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Σκοπός του μαθήματος… 

• Είναι η περιγραφή και εξήγηση της εξέλιξης των πρωτογενών οικονομικών 
ανισοτήτων, δηλαδή της διανομής των αποδοχών από την οικονομική 
δραστηριότητα, καθώς και των εισοδηματικών ανισοτήτων, γενικότερα, 
στις ευρωπαϊκές οικονομίες, ιδίως κατά τη διάρκεια της μεταπολεμικής 
περιόδου.  

• Ειδικότερα, μελετώνται:   

1. Οι συγκριτικές τάσεις της εξέλιξης της φτώχειας και των ανισοτήτων στην 
Ευρώπη  

2. Οι αναδιανεμητικές πολίτικες των επιμέρους χωρών που εξετάζουμε . Στο 
πλαίσιο αυτό αναλύουμε τη λειτουργία των μεταβιβάσεων και  τα 
χαρακτηριστικά των φορολογικών συστημάτων των επιμέρους κρατών. 

3. Τέλος συζητάμε την ηθική και πολιτική σκοπιά του ζητήματος. 

 



Αναλυτικότερα θα μελετήσουμε… 

• Έννοιες και τύπους – ανισοτήτων και φτώχειας. 

• Μέτρηση της φτώχειας και της ανισότητας- στατιστικοί δείκτες. 

• Διεθνείς συγκρίσεις.  

• Εργαλεία αναδιανομής στην Ευρώπη- συνέπειες. 

• Φορολογικά συστήματα στην Ευρώπη- συνέπειες. 

• Διαχρονική παρακολούθηση –μεταβιβάσεων και κοινωνικών 
δαπανών. 

• Συνταξιοδοτικά συστήματα στην Ευρώπη.  

• Εκπαιδευτικές ανισότητες στην Ευρώπη. 

• Ηθική και πολιτική σκοπιά των ανισοτήτων και της φτώχειας 

• Η οικονομική κρίση και η επίδραση αυτής στη φτώχεια και τις 
ανισότητες. 



Περίγραμμα Διαλέξεων(1) 

•  Εισαγωγή:  Η διανομή του εισοδήματος και του πλούτου – η οικονομική 
μελέτη, η ηθική θεώρηση, η πολιτική διαπραγμάτευση  

•  Η στατιστική ανάλυση της διανομής του εισοδήματος και του πλούτου 

• Οι σύγχρονες τάσεις των οικονομικών ανισοτήτων στην Ευρώπη  

• Οι σύγχρονες τάσεις των κοινωνικών ανισοτήτων στην Ευρώπη (υγεία, 
εκπαίδευση, κοινωνική κινητικότητα) 

•  Η οικονομική εξήγηση των ανισοτήτων στην Ευρώπη 

 



•  Οικονομικές ανισότητες και πολιτική, και η ζήτηση και η προσφορά 
αναδιανεμητικών πολιτικών 

•  Φορολογία και πολιτική φορολογίας στην Ευρώπη  

• Πολιτική και συστήματα κοινωνικής προστασίας στην Ευρώπη  

• Εκπαιδευτική πολιτική 
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