
                     
        ΠΡΕΣΒΕΙΑ  ΜΑΔΡΙΤΗΣ                                       

              ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ.                                                                 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 
Avda. Dr. Arce 24-28002 Mαδρίτη 

 Tηλ: +34915644592, Φαξ: +34915644668, www.agora.mfa.gr/es73, ecocom-madrid@mfa.gr 

 

                                                                                                                  Μαδρίτη, 12.04.2019 

                                                                                                                 

 

 

 

Η έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για τη 

μείωση της μεσαίας τάξης 

 

 

Στην έκθεση που δημοσίευσε ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) 

με τίτλο «Υπό Πίεση: Η Συρρικνωμένη Μεσαία Τάξη» (Under Pressure: The Squeezed Middle 

Class) γίνεται αναφορά στη μείωση των εσόδων των μεσαίων τάξεων και των κινδύνων που 

μπορεί να προκληθούν εξαιτίας αυτού του γεγονότος. Στην εισαγωγή της έκθεσης τονίζεται ότι 

τα κράτη και η κοινωνία επωφελούνται από μία δυνατότερη μέση τάξη, παρόλα αυτά, το 10% 

του πληθυσμού κατέχει το 50% του συνολικού πλούτου ενώ το 40% κατέχει μόλις το 3%, ενώ 

η τάση αυτή φαίνεται να χειροτερεύει.  

Αναφορικά με την Ισπανία, λιγότερο του 50% των ατόμων θεωρεί ότι βρίσκεται στη μεσαία 

τάξη, όμως, σύμφωνα με την εν λόγω έκθεση, περίπου το 55% ανήκει σε αυτήν. Συγκεκριμένα, 

τα εισοδήματα που απαρτίζουν τη μεσαία τάξη στην Ισπανία τοποθετούνται μεταξύ των 12.911 

και 34.428 δολ. ΗΠΑ ετησίως. Σύμφωνα με προηγούμενη έρευνα του Γραφείου μας, ο μέσος 

μισθός στην Ισπανία για το 2018 ήταν στα 1.889 ευρώ μηνιαίως, ενώ υπολογίζεται ότι η 

Ισπανία έχει μεγαλύτερη αύξηση ανισότητας, καθώς βρίσκεται στην τέταρτη θέση από το τέλος 

μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την τελευταία. Συγκριτικά με τα 

μέσα της δεκαετίας του ’80 και τα μέσα της τωρινής δεκαετίας, στην Ισπανία, η μεσαία τάξη 

έχει μειωθεί κατά 9,4%, ενώ αντίστοιχα η μικρότερη τάξη αυξήθηκε κατά 7,6%. Η ανώτερη 

οικονομική τάξη αυξήθηκε κατά 1,8%. 

Αναφορικά με την Ελλάδα, τα εισοδήματα που θεωρούνται ως μεσαία τάξη είναι τα 

χαμηλότερα στην Ε.Ε. (από 7.894 έως 21.050 ευρώ).   

Τέλος, στην έκθεση γίνεται αναφορά και για άλλες ανισότητες, όπως αυτές της εκπαίδευσης, 

που, όπως σημειώνεται, τα παιδιά γονέων που δεν έχουν σπουδάσει, είναι λιγότερο πιθανό 

να καταλάβουν μία θέση σπουδών στο πανεπιστήμιο, σε σχέση με τα παιδιά γονέων που 

έχουν ολοκληρώσει τριτοβάθμια εκπαίδευση. 
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