι οι χώρες του 

Ευρωπαϊκού Νότου έχουν χαμηλά ποσοστά αυτοκτονιών όπως επιβεβαιώνεται από 

το γράφημα , ενώ οι χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά έχουν υψηλά ποσοστά μέχρι και 

υπερδιπλάσια. Γενικότερα, παρουσιάζεται μία σταθερή και παγιωμένη κατάσταση 

σε σχέση με τις τιμές του δείκτη για κάθε χώρα καθ’ όλη τη χρονική περίοδο.  
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Δείκτης Ισότητας στην πρόσβαση υπηρεσιών Υγειονομικής περίθαλψης 
 
Σε σχέση με το δείκτη ισότητας στην πρόσβαση υπηρεσιών υγείας, όπως 

παρουσιάζεται στο Γράφημα 12, στις πέντε από τις επτά χώρες οι τιμές εμφανίζουν 

μια σταθερή εικόνα το διάστημα 2004-2012. Εξαίρεση θα μπορούσε να θεωρηθεί η 

περίπτωση της Πορτογαλίας όπου μία απότομη μεταβολή το 2007 διπλασιάζει την 

τιμή του δείκτη από 4,9% το 2006 στο 9,8% για να καταλήξει το 2008 στο 1,1%. 

Επίσης σταθερή αλλά αξιοσημείωτη είναι η μείωση του δείκτη στη Γερμανία όπου 

το 2004 είχε 9,1% και το 2012 τιμή 1,6%. Η Ελλάδα από το 2010 εμφανίζει μία 

αύξηση από 5,5 το 2010 στο 7,5 το 2011 και τελικά 8,00 στο 2012 το οποίο είναι το 

υψηλότερο μεταξύ όλων των χωρών. Αντίστοιχη είναι και η εικόνα της Ιταλίας από 

το 2010 παρότι φαίνεται να βελτιώνει την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας το 2012.  

Πολύ χαμηλό είναι το ποσοστό στην Ισπανία με 0,81% το 2004-2012 και στη Μ. 

Βρετανία με μ.ο. 1,43%. Υψηλότερος μ.ο. για τη περίοδο 2004-2012 είναι στην 

Ελλάδα με 5,72% ενώ ο μ.ο. όλων των χωρών για όλο το διάστημα είναι στο 3,25%.    

 

Γράφημα 11. Δείκτης Αυτοκτονιών στις επτά 
χώρες την περίοδο 2004-2012 
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Γράφημα 12. Δείκτης ισότητας στην πρόσβαση υπηρεσιών υγείας  

 

 

1.3. Διαφοροποίηση των δεικτών υγείας στις περιόδους before/after 

 

1.3.α. Σύνολο Χωρών 

Η αρχική διερεύνηση των διαφορών στους δείκτες υγείας αφορά στο σύνολο των 

χωρών μεταξύ των περιόδων before και after. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 1, 

παρουσιάζεται ο μέσος όρος κάθε δείκτη υγείας για το σύνολο των χωρών σε κάθε 

περίοδο, η διαφορά των μέσων όρων και εξετάζεται η στατιστική σημαντικότητα της 

διαφοράς με paired t-test p<0,05.  

Από τα αποτελέσματα όπως αυτά εμφανίζονται στον Πίνακα 1, ο μέσος όρος του 

Προσδόκιμου Επιβίωσης παρουσιάζει μία αύξηση/βελτίωση στην περίοδο μετά την 

κρίση κατά 1,20 έτη, η οποία είναι στατιστικά σημαντική p=0,00. Παρόμοια είναι τα 

ευρήματα σε σχέση με τα Έτη Υγιούς Επιβίωσης στους άνδρες, όπου εμφανίζεται 

μία βελτίωση  στην περίοδο after με μία διαφορά μέσων όρων 1,27 έτη και 

p=0,0037. Στις γυναίκες ο αντίστοιχος δείκτης παρότι εμφανίζει μία αύξηση κατά 

0,99 έτη στην περίοδο after, ωστόσο η διαφοροποίηση αυτή δεν είναι στατιστικά 

σημαντική.  

Ο δείκτης βρεφικής θνησιμότητας δείχνει επίσης βελτιωμένος στην περίοδο μετά 

την κρίση όπου ο μέσος όρος από 4,17 στην περίοδο before μειώνεται στο 3,64 

after, μία πτώση κατά 0,71 μονάδες η οποία είναι στατιστικά σημαντική. Ο δείκτης 

Μητρικής Θνησιμότητας είναι ο μόνος δείκτης ο οποίος φαίνεται να χειροτερεύει 
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στην περίοδο μετά την κρίση, ένα αποτέλεσμα όμως το οποίο δεν εκτιμάται ως 

στατιστικά σημαντικό καθώς το p value είναι p=0,702.  

Οι αυτοκτονίες καθώς φαίνεται στην περίοδο after είναι βελτιωμένες αφού ο 

δείκτης αυτοκτονιών μειώνεται κατά 0,41 μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη 

περίοδο, αποτέλεσμα επίσης στατιστικά σημαντικό p=0,047. Τέλος η Ισότητα στην 

Πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης βελτιώθηκε μετά την κρίση κατά 

1,01 μονάδες, από 3,91 σε 2,90, αποτέλεσμα το οποίο επίσης υπολογίστηκε ως 

στατιστικά σημαντικό, p=0,037.    

 

Πίνακας 1 t-test overall 
 

    95% CI Diff  

 Before 
(Mean) 

After 
(Mean) Mean diff (SD) Lower Upper p-value 

Life expectancy 80,01 81,22 1,21 (0,34) 1,07 1,33 <0.001 
HLY Men 63,05 64,32 1,27 (2,94) 0,08 2,46 0,037 
HLY Women 63,03 64,02 0.99 (3,41) 0,38 2,37 0,149 
Infant Mortality 4,17 3,464 -0,71 (0,46) -0,89 -0,53 <0.001 
Maternal Mortality 4,23 4,39 0,16 (2,08) 0,68 0,99 0,702 
Suicide rate 8,70 8,29 -0,41 (0,88) -0,81 0,01 0,047 
Unmet HealthCare Needs 3,91 2,90 -1,01 (2,33) -1,94 -0,06 0,037 

 
 
1.3.β. Υποομάδες Χωρών 

 

Ο διαχωρισμός των χωρών γίνεται σε τρείς υποομάδες, σύμφωνα με τη 

συλλογιστική που περιγράφεται στο Κεφ. Μεθοδολογία και αφορά στη γενικότερη 

κοινωνικοοικονομική κατάσταση στην οποία περιήλθε κάθε χώρα κατά τη διάρκεια 

της κρίσης. Οι χώρες που συμμετέχουν σε κάθε group είναι η Ελλάδα και η 

Πορτογαλία για το Group A, η Ισπανία και η Ιταλία για το Group B και η Γερμανία, η 

Σουηδία και η Μεγάλη Βρετανία για το Group C. 

 

Η ανάλυση μεταξύ των υποομάδων γίνεται σε χρόνο πριν την κρίση (before) και σε 

χρόνο μετά την κρίση (after), όπου μελετάται η στατιστική σημαντικότητα της 

διαφοράς μεταξύ των μέσων όρων κάθε υποομάδας για κάθε δείκτη υγείας με 

ANOVA p<0,05, ξεχωριστά σε κάθε περίοδο (Πίνακας 2).      
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Όπως φαίνεται στον Πίνακα 2, η διαφορά μεταξύ των μέσων όρων των τριών 

υποομάδων στο Προσδόκιμο Ζωής είναι στατιστικά σημαντική τόσο στην περίοδο 

before όσο και την περίοδο after p=0,000. Επίσης παρατηρώντας τον Πίνακα 3, 

επισημαίνεται η διαφορά των μέσων όρων μεταξύ των υποομάδων σε ζευγάρια 

(Post Hoc Tests Πίνακες 3,4,5,6,7,8,9), όπου προκύπτει ότι η διαφορά αυτή είναι 

στατιστικά σημαντική σε όλους τους συνδυασμούς ζευγαριών. Επομένως κάθε 

υποομάδα διαφέρει στατιστικώς σημαντικά από τις υπόλοιπες σε σχέση με το 

Προσδόκιμο Επιβίωσης τόσο πριν την κρίση όσο και μετά. Στο Γράφημα 13 

αποτυπώνεται ο μέσος όρος του Προσδόκιμου στην περίοδο before και στην 

περίοδο after για κάθε υποομάδα, με τρόπο που να φαίνεται η τάση του δείκτη 

κάθε υποομάδας. 

Στο δείκτη Ετών Υγιούς Ζωής τόσο στους Άνδρες όσο και στις γυναίκες παρότι 

παρατηρούνται διαφορές μεταξύ των υποομάδων και στις δύο περιόδους, αυτές 

δεν υπολογίζονται ως στατιστικά σημαντικές. Παρόμοια αποτελέσματα 

εμφανίζονται και για το δείκτη Βρεφικής Θνησιμότητας μεταξύ των υποομάδων 

(Πίνακας 2).  

Ο δείκτης Ισότητας στην Πρόσβαση σε Υπηρεσίες Υγείας παρότι στην περίοδο πριν 

την κρίση φαίνεται να μην παρουσιάζει σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των 

υποομάδων p=0,067 (Πίνακας 2), στην περίοδο μετά την κρίση η διαφοροποίηση 

μεταξύ των υποομάδων επισημαίνεται ως στατιστικά σημαντική p=0,008. Όπως 

φαίνεται στον Πίνακα 6, η μεγέθυνση της διαφοράς μεταξύ των υποομάδων στον 

δείκτη Πρόσβασης σε Υπηρεσίες Υγείας μετά την κρίση, προκύπτει κυρίως από την 

αύξηση της διαφοράς μεταξύ της υποομάδας Α και της υποομάδας C όπου 

εκτιμάται ως στατιστικά σημαντική p=0,006. Αυτό σημαίνει ότι η μείωση του δείκτη 

από την υποομάδα C και η αύξησή του από την υποομάδα A την ίδια περίοδο, 

επέφερε μία στατιστικώς σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των υποομάδων στην 

περίοδο after p=0,008. Η διαφοροποίηση των μέσων όρων του δείκτη για κάθε 

υποομάδα, αποτυπώνεται επίσης στο Γράφημα 14 όπου φαίνεται με τρόπο 

ευκρινέστερο η μεταβολή του δείκτη μεταξύ των υποομάδων A και C στις περιόδους 

before και after.  
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Πίνακας 2: Διαφορές δεικτών υγείας μεταξύ υποομάδων (before & after) 
 
Before  

 Mean 
Group A 

Mean 
Group B 

Mean 
Group C p-value 

Life expectancy 79,61 81,13 80,20 <0.001 
HLY  
Men 63,68 63,61 62,92 0,360 

HLY Women 64,27 63,18 63,03 0,417 
Unmet HealthCare Needs 5,12 2,47 3,05 0,067 
Infant Mortality 3,5 3,52 3,69 0,529 
Maternal Mortality 2,17 3,15 5,00 0,021 
Suicide rate 4,78 6,58 10,85 <0.001 
After  
Life expectancy 80,45 82,18 81,03 <0.001 
HLY  
Men 63,27 64,74 64,53 0,811 

HLY Women 62,56 64,42 64,70 0,574 
Unmet HealthCare Needs 4,56 2,32 1,55 0,008 
Infant Mortality 3,22 3,24 3,39 0,627 
Maternal Mortality 4,75 3,12 4,84 0,102 
Suicide rate 6,28 6,24 9,40 <0.001 
 
 
Επίσης ο δείκτης Μητρικής Θνησιμότητας παρουσιάζει στατιστική σημαντικότητα 

μεταξύ των υποομάδων στην περίοδο πριν την κρίση p=0,021 (Πίνακας 2), ενώ στην 

περίοδο μετά την κρίση η διαφοροποίηση αυτή εξαλείφεται και καθίσταται μη 

σημαντική p=0,102. Η διαφοροποίηση αυτή όπως προκύπτει από τον Πίνακα 8 

οφείλεται στη διαφορά μεταξύ των μέσων όρων των υποομάδων Α και C στην 

περίοδο before p=0,042, η οποία εξομαλύνεται λόγω αύξησης του δείκτη στην 

υποομάδα Α στην περίοδο after καταλήγοντας σε  p=1,00. Στο Γράφημα 15 φαίνεται 

η μεταβολή που συντελέστηκε κατά την περίοδο μετά την κρίση από την υποομάδα 

Α σε σχέση με το δείκτη Μητρικής Θνησιμότητας. 

Τέλος σε σχέση με τον δείκτη αυτοκτονιών παρουσιάζεται μία στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ των υποομάδων τόσο στην περίοδο πριν την κρίση p=0,000 όσο και 

μετά p=0,000. Από τις τιμές του Πίνακα 9, παρατηρείται ότι η διαφοροποίηση του 

δείκτη προκύπτει από τη σύγκριση των μέσων όρων μεταξύ των υποομάδων Α και C 

και των υποομάδων B και C και όχι μεταξύ των υποομάδων A και B, γεγονός που 

σημαίνει ότι η υποομάδα C έχει σταθερά υψηλούς δείκτες αυτοκτονίας τόσο πριν 

όσο και μετά την κρίση όπως αποτυπώνεται στο Γράφημα 16. 
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Πίνακας 3 Διαφορές στους δείκτες υγείας μεταξύ υποομάδων χωρών (ANOVA, Posthoc Tests) 
Before  Mean Difference p-value 

Life expectancy 
Group A- Group B -1,80 <0.001 
Group A- Group C -0,77 0,018 
Group B- Group C 1,03 0,001 

After    

Life expectancy 
Group A- Group B -1,82 <0.001 
Group A- Group C -0,58 0,024 
Group B- Group C 1,24 <0.001 

 
 
 
Πίνακας 4 Διαφορές στους δείκτες υγείας μεταξύ υποομάδων χωρών (ANOVA, Posthoc Tests) 
Before  Mean Difference p-value 

HLY Men 
Group A- Group B -2,44 0,480 
Group A- Group C -0,94 1,00 
Group B- Group C 1,49 1,00 

After    

HLY Men 
Group A- Group B -0,96 1,00 
Group A- Group C -1,25 1,00 
Group B- Group C -0,29 1,00 

 
 
 
 
Πίνακας 5 Διαφορές στους δείκτες υγείας μεταξύ υποομάδων χωρών (ANOVA, Posthoc Tests) 
Before  Mean Difference p-value 

HLY Women 
Group A- Group B -2,70 0,570 
Group A- Group C -1,30 1,00 
Group B- Group C 1,39 1,00 

After    

HLY Women 
Group A- Group B -1,43 1,00 
Group A- Group C -2,13 0,895 
Group B- Group C -0,70 1,00 

 
 
 
 
 
 
Πίνακας 6 Διαφορές στους δείκτες υγείας μεταξύ υποομάδων χωρών (ANOVA, Posthoc Tests) 
Before  Mean Difference p-value 

Unmet HealthCare Needs 
Group A- Group B 1,99 0,133 
Group A- Group C 1,92 0,117 
Group B- Group C -0,06 1,00 

After    

Unmet HealthCare Needs 
Group A- Group B 1,58 0,336 
Group A- Group C 3,01 0,006 
Group B- Group C 1,42 0,353 

 
 
 
 
Πίνακας 7 Διαφορές στους δείκτες υγείας μεταξύ υποομάδων χωρών (ANOVA, Posthoc Tests) 
Before  Mean Difference p-value 

Infant Mortality 
Group A- Group B -0,08 1,00 
Group A- Group C -0,30 0,878 
Group B- Group C -0,22     1,00 

After    

Infant Mortality 
Group A- Group B 0,08 1,00 
Group A- Group C -0,02 1,00 
Group B- Group C -0,25 1,00 
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Πίνακας 8 Διαφορές στους δείκτες υγείας μεταξύ υποομάδων χωρών (ANOVA, Posthoc Tests) 
Before  Mean Difference p-value 

Maternal Mortality 
Group A- Group B -0,17 1,00 
Group A- Group C -2,01 0,042 
Group B- Group C -1,83 0,085 

After    

Maternal Mortality 
Group A- Group B 1,66 0,235 
Group A- Group C -0,09 1,00 
Group B- Group C -1,75 0,136 

 
 
 
 
Πίνακας 9 Διαφορές στους δείκτες υγείας μεταξύ υποομάδων χωρών (ANOVA, Posthoc Tests) 
Before  Mean Difference p-value 

Suicide Rate 
Group A- Group B -1,80 0,178 
Group A- Group C -6,11 <0.001 
Group B- Group C -4,31 <0.001 

After    

Suicide Rate 
Group A- Group B -0,06 1,00 
Group A- Group C -4,06 <0.001 
Group B- Group C -4,00 0,001 

 
 
 

 
 
Γράφημα 13. Μέσοι όροι ομάδων Προσδόκιμου Ζωής (before/after) 
 
 
Γράφημα 14. Μέσοι όροι ομάδων Ισότητα στην πρόσβαση (before/after)  
 

 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

69 
 

 
 
 
 
 
Γράφημα 15. Μέσοι όροι ομάδων Μητρικής θνησιμότητας (before/after) 

 

 
 
 
 
 
Γράφημα 16. Μέσοι όροι ομάδων Δείκτη Αυτοκτονιών (before/after) 
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1.4 Μεταβολή της μέσης διαφοράς μεταξύ των υποομάδων στην περίοδο before και στην περίοδο 
after 

 

Η ανάλυση της μεταβολής των διαφορών, προκύπτει αφού εξαχθούν οι διαφορές 

μεταξύ των μέσων όρων των τιμών του κάθε δείκτη για κάθε υποομάδα και σε κάθε 

έτος 2004-2012 κι έπειτα στη σύγκριση με paired t-test p<0,05  γίνεται ο έλεγχος σε 

κάθε περίοδο before (2004-2008) και after (2008-2012). Ο συγκεκριμένος έλεγχος 

γίνεται για να κατανοήσουμε πέραν του αν υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ 

των υποομάδων (όπως φάνηκε στην ανάλυση ANOVA παραπάνω), αν οι διαφορές 

αυτές αμβλύνθηκαν ή οξύνθηκαν μέσα στην κρίση (η σύγκριση αφορά τoν έλεγχο 

της διαφορά μεταξύ των υποομάδων στην περίοδο after σε σχέση με την περίοδο 

before). Στον Πίνακα 10, 11 και 12, βλέπουμε τις διαφορές μεταξύ των υποομάδων 

ανά ζεύγη και πως αυτές οι διαφορές άλλαξαν μέσα στο χρόνο. Πρέπει τέλος να 

επισημανθεί, ότι λόγω των λίγων τιμών του δείκτη αυτοκτονιών, δεν κατέστη 

δυνατός ο έλεγχος paired t-test για κανένα ζεύγος υποομάδων και ως εκ τούτου δεν 

υπήρξαν έγκυρα αποτελέσματα για τον εν λόγω δείκτη.   

 

 Στον Πίνακα 10 παρατηρούμε ότι παρόλο που υπάρχουν μεταβολές στις διαφορές 

μεταξύ των υποομάδων στην περίοδο πριν και μετά την κρίση, οι μεταβολές αυτές 

δεν επισημαίνονται ως στατιστικά σημαντικές για κανέναν από τους δείκτες υγείας. 

Οι διαφορές δηλαδή των δεικτών υγείας μεταξύ της ομάδας χωρών Α και της 

ομάδας Β οι οποίες υφίστανται κατά την περίοδο πριν την κρίση, εξακολουθούν να 

υφίστανται και μετά χωρίς σημαντική μεταβολή (στατιστικά σημαντική βελτίωση ή 

επιδείνωση).  
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Πίνακας 10. Μεταβολή διαφορών μεταξύ υποομάδας Α & Β 
 
 
 
Στον Πίνακα 11 βρίσκονται αντίστοιχα οι μεταβολές των διαφορών στους δείκτες 

υγείας μεταξύ της υποομάδας Α και της υποομάδας C. Παρατηρείται ότι και πάλι 

δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές μεταβολές μεταξύ των δεικτών υγείας, εκτός 

του Προσδόκιμου Ζωής.  

Η μεταβολή των μέσων διαφορών στο Προσδόκιμο Ζωής αφορά μία μέση διαφορά 

μεταξύ των υποομάδων -0,81 στην περίοδο πριν την κρίση, η οποία μειώνεται σε -

0,58, γεγονός που σημαίνει μία βελτίωση κατά 0,233 μονάδες και εντοπίζεται ως 

στατιστικά σημαντική p=0,019.     

 
 
Πίνακας 11. Μεταβολή διαφορών μεταξύ υποομάδας Α & C 
 

    95% CI for difference  

 
Before 

(Mean) 

After 

(Mean) 
 Mean Difference (SD) Lower Upper p-value 

Life expectancy -0,81 -0,58 0,23 (0,10) 0,72 0,39 0,019 

HLY men -0,211 -0,98 -0,77 (2,55) -7,12 5,56 0,650 

HLY women -0,22 -1,85 -1,62 (2,33) -7,42 4,17 0,352 

Infant mortality -0,23 -0,16 -0,07 (0,15) -0,18 0,32 0,438 

Maternal mortality -1,43 -0,09 1,34 (3,53) -4,28 6,96 0,503 

Unmet healthcare needs 2,29 3,13 0,84 (1,54) -2,99 4,68 0,444 

 
 

    
95% CI for 

 difference 
 

 
Before 

(Mean) 

After 

(Mean) 
 Mean Difference (SD) Lower Upper p-value 

Life expectancy -1,81 -1,82 -0,01(-0,06) -0,22 -0,19 0,861 

HLY men -2,77 -0,96 1,81 (-2,46) -2,11 5,73 0,238 

HLY women -3,15 -1,43 1,71 (-3,60) -4,29 7,45 0,413 

Infant mortality -0,025 0,08 0,11 (0,11) -0,06 0,28 0,135 

Maternal mortality -0,67        2,37 3,05 (4,38) -36,3 42,4 0,505 

Unmet healthcare needs 2,37 1,58 -0,78 (1,76) -3,59 2,01 0,437 
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Πίνακα 12, η μεταβολή των διαφορών στις 

περιόδους before και after των υποομάδων Β και C, δεν εντοπίζεται να είναι 

στατιστικά σημαντική για κανέναν δείκτη υγείας παρά μόνον στην Ισότητα στην 

Πρόσβαση σε Υπηρεσίες Υγείας.  

Ο συγκεκριμένος δείκτης είχε μία μέση διαφορά μεταξύ των υποομάδων Β και C -

0,83 στην περίοδο πριν την κρίση, η οποία διαφορά στην μετά την κρίση περίοδο 

φτάνει στο 1,53. Η μεταβολή κατά 2,37 μονάδες στο δείκτη εντοπίστηκε ως 

στατιστικά σημαντική με p=0,009 . Παρότι δηλαδή είναι εμφανές ότι η τιμή του 

δείκτη στην ομάδα Β είναι μικρότερη από την τιμή της ομάδας C στην περίοδο 

before, στην περίοδο after αυτός ο συσχετισμός αλλάζει και η τιμή του δείκτη στη 

ομάδα C γίνεται μικρότερη από την τιμή της ομάδας B.     

 
 
Πίνακας 12.  Μεταβολή διαφορών μεταξύ υποομάδας  B & C 
 

    95% CI for difference  

 
Before 

(Mean) 

After 

(Mean) 
 Mean difference (SD) Lower Upper p-value 

Life expectancy 0,99 1,24 0,24 (0,21) 0,094 0,58 0,105 

HLY men 1,48 -0,02 -1,51 (1,14) -4,34 1,32 0,149 

HLY women 1,33 -0,20 -1,53 (2,05) -6,64 3,57 0,324 

Infant mortality -0,21 -0,25 -0,04 (0,06) -0,13 0,05 0,269 

Maternal mortality -2,01 -1,01 1,00 (1,53) -12,76 14,76 0,525 

Unmet healthcare needs -0,83 1,53 2,37 (0,39) 1,37 3,36 0,009 

 

1.4 Συσχετίσεις 

Στους Πίνακες 13, 14 και 15 καθώς και στους Πίνακες του Παραρτήματος, 

αποτυπώνονται οι στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ των ανεξάρτητων και 

των εξαρτημένων μεταβλητών ανά υποομάδα χωρών. Ο έλεγχος αφορούσε τις τιμές 

κάθε δείκτη για κάθε χρονιά από το 2004 μέχρι 2012 και αναλύθηκε με μη 

παραμετρική μέθοδο (συντελεστής συσχέτισης Spearman) λόγω του μικρού 

αριθμού μετρήσεων n=9,  προκειμένου να εξαχθούν πιο έγκυρα αποτελέσματα.  

Στην υποομάδα  χωρών Α (Ελλάδα, Πορτογαλία), παρατηρούμε ισχυρή θετική 

συσχέτιση του Προσδόκιμου Ζωής με το Κατά κεφαλήν εισόδημα και με τον δείκτη 

ανεργίας, συσχετίσεις οι οποίες είναι στατιστικά σημαντικές. Σο Προσδόκιμο Ζωής 

επίσης φαίνεται και μία μέτρια αρνητική συσχέτιση με την Εισοδηματική ανισότητα.  
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Σημαντική όπως φαίνεται είναι η θετική συσχέτιση των Υγιών Ετών Επιβίωσης στους 

Άνδρες με το Κατά Κεφαλήν εισόδημα r=0,734 η οποία είναι λίγο πιο ισχυρή από 

την αντίστοιχη συσχέτιση του ίδιου δείκτη στις Γυναίκες r=0,620. Επίσης τόσο για 

τους Άνδρες όσο και για τις Γυναίκες, ο δείκτης Ετών Υγιούς Ζωής δείχνει να 

σχετίζεται θετικά με το δείκτη φτώχειας. 

Επίσης, ο δείκτης φτώχειας σχετίζεται θετικά αλλά μέτρια με το δείκτη 

ανεκπλήρωτων αναγκών υγείας, ενώ η μητρική θνησιμότητα σχετίζεται ισχυρότερα 

με τον αντίστοιχο δείκτη r=0,671, όπως και ο δείκτης αυτοκτονιών r-0,558.   

 
 
Πίνακας 13. Συσχετίσεις στην υποομάδα A 
 
 

 GDP 

 per 

capita(r) 

p-value Unemployment(r) p-value Income 

 Inequality (r) 

p-value Poverty  

Rate(r) 

p-value 

Life expectancy  0,764 <0.001 0,726 0.001 -0,574 0.013   

HLY men 0,734 0.001     0,645 0.004 

HLY women 0,620 0.006     0,653 0.003 

Unmet healthcare needs       0,502 0.034 

Maternal Mortality       0,671 0.002 

Suicide rate       0,558 0.031 

 
 
 
 
Στην υποομάδα χωρών Β (Ιταλία, Ισπανία), όπως φαίνεται στον Πίνακα 14 και στο 

Παράρτημα, το κατά κεφαλήν εισόδημα σχετίζεται θετικά με το Προσδόκιμο 

Επιβίωσης και αρνητικά με το δείκτη βρεφικής θνησιμότητα r=-0,745 και τα Έτη 

Υγιούς Ζωής στις γυναίκες r=-0,494. Επίσης θετικά σχετίζεται ο δείκτης ανεργίας με 

το δείκτη αυτοκτονιών r=0,611 και αρνητικά με το δείκτη βρεφικής θνησιμότητας 

και ανεκπλήρωτων αναγκών υγείας του πληθυσμού. Το ποσό των δημόσιων κατά 

κεφαλήν δαπανών υγείας φαίνεται επίσης να επηρεάζει στατιστικώς σημαντικά το 

δείκτη αυτοκτονιών, επισημαίνοντας μία ισχυρή αρνητική συσχέτιση των δεικτών 

r=-0,843, όπως και των δαπανών υγείας με τις ανεκπλήρωτες ανάγκες υγείας του 

πληθυσμού. Τέλος το Προσδόκιμο Ζωής σχετίζεται θετικά, όπως αποτυπώνεται στον 

Πίνακα 8, με το δείκτη φτώχειας r=0,607.      
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Πίνακας 14. Συσχετίσεις στην υποομάδα Β 
 
 

 GDP  

per capita(r) 

p-value Unemployment(r) p-

value 

Health  

spending  

per capita(r) 

p-value Poverty 

 Rate(r) 

p-value 

Life expectancy  0,641 0.004     
0,607 

0,008 
0.008 

HLY women -0,494 0.037       

Unmet healthcare 

needs 
  -0,521 0.027 0,586 0.011   

Infant mortality -0,745 <0.001 -0,470 0.049     

Suicide rate   0,611 0.02 -0,843 <0.001   

 
 
Στο group χωρών C (Μεγάλη Βρετανία, Σουηδία, Γερμανία) Πίνακας 15, βλέπουμε 

να επαναλαμβάνεται η ισχυρή θετική συσχέτιση του Κατά Κεφαλήν Εισοδήματος με 

το προσδόκιμο Ζωής r=0,675, όπως και η αρνητική συσχέτιση με το δείκτη βρεφικής 

θνησιμότητας. Οι δημόσιες κατά κεφαλήν δαπάνες υγείας έχουν μέτρια θετική 

συσχέτιση με το προσδόκιμο ζωής r=0,417, όπως και μία μέτρια αρνητική με τους 

δείκτες βρεφικής και μητρικής θνησιμότητας r=-0,463 και r=-0,476 αντίστοιχα.  

Αρνητική και ήπια είναι η συσχέτιση του δείκτη Εισοδηματικής Ανισότητας με το 

προσδόκιμο ζωής r=-0,599, όπως επίσης και με τις ανεκπλήρωτες ανάγκες υγείας r=-

0,508 ενώ πολύ ισχυρή αρνητική συσχέτιση εντοπίζεται με το δείκτη αυτοκτονιών 

r=-0,915. Πολύ ισχυρή είναι η θετική συσχέτιση του δείκτη με τη βρεφική 

θνησιμότητα r=0.905 και θετικά ισχυρή με τη μητρική θνησιμότητα r=0,625.  

Ο Δείκτης Φτώχειας σχετίζεται επίσης αρνητικά με το Προσδόκιμο Ζωής r=-0,640 

όπως αρνητικά σχετίζεται και με τις ανεκπλήρωτες ανάγκες υγείας r=-0,429 και το 

δείκτη αυτοκτονιών r=-0,901. Θετικά και πολύ ισχυρά σχετίζεται με τη βρεφική 

θνησιμότητα r=0,935 και τη μητρική επίσης θνησιμότητα r=0,625.   
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Πίνακας 15.  Συσχετίσεις στην υποομάδα  C 
 

 GDP  

per 

capita(r) 

p-value Health 

spending 

per capita(r) 

p-value Income  

Inequality(r) 

p-value Poverty  

Rate(r) 

p-value 

Life expectancy  0,675 <0.001 0,417 0.030 -0,599 0.002 -0,640 0.001 

Unmet healthcare 

needs 
    -0,508 0.009 -0,429 0.032 

Infant mortality -0,518 0.006 -0,463 0.015 0,905 <0.001 0,935 <0.001 

Maternal 

mortality 
  -0,476 0.012 0,625 0.001 0,508 0.002 

Suicide rate     -0,915 <0.001 -0,901 <0.001 
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Συζήτηση  
 

1.1.Κύρια ευρήματα 

Επιχειρώντας να συνοψίσουμε τα αποτελέσματα της έρευνας, μπορούμε να 

ισχυριστούμε ότι όταν ελέγχονται οι επτά χώρες ως ένα ενιαίο σύνολο, 

διαπιστώνουμε ότι η οικονομική κρίση δεν επέφερε καμία σημαντική επιδείνωση 

στους δείκτες υγείας. Τουναντίον, το Προσδόκιμο Ζωής, ο δείκτης Ετών Υγιούς Ζωής 

στους Άνδρες, ο δείκτης Αυτοκτονιών και ο δείκτης Ισότητας στην Πρόσβαση 

Υπηρεσιών Υγείας, βελτιώθηκαν στην εν λόγω περίοδο 2009-2012(t-test overall), 

Πίνακας 1.  

Μία περισσότερο διεισδυτική όμως διερεύνηση, καταδεικνύει ότι η βελτίωση των 

δεικτών υγείας για το σύνολο των χωρών, εκτός του Προσδόκιμου Ζωής και της 

Βρεφικής Θνησιμότητας, αφορά στις επιδόσεις των χωρών της υποομάδας C 

(Μεγάλη Βρετανία, Σουηδία, Γερμανία) και της υποομάδας Β (Ιταλία, Ισπανία). 

Όπως φαίνεται στους συνοπτικούς Πίνακες 1 και 2, όλοι οι δείκτες υγείας στις 

υποομάδες Β και C βελτιώθηκαν στην περίοδο της κρίσης, ενώ στην υποομάδα Α 

πέντε δείκτες υγείας επιδεινώθηκαν και δύο δείκτες βελτιώθηκαν (Πίνακας 16). Η 

βελτίωση δηλαδή οφείλεται, στις χώρες όπου η οικονομική κρίση έπληξε λιγότερο 

και όπου τα μέτρα ανάσχεσης της κρίσης ήταν πιο περιορισμένου βάθους, χωρίς 

μεγάλες και βίαιες περικοπές των πόρων του κοινωνικού κράτους και των 

συστημάτων υγείας.   

 

Πίνακας 16. Πορεία Δεικτών Υγείας στη διάρκεια της κρίσης ανά υποομάδα σε σχέση με την περίοδο πριν την κρίση  

 Group A Group B Group C 

Life expectancy + + + 

HLY men - + + 

HLY women - + + 

Unmet healthcare needs - + + 

Infant mortality + + + 

Maternal mortality - + + 

Suicide rate - + + 

 
* Όπου + = βελτίωση και - = επιδείνωση 
 

Δημιουργείται ένας προβληματισμός σε σχέση με τον προσδιορισμό των 

ανισοτήτων και του υπολογισμού τους. Ο Marmot (2013), στην έκθεσή του για την 
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χρησιμοποιεί χρονολογικές βάσεις μίας δεκαετίας 

επιχειρώντας να υπολογίσει με έναν απλό τρόπο τις ανισότητες υγείας μεταξύ των 

χωρών μελών, θεωρώντας κάθε εύρος τιμών ανά έτος, ως μέτρο ανισότητας την 

οποία τελικά αποτυπώνει σε γράφημα. Στην παρούσα μελέτη επιλέγοντας ένα 

αυστηρότερο κριτήριο, θεωρούμε ως μέτρο ανισότητας την στατιστική διαφορά 

μεταξύ των δεικτών υγείας κάθε υποομάδας.  

Ως εκ τούτου, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι υφίστανται ανισότητα στο δείκτη 

Προσδόκιμου Ζωής μεταξύ όλων των υποομάδων η οποία διατηρείται καθ’ όλο το 

διάστημα παρακολούθησης 2004-2012. Το προσδόκιμο ζωής είναι υψηλότερο σε 

Ιταλία και Ισπανία, ακολουθεί η υποομάδα με Μ. Βρετανία, Σουηδία και Γερμανία 

και τελευταία υποομάδα μεταξύ των τριών είναι η Ελλάδα με την Πορτογαλία. Παρά 

την καλή επίδοση της ομάδας Α στη διάρκεια της κρίσης, δεν ήταν αρκετή ώστε να 

οδηγήσει σε πλήρη εξάλειψη της διαφοράς. Επομένως, θα μπορούσαμε να 

ισχυριστούμε, ότι η οικονομική κρίση, τουλάχιστον στην περίοδο παρακολούθησης, 

δεν φαίνεται να επηρεάζει το δείκτη προσδόκιμου ζωής. Ισχύει όμως, ότι πρόκειται 

για ένα άκαμπτο δείκτη και πολύ πιθανόν η τάση βελτίωσης της ομάδας Α στο 

μέλλον, όταν θα υπάρχουν δεδομένα των αμέσως επόμενων ετών, να αντιστραφεί.  

Ειδικότερα, το Προσδόκιμο Ζωής παρουσιάζει μία αύξηση κατά την περίοδο της 

κρίσης κατά 1,21 έτη για το σύνολο των επτά χωρών η οποία εντοπίζεται ως 

στατιστικά σημαντική. Έπειτα, εξετάζοντας τις διαφοροποιήσεις του δείκτη μεταξύ 

όλων των υποομάδων διαπιστώνουμε ότι υφίστανται διαφορές στο δείκτη πριν την 

κρίση, αλλά και ότι αυτές παραμένουν κατά τη διάρκειά της. Από τα δεδομένα κάθε 

χώρας και από το Γράφημα 6 συμπεραίνουμε ότι σε όλες τις χώρες το Προσδόκιμο 

Ζωής εξακολουθεί να έχει αυξητική τάση το διάστημα 2009-2011, παρά την έλευση 

της κρίσης. Στον έλεγχο των διαφορών μεταξύ των υποομάδων πριν και μετά, 

εντοπίζουμε ότι το Προσδόκιμο Ζωής κατά τη διάρκεια της κρίσης βελτιώθηκε 

πέραν του αναμενόμενου σε Ελλάδα και Πορτογαλία κλείνοντας την ψαλίδα με την 

ομάδα των χωρών C. Επομένως, παρότι υπάρχουν διαφορές σε σχέση με το δείκτη 

Προσδόκιμου Ζωής μεταξύ των ομάδων χωρών, αυτές υφίστανται πριν την κρίση 

και διατηρούνται και μετά, ενώ οι χώρες οι οποίες βρέθηκαν σε δυσχερέστερη 

οικονομική κατάσταση το διάστημα 2009-2012 (Ελλάδα, Πορτογαλία) βελτίωσαν 

στατιστικώς σημαντικά το Προσδόκιμο Ζωής τους σε σχέση με τις χώρες της ομάδας 
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C (Μ. Βρετανία, Γερμανία, Σουηδία), αμβλύνοντας με αυτόν τον τρόπο τη σχετική 

διαφορά στο δείκτη.  

Επίσης, κατά τον έλεγχο συσχετίσεων επιβεβαιώθηκε η θετική σχέση του κατά 

κεφαλήν εισοδήματος με το Προσδόκιμο Ζωής για όλες τις ομάδες χωρών όπως έχει 

αναφερθεί εκτεταμένα στη διεθνή βιβλιογραφία (Preston, 1975). Πιο ισχυρή 

φαίνεται να είναι η συσχέτιση αυτή με τις χώρες της ομάδας Α (Ελλάδα, 

Πορτογαλία) που ενδεχομένως να δικαιολογεί ότι έχοντας το χαμηλότερο κατά 

κεφαλήν εισόδημα παράλληλα έχουν και το πιο χαμηλό προσδόκιμο επιβίωσης, 

άρα και μεγαλύτερο βαθμό επιρροής από αυτό (Preston, 1975). Επίσης σε Ελλάδα, 

Πορτογαλία, Μ. Βρετανία, Σουηδία και Γερμανία το προσδόκιμο ζωής επιδεινώνεται 

όσο αυξάνεται η εισοδηματική ανισότητα. επισήμανση που βιβλιογραφικά έχει 

υποστηριχτεί (Wilkinson, 2009).  Σε Μ. Βρετανία, Σουηδία και Γερμανία επίσης, το 

προσδόκιμο ζωής σχετίζεται αρνητικά με το δείκτη φτώχειας (Wilkinson, 2001) και 

θετικά με τις δημόσιες κατά κεφαλήν δαπάνες υγείας. Η συσχέτιση με τις δημόσιες 

δαπάνες υγείας είναι γνωστή παρότι είναι μέτρια σε χώρες με υψηλό κατά κεφαλήν 

εισόδημα (Le Grand, 1987), όμως το γεγονός ότι η συσχέτιση εντοπίζεται μόνο στις 

χώρες της ομάδας C και όχι στις άλλες δύο ομάδες, ενδέχεται να ερμηνεύεται από 

το χαμηλό ποσοστό ιδιωτικών δαπανών υγείας στις χώρες της ομάδας C. Οι 

ιδιωτικές δαπάνες υγείας (private out of pocket) στη Σουηδία είναι στο 17%, στην Μ. 

Βρετανία 10% και στη Γερμανία 12%, σε αντίθεση με τις χώρες των άλλων δύο 

υποομάδων όπου κυμαίνονται από 18% στην Ιταλία μέχρι 31% στην Ελλάδα (OECD, 

2013). Μπορούμε επομένως να υποθέσουμε ότι στις χώρες της ομάδας C, η 

κατάσταση υγείας του πληθυσμού τους, επηρεάζεται περισσότερο από τις δημόσιες 

δαπάνες υγείας τους, απ’ ότι στις υπόλοιπες χώρες.  

Μη αναμενόμενες συσχετίσεις του προσδόκιμου ζωής προέκυψαν στην ομάδα Α 

όπου εντοπίζεται θετική συσχέτιση με το δείκτη ανεργίας και με το δείκτη φτώχειας 

στην ομάδα B. Παρότι βιβλιογραφικά έχει υποστηριχτεί η άποψη ότι η αύξηση της 

ανεργίας μπορεί να βελτιώσει τους δείκτες υγείας λόγω μείωσης των εργατικών 

ατυχημάτων (Ruhm, 2000), η συσχέτιση στην ομάδα Α, είναι πιθανότερο να 

οφείλεται στο γεγονός ότι το προσδόκιμο υγείας είναι ένας δείκτης που αλλάζει 

πολύ πιο αργά σε σχέση με το δείκτη ανεργίας. Αυτό σημαίνει ότι η αύξηση της 

ανεργίας είναι απόρροια της επιδείνωσης της οικονομικής κατάστασης, όμως η 
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αύξηση του προσδόκιμου ζωής δεν δικαιολογείται από την κρίση. Προφανώς, το 

προσδόκιμο ζωής είχε μία αυξητική τάση την οποία διατήρησε και μέσα στην κρίση 

λόγω της ακαμψίας του και θα πρέπει να περάσει χρόνος για να δούμε τις 

επιδράσεις της κρίσης πάνω στο δείκτη  (ήδη το 2012 παρατηρείται μία πτώση του 

προσδόκιμου ζωής ή σταθεροποίηση του σε όλες τις χώρες πέραν μόνον της 

Γερμανίας που αυξήθηκε, γεγονός που θα μπορούσε να διερευνηθεί στο μέλλον 

όταν θα υπάρχουν περισσότερα δεδομένα σε χρονολογική σειρά). Άρα η θετική 

συσχέτιση ανεργίας και προσδόκιμου επιβίωσης στην ομάδα Α, μπορεί να θεωρηθεί 

συμπτωματική, χωρίς να υποδεικνύει κάποια σχέση αιτιότητας, όπως και του δείκτη 

φτώχειας στην υποομάδα Β, όπου συντρέχουν οι ίδιοι λόγοι.  

Στο δείκτη ισότητας στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, παρότι παρατηρήθηκε 

μία σημαντική βελτίωση για το σύνολο των χωρών την περίοδο 2009-2012 και 

μείωση της τιμής του σε όλες τις υποομάδες, η μεγαλύτερη βελτίωση επετεύχθη  

στις χώρες της υποομάδας C. Στην περίοδο 2004-2008 δεν υπήρχαν σημαντικές 

διαφορές του δείκτη μεταξύ των υποομάδων, ενώ  στην περίοδο after λόγω των 

επιδόσεων της ομάδας C, προκύπτει διαφοροποίηση του δείκτη μεταξύ της ομάδας 

Α (Ελλάδα, Πορτογαλία) και της ομάδας C (Μ. Βρετανίας, Σουηδίας και Γερμανίας) 

(Πίνακας 6).  

Το γεγονός αυτό, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι  οδήγησε σε ανισότητα στο δείκτη 

μεταξύ των ομάδων Α και C. Οι χώρες άρα που δεν επλήγησαν σφοδρά από την 

κρίση, είχαν το περιθώριο σημαντικής βελτίωσης της ισότητας στην πρόσβαση σε 

υπηρεσίες υγείας, ενώ στις υπόλοιπες χώρες όπου τα συστήματα υγείας δέχθηκαν 

μεγαλύτερη πίεση, ο δείκτης παρότι βελτιώθηκε, δεν ακολούθησε τους ρυθμούς της 

Μ. Βρετανίας, της Σουηδίας και της Γερμανίας. 

Στο δείκτη ανεκπλήρωτων αναγκών υγείας (Ισότητα στην πρόσβαση σε υπηρεσίες 

υγείας), παρατηρούνται συστηματικά μη αναμενόμενες συσχετίσεις του δείκτη οι 

οποίες δεν έχουν επισημανθεί στο παρελθόν βιβλιογραφικά. Ο δείκτης δείχνει 

αρνητική συσχέτιση με την εισοδηματική ανισότητα και το δείκτη φτώχειας στην 

ομάδα C και με την ανεργία στην ομάδα Β. Έχει αναφερθεί, ότι σε κοινωνίες με 

χαμηλή ανισότητα και φτώχεια, οι ασθενείς ενδέχεται να έχουν μεγαλύτερες 

απαιτήσεις υγείας και υγειονομικών υπηρεσιών με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο 

δείκτης ανεκπλήρωτων αναγκών (Rowlingson, 2011). Παρόλα αυτά, είναι εξαιρετικά 
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δύσκολο οι συσχετίσεις αυτές να υποδηλώνουν μία αιτιώδη σχέση. Η αρνητική 

συσχέτιση με τις δημόσιες κατά κεφαλήν δαπάνες υγείας στην υποομάδα Β, μπορεί 

να επισημαίνει μία ασύμμετρη διάρθρωση και κατανομή πόρων στα συστήματα 

υγείας της Ιταλίας και της Ισπανίας, που τελικά τα εμποδίζει να  ανταποκριθούν 

επαρκώς στις ανάγκες των ασθενών.                                                                     

Ο δείκτης αυτοκτονιών δείχνει μία βελτίωση στην εποχή της κρίσης, όμως και πάλι η 

βελτίωση του δείκτη οφείλεται στην επίδοση των χωρών της ομάδας C. Οι διαφορές 

στον δείκτη προϋπήρχαν της κρίσης μεταξύ της ομάδας C και των άλλων δύο 

ομάδων, οι οποίες διατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης. Χώρες όπως η 

Σουηδία και η Γερμανία έχουν παραδοσιακά υψηλούς δείκτες αυτοκτονιών τους 

οποίους βελτίωσαν, σε αντίθεση με τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου που έχουν 

χαμηλούς δείκτες. Κατά τη διάρκεια της κρίσης στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία ο 

δείκτης αυξήθηκε, όμως η μεγάλη διαφορά με τους υψηλούς δείκτες του 

Ευρωπαϊκού Βορρά συντήρησε τη διαφοροποίηση του δείκτη στην περίοδο μετά 

την κρίση. Άρα μπορούμε να μιλήσουμε για ανισότητα στο δείκτη, όπου η ομάδα C 

διαφοροποιείται από τις άλλες δύο όμως η ανισότητα αυτή έδειξε τάση 

εξομάλυνσης μέσα στην κρίση.  

Η έλλειψη περισσότερων δεδομένων λειτούργησε απαγορευτικά για το σύστημα 

στατιστικής επεξεργασίας, ώστε να δούμε αν οι μεταβολές στις διαφορές του δείκτη 

μεταξύ των ομάδων στην περίοδο πριν και μετά την κρίση ήταν στατιστικά 

σημαντικές. Ο δείκτης αυτοκτονιών φαίνεται να έχει θετική σχέση στην Ελλάδα και 

την Πορτογαλία με το δείκτη φτώχειας, το οποίο μπορεί να ερμηνευτεί με βάση το 

νεο-υλιστικό και το ψυχοκοινωνικό πλαίσιο μηχανισμού (Wilkinson, 2009), όπου το 

κοινωνικό άγχος επιτείνει την ψυχολογική πίεση σε ανθρώπους που βιώνουν 

συνθήκες υλικής αποστέρησης σε σχέση με τον κοινωνικό τους περίγυρο. 

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι δεν επιβεβαιώνεται από την παρούσα μελέτη η 

θετική συσχέτιση της ανεργίας με το δείκτη αυτοκτονιών όπως έχει επανειλημμένα 

υποστηριχθεί (Antonakakis, 2013; Stuckler 2013) για την Ελλάδα. Πολύ πιθανόν η 

συμμετοχή της Πορτογαλίας εντός της υποομάδας να εξαφανίζει αυτή τη συσχέτιση. 

Δεδομένο επίσης πρέπει να θεωρείται ότι η ύπαρξη περισσότερων στατιστικών 

στοιχείων προϊόντος του χρόνου, θα αποσαφηνίσει ακόμη περισσότερο την εικόνα. 

Θετική συσχέτιση του δείκτη αυτοκτονιών με την αύξηση του δείκτη ανεργίας, 
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εντοπίζεται στην υποομάδα Ιταλίας και  Ισπανίας. Ο δείκτης επίσης σε αυτές τις 

χώρες παρουσιάζει ισχυρή αρνητική σχέση με τις δημόσιες δαπάνες υγείας, γεγονός 

που μπορεί να συνδέεται με τη λειτουργία υποστηρικτικών δημόσιων δομών 

ψυχικής υγείας εντός του συστήματος υγείας αυτών των χωρών ή καλύτερη 

φαρμακευτική κάλυψη η οποία να ανεβάζει το κόστος. Επίσης, οι μη αναμενόμενες 

αλλά ισχυρές θετικές συσχετίσεις του δείκτη με το δείκτη εισοδηματικής ανισότητας 

και το δείκτη φτώχειας, δεν ερμηνεύονται με βάση τη βιβλιογραφία. Είναι πολύ 

πιθανόν οι δείκτες να παρουσιάζουν παρόμοια συμπεριφορά στις χώρες αυτές και η 

συσχέτισή τους να είναι εντελώς συμπτωματική. Το περιορισμένο πλήθος 

δεδομένων, καθώς και η σχετικά σύντομη χρονολογική σειρά μελέτης εννέα ετών 

2004-2012, λειτουργεί απαγορευτικά ώστε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα σε 

σχέση με το δείκτη αυτοκτονιών γύρω από την ακρίβεια των συσχετίσεων και των 

αιτιωδών σχέσεων. Μεγαλύτερες χρονολογικές σειρές και περισσότερα δεδομένα 

στο μέλλον, θα επιβεβαιώσουν ή όχι αν πρόκειται για τυχαίες συσχετίσεις.    

Η μητρική θνησιμότητα φαίνεται στο σύνολο των χωρών να είναι ο μόνος δείκτης ο 

οποίος επιδεινώνεται κατά την κρίση, χωρίς ωστόσο να εντοπίζεται ως στατιστικά 

σημαντική αυτή η επιδείνωση. Σε χρόνο πριν την κρίση παρατηρείται ότι υπάρχει 

ανισότητα στο δείκτη μεταξύ των υποομάδων Α και C, όπου είναι σημαντικά 

χαμηλότερος για την Ελλάδα και την Πορτογαλία. Ωστόσο, στην περίοδο μετά την 

κρίση τόσο οι χώρες της ομάδας Β όσο και οι χώρες της ομάδας C βελτιώνουν το 

δείκτη και μόνον στις χώρες της ομάδας Α ο δείκτης επιδεινώνεται. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα οι διαφορές του δείκτη μεταξύ της ομάδας Α και της ομάδας C που 

προϋπήρχαν της κρίσης, να εξαλείφονται στην περίοδο after. Η μη ύπαρξη 

επομένως ανισότητας στο δείκτη, οφείλεται στην άσχημη επίδοση της ομάδας Α η 

οποία κατά τη διάρκεια της κρίσης «συνάντησε» τις τιμές του δείκτη της ομάδας C, 

ενώ όλη η χειροτέρευση του δείκτη για το σύνολο των χωρών (Πίνακας 1) μετά την 

κρίση, φαίνεται ότι οφείλεται στην αλλαγή που σημείωσε ο δείκτης σε Ελλάδα και 

Πορτογαλία. 

Ο δείκτης επίσης έχει θετική συσχέτιση με το δείκτη φτώχειας στην υποομάδα 

χωρών Α και με το δείκτη φτώχειας και ανισότητας στην υποομάδα C. Το γεγονός 

αυτό πιθανόν εξηγείται από το ότι οι συνθήκες φτώχειας και επομένως η 

αποστέρηση υλικών αγαθών, διαμορφώνουν ευρύτερα δυσκολότερες συνθήκες, με 
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συνέπεια την άσχημη πορεία των κυήσεων, τις επιπλοκές κατά τον τοκετό και τα 

προβλήματα υγείας κατά τη λοχεία. Η ίδια συσχέτιση παρατηρείται επίσης για τη 

βρεφική θνησιμότητα η οποία μπορεί να ερμηνευτεί με το ίδιο σκεπτικό.  

Επίσης στην Μ. Βρετανία, Σουηδία και Γερμανία, φαίνεται το ύψος των κατά 

κεφαλήν δημόσιων δαπανών να επηρεάζει τη μητρική και τη βρεφική θνησιμότητα, 

με μια ασθενή αρνητική συσχέτιση, η οποία δικαιολογείται από το γεγονός ότι στα 

συστήματα αυτών των χωρών οι δημόσιες δαπάνες αντιπροσωπεύουν πάνω από το 

85% των συνολικών δαπανών με πολύ χαμηλό ποσοστό ιδιωτικών δαπανών κι ως εκ 

τούτου η υγεία του πληθυσμού είναι αναμενόμενο να επηρεάζεται από το ύψος 

των δημόσιων δαπανών υγείας. 

Τέλος ο δείκτης βρεφικής θνησιμότητας στο σύνολο των χωρών παρουσιάζει μία 

στατιστικά σημαντική βελτίωση κατά την διάρκεια της κρίσης σε σχέση με την τιμή 

του πριν την κρίση, βελτίωση η οποία αφορά όχι μόνον το σύνολο χωρών αλλά και 

όλες τις υποομάδες χωρών. Καμία σημαντική διαφοροποίηση του δείκτη δεν 

παρατηρήθηκε μεταξύ των υποομάδων χωρών τόσο στην περίοδο before όσο και 

στην after. Οι συσχετίσεις του δείκτη επιβεβαιώνουν τα ευρήματα από τη διεθνή 

βιβλιογραφία (Aldeman, 1961) που δείχνουν ότι η αύξηση του κατά κεφαλήν 

εισοδήματος σχετίζεται με τη μείωση της βρεφικής θνησιμότητας στις υποομάδες Β 

και C.   

 

1.2. Περιορισμοί της έρευνας      

Οι βασικότεροι περιορισμοί της μελέτης προέκυψαν από το μικρό πλήθος των 

μετρήσεων και την περιορισμένη χρονολογική σειρά παρακολούθησης. Η εκτίμηση 

των επιδράσεων μίας οικονομικής κρίσης στην κατάσταση υγείας του πληθυσμού, 

συνήθως απαιτεί μακρές χρονολογικές σειρές ώστε να μπορούν να αποτιμηθούν με 

μεγαλύτερη ακρίβεια οι επιπτώσεις. Το πρόβλημα αυτό ήταν εντονότερο στον 

έλεγχο συσχετίσεων όπου προέκυψαν αρκετές συσχετίσεις οι οποίες δεν έχουν 

αναφερθεί βιβλιογραφικά και δύσκολα μπορούν να δικαιολογήσουν αιτιώδεις 

σχέσεις. Ένα επιπλέον πρόβλημα του ελέγχου συσχετίσεων, ήταν ότι ο μικρός 

αριθμός μετρήσεων n=9, ανάγκασε ώστε να πραγματοποιηθεί μη-παραμετρικός 

έλεγχος με συντελεστή συσχέτισης Spearman, ο οποίος δεν είναι γραμμικός και ως 

εκ τούτου αποστέρησε τη δυνατότητα δημιουργίας γραμμικού μοντέλου 
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παλινδρόμησης. Επίσης, ο περιορισμένος αριθμός των δεδομένων επηρέασε τον 

έλεγχο t-test (Πίνακες 10,11,12) των υποομάδων σε σχέση με το δείκτη 

αυτοκτονιών, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα 

σε σχέση με το συγκεκριμένο δείκτη. 

Μία επιπλέον επισήμανση που πρέπει να γίνει, αφορά στο ότι μελετάται η περίοδος 

της οικονομικής κρίσης από το 2009 ως το 2012, όμως στην πραγματικότητα η κρίση 

δεν τερματίζει το 2012. Ιδιαίτερα στις χώρες που εντάχθηκαν σε προγράμματα 

δημοσιονομικής προσαρμογής (Μνημόνια), η κρίση εξακολουθεί να υφίσταται 

μέχρι και σήμερα. Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, 

ουσιαστικά αφορούν μία εκτίμηση των πρώτων ετών της κρίσης και όχι τη συνολική 

αποτίμηση των επιπτώσεών της στην υγεία του πληθυσμού. Το γεγονός αυτό, πολύ 

πιθανόν να δικαιολογεί τη βελτίωση ορισμένων δεικτών κατά τη διάρκεια της 

κρίσης και θα χρειαστούν στο μέλλον περισσότερα δεδομένα για να αποτιμηθούν 

ακριβέστερα τα αποτελέσματα. Η πτώση ή σταθεροποίηση του προσδόκιμου ζωής 

το έτος 2012 σε όλες τις χώρες εκτός της Γερμανίας, είναι ένα στοιχείο που θα 

μπορούσε να διερευνηθεί περεταίρω στο μέλλον.  

Τέλος, όπως όλες οι μελέτες before/after και η παρούσα, έχει μεγάλη εσωτερική 

αξιοπιστία όμως τα αποτελέσματά της δεν μπορούν να γενικευτούν για άλλες χώρες 

ή ομάδες χωρών.    

 

1.3. Συμπέρασμα       

Με βάση τα ευρήματα της έρευνας, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η κρίση 

επηρέασε την κατάσταση υγείας του πληθυσμού των χωρών που μελετώνται και 

μάλιστα διαβαθμισμένα ανάλογα με την κατάσταση οικονομίας που βρέθηκαν. Οι 

χώρες που υιοθέτησαν Μνημόνια (Ελλάδα, Πορτογαλία) επλήγησαν πολύ 

περισσότερο από την οικονομική κρίση, όπου πέντε από τους επτά ερευνώμενους 

δείκτες υγείας επιδεινώθηκαν την περίοδο αυτή. Επίσης χώρες όπως η Ιταλία και η 

Ισπανία πέτυχαν μία οριακή βελτίωση των δεικτών υγείας τους, σε αντίθεση με τις 

χώρες που δεν μπήκαν σε προγράμματα προσαρμογής, όπου η επίδοσή τους 

οδήγησε σε συνολική βελτίωση της κατάστασης υγείας του πληθυσμού τους. Το 

γεγονός αυτό των διαφορετικών «ταχυτήτων» των ομάδων χωρών, είχε σαν 

αποτέλεσμα είτε να συντηρηθούν οι προϋπάρχουσες ανισότητες υγείας, είτε να 
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εξαλειφθούν ορισμένες, είτε να δημιουργηθούν νέες, πάντοτε υπέρ των χωρών του 

Ευρωπαϊκού Βορρά. Θεωρούμε ότι η συστηματικότητα με την οποία εμφανίζεται το 

φαινόμενο των καλών επιδόσεων της ομάδας C, δεν είναι τυχαία, αλλά οφείλεται 

στο γεγονός ότι βρέθηκαν σε μεγαλύτερη απόσταση από την κρίση, χωρίς να 

αναγκαστούν να υιοθετήσουν σκληρές πολιτικές λιτότητας και περικοπών. Στον 

τρόπο αντιμετώπισης της κρίσης άλλωστε εντοπίζεται και η πηγή της αδικίας, ως 

δεύτερης (πέραν της συστηματικής διαφοροποίησης) απαραίτητης προϋπόθεσης 

για την ύπαρξη μίας ανισότητας υγείας. Διότι τελικά ο τρόπος αυτός ήταν που 

μετέβαλε τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες ώστε η κατάσταση υγείας του 

πληθυσμού να επιδεινωθεί.            

Τα αποτελέσματα αυτά φανερώνουν ότι υπάρχει δυνατότητα να μειωθούν οι 

ανισότητες στην υγεία μέσα από την αλλαγή της οικονομικής πολιτικής.  Επομένως, 

η ανάπτυξη πολιτικών παρεμβάσεων που στοχεύουν αποτελεσματικά στην άμεση 

βελτίωση των καθοριστικών παραγόντων που θα μειώσουν την ανισότητα στον 

τομέα της υγείας αποτελεί επείγουσα προτεραιότητα για περαιτέρω έρευνα στον 

τομέα της δημόσιας υγείας.       
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Coefficient 
,306 ,044 ,210 ,280 ,502* ,187 ,489* ,520*    

Sig. (2-tailed) ,217 ,862 ,403 ,261 ,034 ,459 ,039 ,027    

N 18 18 18 18 18 18 18 18    

Infant Mortality 

Correlation 

Coefficient 
-,378 -,130 -,262 ,124 ,254 -,424 ,057 ,212 ,018   

Sig. (2-tailed) ,122 ,608 ,293 ,623 ,309 ,079 ,822 ,398 ,945   

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18   

Mother Mortality 

Correlation 

Coefficient 
-,249 ,125 -,017 -,071 -,671** -,075 -,498* -,583* -,333 ,001  

Sig. (2-tailed) ,319 ,622 ,948 ,780 ,002 ,767 ,035 ,011 ,176 ,997  

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18  

Suicides 

Correlation 

Coefficient 
-,414 ,311 -,235 ,041 -,558* ,058 

-

,656** 
-,765** -,381 -,426 ,543* 

Sig. (2-tailed) ,125 ,259 ,400 ,886 ,031 ,836 ,008 ,001 ,162 ,114 ,036 
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N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
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Πίνακας????: Group B Spearman Correlations 
 

 GDP 

 Per Capita 

Unemployment Health Spending 

Per Capita 

Income 

 Inequality 

Poverty  

Rate 

Life Expectancy HLY  

Men 

HLY 

Women 

Unmet  

Needs 

Infant  

Mortality 

Mother 

Mortality 

Suicides 

GDP Per Capita 

Correlation 

Coefficient 
            

Sig. (2-tailed)             

N             

Unemployment 

Correlation 

Coefficient 
-,130            

Sig. (2-tailed) ,607            

N 18            

Health Spending  

Per Capita 

Correlation 

Coefficient 
,633** -,557*           

Sig. (2-tailed) ,005 ,016           

N 18 18           

Income Inequality 

Correlation 

Coefficient 
-,186 ,618** -,295          

Sig. (2-tailed) ,461 ,006 ,234          

N 18 18 18          

Poverty Rate 

Correlation 

Coefficient 
,236 ,161 ,225 ,378         

Sig. (2-tailed) ,346 ,523 ,370 ,122         

N 18 18 18 18         
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Life Expectancy 

Correlation 

Coefficient 
,641** ,431 ,364 ,385 ,607**        

Sig. (2-tailed) ,004 ,074 ,137 ,114 ,008        

N 18 18 18 18 18        

HLY Men 

Correlation 

Coefficient 
-,265 -,020 ,120 ,382 ,051 ,046       

Sig. (2-tailed) ,287 ,937 ,636 ,118 ,840 ,857       

N 18 18 18 18 18 18       

HLY Women 

Correlation 

Coefficient 
-,494* ,133 -,120 ,421 ,020 -,096 ,947**      

Sig. (2-tailed) ,037 ,600 ,636 ,082 ,938 ,704 ,000      

N 18 18 18 18 18 18 18      

Unmet Needs 

Correlation 

Coefficient 
,391 -,521* ,586* -,457 ,428 ,066 -,098 -,181     

Sig. (2-tailed) ,109 ,027 ,011 ,057 ,076 ,794 ,698 ,472     

N 18 18 18 18 18 18 18 18     

Infant Mortality 

Correlation 

Coefficient 
-,745** -,470* -,272 -,317 -,440 -,911** ,135 ,253 -,038    

Sig. (2-tailed) ,000 ,049 ,274 ,200 ,067 ,000 ,594 ,311 ,883    

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18    

Mother Mortality 

Correlation 

Coefficient 
-,359 ,328 -,347 ,139 -,311 -,317 -,041 ,158 -,217 ,298   

Sig. (2-tailed) ,172 ,215 ,188 ,607 ,240 ,231 ,881 ,559 ,420 ,262   

N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16   
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Suicides 

Correlation 

Coefficient 
-,509 ,611* -,843** ,238 -,356 -,363 -,359 -,051 -,484 ,132 ,653*  

Sig. (2-tailed) ,063 ,020 ,000 ,413 ,212 ,202 ,208 ,863 ,079 ,652 ,011  

N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14  
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Πίνακας????:    

 

 GDP  

Per Capita 

Unemployment Health 

 Spending  

Per Capita 

Income 

 Inequality 

Poverty 

 Rate 

Life  

Expectancy 

HLY  

Men 

HLY 

 Women 

Unmet  

Needs 

Infant 

 Mortality 

Mother 

 Mortality 

Suicides 

GDP Per Capita 

Correlation Coefficient             

Sig. (2-tailed)             

N             

Unemployment 

Correlation Coefficient -,184            

Sig. (2-tailed) ,358            

N 27            

Health Spending  

Per Capita 

Correlation Coefficient ,619** ,362           

Sig. (2-tailed) ,001 ,064           

N 27 27           

Income Inequality 

Correlation Coefficient -,243 -,244 -,180          

Sig. (2-tailed) ,241 ,240 ,389          

N 25 25 25          

Poverty Rate 

Correlation Coefficient -,390 -,187 -,258 ,962**         

Sig. (2-tailed) ,054 ,371 ,213 ,000         

N 25 25 25 25         

Life Expectancy 

Correlation Coefficient ,675** ,210 ,417* -,599** -,640**        

Sig. (2-tailed) ,000 ,294 ,030 ,002 ,001        

N 27 27 27 25 25        

HLY Men 
Correlation Coefficient ,350 ,076 -,237 -,260 -,316 ,652**       

Sig. (2-tailed) ,086 ,719 ,254 ,210 ,124 ,000       
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N 25 25 25 25 25 25       

HLY Women 

Correlation Coefficient ,392 -,049 -,242 -,215 -,292 ,586** ,967**      

Sig. (2-tailed) ,052 ,817 ,244 ,302 ,157 ,002 ,000      

N 25 25 25 25 25 25 25      

Unmet Needs 

Correlation Coefficient -,287 ,182 -,064 -,508** -,429* -,192 -,319 -,342     

Sig. (2-tailed) ,164 ,383 ,761 ,009 ,032 ,357 ,120 ,094     

N 25 25 25 25 25 25 25 25     

Infant Mortality 

Correlation Coefficient -,518** -,291 -,463* ,905** ,935** -,785** -,348 -,306 -,307    

Sig. (2-tailed) ,006 ,141 ,015 ,000 ,000 ,000 ,089 ,137 ,136    

N 27 27 27 25 25 27 25 25 25    

Mother Mortality 

Correlation Coefficient -,361 -,348 -,476* ,625** ,598** -,492** -,073 -,054 -,320 ,657**   

Sig. (2-tailed) ,064 ,075 ,012 ,001 ,002 ,009 ,729 ,797 ,119 ,000   

N 27 27 27 25 25 27 25 25 25 27   

Suicides 

Correlation Coefficient ,114 ,226 ,110 -,915** -,901** ,425* ,208 ,202 ,597** -,787** -,521**  

Sig. (2-tailed) ,573 ,257 ,586 ,000 ,000 ,027 ,318 ,333 ,002 ,000 ,005  

N 27 27 27 25 25 27 25 25 25 27 27  
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