
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
χολή Οικονομικών και Πολιτικών επιστημών
Σμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης

ΑΝΑΔΙΑΝΕΜΗΣΙΚΕ ΠΟΛΙΣΙΚΕ 
ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ

Νίκος Κουτσιαράς 
ε συνεργασία με την Υαίη κουλά



Βιβλιογραφία

• Atkinson, A.B. (2015) Inequality: What can be 
done?, Harvard University Press, Cambridge/Mass. and 
London 

• Piketty, Th. (2004), (2007) Η οικονομία των 
ανισοτήτων, Πόλις, Αθήνα 

• Piketty, Th. (2014), (2015) Το Κεφάλαιο στον 21ο 
Αιώνα, Πόλις, Αθήνα 

• Sen, A. (2011), (2015) Η ιδέα της δικαιοσύνης, Πόλις, Αθήνα 

•



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ



Οικονομικές Ανισότητες

• ΘΕΨΡΗΣΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ ΠΕΡΙ ΑΝΙΟΣΗΣΨΝ 

• ΚΑΜΠΤΛΗ KUZNETS- ΜΙΑ ΑΙΙΟΔΟΞΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ

• ΔΤΟ ΣΤΠΟΙ ΕΙΟΔΗΜΑΣΙΚΨΝ ΑΝΙΟΣΗΣΨΝ

• ΠΕΡΙΟΤΙΑΚΕ ΑΝΙΟΣΗΣΕ

1. ΑΠΟΔΟΗ ΚΕΥΑΛΑΙΟΤ

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΤΝΗ

• ΜΙΘΟΛΟΓΙΚΕ ΑΝΙΟΣΗΣΕ 

• ΜΙΘΟΛΟΓΙΚΕ ΑΝΙΟΣΗΣΕ – ΠΨ ΟΡΙΖΟΝΣΑΙ ΟΙ 

ΑΜΟΙΒΕ ΣΟΤ ΠΛΟΤΙΟΤΣΕΡΟΤ 1% ΣΗ 

ΕΙΟΔΗΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ

• Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΨΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΑΝΙΟΣΗΣΨΝ ΣΗΝ 

ΕΤΡΨΠΗ

• Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΨΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΑΝΙΟΣΗΣΨΝ ΣΙ 

ΗΠΑ
• ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΜΕΙΨΗ ΣΨΝ 

ΑΝΙΟΣΗΣΨΝ Ε ΕΤΡΨΠΗ ΚΑΙ ΗΠΑ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1910-2012

• ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΑΤΞΗΗ ΣΨΝ 

ΑΝΙΟΣΗΣΨΝ Ε ΕΤΡΨΠΗ ΚΑΙ ΗΠΑ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1910-2012

ΠΙΝΑΚΕ-ΓΡΑΥΗΜΑΣΑ

• Μερίδιο των διαφόρων 

ομάδων/εισοδηματικών τάξεων στην 

ιδιοκτησία του κεφαλαίου

• Η παγκόσμια μεγέθυνση

• Η απόδοση του κεφαλαίου  και ο ρυθμός 

μεγέθυνσης σε παγκόσμιο επίπεδο από 

την αρχαιότητα έως το 2100

• Μερίδιο των διαφόρων 

ομάδων/εισοδηματικών τάξεων στο σύνολο 

των εισοδημάτων της εργασίας

• Η εισοδηματική ανισότητα: Ευρώπη και 

ΗΠΑ,1900-2010

• Η περιουσιακή ανισότητα: Ευρώπη και 

ΗΠΑ, 1810-2010

• Ευρωπαϊκές χώρες

1. υντελεστής Gini 20-25

2. υντελεστής Gini 26-30

3. υντελεστής Gini 31-40



Θεωρητικές προσεγγίσεις περί ανισοτήτων

Thomas Malthus 

(1766-1834)

David Ricardo 

(1772-1823) 

Karl Marx 

(1818-1883)

Simon Kuznets 

(1901-1985) 

Robert Solow 

(1924)

o Πρόβλημα: 

υπερπληθυσμός

o τασιμότητα 

αγροτικών αμοιβών

o Αύξηση ανισότητας 

μεταξύ αγροτών και 

γαιοπροσοδούχων. 

ΑΡΦΗ ΠΑΝΙΟΣΗΣΑ

o Τπερπληθυσμός 

o Οι εκτάσεις γης 

μειώνονται 

o Οι τιμές των γαιών 

εκτοξεύονται

o Οι ανισότητες 

ανάμεσα σε 

κατόχους γης και μη 

κατόχους 

διευρύνονται.

ΑΡΦΗ ΑΣΕΡΜ0ΝΗ ΤΩΡΕΤΗ

o Σο κεφάλαιο συσσωρεύεται σε 

άπειρο βαθμό χωρίς φυσικό όριο.

o Σο ποσοστό απόδοσης του 

κεφαλαίου θα μειωνόταν, κάτι που 

θα εξόντωνε τα κίνητρα 

συσσώρευσης ή η απόδοση του 

κεφαλαίου θα αυξανόταν 

συνεχώς, κάτι που θα οδηγούσε 

στην επανάσταση του 

προλεταριάτου.

Οι εισοδηματικές ανισότητες 

θα μειώνονται στις 

προηγμένες φάσεις της 

καπιταλιστικής 

ανάπτυξης, ανεξαρτήτως των 

ιδιαίτερων εσωτερικών 

χαρακτηριστικών των κρατών 

και των ακολουθούμενων 

πολιτικών, μέχρι να 

σταθεροποιηθούν σε ένα 

ανεκτό επίπεδο.

ΔΡΟΜΟ ΙΟΡΡΟΠΗ 

ΜΕΓΕΘΤΝΗ

Τποδηλώνει μια καμπύλη 

μεγέθυνσης όπου όλα τα 

μεγέθη –

παραγωγή, εισοδήματα, κέρδη, 

μισθοί, κεφάλαιο – εξελίσσονται 

με τον ίδιο ρυθμό, τόσο ώστε 

κάθε κοινωνική ομάδα να 

ωφελείται από τη μεγέθυνση 

στις ίδιες αναλογίες χωρίς 

μείζονες αποκλίσεις.



Αρχικά τον πλούτο του 

βιομηχανικού τομέα 

απολαμβάνει ένα μικρό 

μέρος του πληθυσμού 

οπότε οι ανισότητες 

διογκώνονται στην 

συνέχεια μέσω του 

μηχανισμού της 

μετακίνησης ο πλούτος 

διαχέεται σε όλο τον 

πληθυσμό οπότε οι 

ανισότητες περιστέλλονται.

Καμπύλη Kuznets- Μια Αισιόδοξη προσέγγιση

Simon Kuznets: Γεννήθηκε στην 

Ουκρανία το 1901 και 

εγκαταστάθηκε στις ΗΠΑ ΣΟ 1922. 

Δημιούργησε τους πρώτους 

αμερικανικούς εθνικούς 

λογαριασμούς και τις πρώτες 

ιστορικές σειρές για τις ανισότητες.

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ 

ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 

Η θεωρία που 

παρουσιάζει ο Kuznets 

στηρίζεται στην ιδέα της 
σταδιακής μετακίνησης 

του πληθυσμού από ένα 

φτωχό αγροτικό τομέα σε 

ένα πλούσιο βιομηχανικό 

τομέα. 

Οι ανισότητες 

ακολουθούν μια 

καμπύλη 

αντεστραμμένου 

u. Αρχικά 
αυξάνονται και 

στην συνέχεια 

μειώνονται. 
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ΚΑΣΆ ΚΕΥΑΛΗΝ ΕΙΟΔΗΜΑ

την 
πραγματικότητα η 

καμπύλη είναι το 

u : οι ανισότητες 

είναι υψηλές μετά 

μειώνονται και 

έπειτα 

αυξάνονται.



Περιλαμβάνουν 

τους μισθούς και τα 

εισοδήματα από μη 

μισθωτή εργασία.ΕΙΟΔΗΜΑΣΑ ΑΠΟ 

ΕΡΓΑΙΑ

ΕΙΔΟΔΗΜΑΣΑ 

ΑΠΟ ΚΕΥΑΛΑΙΟ

Περιλαμβάνει το σύνολο των 

εισοδημάτων που 

προέρχονται από την 

ιδιοκτησία του κεφαλαίου 

καθώς και τις 

αποταμιεύσεις. Μπορεί να 

είναι 

μισθώματα, μερίσματα, τόκο

ι, κέρδη, υπεραξίες.

Κοινωνία 

προσοδούχων

Κοινωνία 

υπερστελεχών

Μια κοινωνία όπου το μέγεθος 

των περιουσιών και η 

συγκέντρωση τους φτάνουν σε 

πολύ υψηλά επίπεδα. ε αυτές 

τις κοινωνίες το 

κληρονομημένο κεφάλαιο έχει  

την κορυφαία σχετική σημασία 

ως προς το συνολικό 

εισόδημα.

ε αυτές τις κοινωνίες η ανισότητα 

οφείλεται κυρίως στις μεγάλες και 

αδικαιολόγητες έως ένα βαθμό 

αποκλίσεις, στα εισοδήματα που 

προκύπτουν από την εργασία..

ΗΠΑ

ΕΤΡΩΠΗ

Δύο τύποι εισοδηματικών ανισοτήτων



Απόδοση 

κεφαλαίου

Αποταμιευτικές 

συμπεριφορές

Κληρονομιά

Υορολογία

Γήρας

Περιουσιακές ανισότητες

Απόδοση κεφαλαίου

Εξαρτάται από τις «προτιμήσεις για το παρόν» : αν τα άτομα σε μια 

κοινωνία προτιμούν να αποταμιεύουν μεγάλο μέρος του εισοδήματος 

τους π.χ. επειδή προβλέπουν μελλοντικούς κλονισμούς, αναπόφευκτα 

θα σωρεύονται μεγάλα αποθέματα κεφαλαίου. Αντιστρόφως, εάν το 

κεφάλαιο σε μια κοινωνία ήταν τόσο μεγάλο που η απόδοση του 

μειωνόταν συνεχώς π.χ. εξαιτίας υψηλής φορολόγησης του 

πλούτου, τότε πολλοί θα έσπευδαν να απαλλαγούν από αυτό και θα 

προτιμούσαν να καταναλώνουν μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων 

τους αντί να το αποταμιεύουν .

Ο θεσμός αυτός αποτελεί μοχλό 

συσσώρευσης πλούτου, που μεταδίδεται από 

γενιά σε γενιά , επιτρέποντας στους κατόχους 

του να καταναλώνουν ένα μεγάλο μερίδιο 
εισοδημάτων τους. Αποταμιεύοντας ένα μικρό 

μέρος,  ο πλούτος αυτός 

ανακεφαλαιοποιείται,   διογκώνοντας της 

περιουσιακές ανισότητες στο πέρασμα των 

γενεών.

Η φορολογία είναι ένας παράγοντας που 

επηρεάζει την αποταμιευτική συμπεριφορά 

των πολιτών. Αν  οι φόροι στο κεφάλαιο 

αυξηθούν αρκετά, είναι πιθανό να μην 

συμφέρει τους κατόχους κεφαλαίων να το 

αυξήσουν, άρα η αποταμίευση μειώνεται. Να 
διευκρινιστεί ότι η φορολογία δεν περιορίζει την 

συνολική συσσώρευση του πλούτου, απλώς 

σε μακροπρόθεσμο διάστημα μεταβάλλει την 

κατανομή της περιουσίας μεταξύ των 

διαφόρων δεκατημορίων της περιουσιακής 

κατανομής. 

Οι ηλικιωμένοι αποταμιεύουν μεγαλύτερο 

μέρος των εισοδημάτων τους  απ’ ότι 

άτομα μικρότερης ηλικίας. Σο γεγονός αυτό 

σε συνδυασμό με την αύξηση του 

προσδόκιμου ζωής έχει ως αποτέλεσμα η 
απόδοση του κεφαλαίου να αυξάνεται 

ταχύτερα από τη μεγέθυνση της 

οικονομίας.



Μερίδιο των 

διαφόρων ομάδων 

στην ιδιοκτησία του 

κεφαλαίου

Ασθενής ανισότητα

(ουδέποτε 

παρατηρήθηκε –

ιδανική κοινωνία)

Μεσαία ανισότητα

(σκανδιναβικές 
χώρες, δεκαετίες 

1970-1980)

Μεσαία ισχυρή 
ανισότητα

(Ευρώπη 2010)

Ισχυρή ανισότητα
(ΗΠΑ 2010)

Πολύ ισχυρή 
ανισότητα

(Ευρώπη 1910)

Σο πλουσιότερο 

10%

«ανώτερες τάξεις»
30% 50% 60% 70% 90%

Εξ αυτών : το 

πλουσιότερο 1%

(«κυρίαρχες τάξεις»)
10% 20% 25% 35% 50%

Εξ αυτών : το 

ακόλουθο 9% 

(«εύπορες τάξεις»)
20% 30% 35% 35% 40%

Σο μεσαίο 40%

(«μεσαίες τάξεις») 45% 40% 35% 25% 5%

Σο φτωχότερο 50%

(«λαϊκές τάξεις») 25% 10% 5% 5% 5%

Αντίστοιχος 

συντελεστής Gini 0,33 0,58 0,67 0,73 0,85
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΤΝΙΣΨΑ
ΔΗΜΟΓΡΑΥΙΚΗ 

ΤΝΙΣΨΑ

ΑΤΞΗΗ ΕΘΝΙΚΟΤ 

ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ

ΑΤΞΗΗ 

ΠΛΗΘΤΜΟΤ

ΜΕΙΨΗ

ΑΝΙΟΣΗΣΨΝ
ΜΕΙΨΗ 

ΑΝΙΟΣΗΣΨΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΜΕΓΕΘΤΝΗ

Περιουσιακές ανισότητες

Οικονομική μεγέθυνση

01 02

Εξετάζοντας μεμονωμένα τη 

δημογραφική 

συνιστώσα, έχοντας δηλαδή 

σταθερούς τους άλλους 

παράγοντες, μια αύξηση 

του πληθυσμού τείνει να 

λειτουργεί εξισωτικά καθώς 

περιορίζει την βαρύτητα των 

περιουσιών που προέκυψαν 

από το παρελθόν. Κάθε 

γενιά πρέπει να 

δημιουργήσει τη ζωή της με 

τα δικά της εφόδια. 

Όταν το κατά κεφαλήν 

εισόδημα σε κάθε γενιά 

αυξάνεται, είναι προτιμότερο 

να στηρίζεται κανείς στο 

εισόδημα και την 

αποταμίευση που προκύπτει 

από την εργασία του. Οι 

περιουσίες που προέρχονται 

από προγενέστερες γενεές 

είναι τόσο ασήμαντες σε 

σχέση με τα σημερινά 

δεδομένα έτσι ώστε χάνουν 

την αξία τους.



ΜΕΟ ΕΣΗΙΟ 

ΡΤΘΜΟ 

ΜΕΓΕΘΤΝΗ

ΠΑΓΚΟΜΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΠΑΓΚΟΜΙΟ 
ΠΛΗΘΤΜΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΚΑΣΆ 

ΚΕΥΑΛΗΝ

0-1700 0,1% 0,1% 0,0%

1700-2012 1,6% 0,8% 0,8%

ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ:

1700-1820

1820-1913

1913-2012

0,5%

1,5%

3,0%

0,4%

0,6%

1,4%

0,1%

0,9%

1,6%
0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

1700-1820 1820-1913 1913-2012

Η ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΜΕΓΕΘΤΝΗ ΜΕΣΑ ΣΗ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ 

ΕΠΑΝΑΣΑΗ

ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΠΛΗΘΤΜΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΣΆ ΚΕΥΑΛΗΝ

Η παγκόσμια μεγέθυνση



Η απόδοση του κεφαλαίου  και ο ρυθμός μεγέθυνσης σε 

παγκόσμιο επίπεδο από την αρχαιότητα έως το 2100

Ρυθμός 

μεγέθυνσης 

της 

παγκόσμιας 

παραγωγής 
g

Ποσοστό 

αμιγούς 

απόδοσης 

του 

κεφαλαίου r

(προ 

φόρων)



Μισθολογικές ανισότητες

Ο μισθός καθορίζεται 

με βάση την οριακή 

παραγωγικότητα του 

εργαζομένου.

Εκπαιδευτικό ύστημα Σεχνολογικό επίπεδο

Δημόσιες πολιτικές Ρυθμός εμφάνισης εφευρέσεων και πρακτικής τους εφαρμογής

Εξειδίκευση  Εργαζομένων
Προσφορά και ζήτηση 

δεξιοτήτων 
Οριακή Παραγωγικότητα

Η ατομική συμβολή του 

εργαζομένου στην 

παραγωγή.
Η παραγωγικότητα 

των εργαζομένων  

εξαρτάται από την 

εξειδίκευσή τους.

Η εξειδίκευση 

σχετίζεται με την 

προσφορά και 

ζήτηση δεξιοτήτων 

στην εκάστοτε 

κοινωνία, κατ’ 

επέκταση και η 

παραγωγικότητα.

Σο εκπαιδευτικό σύστημα 

καθορίζει την προσφορά 

δεξιοτήτων.

Ποιότητα 

κατάρτισης.

Επαρκείς 

επαγγελματικές 

εμπειρίες.

Καθορίζει τη 

ζήτηση για 

δεξιότητες.

Με βάση το 

τεχνολογικό επίπεδο 

της  εκάστοτε 

κοινωνίας 

καθορίζονται οι 

δεξιότητες που 

απαιτούνται για να 

παραχθεί αυτή η 

τεχνολογία.

Οι δημόσιες 

πολιτικές 

διαμορφώνουν 

το εκπαιδευτικό 

σύστημα.

o Κόστος σπουδών.

o Δυνατότητες 

πρόσβασης.

Σο τεχνολογικό επίπεδο 
εξαρτάται από το ρυθμό 

εμφάνισης των  

εφευρέσεων.

ΚΑΘΟΡΙΜΟ 

ΜΙΘΟΤ



Μισθολογικές ανισότητες- πως ορίζονται οι αμοιβές του 

πλουσιότερου 1% της εισοδηματικής κατανομής

ΚΟΝΨΝΙΚΗ 

ΑΠΟΔΟΦΗ

ΚΟΙΝΨΝΙΚΟΙ 

ΚΑΝΟΝΕ

ΑΝΨΣΑΣΑ 

ΣΕΛΕΦΗ

ΕΠΙΣΡΟΠΕ 

ΑΜΟΙΒΨΝ

ΘΕΜΟΙ ΚΑΙ 

ΚΑΝΟΝΕ 

ΕΣΑΙΡΙΚΗ 

ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ

ΤΣΗΜΑ 

ΠΕΠΟΙΘΗΕΨΝ

Οι θεσμικές διαφορές μεταξύ των 

χωρών έχουν ιδιαίτερη 

σημασία, στην εξήγηση της 

τεράστιας μισθολογικής αύξησης 
του πλουσιότερου1%.  Είναι 

φαινόμενο κυρίως αγγλοσαξονικό 

και δεν παρατηρήθηκε σε αυτήν την 

έκταση σε χώρες με παρόμοια 

οικονομική ανάπτυξη , τεχνολογικό 

επίπεδο και κατάρτιση γεγονός που 

μαρτυρά πως η εξήγηση της 

οριακής παραγωγικότητας δεν 

αρκεί.

Σα ανώτατα στελέχη και οι 

επιτροπές αμοιβών δεν μπορούν 

να ορίζουν  οπουδήποτε επίπεδο 

μισθών επιθυμούν.

Οι κοινωνικοί 

κανόνες 

λειτουργούν ως 
ελεγκτικά αντίβαρα 

στους θεσμούς 

εταιρικής 

διακυβέρνησης, κα

θώς επηρεάζουν τις 

αποφάσεις τους. 

Αυτό που έχει ιδιαίτερη 
σημασία είναι η αποδοχή -

ανοχή  τόσο από τους 

χαμηλόμισθους 

εργαζομένους μιας 

επιχείρησης όσο και από τη 
κοινωνία ως  σύνολο ενός 

ορισμένου επιπέδου 

αμοιβών που θα λαμβάνουν 

τα υπερστελέχοι. 

Σόσο οι κοινωνικοί κανόνες όσο και η κοινωνική 

αποδοχή διαμορφώνονται από το σύστημα 

πεποιθήσεων που επικρατεί στην εκάστοτε χώρα. Σο 

σύστημα πεποιθήσεων διαμορφώνεται από διάφορους 

παράγοντες π.χ. εκπαιδευτικό σύστημα, οικογένεια,
θρησκεία κλπ.



Μερίδιο των 

διαφόρων ομάδων  

στο σύνολο των 

εισοδημάτων της 

εργασίας

Ασθενής ανισότητα 

(σκανδιναβικές 

χώρες, δεκαετίες 

1970-1980)

Μεσαία ανισότητα

(Ευρώπη 2010)

Ισχυρή ανισότητα

(ΗΠΑ 2010)

Πολύ ισχυρή 

ανισότητα

(ΗΠΑ 2030;)

Σο πλουσιότερο 10%
«ανώτερες τάξεις» 20% 25% 35% 45%

Εξ αυτών : το 

πλουσιότερο 1%
(«κυρίαρχες τάξεις»)

5% 7% 12% 17%

Εξ αυτών : το 

ακόλουθο 9% 
(«εύπορες τάξεις»)

15% 18% 23% 28%

Σο μεσαίο 40%
(«μεσαίες τάξεις») 45% 45% 40% 35%

Σο φτωχότερο 50%
(«λαϊκές τάξεις») 35% 30% 25% 20%

Αντίστοιχος 

συντελεστής Gini
0,19 Ο,26 Ο,36 Ο,46
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1870-1914 1914-1918 1918-1930 1930-1945 1950-1980 1980-2010

ΤΧΗΛΕ ΑΝΙΟΣΗΣΕ

ΜΕΙΨΗ ΑΝΙΟΣΗΣΨΝ

ΜΕΙΨΗ ΑΝΙΟΣΗΣΨΝ

ΜΕΙΨΗ ΑΝΙΟΣΗΣΨΝ ΑΤΞΗΗ ΑΝΙΟΣΗΣΨΝ

ΑΤΞΗΗ ΑΝΙΟΣΗΣΨΝ
Οι ανισότητες 

σταθεροποιούνται σε 

ένα υψηλό επίπεδο και 

διευρύνονται  εξαιτίας 

της εντονότερης 

συγκέντρωσης των 

περιουσιών.

Ο Α’ ΠΠ είναι ο κύριος 

μοχλός μείωσης των 
ανισοτήτων μαζί με τις 

δημόσιες πολιτικές που 

εφαρμόστηκαν ως συνέπεια 

του πολέμου. 

Οι συνέπειες του Α’ ΠΠ 

και η παγκόσμια 

χρηματοπιστωτική κρίση 

στην Αμερική(κραχ 

1929).

Οι συνέπειες του Β’ΠΠ 
οδηγούν στην μείωση 

των ανισοτήτων.

Παγκοσμιοποίηση της 

οικονομίας. 

Ο λόγος κεφαλαίου/ 

εισοδήματος βρίσκεται 
σε υψηλά επίπεδα.

Πολιτικές και θεσμικές 

μεταβολές στο 

φορολογικό και 

χρηματοοικονομικό 

τομέα.

Η εξέλιξη των οικονομικών ανισοτήτων στην Ευρώπη



Η εξέλιξη των οικονομικών ανισοτήτων στις ΗΠΑ

ΜΕΙΩΗ  

ΑΝΙΟΣΗΣΩΝ

ΣΑΘΕΡΟΠΟΙΗΗ 

ΑΝΙΟΣΗΣΩΝ 

ΑΤΞΗΗ 

ΑΝΙΟΣΗΣΩΝ

ΑΤΞΗΗ 

ΑΝΙΟΣΗΣΩΝ

• Φρηματοπιστωτική κρίση 

(ΚΡΑΦ 1929).

• Β’ ΠΠ.

• Η ανισότητα των περιουσιών 

περιορίστηκε κατά την 

περίοδο 1910 -1950.

Έκρηξη υψηλών εισοδημάτων: 

εκτοξεύονται οι αμοιβές του 

πλουσιότερου 1% και πολύ περισσότερο 

του πλουσιότερου 0,1% της 

εισοδηματικής ιεραρχίας, γεγονός που 

εξηγείται εν μέρει από την μεγαλύτερη 

ανεκτικότητα της κοινωνίας απέναντι στις 

ακραίες αμοιβές. 

Η συγκέντρωση των εισοδημάτων επανήλθε 

στο επίπεδο ρεκόρ της δεκαετίας 1910 με 

ποιο σημαντικό ρόλο από ότι στο παρελθόν 

για τα εισοδήματα από εργασία και λιγότερο 

σημαντικό για τα εισοδήματα του 

κεφαλαίου.
1913

-

1948

1950-

1970

1970-

1980

2000-

2010

Η ανισότητα στα 

οικογενειακά 

εισοδήματα 

παρέμεινε σταθερή. 



ΠΟΛΕΜΟΙ

Οι δυο παγκόσμιοι πόλεμοι αποτέλεσαν έναν 

από τους βασικότερους παράγοντες μείωσης 
των ανισοτήτων. Η σημαντικότερη λειτουργία 

τους ήταν η κατάρρευση σε μεγάλο βαθμό των 

περιουσιών που είχαν συσσωρευθεί από το 

παρελθόν, περιστέλλοντας έτσι τις περιουσιακές 

ανισότητες.  

ΘΕΜΟΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ

ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ

Μετά τον ΑΠΠ επιβάλλεται 

ένας φόρος στα εισοδήματα 

του κεφαλαίου ή στα κέρδη 

των εταιριών αλλά με πολύ 

χαμηλούς συντελεστές.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Μετά την κατάργηση των 

«πρωτοτοκίων» (όπου μόνο ο 

πρωτότοκος γιός έπαιρνε την 

κληρονομιά ) γεγονός που διατηρούσε 

το μέγεθος των αυτοκρατοριών και 

διόγκωνε τις περιουσιακές 

ανισότητες, καθιερώθηκε η αρχή της 

ίσης κατανομής της περιουσίας μεταξύ 

των αδελφών των δύο φύλων γεγονός 
που μείωσε την υπερσυγκέντρωση των 

περιουσιών σε ένα μόνο πρόσωπο.  

Μετά τον Β’ ΠΠ εμφανίζονται θεσμοί 

συλλογικής διαπραγμάτευσης όπως τα 

συνδικάτα . Οι θεσμοί αυτοί, ασκώντας 
πιέσεις στις εκάστοτε εργοδοτικές 

ιεραρχίες, πέτυχαν την αύξηση των 

μισθών,  η οποία συντέλεσε στην μείωση 

των εισοδηματικών ανισοτήτων.

ΠΡΟΟΔΕΤΣΙΚΗ ΥΟΡΟΛΟΓΗΗ

Η θέσπιση ενός τέτοιου φόρου είχε ως αποτέλεσμα σε 

συνδυασμό με άλλους παράγοντες, την ανάδυση μιας 

« μεσαίας περιουσιακής τάξης». Ειδικότερα ο 

συγκεκριμένος φόρος δεν περιόρισε την συσσώρευση 

των περιουσίων αλλά μετέβαλε την κατανομή της 

περιουσίας μεταξύ των δεκατημορίων της 

εισοδηματικής κατανομής.

ΑΤΞΗΗ ΜΙΘΩΝ

Σο μερίδιο των μισθών στο εθνικό 

εισόδημα  άρχισε να αυξάνεται μετά 

το Β’ ΠΠ , κάτι που οδήγησε σε 

συνολική μείωση της ανισότητας .

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΣΟ
Μετά το ΒΠΠ οι δημογραφικές εξελίξεις,και πιο 

συγκεκριμένα η αύξηση στο προσδόκιμο 

ζωής, είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του 

αριθμού των ηλικιωμένων γεγονός που έκανε 

πιο επιτακτική την ανάγκη για κοινωνικές 

παροχές. 

Παράγοντες μείωσης των ανισοτήτων σε Ευρώπη και 

Αμερική για την περίοδο 1910-2012



1

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

2

ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ

3

ΠΑΓΚΟΜΙΟΠΟΙΗΗ

4

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ

5

ΘΕΜΟΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ

Σην περίοδο  1800-1900 όπου  

ίσχυε ο θεσμός των 

πρωτοτοκίων, το αποτέλεσμα 
ήταν να σωρεύονται τεράστιες 

περιουσίες σε ένα μόνο πρόσωπο 

γεγονός που διατηρούσε το 

μέγεθος  των δυναστειών και 

αύξανε τις ανισότητες για τις 

επόμενες γενιές.

Σην περίοδο 1900-1910 η φορολόγηση του 

κεφαλαίου σε κάποιες χώρες ήταν 

ανύπαρκτη, σε άλλες ήταν πολύ ισχνή, δηλαδή 
οι συντελεστές φορολόγησης δεν ξεπερνούσαν 

το 5%. Σις δεκαετίες ‘50 και ‘60 εισάγεται η 
προοδευτική φορολόγηση και την περίοδο 1970-

1980  οι συντελεστές φορολόγησης στην 

περιουσία και το κεφάλαιο αρχίζουν και πάλι να 

μειώνονται, γεγονός που διόγκωσέ τις 

περιουσιακές ανισότητες.

Η παγκοσμιοποίηση του κεφαλαίου 

, δηλαδή το ότι το κεφάλαιο μπορεί να 

κινείται ελεύθερα από χώρα σε χώρα, έχει 
δημιουργήσει έναν ατελείωτο 
ανταγωνισμό μεταξύ των χωρών στην 

προσπάθεια τους να το 

προσελκύσουν, γεγονός που τις ωθεί στην 

ολοένα και περισσότερη μείωση των 

συντελεστών φορολόγησης αυξάνοντας 

τις  ανισότητες.

Η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών 

διαμορφώνει την ζήτηση δεξιοτήτων και κατ’ 

επέκταση επηρεάζει τις μισθολογικές 

ανισότητες. Ο αλματώδης ρυθμός ανάπτυξης 

των νέων τεχνολογιών οδηγεί στην ανάγκη για 

όλο και περισσότερες δεξιότητες, αυξάνοντας 

το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ειδικευμένων 

και ανειδίκευτων εργαζομένων.

Η παγκοσμιοποίηση του 

κεφαλαίου εκτός από τη μείωση 

της φορολογίας έχει ως 

αποτέλεσμα την αποδυνάμωση 

των θεσμών συλλογικής 
διαπραγμάτευσης, με 

αποτέλεσμα την περαιτέρω 

αύξηση των μισθολογικών 

ανισοτήτων.  

Παράγοντες αύξησης των ανισοτήτων σε Ευρώπη και 

Αμερική για την περίοδο 1910-2012



Σο μερίδιο του 

ανώτερου 

δεκατημορίου 

στο εθνικό 

εισόδημα

Η εισοδηματική ανισότητα: Ευρώπη και ΗΠΑ 

, 1900-2010



Η περιουσιακή ανισότητα: Ευρώπη και 

ΗΠΑ, 1810-2010
Σο μερίδιο του 

ανώτερου 

δεκατημορίου ή 

εκατοστημορίου 

στη συνολική 

περιουσία



Gini: 20-25 Gini: 26-30 Gini: 31-35 Gini: 36-40

ΟΤΗΔΙΑ: GINI =22
ΥΙΝΛΑΝΔΙΑ:GINI=25

ΛΟΒΕΝΙΑ:GINI=23

ΣΕΦΙΑ:GINI= 25

ΔΑΝΙΑ: GINI= 22

ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ: GINI= 36
ΙΣΑΛΙΑ: GINI= 31

ΙΡΛΑΝΔΙΑ:GINI=31

ΙΠΑΝΙΑ :GINI=33

ΑΓΓΛΙΑ:GINI= 32

ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ: GINI=31

ΕΛΛΑΔΑ: GINI= 34

ΕΘΟΝΙΑ: GINI=33

ΛΕΣΟΝΙΑ:GINI= 34

ΛΙΘΟΤΑΝΙΑ:GINI= 34

ΠΟΛΨΝΙΑ:GINI= 31

POYMANIA: GINI= 33
ΓΑΛΛΙΑ: GINI= 29

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: GINI=27

ΛΟΒΑΚΙΑ:GINI=26

ΟΤΓΓΑΡΙΑ:GINI=28

ΟΛΛΑΝΔΙΑ: GINI=27

ΒΕΛΓΙΟ:GINI=27

ΚΤΠΡΟ:GINI=30

ΚΡΟΑΣΙΑ:GINI=30

ΑΤΣΡΙΑ: GINI= 26

ΛΟΤΞΕΜΒΟΤΡΓΟ

:GINI=27



GINI

20-25
S80/S20 TOP1%

ΠΕΜΠΣΟ 
ΠΕΜΠΣΗΜΟΡΙΟ

ΣΡΙΣΟ
ΠΕΜΠΣΗΜΟΡΙΟ

P90/P10
ΠΡΨΣΟ

ΠΕΜΠΣΗΜΟΡΙΟ

ΣΕΦΙΑ 3,6 2,9 - 10% 18% 36%25

ΟΤΗΔΙΑ 22 3,3 3 5% 10% 19% 33%

ΔΑΝΙΑ 22 3,7 2,6 5,7% 9% 19% 35%

Ευρωπαϊκές χώρες-Συντελεστής Gini 20-25

ΛΟΒΕΝΙΑ 23 3,4 - - 10% 19% 34%



GINI 26-30 S80/S20 P90/P10 TOP1% ΠΡΨΣΟ
ΠΕΜΠΣΗΜΟΡΙΟ

ΣΡΙΣΟ
ΠΕΜΠΣΗΜΟΡΙΟ

ΠΕΜΠΣΟ
ΠΕΜΠΣΗΜΟΡΙΟ

ΟΤΓΓΑΡΙΑ

ΓΑΛΛΙΑ

ΛΟΒΑΚΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

27,50 4,20 3,60 - 9% 18% 36%

29 4,3 3,5 8% 9% 17% 38%

25,50 4 3,2 - 9% 18% 35%

27 4,2 3,4 11% 9% 18% 37%

ΛΟΤΞΕΜΒΟΤΡΓΟ 27 4 2 - 9% 18% 37%

Ευρωπαϊκές  χώρες-Συντελεστής Gini 26-30



GINI 31-40 S80/S20 P90/P10 TOP1%
ΠΡΨΣΟ

ΠΕΜΠΣΗΜΟΡ.
ΣΡΙΣΟ

ΠΕΜΠΣΗΜΟΡ.

ΠΕΜΠΣΟ 

ΠΕΜΠΣΗΜΟΡ.

ΙΣΑΛΙΑ

ΑΓΓΛΙΑ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΙΠΑΝΙΑ

ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ

31 5,6 2 8% 7% 17 39%

32 5,3 4,2 10% 8% 17% 40%

31

33

36

5 4 - 9% 17% 40%

6 5 8% 7% 17% 40%

6,5 2,2 8% 7% 16% 44%

Ευρωπαϊκές χώρες-Συντελεστής Gini 31-40

ΕΛΛΑΔΑ 34 6 5 - 6,6% 17% 41%

ΛΕΣΟΝΙΑ 35 7 - - 6% 16% 43%


