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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

∆ΕΛΤΙΟ

ΤΥΠΟΥ

Οικονοµική ανισότητα
ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ
ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2015
(Περίοδος αναφοράς εισοδήµατος 2014)
Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται στοιχεία για την ανισότητα στην
κατανοµή του εισοδήµατος, τα οποία προέρχονται από τα διαθέσιµα αποτελέσµατα της
δειγµατοληπτικής Έρευνας Εισοδήµατος και Συνθηκών ∆ιαβίωσης των Νοικοκυριών, έτους
2015 (SILC), µε περίοδο αναφοράς εισοδήµατος το έτος 2014.
Η ανισότητα εκφράζεται, κυρίως, µε το δείκτη κατανοµής εισοδήµατος σε πεντηµόρια
(S80/S20) και το δείκτη άνισης κατανοµής εισοδήµατος (συντελεστής Gini). Η Έρευνα
Εισοδήµατος και Συνθηκών ∆ιαβίωσης των Νοικοκυριών αποτελεί τη βασική πηγή αναφοράς
των συγκριτικών στατιστικών για την κατανοµή του εισοδήµατος και τον κοινωνικό
αποκλεισµό. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έτους 2016, µε περίοδο αναφοράς εισοδήµατος το
έτος 2015, θα ανακοινωθούν στις 23 Ιουνίου 2017.

Γράφηµα 1. ∆είκτες Οικονοµικής Ανισότητας: 2005, 2009, 2011 − 2015
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Α. ∆είκτες Οικονοµικής Ανισότητας
∆είκτης κατανοµής εισοδήµατος (S80/S20) σε πεντηµόρια εισοδήµατος
Ο δείκτης κατανοµής εισοδήµατος (S80/S20) σε πεντηµόρια εισοδήµατος αναφέρεται στο µερίδιο του
ισοδύναµου διαθέσιµου εισοδήµατος του «πλουσιότερου» 20% του πληθυσµού προς το ανάλογο
εισόδηµα του «φτωχότερου» 20% του πληθυσµού και επηρεάζεται από τις ακραίες τιµές της κατανοµής
του εισοδήµατος, δηλαδή στο πλουσιότερο και στο φτωχότερο τµήµα του πληθυσµού.
•

Ο δείκτης S80/S20 το 2015, µε περίοδο αναφοράς εισοδήµατος το 2014, παραµένει αµετάβλητος
σε σχέση µε το 2014 (µε περίοδο αναφοράς εισοδήµατος το 2013) και ανέρχεται στο 6,5, δηλαδή,
το µερίδιο του εισοδήµατος του πλουσιότερου 20% του πληθυσµού είναι 6,5 φορές µεγαλύτερο
από το µερίδιο του εισοδήµατος του φτωχότερου 20% του πληθυσµού (Γράφηµα 1, Πίνακας 1).

•

Η οικονοµική ανισότητα µεταξύ των ατόµων ηλικίας 65 ετών και άνω παραµένει επίσης στα ίδια
επίπεδα και διαµορφώνεται στο 4,1 όπως ήταν και το 2014, ενώ µεταξύ των ατόµων κάτω των 65
ετών διαµορφώνεται στο 7,4 παρουσιάζοντας µικρή άνοδο σε σχέση µε το 2014, που ήταν στο 7,3
(Πίνακας 1).

•

Στον πίνακα 2 εµφανίζεται το µερίδιο εισοδήµατος ανά τεταρτηµόρια. Το πρώτο τεταρτηµόριο των
νοικοκυριών αντιπροσωπεύει το 25% των νοικοκυριών µε το χαµηλότερο εισόδηµα, το οποίο
κατέχει το 8,9% του συνολικού εθνικού εισοδήµατος, ενώ το 2014 κατείχε το 9,0%. Το τέταρτο
τεταρτηµόριο, που αντιπροσωπεύει το 25% των

νοικοκυριών µε το υψηλότερο εισόδηµα, σε

σχέση µε το προηγούµενο έτος κατέχει µικρότερο µέρος του συνολικού εθνικού εισοδήµατος, και
συγκριµένα το 47,2% έναντι του 47,6% που κατείχε το 2014.

∆είκτης άνισης κατανοµής εισοδήµατος (συντελεστής GINI)
Για καλύτερη καταγραφή της οικονοµικής ανισότητας χρησιµοποιείται συµπληρωµατικά ο δείκτης
άνισης κατανοµής εισοδήµατος (συντελεστής Gini), ο οποίος, σε αντίθεση µε το δείκτη κατανοµής
εισοδήµατος (S80/S20) σε πεντηµόρια εισοδήµατος, δεν επηρεάζεται από τις ακραίες τιµές της
κατανοµής του εισοδήµατος.
Ο δείκτης άνισης κατανοµής εισοδήµατος (συντελεστής Gini) ορίζεται ως ο λόγος των αθροιστικών
µεριδίων του πληθυσµού, κατανεµηµένου ανάλογα µε το ύψος του εισοδήµατος, προς το αθροιστικό
µερίδιο του συνολικού εισοδήµατος όλου του πληθυσµού. Η τιµή του κυµαίνεται από 0 (ή 0%), που
αντιστοιχεί σε πλήρη εισοδηµατική ισότητα έως 1 (ή 100%) που αντιστοιχεί σε πλήρη εισοδηµατική
ανισότητα, και ερµηνεύεται ως η στατιστικά αναµενόµενη διαφορά του αποτελέσµατος της σύγκρισης
δύο τυχαίων εισοδηµάτων, ως ποσοστό του µέσου όρου. Αν όλο το εθνικό εισόδηµα ήταν
συγκεντρωµένο σε ένα άτοµο, ο συντελεστής θα ήταν 1. Αν ο συντελεστής Gini ήταν π.χ. 30%, το
εισόδηµα 2 τυχαίων ατόµων θα διέφερε κατά 30% του µέσου όρου.
•

Ο συντελεστής Gini κυµάνθηκε το 2015 σε 34,2%, σηµειώνοντας µια µείωση κατά 1,1 ποσοστιαίες
µονάδες σε σχέση µε το 2009 (Γράφηµα 1, Πίνακας 3). Το παραπάνω ποσοστό ερµηνεύεται ως
εξής: αν επιλέξουµε 2 τυχαία άτοµα του πληθυσµού, αναµένουµε ότι το εισόδηµά τους θα διαφέρει
κατά 34,2% του µέσου όρου.
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•

Σε σύγκριση µε το 1994, έτος κατά το οποίο άρχισε η έρευνα, η συνολική ανισότητα µειώθηκε
κατά 3,2 ποσοστιαίες µονάδες (37,4% το 1994).

B. Μερίδιο εισοδήµατος σε τεταρτηµόρια
Τα στοιχεία της κατανοµής του εισοδήµατος σε τεταρτηµόρια εκφράζουν το ποσοστό του συνολικού
εθνικού εισοδήµατος που κατέχει κάθε ένα από τέσσερα (ίσα) τµήµατα του πληθυσµού. Συγκεκριµένα,
εάν κατατάξουµε τα άτοµα του πληθυσµού σε αύξουσα σειρά µε βάση το εισόδηµά τους (από το
µικρότερο στο µεγαλύτερο) και στη συνέχεια χωρίσουµε τον πληθυσµό σε τέσσερα ίσα µέρη (µε βάση
το συνολικό αριθµό των ατόµων), προκύπτουν τα εξής:
•

το 25% του πληθυσµού µε το χαµηλότερο εισόδηµα (1ο τεταρτηµόριο) κατέχει το 8,9% του
συνολικού εθνικού διαθέσιµου εισοδήµατος, δηλαδή ποσοστό µειωµένο κατά 0,1 ποσοστιαίες
µονάδες σε σχέση µε το 2014 (Γράφηµα 2, Πίνακας 2).

•

το 25% του πληθυσµού µε το υψηλότερο εισόδηµα (4ο τεταρτηµόριο) κατέχει το 47,2% του
συνολικού εθνικού διαθέσιµου εισοδήµατος, δηλαδή ποσοστό µειωµένο κατά 0,4 ποσοστιαίες
µονάδες σε σχέση µε το 2014 (Γράφηµα 2, Πίνακας 2).

•

το 50% του πληθυσµού µε µεσαία εισοδήµατα (2ο και 3ο τεταρτηµόριο) κατέχουν το 43,9% του
εθνικού διαθέσιµου εισοδήµατος, δηλαδή ποσοστό υψηλότερο κατά 0,5 ποσοστιαίες µονάδες σε
σχέση µε το 2014 (Γράφηµα 2, Πίνακας 2).

•

το υψηλότερο ατοµικό εισόδηµα για το 1ο τεταρτηµόριο ανέρχεται σε 4.924 ευρώ (Πίνακας 2).

•

το χαµηλότερο ατοµικό εισόδηµα για το 4ο τεταρτηµόριο ανέρχεται σε 10.860 ευρώ (Πίνακας 2).

Γράφηµα 2. Μερίδιο εισοδήµατος σε τεταρτηµόρια: 2014 ─ 2015
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Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, σχετικά µε την
Έρευνα Εισοδήµατος και Συνθηκών ∆ιαβίωσης των Νοικοκυριών.
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ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1. ∆είκτης κατανοµής ισοδύναµου εισοδήµατος σε πεντηµόρια (S80/S20), κατά
οµάδες ηλικιών: 2005, 2008 ─ 2015
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Πίνακας 2. Μερίδιο ισοδύναµου εισοδήµατος σε τεταρτηµόρια: 2005 ─ 2015
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Πίνακας 3. ∆είκτης άνισης κατανοµής εισοδήµατος (συντελεστής Gini): 2005, 2008 ─ 2015
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Έρευνα Εισοδήµατος
και Συνθηκών
∆ιαβίωσης των
Νοικοκυριών
(European Union Statistics on Income
and Living Conditions EU-SILC)

Η Έρευνα Εισοδήµατος και Συνθηκών ∆ιαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC) αποτελεί
µέρος ενός κοινοτικού στατιστικού προγράµµατος, στο οποίο συµµετέχουν όλα τα κράτη
µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντικατέστησε, από το 2003, το ευρωπαϊκό panel
νοικοκυριών (European Community Household Panel, ECHP), προκειµένου να επιτευχθεί η
ποιοτική βελτίωση των στατιστικών δεδοµένων που αφορούν στη φτώχεια και στον
κοινωνικό αποκλεισµό.
Βασικός στόχος της έρευνας είναι η µελέτη, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, των
συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών σε σχέση, κυρίως, µε το εισόδηµά τους. Η έρευνα
αποτελεί τη βασική πηγή αναφοράς των συγκριτικών στατιστικών για την κατανοµή του
εισοδήµατος και τον κοινωνικό αποκλεισµό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η συγκρισιµότητα των
στοιχείων θεωρείται εξασφαλισµένη, αφού η έρευνα διενεργείται σε όλα τα κράτη µέλη,
χρησιµοποιώντας κοινές µεταβλητές και ορισµούς.

Νοµικό πλαίσιο

Η έρευνα διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισµού του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και
Κοινοβουλίου µε αριθ. 1177/2003 και διενεργήθηκε από την ΕΛΣΤΑΤ µε απόφαση του
Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ.

Περίοδος αναφοράς
του εισοδήµατος

Η περίοδος αναφοράς του εισοδήµατος είναι το προηγούµενο της έρευνας ηµερολογιακό
έτος.

Κάλυψη

Η έρευνα καλύπτει όλα τα ιδιωτικά νοικοκυριά της Χώρας µε τα µέλη τους, ανεξάρτητα από
το µέγεθος ή οποιαδήποτε οικονοµικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά τους.
Εξαιρούνται από την έρευνα:
•
Οι συλλογικές κατοικίες, όπως ξενοδοχεία, πανσιόν, νοσοκοµεία, γηροκοµεία,
στρατόπεδα, αναµορφωτήρια κλπ. Συλλογικές κατοικίες θεωρούνται και τα
νοικοκυριά που παρέχουν στέγη µε διατροφή σε άνω των πέντε τροφίµους.
•
Τα νοικοκυριά µε µέλη ξένους υπηκόους που υπηρετούν σε ξένες διπλωµατικές
αποστολές.

Μεθοδολογία

Η έρευνα είναι δειγµατοληπτική µε σχεδιασµό µε µερικώς επικαλυπτόµενο δείγµα
(rotational integrated design), που επιλέχτηκε ως ο πλέον κατάλληλος για ενιαία συγχρονική
και διαχρονική έρευνα. Η τελική δειγµατοληπτική µονάδα είναι το νοικοκυριό. Οι µονάδες
ανάλυσης είναι τα νοικοκυριά και τα µέλη τους.
Η διαχρονική δοµή του δείγµατος διακρίνεται σε τέσσερα εναλλασσόµενα υπο-δείγµατα
(panels), καθένα από τα οποία είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσµού και διαρκεί τέσσερα
χρόνια. Για κάθε δύο διαδοχικά χρόνια υπάρχει µερική επικάλυψη (75%) των panels. Κάθε
χρόνο ένα panel εγκαταλείπει το δείγµα και ένα νέο panel επιλέγεται. Το σχήµα εναλλαγής
άρχισε από το πρώτο έτος (2003). Για να υπάρξει πλήρες δείγµα το πρώτο έτος της
έρευνας, τα τέσσερα panels άρχισαν ταυτόχρονα. Για τη διαχρονική συνιστώσα του ΕUSILC, τα άτοµα που επιλέγονται, αρχικά, ερευνώνται για περίοδο τεσσάρων χρόνων ίση µε
τη διάρκεια του κάθε panel.
Η έρευνα EU-SILC βασίζεται σε δισταδιακή στρωµατοποιηµένη δειγµατοληψία νοικοκυριών
από πλαίσιο δειγµατοληψίας που έχει δηµιουργηθεί µε βάση τα στοιχεία της Απογραφής
Πληθυσµού 2011 και καλύπτει πλήρως τον πληθυσµό αναφοράς.
Ο σχεδιασµός της δειγµατοληψίας περιλαµβάνει δύο επίπεδα στρωµάτωσης:
i. Το πρώτο επίπεδο είναι γεωγραφική στρωµάτωση που βασίζεται στη διαίρεση της Χώρας
σε Περιφέρειες, οι οποίες αντιστοιχούν στο ευρωπαϊκό επίπεδο διαµέρισης NUTS II, ενώ τα
δύο µεγάλα πολεοδοµικά συγκροτήµατα Αθήνας και Θεσσαλονίκης συγκροτούν χωριστά
γεωγραφικά στρώµατα.
ii. Το δεύτερο επίπεδο στρωµάτωσης είναι η ταξινόµηση των οικισµών, µέσα σε κάθε
Περιφέρεια, σε τέσσερις κατηγορίες αστικότητας, σύµφωνα µε το µέγεθος του πληθυσµού
τους.
• >= 30.000 κατοίκους
• 5.000-29.999 κατοίκους
• 1.000-4.999 κατοίκους
• 0-999 κατοίκους
Η στρωµάτωση των δύο µεγάλων πολεοδοµικών συγκροτηµάτων έγινε κατά απογραφικές
εποπτείες.
Το δείγµα των ιδιωτικών νοικοκυριών επιλέγεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο, ένα
τυχαίο δείγµα µονάδων επιφανείας (κατοικηµένων γεωγραφικών περιοχών που
περικλείονται από φυσικά ή τεχνητά όρια) επιλέγεται µε συστηµατική δειγµατοληψία από
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κάθε τελικό στρώµα µε πιθανότητα επιλογής της κάθε µονάδας ανάλογη του αριθµού των
ιδιωτικών νοικοκυριών που αυτή περιέχει. Στο δεύτερο στάδιο, ένα συστηµατικό τυχαίο
δείγµα ιδιωτικών νοικοκυριών επιλέγεται µε δεδοµένο δειγµατοληπτικό κλάσµα, από το
σύγχρονο πληθυσµό των νοικοκυριών (µε βάση προµέτρηση που γίνεται στο πεδίο) κάθε
επιλεγµένης µονάδας επιφανείας.
Μέγεθος δείγµατος

Κατά το 2015, η έρευνα διενεργήθηκε σε τελικό δείγµα 14.096 νοικοκυριών και σε 34.709
µέλη των νοικοκυριών αυτών, εκ των οποίων 29.878 ηλικίας 16 ετών και άνω. Ο µέσος
όρος µελών υπολογίστηκε ανά νοικοκυριό στα 2,5.

Σταθµίσεις

Για την εκτίµηση των χαρακτηριστικών της έρευνας τα στοιχεία κάθε ατόµου και κάθε
νοικοκυριού του δείγµατος πολλαπλασιάστηκαν µε έναν αναγωγικό συντελεστή. Ο
αναγωγικός συντελεστής προκύπτει ως το γινόµενο των ακόλουθων τριών παραγόντων
(σταθµίσεων):
α) της αντίστροφης πιθανότητας επιλογής του ατόµου, που συµπίπτει µε την αντίστροφη
πιθανότητα επιλογής του νοικοκυριού,
β) του αντίστροφου του ποσοστού απόκρισης των νοικοκυριών εντός του στρώµατος,
γ) ενός διορθωτικού συντελεστή, ο οποίος καθορίζεται κατά τρόπο ώστε:
ι)Η εκτίµηση των ατόµων, κατά φύλο και οµάδες ηλικιών, που θα προκύψει ανά γεωγραφική
περιφέρεια να συµπίπτει µε τον αντίστοιχο αριθµό που υπολογίστηκε µε προβολή για την
περίοδο αναφοράς της έρευνας και βασίστηκε στη Φυσική Κίνηση Πληθυσµού (Απογραφή
Πληθυσµού 2011 και Γεννήσεις, Θάνατοι, Μετανάστευση).
Ιι)Η εκτίµηση των νοικοκυριών, κατά τάξη µεγέθους (1, 2, 3, 4 ή 5+ µέλη) και κατά
ιδιοκτησιακό καθεστώς, να συµπίπτει µε αυτή του έτους αναφοράς που υπολογίστηκε µε
προβολή βασισµένη στη διαχρονική τάση της Απογραφής Πληθυσµού των ετών 2001 και
2011.

Ισοδύναµο εισόδηµα

Για τον υπολογισµό του συνολικού ισοδύναµου διαθέσιµου εισοδήµατος του νοικοκυριού
λαµβάνεται υπόψη το συνολικό καθαρό εισόδηµα, δηλαδή το εισόδηµα που προκύπτει µετά
την αφαίρεση των φόρων και των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, που λαµβάνεται από
όλα τα µέλη του νοικοκυριού.
Συγκεκριµένα, οι εισοδηµατικές συνιστώσες που περιλαµβάνονται στην έρευνα είναι:
Το εισόδηµα από εργασία
Το εισόδηµα από περιουσία
Οι κοινωνικές παροχές και οι συντάξεις
Οι χρηµατικές µεταβιβάσεις από άλλα νοικοκυριά
Το τεκµαρτό εισόδηµα από τη χρήση του αυτοκινήτου της επιχείρησης
Ως ισοδύναµο διαθέσιµο ατοµικό εισόδηµα ορίζεται το συνολικό διαθέσιµο εισόδηµα του
νοικοκυριού µετά τη διαίρεσή του µε το ισοδύναµο µέγεθος του νοικοκυριού. Το ισοδύναµο
µέγεθος του νοικοκυριού υπολογίζεται σύµφωνα µε την τροποποιηµένη κλίµακα του ΟΟΣΑ.
Επισηµαίνεται ότι στην κατανοµή κατά άτοµο θεωρείται, µε βάση τον παραπάνω ορισµό, ότι
το κάθε µέλος του νοικοκυριού κατέχει το ίδιο εισόδηµα που αντιστοιχεί στο ισοδύναµο
διαθέσιµο εισόδηµα. Αυτό σηµαίνει ότι το κάθε µέλος του νοικοκυριού απολαµβάνει το ίδιο
επίπεδο διαβίωσης. Συνεπώς, στην κατά άτοµο κατανοµή, το εισόδηµα που αποδίδεται σε
κάθε άτοµο δεν αντιπροσωπεύει χρηµατική απολαβή, αλλά έναν δείκτη επιπέδου
διαβίωσης.
Το συνολικό διαθέσιµο εισόδηµα ενός νοικοκυριού υπολογίζεται ως το άθροισµα των
εισοδηµάτων των µελών των νοικοκυριών (εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες, από
αυτοαπασχόληση, συντάξεις, επιδόµατα ανεργίας, εισόδηµα από ακίνητη περιουσία,
οικογενειακά επιδόµατα, τακτικές χρηµατικές µεταβιβάσεις κλπ.), δηλαδή του συνόλου των
καθαρών αποδοχών από όλες τις πηγές εισοδήµατος, µετά την αφαίρεση των τυχόν
παροχών προς άλλα νοικοκυριά. Στο ποσό αυτό πρέπει να προστεθεί και ο φόρος που,
ενδεχοµένως, επιστράφηκε και αφορούσε στην εκκαθάριση των εισοδηµάτων του
προηγούµενου έτους.

Κλίµακα ισοδυναµίας

∆είκτες

Το ισοδύναµο µέγεθος του νοικοκυριού υπολογίζεται µε βάση την τροποποιηµένη
κλίµακα του ΟΟΣΑ, σύµφωνα µε την οποία ορίζεται συντελεστής στάθµισης 1 για τον
πρώτο ενήλικα, 0,5 για το δεύτερο ενήλικα και µέλη 14 ετών και άνω και 0,3 για
παιδιά 13 ετών και κάτω. Παράδειγµα: Το εισόδηµα του νοικοκυριού µε δύο ενήλικες
και δύο παιδιά κάτω των 14 ετών διαιρείται µε το συντελεστή ισοδυναµίας
1+0,5+2Χ0,3= 2,1, για νοικοκυριό µε δύο ενήλικες διά 1,5, για νοικοκυριό µε 2
ενήλικες και 2 παιδιά ηλικίας 14 ετών και άνω διά 2,5 κλπ.
1. ∆είκτης κατανοµής του εισοδήµατος (S80 / S20) κατά πεντηµόρια
2. ∆είκτης άνισης κατανοµής του εισοδήµατος (συντελεστής Gini)
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Ορισµοί δεικτών

1. ∆είκτης κατανοµής του εισοδήµατος (S80 / S20) κατά πεντηµόρια
Η ανισότητα στην κατανοµή του εισοδήµατος (S80 / S20) εκφράζεται ως λόγος του συνόλου
του ισοδύναµου διαθέσιµου εισοδήµατος που λαµβάνεται από το 20% του πληθυσµού µε
το υψηλότερο ισοδύναµο διαθέσιµο εισόδηµα προς το σύνολο ανάλογου εισοδήµατος που
λαµβάνει το 20% του πληθυσµού µε το χαµηλότερο εισόδηµα. Συγκρίνει, δηλαδή, το µερίδιο
του εισοδήµατος του πλουσιότερου 20% του πληθυσµού µε το 20% του φτωχότερου.
2. ∆είκτης άνισης κατανοµής του εισοδήµατος (συντελεστής Gini)
Ο συντελεστής Gini ορίζεται ως ο λόγος των αθροιστικών µεριδίων του πληθυσµού,
κατανεµηµένου ανάλογα µε το ύψος του εισοδήµατος, προς το αθροιστικό µερίδιο του
συνολικού ποσού που λαµβάνουν. Η τιµή του κυµαίνεται από 0 (πλήρης ισότητα) έως 1
(πλήρης εισοδηµατική ανισότητα).
Αν όλο το εθνικό εισόδηµα ήταν συγκεντρωµένο σε ένα άτοµο, ο συντελεστής Gini θα ήταν
1. Αν ο συντελεστής Gini ήταν π.χ. 0,30, το εισόδηµα 2 τυχαίων ατόµων αναµένουµε να
διαφέρει κατά 30% του µέσου όρου.

Παραποµπές

Περισσότερες πληροφορίες (πίνακες, γραφήµατα, µεθοδολογία) σχετικά µε την Έρευνα
Εισοδήµατος και Συνθηκών ∆ιαβίωσης των Νοικοκυριών της Χώρας µπορούν να αναζητηθούν
στην ιστοσελίδα της www.statistics.gr, στο σύνδεσµο «Στατιστικές
Πληθυσµός και Κοινωνικές
Συνθήκες
Εισόδηµα και Συνθήκες διαβίωσης των Νοικοκυριών (SILC)».
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