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Ο τρόπος µε τον οποίο η ανισότητα εµφανίζεται καθώς και το γεγονός ότι
διαιωνίζεται , έχει αποτελέσει αντικείµενο µελέτης για τους κοινωνικούς επιστήµονες
και τους οικονοµολόγους για περισσότερο από έναν αιώνα. Ωστόσο η σχέση που
αναπτύσσεται µεταξύ της ανισότητας και της διαδικασίας της οικονοµικής
µεγέθυνσης δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως.
Πολλές

θεωρίες

έχουν

χρησιµοποιηθεί

ώστε

να

εξηγήσουν

τις

µακροοικονοµικές σχέσεις µεταξύ της εισοδηµατικής ανισότητας και της οικονοµικής
µεγέθυνσης. Οι θεωρίες αυτές δίνουν απαντήσεις στρέφοντας την προσοχή τους
κυρίως στις ατελείς αγορές , στην πολιτική οικονοµία , την κοινωνικοπολιτική
αστάθεια και τέλος τις αποταµιεύσεις. Η άποψη η οποία επικρατούσε παλαιότερα ,
ήταν ότι η ανισότητα προωθεί και συντελεί σε σηµαντικό βαθµό στην οικονοµική
µεγέθυνση. Η άποψη αυτή είχε ως αποτέλεσµα να οδηγεί τόσο στην Ευρώπη αλλά
και στον υπόλοιπο κόσµο στην επικριτική στάση απέναντι στην αναδιανεµητική
πολιτική αλλά και τα µέτρα που εφαρµόζονταν από τις έκαστο κυβερνήσεις. Αυτό
συνέβαινε διότι οι κυβερνήσεις θα µπορούσαν να ασκούν τις πολιτικές τους υπό το
επιχείρηµα ότι η αναδιανοµή του εισοδήµατος από τους πλουσιοτέρους στους
φτωχότερους θα οδηγούσε στην στρέβλωση των αποταµιευτικών και επενδυτικών
αποφάσεων. Για παράδειγµα ένας φόρος που επιβάλλεται στο εισόδηµα ο οποίος
στοχεύει στη συσσώρευση φυσικού κεφαλαίου οδηγεί σε µείωση της απόδοσης του
κεφαλαίου. Υπό το πρίσµα αυτό οι κυβερνήσεις των κρατών θα µπορούσαν να
προχωρήσουν σε περικοπές των κοινωνικών δαπανών. Τα παραπάνω βέβαια θα
συνέβαιναν αν τα αρχικά κόστη εκκίνησης της επένδυσης ήταν υψηλά. Σε αυτή τη
περίπτωση εξάγεται το συµπέρασµα ότι η σχέση µεταξύ εισοδηµατικής ανισότητας
και οικονοµικής µεγέθυνσης είναι θετική. Βέβαια από µια άλλη οπτική ,µπορεί να
υποστηριχτεί ότι ο φτωχότερος πληθυσµός δεν έχει την δυνατότητα να δανειστεί έτσι
ώστε να επενδύσει σε φυσικό κεφάλαιο (εκπαίδευση) µε αποτέλεσµα να χάνει την
απόδοση που θα είχε δυνητικά. Σε αυτή τη περίπτωση µια αναδιανοµή από τους
πλουσιότερους του πληθυσµού στους φτωχότερους , ενδεχοµένως να µειώσει την
εισοδηµατική ανισότητα ενώ παράλληλα να οδηγήσει σε υψηλότερους ρυθµούς
ανάπτυξης. Ακόµη έχει παρατηρηθεί ότι αν το µέσο εισόδηµα σε µια οικονοµία
ξεπερνά το διάµεσο , τότε η πλειοψηφία των ψηφοφόρων προτίµα την αναδιανοµή
του εισοδήµατος από τα πλουσιότερα κοινωνικά στρώµατα , στα φτωχότερα. Σε αυτή
τη περίπτωση η αναδιανοµή µπορεί να επιτευχθεί µέσω µεταβιβαστικών πληρωµών ή
κάποιων κρατικών δαπανών (για παράδειγµα στον τοµέα της εκπαίδευσης , της

παιδικής φροντίδας κ.α.). Όµως τέτοιου είδους πολιτικές είναι ικανές να
αποθαρρύνουν την εργασιακή προσπάθεια. Αυτό έχει ως συνέπεια την µείωση των
επενδύσεων καθώς στρεβλώνονται τα επενδυτικά κίνητρα γεγονός το οποίο οδηγεί
και στην µείωση του ρυθµού οικονοµικής µεγέθυνσης. Στα παραπάνω στηρίζεται η
άποψη , ότι µια άνιση εισοδηµατικά κοινωνία είναι αυτή η οποία εξάγει κίνητρα στα
άτοµα για σκληρή εργασία , για συσσώρευση δεξιοτήτων αλλά και για την ανάληψη
ριψοκίνδυνων επενδυτικών σχεδίων. Επίσης ορισµένοι οικονοµολόγοι επηρεασµένοι
ίσως από την Κευνσιανή θεωρία υποστηρίζουν ότι οι αποταµιεύσεις αυξάνονται µε
την αύξηση του εισοδήµατος. Στηριζόµενοι σε αυτό καταλήγουν στο συµπέρασµα
πως µια ενδεχόµενη αναδιανοµή από τους πλούσιους στους φτωχούς ,µειώνει τις
αποταµιεύσεις και τις επενδύσεις άρα και τον ρυθµό της οικονοµικής µεγέθυνσης. Τα
παραπάνω οδηγούν στο συµπέρασµα ότι µια πιο άνιση κοινωνία στον εισοδηµατικό
τοµέα , ενθαρρύνει τις επενδύσεις και αυτές µε την σειρά τους την οικονοµική
ανάπτυξη. Από την άλλη πλευρά όµως έχει εκφραστεί η άποψη ότι η ύπαρξη
ανισότητας στον πλούτο και στο εισόδηµα ωθεί τους φτωχούς στην εγκληµατικότητα
, σε επεισόδια και διαδηλώσεις ( βλεπε Hibbs 1973 ). Τέτοιες ενέργειες µπορούν
ακόµη και να απειλήσουν την πολιτική

σταθερότητα µε αποτέλεσµα νόµοι και

κανόνες να θεωρούνται πλέον αβέβαιοι. Η συµµετοχή των ατόµων σε τέτοιου είδους
δράσεις αποτελεί άµεση σπατάλη πηγών καθώς ο χρόνος και η ενέργεια των ατόµων
δεν αξιοποιείται για παραγωγικές προσπάθειες. Συνεπώς συµπεραίνεται ότι η
περισσότερη ανισότητα έχει την τάση να µειώνει την παραγωγικότητα µιας
οικονοµίας και κατ’επέκταση την οικονοµική ανάπτυξη. Αξίζει να σηµειωθεί ότι
ακόµη και ένα δικτατορικό καθεστώς θα προχωρούσε σε παροχή µεταβιβαστικών
πληρωµών στοχεύοντας στην µείωση της κοινωνικής αστάθειας.
Στηριζόµενοι

στα

παραπάνω

επιχειρήµατα

,

πολλοί

οικονοµολόγοι

καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι η σχέση µε την οποία συνδέεται η εισοδηµατική
ανισότητα µε την οικονοµική µεγέθυνση είναι θετική. Κάπως έτσι οι κοινωνίες ανά
τον κόσµο έρχονται αντιµέτωπες µε µια ανταλλακτική σχέση (trade-off) µεταξύ
ισότητας και οικονοµικής µεγέθυνσης. Το trade-off µεταξύ κοινωνικής δικαιοσύνης
και οικονοµικής αποτελεσµατικότητας αποτελεί σύµφωνα µε τον Okun (1975) το
µεγαλύτερο κοινωνικοοικονοµικό trade-off. Η παραπάνω αντίληψη υπήρξε κυρίαρχη
για δεκαετίες. Όµως την δεκαετία του 1990 πραγµατοποιήθηκαν εµπειρικές µελέτες
οι οποίες έθεσαν υπό αµφισβήτηση την ισχύ της. Sala-i-Martm (1996), Figgini
(1999), Person και Tabellini (1994), Alessina και Rodric (1994), Perroti (1996),

Gavin (1996) και µερικοί άλλοι υποστήριξαν ότι υπάρχει αρνητική συσχέτιση µεταξύ
εισοδηµατικής ανισότητας και οικονοµικής µεγέθυνσης εξετάζοντας την περίοδο
1960-1985. Οι Person και Tabellini (1994) χρησιµοποιώντας χρονολογικές σειρές για
εννέα ανεπτυγµένες χώρες , ανάµεσα τους το Ηνωµένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ, για την
περίοδο 1830-1985,εδειξαν ότι τα τελευταία 150 χρόνια η ανισότητα ασκεί αρνητική
επίδραση στην µεγέθυνση των οικονοµιών αυτών (βλεπε Benabou 1996). Παρόµοια
αποτελέσµατα εξήγαγε και ο Perroti (1996) χρησιµοποιώντας δεδοµένα από δείγµα
περισσοτέρων χωρών.
Επίσης έχουν γίνει µελέτες σύµφωνα µε τις οποίες εξετάζεται η επίδραση της
οικονοµικής µεγέθυνσης στην ανισότητα. H µεγέθυνση δεν αφήνει την ανισότητα
σταθερή αλλά την επηρεάζει. Το ερώτηµα είναι αν µια αναδιανεµητική πολιτική
µπορεί να µειώσει την ανισότητα µε αποτέλεσµα την επιτάχυνση της µεγέθυνσης και
την περεταίρω µείωση της ανισότητας ή σε αντίθεση η µεγέθυνση δηµιουργεί έναν
φαύλο κύκλο επειδή αυξάνεται η ανισότητα. Με βάση την παραδοσιακή θεώρηση η
επίδραση αυτή υπακούει στην υπόθεση Kunzets. Ο Kuznets (1963) χρησιµοποιώντας
ένα σύνολο στοιχείων, από δείγµα πολλών χωρών , που αφορούσαν το κατά κεφαλήν
εθνικό προϊόν και την διανοµή του εισοδήµατος συµπέρανε ότι µια σχέση της µορφής
αντεστραµµένης U, συνδέει την εισοδηµατική ανισότητα µε το κατά κεφαλήν GNP.
Η σχέση αυτή δείχνει ότι τα χαµηλότερα και τα υψηλοτέρα επίπεδα του κατά
κεφαλήν GNP συνδέονται µε χαµηλή εισοδηµατική ανισότητα. Από την άλλη πλευρά
όµως τα µεσαία επίπεδα του κατά κεφαλήν GNP ,συνδέονται µε υψηλή εισοδηµατική
ανισότητα. Ουσιαστικά ο Kuznets εξάγει ένα µοτίβο το οποίο αφορά την πορεία της
ανισότητας κατά την εξέλιξη της οικονοµικής ανάπτυξης. Παρατηρείται λοιπόν ότι η
ανισότητα αυξάνεται κατά τα αρχικά στάδια της ανάπτυξης. Αυτό µπορεί να
συµβαίνει λόγο της αστικοποίησης και της βιοµηχανοποίησης. Στη συνέχεια και αφού
ωριµάσει η οικονοµική ανάπτυξη ενός κράτους τότε παρατηρείται µείωση της
εισοδηµατικής ανισότητας. Τα παραπάνω προκύπτουν δεδοµένου ότι κατά τα πρώιµα
στάδια της ανάπτυξης ευνοούνται ορισµένες µόνο οµάδες του πληθυσµού όµως στη
συνέχεια τα οφέλη διαχέονται και στις υπόλοιπες οµάδες µε αποτέλεσµα να επέρχεται
µείωση της εισοδηµατικής ανισότητας. Πράγµατι αυτό παρατηρείται στις ΗΠΑ, όπου
το ποσοστό του συνολικού πλούτου, που είχε στην κατοχή του, το 10% των
πλουσιοτέρων νοικοκυριών αυξήθηκε από το 50% το 1770 σε 75% το1870 και τελικά
επέστρεψε γύρω στο 50% το 1970. Ο Sailesh K. Jha (1996) µελετώντας την σχέση
µεταξύ ισότητας και ανάπτυξης καταλήγει στο συµπέρασµα ότι υπάρχει

ανταλλακτική σχέση (trade-off) και εξάγει αυτό το αποτέλεσµα χρησιµοποιώντας
στην παλινδρόµηση που κάνει µεταβλητές όπως η εκπαίδευση και µεταβλητές που
αφορούν τον ρυθµό ανάπτυξης. Επίσης τα αποτελέσµατα του δείγµατος δεν
οδηγούνται από τις διαφορές µεταξύ ανεπτυγµένων και αναπτυσσόµενων χωρών
καθώς το δείγµα περιλαµβάνει µόνο αναπτυσσόµενες χώρες. ∆ηλαδή υποστηρίζει ότι
η σχέση αντεστραµµένης U µεταξύ οικονοµικής µεγέθυνσης και ανισότητας
παραµένει σταθερή.
Η υπόθεση Kuznets όµως φαίνεται να επιβεβαιώνεται ως το 1970 όχι µόνο
από την εµπειρία των ΗΠΑ ,αλλά και των περισσοτέρων χωρών του ΟΟΣΑ. Όµως το
µοτίβο που ακολουθεί η ανισότητα στις χώρες αυτές κατά την εξέλιξη της ανάπτυξης
στον 20ο αιώνα δεν είναι πια το ίδιο. Σύµφωνα µε τα στοιχειά των τελευταίων 15
ετών παρατηρείται µια αύξηση στην µισθολογική ανισότητα. Η αύξηση αυτή της
ανισότητας δεικνύει ότι ακόµα και αν η βιοµηχανοποίηση βρίσκεται σε εξέλιξη δεν
είναι απαραίτητο η κατανοµή µισθών και εισοδήµατος να γίνεται λιγότερο άνιση. Τα
στοιχειά αυτά ουσιαστικά δείχνουν ότι η ανισότητα εξελίσσεται εξαρτώµενη από
διαφορετικούς παράγοντες και όχι από το επίπεδο του κατά κεφαλήν GNP. Τέτοιοι
παράγοντες µπορεί να είναι η φιλελευθεροποίηση του εµπορίου, οι τεχνολογικές
αλλαγές καθώς και η ανάπτυξη νέων δοµών οργάνωσης.
Η παρούσα εργασία εστιάζει κυρίως στην σχέση που αναπτύσσεται µεταξύ
εισοδηµατικής ανισότητας και οικονοµικής µεγέθυνσης. Θα εξεταστεί ο τρόπος µε
τον οποίο συνδέεται η εισοδηµατική ανισότητα µε την οικονοµική µεγέθυνση. Το
πώς επηρεάζει η οικονοµική µεγέθυνση την εισοδηµατική ανισότητα θα µελετηθεί σε
λιγότερο βάθος.
Το πλάνο που ακολουθείται στην εργασία είναι το εξής . Στο πρώτο µέρος
γίνεται µια παρουσίαση των κυριοτέρων θεωριών γύρω από το ζήτηµα συνοπτικά. Θα
δοθεί βαρύτητα στις θεωρίες και στην µελέτη των τελευταίων εµπειρικών στοιχείων
σύµφωνα µε τα οποία η εισοδηµατική ανισότητα συνδέεται αρνητικά µε την
οικονοµική µεγέθυνση. Στο δεύτερο µέρος, διενεργείται µια εµπειρική µελέτη µε
σκοπό να κατανοηθεί και να αποσαφηνιστεί το πρόσηµο που συνδέει την ανισότητα
µε την µεγέθυνση. Στο τρίτο µέρος θα γίνει µια ανακεφαλαίωση των συµπερασµάτων
της εργασίας.

Για την µελέτη της σχέσης που αναπτύσσεται µεταξύ της εισοδηµατικής
ανισότητας και της οικονοµικής µεγέθυνσης έχουν αναπτυχτεί νέα µοντέλα, τα οποία
εντάσσονται στην θεωρία ενδογενούς µεγέθυνσης. Σύµφωνα µε αυτή τη θεωρία η
οικονοµική ανάπτυξη αποτελεί αποτέλεσµα επιδράσεων της επένδυσης σε φυσικό και
ανθρώπινο κεφάλαιο ή αποτέλεσµα τεχνολογικών µεταβολών. Στη βιβλιογραφία
αυτή εξετάζεται η επίδραση της ανισότητας στην ανάπτυξη. Παρατηρείται ότι οι
τελευταίες εµπειρικές µελέτες που έχουν διεξαχθεί διαπιστώνουν µια αρνητική σχέση
µεταξύ ανισότητας και ανάπτυξης Perroti (1992,1993,1996), Person και Tabellini
(1994), Alessina και Rodrik (1994). Οι µελέτες που έχουν δηµοσιευτεί διατυπώνουν
ότι οι ανισότητες στην κατανοµή του πλούτου καθορίζουν την επένδυση σε φυσικό
και ανθρώπινο κεφάλαιο. Η έλλειψη δεδοµένων για τον καθορισµό του πλούτου
οδήγησε στην χρησιµοποίηση προσεγγιστικών µέτρων, όπως η χρήση δεδοµένων
σχετικών µε το εισόδηµα και η χρήση στοιχείων που στοχεύουν στην προσέγγιση της
κατανοµής της γης. Την πρώτη τεχνική χρησιµοποίησε ο perroti (1996) και την
δεύτερη οι Alessina και Rodrik (1994). Συνοψίζοντας η διαπίστωση αυτή έρχεται σε
αντίθεση µε την παραδοσιακή οπτική ,η οποία τονίζει πως η εισοδηµατική ανισότητα
αυξάνει τα κίνητρα για επενδύσεις και συνεπώς προωθεί την ανάπτυξη. Οι κυριότερες
προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχτεί είναι η πολιτικοοικονοµική (δηµοσιονοµική), η
κοινωνικοπολιτική αστάθεια και οι ατελείς αγορές κεφαλαίου.
Βασική αρχή των µελετών που ανήκουν στην δηµοσιονοµική προσέγγιση
είναι µια εξωγενώς δεδοµένη άνιση κατανοµή του πλούτου. Η ανισότητα αυτή στην
κατανοµή του πλούτου, έχει ως συνέπεια, µέσω της πολιτικής διαδικασίας να
προκύπτει υψηλή φορολόγηση των µεγαλυτέρων εισοδηµάτων. Το γεγονός αυτό µε
τη σειρά του οδηγεί σε µεγαλύτερη αναδιανοµή µε αποτέλεσµα να επιτυγχάνεται
µικρότερος βαθµός οικονοµικής ανάπτυξης από αυτόν που θα επιτυγχάνονταν αν η
κατανοµή του πλούτου λιγότερο άνιση. Οι Meltzer και Richard (1981) απέδειξαν ότι
όταν η εισοδηµατική ανισότητα µετριέται από τον λόγο του διάµεσου προς το µέσο
εισόδηµα τότε οδηγεί σε υψηλότερο φορολογικό συντελεστή. Σε αυτή την περίπτωση
τα έσοδα διανέµονται εφάπαξ. Στο µοντέλο τους το άτοµο που έχει εισόδηµα ίσο µε
το διάµεσο αποτελεί και τον διάµεσο ψηφοφόρο του οποίου η ψήφος είναι η κρίσιµη,
στον πλειοψηφικό κανόνα ψηφοφορίας (βλέπε Romer 1975 και Roberts 1977). Με
αυτό τον τρόπο καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι όσο φτωχότερος είναι ο διάµεσος
ψηφοφόρος τότε θα επιζητά και υψηλότερο επίπεδο αναδιανοµής το οποίο
αναστέλλει την µεγέθυνση µιας οικονοµίας.

Σύµφωνα µε την παραπάνω ιδέα διαµόρφωσαν τα µοντέλα τους οι Person και
Tabellini (1994), Alessina και Rodrik (1994) και Bertola (1993). Οι µελετητές αυτοί
θεωρούν ότι η ανισότητα επιδρά στη φορολογία µέσω της πολιτικής διαδικασίας,
όταν στα άτοµα δίνεται η δυνατότητα να ψηφίσουν µε σκοπό την επιλογή της
φορολογίας που επιθυµούν. Κάτω από τις υποθέσεις της τέλειας αγοράς κεφαλαίου
και µε την ύπαρξη τέλειου ανταγωνισµού ένας φτωχός διάµεσος ψηφοφόρος ζητά
υψηλότερη αναδιανεµητική φορολογία όµως αυτό µε τη σειρά του έχει ως
αποτέλεσµα την επιβράδυνση του ρυθµού ανάπτυξης. Γενικότερα αναµένεται ότι στις
πιο άνισες κοινωνίες οι περισσότεροι ψηφοφόροι επιλέγουν µεγαλύτερη αναδιανοµή
από ότι σε πιο ίσες κοινωνίες. Συνεπώς αν η αναδιανοµή αυτή µειώνει τα κίνητρα για
επενδύσεις τότε µειώνεται και ο ρυθµός ανάπτυξης. Άρα παρατηρείται ότι στις
κοινωνίες µε µικρότερη εισοδηµατική ανισότητα θα επέλθει γρηγορότερη οικονοµική
ανάπτυξη
Οι Person και Tabellini καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι η ανισότητα βλάπτει
την ανάπτυξη. Η οικονοµική µεγέθυνση καθορίζεται από την συσσώρευση κεφαλαίου
και ανθρώπινου κεφαλαίου και από την γνώση που χρησιµοποιείται κατά την
παραγωγική διαδικασία. Όντας µια κοινωνία άνιση, οι πολιτικές και τα µέτρα που
εφαρµόζονται δεν επιτρέπουν στα άτοµα να καρπωθούν τις προσπάθειες τους. Το
εισόδηµα φορολογείται αποκλειστικά για αναδιανεµητικό σκοπό. Αυτό οδηγεί σε
µικρότερη συσσώρευση ανθρώπινου κεφαλαίου και κατ επέκταση σε λιγότερη
ανάπτυξη. Η εµπειρική µελέτη γίνεται αρχικά για οκτώ ευρωπαϊκές χώρες και τις
ΗΠΑ ενώ στη συνέχεια σε ένα δείγµα ανεπτυγµένων και λιγότερο ανεπτυγµένων
χωρών. Και στις δυο περιπτώσεις τα αποτελέσµατα είναι τα ίδια. Τέλος το µοντέλο
των Person και Tabellini το οποίο εξάγει αρνητική σχέση µεταξύ ανισότητας και
ανάπτυξης φαίνεται να αφορά αποκλειστικά τα δηµοκρατικά καθεστώτα.
Οι Alessina και Rodrik (1994) παρουσιάζουν εµπειρικά αποτελέσµατα
σύµφωνα µε τα οποία η ανισότητα, στην ιδιοκτησία της γης αλλά και στο εισόδηµα
είναι αρνητικά συνδεδεµένη µε την µεταγενέστερη οικονοµική ανάπτυξη. Εστιάζουν
κυρίως στο πως η αρχική διαµόρφωση των πηγών διαπλάθει τις πολιτικές για την
διανοµή πλούτου και εισοδήµατος και πως αυτές επηρεάζουν την µακροχρόνια
µεγέθυνση της οικονοµίας. Οι Alessina και Rodrik καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι
η ανισότητα συµβάλλει στην υιοθέτηση πολιτικών οι οποίες επιβραδύνουν την
ανάπτυξη. Κλειδί στην µελέτη τους αποτελεί το γεγονός ότι τα άτοµα διαφέρουν ως
προς το αρχικό τους κληροδότηµα. Στο µοντέλο τους χρησιµοποιούν τον

πλειοψηφικό κανόνα ψηφοφορίας για τον επιλεγόµενο φόρο του εισοδήµατος (βλεπε
Mayer 1984). Στο µοντέλο τους τα φορολογικά έσοδα δεν χρησιµοποιούνται
αποκλειστικά για αναδιανεµητικούς σκοπούς. Χρησιµοποιούνται επίσης για την
παραγωγή ενός δηµόσιου αγαθού το οποίο είναι απαραίτητο για την παραγωγή στον
ιδιωτικό τοµέα. Το µοντέλο τους είναι σύµφωνο µε την αντεστραµµένη καµπύλη U,
που περιγράφει τη σχέση µεταξύ φόρου και µεγέθυνσης (βλέπε Barro 1990). Η
εµπειρική µελέτη τους δείχνει ότι σε λιγότερο ίσες κοινωνίες περισσότερη
αναδιανοµή ζητείται από την πλειοψηφία του πληθυσµού. Επίσης σε αντίθεση µε το
µοντέλο των Person και Tabellini που λέει ότι η αρνητική σχέση ανισότητας και
ανάπτυξης ισχύει µόνο για τις δηµοκρατίες, οι Alessina και Rodrik συµπεραίνουν ότι
η σχέση αυτή ισχύει ανεξάρτητα από το πολιτικό καθεστώς που ισχύει σε ένα κράτος.
Αυτό συµβαίνει διότι ακόµα και σε ένα απολυταρχικό καθεστώς, ο δικτάτορας για να
πετύχει κάποιο είδος λαϊκής αποδοχής λαµβάνει υπόψη τα αιτήµατα του διάµεσου
ψηφοφόρου.
O Bertola (1993) παρουσιάζει ένα µοντέλο το οποίο επικεντρώνεται στην
διάκριση µεταξύ συντελεστών που συγκεντρώνονται (πχ κεφάλαιο) και αυτών που
δεν µπορούν να συγκεντρωθούν στην παραγωγή και οδηγεί στην σύγκρουση
συµφερόντων σχετικά µε την µεγέθυνση µεταξύ ατόµων µε διαφορετικές πηγές
εισοδήµατος. Όταν υπάρχει ετερογένεια στην οικονοµία, ο ρυθµός ανάπτυξης
εξαρτάται από τα πολιτικά εργαλεία που χρησιµοποιούνται. Όταν αυτά στοχεύουν
στην αναδιανοµή του εισοδήµατος τότε προβλέπεται πιο αργή ανάπτυξη. Στον
Bertola η αναδιανοµή ανεβάζει το επίπεδο των µισθών ενώ παράλληλα µειώνεται η
απόδοση του κεφαλαίου όµως ο ρυθµός αύξησης των µισθών βασίζεται στον ρυθµό
συσσώρευσης κεφαλαίου.
Πολλά µοντέλα ενδογενούς οικονοµικής µεγέθυνσης έχουν αναπτυχθεί υπό
την υπόθεση των ατελών αγορών κεφαλαίου. Σύµφωνα µε αυτή τη προσέγγιση, όταν
τα άτοµα δεν µπορούν να δανειστούν, τότε η αρχική κατανοµή των πόρων επηρεάζει
σε σηµαντικό βαθµό την ανάπτυξη. Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν µέσω της
προσέγγισης των ατελών αγορών κεφαλαίου είναι αρκετά διαφοροποιηµένα σε σχέση
µε αυτά της πολιτικοοικονοµικής (δηµοσιονοµικής) προσέγγισης. Αρχικά και οι δυο
προσεγγίσεις συµφωνούν στο γεγονός ότι υφίσταται αρνητική σχέση µεταξύ
εισοδηµατικής ανισότητας και οικονοµικής ανάπτυξης. Όµως τα δηµοσιονοµικά
µοντέλα στα οποία υποθέτονται τέλειες αγορές κεφαλαίου διαπιστώνουν µια
αρνητική σχέση µεταξύ αναδιανοµής εισοδήµατος και οικονοµικής µεγέθυνσης. Από

την άλλη πλευρά τα µοντέλα που υποθέτουν ατελείς αγορές κεφαλαίου καταλήγουν
σε θετική σχέση µεταξύ αναδιανοµής και οικονοµικής µεγέθυνσης. Συνεπώς στην
πρώτη περίπτωση, η µείωση της ανισότητας µέσω της αναδιανοµής εµποδίζει την
ανάπτυξη ενώ αντιθέτως στην δεύτερη περίπτωση προωθείται η ανάπτυξη. Στα
µοντέλα των ατελών αγορών κεφαλαίου, υπάρχουν ορισµένοι λόγοι οι όποιοι
µπορούν να οδηγήσουν σε ενθάρρυνση της ανάπτυξης µέσω της αναδιανοµής του
εισοδήµατος από τους πλουσιότερους σε κληροδότηµα στους φτωχότερους.
Ενδεχόµενη αναδιανοµή δηµιουργεί περισσότερες ευκαιρίες ενώ ταυτόχρονα
βελτιώνει τα κίνητρα των ατόµων για δανεισµό και αποπληρωµή των δανείων.
Ακόµη η αναδιανοµή είναι ικανή να µειώσει την µακροοικονοµική αστάθεια. Τα
µοντέλα αυτής της προσέγγισης εξετάζουν επίσης αν ισχύει η υπόθεση Kuznets,
δηλαδή το αν µειώνεται η ανισότητα κατά την εξέλιξη της ανάπτυξης. Τα πιο πολλά
από τα µοντέλα αυτά υποθέτουν ότι για να ξεκινήσει το άτοµο την παραγωγική
διαδικασία απαιτείται κάποιο αρχικό κεφαλαιακό απόθεµα (πχ να χρηµατοδοτηθεί η
αρχική εκπαίδευση του άτοµου). Τα παραπάνω πιστεύουν οι Banerjee και Newman
(1993), Galor και Zeira (1993), Perotti (1993), Aghion και Bolton (1997).
Οι Galor και Zeira (1993) εξετάζουν την επίδραση της αναδιανοµής του
πλούτου, στο συνολικό προϊόν µέσω των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο.
Υποθέτουν ότι υπάρχουν ατελείς αγορές κεφαλαίου στις επενδύσεις σε ανθρώπινο
κεφάλαιο. Ο γονικός πλούτος καθορίζει το αν θα γίνουν ή όχι επενδύσεις στον τοµέα
της εκπαίδευσης. Η µελέτη τους δείχνει ότι υπό την παρουσία ατελών αγορών
κεφαλαίου και αδιαιρετοτήτων στην επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο, η συνολική
αναδιανοµή του πλούτου επηρεάζει το συνολικό προϊόν και την επένδυση στην
βραχυχρόνια αλλά και στην µακροχρόνια περίοδο.
Οι Banerjee και Newman (1993) και οι Aghion και Bolton (1997) εισάγουν
την έννοια του ηθικού κινδύνου ως αποκλειστικό λόγο για την ύπαρξη ατελών
αγορών και εξετάζουν την επίδραση της αναδιανοµής στον ρυθµό ανάπτυξης. Και
στους δυο ο ηθικός κίνδυνος αντικατοπτρίζεται στην παρουσία της περιορισµένης
υποχρέωσης, το γεγονός δηλαδή ότι η αποπληρωµή του δανειζόµενου στον δανειστή
δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από τον πλούτο του. Οι παραπάνω υποθέτουν ότι η
καταβολή προσπάθειας (η οποία έχει ατοµικό κόστος αλλά επηρεάζει θετικά την
πιθανότητα για µια επιτυχηµένη επένδυση) δεν είναι ορατή από τους δανειστές και
ότι η δυνατότητα αποπληρωµής των δανειζοµένων περιορίζεται από το µελλοντικό
τους εισόδηµα (αν η επένδυση πετύχει ή όχι). ∆ηµιουργείται λοιπόν ένα πρόβληµα

ηθικού κινδύνου στο οποίο οι φτωχότεροι έχουν πιστοληπτικά περιορισµένες
δυνατότητες. Παρατηρείται αρνητική σχέση µεταξύ ανισότητας και οικονοµικής
µεγέθυνσης.
Ο Perotti (1993) υποθέτει ότι δεν υπάρχει αγορά δανείων και καταλήγει στο
συµπέρασµα ότι η αναδιανοµή ενδυναµώνει την µεγέθυνση. Η αναδιανοµή καθορίζει
ποιες οµάδες του πληθυσµού έχουν την δυνατότητα να επενδύσουν σε ανθρώπινο
κεφάλαιο. Σηµαντικό ρόλο εδώ, παίζει η εκλογική διαδικασία. Ανάλογα µε την
κυβέρνηση που θα εκλεγεί θα καθοριστεί και το µέγεθος της αναδιανοµής που θα
γίνει. Ο Perotti τονίζει ότι η αναδιανοµή συνδέεται µε την ανάπτυξη, συνεπώς οι
καρποί της ανάπτυξης διασκορπίζονται και στους φτωχούς γεγονός που τους δίνει την
δυνατότητα
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πολιτικοοικονοµικό, δέχεται όµως την ύπαρξη ατελών αγορών κεφαλαίου και
καταλήγει ότι η ανισότητα µπορεί να συνδέεται αρνητικά µε την αναδιανοµή.
Παρόµοια µοντέλα που υιοθετούν την υπόθεση των ατελών αγορών
κεφαλαίου είναι αυτά των Saint-Paul και Verdier (1993) και Glomm και Ravikumar
(1992). Στα µοντέλα αυτά η αναδιανοµή λαµβάνει την µορφή της παροχής δηµόσιας
εκπαίδευσης ή υποτροφιών. Τα έσοδα συγκεντρώνονται µέσω φορολογίας στις
αποδόσεις των επενδύσεων. Τώρα η αναδιανοµή έχει δυο επιδράσεις στην ανάπτυξη.
Μια θετική, καθώς δηµιουργούνται νέες ευκαιρίες µόρφωσης για όλους και µια
αρνητική αφού φορολογούνται οι επενδύσεις. Παρατηρούν ότι όταν υπάρχει µεγάλη
ανισότητα η πρώτη επίδραση υπερισχύει της δεύτερης.
Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, σύµφωνα µε την κοινωνικοπολιτική
προσέγγιση µια άκρως άνιση κατανοµή των πόρων στην κοινωνία, πυροδοτεί
κοινωνικοπολιτικές εντάσεις και διαµάχες. Αυτές µε την σειρά τους οδηγούν στην
µείωση της µεγέθυνσης. Σε αυτά τα αποτελέσµατα κατέληξαν οι Alesina και Perotti
(1996), Venieris και Gupta (1983, 1986) και πολλοί άλλοι οι οποίοι θεωρούν ότι η
υψηλή ανισότητα δηµιουργεί κίνητρα στα άτοµα να αναπτύσσουν δραστηριότητες
εκτός των νοµίµων αγορών. Μέσω της βίας, της εγκληµατικότητας, των
διαδηλώσεων δηµιουργείται κοινωνικοπολιτική αστάθεια. Με την σειρά της η
κοινωνικοπολιτική αστάθεια αποθαρρύνει την επένδυση και κατ επέκταση την
οικονοµική ανάπτυξη για δυο τουλάχιστον λόγους. Αρχικά δηµιουργεί αβεβαιότητες
στο πολιτικό και νοµικό περιβάλλον. Κατά δεύτερον διαλύει τις δραστηριότητες της
αγοράς και της εργασιακές σχέσεις. Τα παραπάνω έχουν άµεσες συνέπειες στην
παραγωγικότητα. Ο Perotti (1996), βρίσκει εµπειρικά στοιχειά τα οποία

επιβεβαιώνουν τα παραπάνω και υποστηρίζει ότι περισσότερο ίσες κοινωνίες και
ειδικά αυτές µε δηµοκρατικούς θεσµούς αναπτύσσονται γρηγορότερα διότι απαιτούν
λιγότερη αναδιανοµή και συνεπώς προκαλούν λιγότερες στρεβλώσεις.
Παρακάτω θα γίνει αναφορά µερικών άλλων προσεγγίσεων.
Ο Perotti (1996) υποστηρίζει ότι η αστικοποίηση οδηγεί σε ένα αυστηρότερο
φορολογικό σύστηµα το οποίο δεν βοηθά στην οικονοµική ανάπτυξη µιας χώρας.
Επίσης στην εµπειρική µελέτη του λαµβάνει υπόψη του την ηλικιακή κατανοµή του
πληθυσµού. Η ηλικιακή διάρθρωση αποτελεί σηµαντική παράµετρο στην µελέτη
καθώς όσο γηραιότερος είναι ο πληθυσµός τόσο µεγαλύτερες θα είναι οι ανάγκες για
κοινωνική ασφάλεια. Αυτό µε τη σειρά του οδηγεί στην ανάγκη για µεγαλύτερες
κυβερνητικές δαπάνες που σηµαίνει υψηλότερη φορολογία, η οποία οδηγεί σε
µικρότερους ρυθµούς ανάπτυξης.
Σε µια άλλη προσέγγιση του, ο Perotti (1996) καταλήγει στο ότι η υψηλή
ανισότητα συνδέεται µε υψηλούς ρυθµούς γονιµότητας. Οι υψηλοί ρυθµοί
γονιµότητας έχουν ως αποτέλεσµα την µείωση της κατά κεφαλήν επένδυσης µέσω
της χαµηλής επένδυσης σε ανθρώπινο κεφάλαιο. Οι Galor και Zang (1993) έχουν την
µόνη αναφορά που διαπραγµατεύεται µε την αλληλεπίδραση της εισοδηµατικής
αναδιανοµής, των ατελών αγορών κεφαλαίου, της εκπαίδευσης και της γονιµότητας
ταυτόχρονα. Στο µοντέλο τους µε δεδοµένη την εισοδηµατική αναδιανοµή,
υψηλότερη γονιµότητα σηµαίνει ότι λιγότερες πηγές είναι διαθέσιµες από την
οικογένεια για την χρηµατοδότηση της εκπαίδευσης για κάθε παιδί. ∆εδοµένου ότι τα
κόστη εκπαίδευσης είναι σταθερά και ενώ υπάρχουν περιορισµοί στην δανειοληπτική
ικανότητα τότε λιγότερα παιδιά θα πάνε σχολειό. Συνεπώς λιγότερη επένδυση σε
ανθρώπινο κεφάλαιο. Όµως στο µοντέλο τους η γονιµότητα δεν είναι ενδογενής
µεταβλητή.
Η προσέγγιση του Perotti ανταποκρίνεται στα µοντέλα ενδογενούς
γονιµότητας (βλεπε Barro και Becker 1998, Murphy και Tamura 1990). Στα µοντέλα
αυτά οι γονείς αποφασίζουν για το πόσο θα καταναλώσουν, το πόσα παιδιά θα
κάνουν και το πόσο θα επενδύσουν σε ανθρώπινο κεφάλαιο για τα παιδιά τους.
Ουσιαστικά οι γονείς αντιµετωπίζουν ένα trade-off µεταξύ της ποιότητας και της
ποσότητας των παιδιών τους. Μια αύξηση στο ανθρώπινο κεφάλαιο των γονέων εχει
δυο επιδράσεις στην γονιµότητα. Η ζήτηση για παιδιά αυξάνει όταν αυξάνεται το
εισόδηµα. Επίσης το εισόδηµα συνδέεται θετικά µε την επένδυση σε ανθρώπινο
κεφάλαιο. Όµως η ανατροφή παιδιών εµπεριέχει ένα κόστος ευκαιρίας σε διαφυγείσα

κατανάλωση των γονέων. Με αυτό το τρόπο το κόστος ευκαιρίας της ανατροφής ενός
παιδιού αυξάνεται µε το αυξανόµενο κεφάλαιο του γονέα. Συνοψίζοντας τα φτωχά
νοικοκυριά θα έχουν περισσότερα παιδιά από τα πλουσιότερα ενώ ταυτόχρονα τα
πλουσιότερα θα επενδύσουν περισσότερα στο ανθρώπινο κεφάλαιο των παιδιών τους.
Έτσι σύµφωνα µε τον Perotti η ανάπτυξη αυξάνεται όταν η επένδυση σε ανθρώπινο
κεφάλαιο αυξάνεται και όταν η γονιµότητα µειώνεται. Σε περισσότερο ίσες κοινωνίες
η γονιµότητα µειώνεται και η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο αυξάνεται µε
αποτέλεσµα να αυξάνεται η ανάπτυξη.
Ορισµένοι οικονοµολόγοι συνδέουν την οικονοµική ανάπτυξη µε την φτώχεια
(βλέπε Dasgupta 1993). Θεωρεί ότι αν η φτώχεια είναι µεγάλη τότε είναι πιθανό να
υπάρχουν κακές συνθήκες διαβίωσης. Αυτές είναι ικανές να οδηγήσουν στον
υποσιτισµό των εργαζοµένων που µε τη σειρά του θα οδηγήσει σε µειωµένη
παραγωγικότητα και συνεπώς σε µικρότερους ρυθµούς ανάπτυξης. Το αντίθετο
συµβαίνει όταν τα επίπεδα φτώχειας είναι χαµηλότερα.
Συνοψίζοντας οι περισσότερες από τις παραπάνω θεωρίες προβλέπουν µια
αρνητική σχέση µεταξύ ανισότητας και οικονοµικής ανάπτυξης. Η ανισότητα
συνδέεται αρνητικά µε την ανάπτυξη για τους εξής λόγους. Πρώτον σύµφωνα µε την
δηµοσιονοµική προσέγγιση η υψηλότερη ανισότητα οδηγεί σε περισσότερη
αναδιανοµή η οποία µε την σειρά της µειώνει την οικονοµική µεγέθυνση. ∆εύτερον
σύµφωνα µε την προσέγγιση των ατελών αγορών κεφαλαίου η υψηλότερη ανισότητα
οδηγεί στην µείωση των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο λόγο του περιορισµού
στον δανεισµό και συνεπώς στην µειωµένη ανάπτυξη. Τρίτον

σύµφωνα µε την

προσέγγιση της κοινωνικοπολιτικής αστάθειας η υψηλή ανισότητα εισάγει στην χώρα
πολιτική ή κοινωνική αστάθεια, µείωση της παραγωγικότητας και συνεπώς
µειωµένους ρυθµούς ανάπτυξης. Τέλος αξίζει να αναφερθεί και η σχέση γονιµότητας
και ανισότητας. Όπως είπαµε παραπάνω, όσο αυξάνεται η γονιµότητα µειώνονται οι
επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο και συνεπώς επηρεάζεται αρνητικά η ανάπτυξη.
Από την άλλη πλευρά υπάρχει η άποψη ότι η ανισότητα συνδέεται θετικά µε
την οικονοµική ανάπτυξη. ∆ηλαδή υποστηρίζεται ότι οι πιο άνισες κοινωνίες
αναπτύσσονται γρηγορότερα. Ο Kaldor (1956) υποστηρίζει ότι η οριακή ροπή προς
αποταµίευση είναι µεγαλύτερη στα πλουσιότερα νοικοκυριά σε σύγκριση µε τα
φτωχότερα. Συνεπώς αν ο ρυθµός ανάπτυξης µιας οικονοµίας είναι συνδεδεµένος µε
το ποσοστό του εθνικού εισοδήµατος που αποταµιεύεται, τότε οι κοινωνίες που είναι
λιγότερο ίσες θα αναπτύσσονται γρηγορότερα από αυτές που είναι πιο ίσες. Στο

παραπάνω µέρος της εργασίας αναφερθήκαµε στους µελετητές που υποστηρίζουν ότι
η ανισότητα συνδέεται αρνητικά µε την ανάπτυξη. Όµως δεν υπακούν όλοι σε αυτή
την άποψη. Οι Barro (2000), Forbes (2000), Galor και Daniel Tsiddon (1997), Li και
Zou (1998) δεν συµµερίζονται την παραπάνω άποψη.
Ο Barro (2000) εξετάζοντας δεδοµένα από ένα µεγάλο δείγµα χωρών απέδειξε
ότι υπάρχει µικρή σχέση µεταξύ των εισοδηµατικών ανισοτήτων και της επένδυσης.
Στην εµπειρική του µελέτη χώρισε το δείγµα του σε πλούσιες και φτωχές χώρες.
Παρατήρησε ότι στις φτωχές χώρες, η εισοδηµατική ανισότητα συνδέεται αρνητικά
µε την οικονοµική ανάπτυξη ενώ στις πλούσιες χώρες υπάρχει θετική συσχέτιση.
Ένας σηµαντικός λόγος για τον οποίο µπορεί να συµβαίνει αυτό, είναι ότι οι
περιορισµοί στις αγορές κεφαλαίου είναι πιο σοβαροί στις φτωχές χώρες. Αντίθετα
στις πλούσιες χώρες που αντιµετωπίζουν τέλειες αγορές κεφαλαίου συµβαίνει το
αντίθετο. Επίσης δεν βρίσκει στοιχειά ότι η συνολική αποταµίευση (η οποία
επηρεάζει το επίπεδο επένδυσης) στηρίζεται στην εισοδηµατική ανισότητα. Επίσης
λαµβάνει υπόψη και το κανάλι της γονιµότητας. Παρόλα αυτά η µελέτη του δεν
αποδεικνύει ότι αυτό συµβαίνει µέσα στο χρόνο.

