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Ο ΠΛΟΤΣΟ ΚΑΙ ΦΣΩΥΙΑ.  

ΜΔΡΟ 1ν : Ο ΠΛΟΤΣΟ. 

  Έρεη γίλεη, κάιινλ, ζε όινπο αληηιεπηό πιένλ πσο κηα επξεία, απξνθάιππηε θαη 

πξσηόγλσξε επίζεζε έρεη αξρίζεη ζηα εηζνδήκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζε όιεο ηηο 

ρώξεο ηνπ αλαπηπγκέλνπ θόζκνπ. Η επίζεζε απηή αθνξά ηόζν ηνλ ηδησηηθό όζν θαη 

ηνλ δεκόζην ηνκέα. Αλ θαη νη απαξρέο ηεο επίζεζεο ζηα εηζνδήκαηα θαη ζηα 

δηθαηώκαηα ησλ εξγαδόκελσλ πξνζδηνξίδνληαη ρξνληθά ζηε δεθαεηία ηνπ 1970, ε 

θξίζε ηνπ 2008 ήηαλ ζα λα έδσζε ην ζύλζεκα ε επίζεζε απηή λα ιάβεη πξσηνθαλείο 

δηαζηάζεηο. Σαπηόρξνλα έλα ζπληνληζκέλν θαη κεζνδεπκέλν θύκα πξνπαγάλδαο 

δηαηξέρεη όια ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξώλ ζε κηα 

πξνζπάζεηα λα πεηζηνύλ νη εξγαδόκελνη πσο γηα όια ηα δεηλά είλαη ππεύζπλνη απηνί. 

Οη ακνηβέο θαη νη θνηλσληθέο παξνρέο ελνρνπνηνύληαη ζαλ ην απόιπην θαθό ζε κηα 

πξνζπάζεηα ηεο δηεζλνύο θαπηηαιηζηηθήο ηάμεο λα απνηξέςεη ηελ αληίδξαζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ.  

  Καζειώλνληαο ηηο αληηδξάζεηο ηνπο κέζα από ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπλερώλ 

πιεγκάησλ θαη κε ηε ρξήζε ηνπ ςεύδνπο δεκηνπξγνύλ ζηα θνηλσληθά ζώκαηα εθείλν 

ην ζνθ πνπ είλαη ηόζν απαξαίηεην γηα ηελ παξάιπζε ησλ πηζαλώλ αληηδξάζεσλ. Μηα 

βαζηθή παξάκεηξνο ηεο πξνπαγάλδαο είλαη  ε δεκηνπξγία κηαο αηκόζθαηξαο πνπ ζα 

πείζεη από κόλε ηεο ηνπο εξγαδόκελνπο πσο δελ ππάξρνπλ ρξήκαηα. Καλείο δε 

κπαίλεη θαλ ζηνλ θόπν λα εμεγήζεη ηη είλαη ην ρξήκα θαη πσο δεκηνπξγείηαη. Καη νύηε 

ρξεηάδεηαη. Σα κόλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη ε θαιιηέξγεηα ηξόκνπ ζηνπο εξγαδόκελνπο. 

Καλείο δε κπαίλεη ζηνλ θόπν λα εμεγήζεη πσο ράζεθαλ ηα ρξήκαηα από όιεο ηηο 

αλαπηπγκέλεο ρώξεο. Γηαηί νη εξγαδόκελνη δελ έρνπλ πιένλ ηε δπλαηόηεηα λα 

αγνξάδνπλ ην αγαζά πνπ παξάγνπλ. Καη ράζεθαλ πξαγκαηηθά ηα ρξήκαηα; Φηώρπλε 

ζπλνιηθά θαη μαθληθά όινο ν αλαπηπγκέλνο θόζκνο; Φπζηθά όρη. (δεο θαη    

http://eparistera.blogspot.com/2010/11/2.html )     

  Αλ θαη είλαη γεγνλόο πσο έλα κεγάιν κέξνο ηεο παγθόζκηαο παξαγσγήο έρεη 

κεηαθεξζεί εθηόο ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξώλ ηα ρξήκαηα δε ιείπνπλ θαζόινπ από 

απηόλ. Κάζε άιιν.  Δθείλν πνπ πξαγκαηηθά ζπλέβε ήηαλ κηα αζύιιεπηε, γηα ηα κέρξη 

ηώξα δεδνκέλα, έληαζε ηεο αληζνθαηαλνκήο ηνπ πινύηνπ κεηαμύ ησλ ηάμεσλ ησλ 

αλαπηπγκέλσλ ρσξώλ. Υξήκαηα δελ ππάξρνπλ πξάγκαηη αιιά όρη γηα όινπο. Γελ 

ππάξρνπλ γηα όζνπο εξγάδνληαη. Γηα ηε δηεζλή θαπηηαιηζηηθή ηάμε ππάξρνπλ θαη 

απμάλνληαη ξαγδαία. Δίλαη αθξηβώο ηόζα όζα πθαξπάδνληαη από ηνπο εξγαδόκελνπο. 

Αο πξνζπαζήζνπκε λα δνύκε κε αξηζκνύο ηελ παξαπάλσ δηαπίζησζε.   

   ηνλ αγγιόθσλν θόζκν ππάξρνπλ θάπνηνη όξνη κε ηνπο νπνίνπο νλνκάδνπλ ηνπο 

πινύζηνπο θαη ηνπο πνιύ πινύζηνπο.  Οη όξνη απηνί είλαη  High Net Worth Individuals 

θαη Ultra    High Net Worth Individuals. ηελ πξώηε θαηεγνξία αλήθνπλ εθείλα ηα 

άηνκα ησλ νπνίσλ ε ρξεκαηννηθνλνκηθή (κεηνρέο θαη ινηπά ραξηηά) πεξηνπζία θαη 

κόλν είλαη κεγαιύηεξε από έλα εθαηνκκύξην δνιάξηα. ηελ δεύηεξε θαηεγνξία 

αλήθνπλ εθείλα ηα άηνκα ησλ νπνίσλ ε πεξηνπζία ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά κόλν 

ζηνηρεία είλαη πάλσ από 30 εθαηνκκύξηα δνιάξηα. Σα άηνκα ηεο πξώηεο θαηεγνξίαο 

ππνινγίδεηαη όηη αλέξρνληαη, ζε όιν ηνλ θόζκν, ζε 9,5 εθαηνκκύξηα ελώ ζηε δεύηεξε 

θαηεγνξία  αλέξρνληαη ζε 95.000.  Ο ζπλνιηθόο ρξεκαηννηθνλνκηθόο θαη κόλν 

πινύηνο ησλ αηόκσλ ησλ δύν παξαπάλσ  θαηεγνξηώλ αλεξρόηαλ ην 2008 ζε 32,8 

ηξηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα. Σν παξαπάλσ πνζό είλαη κεγαιύηεξν από ην δηπιάζην 

ηνπ ΑΔΠ ησλ ΗΠΑ ελώ ήηαλ κεησκέλν θαηά 19,5%, ζε ζρέζε κε ην 2007, ιόγσ ηνπ 

http://eparistera.blogspot.com/2010/11/2.html
Pan
Highlight

Pan
Highlight



2 
 

μεζπάζκαηνο ηεο παγθόζκηαο θαπηηαιηζηηθήο θξίζεο. Η  Merryll Lynch, δηαρεηξίζηξηα 

ηνπ πινύηνπ πνιιώλ από απηά ηα άηνκα, εθδίδεη ην  Wealth World Report. Από ηελ 

παξαπάλσ έθδνζε βιέπνπκε, ζηα επόκελα δηαγξάκκαηα, ην κέγεζνο ηνπ 

ζπζζσξεπκέλνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θαη κόλν πινύηνπ (δηάγξακκα 1), ηνλ αξηζκό 

ησλ αηόκσλ πνπ ηνλ θαηέρνπλ αλά κεγάιεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο (δηάγξακκα 2) θαη 

ηνλ αξηζκό ησλ αηόκσλ απηώλ ζηηο θπξηόηεξεο θαπηηαιηζηηθέο ρώξεο.  

 

Γηάγξακκα 1 

 

Γηάγξακκα 2 
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Γηάγξακκα 3 

 
ΠΗΓΗ:http://www.capgemini.com/insights-and-resources/by-

publication/2009_world_wealth_report/ 

 

  Η παγθόζκηα θαπηηαιηζηηθή θξίζε είρε ζαλ απνηέιεζκα κα κεησζνύλ ηα άηνκα ησλ 

δύν παξαπάλσ θαηεγνξηώλ θαηά 24,6% θαη ν ζπζζσξεπκέλνο πινύηνο ηνπο λα 

κεησζεί θαηά 23,9%. Η «ηάμε» όκσο απνθαηαζηάζεθε γξήγνξα θη έηζη, ζύκθσλα κε 

ην Economist ηεο 24εο Ινπλίνπ ηνπ 2010, ν πινύηνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο 

απμήζεθε πάιη θαηά 16,3% (δηάγξακκα 4) κέζσ ηεο γεληθεπκέλεο επίζεζεο ζηα 

εηζνδήκαηα ησλ εξγαδόκελσλ..  

Γηάγξακκα 4 

ΠΗΓΗ:http://www.economist.com/node/16432912 

http://www.capgemini.com/insights-and-resources/by-publication/2009_world_wealth_report/
http://www.capgemini.com/insights-and-resources/by-publication/2009_world_wealth_report/
http://www.economist.com/node/16432912
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 Οη πξνβιέςεηο είλαη εμαηξεηηθά επλντθέο γηα ηνλ πινύην θαη ηνπο πινύζηνπο. Η 

έθζεζε ηεο Merryll Lynch πξνβιέπεη πσο ν ρξεκαηννηθνλνκηθόο πινύηνο ησλ 

παξαπάλσ αηόκσλ ζα θηάζεη ην 2013 ηα 48,5 ηξηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα 

απμαλόκελνο κε εηήζην ξπζκό 8,1% (δηάγξακκα 5).  

 

Γηάγξακκα 5 

 
 

http://www.capgemini.com/insights-and-resources/by-

publication/2009_world_wealth_report/ 

 

  Πσο δηθαηνινγείηαη απηή ελ πξόβιεςε κε ην πνιύ κεγάιν απηό πνζνζηό αύμεζεο 

θαη κάιηζηα κέζα ζε θαηάζηαζε ύθεζεο; Γηα λα κπνξέζνπκε λα απαληήζνπκε ζην 

εξώηεκα ζα πξέπεη λα αλαηξέμνπκε πίζσ θαη λα δνύκε ηόζν ηε κεηαβνιή ζηε 

ζπζζώξεπζε πινύηνπ ζηηο αλαπηπγκέλεο ρώξεο όζν θαη ηα αίηηά ηνπ. ηα επόκελα 

δηαγξάκκαηα βιέπνπκε ηε κεηαβνιή ζην εηζόδεκα ζηηο ΗΠΑ θαη ηελ Ιαπσλία από ηε 

δεθαεηία ηνπ 1970 έσο ζήκεξα.  
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Διάγραμμα 6 

ΔΙΟΓΗΜΑ ΣΙ ΗΠΑ 

 

Διάγραμμα 7 

ΔΙΟΓΗΜΑ ΣΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ 

 

ΠΗΓΗ: http://www.stat.go.jp/english/data/img/eh_hand.gi    

  Δθείλν πνπ παξαηεξνύκε ζηα πξνεγνύκελα δηαγξάκκαηα είλαη αθ’ ελόο κελ ηελ 

αύμεζε  ηνπ εηζνδήκαηνο, ζε νλνκαζηηθέο ηηκέο, όισλ ησλ θνηλσληθώλ ηάμεσλ θαη 

νκάδσλ αιιά θαη ηελ έληαζε ηεο αληζνθαηαλνκήο ηνπ παξαγόκελνπ πινύηνπ κε ην 

πέξαζκα ησλ εηώλ. Σελ ίδηα εηθόλα ζα πάξνπκε θαη γηα ηελ θαηαλνκή ησλ 

εηζνδεκάησλ ζε όιεο ηηο αλαπηπγκέλεο ρώξεο. Καη όρη κόλν ζηηο αλαπηπγκέλεο.  ηα 

δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνύλ βιέπνπκε ηόζν ηελ αύμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ζηελ 

Κίλα θαη ηελ Ιλδία από ην 1970 σο ην 2000 όζν θαη ηε κεγάιε αληζνθαηαλνκή ηνπ 

πινύηνπ.  

http://www.stat.go.jp/english/data/img/eh_hand.gi
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Διάγραμμα 8 

 

ΔΙΟΓΗΜΑ ΣΗΝ ΚΙΝΑ 

 
 

Διάγραμμα 9 

 

ΔΙΟΓΗΜΑ ΣΗΝΙΝΓΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Από ηε δεθαεηία ηνπ 1970 αξρίδεη κηα όιν θαη εληεηλόκελε αληζνθαηαλνκή ηνπ 

παξαγόκελνπ πινύηνπ ζηηο αλαπηπγκέλεο ρώξεο. ην επόκελν δηάγξακκα βιέπνπκε 

ηελ θαηαλνκή ηνπ πινύηνπ κεηαμύ ηνπ εθαηνζηεκόξηνπ ησλ πιένλ πινύζησλ θαη ησλ 

90 θαηώηεξσλ εθαηνζηεκνξίσλ ζηηο ΗΠΑ. Βιέπνπκε ηελ ηεξάζηηα αύμεζε ηνπ 

πινύηνπ ηνπ 1% ησλ πινπζίσλ θαη ηελ παξάιιειε κείσζε ηνπ πινύηνπ ηνπ 90% ηνπ 

πιεζπζκνύ. Η θαηάζηαζε ην 2007 είρε επαλέιζεη ζηα επίπεδα αληζνθαηαλνκήο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1920.  

Pan
Highlight
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Διάγραμμα 10 

 

   ην επόκελν δηάγξακκα κπνξνύκε λα δνύκε ηε ζπκπιεξσκαηηθόηεηα κεηαμύ ηνπ 

εηζνδήκαηνο πνπ θαηαιήγεη ζηνπο πην πινύζηνπο θαη ηνπο θησρόηεξνπο από ην 1910 

σο ην 2007.  

Διάγραμμα 11 

 

 

  Σν 2007 ην 25% ηνπ ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο πνπ παξήρζεη ζηηο ΗΠΑ θαηέιεμε ζηα 

ζεζαπξνθπιάθηα ηνπ 1% ηνπ πιεζπζκνύ. Σν ίδην θαηλόκελν παξαηεξείηαη ζε όιν ηνλ 

θόζκν.  Η αληζνθαηαλνκή ηνπ πινύηνπ θαίλεηαη γηα ηε Βξεηαλία ζηνλ επόκελν 

πίλαθα. 
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ΠΙΝΑΚΑ 1 

ΓΔΚΑΣΗΜΟΡΙΟ ΜΔΡΙΓΙΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΔΡΙΓΙΟ ΠΛΟΤΣΟΤ 

90-100 26 45 

80-90 14 16 

70-80 12 10 

60-70 10 10 

50-60 9 8 

40-50 8 5 

30-40 7 4 

20-30 6 2 

10-20 5 0 

0-10 4 0 
ΠΗΓΗ: Artis, The UK Economy. ζ 279 

  ύκθσλα κε έξεπλα ηνπ Γηεζλνύο Ιλζηηηνύηνπ Αλάπηπμεο θαη Οηθνλνκηθήο Έξεπλαο 

ηνπ ΟΗΔ θαηά ην 2006 ην 2% ησλ πινπζηόηεξσλ αλζξώπσλ ζηνλ θόζκν θαηέρεη ην 

50% ηνπ παγθόζκηνπ πινύηνπ. Ση ήηαλ εθείλν πνπ ελέηεηλε ηελ αληζνθαηαλνκή ηνπ 

παξαγόκελνπ πινύηνπ. Γελ πξέπεη λα καο δηαθεύγεη πσο ε αληζνθαηαλνκή είλαη ε 

πεκπηνπζία ηνπ θαπηηαιηζκνύ. Δθείλν ην νπνίν καο απαζρνιεί επνκέλσο εδώ είλαη ε 

επηηάρπλζε ζηελ έληαζε ηεο αληζνθαηαλνκήο. ην επόκελν δηάγξακκα βιέπνπκε ηελ 

πνζνζηηαία κεηαβνιή ζην εηζόδεκα ηνπ 95νπ θαη ηνπ 20νπ εθαηνζηεκνξίνπ θαζώο θαη 

ηε δηάκεζν ζηηο ΗΠΑ όπσο δίλνληαη από ηελ Δπηηξνπή Οηθνλνκηθώλ πκβνύισλ ησλ 

ΗΠΑ .   

Διάγραμμα 12 

 

ΠΗΓΗ: Gilpin. Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΙΟΤ ΚΑΠΙΣΑΛΙΜΟΤ ζ 369. 

  Σν πξώην επνκέλσο αίηην ηεο αύμεζεο ηνπ ξπζκνύ ζπζζώξεπζεο ηνπ πινύηνπ 

βξίζθεηαη ζηε κείσζε ησλ πξαγκαηηθώλ κηζζώλ ζηνλ αλαπηπγκέλν θόζκν από ηε 

δεθαεηία ηνπ 1970 (ιεπηνκεξήο παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο ησλ πξαγκαηηθώλ κηζζώλ 

θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ βξίζθεηαη ζην http://eparistera.blogspot.com/2010/10/blog-

post_30.html).  ην επόκελν δηάγξακκα βιέπνπκε ηηο κεηαβνιέο ηνπ πξαγκαηηθνύ 

ρξένπο, ηνλ πξαγκαηηθό νηθηαθό πινύην, ην παγκαηηθό δηαζέζηκν εηζόδεκα θαη ηελ  

πξαγκαηηθή απνηακίεπζε ηνπ ζπλόινπ ησλ λνηθνθπξηώλ ζηηο ΗΠΑ από ην 1960 σο ην 

http://eparistera.blogspot.com/2010/10/blog-post_30.html
http://eparistera.blogspot.com/2010/10/blog-post_30.html
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2010 όπσο έρνπλ ππνινγηζηεί από ηελ Federal Reserve bank of San Fransisco. 

Παξαηεξνύκε ηελ ηαρύηαηε αύμεζε ηνπ ρξένπο ησλ λνηθνθπξηώλ ζε ζρέζε κε ηνπο 

δείθηεο ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηηο απνηακίεπζεο. 

Διάγραμμα 13  

 

ΠΗΓΗ: http://www.frbsf.org/index.html 

  ην ζύλνιν ησλ δεδνκέλσλ πνπ παξνπζηάζακε βιέπνπκε ηελ ππνρώξεζε ηεο 

αληζνθαηαλνκήο ηνπ παξαγόκελνπ πινύηνπ ζηηο αλαπηπγκέλεο ρώξεο από ηε 

δεθαεηία ηνπ 1930 θαη κεηά θαη ηελ ηδηαίηεξε έληαζή ηεο από ηε δεθαεηία ηνπ 1970. Οη 

ιόγνη γηα ηε κείσζε ηεο έληαζεο ηεο αληζνθαηαλνκήο από ηε δεθαεηία ηνπ 1930 σο ηε 

δεθαεηία ηνπ 1970 είλαη πνιινί. Μεηαμύ απηώλ ζπγθαηαιέγνληαη, σο νη 

ζεκαληηθόηεξνη, ε άλνδνο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο, ε άλνδνο ηεο δύλακεο ησλ 

εξγαηηθώλ θνκκάησλ, ε ύπαξμε ησλ ρσξώλ ηνπ ζνζηαιηζκνύ άζρεηα κε ηα 

πξνβιήκαηά ηνπο, θαζώο θαη ιόγνη πνπ άπηνληαη ηηο ίδηαο ηεο εμέιημεο ηνπ 

θαπηηαιηζκνύ. Όια ηα παξαπάλσ αλεηξάπεζαλ από ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη 

ηδηαίηεξα κεηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980 νπόηε θαη μεθίλεζε ε βίαηε επίζεζε ζηα 

εηζνδήκαηα θαη ζηηο θαηαθηήζεηο ησλ αξγαδνκέλσλ.  

   Η δεύηεξε αηηία ηεο κεγάιεο έληαζεο ζηε ζπζζώξεπζε πινύηνπ είλαη ε θνξνινγηθή 

πνιηηηθή ησλ θαπηηαιηζηηθώλ θξαηώλ από ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θπξίσο θαη κεηά. Οη 

ζπληειεζηέο θνξνιόγεζεο ησλ εηαηξηθώλ θεξδώλ θαη ηνπ πινύηνπ κεηώλνληαλ 

ζπλερώο θαη εμαθνινπζνύλ λα κεηώλνληαη ζε κηα ζπλερή πξνζπάζεηα ηνπ θεθαιαίνπ 

γηα ηελ θαηάρηεζε θνξνινγηθήο αζπιίαο. Οη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο κεηώλνληαλ 

ζπλερώο κε ην αζηείν πξόζρεκα ηεο ππνβνήζεζεο ησλ επελδύζεσλ. Δπελδύζεηο 

παξαγσγηθέο θπζηθά δε γίλνληαλ ζε κηα αγνξά ε νπνία έπαζρε ήδε ζνβαξά από 

ππνθαηαλάισζε θαη ζηελ νπνία νη παξαγσγηθέο δπλάκεηο βξίζθνληαλ ήδε ζην 70%, 

θαη ιηγόηεξν, ηεο παξαγσγηθήο ηνπο ηθαλόηεηαο. ηνλ πίλαθα θαη ζην δηάγξακκα πνπ 

αθνινπζνύλ βιέπνπκε ηε ρξνληθή εμέιημε ησλ ζπληειεζηώλ θνξνιόγεζεο ησλ 

εηαηξηθώλ θεξδώλ ζηηο θπξηόηεξεο θαπηηαιηζηηθέο ρώξεο.  

 

 

http://www.frbsf.org/index.html
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ΠΙΝΑΚΑ 2 

 

ΦΟΡΟΙ ΣΑ ΔΣΑΙΡΙΚΑ ΚΔΡΓΗ 

 

 ΗΠΑ ΒΡΔΣΑΝΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΙΑΠΩΝΙΑ ΙΣΑΛΙΑ 

1981 46 52 50 60 42 40 

1984 46 45 50 60 43,3 52,2 

1987 40 35 45 60 42 52,2 

1990 34 34 42 54,5 37,5 52,2 

1993 35 33 33,3 56,5 37,5 52,2 

1996 35 33 36,66 55,9 37,5 53,2 

1999 35 30 40 52 30 37 

2002 35 30 35,43 38,9 30 36 

2005 35 30 34,95 38,9 30 33 

2008 35 28 34,43 30,18 30 27,5 

2009 35 28 34,43 30,18 30 27,5 

 
ΠΗΓΗ:http://www.oecd.org/document/60/0,2340,en_2649_34533_1942460_1_1_1_1
,00.html#cci 
 
Διάγραμμα 14 

 

   Παξαηεξνύκε κηα ξαγδαία κείσζε ηεο θνξνιόγεζεο ησλ εηαηξηθώλ θεξδώλ ζε όιν 

ην παξαπάλσ ρξνληθό δηάζηεκα ε νπνία έθηαζε θαη ην 50% ζε νξηζκέλεο ρώξεο.    

ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί βιέπνπκε ηηο κεηαβνιέο ησλ θνξνινγηθώλ 

ζπληειεζηώλ ζηηο ΗΠΑ από ην 1960 σο ην 2004 αλά εθαηνζηεκόξην εηζνδήκαηνο. 

Παξαηεξνύκε ηε κείσζε θαηά 50% πεξίπνπ ησλ ζπληειεζηώλ θνξνιόγεζεο ηνπ 

0,01% ηνπ πην πινύζηνπ κέξνπο ησλ ακεξηθαλώλ πνιηηώλ θαη ηελ αύμεζε ησλ 

θνξνινγηθώλ ζπληειεζηώλ ησλ κεζαίσλ θπξίσο εηζνδεκάησλ, ελώ ππήξμε θαη κηα 

κηθξή ειάθξπλζε ησλ ρακειόηεξσλ εηζνδεκάησλ από ηε δεθαεηία ηνπ 1990 θαη κεηά.  

 

http://www.oecd.org/document/60/0,2340,en_2649_34533_1942460_1_1_1_1,00.html#cci
http://www.oecd.org/document/60/0,2340,en_2649_34533_1942460_1_1_1_1,00.html#cci
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Διάγραμμα 15 

 

ΠΗΓΗ:http://www.ritholtz.com/blog/category/taxes-and-policy/ 

  Αθνύ όκσο νη θόξνη επί ησλ εηαηξηθώλ θεξδώλ θαη ησλ πην πινύζησλ πνιηηώλ 

κεηώλνληαλ δξακαηηθά θαη ηα θξαηηθά θνξνινγηθά έζνδα παξέκελαλ ηνπιάρηζηνλ 

ζηαζεξά ζαλ πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ, εθείλνη πνπ θαινύληαλ λα αλαπιεξώζνπλ ηελ 

απώιεηα ήζαλ νη εξγαδόκελνη. Σν πξώην κέηξν ην νπνίν ήξζε λα αλαπιεξώζεη ηελ 

απώιεηα θνξνινγηθώλ εζόδσλ από ηε κείσζε ηεο εηαηξηθήο θνξνινγίαο ήηαλ ε 

έκκεζε θνξνινγία, ε νπνία επηβαξύλεη ηνπο εξγαδόκελνπο θαη ηα πην θησρά 

θνηλσληθά ζηξώκαηα.   Πέξα όκσο από ηελ έκκεζε θνξνινγία από ην 1950 θαη κεηά 

είρε μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία ηεο αύμεζεο ηεο άκεζεο θνξνινγίαο ησλ εηζνδεκάησλ 

από ηνπο κηζζνύο. ην δηάγξακκα16 βιέπνπκε ηελ εμέιημε ηεο θνξνινγίαο ησλ 

κηζζώλ ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο από ην 1935 σο ην 2005 θαη ζην δηάγξακκα 17 ηνπο 

πξνζσπηθνύο θαη εηαηξηθνύο θνξνινγηθνύο ζπληειεζηέο ζηηο ρώξεο κέιε ηνπ ΟΟΑ. 

Διάγραμμα 16 

.  
 

ΠΗΓΗ: http://www.doctorhousingbubble.com/a-decade-of-slow-growth-why-the-united-states-will-face-a-decade-of-
economic-stagnation-and-face-a-l-shaped-recession-10-charts-and-pictures-as-to-why-this-will-occur/ 

http://www.doctorhousingbubble.com/a-decade-of-slow-growth-why-the-united-states-will-face-a-decade-of-economic-stagnation-and-face-a-l-shaped-recession-10-charts-and-pictures-as-to-why-this-will-occur/
http://www.doctorhousingbubble.com/a-decade-of-slow-growth-why-the-united-states-will-face-a-decade-of-economic-stagnation-and-face-a-l-shaped-recession-10-charts-and-pictures-as-to-why-this-will-occur/
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Διάγραμμα 17 

 

ΠΗΓΗ:http://www.oecd.org/document/60/0,2340,en_2649_34533_1942460_1_1_1_1
,00. 

   Καη δπν ιόγηα γηα ηελ Διιάδα. Η δηαδηθαζία έληαζεο ηεο αληζνθαηαλνκήο ηνπ 

παξαγόκελνπ πινύηνπ πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ αλαπηπγκέλν θόζκν από ηε δεθαεηία 

ηνπ 1970 ηζρύεη θαη γηα ηελ Διιάδα ζηελ νπνία κάιηζηα έιαβε θαη κεγαιύηεξε 

έληαζε. ύκθσλα κε κειέηε ηνπ θαζεγεηή καζεκαηηθώλ ζην ΣΔΙ ηεο Αζήλαο 

Υξήζηνπ Φξάγθνπ ε θαηαλνκή ηνπ πινύηνπ κεηαμύ ηνπ 20% ησλ πινπζηόηεξσλ θαη 

ηνπ 20% ησλ θησρόηεξσλ κεηαβαιιόηαλ ζπλερώο, ππέξ ησλ πινπζηόηεξσλ, κεηαμύ 

ηνπ 1960 θαη ηνπ 2010 ( δηάγξακκα 18).    

Διάγραμμα 18 

 

http://www.oecd.org/document/60/0,2340,en_2649_34533_1942460_1_1_1_1,00
http://www.oecd.org/document/60/0,2340,en_2649_34533_1942460_1_1_1_1,00
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 Απνηέιεζκα ηηο παξαπάλσ κεηαβνιήο ήηαλ ε Διιάδα λα θαηέρεη κία από ηηο πξώηεο 

ζέζεηο ζηε Δπξώπε ζηελ αληζνθαηαλνκή ηνπ πινύηνπ. «Η ζρέζε ηνπ θαηά θεθαιήλ 

εηζνδήκαηνο αλάκεζα ζην 20% πινπζηόηεξν θαη ζην 20% θησρόηεξν είλαη ζήκεξα 

7,4 ζηε Βξεηαλία, όπσο ζηηο Διιάδα θαη Ιζπαλία, ελώ ζηνλ επξσπατθό κέζν όξν 

είλαη 5,4 θαη 4 ζηηο Γαλία, Γεξκαλία, νπεδία.» (Κ. Βεξγόπνπινο Σν Μεγάιν Ρήγκα ζ 

325). ηε ιίζηα ησλ 500 πην πινύζησλ αλζξώπσλ ζηνλ θόζκν ηνπ πεξηνδηθνύ 

Forbes θηγνπξάξνπλ ηα νλόκαηα θαη δύν Διιήλσλ. ύκθσλα κε πξόζθαηε έξεπλα 

ηνπ Der Spiegel νη θαηαζέζεηο Διιήλσλ πνιηηώλ κόλν ζηηο ειβεηηθέο ηξάπεδεο 

αλέξρεηαη ζην ηιηγγηώδεο πνζό ησλ 600 δηζεθαηνκκπξίσλ επξώ. Δίλαη επίζεο γλσζηό 

πσο κεγάιεο θαηαζέζεηο Διιήλσλ βξίζθνληαη ζηηο θππξηαθέο θαη ζηηο βξεηαληθέο 

ηξάπεδεο. Αθόκε θη αλ ην ύςνο ησλ πνζώλ πνπ αλαθέξεη ην Der Spiegel είλαη 

ππεξβνιηθό είλαη γεγνλόο πσο νη θαηαζέζεηο Διιήλσλ πνιηηώλ ζε ηξάπεδεο ηνπ 

εμσηεξηθνύ αλέξρνληαη ζε εθαηνληάδεο δηζεθαηνκκύξηα επξώ.  

  Δθεί ινηπόλ πήγαλ ηα ρξήκαηα από ηελ θαηαιήζηεπζε ηνπ πινύηνπ πνπ παξήγαγαλ 

νη Έιιελεο εξγαδόκελνη γηα κηα καθξά ζεηξά εηώλ. Καη νη θαηαζέζεηο απηέο δελ είλαη 

θπζηθά ησλ εξγαδόκελσλ. Δθεί θαηέιεμαλ θαη ηα δάλεηα ηα νπνία έπαηξλε ην ειιεληθό 

θξάηνο θαη θαινύληαη λα πιεξώζνπλ ηώξα νη Έιιελεο εξγαδόκελνη. Δθεί θαηάιεμαλ 

θαη νη ακαξησιέο επηδνηήζεηο ζηνπο βηνκήραλνπο κε ηνπο πεξηβόεηνπο 

αλαπηπμηαθνύο λόκνπο. Κακηά παξαγσγηθή αλάπηπμε θπζηθά δελ εξρόηαλ θαη ηα 

ρξήκαηα θαηάιεγαλ ζηηο ειβεηηθέο ηξάπεδεο. Καη ην ίδην παηρλίδη εμαθνινπζεί λα 

παίδεηαη θαη ηώξα. ηάρηε ζηα κάηηα ησλ εξγαδόκελσλ νη «αλαπηπμηαθνί» λόκνη πνπ 

κνηξάδνπλ ρξήκαηα ησλ εξγαδόκελσλ ζην θεθάιαην θαη νη εξγαδόκελνη ειπίδνπλ πσο 

ζα βξνπλ δνπιεηά δεκηνπξγώληαο πεξηνπζίεο ζηνπο βηνκήραλνπο. Φξνύδεο ειπίδεο. 

Κακηά ειπίδα δελ πξέπεη λα έρνπλ. Κακηά παξαγσγηθή αλάπηπμε δελ πξόθεηηαη λα 

έξζεη θαη ηα ρξήκαηά ηνπο ζα θαηαιήμνπλ θαη πάιη ζηηο ειβεηηθέο ηξάπεδεο.  

   Ίζσο θπζηθά αλαξσηεζεί θαλείο ηη ηα θάλνπλ ηόζα ρξήκαηα. Απιά ηα δαλείδνπλ 

ζηα λνηθνθπξηά θαη ζηα θξάηε ππνζεθεύνληαο ην ζύλνιν ησλ πεξηνπζηαθώλ 

ζηνηρείσλ ηνπο. Οη θύξηεο επνκέλσο αηηίεο ηεο κεγάιεο ζπζζώξεπζεο πινύηνπ ζηε 

παγθόζκηα αζηηθή ηάμε εληνπίδνληαη ζηελ επίζεζε ζηα εηζνδήκαηα ησλ εξγαδόκελσλ 

θαη ζηε θνξνινγηθή αζπιία. Καη ηα δύν παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά εληείλνληαη 

παίξλνληαο εμαηξεηηθά επηζεηηθή κνξθή από ην 2008 θαη ηελ εθδήισζε κηαο αθόκε 

θάζεο ηεο γεληθεπκέλεο θξίζεο ηνπ θαπηηαιηζκνύ πνπ ζνβεί από ηε δεθαεηία ηνπ 

1970. Σν πξόβιεκα επνκέλσο ησλ νηθνλνκηώλ ηνπ αλαπηπγκέλνπ θαπηηαιηζκνύ δελ 

είλαη ε έιιεηςε ρξεκάησλ αιιά ην αθξηβώο αληίζεην. Η ζπζζώξεπζε ηεξάζηησλ 

ρξεκαηηθώλ θεθαιαίσλ πνπ ζε κηα ελαγώληα πξνζπάζεηα απμεκέλεο θεξδνθνξίαο 

επηηίζεληαη ζην εηζόδεκα ησλ εξγαδνκέλσλ κε έλα ηξόπν άγξην νδεγώληαο ηνπο 

εξγαδόκελνπο ζε απειπηζία θαη νξγή θαη ηηο θνηλσλίεο ζην ράνο.  
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ΛΔΦΣΑ ΤΠΑΡΥΟΤΝ. ΜΔΡΟ 2ν. Ζ ΦΣΩΥΔΗΑ 

 

  Πψο λα νξίζεη θαλείο ηε θηψρεηα; Πνηνλ κπνξνχκε λα θαηαηάμνπκε ζηνπο θησρνχο 

θαη κε πνηα θξηηήξηα; Πνηα είλαη ε απφιπηε θηψρεηα; Πξάγκαηη κπνξνχκε λα 

δηαθξίλνπκε πσο ηα φξηα ηεο θηψρεηαο είλαη αζαθή γηα λα θαζνξηζηνχλ κε έλα 

ζπγθεθξηκέλν εμσηζηνξηθφ θαη απφιπην ηξφπν. Ζ θηψρεηα είλαη κηα έλλνηα ζρεηηθή θαη 

σο ηέηνηα ζα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη ζε απηφ ην άξζξν. Φηψρεηα είλαη επνκέλσο ε 

θαηάζηαζε εθείλε ηνπ αηφκνπ θαηά ηελ νπνία απηφ δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα  λα θαηέρεη 

εθείλν ην ειάρηζην ζχλνιν αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ηα νπνία θαζνξίδνληαη απφ ην 

επίπεδν αλάπηπμεο ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο 

επνρήο ηνπ θηαη ηεο θνηλσλίαο ηνπ. Τπνρξεσλφκαζηε λα πξνβνχκε ζηηο παξαπάλσ 

επηζεκάλζεηο γηαηί, ηα ηειεπηαία ρξφληα, ππάξρεη κηα ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα λα 

νξηζηεί έλα απφιπην κέγεζνο γηα ηε θηψρεηα κε ζηφρν ηελ απφθξπςε ηεο έληαζεο ηεο 

αληζνθαηαλνκήο ηνπ παξαγφκελνπ πινχηνπ ζε παγθφζκην επίπεδν. ην παξαπάλσ 

πιαίζην ε Παγθφζκηα Σξάπεδα φξηζε, απζαίξεηα, σο απφιπηα θησρφ απηφλ πνπ ην 

εκεξήζην εηζφδεκά ηνπ είλαη θάησ απφ 1 δνιάξην θαη σο κέηξηα θησρφ απηφλ πνπ ην 

εηζφδεκά ηνπ είλαη θάησ απφ 2  δνιάξηα ηελ εκέξα. 

  Με ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ην αζηείν απηφ φξην θηψρεηαο είρε ζαλ απνηέιεζκα 

λα θέξλεη κεγάια ηκήκαηα ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ πάλσ απφ ην φξην απηφ έζησ 

θη αλ δελ έρνπλ θακηά δπλαηφηεηα λα θαιχςνπλ ηηο πξαγκαηηθά ζηνηρεηψδεηο αλάγθεο 

γηα θαιή ηξνθή, πφζηκν λεξφ, αμηνπξεπή ζηέγαζε θαη έλδπζε.  Δίλαη θπζηθά γεγνλφο 

πσο ε επέθηαζε, απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη κεηά,  ηεο έληαμεο λέσλ εξγαηηθψλ 

δπλάκεσλ ζηε δηαδηθαζία ηεο θαπηηαιηζηηθήο ζπζζψξεπζεο ζηηο πεξηνρέο ηεο 

λνηηναλαηνιηθήο Αζίαο, ηεο Ηλδίαο θαη ηεο Κίλαο αλέβαζε ην εζληθφ εηζφδεκα απηψλ 

ησλ ρσξψλ θαη ζε, θάπνην βαζκφ, θαη ην εηζφδεκα ησλ εξγαδφκελσλ απηψλ ησλ 

ρσξψλ.  Με ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο θαηαιήγνπλ ζπκπεξάζκαηα πνπ θαίλνληαη 

ζηα δχν επφκελα γξαθήκαηα. 

 
Γηάγξακκα 1 
 
ΟΡΗΟ ΦΣΏΥΔΗΑ ΓΗΑ 1$ ΣΖΝ ΖΜΔΡΑ Ή 495$ ΣΟ ΥΡΟΝΟ, ΓΗΑ 570$ ΚΑΗ ΓΗΑ 870$ 
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Διάγραμμα 2 

ΑΠΟΛΤΣΟ ΑΡΗΘΜΟ ΦΣΩΥΩΝ 

 

 

  Καη ηα δχν γξαθήκαηα καο δείρλνπλ ηε θηψρεηα λα ππνρσξεί ζηηο πην θησρέο 

ρψξεο. Δθεί δειαδή πνπ ην εκεξήζην εηζφδεκα είλαη έλα ή δχν δνιάξηα.  Σν ζέκα ηεο 

παγθφζκηαο θαηαλνκήο ηνπ πινχηνπ ην έρνπκε εμεηάζεη ζε πξνεγνχκελν άξζξν 

(http://eparistera.blogspot.com/2010/11/2.html) θη έηζη ηψξα ζα εμεηάζνπκε ηε 

θηψρεηα ζηνλ αλαπηπγκέλν θφζκν. Μήπσο έρνπκε θη εθεί κηα παξφκνηα 

πξαγκαηηθφηεηα; Μήπσο δειαδή θαη ζηηο ρψξεο ησλ αλαπηπγκέλσλ θαπηηαιηζηηθψλ 

νηθνλνκηψλ έρνπκε κηα φιν θαη κεγαιχηεξε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ αιιά θαη ηνπ 

απφιπηνπ αξηζκνχ ησλ θησρψλ; Φπζηθά ε θηψρεηα νξίδεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν 

ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο απ’ φηη ζηηο ππφ αλάπηπμε. Ωο θησρά νξίδνληαη ηα άηνκα 

ησλ νπνίσλ ην δηαζέζηκν εηζφδεκα είλαη θάησ απφ ην 60% ηνπ εζληθνχ δηακέζνπ 

δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο. Δπηπιένλ ζηελ Δπξψπε ρξεζηκνπνηνχληαη θαη δείθηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ιίζηα αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ.  

 Σα θξηηήξηα απηά ζπλδένληαη κε ηε δπλαηφηεηα ησλ αηφκσλ θαη ησλ λνηθνθπξηψλ λα 

έρνπλ ζπίηη, λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαηνρήο θαη ζπληήξεζεο απηνθηλήηνπ, λα έρνπλ 

ηε δπλαηφηεηα λα θξαηνχλ ην ζπίηη ηνπο δεζηφ, λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαηαλάισζεο 

ζπγθεθξηκέλσλ πνζνηήησλ θξέαηνο ή ςαξηψλ ηελ εβδνκάδα θαη θάπνηα άιια 

παξφκνηα. Με βάζε ηα παξαπάλσ θξηηήξηα ινηπφλ ζα πξνζεγγίζνπκε ην δήηεκα ηεο 

θηψρεηαο ζηνλ αλαπηπγκέλν θφζκν. Σα πεξηζζφηεξα απφ ζηνηρεία πνπ ζα 

πξνζθνκίζσ ζα είλαη πξνγελέζηεξα ηεο θξίζεο ηνπ 2008 θη απηφ δηφηη έηζη ζα 

θαηαδεηρηεί πσο ε έληαζε ηεο θηψρεηαο ζηνλ αλαπηπγκέλν θφζκν δελ είλαη 

ζπγθπξηαθή αιιά ζπζηεκηθή.   

 ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί βιέπνπκε ηε ρξνληθή κεηαβνιή ηνπ πνζνζηνχ αιιά 

θαη ηνπ απφιπηνπ αξηζκνχ ησλ θησρψλ ζηελ εγέηηδα ρψξα ηνπ θαπηηαιηζκνχ, ηηο 

ΖΠΑ, φπσο δίλνληαη απφ ην U.S Census  Bureau.  
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Διάγραμμα 3 

 

ΠΖΓΖ:http://www.census.gov/prod/2006pubs/p60-231.pdf 
 
   ην δηάγξακκα βιέπνπκε ηελ απμεηηθή πνξεία ηνπ αξηζκνχ ησλ θησρψλ ζηηο ΖΠΑ 

πξηλ ηελ εθδήισζε ηεο ηνπ 2008. Ζ δηαδηθαζία κεγέζπλζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ θησρψλ 

βιέπνπκε πσο είρε αξγήζεη απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970. Μεγάινο αξηζκφο πνιηηψλ 

ησλ ΖΠΑ εμαξηνχζε ηελ επηβίσζή ηνπ απφ ηα ζπζζίηηα έρνληαο πεξηπέζεη ζε κηα 

θαηάζηαζε ζρεδφλ απφιπηεο θηψρεηαο φπσο θαίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα 4. 

 
Διάγραμμα 4 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://www.census.gov/prod/2006pubs/p60-231.pdf&prev=/search%3Fq%3Dworld%2Bbank%26hl%3Del%26client%3Dfirefox-a%26channel%3Ds%26rls%3Dorg.mozilla:el:official%26hs%3D6gs%26sa%3DG&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhiZ53vm-wBPj9Pb7pjr3ZucHJLrvg
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   Σελ ίδηα θαηάζηαζε κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε θαη ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. ην επφκελν δηάγξακκα βιέπνπκε ην πνζνζηφ ηνπ 

πιεζπζκνχ πνπ βξίζθεηαη ζηα φξηα ηεο θηψρεηαο ζηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ  γηα ηα έηε 2008 

θαη 2009, ελψ ζηνλ πίλαθα 1 βιέπνπκε εμέιημε ηνπ ίδηνπ πνζνζηνχ απφ ην 2001 σο 

ην 2009.  

 

Διάγραμμα 5 

 

ΠΗΝΑΚΑ 1 

http://www.iobe.gr/media/elloik/IOBEGreek_econ_01_11.pdf 

   Ο ράξηεο ηεο θηψρεηαο δηακνξθσλφηαλ ζηελ Δ.Δ. θαηά ην 2008 φπσο θαίλεηαη 

παξαθάησ.  

http://www.iobe.gr/media/elloik/IOBEGreek_econ_01_11.pdf
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   ηα παξαπάλσ βιέπνπκε πσο έλα κεγάιν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο 

αλαπηπγκέλεο Δπξψπεο βξίζθεηαη θάησ απφ ηα φξηα ηεο θηψρεηαο πνπ ε ίδηα ε Δ.Δ. 

νξίδεη. Ση είλαη φκσο εθείλν ην νπνίν θαζφξηζε ηα παξαπάλσ κεγάια πνζνζηά 

θηψρεηαο ζηνλ αλαπηπγκέλν θφζκν;  Φηψρπλαλ μαθληθά νη πινχζηεο ρψξεο;   

   Αθφκε θαη νη απνινγεηέο ηνπ ζπζηήκαηνο αληηιακβάλνληαη πσο νη φξνη ππφ ηνπο 

νπνίνπο πξέπεη λα εμεηαζηεί ην δήηεκα ηεο θηψρεηαο ζηνλ αλαπηπγκέλν θφζκν 

ηίζεηαη ζε κηα βάζε ε νπνία πξέπεη λα απαληά ζε δχν δεηήκαηα. Σν πξψην είλαη ην 

ζέκα ηεο θαηαλνκήο ηνπ παξαγφκελνπ πινχηνπ κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ θαη 

ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη ε δηαρξνληθή κεηαβνιή ηνπ. Σν δεχηεξν δήηεκα είλαη ην 

αλ  κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαη ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ν ζπλνιηθφο 

φγθνο ησλ αγαζψλ  θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ησλ 

εξγαδφκελσλ κεηαβάιινληαη θαη πξνο πνηα θαηεχζπλζε.  Σν πξψην δήηεκα έρεη λα 
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θάλεη κε ηελ έληαζε ηεο αληζνθαηαλνκήο ην θνηλσληθά παξαγφκελνπ πινχηνπ ελψ ην 

δεχηεξν κε ηνπο πξαγκαηηθνχο κηζζνχο θαη ηε ρξνληθή κεηαβνιή ηνπο.   

  Ζ ζρεηηθή έλλνηα ηεο θηψρεηαο επνκέλσο γηα λα κελ απνθξχπηεη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ αθνξνχλ ην επίπεδν αλάπηπμεο ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ θαη ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο κηαο θνηλσλίαο πξέπεη λα ζπλδέεηαη άκεζα κε ην ζπλνιηθά 

παξαγφκελν πινχην θαη ηνλ ηξφπν θαηαλνκήο ηνπ. Δθείλν δειαδή πνπ έρεη ζεκαζία 

είλαη πην πνζνζηφ ηνπ πινχηνπ θαηαιήγεη ζην ζπιινγηθφ εξγάηε θαη πην ζην 

θεθάιαην. (κε ηνλ φξν εξγάηεο ελλνψ ην κηζζσηφ πνπ ην θχξην εηζφδεκά ηνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηε κηζζσηή εξγαζία θαη πνπ ηαπηφρξνλα δελ έρεη ζρέζε δηεχζπλζεο 

κε ην θεθάιαην).  έλαο δείθηεο ν νπνίνο κεηξά ηελ έληαζε ηεο αληζνθαηαλνκήο είλαη ν 

δείθηεο Gini. 

   ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί βιέπνπκε ην δείθηε Gini γηα φιεο ηηο ρψξεο ην 2008. ( 

Ο δείθηεο Gini κεηξά ηελ αληζνθαηαλνκή ηνπ πινχηνπ. Σν 1 αληηζηνηρεί ζηελ απφιπηε 

αληζνθαηαλνκή θαη ην 0 ηελ ίζε θαηαλνκή) 

 

 

 
 . ηα δχν επφκελα δηαγξάκκαηα βιέπνπκε ηνπο ζρεηηθνχο δείθηεο γηα ηηο ΖΠΑ θαη ηε 

Βξεηαλία. Ζ ζπκπεξηθνξά είλαη παλνκνηφηππε.  
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Διάγραμμα 6 

 

 
Διάγραμμα 7 

  
 

   Σν ίδην δηάγξακκα ζα παίξλακε φπνηα ρψξα ηνπ αλαπηπγκέλνπ θαπηηαιηζκνχ θη αλ 

επηιέγακε. Ο δείθηεο Gini ηεο αληζνθαηαλσκήο ηνπ παξαγφκελνπ πινχηνπ απφ ηε 

δεθαεηία ηνπ 1970 θαη κεηά εκτινάςςεται ςτισ αναπτυγμένεσ χώρεσ.  

 Ζ κφλε δηαθνξά πνπ ζα βξίζθακε είλαη ζην ρξφλν ζηνλ νπνίν άξρηζε ε αχμεζε ηνπ 

δείθηε αιιά θαη ηελ έληαζή ηνπ. ηε Γαιιία θαη ηελ Ηηαιία, γηα παξάδεηγκα, ε αχμεζε 

ζηελ έληαζε ηεο αληζνθαηαλνκήο άξρηζε αξγφηεξα, θαηά ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1980, θαη είρε κηθξφηεξε έληαζε.   ην επφκελν δηάγξακκα βιέπνπκε ηελ θαηαλνκή 

ηνπ παξαγφκελνπ πινχηνπ ζηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ γηα ην 2008 θαη ην 2009.   
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Διάγραμμα 8 

 

 

http://www.iobe.gr/media/elloik/IOBEGreek_econ_01_11.pdf  

  Πέξα φκσο απφ ηελ δηακνξθσκέλε ζε θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή θαηάζηαζε κεγάιε 

ζεκαζία έρεη ν ξπζκφο κεηαβνιήο ηεο αληζνθαηαλνκήο θαζψο θαη ηα αίηηα πνπ 

νδεγνχλ ζηε κεηαβνιή ηεο. Οη ρξφλνη κεηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980 ραξαθηεξίδνληαη 

απφ κηα φιν θαη απμαλφκελε έληαζε ηεο αληζνθαηαλνκήο ζηνλ νηθνλνκηθά 

αλαπηπγκέλν θφζκν. ην επφκελν δηάγξακκα βιέπνπκε ηε ρξνληθή κεηαβνιή ζην 

εηζφδεκα ηνπ 1% ησλ πην πινχζησλ θαη ζην εηζφδεκα ηνπ 90% ησλ θησρφηεξσλ ζηηο 

ΖΠΑ απφ ην 1920 σο ην 2007.  

 

Διάγραμμα 9 

 

http://seekingalpha.com/article/189649-wealth-disparities-in-u-s-approaching-1920s-

levels?source=feed 

http://www.iobe.gr/media/elloik/IOBEGreek_econ_01_11.pdf
http://seekingalpha.com/article/189649-wealth-disparities-in-u-s-approaching-1920s-levels?source=feed
http://seekingalpha.com/article/189649-wealth-disparities-in-u-s-approaching-1920s-levels?source=feed
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   Παξαηεξνχκε ηελ ηαρχηαηε κεηαβνιή ηεο κεηαμχ ηνπο ζρέζεο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 

1970 θαη κεηά. Ζ ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν κεγεζψλ αληηζηξέθεηαη πιήξσο κέζα ζηελ 

ηεζζαξαθνληαεηία 1970-2010 θαη απνθηά ηελ θαηαλνκή πνπ είρε θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 

1920. Σελ ίδηα αθξηβψο ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κεηαμχ ηνπ 1% ηνπ πιένλ πινχζηνπ 

ηκήκαηνο ηεο ακεξηθάληθεο θνηλσλίαο θαη ηνπ 90% ησλ πιένλ αζζελέζηεξσλ 

νηθνλνκηθά κπνξνχκε λα δνχκε θαη ζην επφκελν δηάγξακκα. Όπσο είλαη 

αλακελφκελν φηη πξνζηίζεηαη ζηνλ έλα αθαηξείηαη απφ ηνλ άιιν. 

 

 

Διάγραμμα 10 

 
 

Απφ ηα παξαπάλσ θαζίζηαηαη, λνκίδσ, ζαθέο πσο έλα φιν θαη εληεηλφκελν θχκα 

θηψρεηαο, απφιπηεο ή ζρεηηθήο, δηαηξέρεη ηνλ θνηλσληθφ θνξκφ ησλ νηθνλνκηθά  

αλαπηπγκέλσλ θαπηηαιηζηηθψλ ρσξψλ. Ση έγηλε ινηπφλ; Πσο θη εληείλεηαη ε θηψρεηα 

ζηηο αλαπηπγκέλεο θνηλσλίεο; Ο αξηζκφο ησλ θησρψλ θαη ε έληαζε ηεο θηψρεηαο 

ηνπο εμαξηάηαη θπζηθά απφ ην επίπεδν ηεο παξαγσγήο, ηεο αλάπηπμεο ησλ 

παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο κηαο θνηλσλίαο.  Ζ αιήζεηα είλαη 

πσο ν πινχηνο ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ, φπσο κεηξηέηαη απφ ην ΑΔΠ, απμαλφηαλ 

ζε φια απηά ηα ρξφληα. Ζ αιήζεηα απηή φκσο είλαη κηζή θαη ίζσο δε ιέεη πνιιά αλ δε 

ζπλδεζεί κε ηνλ ηξφπν θαηαλνκήο ηνπ κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ ην δηάγξακκα 

πνπ αθνινπζεί βιέπνπκε ηε κεηαβνιή πνπ ζπληειέζηεθε ζην πεδίν ηεο δηαλνκήο 

απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη κεηά παξαηεξψληαο ηε κεηαβνιή ζην νηθνγελεηαθφ 

εηζφδεκα ηνπ 95νπ θαη ηνπ 20νπ εθαηνζηεκνξίνπ θαζψο θαη ηε δηάκεζν ζηηο ΖΠΑ.  
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Διάγραμμα 15 

 

ΠΖΓΖ: Gilpin. Ζ ΠΡΟΚΛΖΖ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΚΑΠΗΣΑΛΗΜΟΤ 

   Ζ δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο απμήζεθε ε αληζνθαηαλνκή ηνπ θνηλσληθά 

παξαγφκελνπ πινχηνπ κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο 

ήηαλ ε γλσζηή δηαδηθαζία ηεο κείσζεο ησλ πξαγκαηηθψλ κηζζψλ, ηεο αλεξγίαο, ηεο 

απνδφκεζεο θαη θαηάξγεζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδφκελσλ, νη ειαζηηθέο 

ζρέζεηο εξγαζίαο ε εκηαπαζρφιεζε. ηα δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ κπνξνχκε 

λα παξαθνινπζήζνπκε ηελ πνξεία κείσζεο ησλ πξαγκαηηθψλ θαηψηαησλ κηζζψλ 

ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο θαη ην έηνο έλαξμή ηεο φπσο δίλνληαη θπξίσο απφ ηνλ 

ΟΟΑ ή απφ ηηο πεγέο πνπ αλαθέξνληαη ζην θάζε δηάγξακκα.   

Διάγραμμα11 

 

ΠΖΓΖ:http://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.342371.de/diw_wr_2009-28.pdf 

 

 

 

http://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.342371.de/diw_wr_2009-28.pdf
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Διάγραμμα 11 

 

ΠΖΓΖ:http://www.oecd.org/dataoecd/8/57/2080222.pdf 

Διάγραμμα 12 

 

ΠΖΓΖ:http://www.oecd.org/dataoecd/8/57/2080222.pdf 

 
 

http://www.oecd.org/dataoecd/8/57/2080222.pdf
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Διάγραμμα 13 

 

ΠΖΓΖ:http://www.oecd.org/dataoecd/8/57/2080222.pdf 

      ην επφκελν δηάγξακκα βιέπνπκε ηελ εμέιημε ησλ κηζζψλ ζηε Βξεηαλία φπσο 

παξνπζηάδνληαη απφ ηνλ Artis UK Economy απφ ην 1970 σο ην 1995. Όπνπ θαη πάιη 

παξαηεξνχκε ηε κείσζε ησλ πξαγκαηηθψλ κηζζψλ απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1970. 

 

Διάγραμμα 14 

 

ΠΖΓΖ: Artis UK Economy ζ 320 

  Απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ κεηαβνιψλ ζηηο ακνηβέο ησλ εξγαδφκελσλ ήηαλ λα 

εληαζεί ε αληζνθαηαλνκή ηνπ παξαγφκελνπ πινχηνπ κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ 

ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ, ησλ ρσξψλ δειαδή νη νπνίεο μεθίλεζαλ πξψηεο ην 

δξφκν ηεο παξαγσγηθήο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζε θαπηηαιηζηηθή βάζε.    Ζ 

δηαδηθαζία ηεο κείσζεο ησλ πξαγκαηηθψλ κηζζψλ ζπλέρηζε απηφεηε ηελ πνξεία ηεο 

ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο θαη θαηά ηελ πξψηε δεθαεηία ηνπ 21νπ αηψλα φπσο 

δείρλνπλ ηα δχν δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ θαη αθνξνχλ  ηηο ΖΠΑ θαη ηελ 

επξσδψλε.  

http://www.oecd.org/dataoecd/8/57/2080222.pdf
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Διάγραμμα 16 

 

http://www.td.com/economics/special/rk0907_wages.pdf 

Διάγραμμα 17 

 

http://www.td.com/economics/special/rk0907_wages.pdf 

   Δλψ ην εηζφδεκα ησλ πην πινχζησλ εμαθνινχζεζε λα απμάλεη κε ηαρείο ξπζκνχο, 

θαη κεηά ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, ην εηζφδεκα ησλ θησρφηεξσλ εξγαηηθψλ 

ηάμεσλ κεηψζεθε ή παξέκεηλε ζηαζεξφ. Αλ δνχκε ηελ κεηαβνιή ησλ εηζνδεκάησλ ζε 

πην πνιιά εθαηνζηεκφξηα ζα παξαηεξήζνπκε ην ράζκα κεηαμχ πινπζίσλ θαη 

θησρψλ λα δηεπξχλεηαη ζπλερψο θαζψο πξνρσξάκε πξνο ηνλ εηθνζηφ πξψην αηψλα 
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αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηά ηνπ. Αλ θαη ηα δηαγξάκκαηα αθνξνχλ ηηο ΖΠΑ νη κεηαβνιέο 

απηέο έγηλαλ ζε φιεο ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο κε δηαθνξεηηθή έληαζε. 

 

Διάγραμμα 18 

 
http://www.census.gov 

   Καη φρη κφλν απηφ. ην επφκελν δηάγξακκα βιέπνπκε πσο ην εηζφδεκα ησλ πην 

θησρψλ θαη κε ηε κηθξφηεξε εθπαίδεπζε ηκεκάησλ ηεο εξγαηηθήο ηάμεο γλψξηζαλ κηα 

απφιπηε κείσζε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη κεηά νδεγφληαο ηα ηκήκαηα απηά ησλ 

εξγαδφκελσλ ζηε θηψρεηα. .  

 

Διάγραμμα 19 

 

ΠΖΓΖ:http://economistsview.typepad.com/economistsview/2006/11/janet_yellen_ec.html 

 

    Πέξα φκσο απφ ηε κείσζε ησλ πξαγκαηηθψλ κηζζψλ ησλ εξγαδφκελσλ 

ζεκαληηθφηαην ξφιν ζηελ αληζνθαηαλνκή ηνπ πινχηνπ θαη ηε κεηαθνξά κηθξφηεξνπ 

πνζνζηνχ ηνπ ζπλνιηθά παξαγφκελνπ πινχηνπ πξνο ην ζπιινγηθφ εξγάηε παίδεη θαη 

ε απνξχζκηζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. Μέζσ απηήο θάζε θαηάρηεζε ησλ 

εξγαδφκελσλ επί ηνπ πινχηνπ αθαηξείηαη κε έλαλ αμαηξεηηθά βίαην θαη απνξπζκηζηηθφ 

ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο ηξφπν. ηνλ πίλαθα θαη ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζνχλ  

http://www.census.gov/
http://economistsview.typepad.com/economistsview/2006/11/janet_yellen_ec.html
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βιέπνπκε ηε ρξνληθή κεηαβνιή ησλ εκηαπαρνινχκελσλ ζαλ πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ 

ησλ εξγαδφκελσλ ζηηο θπξηφηεξεο θαπηηαιηζηηθέο ρψξεο θαη ζηνλ ΟΟΑ. 

 

ΠΗΝΑΚΑ  1 

 

 ΖΜΗΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟΗ ΑΝ ΠΟΟΣΟ ΣΩΝ ΤΝΟΛΗΚΑ  ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ 

 
ΠΖΓΖ: ΟΟΑ. http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=ALFS_SUMTAB 
Διάγραμμα 20 

Γηάγξακκα Γ.Π.Σ 

 ΓΔΡΜΑΝΗΑ ΓΑΛΛΗΑ ΒΡΔΣΑΝΗΑ ΖΠΑ ΗΑΠΩΝΗΑ ΗΣΑΛΗΑ ΟΟΑ 

1977       13 

1979  17,2  14   14 

1981  18,5  14,4 15,6  9,3 

1983 13,4 19 18,4 15,6 16,1 8 11,2 

1985 11 20,4 19,7 14,7 16,6 7,9 10,9 

1987 11 21,7 20,8 14,6 16,6 8,5 11,2 

1989 11,6 21,9 20,2 14,4 17,6 9 10,8 

1991 11,8 23,9 20,7 14,7 20 9 11,1 

1993 12,8 24,3 22,1 14,7 21,1 10 11,4 

1995 14,2 25 22,3 14 20,1 10,5 11,6 

1997 15,8 26 22,9 13,5 23,3 11,3 11,8 

1999 17,1 26,1 23 13,3 24,1 11,8 12,1 

2001 18,3 24,1 23 12,8 24,9 12,2 12,1 

2003 19,6 24,3 23,3 13,2 18,2 12 14,7 

2005 21,8 24 24 12,8 18,3 14,6 15,2 

2007 22,2 23,7 23,3 12 18,9 15,1 15,2 

2008 22,1 23,8 22,9 12,2 19,6 16,3 15,5 

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=ALFS_SUMTAB
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   Ο θίλδπλνο θηψρεηαο είλαη θπζηθφ λα εγγίδεη πεξηζζφηεξν απηά ηα επηζθαιψο 

εξγαδφκελα ηκήκαηα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. Ζ αιήζεηα ηεο πξφηαζεο θαίλεηαη ζην 

δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί.  

Διάγραμμα 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ζ δηαδηθαζία πνπ νδεγεί ζηε θηψρεηα, ζρεηηθή ή θαη απφιπηε,  φιν θαη εληείλεηαη θαη 

ζα νδεγεί  φιν θαη κεγαιχηεξα ηκήκαηα ησλ θνηλσληψλ ησλ αλαπηπγκέλσλ πξψηα 

ρσξψλ ζηελ εμαζιίσζε θαη ην πεξηζψξην. Σν ρεηξφηεξν δε απ’ φια είλαη πσο δελ 

ππάξρεη θακία ειπίδα. Κακία ειπίδα πνπ λα βξίζθεηαη κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Σα πάληα έρνπλ ηειεηψζεη. Ο θαπηηαιηζκφο ζα ηξψεη πιένλ ηα ίδηα ηα 

παηδηά ηνπ. Δίλαη πιένλ έλα ζχζηεκα πνπ απνδεκείηε ηαρχηαηα νδεγψληαο ηηο 

θνηλσλίεο ζην ράνο, ζηελ αλεμέιεγθηε βία θαη ζηελ απειπηζία. Έλα ηέηνην ζχζηεκα  ή 

αληηθαζίζηαηαη ή ζα πλίμεη φινπο καο ζηε βξψκα ηνπ.   

 

 

Ποζοζηά κινδύνοσ θηώτειας ανάλογα με ηο καθεζηώς απαζτόληζης ζε 

οριζμένες τώρες ηης Ε.Ε
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