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Οι επιδράσεις της ανισότητας στην μεγέθυνση-Αρνητικές…

Περιορίζει την δυνατότητα των 
χαμηλόμισθων νοικοκυριών να 
επενδύσουν στην εκπαίδευση, 
γεγονός που επιβραδύνει την 

οικονομική μεγέθυνση. 

Υψηλά επίπεδα ανισότητας 
μπορεί να οδηγήσουν σε 
κοινωνική δυσφορία, με 
αποτέλεσμα την πολιτική 

αποσταθεροποίηση –η οποία 
περιορίζει την οικονομική 

μεγέθυνση. 

Σε χώρες με μεγάλη ανισότητα τα 
νοικοκυριά έτειναν να δανείζονται αρκετά 
πριν την κρίση, συγκεντρώνοντας μεγάλα 

ιδιωτικά χρέη με αποτέλεσμα μετά την κρίση 
η καταναλωτική δαπάνη αυξάνεται με πολύ 

αργούς ρυθμούς –επιβλαβές για την 
μεγέθυνση .

Μεγάλα επίπεδα 
ανισότητας, μειώνουν 
τα επενδυτικά κίνητρα 

Υψηλά επίπεδα 
ανισότητας , 

δυσχεραίνουν τα 
κίνητρα των 

δανειζόμενων

Μεγάλα επίπεδα 
ανισότητας επιφέρουν 

μακροοικονομική 
αστάθεια

Α ν ι σ ό τ η τ α
π λ ο ύ τ ο υ

Μ ε γ έ θ υ ν σ η

Α ν ι σ ό τ η τ α  
Ε ι σ ο δ ή μ α τ ο ς  



Οι μηχανισμοί μετάδοσης των επιδράσεων –εισοδηματική ανισότητα

Νοικοκυριά 
με χαμηλά 

εισοδήματα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΑΣΤΑΘΕΙΑ 

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

2

3

2

3

2

3

Λόγω ανεπάρκειας πόρων, δεν 
επενδύουν σε εκπαίδευση και 

κατάρτιση.

Μοχλός της οικονομικής 
μεγέθυνσης είναι η καινοτομία 

και η εξειδίκευση που 
περιορίζονται , καθώς δεν 
καταβάλλονται πόροι σε 
εκπαίδευση από αυτά τα 

νοικοκυριά. 

Ο ρυθμός οικονομικής 
μεγέθυνσης μειώνεται. 

Η κοινωνική κινητικότητα είτε περιορίζεται 
είτε παραμένει σταθερή, καθώς το 

μορφωτικό επίπεδο δεν βελτιώνεται.

Η ανοχή της κοινωνίας μάλλον 
εξαντλείται και οδηγούμαστε σε 

πολιτική αστάθεια.

Εξαιτίας της πολιτικής αστάθειας 
δημιουργείται κλίμα ανασφάλειας και 
τα επενδυτικά κίνητρα περιστέλλονται, 
γεγονός που περιορίζει τις προοπτικές 

μεγέθυνσης. 

Υψηλός δανεισμός πριν 
την κρίση 

Μεγάλο ιδιωτικό 
χρέος (κόκκινα 

δάνεια )+πολιτικές 
λιτότητας 

Μετά την κρίση η 
καταναλωτική δαπάνη 

των νοικοκυριών 
μειώνεται-περιορίζεται 

η οικονομική 
μεγέθυνση  

1 1

2
2

3
3

3
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Οι επιδράσεις της Ανισότητας του πλούτου στην Οικονομική 
Μεγέθυνση-Κίνητρα επενδυτών...

Εάν το επενδυτικό σχέδιο αποτύχει ο 
δανειζόμενος δεν έχει ζημία διότι δεν έχει 

επενδύσει δικούς του πόρους. 

Όσο λιγότερο πρωταρχικό 
πλούτο κατέχει το άτομο 
τόσο μεγαλύτερο ποσό θα 

αναγκαστεί να δανειστεί για 
να επενδύσει σε ένα 

project. Είτε  πετύχει είτε 
αποτύχει ο δανειζόμενος 

δεν έχει κίνητρο να 
καταβάλλει μεγάλη 
προσπάθεια για την 

επιτυχία της επένδυσης .

Ο ηθικός κίνδυνος που ελλοχεύει στην 
ύπαρξη μεγάλης ανισότητας πλούτου 
μεταξύ των ατόμων είναι ο εξής:

Υποθέτουμε πως κάποιος χωρίς ατομικό 
πλούτο δανείζεται για να επενδύσει σε ένα 

επιχειρηματικό έργο που ενέχει υψηλό 
κίνδυνο. 

Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο
πετύχει ο δανειζόμενος είναι αναγκασμένος 
να μοιραστεί ένα σχετικά μεγάλο μέρος από 
τις οριακές αποδόσεις τις επένδυσης του με 

το δανειστή. 

01

0402

03

05



Οι επιδράσεις της Ανισότητας του πλούτου στην Οικονομική 
Μεγέθυνση-επενδυτικές ευκαιρίες...

Υποθέτουμε 
πως στην 
οικονομία 
υπάρχει 

περιορισμένη 
δανειοληπτική 

ικανότητα

Λόγω των φ θ ι ν ο υ σ ώ ν  α π ο δ ό σ ε ω ν , 
η  ο ρ ι α κ ή  π α ρ α γ ω γ ι κ ό τ η τ α  της 
επένδυσης των πλουσίων είναι σχετικά 

χαμηλή, σε σύγκριση με την οριακή 
παραγωγικότητα της επένδυσης για τους 

«λιγότερο ευνοημένους». Εξαιτίας όμως της 
περιορισμένης δανειοληπτικής ικανότητας οι 

«λιγότερο ευνοημένοι» δεν μπορούν να 
επενδύσουν πέρα από τους περιορισμένους 

πόρους τους.Λιγότερο ευνοημένοι Πλούσιοι

Μεγάλη 
νοσοκομειακή 

μονάδα επενδύει 
σε μαγνητικούς 
τομογράφους –
μέτρια αύξηση 

παραγωγικότητας
. 

Μικρή 
νοσοκομειακή 

μονάδα επενδύει 
σε 

καρδιογράφους –
σχετικά μεγάλη 
αύξηση στην 

παραγωγικότητα. 

Σ τ ό χ ο ς  Μ ε γ έ θ υ ν σ η : Άρα η αναδιανομή πλούτου από τους 
πλούσιους στους λιγότερο ευνοημένους βελτιώνει τη συνολική παραγωγή 

και επιταχύνει τη μεγέθυνση της οικονομίας.



Οι επιδράσεις της Ανισότητας του πλούτου στην Οικονομική Μεγέθυνση-Μακροοικονομική 
αστάθεια...

Περίοδος άνθησης: 
Ο πλούτος των επενδυτών 

αυξάνεται το ίδιο και η 
δανειοληπτική τους ικανότητα . 
Τα ποσά αυτά επενδύονται σε 
επιχειρηματικά σχέδια υψηλής 

τεχνολογίας και έτσι τα 
επιτόκια αυτών των 

χρηματοοικονομικών 
προϊόντων αυξάνονται. 

Μεσοπρόθεσμα:
Το  χρέος των επενδυτών 

αυξάνεται. 
Υπάρχει όμως, ένα μερίδιο 
αποταμιεύσεων το οποίο 

παραμένει αδρανές και θα πρέπει 
να επενδυθεί σε επιχειρηματικά 

σχέδια χαμηλής τεχνολογίας  που 
έχουν χαμηλότερο επιτόκιο σε 

σχέση με τα υπόλοιπα. Στο σημείο 
αυτό η οικονομία βρίσκεται σε  

ύφεση. 

Μακροχρόνια: 
Τα επιτόκια πέφτουν λόγ  

της μειωμένης ζήτησης γι   
χρηματοοικονομικά 
προϊόντα υψηλής 

τεχνολογίας, έτσι οι 
δανειστές ανακτούν τη  

δανειοληπτική τους 
ικανότητα και η οικονομ  

επανέρχεται σε φάση 
ανάκαμψης .



Οι επιδράσεις της Ανισότητας στην Οικονομική 
Μεγέθυνση-θετικές 1...

Μεγάλα επίπεδα 
ανισότητας 

Συμβάλλει στη 
συσσώρευση 

κεφαλαίων από 
τους 

πλούσιους 

Οι πλούσιοι έχουν την 
τάση να αποταμιεύουν 
ένα μεγάλο μέρος των 

αποδοχών τους σε 
σχέση με το συνολικό 

τους εισόδημα 

Η συσσώρευση 
κεφαλαίων από 
τους πλούσιους 

και η αποταμίευση 
αυξάνει τα 

επενδυτικά κίνητρα 

Με τη σειρά της η αύξηση 
των  επενδύσεων  ως 

αποτέλεσμα της 
αποταμίευσης των 

πλουσίων, επιταχύνει τον 
ρυθμό μεγέθυνσης της 

οικονομίας

1 2 3 4 5

ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ 
ΠΛΟΥΤΟΥ

ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ 
ΚΙΝΗΤΡΑ

ΑΥΞΗΣΗ ΡΥΘΜΟΥ 
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ



Οι επιδράσεις της Ανισότητας στην Οικονομική Μεγέθυνση-θετικές2...

Υψηλό επίπεδο 
ανισότητας 

Παρέχει κίνητρα στους  
εργαζομένους να δουλέψουν 

περισσότερο και να 
επενδύσουν σε υψηλές 

αποδόσεις. 

Όσο βελτιώνεται το 
μορφωτικό επίπεδο της 

κοινωνίας, τα άτομα 
επιμορφώνονται 
εξειδικεύονται και 

βελτιώνεται η 
παραγωγικότητα τους . Λόγω της αυξημένης 

παραγωγικότητας 
αυτών των ατόμων, 
βελτιώνονται και τα 

επενδυτικά τους 
κίνητρα 

ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ

ΚΙΝΗΤΡΑ

SKILL PREMIUM
Όσο μεγαλύτερες οι 
αποδόσεις από την 

εκπαίδευση – δηλαδή όσο 
μεγαλύτερο είναι το skill 

premium –όλο και 
περισσότερα άτομα 

εισέρχονται στην 
εκπαίδευση 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ 
ΚΙΝΗΤΡΑ

ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ

Ο ρυθμός 
μεγέθυνσης της 

οικονομίας 
αυξάνεται

1

2
3

4
5

6



Η επίδραση 
της 

οικονομικής 
μεγέθυνσης 

στην 
ανισότητα… 



Η επίδραση της Οικονομικής Μεγέθυνσης στην Ανισότητα… 

Η οικονομική 
μεγέθυνση επηρεάζει 

την εισοδηματική 
ανισότητα μέσα από 

τους μηχανισμούς που 
την επιταχύνουν :

Τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ή  α λ λ α γ ή :  
εντείνει τις εισοδηματικές 

ανισότητες καθώς αυξάνει το 
skill premium.”.

Π α γ κ ο σ μ ι ο π ο ί η σ η :  
επιτείνει την εισοδηματική 

ανισότητα αυξάνοντας και 
αυτή το “skill premium”.

1 2



Job polarization hypothesis…

2

Με βάση την θεωρία η 
τεχνολογική αλλαγή αυξάνει 
τη ζήτηση για εργαζομένους 
με υψηλές δεξιότητες, ενώ η 
ζήτηση για εργαζομένους  

χαμηλών δεξιοτήτων 
περιορίζεται .

Τεχνολογία Ορισμός
Σύμφωνα με την θεωρία, η 
τεχνολογία υποκαθιστά την 

ανθρώπινη εργασία σε 
επαγγέλματα που 

περιλαμβάνουν καθήκοντα 
ρουτίνας (νοητικά ή 

χειρωνακτικά ) αλλά δεν μπορεί 
να υποκαταστήσει την 
ανθρώπινη εργασία σε 

επαγγέλματα που απαιτούν 
υψηλή κατάρτιση. 

1

Skill premium
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να 
διογκώνεται το μισθολογικό 

χάσμα ανάμεσα στους 
εργαζομένους με υψηλές 

δεξιότητες ( απόφοιτοι 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ) και 
στους εργαζόμενους που είναι 

λιγότερο καταρτισμένοι 
(απόφοιτοι δευτεροβάθμιας –
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ).

3

Job polarization 
hypothesis 

Εισοδηματική 
ανισότητα

Έτσι η μ ι σ θ ο λ ο γ ι κ ή  
α ν ι σ ό τ η τ α  

α υ ξ ά ν ε τ α ι  .

4

Ζήτηση για managers –
ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ

Ζήτηση για συναρμολογητές –
ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ



Percentage change in 
Employment by occupation 

1979-2010 
Acemoglu, Daron, and David 

Autor. 2012. "What Does Human 
Capital Do? A Review of Goldin
and Katz's The Race between 

Education and 
Technology." Journal of Economic 

Literature, 50(2): 426-63



Relative earnings from employment by level of educational 
attainment for 25-64 years old – 2012

Πηγή: OECD 



Πού οφείλεται η ταχεία αύξηση της ζήτησης για εργαζόμενους με 
δεξιότητες υψηλού εκπαιδευτικού επίπεδου …

Ραγδαία 
αύξηση της 
ζήτησης για 

εργαζόμενους 
υψηλής 

εξειδίκευσης 

Παγκοσμιοποίηση

Τεχνολογική 
αλλαγή

Διαπραγματευτική 
δύναμη 

Πρώτο κύμα 
παγκοσμιοποίησης:

Το κόστος  για την μεταφορά 
των αγαθών μειώνεται εξαιτίας 
της βιομηχανικής επανάστασης 

και της εξέλιξης των 
μεταφορών. 

Η τεχνολογική αλλαγή ειδικά μετά το 
δεύτερο κύμα παγκοσμιοποίησης που 

κατέρριψε τα σύνορα της γνώσης μέσα 
από τις τεχνολογίες πληροφορικής 

ενέτεινε τη ζήτηση υψηλών δεξιοτήτων 

Η μείωση της διαπραγματευτικής δύναμης 
των συνδικάτων και η εγκατάλειψη των 

συλλογικών συμβάσεων εργασίας αυξάνει 
το skill premium καθώς δεν ασκείται πίεση 
στην εργοδοσία για μεγαλύτερη εξίσωση 

μισθών .

Δεύτερο κύμα 
παγκοσμιοποίησης :

Διάχυση γνώσης μέσω 
των τεχνολογιών 
πληροφορικής .



Αναλυτικότερα η επίδραση της παγκοσμιοποίησης και της τεχνολογικής αλλαγής 
στην ζήτηση εργαζομένων με υψηλές δεξιότητες …

Οι αναπτυσσόμενες χώρες  έχουν 
αφθονία σε ανειδίκευτους εργάτες και 

έτσι  εξάγουν  αγαθά χαμηλής 
εξειδίκευσης. Κατά συνέπεια λόγω του 
εμπορίου η ζήτηση για ανειδίκευτους 
εργαζομένους  αυξάνεται σε αυτές τις 

χώρες-Το μισθολογικό χάσμα 
μειώνεται καθώς αυξάνεται ο μισθός 

των ανειδίκευτων .

Αντίθετα οι αναπτυγμένες χώρες εξειδικεύονται σε 
προϊόντα υψηλής τεχνολογίας . Λόγω του 

εμπορίου η ζήτηση για αυτού του είδους τα 
προϊόντα αυξάνεται κατά συνέπεια και η ζήτηση 
για εργαζομένους αναλόγως καταρτισμένους. 
Έτσι στις ανεπτυγμένες χώρες το μισθολογικό 
χάσμα ειδικευμένων- ανειδίκευτων αυξάνεται.

Τεχνολογική αλλαγή - παράδοξο : η τεχνολογική 
αλλαγή αυξάνει τη ζήτηση για δεξιότητες  μεγάλης 
εξειδίκευσης. Από την άλλη η εκπαίδευση επεκτείνει 

την πρόσφορα ειδικευμένων εργαζομένων, 
περιορίζοντας τις μισθολογικές διαφορές και την 
ανισότητα. Όμως η υιοθέτηση και εφαρμογή των 
νέων τεχνολογιών αυξάνει το skill premium ακόμα 
και όταν η πρόσφορα ειδικευμένων εργαζομένων 

αυξάνεται 
γιατί : 

Όταν δημιουργείται μια νέα εφεύρεση είναι πολύ δαπανηρό 
και ενέχει μεγάλο κίνδυνο να την υιοθετήσουν όλες οι 

επιχειρήσεις. Οι περισσότερες επιχειρήσεις προτιμούν τη 
διαδικασία του social learning υιοθετούν δηλαδή σταδιακά 
τη νέα πατέντα αντιγράφοντάς την από την επιχείρηση που 

την εφήρμοσε πιο αποτελεσματικά.
1) Αρχικά οι πρωτοπόρες επιχειρήσεις ζητούν τα πιο ικανά 

και εξειδικευμένα άτομα για να υλοποιήσουν  την νέα  
εφεύρεση

2) Στο σημείο αυτό το skill premium αυξάνεται( ανισότητες 
στο ίδιο εκπαιδευτικό κλιμάκιο ).

3) Σταδιακά όλο και περισσότερες επιχειρήσεις υιοθετούν 
την νέα τεχνολογία και απορροφούν μεγάλο μέρος 
από το ειδικευμένο προσωπικό αυξάνοντας το skill 
premium και κατακερματίζοντας την αγορά εργασίας.

Πρώτο κύμα 
παγκοσμιοποίησης 

1

2

Δεύτερο κύμα 
παγκοσμιοποίησης 



Top 1% income shares across the world, 1980-2016…
Το μερίδιο του 

top1% διαφέρει 
ανάμεσα στις 

χώρες από 5% έως 
30% όπως ακριβώς 

το μερίδιο του 
κατώτερου 50 % 
του συνολικού 

πληθυσμού



Bottom 50% income shares across the world, 1980-2016… 



Global Bottom 50% and Top 1% income shares, 1980-2016…



Global income growth and inequality , 1980-2016…

Απεικονίζει την 
ποσοστιαία αύξηση του 

εισοδήματος για τα 
διαφορετικά 

εισοδηματικά κλιμάκια

Ακραία ανισότητα πχ
Κίνα: bottom 50% αύξηση-

417%
Top o,oo1%-3750%

Κοινό χαρακτηριστικό:
Σε όλες τις χώρες η αύξηση 

του εισοδήματος  είναι 
συστηματικά μεγαλύτερη 

για τα ανώτερα 
εισοδηματικά κλιμάκια .



Share of global growth captured by income groups, 1980-2016…
Απεικονίζει το 

μερίδιο 
αύξησης που 
κατέχουν τα 

εισοδηματικά 
κλιμάκια από το 

σύνολο της 
αύξησης 



The elephant curve of global inequality and growth ,1980-2016…



Elephant curve …
Total real pre-tax income growth:
Real: σημαίνει ότι το εισόδημα είναι διορθωμένο με τον 
πληθωρισμό.
Pre –tax: Αναφέρεται στο εισόδημα πριν την αφαίρεση των 
φόρων και την πρόσθεση των κοινωνικών μεταβιβάσεων

Αύξηση bottom 50%: τα κατώτερα κλιμάκια της παγκόσμιας 
εισοδηματικής κατανομής,  περιλαμβάνουν έναν μεγάλο 
όγκο κινέζων και ινδών, των οποίων το εισόδημα αυξήθηκε 
πολύ περισσότερο από ότι το εισόδημα του αντίστοιχου 
κατώτερου 50% των ευρωπαίων και των βόρειο αμερικανών.

Μικρή αύξηση του εισοδηματικού κλιμακίου που 
βρίσκεται πάνω από το φτωχότερο 50% (70-90 
percentiles):τα εισοδήματα των μεσαίων 
εισοδηματικών κλιμακίων στις ανεπτυγμένες χώρες 
αυξήθηκαν με πολύ αργούς ρυθμούς.

Ακραία αύξηση στα εισοδήματα του top 1% σχεδόν
200% για το ανώτερο top 0,01%.



GDP growth rate of world output from Antiquity until  2100...



Top 1% wealth shares across the world 1913-2015: the fall and the rise 
of personal wealth inequality

Οι 
ιδιωτικοποιήσεις 
των τελευταίων 

40 χρόνων 
οδήγησαν στην 

αύξηση της 
ανισότητας του 

ατομικού 
πλούτου.



The rise of private capital and the fall of public capital in rich 
countries, 1970-2016… Η μείωση του 

δημόσιου 
πλούτου από το 

1985 και μετά 
περιορίζει την 
ικανότητα των 

κυβερνήσεων να 
αντιμετωπίσουν 
την ανισότητα
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