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Απμήζεθε ε αληζφηεηα ζηελ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ; Πνηνο 

θέξδηζε θαη πνηνο έραζε ζε απηήλ ηε δηαδηθαζία; Σπληειέζηεθε νκνηφκνξθα  ε δηαδηθαζία απηή 

ζε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΣΑ; Σε πνην βαζκφ ε αχμεζε ηεο εηζνδεκαηηθήο αληζφηεηαο είλαη ε 

ζπλέπεηα ησλ κεγαιχηεξσλ δηαθνξψλ ζηηο αηνκηθέο απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ, θαη θαηά πφζν νη 

αληζφηεηεο απηέο επεξεάδνληαη απφ άιινπο παξάγνληεο; Τέινο, πψο επεξεάδνληαη νη εμειίμεηο 

απηέο απφ ηελ θξαηηθή πνιηηηθή αλαθαηαλνκήο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο 

θνξνιφγεζεο θαη παξνρψλ; 

Απηά είλαη κεξηθά απφ ηα εξσηήκαηα πνπ πξαγκαηεχεηαη ε έθζεζε απηή – θαη νη απαληήζεηο ζα 

μαθληάζνπλ πνιινχο αλαγλψζηεο. Η έθζεζε παξέρεη ζηνηρεία πνπ θαηαδεηθλχνπλ κηα αξθεηά 

γεληθεπκέλε αχμεζε ηεο εηζνδεκαηηθήο αληζφηεηαο θαηά ηηο πεξαζκέλεο δχν δεθαεηίεο ζηηο ρψξεο 

ηνπ ΟΟΣΑ, αιιά ε ρξνληθή ζηηγκή, ε έληαζε θαη νη αηηίεο ηεο αχμεζεο δηαθέξνπλ απφ φ,ηη 

ζπλήζσο ππνδειψλεηαη ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. 

Η έθζεζε «Αχμεζε ηεο αληζφηεηαο;» πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά αλαιχζεσλ ζρεηηθά κε ηελ 

θαηαλνκή ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΣΑ. Γηα πξψηε θνξά ηα ζηνηρεία γηα ηελ 

θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηε θηψρεηα θαιχπηνπλ θαη ηηο 30 ρψξεο ηνπ ΟΟΣΑ ζηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 2000, ελψ νη πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηάζεηο εθηείλνληαη έσο ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

’80 θαη αθνξνχλ πεξίπνπ ηα δχν ηξίηα ησλ ρσξψλ. Η έθζεζε πεξηγξάθεη επίζεο ηηο αληζφηεηεο ζε 

κηα ζεηξά ηνκέσλ (φπσο ν πινχηνο ησλ λνηθνθπξηψλ, ηα πξφηππα θαηαλάισζεο, νη θνηλσθειείο 

ππεξεζίεο) πνπ ζπλήζσο δε ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο ζπκβαηηθέο ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

θαηαλνκή ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ κεηαμχ ησλ αηφκσλ θαη ησλ λνηθνθπξηψλ. Ο επαθξηβήο 

βαζκφο αληζφηεηαο πνπ πθίζηαηαη ζε κηα θνηλσλία δελ ππνινγίδεηαη ηπραία, φκσο νχηε ε αιιαγή 

είλαη πέξα απφ ηηο δπλάκεηο ησλ θπβεξλήζεσλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ιακβάλνπλ ππφςε ηα είδε 

ησλ ελεκεξσκέλσλ ζηνηρείσλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε απηήλ ηελ έθζεζε. 
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Δάλ δεηνχζακε απφ έλα κέζν άλζξσπν λα απαξηζκήζεη ηα κείδνλα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ζήκεξα ν θφζκνο, ην πηζαλφηεξν είλαη 

λα ζπκπεξηιάβεη ζε απηά «ηελ αληζφηεηα θαη ηε θηψρεηα». Η αλεζπρία 

φηη ε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε δελ θαηαλέκεηαη δίθαηα είλαη δηάρπηε. 

Σχκθσλα κε δεκνζθφπεζε πνπ δηεμήγαγε ην BBC ην Φεβξνπάξην ηνπ 

2008, ηα δχν ηξίηα πεξίπνπ ηνπ πιεζπζκνχ ζε 34 ρψξεο ήηαλ ηεο 

γλψκεο φηη «ε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ» δελ 

θαηαλεκήζεθε δίθαηα. Σηελ Κνξέα, ηελ Πνξηνγαιία, ηελ Ιηαιία, ηελ 

Ιαπσλία θαη ηελ Τνπξθία πάλσ απφ 80% ησλ εξσηεζέλησλ 

ζπκθψλεζαλ κε απηήλ ηε δήισζε

. Υπάξρνπλ πνιιέο άιιεο 

δεκνζθνπήζεηο θαη κειέηεο απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηεη ην ίδην πξάγκα. 

Άξα δηθαίσο πηζηεχνπλ νη άλζξσπνη φηη «νη πινχζηνη έγηλαλ 

πινπζηφηεξνη θαη νη θησρνί θησρφηεξνη;» Όπσο ζπλήζσο ζπκβαίλεη κε 

ηηο απιέο εξσηήζεηο είλαη πην δχζθνιν λα δνζνχλ απιέο απαληήζεηο. 

Σίγνπξα νη πην πινχζηεο ρψξεο έγηλαλ πινπζηφηεξεο θαη κεξηθέο απφ 

ηηο θησρφηεξεο ρψξεο ηα πήγαλ ζρεηηθά άζρεκα. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, ε ηαρεία αχμεζε ησλ εηζνδεκάησλ ζηελ Κίλα θαη ηελ Ιλδία 

έβγαιε πνιιά εθαηνκκχξηα άηνκα απφ ηε θηψρεηα. Έηζη ε αηζηφδνμε ή 

απαηζηφδνμε αληίιεςε ησλ παγθφζκησλ εμειίμεσλ ζε ζρέζε κε ηελ 

εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα θαη ηε θηψρεηα εμαξηάηαη απφ ην εάλ 

ζεσξνχκε φηη ην πνηήξη είλαη κηζνγεκάην ή κηζνάδεην. Καη ηα δχν 

είλαη αιήζεηα. 

Αθφκα θη αλ κπνξνχζακε λα ζπκθσλήζνπκε φηη νη αληζφηεηεο 

ζηνλ θφζκν νμχλνληαη, ηνχην ίζσο λα κελ νθείιεηαη κφλν ζηελ 

παγθνζκηνπνίεζε. Υπάξρνπλ άιινη αιεζνθαλείο ιφγνη ηνπο νπνίνπο 

ζα κπνξνχζε λα επηθαιεζηεί θάπνηνο γηα λα εμεγήζεη γηαηί ε 

αληζφηεηα ίζσο λα απμάλεηαη, φπσο νη ηερλνινγηθέο αιιαγέο πνπ 

επλννχλ ηελ εηδηθεπκέλε εξγαζία (έηζη, γηα παξάδεηγκα, φζνη μέξνπλ 

λα ρεηξίδνληαη ην Γηαδίθηπν θεξδίδνπλ θαη φζνη δελ μέξνπλ ράλνπλ) ή 

νη αιιαγέο ζηνπο ηξφπνπο ράξαμεο πνιηηηθήο (έηζη εμαζζελίδεη ε 

δχλακε ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη κεηψλεηαη ν βαζκφο 

πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ). Όιεο απηέο νη ζεσξίεο έρνπλ 

ππέξκαρνπο πνπ είλαη δηεζλψο έγθξηηνη αθαδεκατθνί. Καηά πάζα 

πηζαλφηεηα, φινη απηνί νη παξάγνληεο δηαδξακαηίδνπλ θάπνην ξφιν. 

Η έθζεζε απηή εμεηάδεη ηηο 30 αλαπηπγκέλεο ρψξεο ηνπ ΟΟΣΑ. 

Καηαδεηθλχεη ηελ αχμεζε ηεο εηζνδεκαηηθήο αληζφηεηαο πνπ 

δηαδξακαηίδεηαη ηνπιάρηζηνλ απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80 θαη 

πηζαλφλ απφ ηα κέζα ηνπ ’70. Η δηεχξπλζε ηεο αληζφηεηαο 

ζπληειέζηεθε ζηελ πιεηνλφηεηα (αιιά φρη ζην ζχλνιν) ησλ ρσξψλ, κε 

κεγάιεο απμήζεηο λα ζεκεηψλνληαη πξφζθαηα, γηα παξάδεηγκα, ζηνλ 

Καλαδά θαη ηε Γεξκαλία, αιιά θαη κεηψζεηο ζην Μεμηθφ, ηελ Διιάδα 

θαη ην Ηλσκέλν Βαζίιεην. 

Όκσο ε αχμεζε ηεο αληζφηεηαο, κνινλφηη ήηαλ επξέσο 

δηαδεδνκέλε θαη ζεκαληηθή, δελ ήηαλ ηφζν ζεακαηηθή φπσο ίζσο λα 

πηζηεχνπλ νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη. Σηελ πξαγκαηηθφηεηα, θαηά ηα 

 

                                                      
 Βιέπε www.worldpublicopinion.org/pipa/pdf/feb08/BBCEcon_Feb08_rpt.pdf 

http://www.worldpublicopinion.org/pipa/pdf/feb08/BBCEcon_Feb08_rpt.pdf
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ηειεπηαία 20 ρξφληα ε κέζε αχμεζε ήηαλ ηεο ηάμεο ησλ 2 πεξίπνπ 

κνλάδσλ ηνπ ζπληειεζηή Gini (ν νπνίνο είλαη ην θαιχηεξν κέζν 

κέηξεζεο ηεο αληζνθαηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο). Τνχην ηζνδπλακεί κε 

ηελ ηξέρνπζα δηαθνξά ζην βαζκφ αληζφηεηαο πνπ πθίζηαηαη κεηαμχ 

Γεξκαλίαο θαη Καλαδά – κηα αμηνζεκείσηε δηαθνξά πνπ φκσο δε 

δηθαηνινγεί ηηο ζπδεηήζεηο γηα ηελ θαηάξξεπζε ηεο θνηλσλίαο. Η 

δηαθνξά αλάκεζα ζε απηφ πνπ θαηαδεηθλχνπλ ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα 

θαη ζε απηφ πνπ πηζηεχνπλ νη άλζξσπνη αλακθίβνια αληηθαηνπηξίδεη 

ελ κέξεη ηελ επίδξαζε ησλ πεξηνδηθψλ ηχπνπ «Hello» ζηα νπνία 

δηαβάδνπκε γηα ηνπο ππεξπινχζηνπο πνπ γίλνληαη αθφκα πινπζηφηεξνη 

θαη σο εθ ηνχηνπ πξνζειθχνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ κέζσλ καδηθήο 

ελεκέξσζεο. Τα εηζνδήκαηα ησλ ππεξπινπζίσλ δε ιακβάλνληαη 

ππφςε ζε απηήλ ηελ έθζεζε, θαζψο δελ κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ 

επαξθψο κέζσ ησλ ζπλεζηζκέλσλ πεγψλ δεδνκέλσλ γηα ηελ θαηαλνκή 

ηνπ εηζνδήκαηνο. Τνχην δε ζεκαίλεη φηη ηα εηζνδήκαηα ησλ 

ππεξπινπζίσλ είλαη αζήκαληα – έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ νη 

άλζξσπνη κηινχλ γηα ηελ αληζφηεηα είλαη ην αίζζεκα δηθαηνζχλεο θαη 

πνιινί ζεσξνχλ φηη ην εηζφδεκα νξηζκέλσλ είλαη παξάινγα άδηθν. 

Η κέηξηα αχμεζε ηεο αληζφηεηαο πνπ θαηαγξάθεθε θαηά ηηο δπν 

πεξαζκέλεο δεθαεηίεο ππνθξχπηεη κηα επξχηεξε ππνθείκελε ηάζε. Σηηο 

αλαπηπγκέλεο ρψξεο ε θνξνιφγεζε θαη νη θξαηηθέο δαπάλεο  

απμάλνληαλ, πξνθεηκέλνπ λα αληηζηαζκηζηεί ε ηάζε δηεχξπλζεο ηεο 

αληζφηεηαο – ζήκεξα νη δαπάλεο γηα ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή είλαη 

πςειφηεξεο απφ πνηέ. Φπζηθά, νη θπβεξλήζεηο δαπαλνχλ πεξηζζφηεξν 

ιφγσ ηεο ηαρείαο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο, 

πνπ ζπλεπάγεηαη πςειφηεξεο δαπάλεο γηα ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε 

θαη ηηο ζπληάμεηο. Ο αληίθηππνο ηεο αλαθαηαλνκήο ησλ θξαηηθψλ 

δαπαλψλ αλέθνςε ηελ αλνδηθή ηάζε ηεο θηψρεηαο θαηά ηα δέθα ρξφληα 

απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80 έσο ηα κέζα ηνπ ’90, αιιά ηε 

κεγέζπλε θαηά ηα επφκελα δέθα ρξφληα, θαζψο νη παξνρέο 

επηθεληξψζεθαλ ιηγφηεξν ζηνπο θησρνχο. Δάλ νη θπβεξλήζεηο 

παχζνπλ λα πξνζπαζνχλ λα αληηζηαζκίζνπλ ηηο αληζφηεηεο, είηε κέζσ 

ηεο κείσζεο ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ είηε κέζσ θφξσλ θαη παξνρψλ 

πνπ επηθεληξψλνληαη ιηγφηεξν ζηνπο θησρνχο, ηφηε ε αληζφηεηα ζα 

απμεζεί πνιχ πην γξήγνξα. 

Σχκθσλα κε ηε κειέηε, νξηζκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο ηα πήγαλ 

θαιχηεξα απφ άιιεο. Οη νκάδεο θνληά ζηελ ειηθία ζπληαμηνδφηεζεο 

(55-75 εηψλ) γλψξηζαλ ηηο κεγαιχηεξεο εηζνδεκαηηθέο απμήζεηο θαηά 

ηα πεξαζκέλα 20 ρξφληα, θαη ε θηψρεηα ησλ ζπληαμηνχρσλ κεηψζεθε 

πξαγκαηηθά πνιχ γξήγνξα ζε πνιιέο ρψξεο, κε απνηέιεζκα λα είλαη 

ζήκεξα ρακειφηεξε ηνπ κέζνπ φξνπ γηα ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ 

ΟΟΣΑ. Αληίζεηα, ε παηδηθή θηψρεηα απμήζεθε θαη είλαη ζήκεξα 

πςειφηεξε ηνπ κέζνπ φξνπ γηα ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ. Η εμέιημε 

απηή ζπληειέζηεθε παξά ηηο ππθλνχκελεο ελδείμεηο φηη ε επεκεξία 

θαηά ηελ παηδηθή ειηθία είλαη βαζηθή ζπληζηψζα ηεο επηηπρίαο ηνπ 

παηδηνχ σο ελειίθνπ, γηα παξάδεηγκα φζνλ αθνξά ηηο απνδνρέο ηνπ ή 

ηελ πγεία ηνπ ζην κέιινλ. Η αχμεζε ηεο παηδηθήο θηψρεηαο ρξήδεη 

κεγαιχηεξεο πξνζνρήο εθ κέξνπο ησλ ππεπζχλσλ ράξαμεο πνιηηηθήο 
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ζε πνιιέο ρψξεο. Πεξηζζφηεξε πξνζνρή απαηηείηαη επίζεο ζε ζέκαηα 

παηδηθήο αλάπηπμεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί (φπσο ην έζεζε ε 

πξφζθαηε λνκνζεζία ησλ ΗΠΑ) φηη «θαλέλα παηδί δε ζα κείλεη πίζσ». 

Όκσο ε αχμεζε ηεο θνξνιφγεζεο θαη ησλ δαπαλψλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο αληζφηεηαο δελ κπνξεί λα είλαη παξά κφλν 

πξφζθαηξν κέηξν. Ο κφλνο βηψζηκνο ηξφπνο κείσζεο ηεο αληζφηεηαο 

είλαη λα ηεξκαηηζηεί ε ππνθείκελε δηεχξπλζε ησλ δηαθνξψλ ζηνπο 

κηζζνχο θαη ζηα εηζνδήκαηα θεθαιαίνπ. Σπγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη λα 

δηαζθαιίζνπκε φηη νη άλζξσπνη είλαη ηθαλνί λα εξγάδνληαη και λα 

ιακβάλνπλ κηζζνχο πνπ θξαηνχλ ηνπο ίδηνπο θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπο 

καθξηά απφ ηε θηψρεηα. Τνχην ζεκαίλεη φηη νη αλαπηπγκέλεο ρψξεο ζα 

πξέπεη λα θαηαβάινπλ κεγαιχηεξεο πξνζπάζεηεο, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνσζήζνπλ ηελ έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο (αληί λα βαζίδνληαη ζηα 

επηδφκαηα αλεξγίαο, αλαπεξίαο θαη πξφσξεο ζπληαμηνδφηεζεο), ηελ 

παξακνλή ζηελ εξγαζία θαη ηελ πξνζθνξά θαιψλ πξννπηηθψλ 

ζηαδηνδξνκίαο. 

Οη αληηξξήζεηο πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνβάιεη θάπνηνο σο 

απάληεζε ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο πνηθίιινπλ θαη 

πεξηιακβάλνπλ, γηα παξάδεηγκα, ηηο αθφινπζεο ζθέςεηο: 

 Απηφ πνπ έρεη ζεκαζία δελ είλαη κφλν ην εηζφδεκα. Οη 

θνηλσθειείο ππεξεζίεο φπσο ε εθπαίδεπζε θαη ε πγεία 

κπνξνχλ λα είλαη απνηειεζκαηηθά εξγαιεία γηα ηε κείσζε ηεο 

αληζφηεηαο. 

 Κάπνηνη άλζξσπνη πνπ έρνπλ ρακειφ εηζφδεκα έρνπλ παξφια 

απηά πνιιά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, νπφηε δε ζα πξέπεη λα 

ζεσξνχληαη θησρνί. 

 Γε ζα πξέπεη λα αζρνινχκαζηε ππέξκεηξα κε ηε θηψρεηα ζε 

κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή – κφλν εάλ ην εηζφδεκα ησλ 

αηφκσλ είλαη ρακειφ γηα κεγάιν δηάζηεκα, είλαη πηζαλφ λα 

είλαη δνπλ ζε κεγάιε έλδεηα. 

 Έλαο θαιχηεξνο ηξφπνο εμέηαζεο ηνπ ζέκαηνο ηεο αληζφηεηαο 

είλαη λα εμαθξηβσζεί αλ νη άλζξσπνη ζηεξνχληαη βαζηθά 

αγαζά θαη ππεξεζίεο, φπσο εάλ έρνπλ αξθεηφ θαγεηφ ή εάλ 

κπνξνχλ λα αγνξάζνπλ ηειεφξαζε ή πιπληήξην. 

 Μηα θνηλσλία φπνπ ην εηζφδεκα θαηαλέκεηαη ηζνκεξψο δε ζα 

ήηαλ ειθπζηηθφο ηφπνο. Οη άλζξσπνη πνπ εξγάδνληαη πην 

ζθιεξά ή είλαη πην ηαιαληνχρνη απφ άιινπο ζα πξέπεη λα 

έρνπλ κεγαιχηεξν εηζφδεκα. Σηελ πξαγκαηηθφηεηα, απηφ πνπ 

έρεη ζεκαζία είλαη ε ισότητα των ευκαιριών θαη φρη ε ηζφηεηα 

ησλ απνηειεζκάησλ. 

Η κειέηε απηή πξαγκαηεχεηαη φια απηά ηα ζέκαηα κε άκεζν ηξφπν 

ή, γηα λα είκαζηε πην αθξηβείο, εμεηάδεη ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα γηα 

θαζεκία απφ ηηο παξαπάλσ δειψζεηο θαη φρη ηα θαλνληζηηθά ζέκαηα 

ζρεηηθά κε ην ηη είλαη θαη ηη δελ είλαη κηα «θαιή» θνηλσλία. Δλ νιίγνηο, 
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ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηεο έθζεζεο απηήο απνθαιχπηνπλ έλα αξηζκφ 

«εκπεηξηθψλ γεγνλφησλ» (stylised facts) πνπ ζρεηίδνληαη κε: i) ηα 

γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηεο θαηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ 

λνηθνθπξηνχ θαη ηεο εμέιημή ηνπ· ii) ηνπο παξάγνληεο πνπ επέθεξαλ 

αιιαγέο ζηελ εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα θαη ηε θηψρεηα· θαη iii) ηα 

δηδάγκαηα πνπ κπνξνχκε λα απνθνκίζνπκε απφ ηελ εμέηαζε 

επξχηεξσλ κεηξήζεσλ ησλ πφξσλ ηνπ λνηθνθπξηνχ. 

Χαπακηηπιζηικά ζηοισεία ηηρ καηανομήρ ηος ειζοδήμαηορ ηος 

νοικοκςπιού ζηιρ σώπερ ηος ΟΟΣΑ 

 Σε νξηζκέλεο ρψξεο ε θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο είλαη πνιχ 

πην άληζε απφ φ,ηη ζε άιιεο, αλεμάξηεηα απφ ηε κέζνδν 

κέηξεζεο ηεο αληζφηεηαο. Η ρξήζε δηαθνξεηηθνχ δείθηε 

κέηξεζεο ηεο αληζφηεηαο γεληθά επεξεάδεη ειάρηζηα ηελ 

θαηάηαμε ησλ ρσξψλ. 

 Σηηο ρψξεο φπνπ ε δηαζπνξά ησλ εηζνδεκάησλ είλαη 

κεγαιχηεξε ε ζρεηηθή εηζνδεκαηηθή θηψρεηα είλαη επίζεο 

πςειφηεξε, κε ιίγεο κφλν εμαηξέζεηο. Τνχην ηζρχεη 

αλεμάξηεηα απφ ην εάλ ε ζρεηηθή θηψρεηα νξίδεηαη σο ην 

πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ δνπλ κε εηζφδεκα θαηψηεξν ηνπ 40, 

50 ή 60% ηνπ δηάκεζνπ εηζνδήκαηνο. 

 Τφζν ε εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα φζν θαη ν αξηζκφο ησλ 

θησρψλ (κε βάζε έλα φξην ηεο ηάμεο ηνπ 50% ηνπ δηάκεζνπ 

εηζνδήκαηνο) απμήζεθαλ θαηά ηηο δπν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Η 

αχμεζε είλαη αξθεηά δηαδεδνκέλε θαη πιήηηεη ηα δχν ηξίηα 

ησλ ρσξψλ. Δίλαη επίζεο κέηξηα, αιιά ζεκαληηθή 

(ππνινγίδεηαη θαηά κέζν φξν ζε 2 πεξίπνπ κνλάδεο γηα ην 

ζπληειεζηή Gini θαη 1,5 κνλάδεο γηα ηνλ αξηζκφ ησλ θησρψλ). 

Δληνχηνηο, είλαη ιηγφηεξν ζεακαηηθή απφ φ,ηη ζπλήζσο 

παξνπζηάδεηαη ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. 

 Η εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα απμήζεθε ζεκαληηθά απφ ην 2000 

ζηνλ Καλαδά, ηε Γεξκαλία, ηε Ννξβεγία, ηηο Ηλσκέλεο 

Πνιηηείεο ηελ Ιηαιία θαη ηε Φηιαλδία θαη κεηψζεθε ζην 

Ηλσκέλν Βαζίιεην, ην Μεμηθφ, ηελ Διιάδα θαη ηελ 

Απζηξαιία. 

 Η αληζφηεηα απμήζεθε ελ γέλεη γηαηί ηα πινχζηα λνηθνθπξηά 

ηα πήγαλ πνιχ θαιχηεξα ζε ζχγθξηζε κε ηηο νηθνγέλεηεο ηεο 

κεζαίαο ηάμεο θαη απηέο πνπ βξίζθνληαη ζηα θαηψηεξα 

εηζνδεκαηηθά θιηκάθηα. 

 Η εηζνδεκαηηθή θηψρεηα ησλ ειηθησκέλσλ ζπλέρηζε ηελ 

θαζνδηθή ηεο πνξεία, ελψ νη θηψρεηα ησλ λέσλ θαη ησλ 

νηθνγελεηψλ κε παηδηά απμήζεθε. 

 Σηηο ρψξεο κε πςειφ κέζν εηζφδεκα θαη κεγάιε δηαζπνξά 
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εηζνδήκαηνο (π.ρ. Ηλσκέλεο Πνιηηείεο) ην βηνηηθφ επίπεδν 

ησλ θησρψλ αλζξψπσλ κπνξεί λα είλαη ρακειφηεξν απφ απηφ 

ησλ θησρψλ πνπ δνπλ ζε ρψξεο φπνπ ην κέζν εηζφδεκα είλαη 

ρακειφηεξν αιιά ε δηαζπνξά εηζνδήκαηνο είλαη κηθξφηεξε 

(Σνπεδία). Αληίζεηα, ζηηο ρψξεο κε ρακειφ κέζν εηζφδεκα θαη 

κεγάιε δηαζπνξά εηζνδήκαηνο (Ιηαιία) ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ 

πινχζησλ αλζξψπσλ κπνξεί λα είλαη πςειφηεξν απφ απηφ ησλ 

πινπζίσλ πνπ δνπλ ζε ρψξεο φπνπ ην κέζν εηζφδεκα είλαη 

πςειφηεξν αιιά ε δηαζπνξά εηζνδήκαηνο είλαη κηθξφηεξε 

(Γεξκαλία). 

Παπάγονηερ πος επέθεπαν αλλαγέρ ζηην ειζοδημαηική ανιζόηηηα και 

ηη θηώσεια με ηην πάποδο ηος σπόνος 

 Οη κεηαβνιέο ζηε δνκή ηνπ πιεζπζκνχ είλαη κηα απφ ηηο αηηίεο 

δηεχξπλζεο ηεο αληζφηεηαο. Δληνχηνηο, ηνχην αληηθαηνπηξίδεη 

θπξίσο ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κνλνκειψλ λνηθνθπξηψλ 

παξά ηε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ απηή θαζαπηή. 

 Η αληζφηεηα ζηηο απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ πιήξνπο 

απαζρφιεζεο δηεπξχλζεθε ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ ρσξψλ ηνπ 

ΟΟΣΑ. Τνχην νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη πςειφκηζζνη 

ιακβάλνπλ αθφκα πςειφηεξνπο κηζζνχο. Η παγθνζκηνπνίεζε, 

νη ηερλνινγηθέο αιιαγέο πνπ επλννχλ ηελ εηδηθεπκέλε εξγαζία 

θαη νη πνιηηηθέο θαη νη ζεζκνί ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζπλέβαιαλ 

ελδερνκέλσο ζε απηφ ην απνηέιεζκα. 

 Ο αληίθηππνο ησλ κεγαιχηεξσλ κηζζνινγηθψλ δηαθνξψλ ζηελ 

αληζφηεηα εηζνδεκάησλ αληηζηαζκίζηεθε απφ ηελ αχμεζε ηεο 

απαζρφιεζεο. Δληνχηνηο, ηα πνζνζηά απαζρφιεζεο ησλ 

ιηγφηεξν κνξθσκέλσλ αηφκσλ έρνπλ κεησζεί θαη ε αλεξγία 

ζηα λνηθνθπξηά παξακέλεη πςειή. 

 Η αληζνθαηαλνκή ησλ εηζνδεκάησλ απφ ην θεθάιαην θαη ηελ 

απηναπαζρφιεζε είλαη πνιχ κεγάιε θαη ε θαηάζηαζε απηή 

επηδεηλψζεθε θαηά ηελ πεξαζκέλε δεθαεηία. Οη εμειίμεηο 

απηέο είλαη κία θχξηα αηηία δηεχξπλζεο ησλ εηζνδεκαηηθψλ 

αληζνηήησλ. 

 Η εξγαζία είλαη πνιχ απνηειεζκαηηθή ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

θηψρεηαο. Τα πνζνζηά θηψρεηαο ζηα λνηθνθπξηά αλέξγσλ 

είλαη ζρεδφλ έμη θνξέο πςειφηεξα απφ φ,ηη ζηηο νηθνγέλεηεο 

εξγαδνκέλσλ. 

 Δληνχηνηο, ε εξγαζία δελ επαξθεί γηα λα απνθεπρζεί ε 

θηψρεηα. Πάλσ απφ ην ήκηζπ φισλ ησλ θησρψλ αλζξψπσλ 

είλαη κέιε λνηθνθπξηψλ πνπ έρνπλ θάπνηεο απνδνρέο, σο 

απνηέιεζκα ηνπ ζπλδπαζκνχ ιίγσλ σξψλ εξγαζίαο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη/ή ρακειψλ κηζζψλ. Η κείσζε ηεο 
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θηψρεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνιιέο θνξέο απαηηεί ηελ παξνρή 

επηδνκάησλ ζηελ εξγαζία πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηηο απνδνρέο. 

Διδάγμαηα από ηην εξέηαζη εςπύηεπων μεηπήζεων ηηρ θηώσειαρ και 

ηηρ ανιζόηηηαρ 

 Οη θνηλσθειείο ππεξεζίεο φπσο ε εθπαίδεπζε θαη ε πγεία 

θαηαλέκνληαη πην ηζφηηκα απφ φ,ηη ην εηζφδεκα, έηζη ψζηε ε 

ππαγσγή ηνπο ζε κηα επξχηεξε έλλνηα νηθνλνκηθψλ πφξσλ λα 

κεηψλεη ηελ αληζφηεηα, αλ θαη κε κεξηθέο αιιαγέο ζηελ 

θαηάηαμε ησλ ρσξψλ. 

 Ο ζπλππνινγηζκφο ησλ θφξσλ θαηαλάισζεο δηεπξχλεη ηελ 

αληζφηεηα, αλ θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ απφ φζν ε άκβιπλζε 

πνπ νθείιεηαη ζην ζπλππνινγηζκφ ησλ θνηλσθειψλ 

ππεξεζηψλ. 

 Ο πινχηνο ησλ λνηθνθπξηψλ είλαη θαηαλεκεκέλνο πνιχ πην 

άληζα απφ φ,ηη ην εηζφδεκα, θαη κεξηθέο ρψξεο κε κηθξφηεξε 

εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα αλαθέξνπλ κεγαιχηεξε 

αληζνθαηαλνκή ηνπ πινχηνπ. Δληνχηνηο, ην ζπκπέξαζκα απηφ 

εμαξηάηαη απφ ην δείθηε κέηξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, ην 

ζρεδηαζκφ ηεο έξεπλαο θαη ηνλ απνθιεηζκφ κεξηθψλ ηχπσλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (ησλ νπνίσλ ε βαξχηεηα πνηθίιιεη 

κεηαμχ ησλ ρσξψλ) γηα ηε βειηίσζε ηεο ζπγθξηζηκφηεηαο. 

 Μεηαμχ ησλ αηφκσλ ην εηζφδεκα θαη ε θαζαξή αμία είλαη 

ζηελά ζπλπθαζκέλα. Τα άηνκα κε ρακειφ εηζφδεκα έρνπλ 

ιηγφηεξα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζε ζρέζε κε ηνλ ππφινηπν 

πιεζπζκφ θαη ε θαζαξή αμία ζηελ νκάδα απηή είλαη ελ γέλεη 

ρακειφηεξε απφ ην ήκηζπ ηεο αληίζηνηρεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

πιεζπζκνχ. 

 Η πιηθή ζηέξεζε είλαη κεγαιχηεξε ζηηο ρψξεο φπνπ ε ζρεηηθή 

εηζνδεκαηηθή θηψρεηα είλαη πςειή αιιά θαη ζηηο ρψξεο κε 

ρακειφ κέζν εηζφδεκα. Τνχην ππνδειψλεη φηη ε εηζνδεκαηηθή 

θηψρεηα παξαγλσξίδεη ηηο δπζρέξεηεο ζηηο ρψξεο κε ρακειφ 

κέζν εηζφδεκα. 

 Οη ειηθησκέλνη έρνπλ πςειφηεξε θαζαξή αμία θαη κηθξφηεξε 

πιηθή ζηέξεζε απφ φ,ηη νη λένη. Τνχην ππνδειψλεη φηη ν 

ππνινγηζκφο ηεο θηψρεηαο ησλ ειηθησκέλσλ κε βάζε κφλν ην 

ρξεκαηηθφ εηζφδεκα κεγαινπνηεί ην κέγεζνο ησλ δπζρεξεηψλ 

πνπ αληηκεησπίδεη ε νκάδα απηή. 

 Ο αξηζκφο ησλ αλζξψπσλ πνπ είλαη θησρνί γηα ηξία ζπλαπηά 

έηε είλαη ζρεηηθά κηθξφο ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ ρσξψλ, φκσο 

ηα άηνκα πνπ έρνπλ ρακειφ εηζφδεκα θάπνηα ζηηγκή ζε απηφ 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα απμάλνληαη. Οη ρψξεο φπνπ ηα πνζνζηά 

θηψρεηαο βάζεη ηνπ εηήζηνπ εηζνδήκαηνο είλαη πςειά 
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θαηαηάζζνληαη ζε ρεηξφηεξε ζέζε κε βάζε ην πνζνζηφ ησλ 

αηφκσλ πνπ δνπλ ζε θαηάζηαζε εκκνλήο θηψρεηαο ή θηψρεηαο 

ζε θάπνηα δεδνκέλε ζηηγκή. 

 Η κεηάπησζε ζηε θηψρεηα αληηθαηνπηξίδεη θπξίσο γεγνλφηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ εξγαζία. Τα 

γεγνλφηα πνπ αθνξνχλ ηελ νηθνγέλεηα (π.ρ. δηαδχγην, γέλλεζε 

παηδηνχ θ.ά.) είλαη πνιχ ζεκαληηθά γηα ηνπο πξφζθαηξα 

θησρνχο, ελψ ε πεξηθνπή ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ πξνέξρεηαη 

απφ κεηαβηβάζεηο (π.ρ. ιφγσ ησλ αιιαγψλ ζηα θξηηήξηα 

επηιεμηκφηεηαο γηα ηε ρνξήγεζε επηδφκαηνο) είλαη πην 

ζεκαληηθή γηα απηνχο πνπ δνπλ ζε θαηάζηαζε θηψρηαο επί 

δπν ζπλαπηά έηε. 

 Η θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα είλαη γεληθά πςειφηεξε ζηηο ρψξεο 

φπνπ ε εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα είλαη κηθξφηεξε θαη 

αληίζηξνθα. Τνχην ππνδειψλεη φηη, ζηελ πξάμε, ε πξναγσγή 

ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ πξέπεη λα ζπκβαδίδεη κε ηελ 

πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ. 

Η έθζεζε αθήλεη πνιιά εξσηήκαηα αλαπάληεηα. Γελ εμεηάδεη εάλ 

ε αχμεζε ηεο αληζφηεηαο είλαη αλαπφθεπθηε ζην κέιινλ. Γελ απαληά 

ζηα εξσηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζρεηηθή βαξχηεηα ησλ δηάθνξσλ 

αηηηψλ ζηελ αχμεζε ηεο αληζφηεηαο. Γελ απαληά θαλ εθηελψο ζην 

εξψηεκα ηη ζα πξέπεη λα θάλνπλ νη αλαπηπγκέλεο ρψξεο γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ ηελ αληζφηεηα. Όκσο ε έθζεζε θαηαδεηθλχεη φηη ζε 

κεξηθέο ρψξεο ε αληζφηεηα απμήζεθε ζε κηθξφηεξν βαζκφ ή θαη 

κεηψζεθε ζε ζχγθξηζε κε άιιεο. Δπίζεο δείρλεη φηη νη δηαθνξέο κεηαμχ 

ησλ ρσξψλ νθείινληαη, ηνπιάρηζηνλ ελ κέξεη, ζηηο δηαθνξεηηθέο 

θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο νη νπνίεο επηδηψθνπλ είηε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε αλαθαηαλνκή είηε ηε βειηίσζε ηεο επέλδπζεο 

ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ πιεζπζκνχ λα ζπληεξεί ηνλ εαπηφ ηνπ. Τν βαζηθφ 

κήλπκα πνιηηηθήο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ έθζεζε απηή είλαη φηη - 

αλεμάξηεηα απφ ην αλ ε αχμεζε ηεο αληζφηεηαο νθείιεηαη ζηελ 

παγθνζκηνπνίεζε ή ζε θάπνην άιιν αίηην – δελ ππάξρεη ιφγνο λα 

αηζζαλφκαζηε αβνήζεηνη: ε νξζή θπβεξλεηηθή πνιηηηθή κπνξεί λα 

επηθέξεη θαζνξηζηηθέο αιιαγέο. 
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