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Περίληψη 
 

Όταν θεσπίστηκε η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση το 1997 με στόχο να 
συνεισφέρει στον εκσυγχρονισμό του ευρωπαϊκού κοινωνικού κράτους που τελούσε υπό 
διαρκή πίεση εξαιτίας ενός ταχύτατα μεταβαλλόμενου σύνθετου παγκόσμιου περιβάλλοντος, η 
κριτική που δέχθηκε κινήθηκε σε δύο διαμετρικές θέσεις. Αφενός εθεάθη ως ένα καινοτόμο 
εργαλείο δημόσιας πολιτικής, που ευνοεί τη διάχυση μάθησης, την πολυεπίπεδη συμμετοχή, 
την ευελιξία και το συντονισμό των πολιτικών απασχόλησης, προωθώντας ένα νέο ευρωπαϊκό 
πρότυπο για την απασχόληση και αφετέρου προσεγγίστηκε με σκεπτικισμό, θεωρούμενη ως 
ένα αναποτελεσματικό εργαλείο πολιτικής, με περιορισμένη δεσμευτικότητα που κινείται στη 
λογική του ελάχιστου κοινού παρανομαστή.  

Δέκα και πλέον χρόνια από την θέσπιση της στρατηγικής, η παρούσα μελέτη στοχεύει να 
εξετάσει συγκριτικά την εγκυρότητα των παραπάνω ισχυρισμών στα εθνικά παραδείγματα της 
Ιταλίας και της Σουηδίας. Συνδυάζοντας την έννοια του εξευρωπαϊσμού με τις θεωρητικές 
προτάσεις του νεο-θεσμισμού και της διακυβέρνησης δικτύων, μελετάται η οργάνωση και η 
εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση στο εσωτερικό των κρατών 
μελών και αξιολογούνται οι επιπτώσεις της μέσα από το πρίσμα ενός αξιακού και 
επιχειρησιακού εξευρωπαϊσμού των πολιτικών απασχόλησης.  

Abstract 

When the European Employment Strategy was launched in 1997 in order to contribute to the 
modernisation of European welfare state which was pressurized due to a rapidly changing 
environment, it received mixed reviews. For the proponents, the European Employment 
Strategy was an innovative tool for policy learning, multilevel and multi-actor policy making 
which promoted flexibility and coordination of national employment policies. For the sceptics, in 
turn, the European Employment Strategy was an ineffective tool with limited bindingness, 
oriented towards the lowest common denominator.  

More than ten years later after the adoption of the strategy, this study aims to 
comparatively examine the validity of these arguments in Italy and Sweden. The study 
combines the concept of Europeanization with the theoretical assertions of new institutionalism 
and network governance in order to examine the organisation and the implementation of the 
European Employment Strategy at domestic level and evaluates the impacts of this process 
under the lens of a value-driven and market-oriented Europeanization of employment policies. 
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Επισκόπηση μελέτης 
 
 
 

Η παρούσα μελέτη εστιάζει την ερευνητική της προσοχή στην πλέον 

ενδιαφέρουσα συνάντηση που επιφύλασσε το τέλος του αιώνα που έφυγε και που 

βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στην πρώτη δεκαετία του νέου, στο σημείο που η 

εμπειρία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης συναντά το θεσμικό οικοδόμημα του 

ευρωπαϊκού κοινωνικού κράτους και οι ανάγκες τις μεταβιομηχανικής οργάνωσης 

της οικονομίας τέμνουν τις βιομηχανικές αγορές απασχόλησης των κρατών μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης βιώνουν μια σειρά συστηματικών περιορισμών και προβλημάτων που 

συνδέονται με την άσκηση, τους στόχους και το περιεχόμενο της εθνικής κοινωνικής 

πολιτικής. Η ταχύτατα εξελισσόμενη σύνθετη πραγματικότητα θέτει τα ευρωπαϊκά 

κοινωνικά κράτη ενώπιον μιας δέσης εξωτερικών προκλήσεων (ανταγωνισμός, 

διεθνοποίηση της παραγωγής και της οικονομίας) και εσωτερικών πιέσεων 

(δημογραφικό, μετάβαση στην οικονομία των υπηρεσιών, νέοι κοινωνικοί κίνδυνοι, 

ωρίμανση των υψηλών παροχών κοινωνικής πολιτικής), καλώντας τους εθνικούς 

σχεδιαστές πολιτικής να εντοπίσουν καινοτόμες λύσεις, να ανακατευθύνουν την 

προσπάθεια για ευημερία, να επανασχεδιάσουν θεσμούς και πολιτικές καθώς και να 

επεξεργαστούν νέες αρχές κοινωνικής δικαιοσύνης. 

Στις παραπάνω συνθήκες υψηλών απαιτήσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη 

μέλη καλούνται να αναδιαμορφώσουν «Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Πρότυπο» στη λογική 

ενός γνωσιακού αναπροσανατολισμού πρόσληψης των προβλημάτων της δημόσιας 

πολιτικής και του τρόπου σκέψης που συνδέεται με αυτά, με κεντρικό πυρήνα αυτής 

της αλλαγής πλεύσης την απασχόληση και τις αγορές εργασίας. Οι ενεργητικές 

πολιτικές απασχόλησης και η έννοια της κοινωνικής επένδυσης αποτελούν τους νέους 

οριζόντιους στόχους πολιτικής που οι εθνικοί σχεδιαστές καλούνται να 

ενσωματώσουν στις μεταρρυθμιστικές τους πρωτοβουλίες. Ως μεθοδολογικά 

εργαλεία σε αυτή την προσπάθεια υιοθετούνται η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την 

Απασχόληση και η Στρατηγική της Λισσαβώνας. Βασιζόμενα στη λογική των 

«ήπιων» μορφών διακυβέρνησης και του συντονισμού, τα συγκεκριμένα εργαλεία 
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πολιτικής στοχεύουν όχι μόνο στην κεντρική καθοδήγηση των εθνικών προσπαθειών 

μέσα από τη θέσπιση σειράς ενωσιακών στόχων, αλλά και στη διαμόρφωση ενός 

θετικού θεματολογίου κοινωνικής πολιτικής που δεν θα αποτελεί απλή ανάδραση των 

αποτελεσμάτων της αρνητικής ολοκλήρωσης (ενιαία αγορά). 

Το εγχείρημα της Ένωσης για την αναδιαμόρφωση του «Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Προτύπου» δεν αποτελεί μια εύκολη και απρόσκοπτη διαδικασία, στο βαθμό που η 

πραγματικότητα της οικονομικής ολοκλήρωσης περιορίζει την αυτονομία των 

εγχώριων πολιτικών επιλογών και οι εθνικοί σχεδιαστές βιώνουν μια αντίφαση, βάσει 

της οποίας οι αποφάσεις για τις οικονομικές πολιτικές λαμβάνονται πλέον στο 

ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ οι αρμοδιότητες που συνδέονται με τις κοινωνικές πολιτικές 

παραμένουν στο εθνικό. Η παραπάνω δυσαρμονία εντείνεται στο βαθμό που οι 

οικονομικές πολιτικές τείνουν να υιοθετούν τη νεοκλασσική οικονομική προσέγγιση 

της προσφοράς, ενώ οι εθνικές κοινωνικές πολιτικές κατά παράδοση τελούν σε 

σύνδεση με τις κεϋνσιανές προσεγγίσεις διαχείρισης της ζήτησης. 

Η πραγματικότητα αυτή αναπόφευκτα οδηγεί τον ερευνητή στο να θέσει ένα 

κεντρικό ερώτημα: αποτελεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σημαντική μεταβλητή ικανή να 

ερμηνεύσει τις αλλαγές που πραγματοποιούνται στα εθνικά συστήματα απασχόλησης 

των κοινωνικών κρατών; Αν ναι, πώς συνδέεται με τις μεταρρυθμίσεις που 

πραγματοποιούνται σε αυτά;  

Η αναζήτηση της ενωσιακής επιρροής και η ιχνηλάτιση της εγχώριας αλλαγής 

στο πλαίσιο της εθνικής πολιτικής απασχόλησης μας παραπέμπουν στην έννοια του 

εξευρωπαϊσμού και στους βασικούς άξονες σύνδεσης αυτού με την εθνική 

πραγματικότητα, την Ανοιχτή Μέθοδο Συντονισμού και την Ευρωπαϊκή Στρατηγική 

για την Απασχόληση. Η παρούσα διατριβή προσλαμβάνει την έννοια του 

εξευρωπαϊσμού ως διαδικασία που περιγράφει κάθετες αλλά και οριζόντιες 

διαδικασίες διάδρασης, περιλαμβάνει τυπικούς αλλά και άτυπους κανόνες 

ενσωματώνοντας τη γνωσιακή διάσταση των δημόσιων πολιτικών και δεν οδηγεί 

νομοτελειακά στη σύγκλιση αλλά επιτρέπει και την απόκλιση. Παράλληλα 

λαμβάνοντας υπόψη: (α) την απουσία κανονιστικών απαιτήσεων στο περιεχόμενο της 

ενωσιακής αρμοδιότητας που αφορά τις πολιτικές απασχόλησης και (β) το γεγονός 

ότι οι εθνικές μεταρρυθμίσεις στα συστήματα απασχόλησης δεν συντελούνται σε 

θεσμικό κενό, αλλά οι διαφορετικές θεσμικές ικανότητες, η ετερογένεια των 

σχεδιασμάτων πολιτικής και τα διαφορετικά συστήματα λήψης των πολιτικών 

αποφάσεων που διακρίνουν τις εθνικές περιπτώσεις διαδραματίζουν το δικό τους 
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σημαίνοντα ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα, η μελέτη προκειμένου να πλαισιώσει τις 

εμπειρικές της αναφορές καταφεύγει και στις θεωρητικές προτάσεις του νεο-

θεσμισμού με έμφαση στην πολιτισμική διάσταση αυτού, καθώς και στις θεωρητικές 

αναφορές των δικτύων διακυβέρνησης, με έμφαση σε αυτές που αφορούν τις 

επιστημικές κοινότητες που συνεισφέρουν στη διακρατική μάθηση. Για να 

ερμηνεύσουμε την επίδραση αλλά και το μέτρο της διαφοροποίησης της Ευρωπαϊκής 

Στρατηγικής για την Απασχόληση στον εξευρωπαϊσμό των πολιτικών απασχόλησης, 

θα συνδυάσουμε το μεθοδολογικό πρότυπο έρευνας του Radaelli (2003a) για τον 

εξευρωπαϊσμό της δημόσιας πολιτικής με τη μέθοδο ομοιότητας του Mill (most 

different systems design), επιχειρώντας να απαντήσουμε στα ερωτήματα «τι» 

εξευρωπαΐζεται και σε ποιο βαθμό τοποθετώντας την εξαρτημένη μας μεταβλητή, τον 

εξευρωπαϊσμό των πολιτικών απασχόλησης, στην επίδραση των εξωτερικών ροών 

της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση και των προϋπαρχουσών 

θεσμικών δομών των κρατών μελών. Ο παραπάνω μεθοδολογικός συνδυασμός θα 

ενισχυθεί με την προσθήκη δύο επιπλέον ερωτημάτων, αφενός του «πώς» 

αναπτύσσεται ο εξευρωπαϊσμός των πολιτικών απασχόλησης, ερώτημα που 

εμφιλοχωρεί ανάμεσα στο «τι» και το «πόσο» καθορίζοντας το πρώτο και 

προσδιορίζοντας την ένταση του δεύτερου και αφετέρου «τι είδους» εξευρωπαϊσμός 

πολιτικών απασχόλησης προκρίνεται επιχειρησιακός ή αξιακός. 

Το σύνολο των γενικών υποθέσεων εργασίας που αφορούν τη διάδραση της 

Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση με το εθνικό επίπεδο, καθώς και των 

ειδικών υποθέσεων για τον αξιακό και επιχειρησιακό εξευρωπαϊσμό των πολιτικών 

απασχόλησης που θα παρουσιαστούν στη συνέχεια, εδράζεται σε τρεις βασικούς 

άξονες σκέψης που διατρέχουν την παρούσα μελέτη και που η εμπειρική έρευνα θα 

ελέγξει: (α) η δομική σύζευξη του ενωσιακού με το εθνικό επίπεδο είναι κατά βάση 

γνωσιακού χαρακτήρα, θέση που διαμορφώνεται στο βαθμό που οι αρχές της 

επικουρικότητας και της αναλογικότητας διατρέχουν τα θέματα που άπτονται των 

πολιτικών απασχόλησης, (β) τα εγχώρια θεσμικά περιβάλλοντα οδηγούν σε 

διαφορετικούς τρόπους οργάνωσης της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την 

Απασχόληση στο εσωτερικό και (γ) το επίπεδο του κοινωνικού κράτους, ο βαθμός 

έκθεσης των υπο-εθνικών δομών σε συνεργατικά εγχειρήματα –κυρίως των δράσεων 

του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου– και ο βαθμός αυτονομίας τους λειτουργούν 

ως μεταβλητές συνθήκης και συν-καθορίζουν και το είδος του εξευρωπαϊσμού που 

αναπτύσσεται στο εσωτερικό. 
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Οι εμπειρικές μας αναφορές προκύπτουν από τη συγκριτική ανάλυση της 

εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση στην Ιταλία και τη 

Σουηδία στην οποία προσδιορίζονται οι συνθήκες, εξετάζεται η οργάνωση και 

αξιολογείται η εφαρμογή της εν λόγω στρατηγικής, καθώς και οι επιπτώσεις της στο 

εθνικό πλαίσιο πολιτικής απασχόλησης. Θα πρέπει να τονιστεί ότι αν και ο μικρός 

αριθμός των περιπτώσεων υπό εξέταση δεν επιτρέπει στις εμπειρικές αναφορές που 

προκύπτουν να αποκτήσουν χαρακτήρα γενικών συμπερασμάτων παρά να 

αποτελέσουν διεξοδική ανάλυση για τον τρόπο που αναπτύσσεται ο εξευρωπαϊσμός 

στα συγκεκριμένα δύο παραδείγματα, ωστόσο το γεγονός ότι η Ιταλία και η Σουηδία 

αντιστοιχούν σε δύο διακριτούς τύπους κοινωνικών κρατών καθώς και το ότι 

εμφανίζουν διαφορετικό βαθμό συμβατότητας ενωσιακών πολιτικών και εγχώριων 

θεσμών παρέχεται το περιθώριο να προκύψει μια γενικότερη αναφορά που να συνδέει 

τον τύπο του κοινωνικού κράτους, το βαθμό αυτονομίας και έκθεσης του υπο-εθνικού 

πεδίου στις δράσεις του ΕΚΤ με το είδος του εξευρωπαϊσμού που μπορεί να 

αναπτυχθεί στο πεδίο της απασχόλησης. 

Η έρευνα χωρίζεται σε δύο μέρη: τα πρώτα έξι κεφάλαια εστιάζουν σε μια 

λεπτομερή παρουσίαση του θεωρητικού και εμπειρικού υποβάθρου των βασικών 

εννοιών που συνθέτουν την παρούσα μελέτη καθώς και στην επισκόπηση της 

συζήτησης που αναπτύσσεται στη διεθνή βιβλιογραφία. Το δεύτερο μέρος 

αποτελείται από δύο κεφάλαια όπου μελετώνται οι εμπειρικές περιπτώσεις 

εξευρωπαϊσμού των πολιτικών απασχόλησης της Ιταλίας και της Σουηδίας και 

πραγματοποιείται ο έλεγχος των υποθέσεων εργασίας. Το τελευταίο κεφάλαιο 

οργανώνει τα ευρήματα τις έρευνας, διατυπώνει επισημάνσεις συμπερασματικού 

χαρακτήρα και προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων για τη μετά Λισσαβώνα εποχή. 

Ειδικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο, αναπτύσσεται η θεωρητική συζήτηση για το 

ευρωπαϊκό κοινωνικό κράτος, την αναγκαιότητα ανασχεδιασμού των κοινωνικών 

πολιτικών και το νέο θεματολόγιο κοινωνικής πολιτικής που υιοθετείται. 

Προσδιορίζεται η αναγκαιότητα διεξαγωγής έρευνας με τη μορφή διατριβής σε 

συγκεκριμένες πτυχές της προβληματικής, που αποτελεί ταυτόχρονα και τον 

εισαγωγικό «βραχίονα» που θα επιτρέψει την πρώτη επαφή και όσμωση των 

θεωρητικών εννοιών του εξευρωπαϊσμού και των νέων μεθόδων διακυβέρνησης με 

τις εμπειρικές όψεις της πολιτικής απασχόλησης. Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναλύεται η 

έννοια του εξευρωπαϊσμού, των θεωρητικών τάσεων που την πλαισιώνουν, καθώς και 

του ερμηνευτικού πλαισίου που θα επιλεγεί για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων της 



 5

έρευνας. Στο τρίτο κεφάλαιο, εξετάζονται οι νέες μορφές διακυβέρνησης, τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και οι παράγοντες ανάδειξής τους, με ιδιαίτερη 

έμφαση στην Ανοιχτή Μέθοδο Συντονισμού ως βασικότερης νέας μορφής 

διακυβέρνησης. Στο τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για 

την Απασχόληση που αποτελεί το βασικό μηχανισμό εξευρωπαϊσμού των πολιτικών 

απασχόλησης. Στο πέμπτο κεφάλαιο, εξετάζεται η γνωσιακή δυναμική που 

αναπτύσσει η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση στις εθνικές πολιτικές 

απασχόλησης, διατυπώνονται οι υποθέσεις εργασίας που τα εμπειρικά παραδείγματα 

καλούνται να ελέγξουν και η μεθοδολογία έρευνας που θα υιοθετηθεί για τις 

εμπειρικές αναφορές που θα ακολουθήσουν. Στο έκτο κεφάλαιο, η ανάλυση 

επικεντρώνεται στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης και στην έννοια της 

ευελισφάλειας, που αποτελούν τις βασικές κατευθύνσεις του ενωσιακού μηνύματος 

αλλαγής πλεύσης των εθνικών πολιτικών απασχόλησης. Στο έβδομο κεφάλαιο, η 

προσοχή εστιάζεται στη λειτουργία των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και 

στην ενσωμάτωση της έννοιας της ευελισφάλειας στα εθνικά παραδείγματα της 

Σουηδίας και της Ιταλίας. Στο όγδοο κεφάλαιο, η έρευνα επικεντρώνεται στην 

ανάλυση, την οργάνωση και την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την 

Απασχόληση στο εθνικό επίπεδο Ιταλίας και Σουηδίας, μελετά τις διαδράσεις που 

αναπτύσσονται στο εσωτερικό των δύο περιπτώσεων, αποτιμά τις εγχώριες 

επιπτώσεις και εντοπίζει το είδος του εξευρωπαϊσμού που αναπτύσσεται. Στο ένατο 

κεφάλαιο, επιχειρείται η οργάνωση των ευρημάτων της έρευνας, η επισκόπηση της 

μελέτης με τη μορφή συμπερασματικών διαπιστώσεων, καθώς και η διατύπωση 

επισημάνσεων για την αναγκαιότητα ανανέωσης του ενωσιακού πολιτικού 

εγχειρήματος στη μετά Λισσαβώνα εποχή, στην οποία ήδη έχουμε εισέλθει. 
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1. Κοινωνικό κράτος και κοινωνική πολιτική σε τροχιά 

ανασχεδιασμού  

  

1.1. Εισαγωγικές επισημάνσεις  

 

Καθώς η κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα στην Ευρώπη μεταλλάσσεται, το 

«ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο» διανύει τη δική του φάση μεταβολής. Το παρόν 

κεφάλαιο επιχειρεί να αποτυπώσει αυτή την πραγματικότητα, να προσδιορίσει τις 

προβληματικές και να ερμηνεύσει τις επιπτώσεις της διπλής αυτής μετάλλαξης. Η 

δομή του κειμένου μπορεί να αποτυπωθεί ως εξής: Στην πρώτη ενότητα επιχειρείται 

να αναλυθεί η θεωρητική βάση του ευρωπαϊκού κοινωνικού κράτους, στη δεύτερη  

καταγράφεται η ιστορική του διαδρομή, στην τρίτη προσδιορίζονται οι πιέσεις και οι 

προκλήσεις που μετασχηματίζουν το περιβάλλον λειτουργίας του, στην τέταρτη 

επισημαίνονται οι εντάσεις που οι παραπάνω παράγοντες επιφέρουν στην αγορά 

απασχόλησης, στην πέμπτη καταγράφονται οι κοινές τάσεις πολιτικών 

μεταρρυθμίσεων που αναπτύσσονται στη βάση του ανασχεδιασμού των ευρωπαϊκών 

συστημάτων κοινωνικής προστασίας, στην έκτη οριοθετείται η προβληματική της 

αξιολόγησης των μεταρρυθμίσεων και της πολιτικής μεθοδολογίας που ακολουθείται 

για την προώθηση των αλλαγών στην αγορά απασχόλησης και στην έβδομη 

εντοπίζεται ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και η συσχέτισή του με την 

προώθηση ενός «συστήματος αλλαγών» που ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες 

και προσδοκίες της κοινωνίας. 
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1.2. Θεωρητικές πραγματεύσεις στο ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο 

 

Σε κάθε κοινωνία ενυπάρχουν τέσσερις πηγές ευημερίας για τους πολίτες: το 

εισόδημα που προκύπτει από την εργασία και υπόκειται στους νόμους της αγοράς, η 

προστασία και η υποστήριξη από τον οικογενειακό ιστό, οι κοινωνικές υπηρεσίες που 

παρέχονται από το κράτος και οι μεταβιβαστικές πληρωμές ενισχυτικές του 

εισοδήματος και η ενισχυτική συνδρομή της κοινότητας και των μη κερδοσκοπικών 

οργανισμών. Οι παραπάνω πηγές ενίσχυσης και συνδρομής συγκροτούν το λεγόμενο 

«διαμάντι ευημερίας» (Palier 2004) του οποίου οι ισορροπίες ποιοτικές και οι 

ποσοτικές διαφοροποιούνται στο χώρο και στο χρόνο από τη δυναμική που 

αναπτύσσουν εξωγενείς και ενδογενείς παράγοντες όπως δημογραφικές αλλαγές, 

οικονομικές διακυμάνσεις, κοινωνικές τάσεις και πολιτικές μορφές διακυβέρνησης 

τόσο εντός όσο και εκτός των μελετώμενων ανά περίπτωση επικρατειών. Το δίχτυ 

της κοινωνικής προστασίας που αναπτύσσει το «διαμάντι ευημερίας» αποτελεί κάτι 

περισσότερο από ένα άθροισμα κυβερνητικών ή μη προγραμμάτων στοχευμένων 

στην καταπολέμηση της ένδειας, στην ενίσχυση των εισοδημάτων, στην παροχή 

υπηρεσιών και φροντίδας στους έχοντες ανάγκη ενίσχυσης και στην εξασφάλιση 

αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης μετά την αποχώρηση από την εργασία. Στην ουσία, 

αποτελεί τη μετουσίωση σε πολιτική πράξη των κανονιστικών και αξιακών 

προσλήψεων της κοινωνίας που ορίζουν εντός θεσμοθετημένου πλαισίου τους 

κοινωνικούς στόχους, τις οικονομικές λειτουργίες της κοινωνικής πολιτικής και το 

ρόλο του κράτους σε αυτή τη διαδικασία (Palier 2004).  

Χρησιμοποιώντας τον εύστοχο παραλληλισμό του Palier από το γνωστικό πεδίο 

της αρχιτεκτονικής, το οικοδόμημα της κοινωνικής προστασίας βασίζεται σε ένα 

συνολικό σχέδιο που παρέχει την αναγκαία συνοχή στο όλο οικοδόμημα. Το 

συνολικό αυτό σχέδιο δύναται να χαρακτηρισθεί ως παράδειγμα κοινωνικής 

προστασίας, εισάγοντας μεθοδολογικές διαδικασίες συλλογής εμπειρικών δεδομένων, 

προτείνοντας λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα και ερμηνεύοντας φαινόμενα είτε 

σε απουσία άλλων επαρκώς ικανοποιητικών επεξηγήσεων είτε ανταγωνιστικά ως 

προς αυτές. Κατά αυτό τον τρόπο το παράδειγμα προστασίας παρέχει κανονιστικά 

και γνωσιακά στοιχεία που διαμορφώνουν αρχές και αξίες των δρώντων εντός 

συγκεκριμένου κοινωνικού πλαισίου (Kuhn, 1970; Hall, 1993; Surel, 2000). Tο 

παράδειγμα κοινωνικής προστασίας συγκροτήθηκε, αναπτύχθηκε σε διαφορετικές 
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παραλλαγές πλήρως προσαρμοζόμενο στις εκάστοτε οικονομικές, κοινωνικές 

πολιτικές συνθήκες και πολιτισμικές παραδόσεις και μεταλλάσσεται στην ευρωπαϊκή 

ήπειρο διατηρώντας όμως δύο βασικά χαρακτηριστικά: (α) οι διαφορετικές 

παραλλαγές του παραδείγματος ενσωματώνουν στην ανάπτυξή τους τις ίδιες βασικές 

οικονομικές και κοινωνικές αρχές (πλήρη απασχόληση, κοινωνικά δικαιώματα, 

προστασία από τους νόμους της αγοράς) και (β) τα πρότυπα κοινωνικής προστασίας 

και ενίσχυσης ακολουθούν συγκεκριμένες αρχές και διαδικασίες πολιτικής 

εναρμονιζόμενες στον τρόπο και το βαθμό ανάπτυξης του εκάστοτε προτύπου 

οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, με αποτέλεσμα να διαφοροποιείται σε 

σημαντικό βαθμό η προσέγγισή που υιοθετούν στην υλοποίηση των παραπάνω 

κοινών αρχών (Palier 2004). 

Υπό το παραπάνω πρίσμα γίνεται ευνόητο κάτι που θα προσδιορισθεί με 

σαφήνεια στις επόμενες ενότητες, ότι οι διαφοροποιήσεις του παρελθόντος 

καθορίζουν τις παρούσες αλλαγές των ευρωπαϊκών κοινωνικών συστημάτων 

προστασίας και προσδιορίζουν σε μεγάλο βαθμό τους περιορισμούς στις 

επιλεγόμενες δράσεις και το εύρος των προτεινόμενων λύσεων (Palier 2004). 

Ο προσδιορισμός του χαρακτήρα, της δομής και της εξέλιξης του κράτους 

πρόνοιας στον ευρωπαϊκό χώρο ως κατεξοχήν κατασκευή ευρωπαϊκής επινόησης 

(Ferrera 2005a), εντοπίζεται στην ανάπτυξη του τελευταίου εντός ενός 

συγκεκριμένου και ιστορικά διαμορφωμένου κρατικού πλαισίου και ως απότοκο της 

κοινωνικής σύγκρουσης πολιτικών σκοπών και αρχών που εκδηλώνεται εντός αυτού 

(Titmuss, 1974: 49). Μιας σύγκρουσης που σε τελική ανάλυση διαμορφώνει και τις 

πολιτικές αξίες γύρω από τις οποίες συγκροτείται και η εκάστοτε εθνική ταυτότητα 

(Moreno and Mc Ewen 2005:4) Το κράτος πρόνοιας γίνεται αντιληπτό ως 

οργανωμένος μηχανισμός, ο οποίος κάνοντας χρήση θεσμοθετημένων συνιστωσών 

του πολιτικού συστήματος ήτοι πολιτική και διοίκηση αναπτύσσει τις δράσεις του σε 

μια προσπάθεια πλαισίωσης των δυνάμεων της αγοράς και τροποποίησης τους 

(Briggs 2000:18). Οι αναπτυσσόμενες δράσεις έχουν τρεις βασικές στοχεύσεις: (α) 

την εγγύηση στους πολίτες ενός ελάχιστου εισοδήματος ανεξαρτήτως της από την 

αγοραία αξία της εργασίας τους, (β) την ελαχιστοποίηση της ανασφάλειας των 

ατόμων και των οικογενειών μέσω κοινωνικών παροχών στις περιπτώσεις γήρατος, 

ανεργίας και ασθένειας, και (γ) την παροχή ενός συνόλου υπηρεσιών σε όλους τους 

πολίτες σε ισότιμη βάση και ανεξαρτήτως κοινωνικής ή άλλης κατάστασης.  
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Ο Offe (2003) σχηματοποιεί το κράτος πρόνοιας στη λογική ενός τριώροφου 

οικοδομήματος, όπου οι παροχές και τα κοινωνικά δικαιώματα δεν αποκτώνται στη 

λογική της αγοράς αλλά απονέμονται στη λογική της κοινωνικής ιδιότητας του 

πολίτη. Διαδικασίες και δυναμικές αναδιάρθρωσης έχουν ως συνέπεια τα κράτη 

πρόνοιας να διαφοροποιούνται στις διαστάσεις του χώρου και του χρόνου, αν και η 

λειτουργική αποστολή του κάθε ορόφου παραμένει ως έχει, παρά τις όποιες 

μετασχηματιστικές τάσεις αναπτύσσονται στο εσωτερικό του και αφορούν το μέγεθος 

και τη δομή του τελευταίου και του κτιρίου συνολικότερα. Πιο συγκεκριμένα, στον 

πρώτο όροφο τοποθετούνται τα θέματα που σχετίζονται με την πρόσβαση στην αγορά 

εργασίας και τα ζητήματα συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας. Στο 

δεύτερο όροφο τίθενται τα ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης εκτός του χώρου 

εργασίας, δηλαδή θέματα που αφορούν εργαζόμενους που προσωρινά ή μόνιμα 

αδυνατούν να εργαστούν (ανικανότητα, ασθένεια, γήρας). Στον τρίτο όροφο 

τοποθετούνται οι θεσμικοί μηχανισμοί προστασίας του εισοδήματος των 

εργαζομένων (συνδικαλιστικοί φορείς, συλλογικές συμβάσεις εργασίας). Τέλος η 

στέγη του κτιρίου στοχεύει στη στήριξη και στην προστασία ολόκληρου του κτιρίου 

και συγκροτείται από πολιτικές που προστατεύουν την επιτέλεση των λειτουργιών 

του κάθε ορόφου και συνοπτικά αναφέρονται ως πολιτικές του κεϋνσιανού κράτους 

πρόνοιας. Οι πολιτικές αυτές περιλαμβάνουν τις πολιτικές απασχόλησης, αγοράς 

εργασίας, εμπορίου, νομισματικής πολιτικής και οικονομίας και στόχο έχουν τη 

διατήρηση και προώθηση της «πλήρους απασχόλησης». Η τελευταία είναι αυτή που 

εγγυάται τη λειτουργικότητα, την ύπαρξη και το περιεχόμενο των κοινωνικών 

δικαιωμάτων του κάθε ορόφου, αφού σε μια ανισόρροπη αγορά εργασίας όπου η 

προσφορά εργασίας παρουσιάζεται πλεονασματική –άρα ανθεί η παραοικονομία 

καταργώντας στην πράξη της πρόνοιες της κοινωνικής προστασίας– οι 

συνεισφέροντες είναι λιγότεροι από αυτούς που απαιτούν παροχές, με αποτέλεσμα το 

κοινωνικό κράτος να τελεί υπό τον κίνδυνο κατάρρευσης και οι συνδικαλιστικές 

οργανώσεις να αδυνατούν να επιτελέσουν τη θεσμική αποστολή τους. 

Η παραπάνω παρέμβαση του κράτους πρόνοιας στην οικονομική και κοινωνική 

διαδικασία διασφαλίζει μεγαλύτερο βαθμό προστασίας και ακόμη μεγαλύτερο βαθμό 

ισότητας στους πολίτες (Scarbrough 2000:227, Roller 1995:166–167; Alber 1988: 

456), εδραιώνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα του κράτους να διαμορφώνει και να 

παρεμβαίνει στις ζωές των πολιτών συγκροτώντας θεσμούς και δίκτυα που σε ένα 
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ύστερο βαθμό κατασκευάζουν αντιλήψεις και εννοιολογήσεις γύρω από το έθνος 

(Moreno and Mc Ewen 2005:3). 

Ένα από τα παράδοξα της θεωρητικής προσέγγισης του κράτους πρόνοιας είναι 

ότι το τελευταίο αποτέλεσε πυρήνα μονοθεματικής έρευνας και πεδίο συγκριτικής 

μελέτης όχι κατά τη διάρκεια εμφάνισης και ανάπτυξής του, αλλά και κατά τη φάση 

κρίσης και αιτημάτων ανάσχεσης της επέκτασής του (Scarbrough 2000:227, 

Quadagno 1987:109), με αποτέλεσμα η θεωρητική ανάπτυξη να είναι κατά βάση post 

hoc. Αν και έχουν προταθεί αρκετές θεωρίες που επιχειρούν να ερμηνεύσουν την 

ανάπτυξη του κράτους πρόνοιας τρεις ξεχωρίζουν ιδιαίτερα: (α) η θέση της 

βιομηχανοποίησης και του φυσικού επακόλουθου της αστικοποίησης, (β) η 

μαρξιστική προσέγγιση της αντίφασης του καπιταλιστικού τρόπου ανάπτυξης της 

οικονομίας και (γ) η οικοδόμησης της έννοιας του έθνους εντός συγκεκριμένων 

κρατικών πλαισίων. Οι τρεις προσεγγίσεις αν και εστιάζουν την αναλυτική τους 

προσοχή σε διαφορετικές πτυχές του κράτους πρόνοιας, συγκλίνουν στη λογική της 

ανάγκης κρατικής παρέμβασης εξαιτίας των προβλημάτων ανάπτυξης των 

ευρωπαϊκών κοινωνιών (Scarbrough 2000:227).  

Η προσέγγιση του κράτους πρόνοιας με ενσωματωμένη την εδαφική διάσταση και 

κέντρο ανάλυσης την οικοδόμηση του έθνους, αφενός εμφανίζει στοιχεία ολότητας 

και αφετέρου υιοθετεί μια αντίληψη περί λειτουργικών και εδαφικών ορίων που 

παράγουν συνεκτικότητες, θέση που ανταποκρίνεται στις συνθήκες της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης, στη συγκρότηση πολιτιστικών δικτύων, ιστορικών παραδόσεων, 

πολιτικών και θεσμικών πλαισίων που συνθέτουν πεδία αναφοράς και περιγράφουν 

με σύγχρονους όρους την νέα προβληματική της πρόκλησης που τίθεται ενώπιον του 

ευρωπαϊκού κράτους (παγκοσμιοποίηση, ευρωπαϊκή ολοκλήρωση εθνοτικές 

μειονότητες και οικονομική αγορά με εξατομικευμένα κοινωνικά πρότυπα (Keating 

2001:23-4, Moreno and Mc Ewen 2005: 3). Λαμβάνοντας υπόψη της παραπάνω 

πληρότητα η ανάλυση μας θα δώσει ιδιαίτερο βάρος στην τρίτη προσέγγιση. 

 

1.2.1. Η λογική της εκβιομηχάνισης 

 

Σύμφωνα με αυτή την υπόθεση εργασίας, το κράτος πρόνοιας καθίσταται αναγκαίο 

και ταυτόχρονα πιθανό εξαιτίας της εκβιομηχάνισης. Εισάγεται ως αναγκαίος όρος 

αφού η διαδικασία της εκβιομηχάνισης συνεπάγεται μαζική αστικοποίηση, ατομική 
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και οικογενειακή κινητικότητα και συνθήκες οικονομικής εξάρτησης από τις 

προσόδους της εργασίας που ως συνδυασμένες συνέπειες διαρρηγνύουν τους 

παραδοσιακούς κοινωνικούς θεσμούς. Η αγορά εργασίας δεν παρέχει κοινωνική 

προστασία στους εκτός αυτής, δηλαδή στους ανέργους, στους νέους, στους 

ηλικιωμένους και στους χρήζοντες βοήθειας είτε λόγω ασθένειας είτε λόγω 

ανικανότητας, με αποτέλεσμα οι προ βιομηχανικής εποχής παραδοσιακές κοινωνικές 

φόρμες όπως η οικογένεια και η εκκλησία να αδυνατούν να ανταποκριθούν στις 

ανάγκες της νέας πραγματικότητας, αφήνοντας τις κυβερνήσεις να αναλάβουν ρόλους 

και υποχρεώσεις που προηγουμένως τους είχαν υπό τη σφαίρα της δικής τους 

ευθύνης (Scarbrough 2000). 

Επιπλέον, η εκβιομηχάνιση καθιστά την ύπαρξη του κοινωνικού κράτους πιθανή 

εξαιτίας του οικονομικού πλεονάσματος που προκύπτει από την οικονομική 

δραστηριότητα με το οποίο χρηματοδοτούνται δράσεις για κοινωνικούς σκοπούς και 

εξειδικευμένες μορφές διακυβέρνησης, κάτι που συνοπτικά περιγράφει ο Wilensky 

(1975) (όπως παρατίθεται στο Scarbrough 2000:227): «Η οικονομική μεγέθυνση οι 

δημογραφικές αλλαγές και τα νέα γραφειοκρατικά σχήματα αποτελούν τις 

γενεσιουργές αιτίες εμφάνισης του κράτους πρόνοιας». 

 

1.2.2. Οι αντιφάσεις του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής 

 

Σύμφωνα με τη νεο-μαρξιστική θεώρηση, το κράτος πρόνοιας προέκυψε από την 

προσπάθεια συμφιλίωσης των εγγενών αντιφάσεων του καπιταλιστικού τρόπου 

παραγωγής και της έννοιας της δημοκρατίας. Η βασική αντίφαση έγκειται στο 

γεγονός ότι ενώ τα δημοκρατικά κράτη θα πρέπει να διασφαλίσουν συνθήκες 

ευνοϊκές για τη συγκέντρωση κεφαλαίου, η τελευταία αυτή λογική εγκυμονεί 

κινδύνους και συγκρούσεις που συνθέτουν πρότυπες απειλές για τη σταθερότητα του 

πολιτικού συστήματος. Το κεφάλαιο ως συντελεστής παραγωγής χρειάζεται το 

κράτος που θα διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία του οικονομικού συστήματος με 

όρους κοινωνικής ειρήνης, πολιτικής σταθερότητας και εργασιακής ασφάλειας. Με 

την πάροδο του χρόνου, το κράτος πρόνοιας ως έκφραση του συμβιβασμού ανάμεσα 

στο κεφάλαιο και την εργασία αδυνατεί να εκπληρώσει πλήρως την αποστολή του 

αφού οι υπερβολικές κοινωνικές δαπάνες υπονομεύουν τα κέρδη και ο σχετικός 

περιορισμός τους προκαλεί κοινωνική αναταραχή και πολιτική δυσλειτουργία. Καθώς 
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το κράτος αδυνατεί να ικανοποιήσει πλήρως τις απαιτήσεις είτε του κεφαλαίου είτε 

της εργασίας, ο συμβιβασμός και η έκφρασή του το κοινωνικό κράτος καταρρέουν με 

συνέπεια την εκδήλωση φαινομένων αυταρχισμού και κακής διαχείρισης (Scarbrough 

2000:234, Offe 1984: 166, Moreno and Mc Ewen 2005). 

 

1.2.3. Οικοδομώντας το κράτος έθνος 

 

Μια τρίτη και εγγύτερη στις πραγματικές συνθήκες συγκρότησης και ανάπτυξης του 

κράτους πρόνοιας δέσμη θεωριών, συνδέει το τελευταίο με την ανάδυση του κράτους 

έθνους. Όπως θα δούμε στις αμέσως επόμενες ενότητες γύρω από την εξέλιξη του 

κράτους πρόνοιας, το δυτικοευρωπαϊκό παράδειγμα κοινωνικής προστασίας 

προέκυψε όχι μόνο μέσα από κοινωνικές πιέσεις και πολιτικές κινητοποιήσεις, αλλά 

κατά κύριο λόγο αναδύθηκε μέσα από μια στρατηγική ενσωμάτωσης των κυρίαρχων 

κοινωνικών ηγετικών ομάδων, με στόχο την ενσωμάτωση των εργαζομένων στον 

καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής και στο εθνικό κράτος (Alber 1988:453). 

Στον αντίποδα των τοπικών και πατερναλιστικών προσεγγίσεων, η κοινωνική 

προστασία αποκτά έναν απρόσωπο, εκλογικευμένο και νομικό φορμαλισμό 

(Scarbrough 2000:236), αναδεικνύοντας την κοινωνική προστασία σε αντικείμενο 

δικαιωμάτων και νομοθετικών ρυθμίσεων (Flora 1986:xv). Υπό αυτές τις συνθήκες, η 

συγκρότηση και η μεγέθυνση του κοινωνικού κράτους ερμηνεύεται μέσα από τη 

σχεδίαση εκ μέρους των ηγετικών ομάδων μιας στρατηγικής διπλής ενσωμάτωσης 

αρχικά κοινωνικής με αντικειμενικό στόχο την οικονομία και στη συνέχεια πολιτικής 

που θα διασφαλίσει τη νομιμοποιητική βάση του έθνους κράτους.  

Οι παραπάνω τοποθετήσεις έρχονται σε πλήρη εναρμόνιση με την ανάπτυξη 

των θέσεων του Marshal (1950), (1964) και Rokkan (1975) περί της ύπαρξης 

πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων ταυτοχρόνως με την ανάπτυξη του 

κοινωνικού κράτους στη Δ. Ευρώπη. Η κοινωνική συνοχή και η αλληλεγγύη 

τοποθετείται στο πυρήνα προσφοράς του κράτους πρόνοιας. Ο Marshal διατυπώνει 

την άποψη ότι η αναγνώριση των κοινωνικών δικαιωμάτων συμπεριλαμβανομένου 

και του δικαιώματος ενός ελάχιστου επιπέδου οικονομικής και κοινωνικής ασφάλειας 

συνιστά κάτι εντελώς διαφορετικό από τα υπόλοιπα δικαιώματα που απορρέουν από 

την ιδιότητα του πολίτη. «Εισβάλλοντας τρόπον τινά και υποτάσσοντας την αγοραία 

αξία στην κοινωνική δικαιοσύνη και αντικαθιστώντας την ελεύθερη αγορά από τη 
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διακήρυξη δικαιωμάτων», τα κοινωνικά δικαιώματα θεωρούνται ότι στοχεύουν 

αφενός σε μια διόρθωση των εγγενών αδυναμιών που απορρέουν από την κοινωνική 

διαστρωμάτωση και αφετέρου στην κοινωνική ισότητα. Για πρώτη φορά τίθεται το 

καθολικό δικαίωμα για ένα πραγματικό εισόδημα ανεξαρτήτως της αγοραίας αξίας 

αυτού που το επικαλείται (Marshall 1950:110). Τα κοινωνικά δικαιώματα αποτελούν 

την οργανωτική αρχή του ευρωπαϊκού κοινωνικού κράτους εκπληρώνοντας τις 

υποσχέσεις για διεύρυνση, εμπλουτισμό και ισότητα στις ζωές των πολιτών (Marshall 

1950:107). 

Η θεώρηση του Rokkan περί ύπαρξης ορίων και εσωτερικής δόμησης 

προσφέρει όχι μόνο ένα αναλυτικό πλαίσιο ερμηνείας των ενδοευρωπαϊκών 

πολιτικών και θεσμικών εξελίξεων, αφού εισάγει έννοιες συμπεριλαμβανομένων και 

αυτών που αφορούν το κράτος πρόνοιας, αλλά διαθέτει και τα μεθοδολογικά 

εργαλεία για προβολές σε μελλοντικούς χρόνους της θέσης των κοινωνικών κρατών. 

Για τον Rokkan (1975) η ιστορική διαδικασία σχηματισμού του κράτους και δόμησης 

του έθνους έλαβε χώρα μέσα από ένα σύμπλεγμα εξελίξεων εδαφικού και 

λειτουργικού χαρακτήρα που έδωσαν την ευκαιρία ανάδυσης κεντρικών δομών και 

θεσμικών οργανωτικών μορφών. Υπό αυτή την οπτική γωνία, η συγκρότηση του 

κράτους προκύπτει μέσα από τη δημιουργία συμπαγών εδαφικών και λειτουργικών 

ορίων με ταυτόχρονη εθνικοποίηση των δομών.  

Ο Rokkan αντιλαμβάνεται και εισάγει την έννοια των θεσμών διατήρησης του 

συστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των πολιτιστικών υποδομών, αφενός ως 

μονάδων ικανών να προκαλέσουν τη νομιμοφροσύνη των μερών και αφετέρου ως 

αποτελεσματικών διόδων διοχέτευσης των αιτημάτων της περιφέρειας, κοινωνικής 

και γεωγραφικής προς το κέντρο (Ferrera 2005a). Η συγκέντρωση πόρων και 

δρώντων σε συγκεκριμένα όρια ισχυροποιεί την παρουσία των κεντρικών ηγετικών 

ομάδων, συγκροτεί κεντρικές δομές και ενδυναμώνει δυναμικές κοινωνικού και 

πολιτικού χαρακτήρα προσδιορισμένες σε κρατικά όρια. Στην παραπάνω διαδικασία 

τα όρια ανάμεσα στην κοινωνία και το κράτος γίνονται δυσδιάκριτα ευνοώντας την 

πολιτική και οικονομική επέκταση του τελευταίου (Rokkan and Urwin 1983). 

Η ανάπτυξη του εθνικού κράτους συνέδεσε την εδαφική επικράτεια της 

πολιτείας με τα όρια του έθνους (Moreno and Mc Ewen 2005:3). Η ομοιογένεια και η 

αίσθηση του ανήκειν που συνεπάγεται η έννοια του έθνους εξυπηρετεί ταυτόχρονα 

και πολιτικές σκοπιμότητες. Η ιδέα ότι το κράτος αντιπροσωπεύει άτομα με κοινή 

ταυτότητα και πολιτικές αξίες ευνοεί τη νομιμοποίηση του τελευταίου, ενισχύει τη 
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δημοκρατική συμμετοχή και παρέχει το κατάλληλο πλαίσιο ηθικής εντός του οποίου 

δικαιολογούνται δράσεις και παρεμβάσεις του κράτους στη δημόσια σφαίρα είτε σε 

στρατιωτικό επίπεδο είτε σε επίπεδο φορολογίας, διανεμητικής και αναδιανεμητικής 

πολιτικής στο όνομα της εθνικής κοινότητας και των αξιών που αντιπροσωπεύει 

(Moreno and Mc Ewen 2005:3).  

Ο Rokkan (1975) επεξεργάζεται ένα δισδιάστατο πρότυπο αντίληψης του χώρου 

που αναπτύσσεται το κράτος που αποτελείται από την εδαφική διάσταση και τη 

συμμετοχική διάσταση που ενσωματώνει στοιχεία πολιτικά και κοινωνικά. «H 

ιστορία των κοινωνιών αναπτύσσεται μέσα από τη δυαδική σχέση γεωγραφικώς 

προσδιορισμένων ορίων εδάφους και συμμετοχής σε θεσμούς εντός αυτών» (Flora et 

al. 2000, p.10). Δυναμική έκφραση της παραπάνω σχέσης αποτελεί κατά τον 20ο 

αιώνα το κράτος πρόνοιας. Οι διανεμητικές και αναδιανεμητικές διευθετήσεις 

αποτελούν το τέταρτο στάδιο της μακρο-διαδικασίας συγκρότησης των συμπαγών 

ορίων με τα τρία πρώτα στάδια να αφορούν τη συγκρότηση του κράτους, την 

οικοδόμηση του έθνους και τον εκδημοκρατισμό. Με αυτό τον τρόπο, η πολιτιστική 

ταυτότητα και η πολιτική συμμετοχή συμπληρώνεται με τη διάσταση του κοινωνικού 

επιμερισμού (Ferrera 2005a) ενισχύοντας ή καλύτερα εγκαθιδρύοντας την κοινωνική 

αλληλεγγύη μεταξύ των μερών.  

Στα τέλη του 19ου  αιώνα και στις αρχές του 20ου το κοινωνικό κράτος αποκτά 

μια διακριτή μορφή και βρίσκεται σε άμεση διαδραστική σχέση με προϋπάρχουσες 

αλλά και αναδυόμενες πολιτιστικές υποδομές, διοικητικούς μηχανισμούς, διαδικασίες 

λήψης αποφάσεων, πολιτικά και κομματικά σύστηματα (Ferrera 2005a).  

Ο Pierson (1994: 3) διακρίνει το νομιμοποιητικό ρόλο του κράτους πρόνοιας 

στα μάτια των πολιτών, ο οποίος ξεπερνώντας την εδαφική διάσταση διατηρεί και 

τονώνει τη συνοχή ανάμεσα στις διακριτές περιφερειακές, εθνικές και μειονοτικές 

ομάδες, ενισχύοντας την άποψη ότι η πολιτική νομιμοποίηση συμβαδίζει με την 

εδαφική ακεραιότητα (Moreno and Mc Ewen 2005:7). Η ενισχυτική θέση του 

κράτους πρόνοιας ως προς τη διαμόρφωση των εθνικών ταυτοτήτων και του έθνους 

κράτους διατυπώνεται και από τον Mc Εwen (2001), ενώ ο Mishra (1999:12) 

διατυπώνει την άποψη ότι η εμπέδωση και η ενίσχυση της εθνικής κοινότητας 

αποτελεί το ιδεολογικό περίβλημα της κατασκευής του κράτους πρόνοιας. Οι θεσμοί 

του κράτους πρόνοιας αντιπροσωπεύουν μια κοινή κληρονομιά, σύμβολο ανάληψης 

κοινών κίνδυνων, αμοιβαίας δέσμευσης και κοινού σχεδίου για το μέλλον (Moreno 

and Mc Ewen 2005 :8).  
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Σε αυτή τη λογική το κράτος πρόνοιας λειτουργεί ως κεντρομόλος δύναμη που 

συγκρατεί τα μέρη τα οποία δεν εκδηλώνουν φυγόκεντρες τάσεις είτε από το φόβο 

απώλειας της κοινωνικής προστασίας (Moreno and Mc Ewen 2005:8), είτε εξαιτίας 

της λειτουργίας της ανταποδοτικότητας που ενυπάρχει στο κράτος πρόνοιας 

(υποχρεώσεις των μερών και παροχές του κράτους) που ενισχύει την αίσθηση της 

κοινότητας, της ταυτότητας και της ενότητας του όλου. Ο νομιμοποιητικός και 

ενωτικός ρόλος του κράτους πρόνοιας στη διαδικασία συγκρότησης ενός ισχυρού 

κρατικού κέντρου διαπιστώνεται στην αμφίδρομη σχέση της ταυτότητας που 

προσδιορίζεται με όρους γεωγραφικούς και του κοινωνικού κράτους, αφού όπως ο 

Keating (2001: 40) παρατηρεί: 

 

όχι μόνο η κοινή ταυτότητα στηρίζει τις αξίες της αμοιβαιότητας και της 

συνδρομής που υποβαστάζουν το κράτος πρόνοιας, αλλά και το 

τελευταίο συνδράμει στην ενίσχυση αυτής της κοινής ταυτότητας. 

 

Απόρροια αυτής της εμπέδωσης του κοινωνικού κράτους στα μάτια των 

πολιτών, ως εγγυητή κοινωνικής προστασίας απέναντι στην αγορά και πάροχο 

οικονομικών και κοινωνικών ευκαιριών μέσα από την άμβλυνση των ανισοτήτων, 

είναι η νομιμοφροσύνη των κοινωνικών μερών στους θεσμούς που το 

αντιπροσωπεύουν. Οι παροχές ενισχυτικών εισοδημάτων και οι υπηρεσίες τονώνουν 

τους δεσμούς των πολιτών με το κράτος ενδυναμώνοντας τη θέση του τελευταίου 

(McEwen, 2005) εντός των συμπαγών ορίων που περιέγραφε ο Rokkan.  

Άμεση συνέπεια των παραπάνω παρατηρήσεων είναι η σύνδεση του κράτους 

πρόνοιας με την έννοια της «κρατικότητας» (stateness) (Flora 1986/87). 

Διαπιστώνεται ότι η ανάπτυξη του πρώτου συμβαδίζει με τη μεγέθυνση της δεύτερης, 

σε μια λογική γραφειοκρατίας και διοικητικού συγκεντρωτισμού όχι μόνο των 

πολιτικών θεσμών αλλά και του μηχανισμού παραγωγής πολιτικών και διοικητικών 

ρυθμίσεων (Μoreno and Mc Ewen 2005). Εδώ, η έννοια του κρατισμού γίνεται 

αντιληπτή είτε στο βαθμό εισχώρησης στη σφαίρα της αγοράς με στόχο την παροχή 

μιας ελάχιστης κοινωνικής βοήθειας στο πλαίσιο ενός ωφελιμιστικού 

φιλελευθερισμού τύπου Bentham, είτε στο βαθμό διάτρησης και αντικατάστασης 

παραδοσιακών θεσμών στήριξης της ευημερίας όπως η εκκλησία ή τα δίκτυα πολιτών 

από δημόσιους θεσμούς, ή τέλος, στο βαθμό αυτονομίας των κρατικών 

αξιωματούχων στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των δημόσιων πολιτικών.  
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Η παραπάνω προσέγγιση αναμφίβολα παρουσιάζει στοιχεία πληρότητας και 

συμβαδίζει με την ιστορική εξέλιξη της συγκρότησης του κράτους και της 

οικοδόμησης του έθνους. Ωστόσο, η θεωρητική προσέγγιση του κράτους πρόνοιας 

για να είναι ολοκληρωμένη δεν θα πρέπει αυστηρά και μόνο να τοποθετηθεί στο 

παραπάνω πλαίσιο, αλλά προς χάριν της επιστημονικής εγκυρότητας η διάδραση 

κράτους και κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει να συμπληρωθεί και από τη σκοπιά της 

εκβιομηχάνισης, της αστικοποίησης, της πολιτιστικής ανομοιομορφίας όπως 

προσδιορίσθηκαν στην αρχή του κεφαλαίου (Tocqueville 1954, Deutch 1966, Giner 

1976). 

1.3. Η ιστορική συγκρότηση του κράτους πρόνοιας 

 

Προσεγγίζοντας το κράτος πρόνοιας και την έννοια του κοινωνικού επιμερισμού με 

τον παραπάνω τρόπο, η διεθνής βιβλιογραφία διακρίνει τρεις βασικές περιόδους στη 

βιολογικό κύκλο του ευρωπαϊκού κοινωνικού κράτους που ταυτίζονται με τη 

συγκρότηση, την ανάπτυξη, την κρίση και την αναγκαιότητα μεταρρυθμίσεων. Η 

πρώτη περίοδος αφορά την ανάδυση του κράτους πρόνοιας κατά τον δέκατο ένατο 

αιώνα μέχρι την έναρξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, η οποία προετοίμασε την 

δεύτερη «χρυσή» περίοδο του κράτους πρόνοιας στη Δυτική Ευρώπη μέχρι τα μέσα 

της δεκαετίας του 1970, για να ακολουθήσει η τρίτη περίοδος της κρίσης και της 

ανάγκης για μεταρρυθμίσεις στη δομή, τη φυσιογνωμία και το χαρακτήρα του 

κοινωνικού κράτους, που ο Pierson (1998, 2001c) τη χαρακτηρίζει ως περίοδο 

μόνιμης λιτότητας. 

 

1.3.1. Η συγκρότηση του κοινωνικού κράτους στην Ευρώπη 

 

Κληρονόμος της αρχαιοελληνικής έννοιας της πολιτείας το κράτος στην Ευρώπη 

αναδύθηκε σταδιακά από τον δωδέκατο αιώνα μέχρι το τέλος του δέκατου όγδοου 

αιώνα και πιο συγκεκριμένα κατά την περίοδο 1485-1789. Υποκείμενη διαφόρων 

δυναμικών, η φάση οικοδόμησης του έθνους κράτους συνεπαγόμενη τις διαδικασίες 

της μαζικής πολιτικής συμμετοχής, προετοίμασε το έδαφος για την ολοκλήρωση της 

τετραμερούς διαδικασίας της πολιτικής ανάπτυξης στη σύγχρονη Ευρώπη (Flora et al. 
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2000) –ήτοι κράτος, έθνος, δημοκρατία, κράτος πρόνοιας– που σηματοδοτείται από 

την έλευση του κοινωνικού κράτους.  

Ως μια ευρωπαϊκού χαρακτήρα επινόηση, το κράτος πρόνοιας προέκυψε ως 

αποτέλεσμα μιας μακράς διαδικασίας πολιτικού πειραματισμού που ξεκίνησε ως ένα 

«φιλελεύθερο διάλειμμα» σε ένα συντηρητικό πατερναλισμό, στα μέσα του δέκατου 

ένατου αιώνα και κατέληξε με τη θεσμοθέτηση της μαζικής κοινωνικής ασφάλειας 

στα περισσότερα κράτη προς τα τέλη του 1920 ( Ferrera 2005a)1. Η έννοια της 

κοινωνικής ασφάλειας αποτέλεσε μια ρηξικέλευθη θεσμική τομή στην ιστορία του 

ευρωπαϊκού κράτους έθνους ως προς τη διαχείριση των κοινωνικών κινδύνων που 

μέχρι τότε ήταν θέμα επέμβασης των τοπικών θεσμών. Ο στόχος της ήταν ο 

κοινωνικός επιμερισμός υπηρεσιών και παροχών στη βάση καθορισμένων 

δικαιωμάτων και υποχρεώσεων με συγκεκριμένες διαδικασίες και εθνικό πεδίο 

εφαρμογής, βάσει του οποίου όλοι οι πολίτες που εκπληρώνουν συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις υπόκεινται στις σχετικές ρυθμίσεις. Η θεσμοποίηση της αλληλεγγύης 

σε περιπτώσεις ανικανότητας, ασθένειας, εργατικών ατυχημάτων, ανεργίας 

λειτούργησε όπως ήδη αναφέρθηκε στην ενδυνάμωση των δεσμών ανάμεσα στην 

εδαφική επικράτεια, τις πολιτισμικές ταυτότητες και στους συμμετοχικούς θεσμούς 

(Ferrera 2005a). Στη δεκαετία του 1880 η Γερμανία ήταν η πρώτη χώρα που 

θεσμοθέτησε την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, ενώ στη Σουηδία η έννοια του 

folkhem περιγράφει το κοινωνικό κράτος ως το «σπίτι για όλο το λαό» (Moreno and 

Mc Ewen 2005:5). 

Η προσέγγιση του Rokkan (1975) επαληθεύεται πλήρως στον καινοτόμο θεσμό 

της υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, αφού κατά τη θέσπισή του ανέπτυξε τα 

βασικά χαρακτηριστικά της οριοθέτησης γεωγραφικής και λειτουργικής καθώς και 

της συγκρότησης εσωτερικών δομών. Πιο συγκεκριμένα, ο θεσμός της υποχρεωτικής 

κοινωνικής ασφάλισης βασίστηκε σε μια λογική συμπερίληψης όπου ολόκληρα 

τμήματα πληθυσμού εντάχθηκαν στις διανεμητικές και αναδιανεμητικές πολιτικές 

του κράτους εφόσον πληρούσαν κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις (Ferrera 

2005a:4).  

                                                 
1 Η έννοια της κοινωνικής ασφάλειας υποδιαιρείται σε 3 επιμέρους έννοιες-χώρους κοινωνικής 
προστασίας: την κοινωνική ασφάλιση, την υγεία και την κοινωνική πρόνοια. Η κοινωνική ασφάλεια, 
συγκεκριμένα, αφορά στα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα κοινωνικής προστασίας, τα οποία 
παίρνει μια κοινωνία για την άρση ή την άμβλυνση των δυσμενών συνεπειών από ορισμένους 
κινδύνους (Κουζής, Ρομπόλης 2000:1-3). 
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Η υποχρεωτική ασφάλιση ως εκδήλωση του κράτους πρόνοιας ανέπτυξε την 

οριοθέτηση γεωγραφικά των ορίων εντός των οποίων λειτουργικά καλύπτονταν 

κατηγορίες πληθυσμού, ενώ η συνακόλουθη εσωτερική δόμηση θεσμών ως 

εκδήλωση αυτού που προηγουμένως ορίστηκε ως κρατικότητα, έλαβε χώρα με τη 

διείσδυση του κράτους στην κοινωνία των πολιτών με μια ισχυρή ροή παροχών 

κοινωνικού επιμερισμού (Ferrera 2005a). 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε αντίθεση με τα πολιτικά δικαιώματα που 

ανέπτυξαν έναν κάθετο χαρακτήρα συμπερίληψης από «πάνω προς τα κάτω», ο 

Marshal (1950) διαπιστώνει ότι το δικαίωμα συμπερίληψης στην κοινωνική 

ασφάλιση ανάπτυξε μια τάση από «κάτω προς τα πάνω» στο πλαίσιο της κοινωνικής 

διαστρωμάτωσης, από τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα στα υψηλότερα και 

από τα χειρωνακτικά επαγγέλματα στα μη χειρωνακτικά (Flora and Alber 1981). 

 

1.3.2. Η «χρυσή τριακονταετία» του κοινωνικού κράτους στην Ευρώπη 

 

Ο όρος χρυσή τριακονταετία επινοήθηκε από τον Fourastie το 1979 για να περιγράψει 

την ταχύρυθμη οικονομική ανάπτυξη που τετραπλασίασε το γαλλικό ΑΕΠ την 

περίοδο 1945-1975 (Ferrera 2008:83). Η φράση αυτή στη συνέχεια υιοθετήθηκε από 

τους μελετητές του κοινωνικού κράτους για να περιγράψει την πραγματική άνθιση 

του κοινωνικού κράτους στην Ευρώπη την προαναφερθείσα περίοδο.  

Με οικονομικούς όρους, η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από μια ραγδαία 

αύξηση του μεριδίου των κοινωνικών δαπανών ως μέρος των εθνικών ΑΕΠ. Στις 

αρχές της δεκαετίας του 1950 το επίπεδο των κοινωνικών δαπανών ήταν κατά μέσο 

όρο κάτω από το 10 % του ΑΕΠ, ενώ στις αρχές του 1970 χώρες όπως Σουηδία, 

Βέλγιο, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία είχαν ξεπεράσει το 20% με τις 

υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες να ακολουθούν με ποσοστά που ξεπερνούσαν το 15% 

(Flora et al. 1983-87).  

Καθίσταται σαφές πως η ανάπτυξη του κοινωνικού κράτους ευνοείται από την 

ταχύρυθμη οικονομική μεγέθυνση, παραπέμποντας στο Νόμο του Wagner που 

συναρτά το μέγεθος του δημόσιου τομέα με το επίπεδο του εθνικού εισοδήματος 

(Κουτσιαράς 2007:4). Στη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο μέσος ετήσιος ρυθμός της 

αύξησης του πραγματικού προϊόντος στην Ευρώπη ξεπερνούσε το 4% (4,6% το 1960-

1967 και 4,9% το 1968-1973), ενώ ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης του κατά 
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κεφαλήν προϊόντος υπολειπόταν κατά λίγο το 4%. Συγκριτικά, το μέσο κατά κεφαλήν 

εισόδημα στη Δυτική Ευρώπη έφθανε το 70% εκείνου των ΗΠΑ το 1973 έναντι 40% 

που προσέγγιζε το 1950, ενώ την ίδια στιγμή το μέσο ποσοστό ανεργίας βρισκόταν 

στο 2% και μέσος ρυθμός πληθωρισμού δεν ξεπερνούσε το 4% (Κουτσιαράς 2007:5). 

Οι οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές προσανατολίστηκαν στην επίτευξη της 

πλήρους απασχόλησης. Ενώ στην αρχή της περιόδου η έλλειψη εργατικού δυναμικού 

που θα ξαναζωντάνευε την κατεστραμμένη από τον πόλεμο Ευρώπη έθετε ως 

προαπαιτούμενο την πλήρη απασχόληση, στο τέλος της περιόδου αλλά και μετέπειτα 

οι κοινωνικές πολιτικές θα ήταν τα εργαλεία διατήρησης της πλήρους απασχόλησης 

(Palier 2004:2). 

Κεϋνσιανές κοινωνικές πολιτικές σε συνδυασμό με τη οικογενειακή δομή και 

τον ιδιαίτερο ρόλο της συνεισφοράς της γυναίκας στην οικιακή μονάδα ως απλήρωτη 

εργασία (Lewis 1997, 2001) επιτυγχάνουν σταθερή οικονομική μεγέθυνση. Η 

συστηματική διαχείριση της ζήτησης από το κράτος και οι μαζικές δημόσιες δαπάνες 

(επενδυτικές και κοινωνικές) οδήγησαν σε σχετικά υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. 

Σύμφωνα με τη θεωρία του Keynes (1937), το κοινωνικό κράτος αναπτύσσεται σε 

ένα περιβάλλον οικονομικού παρεμβατισμού, δανειοδοτικής πολιτικής, 

επιστημονικής οργάνωσης της εργασίας και νομισματικής διαχείρισης. Το κράτος 

πρόνοιας ερμηνεύεται ως η απαραίτητη προϋπόθεση της αναπαραγωγής της 

κοινωνίας και αντιμετωπίζεται ως η εγγύηση της πολιτικής σταθερότητας, της 

κοινωνικής δικαιοσύνης και της αναδιανομής του εισοδήματος. 

Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν η ανάπτυξη του κοινωνικού κράτους είτε στην 

κατεύθυνση Keynes–Beveridge, είτε στην κατεύθυνση Keynes–Bismarck. Παρά τις 

όποιες διαφορές που θα αναλυθούν συστηματικά στις επόμενες ενότητες, τα 

συγκεκριμένα πρότυπα κοινωνικής ανάπτυξης αφενός παρείχαν περιθώρια 

παρέμβασης του κράτος στην οικονομία και αφετέρου διέθεταν κοινωνικές παροχές 

που δεν μπορούσε να ικανοποιήσει η αγορά ή η οικογένεια (Flora 1986/87).  

Η πλειονότητα αν όχι η ολότητα των ευρωπαϊκών πληθυσμών είχε ενταχθεί στα 

αντίστοιχα εθνικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης που αφορούσαν παροχές για 

συντάξεις, ανικανότητα, ασθένεια, μητρότητα, εργατικά ατυχήματα, ανεργία και 

εξαρτώμενα μέλη. Διατηρήθηκε η ζήτηση μέσω της αύξησης των επιδομάτων της 

κοινωνικής ασφάλειας και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στις κρατικές 

κοινωνικές υπηρεσίες και στις υπηρεσίες υγείας. Κατά την περίοδο αυτή, τα τοπικά 

συστήματα κοινωνικής προστασίας είχαν περιθωριοποιηθεί τόσο από άποψη 
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χρηματοδότησης όσο και λειτουργίας.2 Εξελιγμένες τεχνικές επινοήθηκαν για να 

ορθολογικοποιήσουν τα φορολογικά συστήματα, τις εισφορές των εργαζομένων 

καθώς και να συγκροτήσουν αποτελεσματικές κατασκευές μεταβιβάσεων που θα 

αναδιανείμουν παροχές από το κέντρο προς την περιφέρεια και τις διαφορετικές 

κατηγορίες πολιτών–πελατών. Νέα προγράμματα γενικής κοινωνικής βοήθειας που 

δεν στηρίζονταν στις συνεισφορές εργαζομένων και συστήματα υγειονομικής 

περίθαλψης καθολικού χαρακτήρα αναπτύχθηκαν (Ferrera 2008).  

Οι παραπάνω διαπιστώσεις αποτελούν το υπόβαθρο για τη διατύπωση 

τεσσάρων κρίσιμων παρατηρήσεων γύρω από τη δομή του κοινωνικού κράτους, που 

θα αποτελέσουν χρήσιμες αναφορές καθώς συνδέονται ευθέως με τη συζήτηση 

αναφορικά με την κρίση, τη μεταρρύθμιση και τον εξευρωπαϊσμό του κοινωνικού 

κράτους: 

 

•  η περίοδος 1945-1975 αποτελεί το βασικό υπόβαθρο της φυσιογνωμίας του 

κοινωνικού κράτους στην Ευρώπη το οποίο δομήθηκε σε τρεις θεμελιώδεις 

αρχές: επιδίωξη πλήρους απασχόλησης με ενίσχυση της καμπύλης ζήτησης, 

κοινωνικά δικαιώματα, κοινωνική προστασία από τους νόμους της αγοράς. Οι 

παραπάνω αρχές όπως θα δούμε αμέσως μετά στην ενότητα περί των 

διαφορετικών προτύπων κοινωνικού κράτους εξειδικεύτηκαν και 

προσαρμόστηκαν στη βάση των εθνικών κοινωνικών, πολιτικών, πολιτισμικών 

και πολιτικών διαφορών και της αντίστοιχης θεσμικής συγκρότησης που 

υιοθετήθηκε, γεγονός που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό και τις τωρινές επιλογές 

πολιτικής, καθώς και το εύρος των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών και 

αποτελεσμάτων, 

• χωρίς να παραγνωρίζεται η οικονομική συγκυρία που αποτέλεσε τη βάση για 

την οικονομική μεγέθυνση και την ανάπτυξη του κοινωνικού κράτους στην 

Ευρώπη, το τελευταίο ανέπτυξε μια κατασκευή τριπλής συναίνεσης. Πιο 

συγκεκριμένα, τα ιδιαίτερα συστήματα φορολογίας και μεταβιβάσεων 

άμβλυναν τις εγχώριες διανεμητικές συνέπειες από την εμπορική απελευθέρωση 

συμβάλλοντας στη διατήρηση της κοινωνικής και πολιτικής συναίνεσης σχετικά 

με τις διαδικασίες της οικονομικής ολοκλήρωσης στη Δυτική Ευρώπη 

(Κουτσιαράς 2007:6) Επιπλέον, η δημόσια προσφορά κοινωνικών αγαθών και η 
                                                 
2 Χαρακτηριστική περίπτωση το σύστημα PAYGO όπου η παρούσα γενιά των εργαζομένων 
χρηματοδοτεί τις συνταξιοδοτικές παροχές της αποσυρθείσας γενιάς. 
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κοινωνική ασφάλιση απαλλάσσοντας τους μισθωτούς από την ανάγκη δι’ ιδίων 

μέσων αγοράς ασφάλισης, αύξησαν το βαθμό αποτελεσματικότητας της 

μισθολογικής μετριοπάθειας (Κουτσιαράς 2007:6) και σε συνδυασμό με τη 

στενή, ημικορπορατιστική συνεργασία κεφαλαίου, εργασίας και κράτους 

δημιούργησαν ένα πλαίσιο αμοιβαίας εμπιστοσύνης, όπου η επαγγελματική 

ανασφάλεια μειώνεται και η σταθερή, μακροχρόνια απασχόληση ενός 

εργαζόμενου στην ίδια επιχείρηση.3 Τέλος, οι φορολογικές συνέπειες που είχε η 

χρηματοδότηση των κοινωνικών παροχών έγιναν αποδεκτές και 

νομιμοποιήθηκαν, στη βάση μιας πολιτικής συμμαχίας αμοιβαίων ωφελημάτων 

που είχε η δημόσια προσφορά κοινωνικών αγαθών μεταξύ των εργατικής τάξης 

και των μεσαίων εισοδηματικών στρωμάτων (Μoreno and Palier 2004:4), 

• η οικονομική μεγέθυνση και η κοινωνική ανάπτυξη–προστασία παρέμειναν 

στενά συνδεδεμένες με τους εγχώριους κρατικούς θεσμούς (Ferrera 2008:83-

84), ενώ παράλληλα τα κοινωνικά δικαιώματα την αντίστοιχη περίοδο γνώρισαν 

την απόλυτη άνθισή τους σε βαθμό ισάξιο με τα πολιτικά και τα αστικά 

δικαιώματα (Marshall 1964). Ωστόσο η βασική αρχή της εδαφικότητας όπως 

την αναπτύξαμε στη συλλογιστική του Rokkan παρέμεινε σε πλήρη ισχύ, οι 

εθνικές κυβερνήσεις διατηρούσαν τον πλήρη έλεγχο των πτυχών της κοινωνικής 

ασφάλειας θέτοντας τους μη έχοντες την εθνική ιθαγένεια σε μειονεκτική θέση 

(Cornelissen 1996, Ferrera 2005b Holloway 1981), ενώ οι έχοντες την ιθαγένεια 

προσδιορίζονται και «εντοπίζονται» εντός των δημόσιων προγραμμάτων 

κοινωνικής προστασίας των οποίων είναι μέλη. Η τελευταία παρατήρηση 

καθίσταται ιδιαιτέρως προσδιοριστική για την εξέλιξη του ευρωπαϊκού 

κοινωνικού κράτους, στο βαθμό που όπως θα δούμε στη συνέχεια η ευρωπαϊκή 

ολοκλήρωση και οι νέες προκλήσεις που επιδρούν στο οικονομικό, κοινωνικό 

και πολιτικό γίγνεσθαι δημιουργούν κραδασμούς αιτήματα και πραγματικότητες 

που επιζητούν νέες ισορροπίες, 

• σε άμεση σύνδεση με την παραπάνω παρατήρηση η άνευ προηγουμένου 

επέκταση των κοινωνικών πολιτικών, όπως εύστοχα περιέγραψε ο Scharpf 

(2003a) περιέκλειε ίσως τη σημαντικότερη ποιοτική διαφοροποίηση στη ζωή 

                                                 
3 Η τελευταία είναι ουσιώδες παράγωγο των θεσμών οργάνωσης της αγοράς εργασίας, ιδίως των 
συστημάτων συλλογικής διαπραγμάτευσης και αμοιβαίας δέσμευσης των εταίρων, όπου οι 
εκπρόσωποι των εργαζομένων αποδέχονται μισθολογικές αυξήσεις μικρότερες των αυξήσεων της 
παραγωγικότητας, έναντι της εργοδοτικής δέσμευσης επανεπένδυσης των κερδών και δημιουργίας 
νέων θέσεων εργασίας ( Κουτσιαράς 2007:6). 
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των ευρωπαίων πολιτών. Οι κοινωνικές μεταβιβαστικές πληρωμές και τα 

κοινωνικά δικαιώματα εγγυήθηκαν μια ατομική και κοινωνική ευημερία χωρίς 

πλήρη εξάρτηση αποκλειστικά και μόνο από την εργατική δύναμη του 

υποκειμένου.  

 

Στη δεκαετία του 1940 ο Polanyi (1944) προσδιόρισε μια κοινή αρχή που 

εμπεριείχαν όλα τα συστήματα κοινωνικής προστασίας: όλα συνέβαλαν στην 

απελευθέρωση των ατόμων από τους νόμους της αγοράς, αφενός με πολιτικές 

απασχόλησης που επεδίωκαν την πλήρη απασχόληση και αφετέρου με εγγυήσεις για 

απόδοση εισοδήματος αν και εφόσον ήταν αναγκαίο. Οι θετικές αλλαγές που 

επέφεραν η εκβιομηχάνιση και η ανάπτυξη της οικονομίας της αγοράς, έδωσαν την 

ευκαιρία σε αρκετές χώρες να θεσπίσουν συλλογικές παρεμβάσεις που επέτρεψαν 

στους πολίτες να «απελευθερωθούν», από τους νόμους της αγοράς και κυρίως από 

αυτούς της αγοράς εργασίας. Ο Esping-Andersen (1990: 3), περιγράφει τα συστήματα 

κοινωνικής προστασίας ως τους μηχανισμούς απο- εμπορευματοποίησης των ατόμων: 

 

Το υπέρτατο κριτήριο αξιολόγησης των κοινωνικών δικαιωμάτων είναι ο 

βαθμός που επιτρέπουν στα άτομα να ζήσουν και να αποσυνδέσουν τα 

βιοτικά χαρακτηριστικά της παρουσίας τους από τις δυνάμεις της 

αγοράς. Υπό αυτή την έννοια, τα κοινωνικά δικαιώματα αποδυναμώνουν 

τη θέση της κατάστασης των ατόμων ως εμπορεύματος. 

 

Η παραπάνω διαπίστωση κοινών αρχών σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται 

ότι τα συστήματα κοινωνικής προστασίας ανέπτυξαν στον ίδιο βαθμό την ικανότητα 

να αποδεσμεύσουν τα άτομα από τους νόμους της αγοράς και να προσφέρουν 

εγγυήσεις εισοδήματος. Οι διαφοροποιήσεις τόσο ως προς τις βασικές αρχές των 

επιμέρους συστημάτων κοινωνικής προστασίας, όσο και ως προς την πολιτική 

προσέγγιση της έννοιας της κοινωνικής προστασίας είχαν ως αποτέλεσμα τη 

διαμόρφωση διαφορετικών συνθηκών στα εθνικά πλαίσια στη βάση: (α) του ρόλου 

του κράτους και των άλλων μερών του «διαμαντιού της ευημερίας» (κοινότητα, 

οικογένεια, αγορά) στη διαμόρφωση νέων κοινωνικών ισορροπιών, (β) των 

συλλογικών στόχων εκφρασμένων σε συγκεκριμένες παροχές στους πολίτες, (γ) του 

οικογενειακού προτύπου που προωθεί και της αντιμετώπισης που προτείνει στα 

θέματα που αφορούν τις σχέσεις των δύο φύλων, (δ) της επιθυμίας να μεταβάλλει την 
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κοινωνική διαστρωμάτωση και (ε) των πολιτικών ιδεολογιών που αποτελούν το 

θεωρητικό υπόβαθρο των όποιων προσπαθειών και στοχεύσεων (Palier 2004:3). 

 

1.3.2.1. Πρότυπα ανάπτυξης του κοινωνικού κράτους της «χρυσής» 

τριακονταετίας  

 

Οι παραπάνω παρατηρήσεις στην ουσία αποτελούν τα πρώτα συμπεράσματα της 

σχετικής βιβλιογραφίας που αναπτύχθηκε με την ουσιαστική συγκρότηση του 

κράτους πρόνοιας κατά την προαναφερθείσα περίοδο. Η δεκαετία του 1970 

αποτέλεσε την κορύφωση μιας θεωρητικής προσέγγισης του κοινωνικού κράτους με 

ιδιαίτερη προτεραιότητα σε μια συγκριτική οπτική ως πεδίο ανάλυσης. Ήδη από τη 

δεκαετία του 1950 στη Μ. Βρετανία είχε αναπτυχθεί ένα ακαδημαϊκό ενδιαφέρον για 

τα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής, το οποίο όμως παρέμενε περιορισμένο στον 

αγγλοσαξωνικό χώρο ενδεικτικό μιας προτιμησιακής επιλογής κανονιστικού 

χαρακτήρα (Ferrera 2008:84). Η κορύφωση των επιδόσεων του κοινωνικού κράτους 

στην Ευρώπη οδήγησε στην εκπόνηση συγκριτικών μελετών (Rimlinger 1971, Heclo 

1974, Wilensky 1975) που επιχείρησαν να ερμηνεύσουν τα αποτελέσματα των 

συγκρίσεων μέσα από ιστορικές προσεγγίσεις. Στο επίκεντρο της προσοχής τους ήταν 

ερωτήματα όπως «γιατί επιλέγονται τα συγκεκριμένα κοινωνικά προγράμματα;» ή 

«ποιοι είναι οι προσδιοριστικοί παράγοντες της ανάπτυξης;».  

Οι παραπάνω ερωτήσεις είναι ενδεικτικές των δύο τάσεων που κυριάρχησαν στην 

περίοδο κορύφωσης των τριάντα χρόνων ευρωπαϊκής ευημερίας, αφενός αυτής των 

ποιοτικών αναλύσεων με έμφαση στην ιστορία και αφετέρου αυτής των ποσοτικών 

αναλύσεων με έμφαση στη στατιστική. Ο Alber (1982) σημειώνει την παράθεση δυο 

κύριων σχολών σκέψης τη δεκαετία του 1970, των συγκρουσιακών έναντι των 

λειτουργικών προσεγγίσεων και των πλουραλιστικών έναντι των μαρξιστικών 

προσεγγίσεων. Αν και η θεωρητική και μεθοδολογική αντιπαράθεση θα διαρκέσει 

καθ’ όλη την διάρκεια των δεκαετιών του 1980 και 1990 με διαφορετικά ερευνητικά 

ερωτήματα που όπως θα δούμε στη συνέχεια ακολουθούσαν τα δομικά 

χαρακτηριστικά της κρίσης και της οπισθοχώρησης του κράτους πρόνοιας, η μελέτη 

του Esping-Andersen αποτελεί ορόσημο στην ακαδημαϊκή έρευνα για το κράτος 

πρόνοιας.  



 25

Το The Three Worlds of Welfare Capitalism (Esping-Andersen, 1990) θεωρείται 

το επιστέγασμα της ακαδημαϊκής συζήτησης για τη «χρυσή τριακονταετία». Η μελέτη 

του Esping-Andersen συνεισέφερε τουλάχιστον σε τέσσερα πεδία ανάλυσης (Ferrera 

2008:85): 

 

• πρότεινε η μελέτη για την κοινωνική πολιτική να μην περιοριστεί μόνο στην 

ανάλυση των κρατικών πολιτικών, αλλά θα πρέπει να διευρυνθεί 

περιλαμβάνοντας και τη διάδραση της αγοράς και του κράτους (η θέση αυτή 

συμπληρώθηκε από τον ίδιο εισάγοντας τον παράγοντα οικογένεια ως το τρίτο 

στοιχείο της παραπάνω διάδρασης) (Esping-Andersen 1999), 

• προσδιόρισε τρία διακριτά πρότυπα κοινωνικού κράτους (φιλελεύθερο, 

συντηρητικό-ηπειρωτικό, σοσιαλδημοκρατικό) στη βάση των ιστορικών 

καταβολών και των αναπτυξιακών τροχιών κατά τη διάρκεια της «χρυσής» 

εποχής,  

• πρότεινε την επέκταση της συγκριτικής ανάλυσης των ανωτέρω προτύπων από 

τις απλές εκροές (outputs) στα αποτελέσματα με βάση την επίδραση στην 

κοινωνική διαστρωμάτωση και την απο-εμπορευματοποίηση (Palier 2007), 

• το ίδιο το έργο προκάλεσε μια σειρά συζητήσεων και αναλύσεων στην 

ακαδημαϊκή κοινότητα αποτελώντας και αντικείμενο σχετικής έρευνας.4  

 

Η ιδιαίτερη αναφορά στο έργο του Esping-Andersen δεν προκύπτει μόνο από τη 

συμβολή του στην εξέλιξη της ακαδημαϊκής έρευνας, αλλά πηγάζει και από το 

γεγονός ότι η ταξινόμηση των κοινωνικών προτύπων που υιοθετεί θα αποτελέσει 

βασικό άξονα της μελέτης μας στην προσπάθεια κατανόησης και εμβάθυνσης στα 

θέματα μεταρρυθμίσεων του κοινωνικού κράτους στην Ευρώπη. 

Βασιζόμενος στις ιδέες του Polanyi και ακολουθώντας το έργο του Titmuss 

(1958), προσδιόρισε την έννοια της απο-εμπορευματοποίησης ως κεντρικό 

χαρακτηριστικό του κράτους πρόνοιας, σε αντίθεση με την εποχή προ κοινωνικού 

κράτους που μόνο η ικανότητα «πώλησης» της εργασίας στην αγορά διασφάλιζε την 

επιβίωση των ατόμων. Το σύστημα του κράτους πρόνοιας με κεντρικό άξονα την 

απο-εμπορευματοποίηση διασφαλίζει ένα βαθμό προστασίας στις περιπτώσεις 

ασθένειας, γήρατος και ανεργίας (Εsping-Andersen 1990:21-23). Παράλληλα με την 

                                                 
4 Μεταξύ άλλων Wil and Gelissen (2002), Obinger, Leibfried and Castles (2005), Bambra (2006). 
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παραπάνω διαδικασία το κράτος πρόνοιας αναδιαρθρώνει τις κοινωνικές σχέσεις και 

διαμορφώνει εκ νέου τη δομή της κοινωνίας. Ο τρόπος προσδιορίζεται σύμφωνα με 

τον Εsping-Andersen από τον τύπο της κοινωνικής διαστρωμάτωσης που το κάθε 

κοινωνικό πρότυπο προωθεί και υποστηρίζει. Κατά αυτόν τον τρόπο, η 

προσβασιμότητα στο εκπαιδευτικό σύστημα προωθεί την κοινωνική κινητικότητα, 

ενώ η ενίσχυση των υπηρεσιών και των πολιτικών που αφορούν την οικογένεια 

ευνοούν τη συμμετοχή και τη θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας. Υπό το φως 

των παραπάνω, το σύστημα της κοινωνικής διαστρωμάτωσης που αναπτύσσεται και 

υποστηρίζεται από ένα κοινωνικό κράτος εξαρτάται από τις ιδεολογικές επιρροές που 

το διαμορφώνουν το τελευταίο.  

Ο Esping-Andersen αναζήτησε, συνέκρινε και ταξινόμησε τους διαφορετικούς 

τύπους συστημάτων κοινωνικής προστασίας στις βιομηχανικές χώρες στη βάση της 

θεσμικής τους συγκρότησης και του αξιακού συστήματος που αντιπροσωπεύουν. Η 

τυπολογία βασίστηκε καταρχήν στα αποτελέσματα των κοινωνικών πολιτικών που 

θεσπίστηκαν και η ονοματολογία προέκυψε ως αντανάκλαση του αξιακού 

περιεχομένου των εφαρμοζόμενων πολιτικών. Κατά αυτόν τον τρόπο διέκρινε τρεις 

τύπους συστημάτων κοινωνικής προστασίας. Το σοσιαλδημοκρατικό, το 

συντηρητικό-κορπορατιστικό και το φιλελεύθερο. 

Η παραπάνω τυπολογία ως προσέγγιση διαφορετικών τύπων κοινωνικού 

κράτους έχει προκαλέσει ακόμη και σήμερα σειρά συζητήσεων (βλ. ενδεικτικά 

Abrahamson, 1999; Arts and Gelissen, 2002). Παρά την όποια κριτική που εστιάζεται 

κυρίως στην ενημέρωση των στοιχείων που συνδέονται με την κατάταξη μιας χώρας 

σε μια συγκεκριμένη κατηγορία5ή τους μεθοδολογικούς περιορισμούς της τυπολογίας 

του Esping-Andersen (Arts and Gelissen 2002), οι περισσότερες μελέτες είτε 

αναφέρονται στη συγκεκριμένη τυπολογία ως προς την επιλογή των χωρών που 

εξετάζουν (Scharpf and Schmidt 2000 και Pierson, 2000a, 2001b, 2001c), είτε 

αναπαράγουν τη συγκεκριμένη ταξινόμηση με τις ομάδες των χωρών που θέτουν υπό 

έρευνα (Esping-Andersen, 1996, Sykes, Palier and Prior, 2001). Επιπλέον τα 

ευρήματα των συγκριτικών αναλύσεων –κάτι που θα εξετάσουμε στη συνέχεια στις 

ενότητες για την αναγκαιότητα των μεταρρυθμίσεων– καταδεικνύουν ότι οι 

διαφορετικές μέθοδοι προσαρμογής στις εξωγενείς και ενδογενείς προκλήσεις 

συνδέονται με τους διαφορετικούς τρόπους ανάπτυξης (Scharpf and Schmidt 2000; 

                                                 
5 Ενδεικτική η συζήτηση για την κατάταξη της Ιαπωνίας και της Ιρλανδίας (Bambra 2006:73-80). 
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Pierson 2001b), κάτι που επιβεβαιώνει σε πρώτο βαθμό την ορθότητα της 

συλλογιστικής περί ύπαρξης ταξινόμησης εμπειρικά επιβεβαιωμένης. 

Οι όποιοι μεθοδολογικοί περιορισμοί μπορούν να ξεπεραστούν υιοθετώντας τη 

θέση του Palier (2007) για την ανάγνωση της τυπολογίας όχι ως περιγραφή των 

«πραγματικών κόσμων» του καπιταλισμού ευημερίας, αλλά ως ιδεατούς τύπους που 

διαφοροποιούνται με όρους πολιτικών στόχων (αντίληψη-αξίες) και εργαλείων 

πολιτικής (θεσμικά μέσα). Οι ιδεατοί τύποι ορίζουν ένα πλαίσιο αναφοράς αρχών, 

αξιών, πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών στοχεύσεων που συνδέονται με τις 

θεσμικές υποδομές που καθορίζουν τα δικαιώματα, τις παροχές, τα χρηματοδοτικά 

μέσα και τη διαχείριση της κοινωνικής προστασίας των ατόμων στα πλαίσια του 

κράτους. Παράλληλα συνδράμουν στον προσδιορισμό αφενός του ρόλου και των 

θέσεων των έτερων προσδιοριστικών παραγόντων κοινωνικής προστασίας αγορά, 

οικογένεια, εθελοντικές οργανώσεις και αφετέρου των στόχων και των 

αποτελεσμάτων στην ατομική ευημερία και την κοινωνική διαστρωμάτωση. Οι 

ιδεατές αυτές κατηγοριοποιήσεις βοηθούν στο να τοποθετηθούν με σχετική ακρίβεια 

τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε συστήματος κοινωνικού κράτους ή προγράμματος 

παρά τις περιπλοκότητες που αναπόφευκτα χαρακτηρίζουν την όποια εμπειρική 

πραγματικότητα. 

 

Το ηπειρωτικό πρότυπο (Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία)  

 

Η ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη του συγκεκριμένου προτύπου σε σχέση με το 

φιλελεύθερο και το σκανδιναβικό πρότυπο, δίνει τη δυνατότητα στο συγκεκριμένο 

πρότυπο να περιλαμβάνει και το μεγαλύτερο δυνατό μείγμα πολιτικών που αφορούν 

την οικονομία και την απασχόληση. Το ηπειρωτικό πρότυπο είναι οργανωμένο στη 

βάση επαγγελματικών κατηγοριών, σχεδιασμένο με στόχο περισσότερο τη διατήρηση 

των ήδη κεκτημένων (Esping-Andersen 1990:27) παρά τη μείωση της φτώχειας και 

βασίζεται επί το πλείστον στην κοινωνική ασφάλιση (Esping-Andersen 1990:27). 

Χαρακτηρίζεται από συντονισμένη δράση εργοδοτών και εργατικών σωματείων και 

χρηματοδοτείται κατά βάση από εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών. Τα ισχυρά 

συντεχνιακά χαρακτηριστικά έχουν ως αποτέλεσμα το ύψος των μισθών να είναι 

αποτέλεσμα συλλογικών διαπραγματεύσεων και η εργασία να απολαμβάνει υψηλά 

επίπεδα κρατικής προστασίας ιδιαίτερα σε χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία. Οι 

κρατικές κοινωνικές πολιτικές υποστηρίζουν τις συμφωνίες των κοινωνικών εταίρων 
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που αποτελούν τη βάση οργάνωσης της κοινωνικής ασφάλειας, ωστόσο πρέπει να 

σημειωθεί ότι το χαρακτηριστικό της προστασίας παγιωμένων καταστάσεων που 

αναφέρθηκε πρωθύστερα, χαράσσει μια διαχωριστική γραμμή στην αγορά εργασίας 

ανάμεσα σε έχοντες θέση απασχόλησης και μη (insiders-outsiders). Άμεση συνέπεια 

των παραπάνω είναι η δυνατότητα επέκτασης της καθολικής προστασίας να 

εξαρτάται από την απόκτηση και τη διατήρηση θέσεως πλήρους απασχόλησης 

(Scharpf 1999) 

Ενθαρρύνεται η πρόωρη συνταξιοδότηση από την αγορά εργασίας, παρά τα 

προβλήματα που συνεπάγεται η γήρανση του πληθυσμού, μέσω των κινήτρων που η 

δόμηση του κοινωνικού ασφαλιστικού συστήματος προς το παρόν παρέχει (Sapir 

2006:375). Τείνει να λειτουργεί με φορολογική κλίμακα μεσαίου επιπέδου –στο 

Βέλγιο, ο φόρους εισοδήματος αντιπροσωπεύει το 17,6% των φόρων μισθωτών 

υπηρεσιών και η υποστήριξη του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης μέσω 

μεταβιβαστικών πληρωμών παρουσιάζεται πιο γενναιόδωρη από ό, τι στο 

φιλελεύθερο πρότυπο. Η συμμετοχή των γυναικών στο εργασιακό δυναμικό που 

φτάνει το 59,2 % σε σύγκριση με το 70% στις χώρες της Σκανδιναβίας. Οι οικονομίες 

της ηπειρωτικής Ευρώπης είναι «συντονισμένες οικονομίες της αγοράς», έχουν 

μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση κεφαλαίου, ισχυρές επιχειρηματικές ενώσεις και 

ανεπτυγμένα δίκτυα μεταξύ των εταιρειών. Το παραγωγικό σύστημα εστιάζει σε 

υψηλής ειδίκευσης και υψηλής ποιότητας προϊόντα και η κατάρτιση είναι κατά βάση 

επαγγελματική. Η ύπαρξη προστατευτικής εργατικής νομοθεσίας με υψηλές 

εργασιακές συνεισφορές συνεπάγεται χαμηλό δείκτη εργασιακής ανασφάλειας, ενώ η 

ευελιξία στην εργασία είναι κυρίως εσωτερική. Τέλος, οι πολιτικές, οικονομικές και 

κοινωνικές παραδόσεις έχουν συνδράμει στην ισχυροποίηση της μεσαίας 

εισοδηματικής τάξης με διακριτά προγράμματα κοινωνικής ασφάλισης ανά 

επαγγελματική κατηγορία (Sapir 2006). 

 

Το φιλελεύθερο-αγγλοσαξωνικό πρότυπο (Μ. Βρετανία, Ιρλανδία) 

 

Το φιλελεύθερο πρότυπο χαρακτηρίζεται από τη βασική αρχή ότι το κράτος 

παρεμβαίνει στην αγορά όσον το δυνατό λιγότερο κατά τρόπο που να μην περιορίζει 

το κίνητρο προς εργασία ή τις ατομικές επιλογές και επικεντρώνει την προσοχή του 

στοχευμένα στην ανακούφιση της φτώχειας. Το εν λόγω πρότυπο κυριαρχείται από 

παροχές που συνδέονται με το ύψος του εισοδήματος, οι μεταβιβαστικές πληρωμές 
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καθολικού χαρακτήρα είναι περιορισμένες, ενώ στην ίδια λογική κινούνται και τα 

σχέδια κοινωνικής ασφάλισης (Esping-Andersen 1990:26). Τα επίπεδα κοινωνικής 

ασφάλισης είναι σχετικά χαμηλά και οι όποιες παροχές κοινωνικού χαρακτήρα 

στοχεύουν κυρίως τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα. (Esping-Andersen 1990:26). 

Το επίπεδο των κοινωνικών υπηρεσιών πέραν της εκπαίδευσης και της υγείας 

χαρακτηρίζεται από σχετική καχεξία με τις παροχές και τις πολιτικές που αφορούν 

την οικογένεια να είναι και αυτές σχετικά περιορισμένες. Το επίπεδο των φόρων 

εισοδήματος κυμαίνεται στο 13% του ΑΕΠ σε σύγκριση με το 22% του ΑΕΠ που 

αντιστοιχεί στις χώρες του σκανδιναβικού Βορρά. Η οικονομία των χωρών αυτών 

κατατάσσεται στις «μη συντονισμένες οικονομίες της αγοράς» με βραχυπρόθεσμη 

χρηματοδότηση κεφαλαίου, περιορισμένα δίκτυα εταιρειών, ενώ κυριαρχούν ισχυροί 

νόμοι που απαγορεύουν τη συγκέντρωση των επιχειρήσεων (Sapir 2006). Στην αγορά 

εργασίας, το φιλελεύθερο πρότυπο κοινωνικού κράτους περιορίζει την παρουσία του, 

οι συλλογικές διαπραγματεύσεις που αφορούν τα επίπεδα μισθών δεν έχουν ιδιαίτερη 

δυναμική και είναι σε μεγάλο βαθμό αποκεντρωμένες με σχετικά αδύναμα εργατικά 

σωματεία (Scharpf 1999b, Sapir 2006). Οι κανόνες της αγοράς κατέχουν πρωτεύουσα 

θέση στη συλλογιστική της κοινωνικής προστασίας δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην 

απορύθμιση της αγοράς απασχόλησης, την ευκαμψία μισθών και τον περιορισμό των 

κοινωνικών δαπανών. Ο προσανατολισμός αυτός συνδέεται άμεσα με την 

παραδοσιακή, φιλελεύθερη ηθική νόρμα περί εργασίας (Esping-Andersen 1990:26). 

Άμεση αντανάκλαση αυτής αποτελούν τα χαμηλά ενιαία επίπεδα του επιδόματος 

ανεργίας που δεν συνδέονται με το προηγούμενο εισόδημα και οι μεταρρυθμίσεις 

κοινωνικής βοήθειας που μετατοπίζονται σε κίνητρα προς αυτούς που ήδη εργάζονται 

(in-work benefits) (Scharpf 1999b).  

Δίνεται έμφαση στη ευέλικτη εργασία η οποία είναι σχετικά απροστάτευτη και 

χαμηλά αποτιμώμενη και η μεσαία τάξη που αποτελεί και το βασικό φοροδότη του 

συστήματος δεν δύναται να θεωρηθεί ότι βασίζεται στις παροχές του φιλελεύθερου 

κράτους πρόνοιας. Ο χαμηλός βαθμός προστασίας των ατόμων από την αγορά στη 

λογική της απο-εμπορευματοποίησης συνεπάγεται έναν αυξημένο βαθμό εξάρτησης 

των ατόμων να διασφαλίσουν τους αναγκαίους πόρους διαβίωσης και προστασίας 

από την πρώτη (Moreno and Mc Ewen 2005:4). Το πρότυπο αυτό ευνοεί περικοπές 

φόρων χωρίς να ανέχεται ιδιαίτερες διευρύνσεις κοινωνικής ασφάλισης που 

χρηματοδοτούνται από δημόσιο χρήμα, αποτελώντας τη μικρότερη δυνατή έκφραση 

ενός παρεμβατικού κράτους πρόνοιας στην Ευρώπη (Sapir 2006:375). 
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Το σκανδιναβικό πρότυπο (Σουηδία, Φιλανδία, Δανία) 

 

Το σκανδιναβικό σοσιαλδημοκρατικό πρότυπο κοινωνικού κράτους βασίζεται σε ένα 

συνδυασμό της ιδέας ανάπτυξη με πλήρη απασχόληση και της ελαχιστοποίησης της 

οικογενειακής εξάρτησης για την οικονομική επιβίωση του ατόμου. Επιχειρεί να 

διευρύνει την αρχή της καθολικότητας και της απο-εμπορευματοποίησης στις μεσαίες 

τάξεις με στόχο την «ισότητα στα υψηλότερα δυνατά επίπεδα» (Esping-Andersen 

1990:27-28). Χρηματοδοτείται από φόρους και χαρακτηρίζεται από την αρχή της 

καθολικότητας υποστηρίζοντας την παροχή δημόσιων υπηρεσιών παρά τις 

μεταβιβαστικές πληρωμές (Sapir 2006).  

Η αγορά εργασίας του σκανδιναβικού προτύπου χαρακτηρίζεται από τον υψηλό 

βαθμό συμμετοχής των γυναικών ως μέρος του ενεργού εργατικού δυναμικού, τον 

εξίσου υψηλό βαθμό προστασίας στις περιπτώσεις μη απασχόλησης και το σημαντικό 

ρόλο συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων στις θεσμοθετημένες διαδικασίες 

κοινωνικής πολιτικής. Ο συνδυασμός ενός καθολικού κράτους κοινωνικής πρόνοιας 

και ποιοτικών υπηρεσιών με υψηλές οικονομικές επιδόσεις που ενσωματώνει τις 

προτιμήσεις των μεσαίων εισοδηματικών και εργατικών τάξεων, καθιστά το εν λόγω 

πρότυπο υπόδειγμα προς αντιγραφή από το εξωτερικό, ενώ στο εσωτερικό κερδίζει 

την υποστήριξη των κοινωνικών στρωμάτων που είναι διατεθειμένα να το 

χρηματοδοτήσουν προκειμένου να κάνουν χρήση των σχετικών πλεονεκτημάτων του 

(Esping-Andersen et al. 2002, Scharpf 1999b).6 Κύρια πλεονεκτήματά του:  

 

(α) η ευεργετική παρουσία του κράτους στην αναπτυξιακή διαδικασία της 

οικονομίας και της κοινωνίας, ο δημόσιος τομέας θεωρείται και αποτελεί 

αντιπροσώπευση της κοινωνίας με συνέπεια να αποφεύγονται νοοτροπίες που 

απομακρύνουν τον πολίτη από αυτό,  

(β) η βιώσιμη ανάπτυξη που αποτελεί ισχυρή συνιστώσα στην οικονομική 

πολιτική μεγέθυνσης,  

(γ) η ισχυρή κοινωνική προστασία με στοιχεία ευελιξίας που αφενός συμβάλλει 

στην κοινωνική συνοχή και αφετέρου ευνοεί την οικονομική ανάπτυξη, οι ενεργές 

πολιτικές απασχόλησης που βασίζονται στη δια βίου εκπαίδευση, στη γνώση και την 

                                                 
6 Σε σχετική έρευνα του ευρωβαρόμετρου το 41% και το 26% των ερωτηθέντων από τη Σκανδιναβία 
θεώρησαν το επίπεδο της εκπαίδευσης και της υγείας ως «καλό» (good), που αποτελούσε και το 
υψηλότερο ποσοστό από τους συμμετέχοντες.  
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καινοτομία7 ικανές να αντιμετωπίζουν και την ανεργία που οφείλεται στις κυκλικές 

διακυμάνσεις της οικονομίας, τα υψηλά επίπεδα επενδύσεων στην έρευνα που 

τονώνουν την ανταγωνιστικότητα,8  

(δ) η χαμηλή πυραμίδα ιεραρχικής διοίκησης γεγονός που εξασφαλίζει 

ευκολότερη συναίνεση σε κρίσιμους διαστάσεις της οικονομικής και κοινωνικής 

ανάπτυξης και  

(ε) τα υψηλά επίπεδα προσωπικής φορολογίας που συνδέονται όμως με υψηλές 

παροχές, χαμηλά επίπεδα φορολόγησης των εταιρειών παρέχοντας κίνητρα για 

επενδύσεις και ενθαρρύνοντας την επιχειρηματικότητα. 

  

To μεσογειακό πρότυπο (Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία)  

 

Στη τριμερή τυπολογία του Esping-Andersen, οι Ferrera (1996), Rhodes (1996) και 

Moreno (2000) προσδιόρισαν και προσέθεσαν έναν τέταρτο τύπο κοινωνικού 

κράτους, αυτό του μεσογειακού προτύπου. Ο προσδιορισμός του βασίστηκε στις 

παρόμοιες δημογραφικές τάσεις, οικονομικούς περιορισμούς και σχήματα δημόσιας 

πολιτικής που παρατηρήθηκαν και στις τέσσερις μεσογειακές χώρες (Castles, 1998; 

Morlino, 1998; Guillén and Álvarez,2001).9 Η θεσμική διάρθρωση των συστημάτων 

κοινωνικής ασφάλισης στις χώρες της Νοτίου Ευρώπης χαρακτηρίζεται από τον 

κατακερματισμό των επαγγελματικών ομάδων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την 

Ελλάδα όπου συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελμάτων απολαμβάνουν υψηλά 

επίπεδα προστασίας. Σε αντίθεση με το ηπειρωτικό πρότυπο δεν υφίσταται 

αποτελεσματικό δίκτυο ελάχιστης κοινωνικής προστασίας, για παράδειγμα μόλις τη 

δεκαετία του 1990 η Πορτογαλία θέσπισε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, ενώ μορφές 

κοινωνικής προστασίας υφίστανται σε επίπεδο περιφερειών κυρίως στην Ιταλία και 
                                                 
7  Είναι χαρακτηριστικό ότι οι χώρες του σκανδιναβικού βορρά απολαμβάνουν τα υψηλότερα επίπεδα 
ολοκλήρωσης προγραμμάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το 2008 το ποσοστό 
κυμαίνονταν στο 87,9% στη Σουηδία και στο 86,2% στη Φιλανδία έναντι του 78,5% του μέσου 
ενωσιακού (Eurostat 2009, Youth education attainment level, Percentage of population 20-24 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsiir1
10 
8 Το 2007 η Σουηδία δαπανούσε το 3,6% του ΑΕΠ και η Φιλανδία το 3,47%, έναντι του 1,85% του 
κοινοτικού μέσου όρου στον τομέα Έρευνας και Ανάπτυξης (Eurostat 2009Gross domestic expenditure 
on R&D (GERD) - Percentage of GDP 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsiir0
20 
9 Ταυτόχρονα μια συζήτηση περιστρέφεται γύρω από τη σκέψη του εάν το μεσογειακό πρότυπο είναι 
υπολειπόμενο μέρος του ηπειρωτικού προτύπου (Katrougalos, 1996) ή αποτελεί ένα “Latin rim” που 
χαρακτηρίζεται από ένα στοιχειώδες σύστημα κοινωνικής προστασίας και θεσμικής δομής (Leibfried, 
1992; Gough, 1996). 
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την Ισπανία αλλά με σημαντικές αδυναμίες. Οι τέσσερις χώρες της Μεσογείου έχουν 

καθολικό σύστημα εθνικής υπηρεσίας υγείας, όπου η πρόσβαση ορίζεται στη βάση 

των δικαιωμάτων του πολίτη, και εμπνέεται από το πρότυπο Beveridge, ενώ μεγάλο 

μέρος των δαπανών τους αφορούν την πληρωμή συντάξεων. Οι συλλογικές 

διαπραγματεύσεις αποτελούν το κύριο μέσο καθορισμού του επιπέδου των μισθών, 

ενώ διευκολύνονται οι πρόωρες συντάξεις με αποτέλεσμα μέρος ενεργού εργασιακά 

δυναμικού να μην προσφέρει. Τέλος, ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του προτύπου 

αποτελεί ο σχετικά αδύναμος ρόλος του κράτους στη διαχείριση των συστημάτων 

κοινωνικής προστασίας, γεγονός που επιτρέπει τη διείσδυση των οργανωμένων 

συμφερόντων και των πολιτικών κομμάτων με στόχο την παρέμβαση προς μια 

κατανομή πόρων και ωφελειών προς όφελός τους (Sapir 2006:375). 

 

Πίνακας 1.1: Χαρακτηριστικά των διαφορετικών τύπων του κοινωνικού κράτους  

 Αγγλοσαξωνικό 
 

Ηπειρωτικό Σκανδιναβικό Μεσογειακό 

Επιδόματα Ενιαίου τύπου 
στη βάση των 
ατομικού 
εισοδήματος 
(χαμηλή ένταση) 

Παροχές σε 
χρήμα (υψηλή 
ένταση) 

Ενιαίου τύπου 
στη βάση του 
ατομικού 
εισοδήματος 
(υψηλή ένταση) 

Παροχές σε χρήμα 
(χαμηλή ένταση) 

Χρηματοδότηση Φορολογία  Εισφορές  Φορολογία Μεικτό 

Στόχοι Ατομική επιλογή Στήριξη 
εισοδήματος  

Δίκτυο δημόσιων 
υπηρεσιών  

Βελτιστοποίηση 
πόρων 

Ιδεολογία Ιθαγένεια Νεο-
κορπορατισμός  

Εξισωτισμός  Κοινωνική 
δικαιοσύνη 

Αγορά 
απασχόλησης 

Απορρύθμιση  Εκτός και εντός 
αγοράς 
απασχόλησης 

Υψηλή 
απασχόληση στο 
δημόσιο τομέα  

Μεγάλη 
ανεπίσημη 
οικονομία 

Φτώχεια Κουλτούρα 
εξάρτησης  

Κουλτούρα της 
εισδοχής  

Κουλτούρα του 
κρατισμού  

Κουλτούρα της 
συνδρομής  

Υπηρεσίες  Δημόσιες 
υπολειμματικού 
χαρακτήρα 

Κοινωνικοί 
εταίροι  

Δημόσιες  Υποστήριξη της 
οικογένειας  

Πηγή: Προσαρμοσμένο από Moreno (2003: 276) 

 

Αυτοί οι τέσσερις τύποι κοινωνικού κράτους στην ουσία τους συνδέουν μια 

συγκεκριμένη θεσμική δομή με ένα θεμελιώδες δόγμα: κοινωνική ασφάλιση 

συνδεδεμένη με συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες, στοχευμένες παροχές για 

την καταπολέμηση της φτώχειας και γενικές παροχές με στόχο την ισότητα. Οι 
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συνέπειες επί των συνιστωσών του παραπάνω δόγματος διαφοροποιούνται ανάλογα 

με τον τύπο του κοινωνικού κράτους στη βάση της ποιότητας των κοινωνικών 

δικαιωμάτων, των κοινωνικών υπηρεσιών και της δομής της αγοράς εργασίας 

(Moreno and McEwen 2005:5). Στις διαφοροποιήσεις αυτές, πρέπει να προστεθεί και 

ο διαφορετικός τύπος σχέσεων των δύο φύλων που ενσωματώνεται στον κάθε τύπο 

κοινωνικού κράτους, καθώς και η διαδραστική σχέση εθελοντικών οργανώσεων και 

κράτους που αναπτύσσεται αντιστοίχως (Lewis, 1993, Orloff, 2006), ώστε να 

διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα που ανταποκρίνεται σε μια πιο απαιτητική 

και συνεκτική απεικόνιση ενός ιδεατού τύπου. 

Ορθώς επισημαίνεται από τον Λάβδα (2002:68), ότι η διαφοροποίηση που 

προκύπτει ανεξαρτήτως της αναλυτικής αξίας ή απαξίας καθεμίας εκ των παραπάνω 

προσεγγίσεων, ενδιαφέρει άμεσα τους πολίτες στο βαθμό που τα διαφορετικά 

πρότυπα οργάνωσης των σχέσεων πολιτικής και καπιταλισμού συνιστούν στην 

πραγματικότητα εναλλακτικά πρότυπα εξουσίας και συμμετοχής στον τρόπο άσκησής 

της. Η τελευταία παρατήρηση κρίνεται ως ιδιαιτέρως χρήσιμη στο βαθμό που όπως 

θα δούμε στην ενότητα περί μεταρρυθμίσεων των συστημάτων κοινωνικής 

προστασίας, οι δρώσες ομάδες συμφερόντων πολλές φορές τείνουν να κυριαρχούν επί 

μιας ανανεωτικής διάθεσης, με αποτέλεσμα είτε οι αλλαγές να βραδυπορούν είτε οι 

όποιες αλλαγές να ενδυναμώνουν τα δομικά χαρακτηριστικά του συστήματος., 

Γεγονός που επισημαίνει ο Esping-Andersen (1996), περιγράφοντας ένα «παγωμένο 

ηπειρωτικό τοπίο»,10 ενώ την ίδια στιγμή οι Pierson (2001b, 2001c) και Bonoli (2000) 

ερμηνεύοντας την καθυστέρηση των μεταρρυθμίσεων την αποδίδουν σε θεσμικές 

αγκυλώσεις και προσανατολισμούς αυτοσυντήρησης των θεσμών. Ο Pierson (1998), 

περιγράφει τη συνάντηση «δυνάμεων» αλλαγής με «αμετακίνητα αντικείμενα», 

υπονοώντας τις σύγχρονες προκλήσεις που θέτουν η οικονομική διεθνοποίηση και η 

μεταβιομηχανική εποχή και τα κοινωνικά συστήματα προστασίας που προσπαθούν να 

εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις κοινωνικής πολιτικής που έχουν αναλάβει.  

 

 

                                                 
10 O Esping-Andersen χρησιμοποίησε τον συγκεκριμένο περιγραφικό όρο προκειμένου να αποδώσει 
μια σχετική  ακινησία κυρίως στο ηπειρωτικό πρότυπο ενδεικτική ενός ξεπερασμένου φορντισμού στις 
χώρες της Γερμανίας και της Γαλλίας υποστηρίζοντας ότι τα εν λόγω συστήματα ευνοούν τη 
διατήρηση του status quo (Esping-Andersen 1996:267). 
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1.3.3. Η περίοδος κρίσης και αμφισβήτησης του κοινωνικού κράτους  

 

Η τρίτη περίοδος του βιολογικού κύκλου του κοινωνικού κράτους στην Ευρώπη 

χαρακτηρίζεται από την κρίση και το αίτημα για μεταρρύθμιση και αλλαγή. Ο 

Pierson (1998, 2001c) αναφέρεται στην περίοδο αυτή μιλώντας για εποχή «μόνιμης 

λιτότητας», ενώ ο Taylor–Gooby (2002) περιγράφει την εποχή ως μια «αργυρή 

περίοδο» λαμβάνοντας ως δεδομένο, ότι το κοινωνικό κράτος διέρχονταν σε μια νέα 

φάση της ιστορικής του εξέλιξης, στην οποία η κοινωνική πολιτική αντιμετώπιζε 

συστηματικά νέες δέσμες περιορισμών και προβλημάτων στα οποία εκκαλείτο να 

βρει λύσεις και να πετύχει στόχους. Στην ουσία, η τρίτη περίοδος διαιρείται σε δύο 

υποπεριόδους, όπου η πρώτη εκτείνεται από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 μέχρι τα 

μέσα της επόμενης δεκαετίας και ενσωματώνει την κρίση του κοινωνικού κράτους 

και η δεύτερη η πιο έντονη και δημιουργική αναφέρεται στις μεταρρυθμιστικές και 

αναδιαρθρωτικές προσπάθειες των κρατών (Ferrera, Rhodes 2000) και στην 

αναζήτηση μιας νέας αρχιτεκτονικής (Esping-Andersen et al. 2002) εκτεινόμενη από 

τα μέσα της δεκαετίας του 1980 ή τις αρχές της επόμενης δεκαετίας –αναλόγως τον 

τύπου του κοινωνικού κράτους που εξετάζουμε– μέχρι τις μέρες μας. 

Για λόγους συστηματικούς, θα περιορίσουμε την ανάλυσή μας για την τρίτη 

περίοδο στην πρώτη φάση παρουσιάζοντας τα δομικά χαρακτηριστικά της κρίσης και 

την εξέλιξη της σχετικής βιβλιογραφίας, αφήνοντας τη «δημιουργική» δεύτερη 

περίοδο που ασφαλώς παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού ενσωματώνει και την 

παρούσα οικονομική, κοινωνική και πολιτική συγκυρία να αναλυθεί στην ξεχωριστή 

ενότητα για τις μεταρρυθμίσεις του κοινωνικού κράτους, τα προβλήματα, τις 

μεθόδους και τους αναπτυξιακούς προσανατολισμούς της σύγχρονης κοινωνικής 

πολιτικής. 

Οι επιδράσεις των πετρελαϊκών κρίσεων το 1973-74 και 1978-79, απεκάλυψαν 

το διευρυμένο βαθμό αλληλεξάρτησης των ευρωπαϊκών οικονομιών και 

επαναπροσδιόρισαν το σενάριο ευημερίας που βασίζεται στην ανδρική απασχόληση. 

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1970, η αναπτυξιακή τροχιά των κρατών πρόνοιας 

στην Ευρώπη αλλάζει κατεύθυνση. Μέχρι τότε οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης 

απολάμβαναν έναν υψηλό βαθμό οικονομικής αυτονομίας που συνυπήρχε αρμονικά 

με έναν ενσωματωμένο φιλελευθερισμό (Ruggie 1982) σε παγκόσμιο επίπεδο και 

έναν ενισχυμένο βαθμό ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς. Οι πετρελαϊκές κρίσεις και 
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η κατάρρευση του συστήματος Bretton Woods μετασχημάτισαν το οικονομικό τοπίο, 

με την οικονομική μεγέθυνση να δίνει τη θέση της στο στασιμοπληθωρισμό και τη 

νομισματική αστάθεια. Η διεθνής οικονομική έκθεση προκάλεσε πιέσεις για 

περιορισμό των κοινωνικών δαπανών, ενώ παράλληλα η διεθνοποίηση των αγορών 

κεφαλαίου από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 δημιούργησε φόβους στις εθνικές 

κυβερνήσεις για οδούς διαφυγής του κεφαλαίου σε τόπους ευνοϊκών φορολογικών 

ρυθμίσεων, με άμεσο κίνδυνο την υπο-προσφορά των δημοσίων αγαθών (Genschel 

2001). 

Υπό τις παραπάνω συνθήκες, οι κλασσικές πολιτικές τόνωσης της ζήτησης 

κεϋνσιανού τύπου αδυνατούσαν να παράξουν λύσεις ή ακόμη χειρότερα δεν ήταν 

βιώσιμες (Scharpf 2000). Τα ευρωπαϊκά συστήματα κοινωνικής προστασίας και 

γενικότερα οι οικονομίες βρέθηκαν αντιμέτωπες όχι μόνο με εξωτερικής προέλευσης 

στοιχεία κρίσης αλλά και με εσωτερικές δυναμικές κυρίως δημογραφικού χαρακτήρα, 

μετασχηματισμού του βιομηχανικού προτύπου και αλλαγών στο οικογενειακό 

πρότυπο. 

Κατά τις δεκαετίες του 1980 και 1990 μια νεοφιλελεύθερου ιδεολογικού τύπου 

προσέγγιση αναπτύσσεται στα δημόσια οικονομικά και η συζήτηση επικεντρώνεται 

στις επιδράσεις του φαινόμενου της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας και των 

βιομηχανικών αλλαγών στις εθνικές αγορές απασχόλησης. Την ίδια στιγμή, 

παρατηρούνται διαρθρωτικού τύπου δομικές αλλαγές ως το αποτέλεσμα της 

γήρανσης του πληθυσμού, της αυξανόμενης συμμετοχής των γυναικών στον 

εργασιακό στίβο και του επαναπροσδιορισμού του ρόλου των οικιακών μονάδων ως 

παραγωγών και διανεμητών ευημερίας (Ferrera and Rhodes 2000). Ως αποτέλεσμα 

αυτών, ο Crouch (1999) μιλά για μια υποχώρηση του μεταπολεμικού συμβιβασμού 

ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους, που προσδιόριζε ένα αμοιβαία αποδεκτό 

πλαίσιο ρύθμισης θεμάτων ιδιοκτησίας και κοινωνικών δικαιωμάτων στις 

ανεπτυγμένες βιομηχανικά κοινωνίες και θεσμοποιούσε τις συγκρούσεις από τις 

ανισότητες που δημιουργεί ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής με τα αιτήματα για 

ισότητα που θέτουν το περιεχόμενο και η στόχευση των κοινωνικών δικαιωμάτων 

(Crouch 1999, Ferrera and Rhodes 2000, Esping-Andersen et al. 2002).  

Η ιδεολογική αυτή διάβρωση της συναίνεσης των κοινωνικών εταίρων και οι 

δημοσιονομικές κρίσεις που έπληξαν τις δυτικοευρωπαϊκές κοινωνίες, είχαν ως 

αποτέλεσμα την ανάδυση ενός νέου συμβιβασμού κορπορατιστικής έμπνευσης 

ανάμεσα στη λογική της καπιταλιστικής παραγωγής και της κοινωνικής συνοχής. Ο 
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συμβιβασμός αυτός ωστόσο παρουσιάζει εγγενείς αδυναμίες αστάθειας (O’Connor 

1973, Offe 1984), εξαιτίας της αξεπέραστης αντίφασης που ορίζεται από τη 

διατήρηση του κοινωνικού χαρακτήρα του κράτους ως μέσο για τη νομιμοποίηση του 

καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής και από το διαβρωτικό χαρακτήρα της 

λειτουργίας των μηχανισμών συσσώρευσης κεφαλαίου (Moreno and Palier 2004). 

Το νέο οικονομικό παράδειγμα που προκύπτει κινείται κατά μήκος ενός άξονα 

όπου η ελευθερία της αγοράς θεωρείται θεμέλιο της οικονομικής επιτυχίας, βασικό 

προαπαιτούμενο για την ενίσχυση των εθνικών οικονομιών και «απαιτεί» την 

κατίσχυση της κοινωνικής πολιτικής στη λογική της ευελιξίας (Jessop 1994, Taylor-

Gooby 2003). Προς επίρρωσιν του παραπάνω μετασχηματισμού συνετέλεσε το 

εγχείρημα της ευρωπαϊκής ενοποίησης και κατά βάση η οικονομική ολοκλήρωση 

(κριτήρια Μάαστριχτ), υποδηλώνοντας τον εν μέρει εξευρωπαϊσμό της 

μεταρρυθμιστικής διαδικασίας του κοινωνικού κράτους (Scharpf 1996, Radaelli 

2000). 

Άμεση συνέπεια της αλλαγής του οικονομικού παραδείγματος και των 

τεχνολογικών εξελίξεων, ήταν η ύπαρξη πιέσεων προς το κοινωνικό κράτος που αν 

και αρχικά μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1980 τα κράτη επιχειρούν να τις 

κατευνάσουν με αυξημένες δαπάνες, γρήγορα η μακροχρόνια ανεργία και η 

εργασιακή ανασφάλεια εμφανίζονται απειλητικές.11 Η διεύρυνση του ανταγωνισμού, 

η ανοιχτή αγορά της Ευρώπης, η οικονομική παγκοσμιοποίηση και η απορρύθμιση 

των κανόνων της αγοράς είχαν ως αποτέλεσμα τη μετάβαση στη μεταβιομηχανική 

οικονομία με ταυτόχρονη ανάδυση τεσσάρων νέων κοινωνικών προκλήσεων: (α) 

μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, (β) αύξηση των 

εξαρτημένων οικονομικά ατόμων κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας, (γ) διεύρυνση των 

ιδιωτικών παρόχων υπηρεσιών με ταυτόχρονη απορρύθμιση των δημοσίων 

υπηρεσιών και (δ) ανάδυση ενός νέου κοινωνικού αποκλεισμού που αντιμετωπίζουν 

οι εργαζόμενοι με χαμηλή εκπαίδευση και κατάρτιση (Moreno and Palier 2005:150-

155). 

Η πλήρης απασχόληση δεν καθίσταται απευθείας στόχος της μακροοικονομικής 

πολιτικής αλλά προκύπτει ως αποτέλεσμα νέων κοινωνικά περιοριστικών πολιτικών 

                                                 
11 Χαρακτηριστική η περίπτωση της Γαλλίας που επιχειρώντας να αντιμετωπίσει δυο οικονομικές 
κρίσεις το 1974-75 και 1981-82 αύξησε τις κοινωνικές δαπάνες για να «εισπράξει» αντίθετα από τις 
προβλέψεις των κεϋνσιανών οικονομολόγων παρατεταμένη περίοδο στασιμοπληθωρισμού. 
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με στόχο όμως την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.12 Ο αυξημένος ρόλος των 

ιδιωτικών επενδύσεων στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και ο περιορισμός των 

κοινωνικών δαπανών ενισχύουν την θέση ότι οι τελευταίες αποτελούν περισσότερο 

κόστος παρά ενίσχυση της οικονομικής μεγέθυνσης και στοιχείο προώθησης 

πολιτικής και κοινωνικής σταθερότητας. 

Υπό το φως των παραπάνω διαπιστώσεων, το περιεχόμενο και το εύρος του 

κοινωνικού κράτους οπισθοχωρεί και αναπτύσσεται μια νέα πολιτική αναδιάταξης 

και αναδιατύπωσης των στόχων, του πεδίου και των μεθόδων του κοινωνικού 

κράτους. Ο κοινός παρονομαστής της αναδιάταξης αυτής είναι η προσπάθεια 

περιορισμού των κοινωνικών δαπανών ως μέρος του ΑΕΠ, η αυστηροποίηση των 

κριτηρίων επιλεξιμότητας και οι περικοπές των παροχών με ταυτόχρονη μείωση της 

παρουσίας του κράτους στον τομέα παροχής κοινωνικών υπηρεσιών: «παντού στην 

Ευρώπη το κυρίαρχο θέμα της κοινωνικής πολιτικής είναι η υποχώρηση του 

κοινωνικού κράτους» (Bonoli 2001:314-315). Οι παραπάνω αλλαγές σηματοδοτούν 

(α) έναν μετασχηματισμό του οικονομικού ρόλου της κοινωνικής προστασίας, (β) μια 

μεταστροφή του ρόλου του κράτους στην όλη διαδικασία και (γ) το τέλος του 

κεϋνσιανής έμπνευσης συμβιβασμού μεταξύ της οικονομικής και κοινωνικής σφαίρας 

(Palier 2004:8). Ο Scharpf (2000), επισημαίνει ότι η ανάγκη για αυξημένη 

οικονομική αποτελεσματικότητα που θέτει η οικονομική διεθνοποίηση, έχει ως 

συνέπεια την κατίσχυση της λογικής της δημιουργίας της αγοράς έναντι της 

διόρθωσης των αδυναμιών της αγοράς που χαρακτηρίζει το κοινωνικό κράτος, θέση 

που συμπληρώνεται και από την υπονόμευση της ικανότητας των κοινωνικών 

συστημάτων προστασίας (Tanzi 1998). 

Η διεθνής βιβλιογραφία στην ουσία ακολούθησε τις φάσεις της ιστορικής 

εξέλιξης του κοινωνικού κράτους.13 Κατά τη δεκαετία του 1970 στο μικροσκόπιο της 

αναλυτικής έρευνας της λειτουργικής–μαρξιστικής (Gough 1979, O’Connor 1973) 

και της συγκρουσιακής–πλουραλιστικής (Flora 1981) σχολής σκέψης τίθενται προς 

παρατήρηση η κρίση, τα αίτιά της και κυρίως οι εσωτερικές πηγές δυσλειτουργίας. 

Τη δεκαετία του 1980 και 1990 το επίκεντρο της προσοχής ακολουθεί την 

αλλαγή του οικονομικού παραδείγματος και ο αναπτυξιακός χαρακτήρας του 

                                                 
12 Είναι δηλωτική η φράση της δεκαετίας του 1980: ‘today’s profits will be tomorrow’s investments 
which will create the jobs the day after tomorrow’. 
13 Για μια περιεκτική ανασκόπηση της ακαδημαϊκής συζήτησης της διεύρυνσης και της κρίσης του 
κοινωνικού κράτους ανάμεσα σε αλλά βλέπε  Amenta (2002), Hicks and Esping-Andersen (2005), 
Manow and Van Kersbergen (2008). 
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κοινωνικού κράτους αναγνωρίζεται ως πεδίο προνομιακής παρατήρησης. Μετά το 

έργο του Titmuss (1974) και του Esping-Andersen (1990) στην κατανόηση των 

διαφορών στους τύπους των κοινωνικών κρατών, η ακαδημαϊκή διερεύνηση στέκεται 

στην ανάλυση και την κατανόηση των μεταρρυθμίσεων που είναι απαραίτητες ούτως 

ώστε το κοινωνικό κράτος να επιβιώσει, να αναπροσανατολίσει τις δράσεις του και 

να πετύχει ικανοποιητικές επιδόσεις στο νέο περιβάλλον που αναδύεται. Βάσει αυτού 

του στόχου, οι σύγχρονες συγκριτικές μελέτες εξετάζουν τις μεταρρυθμίσεις στους 

διαφορετικούς τύπους κοινωνικού κράτους δίνοντας έμφαση στο φιλελεύθερο και στο 

σκανδιναβικό πρότυπο.14 

Κοινός τόπος των μελετών της τελευταίας περιόδου –κάτι που θα δούμε στην 

ενότητα περί των μεταρρυθμίσεων του κοινωνικού κράτους– είναι ότι οι θεσμικές 

δομές και οι ιστορικές καταβολές που χαρακτηρίζουν το κάθε κοινωνικό κράτος, 

θέτουν τα πλαίσια εντός των οποίων οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες πετυχαίνουν ή 

περιορίζουν τα αποτελέσματά τους. Οι Schmidt και Scharpf (2000) καταδεικνύουν με 

πειστικό τρόπο ότι τα διαφορετικά πρότυπα κοινωνικού κράτους δεν έχουν τις ίδιες 

αδυναμίες και ευάλωτα σημεία στο πλαίσιο του νέου περιβάλλοντος, ενώ ο Pierson 

(2001c:455) θεωρεί ότι εκτός από την τάση μείωσης ή αναπροσανατολισμού των 

κοινωνικών δαπανών που παρατηρείται σε όλους τους τύπους κοινωνικού κράτους, 

τα τελευταία ακολουθούν ένα συγκεκριμένο τύπο μεταρρυθμιστικού σχεδίου: επανα-

εμπορευματοποίηση για το φιλελεύθερο, ορθολογικός επανασχεδιασμός προτύπου 

για το σκανδιναβικό και εκσυγχρονιστικός ανασχεδιασμός για το ηπειρωτικό. 

 

1.4. Εξωτερικές πιέσεις και εσωτερικές προκλήσεις.  

 

Αν και η κρίση των τελευταίων τριάντα χρόνων είναι αναμφισβήτητη, υφίσταται 

ιδιαίτερη αντιπαράθεση σχετικά με τις πηγές που προκαλούν τις εντάσεις στο 

οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο των δυτικών κρατών πρόνοιας. Παραμένει ανοιχτό 

το ζήτημα εάν το άνοιγμα των οικονομικών συνόρων (παγκοσμιοποίηση), η 

                                                 
14 Όπως παρατηρεί ο Palier (2004) οι τίτλοι των πιο πρόσφατων σχετικά μελετών καταδεικνύουν τη 
στροφή στην έρευνα των μεταρρυθμίσεων που λαμβάνουν χώρα. Ενδεικτικά σημειώνει: ‘Welfare 
States in Transition’ (Esping-Andersen, 1996), ‘Recasting European Welfare States’ (Ferrera and 
Rhodes, 2000), ‘Welfare State Futures’ (Leibfried, 2001), ‘The Survival of the European Welfare State’ 
(Kuhnle, 2000), ‘From vulnerabilities to competitiveness’ subtitle of Scharpf and Schmidt (eds.) 2000), 
‘The New Politics of the Welfare State’ (Pierson 2001a), ‘Global Capital, Political Institutions, and 
Policy Change in Developed Welfare States’, (Swank, 2002).  
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μετάβαση στην οικονομία των υπηρεσιών ή ο κοινωνικός μετασχηματισμός που 

προήλθε από την αλλαγή της δομής της οικογένειας, των πολιτικών ισότητας των δύο 

φύλων και του δημογραφικού προβλήματος είναι υπεύθυνα για τον κίνδυνο μη 

βιωσιμότητας του σημερινού κράτους πρόνοιας. Κατά τη γνώμη του γράφοντος, οι 

παραπάνω εξωτερικές προκλήσεις και οι εσωτερικές πιέσεις έχουν όλες το δικό τους 

μερίδιο ευθύνης στις αλλαγές στις αγορές εργασίας, στο βαθμό που συγκροτούν νέες 

συνθήκες μεταβιομηχανικής εποχής θέμα που θα εξεταστεί στις ενότητες που 

ακολουθούν. 

 

1.4.1. Εξωτερικές πιέσεις  

 

 1.4.1.1. Παγκοσμιοποίηση  

 

Η σχετική βιβλιογραφία περί παγκοσμιοποίησης παρουσιάζεται διάσπαρτη και 

ετερογενής. Ωστόσο μπορούμε να ομαδοποιήσουμε τους ορισμούς περί 

παγκοσμιοποίησης σε τρεις κατηγορίες. 

Η πρώτη κατηγορία που αντιλαμβάνεται την παγκοσμιοποίηση ως ένα 

καταρχήν οικονομικό φαινόμενο συνδεόμενο με το άνοιγμα των κεφαλαιακών 

αγορών (Garrett and Mitchel 1996, Garrett 1998a, 1998b), του εμπορίου (Scharpf and 

Schmidt 2000) και του αυξανόμενου ανταγωνισμού σε όρους τιμών, μισθών και 

φόρων (Crotty 2003, Esping-Andersen 1996 Tanzi 2000, Steinmo 2002). Η δεύτερη 

δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στον αυξανόμενο ρόλο διεθνικών παραγόντων, όπως οι 

πολυεθνικές και οι υπερεθνικοί οργανισμοί (Usui 1999), ενώ η τρίτη κατηγορία δίνει 

έμφαση στην πολιτισμική διάσταση και στην ανάπτυξη των τεχνολογιών 

επικοινωνίας και πληροφορίας (Turner and Rojek 2001, Featherstone 1990). Ιδιαίτερη 

προσοχή πρέπει να δοθεί στην πρώτη κατηγορία ορισμών, με δεδομένο ότι οι 

οικονομικές επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης στη λειτουργία της αγορών εργασίας 

και στη δομή των κρατών προνοίας εμφανίζονται ισχυρότερες. 

Ο Woods (2001), επισημαίνει τρία βασικά χαρακτηριστικά της 

παγκοσμιοποίησης που αποδεικνύονται ιδιαιτέρως χρήσιμα στη προσπάθειά μας να 

προσεγγίσουμε με διάθεση αναστοχασμού τον αναπροσανατολισμό του περιεχόμενου 

της έννοιας «Κοινωνική Ευρώπη» που αποτελεί θέμα της παρούσας μελέτης: (α) 

διεθνοποίηση η οποία περιγράφει την αύξηση των διεθνών οικονομικών συναλλαγών, 

την απελευθέρωση των αγορών και της παραγωγής, τις εμπορικές, επενδυτικές και 
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κεφαλαιακές ροές σε παγκόσμια κλίμακα και την επέκταση της πολυεθνικής 

επιχειρηματικής δραστηριότητας, (β) τεχνολογική επανάσταση όπου η ψηφιακή 

πληροφορία, το διαδίκτυο και οι σύγχρονες μορφές τηλεπικοινωνιών εκμηδενίζουν 

χωροχρονικά τις αποστάσεις και (γ) απελευθέρωση και απορρύθμιση που αναφέρεται 

στην απελευθέρωση του χρηματοπιστωτικού και επενδυτικού τομέα, την 

εντατικοποίηση του ανταγωνισμού στον τομέα των υπηρεσιών, την απορρύθμιση 

στην αγορά εργασίας και τα συστήματα κοινωνικής προστασίας και στον περιορισμό 

του κρατικού παρεμβατισμού. 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά συνδέονται με την ολοένα επιταχυνόμενη 

διαδικασία της διεθνούς ολοκλήρωσης της αγοράς και της διεθνοποίησης της 

παραγωγής (Genschel 2004:616; Huber and Stephens 2005: 609–12). Οι οικονομικές 

δραστηριότητες δομούνται στη βάση της διαφοροποίησης και της διάχυσης σε 

διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, γεγονός που σε συνδυασμό με την τεχνολογική 

πρόοδο οδηγούν σε αύξηση του μεγέθους του παγκόσμιου εμπορίου κατά 8,5% την 

περίοδο 1992-2005. Ο τρόπος που τα παραπάνω δεδομένα δημιουργούν νέες ανάγκες 

και απαιτούν νέους τρόπους δράσης που μετασχηματίζουν τη δομή του κράτους 

πρόνοιας βρίσκεται στο επίκεντρο της ακαδημαϊκής και πολιτικής συζήτησης 

(Scharpf 2000, Sykes, Prior, and Palier 2001, Beyeler 2003, Woods, 2000).  

Διαμορφώνονται δύο βασικές θέσεις για το ρόλο της παγκοσμιοποίησης στη 

διαμόρφωση των σύγχρονων τάσεων του κοινωνικού κράτους στην Ευρώπη. Η 

«κλασσική» θέση περί του διαβρωτικού ρόλου της παγκοσμιοποίησης στο χαρακτήρα 

και το εύρος του περιεχομένου του κοινωνικού κράτους (Strange, 1988, 1997, 

Woods, 2000) και η θέση –θεσμικής προελεύσεως– περί δραστικού ρόλου των 

εθνικών θεσμικών δομών των συστημάτων κοινωνικής προστασίας και μετριασμού 

των επιπτώσεων της παγκοσμιοποίησης στη λογική της διάδρασης της τελευταίας με 

τις πρώτες, τοποθέτηση που εμφορείται από την αντίληψη ότι «οι θεσμοί έχουν 

σημασία (Immergut, 1992; Schmidt, 1996, Scharpf and Schmidt, 2000).  

Κεντρική σκέψη στην «κλασσική» θέση περί του ρόλου της παγκοσμιοποίησης, 

αποτελεί η θέση ότι τα νέα δεδομένα περιορίζουν τα περιθώρια χειρισμών και 

ελιγμών των κυβερνήσεων στο σχεδιασμό, τη διαχείριση και τη χρηματοδότηση των 

συστημάτων κοινωνικής προστασίας. Οι επενδυτικές και κεφαλαιακές ροές καθώς 

και η απελευθέρωση των συναλλαγών έχουν ως αποτέλεσμα οι αγορές κεφαλαίου να 

απαγκιστρωθούν από τον εναγκαλισμό των κεντρικών τραπεζών, με άμεση συνέπεια 

την εξασθένιση της δυνατότητας του κράτους στον έλεγχο της φορολογικής βάσης. 
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Οι κλασσικές κεϋνσιανού τύπου πολιτικές επίδρασης στον οικονομικό κύκλο μέσω 

της διαχείρισης–τόνωσης της ζήτησης συνεπάγονται ελλειμματικές διαδικασίες που 

επιδεινώνονται από τη διεθνή άνοδο των επιτοκίων. Παράλληλα το άνοιγμα των 

αγορών καθιστά τις επιχειρήσεις ιδιαιτέρως ευάλωτες σε κόστη που συνδέονται με 

κοινωνικού χαρακτήρα ρυθμίσεις, αφού οι επενδυτές τείνουν να οδηγούν τις 

επενδυτικές τους ροές εκεί που οι δυνητικές αποδόσεις είναι μεγαλύτερες, ευνοώντας 

παραγωγικές μεθόδους είτε εκχώρησης εργασιών μιας επιχείρησης σε εξωτερικούς 

συνεργάτες, είτε μετακίνησης της παραγωγής κυρίως ενδιάμεσων αγαθών και 

υπηρεσιών, σε αναπτυσσόμενες χώρες. Άμεση συνέπεια των παραπάνω, η αδυναμία 

του κράτους να ελέγξει πλήρως την οικονομία, την αγορά εργασίας και να 

συμφιλιώσει τους στόχους της ανταγωνιστικότητας και της κοινωνικής συναίνεσης 

(Woods, 2000).  

Παρατηρείται μείωση των περιθωρίων των εθνικών κυβερνήσεων και των 

κοινωνικών εταίρων να διορθώσουν τις αδυναμίες της αγοράς και να παράξουν τις 

σταθεροποιητικές λειτουργίες της κοινωνικής προστασίας και της πολιτικής 

απασχόλησης. Η περισσότερη ή η λιγότερη ανάμειξη του κράτους, τείνει να 

διακινδυνεύει είτε την ανταγωνιστικότητα είτε/και να δημιουργεί απώλειες σε θέσεις 

απασχόλησης, ενώ η μη στήριξη από επαρκείς δημοσιονομικές πολιτικές των 

τμημάτων του πληθυσμού που υφίστανται τις συνέπειες της διεθνοποίησης έχει ως 

συνέπεια την απώλεια της κοινωνικής και της πολιτικής «νομιμοποίησης» της 

εξωστρέφειας (Scharpf 2000). 

Υπό το φως των παραπάνω παρατηρήσεων, ο ασταθής έλεγχος της φορολογικής 

βάσης συνεπάγεται αυξημένους κινδύνους για την επιβίωση των προγραμμάτων 

κοινωνικής πρόνοιας, προκαλεί πιέσεις για ένα φορολογικό ανταγωνισμό και οδηγεί 

στη μειωμένων δυνατοτήτων παροχή δημοσίων αγαθών (Genschel 2001). Τα κράτη 

απέναντι στον οιονεί φορολογικό ανταγωνισμό, επιχείρησαν να ενισχύσουν τη 

χρηματοδότηση των κοινωνικών δαπανών είτε φορολόγησης μέσω της κατανάλωσης 

και του εισοδήματος από την εργασία είτε μέσω των εργατικών εισφορών. Όμως 

τέτοιου είδους πολιτικές αντίστοιχες με αυτές που εφαρμόστηκαν στη Γαλλία την 

περίοδο 1982-1983, διαταράσσουν την μακροοικονομική σταθερότητα προκαλώντας 

πληθωρισμό και επηρεάζουν αρνητικά την απασχόληση. Οι φόροι κατανάλωσης και 

οι υψηλές εισφορές επιβαρύνουν κυρίως τις χαμηλές εισοδηματικές τάξεις, 

συνεπάγονται απώλειες θέσεων εκτρέφοντας κατά αυτόν τον τρόπο αιτήματα για 

επιπλέον κοινωνικές παροχές, δημιουργώντας έναν αλληλοτροφοδοτούμενο κύκλο 
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αυξανόμενης ανεργίας και χρηματοοικονομικής κρίσης του κοινωνικού κράτους, 

κυρίως στις χώρες του ηπειρωτικού προτύπου (Manow and Seils 2000, Palier 2000).  

Συμπερασματικά, η κινητικότητα του κεφαλαίου προς αναζήτηση υψηλότερων 

αποδόσεων «τιμωρεί» τις χώρες με υψηλές εκροές κοινωνικού χαρακτήρα. Οι 

ανταγωνιστικές πιέσεις που δημιουργούνται με στόχο την προσέλκυση των 

επενδύσεων ωθούν σε έναν ανταγωνισμό για μείωση των κοινωνικών δαπανών 

ευνοώντας την υποβάθμιση των συστημάτων κοινωνικής προστασίας (Woods 2000 

Τanzi 1998).  

Στον αντίποδα των ντετερμινιστικών θέσεων για το διαβρωτικό χαρακτήρα της 

παγκοσμιοποίησης, έχουν αναπτυχθεί δύο θεσμικής προέλευσης θεωρητικές 

προσεγγίσεις, που διαφοροποιούνται ως προς τα αποτελέσματα της 

παγκοσμιοποίησης επί των κρατών πρόνοιας. Η πρώτη, επισημαίνει το ρόλο και τις 

δυνατότητες των εγχώριων θεσμικών και πολιτικών μεταρρυθμίσεων ως παραγόντων 

διαμεσολάβησης ανάμεσα στις διεθνείς εξελίξεις και στην εγχώρια μεταβολή, ενώ η 

δεύτερη τονίζει τις ιστορικές καταβολές και έχει ως κεντρική έννοια την «προσήλωση 

στο μονοπάτι» που οι εγχώριοι θεσμοί ακολουθούν. 

Σύμφωνα με την πρώτη θέση, το πολιτικό και θεσμικό πλαίσιο λειτουργούν ως 

μηχανισμοί απορρόφησης των κραδασμών της παγκοσμιοποίησης είτε ως παίχτες με 

δικαίωμα αρνησικυρίας, είτε ως σημεία αρνησικυρίας που εμποδίζουν ευρείς 

μεταρρυθμίσεις και προσφέρουν πολιτική σταθερότητα. (Immergut 1992, Schmidt 

1996, Tsebelis 1995, 2000). Οι όποιες αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον 

μετριάζονται και διυλίζονται από τους εγχώριους θεσμούς που μπορεί να επιβάλλουν 

και την ακινησία (Scharpf 2000), επιτρέποντας κατά έμμεσο τρόπο την επίδραση της 

παγκοσμιοποίησης στο κοινωνικό κράτος (Garrett and Lange 1995, Huber and 

Stephens 2001, Scharpf and Schmidt 2000). Στο πνεύμα αυτό, εμπειρικές μελέτες 

(Burgoon 2001) βρήκαν ασθενή συσχέτιση αρνητικών συνεπειών από το άνοιγμα του 

εμπορίου στις κοινωνικές δαπάνες στις χώρες του ΟOΣΑ. Οι υποδοχείς των 

κραδασμών μπορεί να είναι οι πολιτικοί θεσμοί (Huber and Stephens 2001, Swank 

2002), οι δομές των βιομηχανικών σχέσεων (Garrett 1998a, 1998b Scharpf 2000), οι 

δομές των εγχώριων κοινωνικών πολιτικών (Burgoon 2001) και οι αριστερού 

προσανατολισμού κυβερνήσεις (Garrett 1998b, Castles 2004). Προέκταση της 

παραπάνω θέσης είναι η άποψη (Cameron 1978, Katzenstein 1982) ότι το κοινωνικό 

κράτος μπορεί να διαδραματίσει έναν καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της εγχώριας 

πολιτικής οικονομίας στο εξωτερικό οικονομικό περιβάλλον, όχι μόνο 
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αντισταθμίζοντας τις απώλειες των «χαμένων» της παγκοσμιοποίησης αποφεύγοντας 

αντισυσπειρώσεις, αλλά και ενισχύοντας την παραγωγικότητα και τις δεξιότητες 

συνεισφέροντας στην ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας (Ferrera 2008:87). 

Η δεύτερη θέση, αντιλαμβάνεται τα συστήματα κοινωνικής προστασίας ως τα 

αποτελέσματα μιας μακράς διαδικασίας θεσμοποίησης (Pierson 2000a, 2001b, 

2001c). Σύμφωνα με αυτή τη θέση οι εμπεδωμένοι θεσμοί εντοπίζονται σε μια σειρά 

ιστορικών διασταυρώσεων (Hall 1986:9) όπου η κατανομή εξουσίας δεν αποτελεί την 

κυριότερη προϋπόθεση για την εξέλιξη των θεσμών, ενώ η χρονική στιγμή εμφάνισης 

έστω και ήσσονος σημασίας γεγονότων δύναται να δημιουργήσει επιπτώσεις 

διαρκείας (Pierson 2000b:263). Η παραπάνω θέση συνδέεται με την τυπολογία του 

Esping-Andersen που είδαμε πρωθύστερα, αφού οι τρεις τύποι κοινωνικού κράτους 

είναι το αποτέλεσμα διαφορετικών ιστορικών, κοινωνικών, πολιτικών και 

οικονομικών συνδυασμών. Άμεση συνέπεια της παραπάνω θέσης δεν είναι μόνο η 

ερμηνεία στο πώς και γιατί προκύπτουν διαφορετικοί τύποι κοινωνικού κράτους, 

αλλά και στο γιατί και το πώς παρατηρούνται φαινόμενα αντίστασης στις 

μεταρρυθμίσεις, δίνοντας την ευκαιρία στον Pierson (2001b, 2001c), να μιλήσει για 

τη δυνατότητα των θεσμών είτε ως συστήματα διαμεσολάβησης συμφερόντων είτε 

ως συγκροτημένες πολιτικές δομές να διαμορφώσουν τη νέα πολιτική των 

μεταρρυθμίσεων (Palier 2007:6). Ο Pierson (2001a) παρατηρεί ότι παρά τις όποιες 

«ακαταμάχητες δυνάμεις» που προέρχονται είτε από το εξωτερικό ή το εσωτερικό 

περιβάλλον των κρατών και πιέζουν για μεταρρυθμίσεις στη δομή και το περιεχόμενο 

των κοινωνικών κρατών, τα τελευταία αποδεικνύονται «αμετακίνητα αντικείμενα» 

είτε λόγω ισχυρής δημόσιας στήριξης είτε ως σημεία αρνησικυρίας. Οι βασικές αιτίες 

αυτής της ακινησίας προσδιορίζονται με όρους θεσμικής εξάρτησης στη βάση της 

ιστορικότητας και της αναπαραγωγής των θεσμών, της πολιτικής αδράνειας και της 

πολιτικής κληρονομιάς (Esping-Andersen 1996, Pierson 1998). 

 

 1.4.1.2. Η ευρωπαϊκή οικονομική ολοκλήρωση 

 

Η ισχυρή διασύνδεση της δημοκρατικής νομιμοποίησης του κράτους με τα 

επιτεύγματα των εθνικών κοινωνικών πολιτικών κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων 

περιόδων της ιστορικής εξέλιξης του κοινωνικού κράτους, αγγίζει τα όρια της κατά 

τη διάρκεια της τρίτης περιόδου. Τα θέματα της απασχόλησης και του κοινωνικού 
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κράτους από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 διήλθαν σε μια φάση έντονης 

συσχέτισης, αλληλοτροφοδότησης και ανάδρασης, με βασικούς σταθμούς της 

ευρωπαϊκής οικονομικής ολοκλήρωσης την ενιαία αγορά, και την Οικονομική και 

Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ). Αποτελεσματικές αγορές εργασίας σε περιβάλλον 

ολοκληρωμένων αγορών με ενιαίο νόμισμα δεν τίθενται πλέον ως ζητήματα 

πολιτικής στο πλαίσιο ενός αποκλειστικά εθνικού θεματολογίου. Σε άμεση σύνδεση 

με τους κυριαρχικούς όρους και τις προϋποθέσεις του κοινωνικού κράτους, το 

ερώτημα δεν τίθεται στο εάν η ΕΕ διαδραματίζει ρόλο στις μεταρρυθμίσεις και στο 

μετασχηματισμό των δομών της κοινωνικής πολιτικής και της απασχόλησης στη 

βάση ζητημάτων επικουρικότητας, αλλά στο πώς η Ένωση επιδρά και νομιμοποιεί 

της επίδρασή της αυτή στη διαδικασία της μετάβασης του κοινωνικού κράτους στην 

εποχή της μετα-νεωτερικότητας. Η παρατήρηση αυτή άλλωστε συνάδει και με την 

αναγκαιότητα της παρούσας έρευνας και τη σύνδεση της με την έννοια του 

εξευρωπαϊσμού και ων νέων μεθόδων διακυβέρνησης. 

Η παραπάνω τοποθέτηση έρχεται σε πλήρη ευθυγράμμιση με την αντίληψη περί 

ημικυρίαρχων κοινωνικών κρατών που αναπτύχθηκε από τους (Leibfried and Pierson 

1995, Scharpf and Schmidt, 2000, Scharpf, 2001), σύμφωνα με την οποία η 

ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μετέφερε τα ευρωπαϊκά κοινωνικά κράτη από ένα καθεστώς 

κυριαρχίας σε μια κατάσταση ημικυριαρχίας, ενσωματώνοντας τα σε ένα θεσμικό 

πλαίσιο που εμφορείται από τις ιδέες της κυριαρχίας της αγοράς και λειτουργεί υπό 

την επίδραση των αποφάσεων του ΔΕΚ (Leibfried and Pierson 1995).  

Η επίδραση της ευρωπαϊκής οικονομικής ολοκλήρωσης ως παράγοντα 

πρόκλησης αλλαγών στο κοινωνικό κράτος μπορεί να ανιχνευθεί και να διαπιστωθεί 

είτε έμμεσα μέσω πτυχών και επιπτώσεων της ευρωπαϊκής οικονομικής 

ολοκλήρωσης, είτε άμεσα μέσω συγκεκριμένων πολιτικών (Ευρωπαϊκή Πολιτική για 

την Απασχόληση), μεθόδων διακυβέρνησης (Ανοιχτή Μέθοδος Συντονισμού), 

μεθοδολογικών εργαλείων (Στρατηγική της Λισσαβώνας) και διατάξεων 

πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου. Για λόγους συστηματικούς θα περιορίσουμε 

την ανάλυση μας στις έμμεσες επιπτώσεις της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης (οικονομική 

πτυχή), ενώ οι άμεσες διαστάσεις θα αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης σε κεφάλαιο 

που ακολουθεί. 

Αποφεύγοντας τις όποιες ιδεολογικές ακρότητες που φορτίζουν τα θέματα της 

κυριαρχίας, θεωρούμε ότι καταρχήν η οικονομική ολοκλήρωση είναι αυτή που επιδρά 

στη δομή και τη λειτουργία του νέου κοινωνικού κράτους και η πολιτική 
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ολοκλήρωση ακολουθεί, στο βαθμό που αναπτύσσει τις δικές της δυναμικές ως 

αποτέλεσμα μετριασμού των επιπτώσεων της οικονομικής ολοκλήρωσης ή 

ανάδρασης σε σχέση με αυτή –δύο λειτουργίες που ενθυλακώνονται στη λογική του 

εξευρωπαϊσμού. Η θέση αυτή έρχεται σε πλήρη συμφωνία με την υφιστάμενη λογική 

νομιμοποίησης, όπου τα κράτη και επιθυμούν να διατηρούν την αρμοδιότητα της 

κοινωνικής πολιτικής και των θεμάτων απασχόλησης στο πλαίσιο της εθνικής 

κυριαρχίας. 

Όταν το ενοποιητικό εγχείρημα τέθηκε σε εφαρμογή τη δεκαετία του 1950 σε 

καμία περίπτωση δεν σκόπευε να αμφισβητήσει τα θεσμικά θεμέλια του κοινωνικού 

κράτους. Οι πατέρες των Συνθηκών προσέλαβαν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ως το 

«όχημα» ενίσχυσης των εθνικών οικονομιών στην βάση μιας εξωστρεφούς 

οικονομίας, ενώ η κοινωνική πολιτική θα διατηρούνταν στα εθνικά πλαίσια (Milward 

2000). Οι περιορισμένες αρμοδιότητες των υπερεθνικών οργάνων στη Συνθήκη της 

Ρώμης (1957) όπως διατυπώνονταν στα άρθρα 117-128 σε σύνολο 248 άρθρων 

(Hantrais 2000:2), στην ουσία αποτύπωνε την παραπάνω αντίληψη όπου οι στόχοι 

της πλήρους απασχόλησης και τα πρότυπα εργασίας προσδιορίζονταν στα εθνικά 

πεδία πολιτικής και η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ήταν χαλαρά συνδεδεμένη με το 

περιεχόμενο του κοινωνικού κράτους.15 Άλλωστε, τόσο ο πρωταρχικός στόχος της 

ενοποίησης –τελωνειακή ένωση– όσο και η τότε ευνοϊκή οικονομική συγκυρία για τις 

εθνικές οικονομίες συνηγορούσαν υπέρ του συγκεκριμένου είδους σύνδεσης.  

Οι οικονομικές κρίσεις της δεκαετίας του 1970 επέφεραν ρωγμές στην 

παραπάνω εικόνα, που μετατράπηκαν σε «ρήγματα» ιδιαίτερου μήκους και πλάτους 

στο βαθμό που αφενός εγκαταλείπεται ο θεσμικός συμβιβασμός του «Smith abroad, 

Keynes at home», όπου η αγορά διαμορφώνεται στο εξωτερικό και διορθώνονται οι 

όποιες αδυναμίες της στο εσωτερικό και αφετέρου εμφανίζονται ανεπαρκείς οι 

κεϋνσιανές λογικές καταπολέμησης της κρίσης με αποκορύφωμα τη γαλλική 

περίπτωση 1982-83 (Levy 2000). Τα παραπάνω «ρήγματα» θεσμοποιούνται τη 

δεκαετία του 1980 με τα εγχειρήματα της ενιαίας αγοράς και της ΟΝΈ.  

Με τη Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (ΕΕΠ) (1986) και με τη δέσμη ρυθμίσεων για 

την εγκαθίδρυση της ενιαίας αγοράς ως το 1992, απελευθερώθηκαν δυναμικές κυρίως 

αρνητικής ολοκλήρωσης (κατάργηση φραγμών στην ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, 

προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίου) συνοδευόμενες από μέτρα θετικής 
                                                 
15 Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάλυση και η μεθοδολογική προσέγγιση του Scharpf  για τις θεσμικές 
ισορροπίες που επιτεύχθηκαν στη Συνθήκη της Ρώμης ( Scharpf 2002).   
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ολοκλήρωσης κυρίως σε θέματα εναρμόνισης. Η μετάβαση από τις 

κατακερματισμένες ευρωπαϊκές αγορές στην ενιαία αγορά είχε ως συνέπεια όχι μόνο 

οι διατάξεις που αφορούσαν τον ανταγωνισμό και την ελεύθερη διακίνηση να 

αποτελέσουν στοιχεία της κοινοτικής έννομης τάξης (Ferrera 2008), αλλά επιπλέον η 

κατάργηση των εσωτερικών συνόρων έγειρε ζητήματα «αποκλειστικότητας» 

εσωτερικού και εξωτερικού χαρακτήρα σε βασικές λειτουργίες του κράτους 

πρόνοιας, κυρίως στα θέματα της κοινωνικής ασφάλισης (υγεία και ασφάλεια) 

κάνοντας τον Ferrera (2005) να χρησιμοποιεί τον όρο «επικαλυπτόμενη κυριαρχία»,16 

τοποθέτηση άμεσα συνδεδεμένη με τη θέση περί ημικυρίαρχων κοινωνικών κρατών 

και με σαφείς παραπομπές στο σχήμα του Rokkan που έχουμε εξετάσει. Οι 

ευρωπαϊκές ρυθμίσεις που αφορούν την αγορά βρήκαν πρόσφορο έδαφος στη παροχή 

υπηρεσιών του κοινωνικού κράτους κυρίως στους τομείς της υγείας και της 

εκπαίδευσης, ωθώντας τα κράτη μέλη στο να διακρίνουν και να αποδεχτούν τις 

αγοραίες λύσεις, περιορίζοντας το ζωτικό χώρο των εθνικών κυβερνήσεων στη 

διαχείριση των κοινωνικών προγραμμάτων (Schrapf 2001).  

Η ΟΝΕ, θέτοντας χρονικά πλαίσια και προσδιορίζοντας μακροοικονομικούς 

δείκτες αναμφίβολα επέβαλε επιπλέον περιορισμούς στην αυτονομία των εθνικών 

κυβερνήσεων στο πεδίο των λειτουργιών του κοινωνικού κράτους. Οι Streeck (1995) 

και Scharpf (1999, 2001) συμφωνούν ότι η εγκαθίδρυση της ενιαίας αγοράς και η 

ΟΝΕ απελευθέρωσαν μια δυναμική άνισης ανάπτυξης ανάμεσα στις οικονομικές και 

κοινωνικές πολιτικές της Ένωσης, με αποτέλεσμα η διάσταση της θετικής 

ολοκλήρωσης να υπολείπεται της αρνητικής ολοκλήρωσης που συνδέεται με τη 

λογική της αγοράς (κατάργηση φραγμών, ανόθευτος ανταγωνισμός (Scharpf 1999:50-

52). Η διαδρομή από τη Συνθήκη της Ρώμης μέχρι τη Συνθήκη του Μάαστριχτ 

χαρακτηρίζεται από μια επικάλυψη των θεμάτων της κοινωνικής προστασίας από τη 

λογική της οικονομικής ολοκλήρωσης (Scharpf, 1999) επιτρέποντας να κυριαρχήσει 

η ολοκλήρωση της αγοράς, η εισαγωγή τομέων της δημόσιας εθνικής λειτουργίας στο 

ευρωπαϊκό θεματολόγιο και η προνομιακή πρόσβαση των οικονομικών συμφερόντων 

στη διαδικασία παραγωγής πολιτικής (Scharpf 2002:647).  

Η απώλεια διαχείρισης της νομισματικής πολιτικής και οι δημοσιονομικοί 

περιορισμοί του Συμφώνου Σταθερότητας είχαν ως επίπτωση τα κράτη μέλη να 

περιορίσουν τις δυνατότητές διατήρησης των υψηλών επιπέδων κοινωνικής 

                                                 
16 Για το ζήτημα της «επικαλυπτόμενης κυριαρχίας» βλέπε κυρίως την ανάλυση του Ferrera (2005a). 
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προστασίας. Οι διατάξεις της κοινοτικής έννομης τάξης περιόρισαν την ικανότητα 

των εθνικών κυβερνήσεων να επηρεάσουν την ανάπτυξη και την απασχόληση στις 

εθνικές οικονομίες για την επίδοση των οποίων είναι πολιτικά υπόλογες (Scharpf 

2002:648), αφήνοντας στην εγχώρια διάθεσή στρατηγικές ενίσχυσης της προσφοράς 

της απασχόλησης (μείωση της φορολογίας, απορρύθμιση στις αγορές εργασίας 

ευελιξία και περιορισμό των κοινωνικών δαπανών). 

Ο Scharpf (2001) και οι Leibfreid και Pierson (1995) θεωρούν ότι 

μακροπρόθεσμα η ευρωπαϊκή οικονομική ολοκλήρωση θα υπονομεύσει τα θεμέλια 

των ευρωπαϊκών κοινωνικών κρατών, κάνοντας τον πρώτο να μιλά για δυσεπίλυτο 

πρόβλημα ημικυρίαρχων κοινωνικών κρατών (Scharpf 2001) και τους δεύτερους να 

κάνουν λόγο για απώλεια κυριαρχίας και αυτονομίας των κρατών μελών στο πεδίο 

της κοινωνικής πολιτικής, όπου ναι μεν το κοινωνικό κράτος παραμένει ο βασικός 

πυλώνας της ενωσιακής πολιτικής στο πλαίσιο όμως μιας πολυεπίπεδης θεσμικής 

κατασκευής (Leibfreid και Pierson 1995:44). 

Αναμφίβολα η μακροπρόθεσμη απαισιόδοξη θέαση της αλήθειας διαθέτει 

ισχυρά ερείσματα ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί 

προκαθορισμένη. Αν και όντως η εισαγωγή της έννοιας της αγοράς στο πεδίο των 

κοινωνικών υπηρεσιών μέσω των απελευθερώσεων προκάλεσε αναταράξεις και 

οδήγησε σε ρυθμιστικό ανταγωνισμό προς τα κάτω περιορισμένης όμως εμβέλειας 

(Scharpf 1999; Guillen and Matsaganis 2000, Garrett 1998a, 1998b, Swank 2002), 

ωστόσο διεύρυνε τις διατεθείσες επιλογές στους καταναλωτές και σε κάποιες 

περιπτώσεις ενδυνάμωσε τα πρότυπα εργασίας κυρίως στις αγορές απασχόλησης των 

χωρών του Νότου. 

Η ευρωπαϊκή οικονομική ολοκλήρωση αποτέλεσε τη θρυαλλίδα για αρκετές 

εγχώριες προσαρμογές στο χώρο του κοινωνικού κράτους, οι οποίες όμως δεν 

δύναται να χαρακτηριστούν a priori αρνητικές. Σε αρκετές περιπτώσεις οι 

δημοσιονομικοί περιορισμοί και το καθεστώς εξυγίανσης στο χώρο της οικονομίας 

που έθεταν οι σχετικές ρυθμίσεις λειτούργησαν ως επιταχυντές μιας διαδικασίας 

ανασχεδιασμού και αλλαγών στο κοινωνικό κράτος που επέβαλλαν οι σύγχρονες 

προκλήσεις είτε εσωτερικές είτε εξωτερικές και που σε καμία περίπτωση δεν 

συναρτώνται μονοσήμαντα από την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση (Ferrera and Rhodes 
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2000, Ferrera and Hemerick 2003, Zeitlin and Trubeck 2003, Martin and Ross 

2004).17 

Η ύπαρξη των Κοινωνικών Συμφώνων σε πολιτικές οικονομίες των χωρών της 

Ένωσης με διαφορετικά χαρακτηριστικά (Ολλανδία, Ιταλία Ισπανία, Γαλλία, 

Ιρλανδία, Πορτογαλία) τη δεκαετία του 1990 εν όψει ΟΝΕ, υπό το πλαίσιο των 

περιορισμών της Συνθήκης του Μαάστριχτ και κατόπιν του Συμφώνου 

Σταθερότητας18 με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την προώθηση 

της κοινωνικής συνοχής, επέτρεψε στους σχεδιαστές πολιτικής να εκσυγχρονίσουν 

και να μεταρρυθμίσουν αγορές εργασίας, συστήματα κοινωνικής προστασίας, 

βιομηχανικές σχέσεις, υιοθετώντας όπως θα δούμε στην επόμενη ενότητα, πολιτικές 

φιλικές προς την απασχόληση ενισχύοντας την πλευρά της προσφοράς 

απελευθερωμένοι από μακροοικονομικά διλήμματα.19 Με δεδομένες τις συνιστώσες 

της πραγματικότητας, τα Κοινωνικά Σύμφωνα επέτρεψαν το συντονισμό των 

κοινωνικών εταίρων κυρίως από την πλευρά των εργαζομένων, ανάπτυξαν παίγνια 

θετικού αθροίσματος (Crouch, 2002) κυρίως σε χώρες όπως η Ισπανία και η 

Πορτογαλία (Cameron, 2000) δίνοντας την ευκαιρία για συνολικές 

επαναδιαπραγματεύσεις που αφορούσαν είτε προσαρμογές της κοινωνικής 

ασφάλισης και της απορρύθμισης των αγορών εργασίας, είτε ρυθμίσεις για τα οφέλη 

της νομισματικής ενοποίησης και τις επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό (Pochet 

1999). 

Η συναίνεση και η συνεργασία των οργανώσεων των εργαζομένων επέτρεψαν 

έναν ελάχιστο συντονισμό ζωτικής όμως σημασίας για τη απαιτούμενη μετάβαση, 

καθιστώντας τα Κοινωνικά Σύμφωνα «λειτουργικά ισοδύναμα του εργαλείου της 

υποτίμησης που δεν υφίσταται πλέον» (Crouch 2002). Επιπλέον η λειτουργία της 

διαδικασίας του εξευρωπαϊσμού όπως θα δούμε και στο επόμενο κεφάλαιο 

αναπτύσσει δυναμικές ανάδρασης που είτε συμπληρώνουν τα κενά που προκαλούν οι 

αρχικές αντιδράσεις στο νέο περιβάλλον, είτε μετριάζουν τις ανεπιθύμητες 

παρενέργειες των αρχικών αντιδράσεων επιτρέποντας στην Ένωση να παρουσιάσει 

τον εαυτό της ως αξιόπιστο θεσμό κοινωνικής προστασίας και όχι ως απειλή των 

                                                 
17 Είναι χαρακτηριστική η μελέτη για την Ιταλία των Ferrera και Gualmini (2000) όπου η ΟΝΕ και το 
καθεστώς εξυγίανσης των δημόσιων οικονομικών στην ουσία επιτρέπουν στο κοινωνικό κράτος να 
αποφύγει την κατάρρευση.  
18 Ο Streeck  επινοεί τη φράση «ωφέλιμοι περιορισμοί» (beneficial restraints) (Streeck 1997).  
19 Περισσότερα για τα Κοινωνικά Σύμφωνα και το ρόλο τους στον ανασχεδιασμό του κοινωνικού 
κράτους ανάμεσα σε άλλα Fajertag. and Pochet (eds.) (2000), Ebbinghaus and Hassel (1999), Crouch 
(2002). 
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κοινωνικών δικαιωμάτων με επιπτώσεις συρρίκνωσης στο περιεχόμενο του 

κοινωνικού κράτους. 

Συνοψίζοντας, η οικονομική ολοκλήρωση επέδρασε στο μετασχηματισμό του 

κοινωνικού κράτους στην Ευρώπη σε πέντε βασικούς τομείς: (α) στη 

μακροοικονομική σχεδίαση, όπου ο κεϋνσιανός στόχος της πλήρους απασχόλησης 

παραχώρησε τη θέση του σε αυστηρότερες δημοσιονομικές πολιτικές με στόχο τη 

σταθερότητα, (β) στις μισθολογικές διαπραγματεύσεις, όπου η αγορά παίζει 

καθοριστικό ρόλο, (γ) στη φορολογία, όπου ένας οιονεί φορολογικός ανταγωνισμός 

υπήρξε –περιορισμένος μεν– με αποτέλεσμα χαμηλότερους φορολογικούς 

συντελεστές αλλά διεύρυνση της φορολογικής βάσης με συνέπεια τον περιορισμό της 

κάθετης αναδιανομής και των παροχών κοινωνικού χαρακτήρα, (δ) στην κοινωνική 

ασφάλιση, με αναπροσανατολισμό σε ενεργητικότερες πολιτικές απασχόλησης και 

αυστηρότερα κριτήρια επιλεξιμότητας και (ε) στην πολιτική των αγορών εργασίας, με 

πολιτικές αύξησης των ποσοστών απασχόλησης και ανάδυσης νέων μεθόδων 

διακυβέρνησης, που ευνοούν ένα πολυεπίπεδο θεσμικό πλαίσιο διαπραγμάτευσης και 

παραγωγής πολιτικής. 

 

1.4.2. Εσωτερικές προκλήσεις 

 

Στις εξωτερικές προκλήσεις που υφίστανται το κοινωνικό κράτος πρέπει να 

προστεθούν και οι εσωτερικές προκλήσεις που θέτουν οι μετασχηματισμοί των 

εγχώριων οικονομιών και του κοινωνικού περιβάλλοντος. Αν το κράτος πρόνοιας 

αναπτύχθηκε στα πλαίσια της βιομηχανικής εποχής που οργάνωνε την οικονομική 

παραγωγή και την κοινωνική αναπαραγωγή με συγκεκριμένο τρόπο, τα τελευταία 

τριάντα χρόνια βιώνει μια διαφορετική φάση στην ιστορική εξέλιξή του. Στο πλαίσιο 

μιας αναδυόμενης μεταβιομηχανικής εποχής το κοινωνικό κράτος γίνεται μάρτυρας 

και «θύμα» επιταχυνόμενων αλλαγών, στις δομές των οικονομιών με ανάπτυξη του 

τριτογενούς τομέα των υπηρεσιών, στα πρότυπα της οικογένειας ως θεσμού, στα 

δημογραφικά δεδομένα και στις σχέσεις των δύο φύλων (Esping-Andersen 1999) 
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1.4.2.1. Ο δομικός μετασχηματισμός των εγχώριων οικονομιών 

 

Στα μέσα της δεκαετίας του 1960 σηματοδοτείται η αρχή του τέλους της εκρηκτικής 

οικονομικής μεγέθυνσης που γνώρισε η Ευρώπη, γεγονός που οι Iversen και Wren 

(1998) ταυτίζουν με την εμφάνιση σημείων κορεσμού στις αγορές και μείωσης της 

ελαστικότητας των τιμών για τα βιομηχανικά προϊόντα. Άμεση συνέπεια αυτού ήταν 

η ανάδυση του τριτογενούς τομέα των υπηρεσιών ως βασικού μοχλού ανάπτυξης, με 

ταυτόχρονη κάμψη του μεγέθους απασχόλησης στο βιομηχανικό τομέα.  

Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα οι Iversen και Cusack (1998), θεωρούν ότι οι 

βασικοί κίνδυνοι αστάθειας που παρουσιάζονται στην αγορά εργασίας των δυτικών 

οικονομιών δεν προκύπτουν από την παγκοσμιοποίηση, το βαθμό ανοίγματος της 

οικονομίας και του εμπορίου αλλά από τη νέα δομή των εγχώριών οικονομιών με τη 

μετάβαση στη μεταβιομηχανική εποχή, τις εξελίξεις στον τομέα των τεχνολογιών, τον 

κορεσμό στις αγορές και την αλλαγή στα οικονομικά σχήματα της ζήτησης (Iversen 

και Cusack 1998:10). Οι οικονομολόγοι ήδη από τη δεκαετία του 1980 επεσήμαναν 

τη συγκέντρωση αγκυλώσεων στις αγορές εργασίας των κρατών πρόνοιας που 

εμπόδιζαν την ευέλικτη προσαρμογή και την τεχνολογική καινοτομία, 

δυσχεραίνοντας παράλληλα την απασχόληση και την οικονομική μεγέθυνση σε ένα 

κόσμο ενοποιημένης οικονομίας. Στη σχετική βιβλιογραφία η μετάβαση από τη 

βιομηχανική στη μεταβιομηχανική εποχή θεωρείται η δεύτερη πηγή αστάθειας στις 

αγορές εργασίας.20  

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 1960 το 60% του εργατικού δυναμικού των κρατών 

του ΟΟΣΑ απασχολούνταν στους τομείς της αγροτικής και βιομηχανικής παραγωγής, 

ενώ τριάντα πέντε χρόνια αργότερα ο αριθμός αυτός έχει πέσει στο μισό (Iversen και 

Cusack 1998). Στην Ευρώπη των 25 (πλην Βουλγαρίας και Ρουμανίας), οι θέσεις 

εργασίας που αφορούν το βιομηχανικό κλάδο ανέρχονται μόλις στο ένα πέμπτο των 

θέσεων εργασίας, ενώ μεταξύ του 2000-04 δημιουργήθηκαν οκτώ εκατομμύρια 

θέσεις εργασίας στον τομέα των υπηρεσιών έναντι του 1,7 εκατομμυρίων θέσεων 

απασχόλησης που εξαφανίστηκαν από το βιομηχανικό κλάδο. Στην Ένωση των 15, το 

40% του εργατικού δυναμικού απασχολείται σε τομείς που κατά την Eurostat 

θεωρούνται τομείς υπηρεσιών και δη της κοινωνίας της γνώσης, ενώ την τελευταία 

δεκαετία η μεγέθυνση της απασχόλησης στον τομέα των υπηρεσιών και της γνώσης 
                                                 
20 Ανάμεσα σε άλλα βλέπε Esping-Andersen (1993, 1999), Iversen and Wren (1998), Rowthorn and 
Ramaswamy (1997). 



 51

έφτασε στο 23,9% έναντι του 5,7% της υπόλοιπης οικονομίας (The Work Foundation, 

2006). 

Διαφοροποιούμενη από τη λογική της βιομηχανικής οικονομίας, η οικονομία 

των υπηρεσιών εμφανίζει βασική αδυναμία ως προς τη μεγέθυνση της απασχόλησης 

αφού εντός αυτής είναι δυσκολότερη η αύξηση της παραγωγικότητας. Ενώ στα 

πλαίσια της βιομηχανικής παραγωγής, η μείωση τιμών με ταυτόχρονη μισθολογική 

αύξηση αύξανε τη ζήτηση και δημιουργούσε νέες θέσεις απασχόλησης, το αντίστοιχο 

μείγμα πολιτικής στον τομέα των υπηρεσιών και δη στις ιδιωτικές εταιρίες 

καθίσταται αναποτελεσματικό και αντιπαραγωγικό αφού οι τελευταίες 

παρουσιάζονται ιδιαιτέρως ευάλωτες στις μισθολογικές μεταβολές (Iversen and Wren 

1998, Esping-Andersen 1999, Ferrera2008:91). 

Η οικονομία των υπηρεσιών και της γνώσης βασίζεται σε ένα διαφοροποιημένο 

πρότυπο εργαζόμενου σε σχέση με αυτό της βιομηχανικής παραγωγής. Το νέο 

πρότυπο ευνοεί τους υψηλά καταρτισμένους και τους σχετικά ανειδίκευτους κυρίως 

στις τοπικές αγορές εργασίας, περιορίζοντας όμως τον αριθμό των εργαζομένων 

μεσαίας εξειδίκευσης (Wright 2003). Οι μισές θέσεις απασχόλησης απαιτούν 

γνωστικά εργαλεία υψηλού επιπέδου, ενώ το 25% των θέσεων απασχόλησης 

αφορούν άμεση σχέση με την τεχνολογία της πληροφορικής και της επικοινωνίας 

(Giddens 2006). Επιπροσθέτως η δομή του συγκεκριμένου τύπου οικονομίας 

συνεπάγεται αυξημένους κινδύνους ανεργίας αφού οι εξειδίκευση και η κατάρτιση 

του ατόμου σε συγκεκριμένους τομείς υπηρεσιών δύσκολα μπορούν να μεταφερθούν 

σε διαφορετικούς χώρους, με αποτέλεσμα εργαζόμενοι με ξεπερασμένες 

εξειδικεύσεις να υφίστανται αυξημένο βαθμό εργασιακού και κοινωνικού 

αποκλεισμού (Iversen και Cusack 1998). 

Το πρότυπο εργασίας με βασικό χαρακτηριστικό την πλήρη απασχόληση και τις 

συμβάσεις μόνιμης εργασίας υφίσταται την επέλαση άτυπων μορφών απασχόλησης 

(εργασίες προσωρινής και μερικής απασχόλησης). Η ανεργία αποτελεί το μείζον και 

χρονίζον πρόβλημα της ευρωπαϊκής οικονομίας που πλήττει κυρίως τους νέους, με τα 

φαινόμενα των χαμηλόμισθων της χαμηλής ποιότητας εργασίας να πολλαπλασιάζουν 

τον αριθμό των «φτωχών εργαζομένων» που εκτίθεται στα φαινόμενα του κοινωνικού 

αποκλεισμού και των κινδύνων μιας ασταθούς αγοράς εργασίας (Gallie 2002; 

Saraceno 2002) (Ferrera 2008:91). 

Η δυσλειτουργία της οικονομίας των υπηρεσιών αποτυπώνεται στο 

τρισδιάστατο του καπιταλισμού ευημερίας. Κατά τη βιομηχανική εποχή, οι 
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περισσότερες οικονομίες μπορούσαν να πετύχουν τους στόχους της πλήρους 

απασχόλησης, της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της ισότητας σε όρους 

μισθολογικούς έχοντας την ικανότητα να διατηρήσουν τις αυξητικές τάσεις στη 

μαζική βιομηχανική παραγωγή ενισχύοντας τη ζήτηση, ευνοώντας κατά αυτό τον 

τρόπο και τη σχετική μισθολογική ισότητα. Στην οικονομία των υπηρεσιών, η 

παραπάνω κατάσταση δεν δύναται να διατηρηθεί εξαιτίας του κορεσμού της ζήτησης 

και των περιορισμένων  δυνατοτήτων αύξησης της παραγωγικότητας. 

Οι Iversen και Wren (1998), διαπιστώνουν ότι οι μεταβιομηχανικές οικονομίες 

μπορούν να ανταπεξέλθουν επιτυχώς μόνο στα δύο από τα τρία βασικά αιτούμενα της 

κοινωνίας, επαναφέροντας τον τρόπο ανάπτυξης με όρους τυπολογίας Esping-

Andersen. Είτε υιοθετώντας μια σοσιαλδημοκρατικού τύπου στρατηγική που 

εξασφαλίζει πλήρη απασχόληση και μισθολογική ισότητα, δημιουργώντας θέσεις 

απασχόλησης στο δημόσιο τομέα, υπονομεύοντας όμως τη δημοσιονομική 

σταθερότητα (σκανδιναβικό πρότυπο), είτε ασκώντας μια νεοφιλελεύθερη πολιτική 

δίνοντας έμφαση στην απασχόληση και στους δημοσιονομικούς περιορισμούς, 

αποδυναμώνοντας το αίτημα της ισότητας (αγγλοσαξωνικό πρότυπο), ή τέλος 

εφαρμόζοντας θέσεις που ευνοούν τη δημοσιονομική αυστηρότητα και την 

μισθολογική ισότητα, θυσιάζοντας το μέγεθος της απασχόλησης (ηπειρωτικό 

πρότυπο). Οι παραπάνω τοποθετήσεις στην ουσία τους αποκαλύπτουν και τα τρωτά 

των προαναφερθέντων τύπων ανάπτυξης με τη φτώχεια στο νεοφιλελεύθερο πρότυπο, 

την υψηλή φορολογία στο σκανδιναβικό και τις χαμηλές επιδόσεις στα ποσοστά 

απασχόλησης και τα υψηλά επίπεδα ανεργίας στο ηπειρωτικό. 

Ωστόσο η παραπάνω παρατήρηση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο, αφού με 

δεδομένες τις δημοσιονομικές απαιτήσεις περί αυστηρότητας που προέρχονται από 

τις προκλήσεις της ανταγωνιστικότητας που θέτει η παγκοσμιοποίηση και από τις 

συνθήκες που αναπτύσσει η ευρωπαϊκή οικονομική και πολιτική ολοκλήρωση, το 

τρισδιάστατο αιτούμενο του καπιταλισμού ευημερίας έχει μετασχηματιστεί σε 

δίλημμα στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, που καλούνται να απαντήσουν απασχόληση με 

«εκπτώσεις» ή ισότητα με «θυσία» μεγεθών (Ferrera 2008:91). 

Η μετασχηματιστική αυτή εξέλιξη αντί να διευκολύνει δυσκολεύει την 

κατάσταση, αφού ο περιορισμός της δημοσιονομικής πολιτικής και οι κοινές 

προκλήσεις σε συνδυασμό με τις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές 

ιδιαιτερότητες των κρατών μελών της Ένωσης προωθούν ασύμμετρα μεν αλλά 

σταθερά αιτήματα αναπροσδιορισμού της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής, με 
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όρους εκ νέου νομιμοποίησης και επικουρικότητας που αποτελούν βασικές 

συνιστώσες του εξευρωπαϊσμού γεγονός που αποτελεί βασική πηγή έρευνας της 

παρούσας διατριβής. 

 

1.4.2.2. Δημογραφικές αλλαγές και μετασχηματισμός των οικογενειακών δομών 

 

Η μετάβαση στη μεταβιομηχανική εποχή συμπληρώνεται και από έναν ιδιαίτερο 

κοινωνικό νεωτερισμό που αναπτύσσεται από τη δεκαετία του 1960 (Esping-

Andersen 1999, Pierson 2001b, 2001c). Η νεωτερικότητα αυτή εκδιπλώνεται σε δύο 

επίπεδα και αφορά ιδιαιτέρως τις αγορές εργασίας: τη δημογραφική γήρανση του 

πληθυσμού, την αλλαγή στις οικογενειακές δομές και στις σχέσεις και τους ρόλους 

των δύο φύλων.  

Αναφορικά με τη δημογραφική γήρανση, αυτή συνδέεται κυρίως με το 

αυξανόμενο προσδόκιμο ζωής και την υπογεννητικότητα. Η σχετική βιβλιογραφία 

(Castles 2004, Myles and Clement 1994, Esping-Andersen et al. 2002), επισημαίνει 

δυο βασικές επιπτώσεις στις αγορές εργασίας: η πρώτη αναφέρεται στην έλλειψη 

ικανού ποσοστού νέου εργατικού δυναμικού που συνεπάγεται την ανάγκη 

επιπρόσθετης προσφοράς εργασίας, που δυνητικά καλύπτεται είτε από τη 

μετανάστευση είτε από την αυξημένη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, 

και η δεύτερη συνίσταται στην ανάγκη ο πλούτος που παράγει η ενεργή γενιά 

εργαζομένων να συντηρεί έναν όλο και μεγαλύτερο μη ενεργό πληθυσμό. Όλες οι 

μελέτες προβολής των δημογραφικών τάσεων δείχνουν ότι η κατάσταση στην 

Ευρώπη επιδεινώνεται δραματικά. Μελέτες του ΟΟΣΑ προβλέπουν ότι στην Ένωση 

των 15 η αναλογία των ανθρώπων άνω των 65 ετών και εργατικού δυναμικού θα 

μεταβληθεί αυξητικά κατά 54,4% έως το 2030 (Ferrera 2008:92), θέση που 

συνεπάγεται ότι για κάθε ηλικιωμένο θα αντιστοιχούν κάτι λιγότερο από δύο 

εργαζόμενοι. Επιπλέον, οι ιδιαίτερα μεγάλες συντάξεις των τωρινών συνταξιούχων σε 

σχέση με τους μελλοντικούς επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τη διαγενεακή 

μεταφορά πόρων η οποία υφίσταται επιπλέον πιέσεις και από τις δαπάνες που 

αφορούν την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Οι δαπάνες που αφορούν συντάξεις και 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη το 2030 θα ανέλθουν από το 17,9% του ΑΕΠ στο 

20,4% στην Ένωση των 25 και στο 20,7% στην Ένωση των 15, ενώ το 2050 θα 

αυξηθούν κατά 1,7% επιπλέον. 
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Η δεύτερη διάσταση της κοινωνικής νεωτερικότητας εντοπίζεται στις σχέσεις 

των δύο φύλων και στην αλλαγή του οικογενειακού προτύπου. Ενώ οι μεταπολεμικές 

βιομηχανικές κοινωνίες στηρίχτηκαν σε ένα οικογενειακό πρότυπο με τον άνδρα να 

επωμίζεται τα της οικονομικής διασφάλισης μέσα από την εργασία και τη γυναίκα να 

περιορίζεται εντός της οικιακής μονάδας, η έλευση της μεταβιομηχανικής εποχής 

χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερο πλουραλισμό στην οικογενειακή δομή αφού και οι 

δύο εργάζονται, αυξάνονται οι μονογονεϊκές οικογένειες, μειώνεται σταδιακά ο μέσος 

όρος των μελών της οικογένειας και ο αριθμός των διαζυγίων αυξάνεται δραματικά 

(Lewis 2007) προσδίδοντας επιπλέον αστάθεια στις κοινωνικές σχέσεις.  

Η αλλαγή στις σχέσεις των δύο φύλων εν μέρει συνδέεται με τη φθίνουσα 

γεννητικότητα, αφού οι γυναίκες επιλέγουν τη μητρότητα αργότερα σε σχέση με το 

παρελθόν και με το μετασχηματισμό της οικονομίας, με την άνοδο του τριτογενή 

τομέα των υπηρεσιών (Esping-Andersen 1999, Daly 2000; Orloff 2006.) Το 

αυξανόμενο μορφωτικό επίπεδο των γυναικών σε συνδυασμό τα νέα οικογενειακά 

πρότυπα ευνόησαν τη μεγαλύτερη συμμετοχή της γυναίκας στην αγορά εργασίας 

(Orloff et al. 1999; Orloff 2006). Οι επιπτώσεις για τις αγορές εργασίας είναι 

εμφανείς: εργασιακή ασυνέχεια, άτυπες μορφές απασχόλησης, αιτήματα για ίση 

μεταχείριση στους χώρους εργασίας και μεγαλύτερη ανάγκη για αναδιανομή 

ευκαιριών για επαγγελματική καριέρα. Ήδη ο Esping-Andersen (2002), επισημαίνει 

ότι σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες ήδη έχει καλυφθεί η διαφορά στα ποσοστά 

συμμετοχής των δύο φύλων στην αγορά εργασίας, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις το 

εισόδημα των γυναικών ανέρχεται στο 50% του συνολικού εισοδήματος της οικιακής 

μονάδας.  

Οι παραπάνω τάσεις έχουν άμεση συνέπεια στο κοινωνικό κράτος αφού με τη 

συμμετοχή των γυναικών διευρύνεται η φορολογική βάση, γεγονός που συνεπάγεται 

αυξημένους πόρους χρηματοδότησης, ενώ οι αλλαγές στο οικογενειακό πρότυπο και 

η απουσία των γυναικών από την οικιακή μονάδα συνεπάγεται επέκταση των 

κοινωνικών προγραμμάτων.21 Δημιουργούνται θέσεις απασχόλησης στον τομέα των 

κοινωνικών υπηρεσιών αλλά με το κόστος να επιβαρύνει τους εθνικούς 

προϋπολογισμούς. 

 

 
                                                 
21 Για τις συνέπειες των κοινωνικών μετασχηματισμών στο κοινωνικό κράτος ανάμεσα σε άλλα βλέπε 
Daly (2000), Orloff (2006) O’Connor et al. (1999). 
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1.5. Μεταρρυθμίζοντας το κοινωνικό κράτος: Σε αναζήτηση μιας νέας 

λογικής σύνδεσης αγορών εργασίας και κοινωνικού κράτους 

 

1.5.1. Κοινωνικό κράτος και αγορά εργασίας: ανταγωνιστικότητα ή 

συμπληρωματικότητα;  

 

Η απάντηση στο ερώτημα εάν η παρέμβαση του κοινωνικού κράτους είναι επιζήμια 

στα θεμελιώδη μεγέθη της απασχόλησης ή τουναντίον αποτελεί προαπαιτούμενο για 

τη λειτουργικότητα των αγορών εργασίας, αποτελεί κεντρικό ζητούμενο των 

μεταρρυθμιστικών εγχειρημάτων. Σημαντικό μέρος της βιβλιογραφίας από το χώρο 

της πολιτικής οικονομίας και της συγκριτικής πολιτικής επιστήμης χαρακτηρίζεται 

από τις προσπάθειες να καταδειχθεί ο υψηλός βαθμός συσχέτισης των δύο 

παραγόντων. Κεϋνσιανές και νεο-κεϋνσιανές θέσεις που υποστηρίζουν το 

παρεμβατικό ρόλο του κράτους έρχονται αντιμέτωπες με νεοκλασικά οικονομικά 

επιχειρήματα που θεωρούν τις κοινωνικές δαπάνες ως τροχοπέδη ανάπτυξης των 

αγορών εργασίας.  

Με τη μετάβαση στην εποχή της μεταβιομηχανικής εποχής η παραπάνω 

ιδεολογική αντιπαράθεση αποκτά νέες διαστάσεις, αφού οι νέες τάσεις και εντάσεις 

καλούν για έναν αναπροσδιορισμό επιλογών και μεθόδων φιλικών προς την 

απασχόληση με ταυτόχρονη αναπροσαρμογή των ιδεολογικών στοιχείων. 

Η έρευνα του είδους και του βαθμού συσχέτισης της αγοράς εργασίας και των 

πολιτικών του κοινωνικού κράτους έχει μακρά παράδοση. Τα νεολασικά οικονομικά 

επιχειρήματα δομούν την ανάλυση τους στις επιζήμιες επιπτώσεις των κρατικών 

παρεμβάσεων, των υψηλών επιπέδων φορολογίας και των κρατικών δαπανών στην 

οικονομική μεγέθυνση και συνακόλουθα στα επίπεδα της απασχόλησης και της 

ανεργίας (Friedmann 1962, Hayek 1960). Βασική ιδέα αποτελεί η σκέψη ότι η 

λιγότερη δυνατή παρέμβαση απελευθερώνει την αγορά εργασίας, την απαγκιστρώνει 

από αγκυλώσεις και μεγιστοποιεί την απόδοσή της. Οι κρατικές παρεμβάσεις 

αποσταθεροποιούν τις αγορές εργασίας αυξάνοντας τα κόστη για τους εργοδότες και 

παρέχοντας αντικίνητρα εργασίας για τους εργαζομένους (Mead 1985, 1990, 1998)  

Στον αντίποδα των νεο-κλασσικών επιχειρημάτων βρίσκεται η λογική του 

κεϋνσιανισμού (Keynes 1937, Hall 1986, Weir et al. 1988). Κεντρική ιδέα στη 
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σχετική βιβλιογραφία είναι η τοποθέτηση ότι το κοινωνικό κράτος και η παρέμβασή 

του αποτελούν προϋποθέσεις ανάπτυξης και λειτουργικών αγορών εργασίας. Το 

κοινωνικό κράτος παρέχοντας εγγυήσεις προς τους εργαζόμενους και τους εργοδότες, 

προσφέρει τις ασφαλιστικές δικλείδες για μακροπρόθεσμη σταθερότητα, εργασιακή 

ειρήνη και παραγωγικές προοπτικές, ενώ επιπλέον η διαχείριση της ζήτησης μέσω 

της φορολογίας και των μεταβιβάσεων δίνει τη δυνατότητα παρέμβασης στον 

οικονομικό κύκλο με ευεργετικές συνέπειες στην οικονομική μεγέθυνση. 

Η σχετική βιβλιογραφία αναπτύσσεται είτε προς τη γενικότερη κατεύθυνση της 

απόδειξης της σχετικής συσχέτισης κοινωνικού κράτους και αγορών εργασίας 

(Atkinson 1995, Stanojevic, 2005, Kvist 2002), είτε προς ειδικότερα μονοπάτια ως 

απαντήσεις σε ερωτήματα όπως του τρόπου που η σχετική μισθολογική μετριοπάθεια 

σε συνδυασμό με τις κοινωνικές δαπάνες τροφοδοτούν ένα θετικό κύκλο ισότητας και 

πλήρους απασχόλησης (Mares 2006, Pontusson and Swenson 1998, Armingeon et 

Bonoli 2006), ή πώς η χρηματοδότηση (φόροι, εισφορές) επιδρούν στις επιδόσεις των 

αγορών εργασίας (Scharpf and Schmidt 2000, Palme 1998, Deakin and Parry 2000). 

Κοινό τόπο των παραπάνω μελετών αποτελεί η θέση ότι το κοινωνικό κράτος δεν 

είναι ευεργετικό per se αλλά εξαρτάται από τη δομή και την οργάνωση των 

εφαρμοζόμενων πολιτικών (Palier 2004). Υπό αυτό το κλίμα αναπτύσσονται από τη 

δεκαετία του 1980 τουλάχιστον τρεις προσεγγίσεις που καταδεικνύουν είτε την 

αλληλένδετη και συμπληρωματική σχέση είτε την αρνητική συσχέτιση του 

κοινωνικού κράτους και της αγοράς εργασίας: (α) ο κορπορατισμός, (β) η θεωρητική 

θέση της διαφοροποίησης του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής και (γ) η θεωρία 

των πόρων ισχύος.  

Οι θεωρητικοί του κορπορατισμού επισημαίνουν το κοινωνικό κράτος είναι 

υποπροϊόν του κορπορατιστικού μισθολογικού συντονισμού που ευνοεί την 

οικονομική ευελιξία και τα ποσοστά απασχόλησης. Η συνεργατική συμπεριφορά 

κράτους, εργατικών σωματείων και εργοδοτών αφενός ενδυναμώνει την 

αποτελεσματική παρακολούθηση της οικονομίας, αφετέρου παρέχει στους σχεδιαστές 

πολιτικής ορθή πληροφόρηση και την αναγκαία νομιμοποίηση για την εφαρμογή των 

πολιτικών (Schmitter 1979). Οι Gourevitch (1986) και Katzenstein (1984) 

επικέντρωσαν την προσοχή τους στην ευεργετική παρέμβαση του κράτους στην 

οικονομία και στην τριμερή διαπραγμάτευση σε περιόδους ύφεσης, όπου το 

κοινωνικό κράτος λύνει και δεν προκαλεί προβλήματα, θέση που επισημαίνεται 

ιδιαίτερα για τις μικρές οικονομίες που ακολουθούν τις επιδόσεις της παγκόσμιας 
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αγοράς και επιχειρούν να προσδώσουν στις οικονομίες τους ευελιξία είτε μέσω 

μεταβιβαστικών πληρωμών είτε μέσω πολιτικών κατάρτισης και εκπαίδευσης.  

Μια πιο ενισχυμένη εκδοχή των θετικών δεσμών μεταξύ των παρεμβάσεων του 

κοινωνικού κράτους και της απασχόλησης προσφέρει η θεώρηση των διαφορετικών 

εκδοχών του καπιταλισμού. Οι Hall και Soskice (2001), Estevez-Abe et al.(2001) και 

Mares (2003), θεωρούν τις πολιτικές του κοινωνικού κράτους τμήμα των 

προϋποθέσεων των αγορών εργασίας δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στον τύπο του 

καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής κατά Esping-Andersen. Επισημαίνουν ότι η 

διαφορετική εκδοχή παραγωγής απαιτεί διαφορετικό τύπο εργασιακών σχέσεων και 

διαφορετικής ποιότητας εργατικό δυναμικό. Για παράδειγμα, οι φιλελεύθερες 

οικονομίες χρειάζονται καινοτόμο και ιδιαίτερα ευέλικτο δυναμικό, εν αντιθέσει με 

τις συντονισμένες οικονομίες του ηπειρωτικού προτύπου όπου η βαρύτητα δίνεται 

στην εξειδίκευση εντός εταιρείας που όμως δεν μεταφέρεται εκτός αυτής, 

προϋποθέτοντας κατά αυτό τον τρόπο εργασιακή παραμονή διαρκείας εντός της 

επιχείρησης. Στο συγκεκριμένο πρότυπο ο εξειδικευμένος εργαζόμενος βρίσκεται σε 

δυσμενή θέση σε περίπτωση απώλειας εργασίας, η οποία επιδεινώνεται αφού τα 

προσόντα του είναι μη-μεταφερόμενα. Στην περίπτωση αυτή η δράση των θεσμών 

του κοινωνικού κράτους κρίνεται ευεργετική στο βαθμό που θα περιοριστούν οι 

κίνδυνοι που διατρέχουν οι εργαζόμενοι από την απώλεια μισθών, με τους 

τελευταίους να επιθυμούν να εξειδικεύονται εκ νέου εκτιμώντας ότι το κράτος θα 

τους παρέχει επαρκή προστασία, ενώ την ίδια στιγμή οι εργοδότες έχουν την ευκαιρία 

να βρίσκουν εργατικό δυναμικό που να ικανοποιεί τις μεταβαλλόμενες ανάγκες τους 

(Palier 2004, Estevez-Abe et al. 2001). 

Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι θέσεις όπως η παραπάνω εγείρουν νέα 

ερωτήματα και ανοίγουν νέες συζητήσεις που συνδέονται με το κατά πόσο ή όχι 

καθίσταται επωφελής η προστασία της εργασίας μέσω των κινήτρων προς 

εξειδίκευση ή οδηγεί σε φαινόμενα ανισότητας και προστατευτισμού για τους έχοντες 

εργασία (Rueda 2005). Ο Mares (2003), σε αντίθεση με τη θεωρία της ισχύος δείχνει 

ότι το κεφάλαιο δεν είναι εξ ορισμού αντίθετο με ένα διευρυμένο κοινωνικό κράτος, 

αφού το τελευταίο μπορεί με το κατάλληλο και εξειδικευμένο σύστημα προστασίας 

των εργαζομένων να παρέχει στους εργοδότες το προσωπικό που χρειάζονται σε 

λογική σχέση κόστους και οφέλους. Κατά αυτό τον τρόπο σε συντονισμένες 

οικονομίες όπως αυτές του ηπειρωτικού προτύπου το κοινωνικό κράτος αποτελεί 

προϋπόθεση λειτουργικότητας της οικονομίας. 
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Οι νέες συνθήκες των μεταβιομηχανικών αγορών εργασίας και οι εντάσεις που 

προκύπτουν στις υφιστάμενες δομές των κοινωνικών κρατών, αποτέλεσαν ιδιαίτερο 

αντικείμενο μελέτης από τους υποστηριχτές της θεωρίας των πόρων ισχύος, σύμφωνα 

με την οποία τα επίπεδα ανισότητας σε μια κοινωνία και ο βαθμός αναδιανομής 

εισοδήματος από το κράτος στηρίζεται στην οργανωτική ικανότητα της εργατικής 

τάξης (Korpi 1983, Stephens 1979)22. Η θεωρητική αντίληψη του σχήματος βασίζεται 

στην ιδέα της οργάνωσης της πολιτικής γύρω από τη διαφωνία κεφαλαίου και 

εργασίας για το επίπεδο της ανισότητας Μια πρώτη σκιαγράφηση της θεωρητικής 

αυτής της κατασκευής προσέφερε ο Korpi (1980), σύμφωνα με τον οποίο οι 

συγκρούσεις περί αναδιανομής και τα αποτελέσματα τους εξαρτώνται από τον έλεγχο 

των πόρων ισχύος. Ο Korpi (1983:15) ορίζει τους πόρους ισχύος ως «τα 

χαρακτηριστικά που παρέχουν στους δρώντες την ικανότητα να «τιμωρούν»ή να 

«ανταμείβουν» άλλους δρώντες». Στο δυτικό τρόπο ανάπτυξης, οι πόροι ισχύος 

προσδιορίζονται από τον έλεγχο των μέσων παραγωγής και την οργάνωση των 

εργαζομένων στο πλαίσιο της συλλογικής δράσης μέσω των εργατικών σωματείων 

και των πολιτικών κομμάτων. Ο βαθμός ενίσχυσης και επιρροής των τελευταίων 

διαμορφώνει και τα αναδιανεμητικά αποτελέσματα υπέρ των εργαζομένων, έχοντας 

ως συνέπεια το σχηματισμό ενός γενναιόδωρου και καθολικού κοινωνικού κράτους 

που χρηματοδοτείται στη βάση προοδευτικής φορολογίας (Stephens 1979, Hicks 

1999). Εν τη απουσία οργανωμένων εργατικών ενώσεων ή πολιτικών σχηματισμών, 

οι εργαζόμενοι δεν έχουν τη δυνατότητα να «ανταμείψουν» ή να «τιμωρήσουν» 

επιτρέποντας στο κεφάλαιο να ελέγχει το μεγαλύτερο ποσοστό των πόρων της 

οικονομίας. Στη θεωρία των πόρων ισχύος οι εθνικές διαφοροποιήσεις στο μέγεθος, 

τα χαρακτηριστικά και τα αναδιανεμητικά αποτελέσματα των κοινωνικών πολιτικών 

ερμηνεύονται από την οργάνωση της συλλογικής δράσης και όχι από τις ιδιαίτερες 

προτιμήσεις. Η βιβλιογραφία ορίζει ότι η ισχύς των εργαζομένων εξαρτάται από 

τέσσερις μεταβλητές: τη συμμετοχικότητα στις ενώσεις, τον κεντρικό ή μη 

χαρακτήρα των ενώσεων, το συντονισμό διαπραγμάτευσης και την ισχύ των 

αριστερών κομμάτων (Korpi 1983, Robinson1994). 

Εμπειρικά θεμελιωμένη από τη σουηδική πραγματικότητα, η θεωρία των πόρων 

ισχύος αποτέλεσε αντικείμενο ποιοτικών και ποσοτικών μετρήσεων με στόχο την 

                                                 
22 Για μια παρουσίαση των επιχειρημάτων των παρατηρήσεων και των εμπειρικών διαπιστώσεων που 
σχετίζονται με τη θεωρία των πόρων ισχύος βλέπε Esping-Andersen (1990), Korpi (1983), Hicks 
(1999), Stephens (1979). 
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ερμηνεία παραλλαγών του κοινωνικού κράτους σε χωροχρονική κλίμακα (Hicks and 

Esping-Andersen 2005), εστιάζοντας την προσοχή της λιγότερο στη διάσταση της 

αγοράς εργασίας ως εξαρτημένης μεταβλητής –αφού το κοινωνικό κράτος γίνεται 

αντιληπτό ως μέσο απο-εμπορευματοποίησης και απελευθέρωσης των εργαζομένων 

από τους περιορισμούς της αγοράς– και προκρίνοντας περισσότερο την έννοια της 

ισότητας σε σχέση με την ιδέα της πλήρους απασχόλησης. 

Παρά την κριτική που της ασκήθηκε,23 τα επιχειρήματα της θεωρίας των πόρων 

ισχύος αποτέλεσαν τη γνωστική κατασκευή για τους διαφορετικούς τύπους 

κοινωνικού κράτους του Esping-Andersen (1990), καθώς και το ερμηνευτικό πλαίσιο 

για τις ετερογενείς αναδιανεμητικές πολιτικές. Η μεταβλητότητα της ισχύος των 

συνδικάτων και των αριστερών/σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων συνδέθηκε με το 

μέγεθος των κοινωνικών κρατών (Korpi 1983, Stephens 1979), με μεγαλύτερες 

συντάξεις (Huber and Stephens 1993), με τη διευρυμένη ισότητα εντός της αγοράς 

και τη μικρότερη αναλογική ανισότητα μέσω της φορολογίας και των 

μεταβιβαστικών πληρωμών (Bradley et al. 2003), καθώς και με τα μικρότερα 

ποσοστά σχετικής φτώχειας (Moeller et al. 2003). 

 

1.5.2. Η δυσαρμονία των βιομηχανικών κρατών πρόνοιας και των 

μεταβιομηχανικών αγορών εργασίας  

 

Οι προκλήσεις και οι νέοι μετασχηματισμοί που προέκυψαν με την είσοδο στη 

μεταβιομηχανική εποχή είχαν ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια νέα 

μεταβιομηχανική αγορά εργασίας που χαρακτηρίζεται από: χαμηλή σταθερότητα, 

ανάγκη για εξειδίκευση, απαίτηση για οικονομική βιωσιμότητα και αναδιανομή 

οικονομικών ρόλων και θέσεων εργασίας μεταξύ ανδρών και γυναικών. 

Οι εξελίξεις αυτές απαίτησαν την ανάγκη είτε για παραλλαγμένες είτε για νέες 

κοινωνικές πολιτικές που να υποστηρίζουν την απασχόληση. Κεντρικό πρόβλημα 

στην παραπάνω μεταρρυθμιστική ανάγκη είναι η δυσαρμονία μεταξύ της δομής των 

κοινωνικών κρατών που σχεδιάστηκαν να καλύπτουν ανάγκες της βιομηχανικής 

                                                 
23 Για παράδειγμα η Orloff (1993) επισημαίνει ότι η εν λόγω θεωρητική προσέγγιση τείνει να 
αντιλαμβάνεται την εργατική τάξη ως ολότητα παραβλέποντας τις αναδιανεμητικές διαφορές ανάμεσα 
στους άνδρες και τις γυναίκες. Ο Olsen παρατηρεί ότι η θεωρία των πόρων ισχύος ως πρότυπο που 
βασίζει το αποτέλεσμα στη βάση των διαπραγματεύσεων καθίσταται προβληματική αφού εστιάζει 
περισσότερο την προσοχή της στη μία διαπραγματευτική πλευρά (εργαζόμενοι) (Olsen 1992). 
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κοινωνίας και των νέων μεταβιομηχανικών αγορών εργασίας (Palier et al. 2002, 

Palier 2007). Το παραπάνω ασυνεχές και οι εντάσεις που πυροδοτεί αποτέλεσαν το 

αντικείμενο μελέτης της επιστημονικής έρευνας, εγκαινιάζοντας τη μετάβαση στην 

εποχή των νέων πολιτικών της ευημερίας και των φιλικών προς την απασχόληση 

μεταρρυθμίσεων. Προτού εστιάσουμε την προσοχή μας στους δυο αυτούς τομείς θα 

εξετάσουμε συνοπτικά το ασυνεχές των βιομηχανικών κρατών πρόνοιας και των 

μεταβιομηχανικών αγορών εργασίας. 

Η παρατηρούμενη δυσαρμονία και η ανάγκη για προσαρμογή των θεσμών του 

κοινωνικού κράτους στις νέες αγορές εργασίας αποτελεί βασική ενότητα μελέτης στη 

σχετική βιβλιογραφία.24 Η βιβλιογραφία επισημαίνει τρεις βασικούς λόγους για το 

ασυνεχές των δομών του κοινωνικού κράτους και των αγορών εργασίας: (α) οι 

θεσμικές αντιστάσεις (Pierson 1996, 2001b, 2001c) που εμποδίζουν την αλλαγή, (β) η 

χρήση παραδοσιακών εργαλείων κοινωνικής πολιτικής για να αντιμετωπιστούν τα 

κοινωνικές επιπτώσεις μιας νέας οικονομικής πραγματικότητας, και (γ) o 

αναποτελεσματικός καταμερισμός εργασίας, αφού ενώ η μακροοικονομική πολιτική 

εκχωρείτο σταδιακά στις ενωσιακές δομές, οι κοινωνικές πολιτικές παρέμειναν στα 

κράτη μέλη κάνοντας δύσκολο τον εντοπισμό συλλογικών πολιτικών που θα έρχονται 

σε ευθυγράμμιση με τις οικονομικές πολιτικές (Palier 2004:10). Οι δυσαρμονίες 

αυτές σε συνδυασμό με την οικονομική συγκυρία είχαν ως αποτέλεσμα να 

παρατηρούνται εντάσεις και να υφίσταται η ανάγκη για προσαρμογή μέσω 

υιοθέτησης πολιτικών φιλικών προς την απασχόληση με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. 

Οι βασικές εστίες έντασης αφορούν: 

 

Μαζική ανεργία: η ανάπτυξη κινείται σε χαμηλούς ρυθμούς και η διαρθρωτική 

ανεργία παρουσιάζει στοιχεία διασποράς και διάρκειας ιδιαιτέρως στις χώρες της 

Μεσογείου και του ηπειρωτικού προτύπου ανάπτυξης. Ο πίνακας 2.1 παρουσιάζει τα 

στοιχεία της μακροχρόνιας ανεργίας στην Ευρώπη την περίοδο 1997-2008. Πρέπει να 

παρατηρήσουμε ότι οι διαφορές των στατιστικών δεδομένων στις χώρες μέλη της ΕΕ 

δείχνουν ότι μεγαλύτερο ρόλο διαδραματίζουν τα υιοθετηθέντα μείγματα πολιτικής 

και το εσωτερικό περιβάλλον και λιγότερο η παγκοσμιοποίηση (Begg et al. 2008:87).  

                                                 
24Για παράδειγμα εκτενή ανάπτυξη για το θέμα της προσαρμογής (fit/misfit ) του κοινωνικού κράτους 
και των αγορών εργασίας βλέπε μεταξύ άλλων  Esping-Andersen (1999), Huber and Stephens (2001), 
Pierson (2001a), Sarfati and Bonoli (2002). 
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Πίνακας 1.2. Μακροχρόνια ανεργία (12 δώδεκα μήνες και άνω) ως ποσοστιαίο τμήμα του συνολικού 

ενεργού πληθυσμού (1997-2008)25 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
EU 27 : : : 4.0 3.9 4.0 4.1 4.2 : 3.7 3.0 2.6 
EU 25 : 4.4 4.1 3.9 3.8 3.9 4.0 4.1 : 3.7 3.0 2.6 
EU 15 4.8 4.4 3.9 3.4 3.1 3.1 3.3 3.4 : 3.2 2.8 2.6 
Euro area 5.4 5.0 4.4 3.9 3.6 3.6 3.9 4.0 3.9 3.8 3.2 2.9 
Belgium 5.4 5.6 4.8 3.7 3.2 3.7 3.7 4.1 4.4 4.2 3.8 3.3 
Bulgaria : : : 9.4 12.1 12.0 9.0 7.2 6.0 5.0 4.1 2.9 
Czech Rep. : 2.0 3.2 4.2 4.2 3.7 3.8 4.2 4.2 3.9 2.8 2.2 
Denmark 1.5 1.3 1.1 0.9 0.9 0.9 1.1 1.2 1.1 0.8 0.6 0.5 
Germany 4.7 4.7 4.2 3.8 3.8 4.0 4.6 5.5 5.7 5.5 4.7 3.8 
Estonia : 4.2 5.0 5.9 6.0 5.4 4.6 5.0 4.2 2.9 2.3 1.7 
Ireland 5.6 3.9 2.4 1.6 1.3 1.4 1.6 1.6 1.5 1.4 1.4 1.7 
Greece 5.3 5.8 6.5 6.2 5.5 5.3 5.3 5.6 5.1 4.8 4.1 3.6 
Spain 8.7 7.5 5.7 4.6 3.7 3.7 3.7 3.4 2.2 1.8 1.7 2.0 
France 4.6 4.5 4.1 3.5 2.9 3.0 3.5 3.8 3.8 3.9 3.3 2.9 
Italy 7.3 6.8 6.7 6.3 5.7 5.1 4.9 4.0 3.9 3.4 2.9 3.1 
Cyprus : : : 1.2 0.8 0.8 1.0 1.2 1.2 0.9 0.7 0.5 
Latvia : 7.9 7.6 7.9 7.2 5.5 4.4 4.6 4.1 2.5 1.6 1.9 
Lithuania : 7.5 5.3 8.0 9.3 7.2 6.0 5.8 4.3 2.5 1.4 1.2 
Luxembourg 0.9 0.9 0.8 0.5 0.5 0.7 1.0 1.0 1.2 1.4 1.2 1.6 
Hungary 4.5 4.2 3.3 3.1 2.6 2.5 2.4 2.7 3.2 3.4 3.4 3.6 
Malta : : : 4.5 3.7 3.2 3.2 3.4 3.3 2.8 2.7 2.5 
Netherlands 2.3 1.5 1.2 0.8 0.6 0.7 1.0 1.6 1.9 1.7 1.3 1.0 
Austria 1.3 1.3 1.2 1.0 0.9 1.1 1.1 1.4 1.3 1.3 1.2 0.9 
Poland 5.0 4.7 5.8 7.4 9.2 10.9 11.0 10.3 10.3 7.8 4.9 2.4 
Portugal 3.2 2.2 1.8 1.7 1.5 1.8 2.2 3.0 3.7 3.9 3.8 3.7 
Romania : : 3.1 3.8 3.4 4.6 4.3 4.8 4.0 4.2 3.2 2.4 
Slovenia 3.5 3.3 3.3 4.1 3.7 3.5 3.5 3.2 3.1 2.9 2.2 1.9 
Slovakia : 6.5 7.8 10.3 11.3 12.2 11.4 11.8 11.7 10.2 8.3 6.6 
Finland 4.9 4.1 3.0 2.8 2.5 2.3 2.3 2.1 2.2 1.9 1.6 1.2 
Sweden 3.1 2.6 1.9 1.4 1.0 1.0 1.0 1.2 : 1.1 0.8 0.8 
UK 2.5 1.9 1.7 1.4 1.3 1.1 1.1 1.0 1.0 1.2 1.3 1.4 
Πηγή: Eurostat 

 

Η κατάσταση επιδεινώνεται από τα αυξημένα ποσοστά πρόωρης αποχώρησης 

από την αγορά εργασίας ιδιαίτερα τη δεκαετία του 1980 (Ebbinghaus 2006). Κατά 

αυτόν τον τρόπο υπονομεύεται η βιωσιμότητα των κατασκευών του κοινωνικού 

κράτους, ενώ η χαμηλή συμμετοχή στην αγορά εργασίας συνεπάγεται αυξημένους 

κινδύνους στη χρηματοδότηση του κοινωνικού συστήματος. Ως συνέπεια των 

παραπάνω διαπιστώνεται η ανάγκη για επανα-εμπορευματοποίηση, δηλαδή για 

πολιτικές που θα ευνοούν τη συμμετοχή των ατόμων στην αγορά εργασίας και θα 

                                                 
25 Eurostat 2009 Long-term unemployed (12 months and more) as a percentage of the total active 
population 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsisc070&plugin
=1 
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παρατείνουν τον εργασιακό βίο με επίκεντρο κυρίως στους νέους, τις γυναίκες και 

τους μεγαλύτερους σε ηλικία.26. 

Διασπορά άτυπων και ασταθών μορφών απασχόλησης: η μετάβαση στη 

μεταβιομηχανική εποχή και η είσοδος των γυναικών στην αγορά εργασίας ευνόησε τη 

διάδοση άτυπων μορφών απασχόλησης, όπως εργασίες προσωρινής ή μερικής 

απασχόλησης (Talos 1999, Ferrera et al. 2004). Αν και τα παραπάνω χαρακτηριστικά 

ευνοούν ευέλικτες και προσαρμόσιμες αγορές εργασίας, εγείρουν ζητήματα 

βιωσιμότητας για τους απασχολούμενους και ανάγκης για πολιτικές κατά της 

φτώχειας από το κράτος. Επιπροσθέτως τέτοιες μορφές απασχόλησης συνοδεύονται 

από υποβαθμισμένα πρότυπα εργασίας και περιορισμένα δικαιώματα κοινωνικής 

ασφάλισης. Η προώθηση των παραπάνω μορφών απασχόλησης με διευρυμένα όμως 

κοινωνικά δικαιώματα αποτελεί στόχο των νέων πολιτικών απασχόλησης. Όπως 

επισημαίνεται, στον αντίποδα της μακροχρόνιας ανεργίας η ευελιξία στην αγορά 

εργασίας σε συνδυασμό με εκτεταμένο δίκτυο κοινωνικής προστασίας παρέχει 

μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας (Auer 2005). Η έννοια της ευελισφάλειας 

(flexicurity) ως παράδειγμα σύζευξης της ευελιξίας των αγορών εργασίας και της 

ασφάλειας των εργαζομένων,ώστε οι δύο αυτές έννοιες να μη βρίσκονται σε τροχιά 

σύγκρουσης αλλά συμπληρωματικότητας και αλληλοϋποστήριξης, βρίσκεται ήδη σε 

εξέλιξη σε ενωσιακό επίπεδο ως συνιστώσα της Στρατηγικής της Λισσαβώνας.27  

Αυξανόμενη εισοδηματική ανισότητα: η παραπάνω τάση οδηγεί σε μια όλο και 

περισσότερο έντονη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα σε εργασίες υψηλής και χαμηλής 

εξειδίκευσης περιορίζοντας το εύρος της μεσαίας διαστρωμάτωσης, κατάσταση η 

οποία επιδεινώνεται αν λάβουμε υπόψη τα περιορισμένα περιθώρια στην αύξηση της 

παραγωγικότητας τους τριτογενούς τομέα. Αν και η παραπάνω τάση επηρεάζει 

ανεξαιρέτως όλες τις ευρωπαϊκές μεταβιομηχανικές οικονομίες, το πρόβλημα γίνεται 

εντονότερο στις σκανδιναβικές χώρες αν δεν υπάρξει μισθολογική σύγκλιση του 

ιδιωτικού με το δημόσιο τομέα προς τα πάνω28 και στις φιλελεύθερες οικονομίες 

όπου με φόντο το περιορισμένο κοινωνικό κράτος οι εργαζόμενοι πληρώνονται με 

                                                 
26 Η βιβλιογραφία για τις ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας (active labor market policies) έχει 
ήδη αναπτύξει σχετικά πλούσιο όγκο, μεταξύ άλλων βλέπε Schmid, Günther (2002), Clasen and  Clegg 
(2006). 
27 Για την έννοια της ευλισφάλειας βλέπε μεταξύ άλλων Visser, and Hemerijck (1997), Ferrera, 
Hemerijck and Martin Rhodes (2004), Bredgaard, Larsen and Madsen (2005), Κούγιας (2008). 
28 Στις χώρες της Σκανδιναβίας υφίσταται ο κίνδυνος ρήξης της παράδοσης της εισοδηματικής 
ισότητας με τη νέα παραγωγική δομή σε περίπτωση που οι εργοδότες και τα εργατικά σωματεία 
αρνηθούν να συνεισφέρουν σε μισθολογική ισότητα με το δημόσιο τομέα, περισσότερα βλέπε  Clayton 
and Pontusson (1998), Pontusson and Swenson (1996).  
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βάση την παραγωγικότητά τους, που όπως ήδη επισημάναμε έχει περιορισμένα 

περιθώρια μεγέθυνσης. Στο πλαίσιο αυτό η ανάδυση των «φτωχών εργαζομένων» 

όπου αν και εργαζόμενοι παραμένουν σχετικά μη ικανοί να εκπληρώσουν τις βασικές 

τους ανάγκες, αποτελεί βασική διάσταση της δυσαρμονίας ανάμεσα στη 

μεταβιομηχανική εποχή και το κοινωνικό κράτος (Esping-Andersen 1999, Simmons 

2004). Στον πίνακα (1.3) παρουσιάζονται τα στατιστικά στοιχεία για τη φτώχεια μετά 

τις κοινωνικές μεταβιβάσεις μέχρι το 2007. Ένα φιλικό προς την απασχόληση κράτος 

που προωθεί την πλήρη απασχόληση αλλά και τις λειτουργικές αγορές εργασίας θα 

πρέπει να αναπτύξει και αποτελεσματικά εργαλεία πρόληψης της φτώχειας στον 

εργαζόμενο πληθυσμό και προσαρμοσμένα εργαλεία μισθολογικής εξίσωσης. 

Πίνακας 1.3 Ποσοστιαίο τμήμα του πληθυσμού που τελεί υπό τον κίνδυνο φτώχειας μετά τις 

μεταβιβαστικές κοινωνικές πληρωμές (1996-2007) 29  

             
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
EU 27 : : : : : : : : : 16 16 16 
EU 25 : : 15 16 16 16 : 15 16 16 16 16 
EU 15 16 16 15 16 15 15 : 15 17 16 16 17 
Euro area : : : : : : : : : 15 16 16 
Belgium 15 14 14 13 13 13 : 15 14 15 15 15 
Bulgaria : : : : 14 16 14 14 15 14 14 14 
Czech Rep. : : : : : 8 : : : 10 10 10 
Denmark : 10 : 10 : 10 : 12 11 12 12 12 
Germany 14 12 11 11 10 11 : : : 12 13 15 
Estonia : : : : 18 18 18 18 20 18 18 19 
Ireland 19 19 19 19 20 21 : 20 21 20 18 18 
Greece 21 21 21 21 20 20 : 21 20 20 21 20 
Spain 18 20 18 19 18 19 19 19 20 20 20 20 
France 15 15 15 15 16 13 12 12 13 13 13 13 
Italy 20 19 18 18 18 19 : : 19 19 20 20 
Cyprus : : : : : : : 15 : 16 16 16 
Latvia : : : : 16 : : : : 19 23 21 
Lithuania : : : : 17 17 : : : 21 20 19 
Luxembourg 11 11 12 13 12 12 : 12 13 14 14 14 
Hungary : : : : 11 11 10 12 : 13 16 12 
Malta : : : : 15 : : : : 14 14 14 
Netherlands 12 10 10 11 11 11 11 12 : 11 10 10 
Austria 14 13 13 12 12 12 : 13 13 12 13 12 
Poland : : : : 16 16 : : : 21 19 17 
Portugal 21 22 21 21 21 20 20 19 20 19 18 18 
Romania : : : : 17 17 18 17 18 18 19 19 
Slovenia : : : : 11 11 10 10 : 12 12 12 
Slovakia : : : : : : : : : 13 12 11 

                                                 
29 Eurostat 2009 At-risk-of-poverty rate after social transfers by gender - % 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsisc030&plugin
=1 
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Συνέχεια Πίνακα 1.3 
Finland 8 8 9 11 11 11 11 11 11 12 13 13 
Sweden : 8 : 8 : 9 11 : 11 9 12 11 
UK 18 18 19 19 19 18 18 18 : 19 19 19 
Πηγή: Eurostat 

 

Δυσκολίες  πρόσβασης στην αγορά εργασίας: φαινόμενο που παρατηρείται συχνά 

κυρίως στις συντονισμένες οικονομίες των χωρών του ηπειρωτικού προτύπου είναι ο 

αυξημένος βαθμός προστασίας της απασχόλησης ως αντιστάθμιση κινδύνου για την 

επιλογή εξειδίκευσης (Estevez-Abe et al. 2001, Iversen 2005). Αν και το πρότυπο 

προστασίας αποδείχθηκε επ’ ωφελεία της οικονομικής μεγέθυνσης κατά τη «χρυσή» 

τριακονταετία, ωστόσο οι μετασχηματισμοί της οικονομίας καθιστούν το πρότυπο 

προβληματικό. Ο Rueda (2005), επισημαίνει ότι η διαρθρωτική ανεργία σε 

συνδυασμό με την αυξημένη συμμετοχή των γυναικών καθιστούν την ιδιαίτερη 

προστασία παράγοντα που δεν ευνοεί τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, 

ευνοώντας κατά αυτόν τον τρόπο σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα στους εντός και 

στους εκτός της αγοράς εργασίας. Οι πρώτοι, αντιστεκόμενοι σε μια ευέλικτη αγορά 

εργασίας υπονομεύουν το στόχο της απασχόλησης για όλους, θέση που όπως 

επισημαίνει ο Palier (2007) προκαλεί εντάσεις σε επίπεδο πολιτικής με διαχωρισμό 

και σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα στους εντός και τους εκτός αγοράς και σε 

επίπεδο κρατικής δημόσιας πολιτικής με υπονόμευση του στόχου της πλήρους 

απασχόλησης και της πρόσβασης σε αυτή κυρίως στις γυναίκες και στους νέους. Υπό 

το παραπάνω πρίσμα, ένα φιλικό προς την απασχόληση κοινωνικό κράτος επιδιώκει 

ευελιξία της αγοράς εργασίας σε συνδυασμό με παροχή κινήτρων προς ενεργοποίηση 

των εκτός αγοράς ομάδων υψηλού κινδύνου (γυναίκες, νέοι, άνεργοι μεγάλης 

ηλικίας) (Palier 2007). 

Αύξηση του ποσοστού των γυναικών στην αγορά εργασίας: Ο βαθμός εισόδου και 

συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας διαφοροποιείται στα πλαίσια των 

τεσσάρων προτύπων κοινωνικού κράτους, αναπτύσσοντας και διαφορετικές 

συνέπειες στις εθνικές οικονομίες (Esping-Andersen 1999, Huber and Stephens 

2001). Στις αγγλοσαξωνικές χώρες η αυξημένη συμμετοχή των γυναικών άνω του 

63%, προήλθε ως αποτέλεσμα περιορισμένων κοινωνικών πολιτικών που 

συνεπάγονταν εξίσου περιορισμένα οικογενειακά εισοδήματα (Estevez-Abe 2005). 
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Αντιθέτως, στις σκανδιναβικές χώρες τα αυξημένα ποσοστά άνω του 70%,30 

προήλθαν από τους αντίθετους λόγους, αφού το σκανδιναβικό πρότυπο ευνόησε την 

επέκταση της απασχόλησης στο δημόσιο τομέα καθώς και την παροχή υπηρεσιών 

που διευκόλυναν τις μητέρες στο να εργαστούν Gornick et al. 1996). Στα πλαίσια του 

ηπειρωτικού και του μεσογειακού προτύπου το χαμηλό ποσοστό συμμετοχής κάτω 

του 60%, 31 προήλθε από την ανυπαρξία των παραπάνω γενεσιουργών λόγων αλλά 

λειτούργησε αποτελεσματικά στο βαθμό που προωθούσε το στόχο της πλήρους 

απασχόλησης (Iversen and Wren 1998) –κυρίως στις χώρες του ηπειρωτικού 

προτύπου– ενώ ταυτοχρόνως διατήρησε σε αξιακό επίπεδο της κοινωνική ιδέα του 

άνδρα οικονομικού στυλοβάτη της οικογένειας (Lewis 1993). 

Κατά μέσο όρο η ανεργία στην ΕΕ των 27 στις γυναίκες είναι κατά 1% 

υψηλότερη από αυτή των ανδρών για το έτος 2008. Από το 2000 υφίστανται τάσεις 

κάλυψης της απόκλισης ανδρικής και γυναικείας ανεργίας, αφού ο μέσος όρος το 

2000 κυμαινόταν στο 2% ενώ το 2008 έπεσε στο 0,9%. Στο σχετικό πίνακα (Πίνακας 

1.4) απεικονίζεται η ανωτέρω κατάσταση όπου ρόλο πρωταγωνιστή με αρνητικό 

όμως χαρακτήρα αποτελούν οι χώρες της Μεσογείου. Ελλάδα Ιταλία και Ισπανία 

υφίσταται ανεργία γυναικών πολλαπλάσια της αντίστοιχης ανδρικής. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι στην Ελλάδα η ανεργία των γυναικών είναι διπλάσια αυτής των 

ανδρών με διαφαινόμενη όμως τάση μείωσης της διαφοράς. Οι παραπάνω 

παρατηρήσεις προσθέτουν μια ακόμη διάσταση των πολιτικών φιλικών προς την 

απασχόληση, αυτή της συμφιλίωσης της οικογενειακής ζωής και της εργασίας για 

τους γονείς και ιδιαίτερα για τις γυναίκες. Η ενισχυμένη συμμετοχή των γυναικών 

στην αγορά εργασίας όχι μόνο ευνοεί τα μακροοικονομικά και μικροοικονομικά 

μεγέθη (Gornick et al. 2003, Steffen 2006, Estevez-Abe 2006), αλλά επιπλέον 

περιορίζει και τις οριζόντιες και κάθετες διακρίσεις στην αγορά εργασίας και τις 

ασυνέχειες στην καριέρα των γυναικών παρέχοντας εργασιακή σταθερότητα 

(Estevez-Abe 2006, Anker 1999). 

 

                                                 
30 Eurostat 2009 Employment rate by gender 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tsiem010&tableSelectio
n=1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1 
31 Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2008 οι χώρες Μεσογείου εμφανίζουν χαμηλά ποσοστά 
γυναικείας απασχόλησης με εξαίρεση την Πορτογαλία που βρίσκεται στο 62,5%,. Ελλάδα (48,7%), 
Ισπανία (54,9%), Ιταλία (47,2%) όταν ο μέσος ενωσιακός κυμαίνεται στο 59,1%, και ο στόχος της 
Στρατηγικής της Λισσαβώνας είναι 60% (Eurostat 2009 Employment rate by gender %) 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&init=1&pcode=tsiem
010&language=en 
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Πίνακας 1.4. Επίπεδα ανεργίας % (γυναίκες) (1997-2008)32 

             
 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
 
EU 27 : : : 9.8 9.4 9.7 9.7 9.8 9.6 8.9 7.8 7.5 
EU 25 : 10.8 10.4 9.9 9.4 9.6 9.8 9.9 9.7 9.0 7.9 7.6 
Euro area 12.6 12.0 10.9 9.8 9.3 9.5 9.9 10.0 9.9 9.4 8.4 8.2 
Belgium 11.9 11.6 10.3 8.5 7.5 8.6 8.9 9.5 9.5 9.3 8.5 7.6 
Bulgaria : : : 16.2 18.6 17.3 13.2 11.5 9.8 9.3 7.3 5.8 
Czech Rep. : 8.1 10.3 10.3 9.7 9.0 9.9 9.9 9.8 8.9 6.7 5.6 
Denmark 6.2 6.0 5.8 4.8 5.0 5.0 6.1 6.0 5.3 4.5 4.2 3.7 
Germany 9.8 9.4 8.4 7.5 7.4 7.9 8.7 9.1 10.1 9.4 8.3 7.2 
Estonia 8.9 8.3 10.1 11.7 12.2 9.7 9.9 8.9 7.1 5.6 3.9 5.3 
Ireland 9.9 7.3 5.6 4.2 3.8 4.1 4.3 4.1 4.0 4.2 4.2 4.8 
Greece : 16.8 18.1 17.1 16.1 15.7 15.0 16.2 15.3 13.6 12.8 11.4 
Spain 22.6 21.1 18.0 16.0 14.8 15.7 15.3 14.3 12.2 11.6 10.9 13.0 
France 13.2 12.8 12.1 10.8 9.9 9.7 10.0 10.3 10.2 10.1 8.9 8.3 
Italy 15.3 15.4 14.8 13.6 12.2 11.5 11.4 10.6 10.1 8.8 7.9 8.5 
Cyprus : : : 7.2 5.3 4.5 4.8 6.0 6.5 5.4 4.6 4.3 
Latvia : 13.6 13.6 12.9 11.5 11.0 10.4 10.2 8.7 6.2 5.6 6.9 
Lithuania : 11.7 12.3 14.1 14.3 12.8 12.2 11.8 8.3 5.4 4.3 5.6 
Luxembourg 3.9 4.0 3.3 2.9 2.4 3.5 4.9 6.8 6.0 6.0 5.1 6.0 
Hungary 8.1 7.8 6.3 5.6 5.0 5.4 5.6 6.1 7.4 7.8 7.7 8.1 
Malta : : : 7.4 9.3 9.3 9.1 9.0 8.9 8.7 7.6 6.5 
Netherlands 6.6 5.0 4.4 3.6 2.8 3.1 3.9 4.8 5.1 4.4 3.6 3.0 
Austria 5.4 5.4 4.7 4.3 4.2 4.4 4.7 5.4 5.5 5.2 5.0 4.1 
Poland 13.0 12.2 15.3 18.2 19.9 21.0 20.5 20.0 19.2 14.9 10.4 8.0 
Portugal 7.6 6.2 5.1 5.0 5.1 6.1 7.3 7.7 8.8 9.1 9.7 9.0 
Romania : : 6.3 6.5 6.1 7.9 6.4 6.9 6.4 6.1 5.4 4.7 
Slovenia 7.1 7.5 7.6 7.0 6.8 6.8 7.1 6.9 7.1 7.2 5.9 4.8 
Slovakia : 13.1 16.4 18.6 18.7 18.7 17.8 19.2 17.2 14.7 12.7 10.9 
Finland 13.0 12.0 10.7 10.6 9.7 9.1 8.9 8.9 8.6 8.1 7.2 6.7 
Sweden 9.5 8.0 6.8 5.3 4.5 4.6 5.2 6.1 7.4 7.2 6.4 6.5 
UK 5.8 5.3 5.2 4.8 4.4 4.5 4.3 4.2 4.3 4.9 5.0 5.1 

Πηγή: Eurostat  

 

Η τριτογενοποίηση (tertiarization) της απασχόλησης: η επέκταση του τομέα των 

υπηρεσιών και η σχετική του κυριαρχία στη μετά-βιομηχανική εποχή33 επέφερε δύο 

σημαντικές αλλαγές: 

 

• έθεσε υπό αμφισβήτηση το σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης (Iversen 

and Cusack 1998), το οποίο ήταν προσαρμοσμένο στις δομές των 

«συντονισμένων οικονομιών» που έθεταν ως βάση την αποκλειστική 
                                                 
32 Εurostat 2009 Unemployment rate by gender 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&init=1&pcode=tsiem
110&language=en 
33 Τη χρονική περίοδο 1979-19993 οι χώρες του ΟΟΣΑ απώλεσαν κατά μέσο όρο  22% των 
βιομηχανικών θέσεων απασχόλησης (Βegg et al. 2008:68). 
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εξειδίκευση σε έναν τομέα με συγκεκριμένες δεξιότητες που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν είτε εντός της επιχείρησης είτε εκτός, αλλά πάντως εντός 

του συγκεκριμένου κλάδου παραγωγής (Estevez-Abe et al. 2001, Hall and 

Soskice 2001, Thelen 2004). Τα εκπαιδευτικά συστήματα οφείλουν να 

επαναπροσδιορίσουν το περιεχόμενο τους, να επανοριοθετήσουν τους 

στόχους τους, να παράξουν νέες δυνατότητες για ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων 

και να διαρθρώσουν υποδομές που θα επιτρέψουν τη δια βίου μάθηση που 

αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προσαρμογής. Η επένδυση στους 

ανθρώπινους πόρους και ο μετασχηματισμός του κοινωνικού κράτους σε 

κράτος κοινωνικής επένδυσης αποτελούν διαστάσεις ενός κοινωνικού 

κράτους φιλικού προς την απασχόληση, 

• η τριτογενοποίηση της απασχόλησης εξελίσσεται σε τομείς της οικονομικής 

δραστηριότητας που δεν έχει αναπτυχθεί αξιόλογη συνδικαλιστική δράση, με 

αποτέλεσμα να μειώνεται η ισχύς και η νομιμοποίηση των εργατικών 

σωματείων ως καθοριστικών παραγόντων διαμόρφωσης των όρων εργασίας. 

Η απουσία αυτή προκαλεί ακαμψίες στην αγορά, διακρίσεις στους εντός και 

εκτός εργασίας και χαμηλά πρότυπα εργασίας (Ebbinghaus 2006b, Huber and 

Stephens 2001). Μια πολιτική ενσωμάτωσης, διεύρυνσης της 

αντιπροσώπευσης των συμφερόντων στους νέους τομείς δραστηριότητας και 

προσαρμογής των δομών διακυβέρνησης και των διαδικασιών λήψης 

αποφάσεων ώστε οι όροι της λειτουργικής και ισορροπημένης αγοράς 

εργασίας να επεκταθούν όπου είναι αναγκαίο αποτελούν ζητούμενα μιας νέας 

πολιτικής απασχόλησης (Palier 2007).  

 

Ακολουθώντας τη συλλογιστική του Esping-Andersen (1999:5) οι παραπάνω 

εντάσεις μπορούν να σχηματοποιηθούν σε δυο ενδεχόμενες «παγίδες»: η πρώτη 

αφορά την ισορροπία χαμηλής γονιμότητας που προκύπτει από την πίεση που 

ασκείται στη γυναίκα στo πλαίσιο οικογενειακής ζωής και επαγγελματικής 

σταδιοδρομίας και η δεύτερη συνδέεται με τις χαμηλές χρηματικές απολαβές σε 

εργασίες χαμηλής εξειδίκευσης. Η δεύτερη παρατήρηση μας οδηγεί στη βασική 

θεματική των πολιτικών απασχόλησης που επικεντρώνεται στη sui generis ανταλλαγή 

ανάμεσα στην ισότητα σε όρους μισθολογικούς και στα επίπεδα απασχόλησης 

(Soskice 1994, Begg et al.2008:72), με το ζήτημα να τίθεται ως προς τον 

προσανατολισμό των εθνικών πολιτικών απασχόλησης δεδομένης της θέσης ότι οι 
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αυστηρές προστατευτικές ρυθμίσεις για την απασχόληση εμποδίζουν την οικονομική 

μεγέθυνση και την ευέλικτη προσαρμογή.  

 

1.6. Διαπιστώνοντας κοινές μεταρρυθμιστικές τάσεις   

 

Έρευνες του ΟΟΣΑ (Bassanini and Duval 2006), κατέδειξαν ότι αφενός υπάρχουν 

αξιοσημείωτες διαφορές ανάμεσα στα ευρωπαϊκά κοινωνικά κράτη στο πλαίσιο της 

πολιτικής απασχόλησης και αφετέρου τα υψηλά και διαρκή επιδόματα ανεργίας, οι 

ρυθμίσεις που περιορίζουν τον ανταγωνισμό, και οι υψηλές φορολογικές 

επιβαρύνσεις επιδρούν αρνητικά στην ανεργία. Η δεύτερη παρατήρηση συνδέεται με 

τους βασικούς άξονες της πολιτικής απασχόλησης την νομοθεσία και την 

επιδοματική πολιτική.  

Προς αντιμετώπιση των συστημικών κινδύνων στην αγορά εργασίας οι 

σχεδιαστές των πολιτικών απασχόλησης υιοθετούν σχήματα που συνδυάζουν την 

εθνική νομοθεσία απασχόλησης και τα επιδόματα ανεργίας. Η νομοθεσία για την 

προστασία της απασχόλησης στοχεύει στην προστασία αυτών που ήδη κατέχουν θέση 

εργασίας, ενώ τα επιδόματα ανεργίας στοχεύουν στους μη έχοντες και 

χρηματοδοτούνται μέσω της φορολόγησης των εντός της αγοράς. Είναι προφανής η 

αντισταθμιστική λογική που συνδέει τις λογικές, αφού όσο υψηλότερα τα επιδόματα 

τόσο λιγότερη η ανάγκη ιδιαιτέρως προστατευτικών ρυθμίσεων.  

Καθίσταται ευνόητο ότι τα διαφορετικά πρότυπα ανάπτυξης υιοθετούν και 

διαφορετικούς συνδυασμούς των παραπάνω διαθέσιμων εργαλείων για την 

αντιμετώπιση της ανεργίας. Όπως επισημαίνει ο Λάβδας (2002: 67-68), οι πολιτικές 

αφορούν πρωτίστως τρόπους μετάφρασης των σχέσεων πολιτικής και οικονομίας, με 

τις τελευταίες να διαμεσολαβούνται ως προς ένα βαθμό από τα εθνικά ιστορικά 

πρότυπα οργάνωσης των οικονομικών σχέσεων. H λογική των δομικών 

επικαθορισμών στην κυβερνητική πολιτική επιβεβαιώνεται πλήρως μέσω της 

διαφορετικότητας στις εθνικές πολιτικές απαντήσεις σε όμοια ερεθίσματα, μη 

μειούμενη από τη σύμπτωση άσκησης κυβερνητικής εξουσίας από σοσιαλδημοκατικά 

κόμματα που παρατηρείται σε αρκετά κράτη μέλη της Ένωσης (Λάβδας 2002:68). 

Το μεσογειακό πρότυπο χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό νομικής προστασίας 

με μειωμένη την εμβέλεια των επιδομάτων συγκροτώντας συνθήκες μιας 

ανελαστικής αγοράς εργασίας που ναι μεν ευνοεί τη μισθολογική ισότητα 
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προστατεύοντας τους έχοντες εργασία αλλά έχει ως παράγωγο υψηλή ανεργία., το 

σκανδιναβικό πρότυπο επιλέγει επιδοματικές πολιτικές ενισχυμένου χαρακτήρα με 

περιορισμένη όμως τη διάσταση της προστασίας, το ηπειρωτικό πρότυπο 

προσανατολίζεται προς γενναιόδωρα επιδόματα τα οποία συνδυάζονται με 

προστατευτικότερη νομοθεσία σε σχέση με το σκανδιναβικό, ενώ το αγγλοσαξωνικό 

παρέχει τη μικρότερη νομική προστασία συγκριτικά με τα υπόλοιπα, ενώ η 

επιδοματική του πολιτική είναι ανάλογη με αυτή του ηπειρωτικού προτύπου με 

συνέπεια οι μισθολογικές προσαρμογές και η χαμηλή εργασιακή προστασία να 

συνεπάγονται χαμηλότερη ανεργία αλλά ταυτοχρόνως να προκαλούν αυξημένες 

μισθολογικές ανισότητες κυρίως στις θέσεις χαμηλής εξειδίκευσης (Esping-Andersen, 

1999, Sapir 2006). 

Ο Sapir (2006), συσχετίζει τα επίπεδα ανεργίας με τα χρησιμοποιούμενα μέσα 

για την προστασία των εργαζομένων. Όσο πιο ανελαστική η νομοθεσία τόσο πιο 

αυξημένα τα ποσοστά ανεργίας με τα επιδόματα να αποκτούν δευτερεύοντα ρόλο. 

Ωστόσο οι εντάσεις της δυσαρμονίας που περιγράφηκαν και οι προκλήσεις που 

μετασχηματίζουν το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον των κοινωνικών κρατών 

σε καμία περίπτωση δεν λειτουργούν με ένα εσωτερικό νόμο βαρύτητας που ολοένα 

και συρρικνώνει το μέγεθος και αλλοιώνει το περιεχόμενο του κοινωνικού κράτους. 

Τόσο οι θεσμικές αντιστάσεις (Pierson 2001b, 2001c), όσο και η θεσμική 

προσαρμοστικότητα (Kuhnle 2000) λειτουργούν ως δυνάμεις αντι-βαρύτητας που 

διαψεύδουν τόσο αυτούς που κάνουν λόγο για έναν «αγώνα προς τα κάτω» των 

παροχών εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης, όσο και αυτούς που προβλέπουν 

κατακόρυφη άνοδο των δαπανών εξαιτίας γήρανσης του πληθυσμού (Castles 2004:7), 

κάτι που θα διαπιστώσουμε στην αμέσως επόμενη ενότητα για τη νέα πολιτική του 

κοινωνικού κράτους. Η θεσμική προσαρμογή αποτελεί μια σταδιακή διαδικασία που 

ποικίλλει σε ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και στοχευμένη δράση στις διάφορες 

χώρες και στους διαφορετικούς τύπους κοινωνικού κράτους (Hemerijck et al. 2002).  

Όπως επισημαίνει ο Palier (2004:7), σειρά μελετών 34καταδεικνύει ότι οι 

μεταρρυθμίσεις που έλαβαν χώρα τα είκοσι τελευταία χρόνια δεν έχουν αλλάξει τη 

φύση του κοινωνικού κράτους. Οι μεταρρυθμίσεις στην ουσία ενίσχυσαν τη λογική 

                                                 
34 Χρησιμοποιώντας διάφορες μεταβλητές (μέγεθος κοινωνικών δαπανών, επίπεδο επιδομάτων, 
κάλυψη υπηρεσιών) παρατηρείται μια σύγκλιση αποτελεσμάτων και εκροών από τα ευρωπαϊκά κράτη 
πρόνοιας. Ανάμεσα σε άλλα βλέπε τις μελέτες των Ferrera and Rhodes (2000), Huber and Stephens 
(2001), Leibfried (2001), Sykes, Palier, and Prior (2001), Taylor-Gooby (2001), Daniel and Palier 
(2001), Palier and Viossat (2001), Ebbinghaus and Manow (2001), Swank (2001), Wilensky (2002). 
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του εκάστοτε συστήματος κάτι που όπως θα δούμε επιχείρησε να ερμηνεύσει ο 

Pierson (1996a, 1998, 2001b, 2001c) με την πρότασή του για την έλευση μιας νέας 

πολιτικής στο χώρο του κοινωνικού κράτους, προτείνοντας τον ιδιαίτερο ρόλο της 

θεσμικής αντίστασης. Ο Palier (2004) παρατηρεί ότι οι μεταρρυθμίσεις στα 

φιλελεύθερα κοινωνικά κράτη οδήγησαν σε ένα πιο περιορισμένο κράτος πρόνοιας, η 

ομοιόμορφη και ισομεγέθης μείωση των δαπανών κατά τουλάχιστον 10% των 

επιδομάτων και η ανανέωση της έννοιας της εργασιακά ενεργού κοινωνίας στα 

σκανδιναβικά κράτη επανέφεραν το περιεχόμενο της κοινωνικής προστασίας στον 

αρχικό και παραδοσιακό του προσανατολισμό κατά τα σκανδιναβικά πρότυπα, ενώ οι 

χώρες του ηπειρωτικού και μεσογειακού προτύπου άλλαξαν το λιγότερο δυνατό 

εξαιτίας κυρίως της έλλειψης βούλησης για εφαρμογή επώδυνων μεταρρυθμίσεων. 

Παρά το γεγονός ότι οι προκλήσεις και οι εντάσεις των μεταβιομηχανικών 

αγορών εργασίας επιδρούν αποδεδειγμένα35 με διαφορετικό τρόπο στους 

διαφορετικούς τύπους του κοινωνικού κράτους, ωστόσο δύναται να παρατηρηθούν 

ότι τις δεκαετίες του 1990 και 2000 οι εφαρμοζόμενες μεταρρυθμίσεις ανέπτυξαν 

κοινά χαρακτηριστικά και κοινές τάσεις που μπορούν να ομαδοποιηθούν σε δύο 

κατηγορίες: η πρώτη κατηγορία μεταρρυθμίσεων που ενσωματώνει την τάση για 

περιορισμό των κοινωνικών δαπανών, την ανακατανομή τους καθώς και τον 

επαναπροσδιορισμό του ρόλου του κράτους και δεύτερη κατηγορία που στοχεύει 

στην ευθυγράμμιση των κοινωνικών προγραμμάτων με τη νέα πραγματικότητα των 

αγορών εργασίας (Palier 2004 :7-8). 

 

1.6.1. Συρρίκνωση των κοινωνικών δαπανών  

 

Ήδη από τις προηγούμενες ενότητες κατέστη σαφές ότι οι τρεις τελευταίες δεκαετίες 

χαρακτηρίζονται από σχετικό περιορισμό των κοινωνικών δαπανών χωρίς όμως 

αυτός να συνεπάγεται ακραίες μεταβολές (Castles 2007, Green-Pedersen 2004, Starke 

2006). Οι κοινωνικές δαπάνες στην ΕΕ των 15 από το 27,8% του ΑΕΠ το 1996 

μειώθηκαν στο 26,8% το 2000, ανακάμπτοντας το 2006 στο 27,5% ποσοστό 

υπολειπόμενο όμως του αντίστοιχου δύο προηγούμενων δεκαετιών, ενώ οι παθητικές 

                                                 
35 Για το διαφορετικό τρόπο που επιδρούν οι παράγοντες μετασχηματισμού του κοινωνικού κράτους 
στους τύπους του κράτους πρόνοιας ανάμεσα στα άλλα βλέπε Palier (2004) και Ferrera, Hemerijck. 
and Rhodes (2000a). 
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πολιτικές απασχόλησης (επιδοματικές πολιτικές έχουν μειωθεί αισθητά από το 1,95% 

του ΑΕΠ το 1996 στο 1,25% του ΑΕΠ το 2006 για την ΕΕ των 15, τάση που 

ευθυγραμμίζεται με την εγκατάλειψη της επιδοματικής πολιτικής προς την 

απασχόληση και την υιοθέτηση ενός ενεργητικού προτύπου πολιτικής.36 Θα πρέπει 

να είμαστε ιδιαιτέρως προσεχτικοί ως προς την αξιολογική χρήση των τάσεων βάσει 

του ΑΕΠ για δύο κυρίως λόγους:  

 

• οι πιέσεις –εσωτερικές και εξωτερικές– προς το κοινωνικό κράτος δεν έχουν 

οδηγήσει σε μια ενιαία υποχώρηση των κοινωνικών παροχών στην Ευρώπη 

(Bertola, Blau and Kahn, 2001). Αυτό που συμβαίνει είναι να λαμβάνουν 

χώρα κυρίως περικοπές που συνδέονται για παράδειγμα με επιδόματα 

ανεργίας, ενώ παροχές που σχετίζονται με κοινωνική παρεμβάσεις όπως τα 

προγράμματα κατάρτισης να έχουν αναπτύξει μια ιδιαίτερη δημοσιονομική 

δυναμική επέκτασης. Όπως φαίνεται από το σχετικό πίνακα (Πίνακας 1.5), οι 

κοινωνικές δαπάνες στο σύνολό τους στα 25 κράτη μέλη της Ένωσης (πριν 

την τελευταία διεύρυνση) έχουν παραμείνει σταθερές ως μέρος του ΑΕΠ από 

τις αρχές της δεκαετίας του 1990 προς διάψευση όσων προέβλεπαν ότι θα 

συνθλιβούν στο όνομα της ανταγωνιστικότητας και μάλιστα το ποσοστό τους 

ξεπερνά το αντίστοιχο ποσοστό της αύξησης του ΑΕΠ των 15. Μια 

προσεχτική ανάλυση των κοινωνικών δαπανών αποκαλύπτει ότι οι περικοπές 

είναι επιλεκτικές και υπακούν περισσότερο σε μια εθνική εσωτερική 

διαδικασία αξιολόγησης και εξορθολογισμού, η οποία όμως σε καμία 

περίπτωση δεν αναιρεί το γεγονός ότι υφίσταται μια διαδικασία 

αναπροσαρμογών, 

• αν και αναμφισβήτητα υφίστανται αποκλίσεις στις κοινωνικές δαπάνες ανάμεσα 

στα κράτη μέλη της Ένωσης, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεχτικοί στη 

χρήση των απόλυτων αριθμών δύο λόγους: αφενός η αύξηση του ΑΕΠ 

προκαλεί αλλαγή στο λόγο δαπανών κοινωνικής προστασίας προς το ΑΕΠ στο 

σύνολό του με την αναλογία λογιστικά να μικραίνει και αφετέρου η αύξηση των 

επιπέδων απασχόλησης στις δυναμικές οικονομίες περιορίζει το πεδίο 

εφαρμογής των πολιτικών κοινωνικής προστασίας και συνακόλουθα το ποσό 
                                                 
36 Είναι χαρακτηριστικό ότι η διαφορά ανάμεσα στο κοινωνικό κράτος με τη μεγαλύτερη κοινωνική 
δαπάνη (ηπειρωτικό) το 1984 και στο μέσο όρο των χωρών του μεσογειακού προτύπου ήταν 9,4%, το 
1997 και η διαφορά ανάμεσα στο σκανδιναβικό κοινωνικό κράτος με το μεγαλύτερο ποσοστό 
κοινωνικών δαπανών με τις χώρες της Μεσογείου ήταν 7,4% (Castles 2001).  
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των κοινωνικών δαπανών, με αποτέλεσμα οι τελευταίες να εμφανίζονται 

μειωμένες ως ποσοστό του ΑΕΠ κάτι που εκλαμβάνεται περισσότερο ως 

ένδειξη υποχώρησης και λιγότερο ως δείκτης προόδου (Begg et al. 2008:81).37  

 

Πίνακας 1.5 Συνολικές δαπάνες για κοινωνική προστασία ως ποσοστιαίο τμήμα του ΑΕΠ            

(1995-2008)38 

             
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
 
EU 27 : : : : : : : : : : 27.1 26.9 
EU 25 : : : : : 26.5 26.7 27.0 27.3 27.2 27.3 27.0 
EU 15 27.6 27.8 27.4 27.0 26.9 26.8 27.0 27.3 27.7 27.6 27.7 27.5 
Euro area : : : : : 26.7 26.8 27.4 27.8 27.7 27.8 27.5 
Belgium 27.4 28.0 27.4 27.1 27.0 26.5 27.3 28.0 29.1 29.3 29.7 30.1 
Bulgaria : : : : : : : : : : 16.0 15.0 
Czech Rep. 17.4 17.6 18.6 18.5 19.2 19.5 19.4 20.2 20.2 19.3 19.1 18.7 
Denmark 31.9 31.2 30.1 30.0 29.8 28.9 29.2 29.7 30.9 30.7 30.2 29.1 
Germany 28.3 29.4 28.9 28.9 29.2 29.3 29.4 30.1 30.4 29.8 29.7 28.7 
Estonia : : : : : 14.0 13.1 12.7 12.6 13.0 12.7 12.4 
Ireland 18.8 17.6 16.4 15.2 14.6 13.9 14.9 17.5 17.9 18.2 18.2 18.2 
Greece 19.9 20.5 20.8 21.7 22.7 23.5 24.3 24.0 23.6 23.5 24.3 24.2 
Spain 21.6 21.5 20.8 20.2 19.8 20.3 20.0 20.4 20.6 20.7 21.1 20.9 
France 30.3 30.6 30.4 30.1 29.9 29.5 29.6 30.4 30.9 31.3 31.4 31.1 
Italy 24.2 24.3 24.9 24.6 24.8 24.7 24.9 25.3 25.8 26.0 26.3 26.6 
Cyprus : : : : : 14.8 14.9 16.3 18.4 18.1 18.4 18.4 
Latvia : : 15.3 16.1 17.2 15.3 14.3 13.9 13.8 12.9 12.4 12.2 
Lithuania : 13.4 13.8 15.2 16.4 15.8 14.7 14.0 13.5 13.3 13.1 13.2 
Luxembourg 20.7 21.2 21.5 21.2 20.5 19.6 20.9 21.6 22.1 22.2 21.7 20.4 
Hungary : : : : 20.7 19.3 19.3 20.4 21.1 20.8 21.9 22.3 
Malta 16.1 17.5 18.0 17.9 17.8 16.9 17.8 17.8 18.2 18.6 18.4 18.1 
Netherlands 30.6 29.6 28.7 27.8 27.1 26.4 26.5 27.6 28.3 28.3 27.9 29.3 
Austria 28.8 28.9 28.8 28.5 29.0 28.4 28.8 29.2 29.7 29.3 28.8 28.5 
Poland : : : : : 19.7 21.0 21.1 21.0 20.1 19.7 19.2 
Portugal 21.0 20.2 20.3 20.9 21.4 21.7 22.7 23.7 24.1 24.7 25.4 25.4 
Romania : : : : : 13.2 13.2 13.4 12.6 15.1 14.2 14.0 
Slovenia : 23.8 24.2 24.5 24.4 24.2 24.5 24.4 23.7 23.4 23.0 22.8 
Slovakia 18.5 19.5 19.8 20.0 20.2 19.4 19.0 19.1 18.2 17.2 16.7 15.9 
Finland 31.5 31.4 29.1 27.0 26.2 25.1 24.9 25.6 26.5 26.6 26.7 26.2 
Sweden 33.6 33.1 32.2 31.4 31.0 30.1 30.8 31.6 32.5 32.0 31.5 30.7 
United Kingdom 27.7 27.4 26.9 26.3 25.7 26.4 26.8 25.7 25.7 25.9 26.3 26.4 
Πηγή: Eurostat   

                                                 
37 Μια από τις λύσεις που προτείνονται για τη συγκεκριμένη προβληματική πτυχή της μέτρησης είναι η 
εναρμόνιση των δαπανών που αφορούν τις πολιτικές απασχόλησης στη βάση του δείκτη ανεργίας 
δηλαδή η διαίρεση των δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΠ με το αντίστοιχο ποσοστό της ανεργίας. Με τη 
συγκεκριμένη μέθοδο επιβεβαιώνεται μια τάση μείωσης κατά 19% για την περίοδο 1990-2006 
(Armingeon 2007)  
38 Eurostat 2009 Total expenditure on Social Protection % GDP 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00098&plugi
n=1 
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Παρά ταύτα, αυτό που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι οι αλλαγές που 

προηγήθηκαν μετασχημάτισαν τον οικονομικό ρόλο της κοινωνικής προστασίας, 

επαναπροσδιόρισαν το ρόλο του κράτους και σηματοδότησαν το τέλος του 

κεϋνσιανού συμβιβασμού μεταξύ της οικονομικής και κοινωνικής σφαίρας (Palier 

2004:8). Τόσο οι απαιτήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος (παγκοσμιοποίηση, 

ευρωπαϊκή οικονομική ολοκλήρωση), όσο και του εσωτερικού «επέβαλαν» 

μακροοικονομικές πολιτικές περιοριστικού χαρακτήρα και ανάδειξαν την 

δημοσιονομική εξυγίανση ως άμεση προτεραιότητα. Υπό αυτές τις συνθήκες, 

αναπτύχθηκε η αντίληψη ότι ο ρόλος του κράτους πρέπει να συρρικνωθεί ή να 

μετασχηματισθεί αφού προσλαμβάνεται ως κοστοβόρος και αναποτελεσματικός, 

καλώντας σε μια εκ νέου ανακατανομή κοινωνικών ευθυνών στο «διαμάντι 

ευημερίας». 

Εγκαταλείποντας το στόχο της πλήρους απασχόλησης και καθιστώντας τον 

απότοκο της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της ενδυνάμωσης της 

παραγωγικότητας, οι κυβερνητικές δαπάνες θεωρούνταν λιγότερο σημαντικές από τις 

ιδιωτικές επενδύσεις στο στόχο δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης, με συνέπεια 

οι κοινωνικές δαπάνες να προσληφθούν περισσότερο ως κόστος στην 

ανταγωνιστικότητα παρά ως μοχλός οικονομικής ανάπτυξης, πολιτικής και 

κοινωνικής σταθερότητας. Με αρχή τις συντηρητικές κυβερνήσεις της Thatcher οι 

περισσότερες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ακολούθησαν  τις ίδιες μεθόδους περικοπών 

που περιλαμβάνουν:  

 

• αυστηροποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας για την παροχή επιδομάτων 

(Ferrera 1998), 

• στοχοποίηση των παροχών στο όνομα της καλύτερης κατανομής πόρων στους 

πραγματικά έχοντες ανάγκη βοήθειας και οικονομικής στήριξης. Διαφορετικές 

εθνικές στρατηγικές υπό το βάρος των εθνικών ιδιαιτεροτήτων και εν όψει 

κοινών περιορισμών αναπτύχθηκαν (Kuhnle 2000). Υπό τις συνθήκες αυτές 

εκδιπλώθηκαν δύο παράλληλες διαδικασίες, αφενός μια κάθετη στοχοποίηση με 

κριτήρια οικονομικά και στη βάση των μεγαλύτερων αναγκών αναλογικά με το 

εισόδημα και αφετέρου μια οριζόντια στοχοποίηση ανάμεσα στα κοινωνικά 

προγράμματα, μειώνοντας τις παροχές σε κάποια (συντάξεις γήρατος) και 

αυξάνοντας τις αντίστοιχες σε άλλα στη βάση των νέων κοινωνικών 
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«κινδύνων» (προγράμματα κοινωνικού αποκλεισμού) (Taylor-Gooby 2004; 

Armingeon and Bonoli 2006),  

• μείωση του επιπέδου των παροχών μέσω αλλαγών στις μεθόδους υπολογισμού 

(συντάξεις, επιδόματα) ή αυστηροποίηση των κριτηρίων που διέπουν τα θέματα 

ανικανότητας προς εργασία, 

• αύξηση ή θέσπιση αμοιβής για παροχή υπηρεσιών υγείας και χρήση μεθόδων 

για αύξηση της αποτελεσματικότητας κατανομής πόρων (Ferrera 2008:93, 

Freeman 2000, Freeman and Moran 2000, Guillen 2002, Steffen 2005),  

• ανάπτυξη των ιδιωτικών σχημάτων ασφάλειας και ενθάρρυνση προς στροφή σε 

ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες μερικής ή ολικής κάλυψης κυρίως σε θέματα 

υγείας και συντάξεων,39 με στόχο ένα σύστημα με πολλούς πυλώνες ασφάλειας 

ώστε η μέθοδος PAYGO να υφίσταται λιγότερη πίεση από τις δημογραφικές 

αλλαγές και η ευθύνη χρηματοδότησης να επιμεριστεί και στους κοινωνικούς 

εταίρους (Ferrera 2008:94), 

• εισαγωγή ιδιωτικο-οικονομικών προτύπων διαχείρισης στους δημόσιους φορείς 

με στόχο τη μείωση των δαπανών, 

• σταθεροποίηση ή μείωση μισθών στο δημόσιο τομέα, 

• περιορισμό της παρουσίας του κράτους στο κοινωνικό πεδίο, 

• μερική μεταφορά κρατικών αρμοδιοτήτων διοικητικής και χρηματοοικονομικής 

φύσης του πεδίου της κοινωνικής προστασίας σε μη κρατικούς φορείς και 

• αναθεώρηση της σχέσης φορολογίας και συστήματος εισφορών (μη εργατικό 

κόστος) με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, τη  

δημιουργία ενός πιο φιλικού προς την απασχόληση περιβάλλοντος και τη 

χρηματοδότηση του κοινωνικού κράτους (Palier 2002, Ferrera 2008:94). 

 

Αν και οι παραπάνω αλλαγές επέδρασαν τόσο στον καταμερισμό ευθυνών στο 

«διαμάντι ευημερίας» (κράτος, αγορά, κοινωνία πολιτών, οικογένεια) (Lewis 1993, 

2007, Alber 1995, Anntonen and Sipila 1996, Saraceno 2002), όσο και στην αλλαγή 

αντίληψης των κοινωνικών δαπανών ως μέσο ανάπτυξης, ωστόσο δεν υπήρξε πλήρης 

νεοφιλελεύθερη επικράτηση. Η θεσμική «αντίσταση» και η πολιτική υποστήριξη του 

επιθυμητού από τους ευρωπαίους πολίτες –τη διατήρηση του ευρωπαϊκού κοινωνικού 

                                                 
39 Για εκτενή κάλυψη των μεταρρυθμίσεων που αφορούν τα θέματα των συντάξεων βλέπε ανάμεσα σε 
άλλα Immergut, Anderson and Schulze (2007). 
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κράτους– προώθησαν μια κοινωνική μεταρρύθμιση που η κεντρική της ιδέα 

εντοπίζεται σε πολιτικές φιλικές στην απασχόληση προσδιορίζοντας εκ νέου τον 

οικονομικό ρόλο της κοινωνικής πολιτικής (Palier 2004:10-11). 

 

1.6.2. Η ενεργητική διαχείριση της αγοράς εργασίας  

 

Κοινό χαρακτηριστικό όλων των συστημάτων κοινωνικής προστασίας είναι η ανάγκη 

να διατηρήσουν ή να ανακτήσουν τα υψηλά επίπεδα απασχόλησης. Όπως επισημαίνει 

ο Palier (2004), στόχος πλέον των κοινωνικών μεταρρυθμίσεων είναι η κατά βάση 

αύξηση των επιπέδων απασχόλησης και στη συνέχεια η μείωση των ποσοστών της 

ανεργίας, στοχοθεσία που βρίσκει ευθεία αναφορά στη Στρατηγική της Λισσαβώνας 

(ΣτΛ) και την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση (ΕΣΑ). Σε αυτό το 

πλαίσιο τρεις δέσμες μεταρρυθμίσεων έχουν λάβει χώρα δίνοντας προτεραιότητα 

στην απασχόληση. 

Η πρώτη ομάδα μεταρρυθμίσεων αφορά τις χρηματοδοτικές προϋποθέσεις του 

συστήματος κοινωνικής προστασίας. Υφίσταται μια μετακίνηση του συστήματος 

χρηματοδότησης από τις ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών-εργαζομένων που 

θεωρείται ότι πλήττουν την απασχόληση σε άλλες πηγές πόρων και φορολογικών 

εσόδων που διευρύνουν τη φορολογική βάση.40 Αν και όπως τονίζεται στην Κοινή 

Έκθεση του 2007-2008 για την κοινωνική προστασία, οι εισφορές εργοδοτών και 

εργαζομένων εξακολουθούν και συνεισφέρουν κατά μέσο όρο στο 60% των δαπανών 

για την κοινωνική προστασία, η κατάσταση αρχίζει και διαφοροποιείται κυρίως με 

δύο ομάδες χωρών τη Δανία , Ιρλανδία και Κύπρο όπου τα έσοδα από τη γενική 

φορολογία καλύπτουν το ένα τρίτο των δαπανών και τη Μ. Βρετανία Σουηδία, 

Πολωνία, Φιλανδία, Πορτογαλία και Λουξεμβούργο όπου το ποσοστό να αυξάνεται 

στο ήμισυ (Council of the European Union 2008a, Joint Employment Report). Όπως 

φαίνεται και από το σχετικό πίνακα (Πίνακας 1.6), κατά τη δωδεκαετία 1995-12006 

στην Ένωση των 15 τα κράτη μέλη αύξησαν τις γενικές εισφορές του κράτους κατά 

                                                 
40 Τέτοιες μέθοδοι αναπτύχθηκαν στη Γαλλία όταν το 1991 θεσπίστηκε ρύθμιση για τη χρηματοδότηση 
της κοινωνικής προστασίας και συνίστατο στη Γενική Κοινωνική Συνεισφορά (Contribution sociale 
généralisée, or CSG). Στη Γερμανία υπό το βάρος των υψηλών εισφορών υιοθετήθηκε ο οικολογικός 
φόρος που αφορούσε περιπτώσεις περιβαλλοντικής ρύπανσης και τα έσοδα θα χρηματοδοτούσαν 
κοινωνικές δαπάνες (Palier 2004:11) 
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15,5% και μείωσαν τις εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων κατά 2,3% και 16,6% 

αντιστοίχως. 
 

Πίνακας 1.6 Χρηματοδότηση κοινωνικής προστασίας ανά κατηγορία εισφορών (%) (1995-2006) 41 

Employers' social contribution 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
EU27 : : : : : : : : : : 38.6 38.2 
EU25 : : : : : 38.7 38.8 38.8 38.7 38.2 38.5 38.2 
EU15 39.2 38.9 38.6 38.3 38.0 38.7 38.9 38.9 38.8 38.2 38.6 38.3 
Euro area15 : : : : : 41.4 41.5 41.0 40.9 40.4 40.1 39.8 

 
Social contribution paid by the protected persons 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
EU27 : : : : : : : : : : 20.5 20.6 
EU25 : : : : : 22.2 21.6 20.7 21.1 20.9 20.5 20.7 
EU15 24.7 24.7 24.8 23.0 22.7 22.2 21.6 20.7 21.1 20.9 20.5 20.6 
Euro area 15 : : : : : 22.9 22.7 22.4 22.5 22.5 22.4 22.6 

 
General government contributions 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
EU27 : : : : : : : : : : 37.5 37.6 
EU25 : : : : : 35.5 36.0 37.1 36.9 37.7 37.6 37.7 
EU15 32.1 32.4 32.8 35.1 35.6 35.6 36.1 37.3 37.0 37.8 37.8 38.0 
Euro area 15 : : : : : 31.8 32.1 33.1 33.2 33.9 34.1 34.2 

 
Other receipts 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
             
EU27 : : : : : : : : : : 3.4 3.5 
EU25 : : : : : 3.6 3.6 3.4 3.3 3.2 3.3 3.5 
EU15 4.0 4.0 3.8 3.6 3.6 3.5 3.4 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 
Euro area 15 : : : : : 3.9 3.7 3.5 3.4 3.3 3.4 3.4 
Πηγή:Εurostat  

 

Η δεύτερη δέσμη μεταρρυθμίσεων αφορά το περιεχόμενο της συναίνεσης των 

οικονομολόγων και των σχεδιαστών πολιτικής, ότι η κατάρτιση και η 

επανεκπαίδευση του εργατικού δυναμικού αποτελεί πιο παραγωγικό τρόπο διάθεσης 

των κοινωνικών δαπανών αντί «παθητικών» αποζημιώσεων σε άνεργους. Εμπεριέχει 

θέσπιση αυστηρότερων κριτηρίων για την παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης, 

ρυθμίσεις που αφορούν τις διαδικασίες ευρέσεως εργασίας και διατάξεις για τη 

χορήγηση επιδομάτων και που συνοπτικά περιγράφονται με τον όρο ενεργητικές 

πολιτικές. Στο κεντρικό εννοιολογικό πυρήνα βρίσκεται η θέση ότι για να μειωθούν 
                                                 
41 Eurostat 2009 Social protection receipts by type - (% of total receipts) 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00108&plugi
n=1 
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τα επίπεδα ανεργίας θα πρέπει να ενισχυθούν τα επίπεδα ανταγωνιστικότητας του 

εργατικού δυναμικού, με όποιους πολιτικούς κινδύνους ενέχει μια τέτοια προσέγγιση 

αφού το βάρος του ανταγωνισμού πέφτει στους ανέργους (Begg et al. 2008:156). Με 

οικονομικούς όρους, οι ενεργητικές πολιτικές αφενός επιχειρούν να προσαρμόσουν 

τα κοινωνικά συστήματα προστασίας στην πλευρά της προσφοράς δίνοντας έμφαση 

στον περιορισμό των δαπανών κάνοντας τα τελευταία φιλικά προς την απασχόληση 

και αφετέρου επιχειρούν να αλλάξουν τα πρότυπα της εργασιακής συμπεριφοράς. 

Δίνεται λιγότερη έμφαση στην αντικατάσταση εισοδήματος και τονίζεται η παροχή 

κινήτρων για επιστροφή στην αγορά εργασίας (Palier 2004:12-13). Η κοινωνική 

προστασία προσανατολίζεται από τις παθητικές πολιτικές της εγγύησης του 

εισοδήματος για τους εκτός της αγοράς εργασίας στις ενεργητικές πολιτικές που 

παρέχουν κίνητρα και προωθούν την ένταξη των ατόμων στην αγορά. Κατά τη 

διάρκεια της δεκαετίας του 1990 η προσέγγιση αυτή βρήκε πρόσφορο έδαφος 

ανάπτυξης στην Ευρώπη (Clasen and Clegg 2006, Palier 2007 και οι ενεργητικές 

πολιτικές ενσωματώθηκαν σε όλους τους τύπους του κοινωνικού κράτους στην 

Ευρώπη.  

Στις σκανδιναβικές χώρες, το περιεχόμενο αυτής της μεταρρύθμισης βρήκε 

έδαφος ανάπτυξης μέσα από την ανανέωση της ιδέας για μια «εργασιακά ενεργή 

κοινωνία», της οποίας το περιεχόμενο προσδιορίζεται από τη λογική «όποιος μπορεί 

να εργαστεί πρέπει να εργαστεί». Η παραπάνω προσέγγιση συνοδοιπορεί με τον 

ανασχεδιασμό των αγορών εργασίας που εισάγεται με την έννοια της ευελισφάλειας 

που περιγράψαμε ανωτέρω με αρχή την Ολλανδία και τη Δανία την δεκαετία του 

1990 (Visser and Hemerijck 1997, Wilthagen and Tros 2004). Οι μεταρρυθμίσεις 

αναπτύσσονται σε τρεις κατευθύνσεις: στην πρώτη κατεύθυνση προσδιορίζονται οι 

κατηγορίες των ατόμων ικανών προς εργασία και των προϋποθέσεων προς 

αποχώρηση από αυτή, στη δεύτερη γίνονται περικοπές σε αποζημιώσεις και 

επιβάλλονται περιορισμοί στα επιδόματα ανεργίας και στην τρίτη ενδυναμώνονται οι 

προϋποθέσεις για τη συμμετοχή σε προγράμματα ενεργοποίησης.42 Τόσο η δανική 

όσο και η ολλανδική εμπειρία έχουν καταδείξει τη θετική επίδραση της μείωσης των 

παροχών προς τους ανέργους ανάλογα με τη δραστηριότητα που επιδεικνύουν οι 

τελευταίοι στα πλαίσια ευρέσεως εργασίας, αφού δεν μειώνει τα γενικά επίπεδα 
                                                 
42 Στο πνεύμα αυτό κινήθηκαν οι μεταρρυθμίσεις του 1994 για την απασχόληση και του 1997 για την 
κοινωνική αρωγή στη Δανία με τη τελευταία μάλιστα να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή 
δραστηριοτήτων προσανατολισμένων στην εργασία προκειμένου ο άνεργος να καλύπτεται από τη 
σχετική ασφάλεια για τους μη έχοντες απασχόληση (Palier 2004:11).   
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κοινωνικής ασφάλισης και ταυτοχρόνως αυξάνει τα επίπεδα αποδοχής (Begg et al. 

2008:156). Στις ενεργητικές πολιτικές εντάσσονται και οι άτυπες μορφές 

απασχόλησης με στόχο την αύξηση των επιπέδων απασχόλησης των γυναικών και 

των νέων. Οι συντηρητικές κυβερνήσεις στην Μ. Βρετανία προώθησαν τις 

ενεργητικές πολιτικές μέσα από τη λογική «η εργασία πρέπει να πληρώνεται», η 

οποία αναπτύχθηκε αφενός μέσα από τη μείωση της φορολογίας και των κοινωνικών 

παροχών κάτω από το επίπεδο του χαμηλότερου μισθού και αφετέρου μέσα από τη 

θέσπιση της προϋπόθεσης συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα και 

δραστηριοποίησης σε διαδικασίες εύρεσης εργασίας προκειμένου να καταβληθούν 

επιδόματα.43 Στις χώρες του ηπειρωτικού και του μεσογειακού προτύπου, το 

περιεχόμενο των αλλαγών προσδιορίζονταν από μεταρρυθμίσεις στα θέματα 

καταβολής επιδομάτων αυξάνοντας την αποζημίωση σε περίπτωση συμμετοχής σε 

εκπαιδευτικά προγράμματα, τη δημιουργία επιδοτούμενων θέσεων εργασίας και 

αυξήσεων στις δαπάνες εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Η τρίτη ομάδα μεταρρυθμίσεων αφορούσε την επέκταση δημοσίων κοινωνικών 

υπηρεσιών σχεδιασμένων να ισορροπήσουν εργασία και οικογενειακή ζωή. Η 

παραπάνω στρατηγική εξυπηρετούσε το στόχο της απασχόλησης διττά: αφενός 

διευκόλυνε τις γυναίκες που ήθελαν να εργαστούν αλλά οι οικογενειακές 

υποχρεώσεις που αφορούσαν κυρίως τη φροντίδα μελών της οικογένειας τους 

απέτρεπαν και αφετέρου οι ίδιες οι υπηρεσίες αποτελούσαν πηγή προσφοράς θέσεων 

εργασίας. Όπως είδαμε στην προηγούμενη ενότητα ήδη οι σκανδιναβικές χώρες είχαν 

υιοθετήσει τέτοιες στρατηγικές, ενώ στις χώρες του μεσογειακού Νότου τα ποσοστά 

συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας παραμένουν ακόμα και σήμερα 

χαμηλά με εξαίρεση την Πορτογαλία που επιτυγχάνει το στρατηγικό στόχο της 

Λισσαβώνας. 

Οι παραπάνω εντάσεις και τάσεις στην ουσία τους θέτουν ερωτήματα περί της 

αξιολόγησης της πορείας των μεταρρυθμίσεων και της μεθόδου που υιοθετείται από 

τους σχεδιαστές δημόσιας πολιτικής, θέμα που αποτελεί και αντικείμενο της 

επόμενης ενότητας. 

 

                                                 
43 Οι κυβερνήσεις των Εργατικών από το 1997 και στο πλαίσιο του New Deal παρέμειναν στην ίδια 
κατεύθυνση δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης καθώς και στην 
εποπτεία προγραμμάτων ευρέσεως εργασίας (Palier 2004:11). 
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1.7. Η προβληματική της αξιολόγησης και της πολιτικής μεθοδολογίας 

των μεταρρυθμίσεων 

 

1.7.1. Ιχνηλατώντας το χαρακτήρα της αλλαγής  

 

Η συζήτηση για την κρίση του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου πολλές φορές τείνει 

να διερμηνεύει τις αλλαγές με αρνητικούς όρους όπως για παράδειγμα με τη χρήση 

του όρου «οπισθοχώρηση», εστιάζοντας κυρίως στις περικοπές και στη σύγκριση με 

την ασφαλώς και ευνοϊκότερη οικονομική συγκυρία της «χρυσής περιόδου». 

Ωστόσο θα πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρως προσεχτικοί ως την εξαγωγή 

συμπερασμάτων και να αποφύγουμε ιδεολογικές κρίσεις που ενσωματώνονται ως 

αξιολογικές αναφορές για τρεις κυρίως λόγους: (α) αν και αναμφισβήτητα υφίστανται 

περικοπές σε ορισμένες παροχές του κοινωνικού κράτους, οι θεσμικές αντιστάσεις 

(Pierson 2001b, 2001c) όσο και η θεσμική προσαρμοστικότητα (Kuhnle 2000) 

λειτουργούν ως δυνάμεις αντί-βαρύτητας στις συρρικνωτικές τάσεις των προκλήσεων 

και των πιέσεων, γεγονός που θα διαπιστώσουμε στην αμέσως επόμενη ενότητα για 

τη νέα πολιτική του κοινωνικού κράτους, (β) οι ενεργητικές πολιτικές που αποτελούν 

κυρίαρχη πρόταση σήμερα, ενσωματωθεί από χρόνια στη σοσιαλδημοκρατική 

παράδοση (για παράδειγμα βλέπε Δανία, Σουηδία), ενώ η στοχοποίηση των παροχών 

αποτελεί εξορθολογισμό των κοινωνικών δαπανών με αναδιανεμητικό χαρακτήρα 

προς τους πιο ευάλωτους, ιδιαίτερα σε χώρες του ηπειρωτικού και μεσογειακού 

προτύπου που εμφάνιζαν μέχρι πρότινος μια αξιοσημείωτη υπερπροστασία στους 

εντός της αγοράς εργασίας (Ferrara 2008:95), (γ) ναι μεν έλαβαν χώρα περικοπές 

αλλά ταυτοχρόνως υπήρξε αύξηση δαπανών σε τομείς που έχουν να κάνουν με την 

κοινωνική επένδυση (κατάρτιση). 

Υπό το φως των παραπάνω παρατηρήσεων, η έρευνα υιοθετεί πιο μετριοπαθείς 

όρους44 προκειμένου να περιγράψει τη μετάβαση του κοινωνικού κράτους στη 

μεταβιομηχανική εποχή. Υπό αυτό το πνεύμα, ο όρος επανασχεδιασμός που 

χρησιμοποίησε αρχικά ο Pierson (1996a, 1998) και στη συνέχεια οι Ferrera, 

                                                 
44  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισήγαγε ήδη από το 1997 τον όρο εκσυγχρονισμό (modernization), σε 
επιστημονικό συμπόσιο στο European University Institute το 1998-1999 χρησιμοποιήθηκε ο όρος 
αναδιαμόρφωση (recasting), ενώ ο Pierson χρησιμοποίησε τον όρο αναδιάρθρωση (restructuring) που 
περιελάμβανε ως συνιστώσες: την επανα-εμπορευματοποίηση (re commodification), την ανάσχεση 
κόστους (cost containment), και τον επανασχεδιασμό (recalibration) (Ferrera 2008: 95).   
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Hemerijck και Rhodes (2000a) προκειμένου να περιγράψουν τη νέα εποχή, 

ανταποκρίνεται περισσότερο στις ανάγκες του παρόντος κειμένου αφού κατά αυτόν 

περιλαμβάνονται οι έννοιες του εξορθολογισμού (τροποποιήσεις των υπαρχόντων 

προγραμμάτων με στόχο τη συνάντηση με τις νέες ιδέες) και της επικαιροποίησης 

(πρωτοβουλίες υπό το πνεύμα των νέων κοινωνικών αναγκών) που όπως είδαμε 

αποτελούν βασικές συνιστώσες των μεταρρυθμίσεων. Επιπλέον η τελευταία ομάδα 

των ερευνητών χρησιμοποίησε την έννοια του επανασχεδιασμού προκειμένου να 

περιγράψει το θεσμικό αναπροσανατολισμό και την εκ νέου προκύπτουσα ισορροπία 

που χαρακτηρίζεται από: περιορισμούς εσωτερικών και εξωτερικών πιέσεων που 

προσδιορίζουν τις πολιτικές επιλογές, αλληλεξάρτηση των προσθαφαιρέσεων ως 

αποτέλεσμα των περιορισμών, μεταστροφή και έμφαση σε νέα εργαλεία κοινωνικής 

πολιτικής στη βάση των δυναμικών μεθόδων κοινωνικής και θεσμικής εκμάθησης 

(Ferrera 2008:96).45  

 

1.7.2. Η πολιτική του ανασχεδιασμού  

 

Οι περιορισμένοι πόροι που ωθούν τα κοινωνικά κράτη για αύξηση των επιπέδων 

απασχόλησης, οι αυστηρές συνθήκες δημοσιονομικής εξυγίανσης (Pierson 2001c), η 

ανάγκη να διανεμηθούν πόροι για την αντιμετώπιση νέων κοινωνικών κινδύνων 

(Bonoli 2005, Armingeon and Bonoli 2006, Taylor-Gooby 2004), καθώς και να 

διατεθούν κονδύλια για τις νέες πολιτικές (Esping-Andersen et al. 2002, Ferrera et al. 

2004) συγκροτούν ένα δύσκολο και αντιφατικό πλαίσιο όπου η πολιτική των 

πολιτικών απασχόλησης και των μεταρρυθμίσεων ελκύει το ενδιαφέρον της πολιτικής 

επιστήμης. Κάτω υπό ποιες συνθήκες προχωρούν οι μεταρρυθμίσεις; Ποιες είναι οι 

διαχωριστικές και συγκρουσιακές γραμμές και ποιοι είναι οι δρώντες; 

Η ικανότητα μεταρρύθμισης και η πολιτική των μεταρρυθμίσεων στα πλαίσια 

των διαφορετικών τύπων κοινωνικού κράτους αποτελούν τα πεδία δράσης που 

εστιάζει το ενδιαφέρον της η σύγχρονη βιβλιογραφία. Με σκοπό την ευρύτερη 

                                                 
45 Οι ερευνητές άρθρωσαν την έννοια του επανασχεδιασμού σε τέσσερις διαστάσεις: το λειτουργικό 
επανασχεδιασμό ώστε το κοινωνικό κράτος να ανταποκριθεί στους νέους κοινωνικούς κινδύνους, το 
διανεμητικό επανασχεδιασμό ώστε οι πλέον ευάλωτες ομάδες να ενισχυθούν ανάλογα, το θεωρητικό 
επανασχεδιασμό ώστε οι δύο πρώτες διαστάσεις να πλαισιωθούν από νόρμες, αξίες και επιχειρήματα 
και τον πολιτικό-θεσμικό επανασχεδιασμό που σχετίζεται με τα τους δρώντες και τα επίπεδα 
διακυβέρνησης της κοινωνικής προστασίας. Περισσότερα βλέπε Schmidt, (2000) καθώς και Ferrera, 
Hemerijck and Rhodes (2000a). 
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προσέγγιση των πολιτικών των μεταρρυθμίσεων στον ευρωπαϊκό χώρο θα 

αναπτύξουμε την προσοχή μας στην πρώτη διάσταση από τη στιγμή που η δεύτερη 

συνδέεται άμεσα με τη διαδικασία του εξευρωπαϊσμού που θα εξετάσουμε στο 

επόμενο κεφάλαιο και που αποτελεί και βασική συνιστώσα της διατριβής. 

Η ικανότητα μεταρρύθμισης των ανεπτυγμένων κρατών πρόνοιας αποτελεί τη 

βασική θεματική μιας συζήτησης που ξεκινά από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 και 

συνεχίζεται ως τις μέρες μας. Η νεο-θεσμική σχολή σκέψης με κεντρικό άξονα της 

ανάλυσης την έννοια της «προσήλωσης στο μονοπάτι», εστιάζει την προσοχή της 

στους περιορισμούς και τις ακαμψίες που εμποδίζουν τις μεταρρυθμίσεις στα 

ανεπτυγμένα κράτη πρόνοιας προερχόμενες από θύλακες αντίστασης που 

αντιτίθενται στις αναδιαρθρώσεις (Pierson 1996a, 2001a). Στην αντίθετη πλευρά, 

σχετική βιβλιογραφία αναπτύσσει τη θέση ότι μη δημοφιλείς μεταρρυθμίσεις 

εφαρμόζονται και στα ανεπτυγμένα κοινωνικά κράτη (Streeck and Thelen 2005, 

Hacker 2002), ενώ η θεωρία των πόρων ισχύος διατείνεται ότι ο προσανατολισμός 

των κομματικών σχηματισμών και η ταξική οργάνωση εξακολουθούν και επηρεάζουν 

το είδος και την πορεία των μεταρρυθμίσεων (Korpi and Palme 2004, Green–

Pedersen 2002). 

Η αρχή της συζήτησης προκλήθηκε με την παρατήρηση του Pierson (1994), ότι 

η περίοδος που ακολούθησε την «χρυσή» τριακονταετία και συνέπεσε με την 

πολιτική κυριαρχία νεοφιλελεύθερων πολιτικών σχηματισμών σε ΗΠΑ και Μ. 

Βρετανία δεν οδήγησε με την προβλεπόμενη νομοτέλεια της λογικής της θεωρίας των 

πόρων ισχύος σε πλήρη υποχώρηση του κράτους πρόνοιας, παρά μόνο εν μέρει. Τα 

σχετικά ευρήματα με ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες έδειξαν ότι τα κράτη 

πρόνοιας παρουσίασαν μεγαλύτερες αντοχές υπό τις νέες συνθήκες. Η παραπάνω 

αλήθεια οδήγησε τον Pierson να αναπτύξει τη θέση ότι η οπισθοχώρηση του 

κοινωνικού κράτους δημιουργεί νέες πολιτικές μεθοδολογίες που διαφοροποιούνται 

ως προς τη λογική τους από αυτή των πολιτικών επέκτασης του κοινωνικού κράτους 

που υιοθετήθηκε κατά την περίοδο άνθισης του κοινωνικού κράτους. Με άλλα λόγια, 

άλλη η πολιτική της οπισθοχώρησης και άλλη η πολιτική της επέκτασης (Ferrera 

2008:98). 

Η πολιτική της οπισθοχώρησης ή του ανασχεδιασμού εμπεριέχει τρεις ποιοτικές 

διαφορές σε σχέση με τη λογική της πολιτικής της επέκτασης: την αφαίρεση, την 

αλλαγή του status quo των ευνοημένων ομάδων και τη θεσμική αναδιάταξη με 

παράλληλη ανάπτυξη της λογικής της αποφυγής του πολιτικού κόστους και της 
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απόδοσης κατηγοριών ευθύνης (Weaver 1986). Η αφαίρεση δικαιωμάτων και 

παροχών πλήττει κατηγορίες πληθυσμού με κίνδυνο αυτές να «τιμωρήσουν» τη 

στιγμή των εκλογών, η διαδικασία συντελείται σε ένα ήδη διαμορφωμένο θεσμικό 

πλαίσιο που έχει προκύψει από την επέκταση του κοινωνικού κράτους, γεγονός που 

προκαλεί αντιδράσεις εντός του συστήματος και επηρεάζει τις σχέσεις των ομάδων 

συμφερόντων με θεσμούς ανατρέποντας τις υπάρχουσες ισορροπίες. Παράλληλα, 

όπως διαπιστώνει ο Weaver, αφενός οι πολιτικοί επιθυμούν περισσότερο να 

αποφύγουν το πολιτικό κόστος και λιγότερο να εισπράξουν τον έπαινο για ανάληψη 

πρωτοβουλιών (Weaver 1986:371) και αφετέρου οι πολίτες-ψηφοφόροι τείνουν να 

είναι πιο «ευαίσθητοι» στα κόστη δυνητικά ή πραγματικά παρά στα οφέλη που θα 

προκύψουν (Weaver 1986:373).  

Ο Pierson (1996a, 2001a), θεωρεί ότι προκειμένου οι παραπάνω δυσκολίες να 

ξεπεραστούν και να εφαρμοστούν περιοριστικές μεταρρυθμίσεις υιοθετούνται 

μέθοδοι και πολιτικές στρατηγικές σκόπιμης ασάφειας. Στο ίδιο πνεύμα, ο Palier 

(2007), εντοπίζει μεθοδολογίες quid pro quo και εξαιρέσεων συγκεκριμένων ομάδων-

ψηφoφορών από τις αρνητικές συνέπειες των αλλαγών, ενώ οι Bonoli (2001), Levy 

(1999) και Häusermann (2006) παρατηρούν τη χρήση στρατηγικών τύπου «διαίρε και 

βασίλευε» όπου είτε παρέχονται επιλεκτικές αποζημιώσεις σε ομάδες-δυνητικούς 

αντιπάλους προκειμένου να εξασφαλισθεί η κοινωνική ειρήνη, είτε στρέφονται 

κοινωνικές ομάδες έναντι αλλήλων. Στην ίδια λογική κινείται όπως έχουμε ήδη δει 

και το σκεπτικό της υιοθέτησης των Κοινωνικών Συμφώνων (Rhodes 2001, 

Ebbinghaus and Hassel 2000) ενώ τέλος ο Kitschelt (2001), αναπτύσσει το 

επιχείρημα ότι οι μη δημοφιλείς μεταρρυθμίσεις μπορούν να υιοθετηθούν από τις 

κυβερνήσεις που αντιμετωπίζουν ήσσονος σημασίας εκλογικούς κινδύνους. 

Επιχείρημα, το οποίο παραπέμπει στην λογική του «Nixon goes to China» που 

διατύπωσε η Ross (2000) και επικεντρώνεται στη λογική ότι οι αριστερού 

προσανατολισμού κυβερνήσεις είναι πιο εύκολο να υλοποιήσουν «επώδυνες» 

μεταρρυθμίσεις αφού συναντούν τη λιγότερη αντίσταση αφενός από τους 

ψηφοφόρους που εκτιμούν ότι κυβερνήσεις που αποκλίνουν προς τα αριστερά δεν 

δύναται να επιφέρουν σημαντικές αλλαγές και αφετέρου από τους πολιτικούς 
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σχηματισμούς δεξιού προσανατολισμού που δεν μπορούν να αντιτίθενται σε 

μεταρρυθμίσεις περιορισμού του κοινωνικού κράτους.46 

Επιπλέον, η συζήτηση περιστρέφεται και στο εύρος της οπισθοχώρησης του 

κράτους πρόνοιας, με μελέτες να επικεντρώνουν την προσοχή τους και να 

θεμελιώνουν την υποχώρηση του σε περιορισμούς των υπαρχουσών δαπανών 

(Schludi 2005, Streeck and Thelen 2005), ενώ ο Hacker (2002) αντιλαμβάνεται τον 

περιορισμό και στην αναποτελεσματικότητα των υπαρχόντων θεσμών λόγω των 

αναδιαρθρώσεων.47 Τέλος, η αντιπαράθεση των νεο-θεσμικών και των θεωρητικών 

των πόρων ισχύος μεταφέρεται και στο ρόλο των κομματικών σχηματισμών, στο 

είδος και το εύρος της υποχώρησης όπου οι μεν Pierson (2001b, 2001c) και Ross 

(2000) περιορίζουν το ρόλο του κομματικού προσανατολισμού, ενώ οι Korpi και 

Palme (2003) και Green-Pedersen (2001) εξακολουθούν και υποστηρίζουν τη 

σχετικότητα της τελευταίας παραμέτρου στο περιεχόμενο των μεταρρυθμίσεων. 

Προκειμένου να αξιολογηθούν οι παραπάνω προτάσεις και τα επιχειρήματα ως 

προς την ορθότητα και τη συνάφειά τους, θα πρέπει να υπάρξουν συγκρίσιμα 

στοιχεία για τα επίπεδα των παροχών ώστε να θεμελιωθεί η συζήτηση σε μια καθαρά 

συστηματική ανάλυση κάτι που μέχρι τώρα δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώς.48 Ωστόσο 

ασφαλείς παρατηρήσεις μπορούμε να διεξάγουμε ως προς την κατεύθυνση της 

έρευνας για τη νέα πολιτική των κοινωνικών κρατών. Σε αντίθεση με την 

επικρατούσα τάση της δεκαετίας του 1970 το κοινωνικό κράτος τώρα 

προσλαμβάνεται περισσότερο ως μια ανεξάρτητη μεταβλητή και λιγότερο ως 

εξαρτημένη, με αποτέλεσμα να αποδίδεται σημασία στη λογική και τη λειτουργία της 

θεσμική εξάρτησης υπό την έννοια της «προσήλωσης στο μονοπάτι». Δίδεται 

ιδιαίτερη βαρύτητα στις πολιτικές διαδράσεις των δρώντων εντός του συστήματος, 

στις χρονικές και αναπτυξιακές συνέχειες και ασυνέχειες που προσδιορίζουν 

χαρακτηριστικά και περιόδους του κοινωνικού κράτους (Ferrara 2008:99) Το 

κοινωνικό κράτος αναπτύσσει μια νέα πολιτική για τη διαχείριση των νέων κινδύνων 

                                                 
46 Για μια ανασκόπηση της συζήτησης βλέπε Green-Pedersen and Haverland (2002), Starke (2006). Η 
σχετική βιβλιογραφία έχει αναπτύξει επιπλέον διαστάσεις της παραπάνω συζήτησης και διερευνά το 
ρόλο των θεσμών, των ομάδων συμφερόντων και των κομματικών συμμαχιών στην προώθηση ή την 
αντίθεση σε μεταρρυθμίσεις του κοινωνικού κράτους σε διάφορους τομείς πολιτικής , ανάμεσα σε 
άλλα βλέπε Bonoli (2000), Schmidt (2000), Huber and Stephens (2001), Kitschelt (2001), Swank 
(2002), Immergut et al. (2007). 
47 Για την προβληματική της εξαρτημένης μεταβλητής και τον ορισμό της οπισθοχώρησης 
(retrenchment) βλέπε Green-Pedersen (2004), Starke (2006).   
48 Για μια πρώτη μελέτη περί συγκρίσιμων στοιχείων ανάμεσα σε άλλα βλέπε Scruggs and Allan 
(2006).  
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εμπεριέχοντας νέους λειτουργικούς και διανεμητικούς σχεδιασμούς που μεταβάλλουν 

το status quo προσδίδοντας νέο ενδιαφέρον στη σύγχρονη ανάλυση του κοινωνικού 

κράτους (Taylor-Gooby 2004, Armingeon and Bonoli 2006, Ferrera 2008:99).  

 

1.8. Ευρωπαϊκές εργαλειακές προσεγγίσεις επίτευξης στρατηγικών 

στόχων και η αναγκαιότητα της έρευνας του εξευρωπαϊσμού 

 

Στόχος της παρούσας ενότητας είναι να αποτελέσει το συνδετικό αρμό ανάμεσα στις 

βασικές προβληματικές του ευρωπαϊκού κοινωνικού κράτους όπως αυτές 

αναπτύχθηκαν στο κεφάλαιο και στην ανάγκη να διακριβωθεί και να μελετηθεί η 

υπερεθνική επίδραση (εξευρωπαϊσμός) στις νέες εθνικές προσαρμογές. Υπό αυτό το 

πνεύμα θα επιχειρήσουμε σε αδρές και μόνο γραμμές να δώσουμε το «ενωσιακό» 

στίγμα, αφού τόσο ο εξευρωπαϊσμός όσο και οι στρατηγικές της Ένωσης θα 

αποτελέσουν αντικείμενα μελέτης στα επόμενα κεφάλαια. 

Προκειμένου να αντιληφθούμε και να κατανοήσουμε τις αλλαγές και το 

περιεχόμενο αυτών στην κοινωνική πολιτική των ευρωπαϊκών κρατών είναι 

επιβεβλημένο να μελετήσουμε τις δράσεις στην πολυεπίπεδη δομή της ΕΕ και τον 

ιδιαίτερο ρόλο των θεσμών της, παρά το γεγονός ότι στερείται σαφούς και 

αποκλειστικής αρμοδιότητας στο πλαίσιο διατάξεων του πρωτογενούς δικαίου της. 

Ο ρόλος της ΕΕ στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής απέκτησε μια ιδιαίτερη 

δυναμική από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, κυρίως ως προσπάθεια να 

συμπληρωθεί το διευρυμένο χάσμα ανάμεσα στην ευρωπαϊκού χαρακτήρα κεντρικές 

οικονομικές πολιτικές και τις περιορισμένες στα εθνικά πλαίσια κοινωνικές πολιτικές 

(Palier 2004:21). Ο Delors ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε τον όρο «ευρωπαϊκό 

κοινωνικό πρότυπο» στα μέσα της δεκαετίας του 1990 για να υποδηλώσει τον 

διακριτό ευρωπαϊκό τρόπο ανάπτυξης όπου η οικονομική και κοινωνική πρόοδος 

συγχρονίζονται και να τον αντιδιαστείλει από τον αμερικανικό αγοραίο τρόπο 

ανάπτυξης. Εννοιολογικά ο παραπάνω όρος επιχειρήθηκε να διακριβωθεί μέσα από 

τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής για την κοινωνική πολιτική το 1994 μέσα όμως από 

ένα ευρύ ορισμό που ενσωμάτωνε στο περιεχόμενο του κοινή δέσμη αξιών την 

αφοσίωση στη δημοκρατία, την ατομική ελευθερία, τον κοινωνικό διάλογο τις ίσες 

ευκαιρίες την κοινωνική ασφάλεια και την αλληλεγγύη. Χωρίς να επεκταθούμε 
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περισσότερο αφού η ιδέα του ενιαίου «ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου» και η 

σύνδεσή του με την έννοια του εξευρωπαϊσμού θα μας απασχολήσει ως ξεχωριστή 

ενότητα στο επόμενο κεφάλαιο και θα αποτελέσει αντικείμενο ενδελεχούς ανάλυσης, 

θα περιοριστούμε απλώς να σημειώσουμε ότι ο τρόπος νοηματικής προσέγγισής του 

σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες διακρατικές ετερόκλιτες πραγματικότητες αφήνει 

τεράστια περιθώρια αφενός για το εάν υφίσταται ως πραγματικότητα και αφετέρου 

ποιο είναι το κανονιστικό του περιεχόμενο και πώς μπορεί να προσληφθεί ως πηγή 

εξευρωπαϊσμού.  

Μέχρι το 1994 το ενωσιακό πλαίσιο που αφορούσε την κοινωνική πολιτική 

διαμορφωνόταν από: κανονισμούς που αφορούσαν την ελεύθερη διακίνηση των 

εργαζομένων, οδηγίες που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια μετά την ΕΕΠ του 

1986 και συμφωνίες των κοινωνικών εταίρων μετά τη Συνθήκη του Μαάστριχτ το 

1993. Στην ουσία είχε προηγηθεί αυτό που εύστοχα περιγράφει ο Scharpf (2002:646), 

ως πολιτική αποσύνδεση της οικονομικής ολοκλήρωσης από τα θέματα κοινωνικής 

προστασίας. Αφορά την τάση που χαρακτήρισε την περίοδο από τη Συνθήκη της 

Ρώμης έως το Μάαστριχτ και επέτρεψε τα θέματα οικονομικής πολιτικής να 

αποτελέσουν το πλαίσιο αναφοράς και το θεματολόγιο της ευρωπαϊκής πολιτικής με 

όρους ολοκλήρωσης της αγοράς και φιλελευθεροποίησης, δίνοντας προνομιακή 

πρόσβαση στα οικονομικά συμφέροντα στη διαδικασία διαμόρφωσης των 

ευρωπαϊκών πολιτικών.49   

Η «παγκοσμιοποίηση» της ευρωπαϊκής οικονομίας και η προκληθείσα 

ασυμμετρία της αρνητικής και θετικής ολοκλήρωσης πολλαπλασίασε τους 

ανησυχούντες για ένα «κοινωνικό αγώνα» προς τα κάτω και για αθέμιτες μεθόδους 

κοινωνικού dumping, ενώ ενίσχυσε τους υποστηριχτές μιας πολυεπίπεδης 

διακυβέρνησης που σταδιακά θα διαμορφώνει μια ρυθμιστική τάξη και στο πλαίσιο 

της κοινωνικής πολιτικής. Η είσοδος του σκανδιναβικού κοινωνικού προτύπου 

συμπληρωματικότητας οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής και πολιτικής 

απασχόλησης ως αποτέλεσμα της διεύρυνσης (Σουηδία, Φιλανδία) και η αναθεώρηση 

της Ένωσης και των κρατών μελών του τρόπου προσέγγισης της κοινωνικής 

πολιτικής είχαν ως άμεση συνέπεια μια τριπλή ποιοτική διαφοροποίηση: (α) της 

απασχόλησης, που εκλαμβάνεται πλέον όχι ως μακροοικονομικό αποτέλεσμα αλλά 
                                                 
49 Είναι χαρακτηριστική η αναφορά στην έκθεση των εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «η 
ανάλυση της εξέλιξης των ευρωπαϊκών κοινωνικών πολιτικής δείχνει ότι παρά την μεγάλη πρόοδο που 
έχει επιτευχθεί η κοινωνική πολιτική πάντοτε ακολουθούσε «αισθμαίνουσα» την οικονομική 
ανάπτυξη» European Commission 2004c:31). 
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ως στόχος ανεξάρτητος, (β) της αντίληψης της κοινωνικής πολιτικής ως μορφή 

επένδυσης και όχι κόστους και (γ) του παραγωγικού ρόλου της κοινωνικής πολιτικής 

στο πλαίσιο του κύκλου ευελιξίας, ασφάλειας, προσαρμοστικότητας και 

απασχολησιμότητας (Fouarge 2003).   
 

Διάγραμμα 1.1 Η διάδραση των πολιτικών υπό την ενωσιακή θέαση 

 
Κοινωνική Πολιτική  

Κοινωνική Ποιότητα/Κοινωνική Συνοχή 

 
                                      Οικονομική Πολιτική                                Πολιτική Απασχόλησης  
                            Ανταγωνιστικότητα/Δυναμισμός                      Απασχόληση /Ποιότητα στην Εργασία 

 

Πηγή: Προσαρμοσμένο από European Commission (2002d:7). 

 
Τα αποτελέσματα της παραπάνω ποιοτικής μεταστροφής διαπιστώνονται σε δύο 

επίπεδα συναρτώμενα από τις αιτίες προέλευσης. Με έμμεσο τρόπο και χρονικά 

προηγηθέντα τα πρώτα δείγματα της νέας πολιτικής προσέγγισης εμφανίσθηκαν σε 

επίπεδο πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποφάσεων του ΔΕΚ και θέσεων 

του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου –για αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στους τομείς των 

συντάξεων, της υγείας και της απασχόλησης– και προήλθαν κυρίως ως αποτέλεσμα 

είτε άμεσων και μη σκόπιμων συνεπειών είτε διάχυσης της θεσμοποίησης της ενιαίας 

αγοράς αρχικά και της ΟΝΕ στη συνέχεια (Palier 2004:24).  

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, η αλλαγή προσέγγισης δρομολογείται σε τέσσερα 

στάδια: (α) με τη θεωρητική επεξεργασία της Επιτροπής της Λευκής Βίβλου για την 

Ανάπτυξη, την Ανταγωνιστικότητα και την Απασχόληση (1993),50 τη θέσπιση της 

ΕΣΑ και την ενδυνάμωση της κοινωνικής πολιτικής με συγκεκριμένες θεσμικές 

πρόνοιες στη Συνθήκη του Άμστερνταμ καθώς και την ενσωμάτωση του Κοινωνικού 

Πρωτοκόλλου του Μάαστριχτ σε αυτή, (β) με τη διαδικασία του Λουξεμβούργου το 

                                                 
50 Πρόκειται όπως θα δούμε στη συνέχεια για ένα από τα πλέον σημαντικά κείμενα της Επιτροπής για 
τη συγκεκριμένη θεματική. Υπό την προεδρία του Delors τίθεται τα θεωρητικά θεμέλια της πρότασης 
για νέες οικονομικές πολιτικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις που θα προωθήσουν την ανάπτυξη και 
την απασχόληση τοποθετώντας στο κέντρο της πολιτικής μεθοδολογίας την εργαλειακή προσέγγιση 
της κοινωνικής πολιτικής ως παραγωγικού συντελεστή (productive factor). 
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1997 που θέτει τους μηχανισμούς για την ΕΣΑ, (γ) με χρηματοδοτικά εργαλεία 

πολιτικής όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)51 και πολιτικής 

μεθοδολογίας όπως η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Ατζέντα52 και (δ) με τη ΣτΛ το 2000 και 

με την αναθεώρησή της στη συνέχεια, που θέτει ως στόχο την αύξηση των επιπέδων 

απασχόλησης και την μεταστροφή της προσοχής από τη μείωση της ανεργίας στη 

δημιουργία των προϋποθέσεων πλήρους απασχόλησης τοποθετώντας τη διάσταση της 

ΕΣΑ στο βασικό πυρήνα της. 

Με τη διαδικασία του Λουξεμβούργου εγκαινιάζεται μια καινοτόμος μορφή 

διακυβέρνησης αυτή της Ανοιχτής Μεθόδου Συντονισμού (ΑΜΣ). Στον πυρήνα της 

μεθοδολογίας της εντάσσεται η λογική της εναρμόνισης όχι όμως της νομοθεσίας ή 

των προγραμμάτων αλλά ιδεών, εννοιών, αντιλήψεων, γνώσης και κανόνων δράσης 

κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι πολιτικές να συγκλίνουν προς ένα κοινό οραματισμό. 

Βασικό μέλημα των ευρωπαϊκών θεσμών είναι η επεξεργασία μιας κοινής 

κατεύθυνσης κοινωνικής πολιτικής που θα ενσωματωθεί στο ευρωπαϊκό κοινωνικό 

πρότυπο και θα αποτελέσει μέρος της δράσης και της πολιτικής των ευρωπαίων 

εταίρων. Η σχετική διατύπωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (Lisbon Extraordinary 

European Council, Conclusions, 2000) για το ρόλο της ΑΜΣ είναι αποκαλυπτική:   

 

Στόχος της ΑΜΣ αποτελεί η οργάνωση μιας αλληλοδιδακτικής μεθόδου 

για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων που η νέα παγκόσμια 

οικονομία θέτει εντός ενός πλαισίου που όμως θα σέβεται τις εθνικές 

διαφορές. 

 

Αποτέλεσμα των παραπάνω πρωτοβουλιών και πολιτικών είναι η δημιουργία ενός 

πολυεπίπεδου συστήματος διακυβέρνησης και η μετάβαση από τα κυρίαρχα κράτη 

πρόνοιας στα οιονεί ημικυρίαρχα (Hemerijck, Rhodes, Ferrera, 2000a:59, Schrapf 

2001), αφού ναι μεν η αρμοδιότητα της κοινωνικής πολιτικής και δη της πολιτικής 

                                                 
51 Ο ρόλος του ΕΚΤ όπως διατυπώνεται στο σχετικό κείμενο του Κανονισμού: «Τα καθήκοντα του 
ΕΚΤ είναι η στήριξη μέτρων που αποσκοπούν στην πρόληψη και την καταπολέμηση της ανεργίας, την 
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης στην αγορά εργασίας 
με στόχο την αύξηση του επιπέδου απασχόλησης, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη 
βιώσιμη ανάπτυξη και την οικονομική και κοινωνική συνοχή. Το ΕΚΤ πρέπει, ιδίως, να συνεισφέρει 
στις ενέργειες που αναλαμβάνονται με βάση την ΕΣΑ και τις κατευθυντήριες γραμμές για την 
απασχόληση.» Κανονισμός (ΕΚ) 1784/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
12ης Ιουλίου 1999, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο [Επίσημη Εφημερίδα L 213 της 
13.8.1999]. 
52 Πενταετές αναθεωρούμενο σχέδιο νομοθετικών, πολιτικών και χρηματοδοτικών δεσμεύσεων της 
Επιτροπής με στόχο την Κοινωνική Ευρώπη. 
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απασχόλησης εξακολουθεί και παραμένει στην ουσία στο πεδίο της εθνικής πολιτικής 

αλλά εντός ενός περιοριστικού πλαισίου με την παρουσία της Ένωσης να επιφέρει 

ποιοτικές προσθαφαιρέσεις.53 Πιο συγκεκριμένα, δημιουργείται ένα δίκτυο πολιτικής 

πέρα και πάνω από το κράτος κινητοποιώντας κοινωνικούς εταίρους (ETUC, 

Businesseurope-πρώην UNICE), θεσμοποιώντας διαδικασίες (κοινωνικός διάλογος, 

ευρωπαϊκό κοινωνικό θεματολόγιο) που ξεπερνούν τη κρατική δημόσια σφαίρα, ενώ 

διευρύνεται ο ρόλος των ευρωπαϊκών θεσμών (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΔΕΚ). 

Ταυτόχρονα και παράλληλα με την «πρόσθεση» πραγματοποιείται «μερική 

αφαίρεση» της αυτονομίας του κράτους στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, αφενός 

με μια σειρά διατάξεων παραγώγου κοινοτικού δικαίου (κανονισμοί, οδηγίες)54 που 

επιφέρουν λειτουργικές διαφοροποιήσεις και αφετέρου με μια επέκταση της έννοιας 

της κοινωνικής ιθαγένειας μη περιορίζοντας την απόδοση κοινωνικών παροχών 

αποκλειστικά στους έχοντες την εθνική ιθαγένεια (Hemerijck, Rhodes, Ferrera, 

2000a:60-61).55 Υπό το πρίσμα των παραπάνω παρατηρήσεων προκύπτει το 

συμπέρασμα ότι αν και καθοριστικός παράγων κοινωνικής πολιτικής παραμένει το 

κράτος το εύρος, ο βαθμός και ο χαρακτήρας των μεταρρυθμίσεων περιορίζεται, 

εμπλουτίζεται και επηρεάζεται από την υπερεθνική ρυθμιστική παρέμβαση( Rhodes 

1998). 

Η τωρινή συγκυρία αποτελεί σε θεωρητικό επίπεδο τη βάση για μια νέα ανάπτυξη 

της κοινωνικής Ευρώπης θεμελιωμένη σε μια νεωτερική αρχιτεκτονική σχεδιασμού 

πολιτικής απασχόλησης, όπου ο ρόλος της Ένωσης –και άρα του εξευρωπαϊσμού που 

προκύπτει από τη διάδραση υπερεθνικού και εθνικού επιπέδου– αποτελεί καταλυτικό 

παράγοντα επανασχεδιασμού του κοινωνικού κράτους. Διαδικασία που για να 

αποδειχθεί επιτυχημένη πρέπει αφενός να υπερβεί τη βασική ασυμμετρία ανάμεσα 

στις λειτουργίες της κοινωνικής πολιτικής και της οικονομικής ολοκλήρωσης σε 

ενωσιακό επίπεδο και αφετέρου να αποδεχθεί ότι μπορεί να λειτουργήσει στο πλαίσιο 

                                                 
53 Αναφορικά με τις αρμοδιότητες η Επιτροπή είναι κατηγορηματική: “social policy is a core 
responsibility of Member States. In accordance with the principle of subsidiarity, Europe deals only 
with matters where an EU solution makes more sense” (European Commission 2000d:3). 
54 Θα πρέπει να τονιστεί ότι ρυθμίσεις όπως η εισαγωγή της ειδικής πλειοψηφίας, οδηγίες, κανονισμοί 
και αποφάσεις του ΔΕΚ αφορούν περισσότερο τομείς όπως η υγιεινή και η ασφάλεια των χώρων 
εργασίας με την εφαρμογή του άρθρου 118Α της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης και λιγότερο το σκληρό 
πυρήνα της πολιτικής απασχόλησης που μας ενδιαφέρει άμεσα, ωστόσο είναι ενδεικτικές των τάσεων 
λειτουργικής διεύρυνσης  που επικρατούν. 
55 Η παραπάνω παρατήρηση συνδέεται άμεσα με τη λογική συνέχεια της κοινωνικής πολιτικής που 
ακολουθεί την οικονομική πολιτική αφού κατά βάση στηρίζεται στη συμβατότητα με την κοινοτική 
αρχή της ελεύθερης μετακίνησης. και βρίσκεται σε εναρμόνιση με το σχήμα Rokkan περί λειτουργικής 
και εδαφικής επέκτασης του κοινωνικού κράτους.  
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των εθνικών ιδιαιτεροτήτων και της επίμονης αναφοράς σε αυτές –εκ μέρους των 

κρατών ως μέσο πολιτικής νομιμοποίησης στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής– στο 

βαθμό που καθίσταται αδύνατη η συμφωνία κοινών ευρωπαϊκών λύσεων (Scharpf, 

2002:652). 

Λόγω της αδυναμίας της κοινοτικής νομοθεσίας να υπερβεί τον ελάχιστο κοινό 

παρονομαστή της απαιτούμενης συμφωνίας των 27 (Scharpf, 2002), η ΕΈ επιλέγει τις 

οριζόντιες μεθόδους του ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου και των διαδικασιών 

«ήπιας» νομοθεσίας όπως η ΑΜΣ και η ΕΣΑ ως ειδικότερη έκφραση αυτής στον 

τομέα της Απασχόλησης για να απαντήσει στην παραπάνω ασυμμετρία. Με την ΑΜΣ 

και την ΕΣΑ που βασίζεται στην αρχή της επικουρικότητας συγκροτείται ένα πλαίσιο 

πολιτικής που χαρακτηρίζεται από ολοκληρωμένες κατευθύνσεις οικονομικής και 

κοινωνικής πολιτικής και πολιτικής απασχόλησης πάνω σε κοινά αποδεκτούς 

στόχους και σε ένα πλαίσιο μεθοδολογίας που υιοθετεί αλληλοδιδακτικές μεθόδους 

και ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες ελέγχου και αξιολόγησης, αποτελώντας 

ταυτοχρόνως πεδίο προβληματισμού και εισαγωγής νέων ιδεών όπως της ενεργού 

συμπερίληψης, του ενεργητικού κράτους πρόνοιας και της ευελισφάλειας. 

Ο διαδικαστικός χαρακτήρας της παραπάνω μεθόδου μπορεί να προσδώσει την 

απαραίτητη δυναμική για σύγκλιση των εθνικών μεταρρυθμιστικών στρατηγικών αν 

και σε μεγάλο βαθμό αυτό εξαρτάται από τη διάθεση των κρατών να συνεργαστούν, 

να εντοπίσουν τις βέλτιστες πρακτικές καθώς και την αποτελεσματικότητα του 

δημόσιου ελέγχου. Επιχειρείται να συγκροτηθεί ένα σύστημα που σε θεωρητικό 

επίπεδο και επίπεδο διακηρυγμένων στόχων σέβεται τις εθνικές ιδιαιτερότητες και 

νομιμοποιεί τη διαφορετικότητα (Hemerijck, 2002), συγκλίνει σε προσανατολισμούς, 

ερμηνευτικά σχήματα και προσδιορισμούς προβλημάτων στοχεύοντας αφενός να 

επηρεάσει τις εθνικές μεταρρυθμίσεις και αφετέρου να ορίσει μια κοινωνική Ευρώπη 

που προσπαθεί να πετύχει μια έλλογη ισορροπία ελεύθερων αγορών και κοινωνικής 

αλληλεγγύης, οικονομικής μεγέθυνσης και κοινωνικής ανάπτυξης με όρους 

κοινωνικής δικαιοσύνης του Rawls.56 

Τη θεωρία του εξευρωπαϊσμού, τη μεθοδολογική και εργαλειακή προσέγγισή του 

στον τομέα της απασχόλησης μέσω της ΑΜΣ και της ΕΣΑ και την 

αποτελεσματικότητα του, θα τις εξετάσουμε στα επόμενα κεφάλαια. Αυτό που θα 

πρέπει να σημειώσουμε εδώ είναι ότι η επιλογή της παραπάνω μεθόδου 
                                                 
56 Σύμφωνα με τον Rawls οποιαδήποτε απόκλιση από την αρχή της ίσης διανομής είναι αποδεκτή 
μόνον όταν κατευθύνει μεγαλύτερα οφέλη προς τους έχοντες μεγαλύτερη ανάγκη (Rawls 1971).  
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εξευρωπαϊσμού που απομακρύνεται από τις «σκληρές» δικαιικές εφαρμογές και 

υιοθετεί οριζόντιες προσεγγίσεις, μπορεί κατά τη γνώμη του γράφοντος να 

ενσωματώσει αξιακά στοιχεία όπως αυτά της ενσωμάτωσης και της μείωσης της 

κοινωνικής ανασφάλειας, που ναι μεν την απομακρύνουν από μια μονοσήμαντη 

αναφορά στην παγκοσμιοποίηση ως βασικό παράγοντα αλλαγής, αλλά σε μεγάλο 

βαθμό η επικράτηση και ο προσανατολισμός των αξιακών αυτών στοιχείων 

εξαρτάται από το περιεχόμενο που αποδίδεται στον όρο «ευρωπαϊκό κοινωνικό 

πρότυπο», τον ιδιαίτερο ρόλο των εγχώριων εθνικών δομών και δρώντων και την 

έμφαση στην εξισορρόπηση της οικονομικής και της κοινωνικής πολιτικής με 

αποφυγή επικυριαρχίας της πρώτης επί της δεύτερης.  
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2. Εξευρωπαϊσμός και θεωρητικές προσεγγίσεις 

 

2.1.  Εισαγωγικές επισημάνσεις 

 

Αναμφίβολα ο εξευρωπαϊσμός συμβάλλει στην κατανόηση του μεταβαλλόμενου 

χαρακτήρα της διακυβέρνησης και της φύσης του κράτους, εσωτερικοποιώντας 

στοιχεία διεθνούς διακυβέρνησης στο τρόπο ανάπτυξης των προτύπων της δημόσιας 

πολιτικής και της πολιτικής ως δράσης. Το παρόν κεφάλαιο επιχειρεί να προσεγγίσει 

θεωρητικά το φαινόμενο-διαδικασία του εξευρωπαϊσμού και να ιχνηλατήσει τις 

πρώτες εμπειρικές ενδείξεις για τον εξευρωπαϊσμό των πολιτικών απασχόλησης ως 

απάντηση, στην κρίση του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου που ήδη περιγράψαμε 

στο προηγούμενο κεφάλαιο. 

Η δομή του κειμένου μπορεί να αποτυπωθεί ως εξής: στην πρώτη ενότητα 

επιχειρείται να οριοθετηθεί το θεωρητικό πλαίσιο της συζήτησης και να περιγραφεί 

το πως συστηματοποιείται η σχετική έρευνα περί εξευρωπαϊσμού. Στη δεύτερη 

προσδιορίζονται οι νέες ερευνητικές κατευθύνσεις που λαμβάνει η εξέλιξη της 

θεωρητικής συζήτησης, ενώ στην τρίτη αναζητείται ένας λειτουργικός ορισμός 

εργασίας που θα προσαρμόζεται στη φύση της παρούσας διατριβής. Στην τέταρτη, 

πέμπτη, έκτη, έβδομη και όγδοη ενότητα η έρευνα προσεγγίζει και αναλύει τη 

θεωρητική φύση του εξευρωπαϊσμού, τον συνδέει με τη νεο-θεσμική θεωρία, 

εντοπίζει κρίσιμους μηχανισμούς και μεταβλητές, προσδιορίζει αποτελέσματα και 

καθορίζει τον τρόπο αξιολόγησης τους. Στην ένατη ενότητα, επιχειρείται μια πρώτη 

προσέγγιση της σχέσης εξευρωπαϊσμού και πολιτικών απασχόλησης, διατυπώνονται 

οι δύο ειδικές υποθέσεις εργασίας και περιγράφονται τα δυο κυρίαρχα πρότυπα 

εξευρωπαϊσμού που οι πολιτικές απασχόλησης δύνανται να ακολουθήσουν. Στη 

δέκατη ενότητα, διατυπώνονται συμπεράσματα σχετικά με τη φύση του υπό μελέτη 

φαινόμενου και πραγματοποιείται η σύνδεση με τα επόμενα στάδια της διατριβής. 
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2.2. Tο θεωρητικό πλαίσιο του εξευρωπαϊσμού 

 

2.2.1. Στην αναζήτηση της αναγκαιότητας του όρου 

 

Υπό ποια διαδικασία και με ποια αποτελέσματα οι ενωσιακές πολιτικές επηρεάζουν 

και διαπερνούν τα πολιτικά συστήματα των καρτών μελών; Ο εξευρωπαϊσμός 

παράγων σύγκλισης των κρατών μελών ή οι υπάρχουσες εθνικές πολιτικοδιοικητικές 

δομές τον εκτρέπουν σε διαφορετικές κατευθύνσεις; Έχει αλλάξει η Ένωση τα 

εγχώρια πολιτικά και διοικητικά συστήματα, το περιεχόμενο και τον τρόπο άσκησης 

των δημόσιων πολιτικών; Αν ναι, ποιοι είναι οι μηχανισμοί αλλαγής και πως 

πραγματοποιείται αυτή η αλλαγή; 

Οι παραπάνω ερωτήσεις αποτελούν τον πυρήνα της θεματικής συζήτησης και 

μιας ολοένα και αυξανόμενης σε όγκο βιβλιογραφίας για τον εξευρωπαϊσμό ιδιαίτερα 

από τις αρχές της δεκαετίας του 1990.57 Υφίσταται μια διαρκής διαλογική αναζήτηση 

με κεντρικό άξονα τις προσαρμοστικές ικανότητες των εγχώριων δημόσιων 

πολιτικών και πολιτικών συστημάτων στις ευρωπαϊκές προκλήσεις με αντιτιθέμενες 

προσεγγίσεις, στρεφόμενη είτε σε μεθοδολογικά ζητήματα και ερευνητικά 

σχεδιάσματα είτε σε εμπειρικές αναλύσεις από μελετητές τόσο της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης όσο και της σχολής της συγκριτικής ανάλυσης. Αν και, όπως 

επισημαίνει ο Mair (2004:337), η αναφορά στο πολυάριθμο των δημοσιεύσεων 

αποτελεί πλέον κοινοτυπία, ο ίδιος προσθέτει ότι η εννοιολογική προσέγγιση του 

εξευρωπαϊσμού παραμένει σχετικά ασαφής ίσως και εξαιτίας και αυτής της 

διατομεακής και πολυπληθούς προσέγγισης (Mair 2004:338).  

Ο εξευρωπαϊσμός ως όρος καθίσταται τόσο ευρύς ώστε να καλύπτει όχι μόνο 

πολιτικές αλλά και δομές, θεσμούς και οργανισμούς (Radaelli 2003a, Vink 2003). Το 

πρώτο βασικό ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί αφορά την αναγκαιότητα του όρου. 

Γιατί χρειαζόμαστε τον όρο του εξευρωπαϊσμού; Σε ποιες εξελίξεις ανταποκρίνεται 

το περιεχόμενο του; Ποιες είναι οι βασικές υποθέσεις εργασίας και πως 

συστηματοποιείται η έρευνα γύρω από αυτόν; 

                                                 
57 O Featherstone παρατηρεί ότι στις αρχές της δεκαετίας του 1990 οι δημοσιεύσεις–εκδόσεις για τον 
εξευρωπαϊσμό κυμαίνονταν στις δέκα κατά μέσο όρο ο αριθμός των τελευταίων αυξήθηκε στις 22 το 
2000 και 24 το 2001 (Featherstone 2003:5).   
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Ο εξευρωπαϊσμός, ως έννοια, αναδύεται και αναπτύσσεται ως το αποτέλεσμα των 

εσωτερικών αλλαγών της θεωρίας της ενοποίησης, με άλλα λόγια αποτελεί ιδέα 

ενδογενή της εξέλιξης της θεωρίας της ολοκλήρωσης (Caporaso 2005:1). Η ανάγκη 

χρήσης του όρου διαπιστώνεται στη σχετική αδυναμία του υπάρχοντος λεξιλογίου να 

περιγράψει τις επιπλέον διαστάσεις της ολοκλήρωσης (Caporaso 2005:3). Η 

μετάβαση από ένα αποκεντρωμένο σύστημα ισορροπίας ισχύος σε μια πρωτόλεια 

μορφή Ευρωπαϊκής πολιτείας, κατάστησε εμφανές ότι η παραδοσιακές θεωρίες της 

ολοκλήρωσης ήταν ανεπαρκείς στο να περιγράψουν και να εξηγήσουν τις εξελίξεις 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο κρατών μελών. 

Ο εξευρωπαϊσμός αποτελεί το τρίτο στάδιο της εξέλιξης της θεωρίας της 

ολοκλήρωσης και της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Το πρώτο στάδιο, με 

κυρίαρχή μεθοδολογική προσέγγιση μιας από «κάτω προς τα πάνω» αιτιώδους 

ανάλυσης, συμπυκνώνει τη μετάβαση από ένα αποκεντρωμένο σύστημα ισορροπίας 

ισχύος συντονισμένο με διμερείς και πολυμερείς διαπραγματεύσεις προς τον 

περιφερειακό οργανισμό εν είδει μιας εν μέρει υπερεθνικής πολιτείας με ικανότητα 

αυτορρύθμισης. Το δεύτερο στάδιο, περιλαμβάνει την ανάπτυξη και τη θεσμοποίηση 

της ευρωπαϊκής τάξης με αρμοδιότητες σε ζωτικούς τομείς πολιτικής και με κυρίαρχη 

πρόσληψη την Ένωση ως πολυεπίπεδο θεσμικό μόρφωμα, ενώ στο τρίτο στάδιο ο 

όρος «εξευρωπαϊσμός» επινοείται για να μπορεί να απαντηθεί το ερώτημα του πως η 

ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και οι όροι της ευρωπαϊκής διαμόρφωσης πολιτικής 

επηρεάζουν τα κράτη μέλη.  

Με δεδομένο το διαφορετικό ρυθμό εφαρμογής των κοινοτικών ρυθμίσεων και 

την ετερογένεια των κρατών μελών, ο εξευρωπαϊσμός ανταποκρίνεται στην 

εννοιολογική δυσκολία να περιγραφούν οι επιδράσεις της ολοκλήρωσης στις 

εγχώριες δομές. Μέσω αυτού, αφενός τονίζεται ο ρόλος των ευρωπαϊκών πολιτικών 

και των θεσμών ως ανεξάρτητων μεταβλητών στις εγχώριες πολιτικές 

προσανατολίζοντας τη μεθοδολογική προσέγγιση της αιτιότητας από «πάνω προς τα 

κάτω», διερευνώντας το πώς η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση επηρεάζει τις εγχώριες δομές 

και αφετέρου αναλύεται η διαδικασία βάσει της οποίας οι εγχώριες δομές  

προσαρμόζονται στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση (Caporaso 2005: 7-8). Στο διάγραμμα 

2.1 απεικονίζονται οι οριζόντιες και κάθετες λειτουργίες εξευρωπαϊσμού και της 

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης (Schmidt 2002b:896).  
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Διάγραμμα 2.1 Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και εξευρωπαϊσμός  

 

                                            Ενωσιακό σύστημα λήψης απόφασης  

                                                                     

               

 Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση                                                Εξευρωπαϊσμός 

                                 

                                     Κράτη μέλη; πολιτικές και πρακτικές  

 

 

Πηγή: Προσαρμοσμένο από Schmidt 2002b:896 

 

Ο εξευρωπαϊσμός συνεισφέρει στην ανάδυση νέων γνώσεων, ερμηνειών και 

ερωτημάτων σε τρεις βασικές κατευθύνσεις: στην κατανόηση και την ανάλυση της 

εγχώριας επίδρασης των διεθνών πολιτικών, στην εισαγωγή πρότυπων διεθνούς 

διακυβέρνησης στις εγχώριες πολιτικές υπό όρους ερευνητικών σχεδιασμάτων και 

στη σχέση μεταξύ φορέα πολιτικής και αλλαγής (Radaelli 2004a:2). Ο 

εξευρωπαϊσμός προσδιορίζει ζητήματα και θέτει ερωτήματα μετα-οντολογικής 

φύσεως, χωρίς να εξετάζει άμεσα την ίδια την ολοκλήρωση θεωρώντας ότι η 

τελευταία εκδιπλώνεται (Radaelli 2004a:3). Το θεωρητικό εγχείρημα του 

εξευρωπαϊσμού συνίσταται στο να επιστρέψουν οι εγχώριες δομές και πολιτικές στο 

κέντρο της έρευνας, μετακινώντας τον ερευνητικό φακό από την εξέταση ζητημάτων 

περί της ισορροπίας ισχύος ανάμεσα στο κράτος και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και 

την οντολογική φύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τα συνοδευτικά ερωτήματα περί 

της περισσότερο ή λιγότερο διακυβερνητικής ή υπερεθνικής φύσης του εγχειρήματος. 

Ο εξευρωπαϊσμός γίνεται διπλά κατανοητός ως διαδικασία αντίδρασης και 

προσαρμογής στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και ως παράδειγμα δημιουργικής και 

διακριτικής χρήσης της έννοιας της «Ευρώπης» ακόμη και σε περίπτωση απουσίας 

προσαρμοστικής πίεσης (Radaelli 2003a). 

 

2.2.2. Η συστηματοποίηση της έρευνας του εξευρωπαϊσμού 

 

Ένας ικανός αριθμός θεωρητικών επιχείρησε να διεισδύσει στο πεδίο του 

εξευρωπαϊσμού Lavdas (1997, 2002, 2007), Paraskevopoulos 2001a, 2001b), 
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Paraskevopoulos and Leonardi 2004), Bomberg and Peterson (2000), Börzel (1999, 

2002, 2003) Börzel and Risse (2000), Buller and Gamble (2002), Bulmer and Burch 

(2001) Bulmer and Radaelli (2004), Olsen (2002), Dyson (1999, 2002), Dyson and 

Goetz (2003), Caporaso (2005) Featherstone and Kazamias (2001), Featherstone and 

Radaelli (2003a, 2003b), Bulmer and Lequense (2005), Goetz and Hix (2001), Howell 

(2004), Ladrech (1994,2002), Radaelli (2000, 2003a, 2004a, 2009), Risse et al. 

(2001), Bache (2008), Graziano and Vink (2006). Αν επιχειρήσουμε να 

σχηματοποιήσουμε το πως η αντίληψη του όρου του εξευρωπαϊσμού εξελίσσεται στο 

χρόνο, θα διακρίνουμε τρεις διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης που αναπτύσσονται 

σε δύο διαδοχικές φάσεις: 

Ο πρώτος τρόπος προσέγγισης συνδέεται άμεσα με την κατανόηση του 

εξευρωπαϊσμού μέσα από τη σφαίρα των θεωριών της ολοκλήρωσης των ευρωπαϊκών 

σπουδών, ενώ ο δεύτερος και ο τρίτος υιοθετώντας μεθοδολογικά σχήματα μελέτης 

από «πάνω προς τα κάτω» και αντιστρόφως εστιάζουν την προσοχή τους στην 

επίδραση της Ένωσης στις εγχώριες δομές. 

 

2.2.3.  Η πρώτη φάση μελέτης  

 

Σύμφωνα με την πρώτη προσέγγιση που χρονικά ταυτίζεται και με την πρώτη φάση 

μελέτης, ο εξευρωπαϊσμός συνδέεται με τη θεωρία της περιφερειακής ολοκλήρωσης 

και συναντάται με τις ερμηνείες για την αναδυόμενη Ευρωπαϊκή πολιτεία. Οι θεωρίες 

του νεο-λειτουργισμού και του διακυβερνητισμού αποτελούν το κυρίαρχο θεωρητικό 

υπόστρωμα ανάλυσης, ενώ η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση προσλαμβάνεται ως 

ανεξάρτητη μεταβλητή μέσω της οποίας μελετώνται οι συνέπειες στα πεδία της 

κυριαρχίας και της αυτονομίας των κρατών μελών.58  

Οι διακυβερνητικές προσεγγίσεις προσλαμβάνουν τα κράτη μέλη και τις 

κυβερνήσεις τους ως τους βασικούς μοχλούς της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης με 

βασική προτεραιότητα την προστασία των γεωπολιτικών συμφερόντων και την 

προώθηση των εθνικών οικονομικών ενδιαφερόντων τους (Hoffmann 1982, Taylor 

1991, Moravcsik 1993, Moravcsik 1998). Στην επιτομή των θέσεων του 

διακυβερνητισμού για τον εξευρωπαϊσμό στο έργο το Moravcsik (1994) ‘Why the 

European Community strengthens the State’, το βασικό συμπέρασμα που προέκυπτε 
                                                 
58 Για μια επισκόπηση της θεωρητικής συζήτησης της πρώτης φάσης βλέπε  ανάμεσα σε άλλα. 
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ήταν ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ενισχύει τις εθνικές κυβερνήσεις αφού οι 

τελευταίες ελέγχουν το ρυθμό της ολοκλήρωσης και οι υπερεθνικοί θεσμοί ασκούν 

μικρή ανεξάρτητη επιρροή. Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ενδυναμώνει τον έλεγχο των 

εθνικών κυβερνήσεων επί εσωτερικών θεμάτων αφού αυτές δύνανται να μεταφέρουν 

τα τελευταία στον εκτελεστικό έλεγχο σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Στον αντίποδα της παραπάνω τοποθέτησης, βρίσκονται οι προσεγγίσεις του νεο-

λειτουργισμού και της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης που δίνουν έμφαση αφενός στα 

εγχώρια συμφέροντα (εργοδοτικές ενώσεις, εργατικά σωματεία, περιφέρειες), τα 

οποία πιέζουν για περισσότερη ολοκλήρωση ώστε να προωθήσουν τα δικά τους 

ιδιαίτερα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα και αφετέρου στους υπερεθνικούς 

δρώντες (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΔΕΚ), που αποβλέπουν να αυξήσουν την εξουσία 

των ευρωπαϊκών θεσμών επί των κρατών μελών (Haas 1958, Sandholtz and Stone 

Sweet 1998, Hooghe and Marks 2001). Ο Sandholtz (1996:403), εκτιμά ότι η 

ολοκλήρωση δημιουργεί νέες επιλογές για τους εγχώριους δρώντες στις επιλογές των 

συμμαχιών και των πεδίων δράσης, προκαλώντας αλλαγές στους εγχώριους θεσμούς 

και τις πολιτικές. Σε παρόμοιο κλίμα και σε απάντηση στο φιλελεύθερο 

κρατοκεντρικού χαρακτήρα διακυβερνητικό επιχείρημα του Moravcsik, οι Marks et 

al. (1996) διαπιστώνουν σειρά τρόπων όπου τα κράτη μέλη ή οι κυβερνήσεις χάνουν 

μέρος της εξουσίας τους σε σχέση με την ΕΕ. Μην απορρίπτοντας τον κεντρικό ρόλο 

των εκτελεστικών φορέων του κράτους (Hooghe and Marks 2001:3), διατυπώνεται η 

άποψη ότι το κράτος δεν μονοπωλεί τη διαμόρφωση πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

κάνοντας τρεις υποθέσεις εργασίας: 

 

• οι αρμοδιότητες για τη διαμόρφωση πολιτικής διαμοιράζονται από δρώντες σε 

διαφορετικά επίπεδα και όχι αποκλειστικά από το κράτος,  

• η συλλογική λήψη αποφάσεων ανάμεσα στα κράτη μέλη συνεπάγεται την 

απώλεια ελέγχου για μεμονωμένα κράτη (κυρίως μέσα από τη χρήση της ειδικής 

πλειοψηφίας στο Συμβούλιο), 

• τα πολιτικά πεδία αλληλοσυνδέονται και οι υπο-εθνικοί παράγοντες 

δραστηριοποιούνται σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο δημιουργώντας 

διακρατικές ενώσεις (Hooghe and Marks 2001: 3-4).  
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Ανάμεσα στα δυο αυτά θεωρητικά παραδείγματα συγκροτείται ένας τρίτος πόλος 

που απορρίπτει τη κοινή θέση των παραπάνω προσεγγίσεων περί παιγνίου εξουσίας 

μηδενικού αθροίσματος ανάμεσα στην Ένωση και τα κράτη μέλη. Η Kohler-Koch και 

οι συνεργάτες της διατύπωσαν το επιχείρημα του μετασχηματισμού της 

διακυβέρνησης. Κεντρική ιδέα του επιχειρήματος αποτελούσε η σκέψη ότι η 

ολοκλήρωση μετακίνησε όχι μόνο την κατανομή εξουσίας ανάμεσα στα πολυεπίπεδα 

σχήματα εξουσίας, αλλά παράλληλα και τα όρια ανάμεσα στις σφαίρες του δημόσιου 

και του ιδιωτικού (Kohler-Koch 1996: 360). Η παραπάνω αλλαγή μετασχηματίζει τις 

θεσμικές δομές και τις πολιτικές διαδικασίες και άρα τη φύση και το χαρακτήρα του 

ίδιου του κράτους (Kohler-Koch and Eising 1999). 

Οι προσεγγίσεις του διακυβερνητισμού και του νεο-λειτουργισμού αναπτύσσουν 

μια επιχειρηματολογία που συνδέεται περισσότερο με την κατάσταση του κράτους 

την ενισχυμένη ή αποδυναμωμένη θέση του, την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, τη 

διακυβέρνηση και λιγότερο με το φαινόμενο και τη διαδικασία του εξευρωπαϊσμού. 

Στην περίπτωση της διακυβερνητικής προσέγγισης, παρατηρείται περιορισμός εύρους 

πρόσληψης της κατανόησης του ρόλου των εγχώριων παιχτών στη διαμόρφωση του 

εθνικών θέσεων και άρα στη μελέτη του εξευρωπαϊσμού, αφού αφενός το κράτος 

προσλαμβάνεται ως ενιαίος δρων που επιδιώκει στόχους πλήρως εναρμονισμένους 

και ορθολογικά προσεγγισμένους στη λογική των σχετικά σταθερών «εθνικών 

συμφερόντων» και αφετέρου αγνοούνται οι σύνθετες διαδράσεις στα πολλαπλά 

επίπεδα διαμόρφωσης της ευρωπαϊκής πολιτικής που επηρεάζουν τις ενωσιακές 

εξελίξεις και έχουν ως πρωταγωνιστές εγχώριους δρώντες (Lavdas 1997:33-37). Η 

παραπάνω περιοριστική λογική εντείνεται στο βαθμό που το ενωσιακό θεσμικό 

οικοδόμημα προσλαμβάνεται ως το επιφαινόμενο των διακρατικών σχέσεων 

παραλείποντας τον αυτόνομο ρόλο που διαδραματίζουν οι ενωσιακοί θεσμοί (Lavdas 

2997:33). Η περίπτωση της νεολειτουργικής προσέγγισης, αν και εστιάζει στο 

υπερεθνικό επίπεδο, η βασική αδυναμία της εντοπίζεται στην απουσία μιας 

επεξεργασμένης θεώρησης για τον πραγματικό και ερμηνευτικό ρόλο των εγχώριων 

δομών ως ενδιάμεσων μηχανισμών που λειτουργούν είτε ως διέξοδοι, είτε ως σημεία 

εγκλωβισμού ανάμεσα στο εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο και επηρεάζουν τις 

ενωσιακές εξελίξεις σε επίπεδο πολιτικών θεσμών και πολιτικών (Lavdas 1997:32, 

37). Ωστόσο θα πρέπει να αναγνωρισθεί ότι σε αυτές πρέπει να πιστωθεί το 

«άνοιγμα» της έρευνας στο πεδίο του εξευρωπαϊσμού, που αν και δεν θα 
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αποτελέσουν πεδίο της μελέτης μας για λόγους επιστημονικής πληρότητας θα πρέπει 

να αναφερθούν. 

 

2.2.4. Η δεύτερη φάση μελέτης   

 

Σε αντίθεση με τη φιλελεύθερη διακυβερνητική προσέγγιση που τονίζει τις εγχώριες 

καταβολές των ευρωπαϊκών πολιτικών (Moravcsik 1993,1998), οι νέες ερευνητικές 

κατευθύνσεις του εξευρωπαϊσμού προσφέρουν τη μελέτη της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης με τη «δεύτερη εικόνα αντιστραμμένη» (second image reversed) 

(Gourevitch, 1978). Δηλαδή η αναλυτική προσοχή μεταφέρεται στις εγχώριες 

αλλαγές θεσμικού ή μη χαρακτήρα που προκαλεί η διαδικασία της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης, εμπλουτίζοντας τη μελέτη της τελευταίας όχι ad hoc (Caporaso 

2005:15) αλλά προσθέτοντας μια επιπλέον διάσταση στις παραδοσιακές θεωρητικές 

προσεγγίσεις της ολοκλήρωσης του νεο-λειτουργισμού, της υπερεθνικής 

διακυβέρνησης και σε κάποιο βαθμό της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης.  

Υπερβαίνοντας τον κλασσικό προσανατολισμό των θεωριών ολοκλήρωσης, η 

μελέτη του εξευρωπαϊσμού στο εγχώριο επίπεδο έδωσε έμφαση αφενός στη 

διοικητική προσαρμογή των κρατών μελών που συνεπάγεται η συμμετοχή στην 

Ένωση (Rometch and Wessels 1996, Meny et al. 1996, Kassim et al. 2000, Zeff and 

Pirro 2001) και αφετέρου στις αλλαγές που προκαλούνται στην οργανωσιακή λογική 

των εθνικών πολιτικών και των όρων διαμόρφωσης της δημόσιας πολιτικής σε 

ευρύτερο επίπεδο (Ladrech 1994:69-70).  

Ρίχνοντας φως σε ερωτήματα και θεματικές λιγότερο προβεβλημένες που 

σχετίζονται κυρίως με ζητήματα εφαρμογής των ευρωπαϊκών πολιτικών, οι μελετητές 

του εξευρωπαϊσμού επιχείρησαν να ερμηνεύσουν τις διαφορές στους ρυθμούς 

μεταφοράς των κοινοτικών οδηγιών στα εγχώρια εθνικά συστήματα (Börzel 2002 

Mastenbroek 2003) καθώς και ζητήματα εφαρμογής είτε σε εθνικές δομές (Lavdas 

1997, Falkner 2001), είτε σε συγκεκριμένα πεδία πολιτικής όπως περιβάλλον (Knill 

1998, Haverland 2003), μεταφορές (Heritier et al. 2001), κοινωνική πολιτική (Falkner 

et al. 2005, Falkner 2003, 2006, Graziano 2003) (Graziano and Vink 2006:2-3), 

περιφερειακή πολιτική (Paraskevopoulos 2001a, 2001b, Paraskevopoulos Leonardi 

2004). Άλλωστε όπως επισημαίνει ο Sverdrup (2006), η αφετηριακή λογική του 

εξευρωπαϊσμού διαμορφώνεται υπό το σκεπτικό ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση 
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παραμένει ανολοκλήρωτο εγχείρημα όσο οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν εφαρμόζονται 

συμφώνως με τις προθέσεις τους (Vink and Graziano 2006:3). 

Επικεντρώνοντας την αναλυτική προσοχή μας στη δεύτερη και τρίτη προσέγγιση 

επί του εξευρωπαϊσμού που στην ουσία αποτελούν και το βασικό πεδίο έρευνας και 

προτού εστιάσουμε σε κάθε μια ξεχωριστά, αξίζει να επισημανθεί κάτι που θα 

αναλυθεί και ιδιαιτέρως, ότι το βασικό θεωρητικό υπόβαθρο και των δύο αναλύσεων 

επί του εξευρωπαϊσμού αποτελεί η θεσμική θεωρία και οι διακλαδώσεις που η 

τελευταία αναπτύσσει. 

 

2.2.4.1. Η «από πάνω προς τα κάτω» προσέγγιση (top down approach)  

 

Η δεύτερη προσέγγιση που υιοθετεί μια μεθοδολογική ανάλυση από «πάνω προς τα 

κάτω» βασίζεται στην αιτιώδη «αλυσίδα»: πίεση εκ των άνω (Ευρωπαϊκή Ένωση) → 

ενδιάμεσες μεταβλητές → αντιδράσεις → αλλαγή σε εγχώριο επίπεδο59 που 

σχηματοποιήθηκε από τον Caporaso (2005) (Radaelli 2005: 4). Άρχισε να 

εμφανίζεται στις δεκαετίες του 1970 και 1980 αλλά απέκτησε μια ιδιαίτερη δυναμική 

τη δεκαετία του 1990 (Marks, Hooghe and Blank 1996, Goetz and Hix 2000 Dyson 

and Goetz (2002) Cowles, Caporaso and Risse 2001, Heritier et. al 2001, Börzel and 

Risse 2000, 2003 ). 

Διαπιστώνονται δυο συνθήκες προκείμενου να υπάρξει εγχώρια αλλαγή ως 

ανταπόκριση στον εξευρωπαϊσμό. Η πρώτη συνθήκη αναφέρεται στη λογική ότι ο 

εξευρωπαϊσμός πρέπει να γίνει αντιληπτός ως κάτι μη συμβατό μεταξύ των 

διαδικασιών, των πολιτικών και των θεσμών σε ενωσιακό επίπεδο και εγχώριο 

επίπεδο. Ο βαθμός της καταλληλότητας οδηγεί σε προσαρμοστικές πιέσεις που 

αποτελούν αναγκαία αλλά όχι επαρκή συνθήκη για την εγχώρια αλλαγή. Η δεύτερη 

συνθήκη, αφορά τους παράγοντες διευκόλυνσης (θεσμοί και δρώντες) που 

ανταποκρίνονται στις πιέσεις και προκαλούν την αλλαγή (Börzel Risse 2003:58). 

Το μεγαλύτερο μέρος της ανάλυσης πριν από τη δεκαετία του 1990 

επικεντρώθηκε κυρίως στην ιδέα της εφαρμογής των ευρωπαϊκών πολιτικών σε 

εθνικό επίπεδο. Η πίεση έγινε αντιληπτή κυρίως στο πεδίο της αναγκαιότητας 

μεταφοράς της κοινοτικής νομοθεσίας στο εθνική έννομη τάξη, ενώ το ενδιαφέρον 

                                                 
59 Συμπεριλαμβανομένης και της αντίστασης και της ακινησίας ως προϊόντα της διαδικασίας. 
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των ενδιάμεσων μεταβλητών περιορίστηκε κυρίως στο κομματικό σύστημα, την 

πολιτική κουλτούρα και τον τύπο του διοικητικού συστήματος (Radaelli 2005:5). 

Στις μελέτες από το 1990 και ύστερα, αν και διακρίνουμε τη χρήση διαφορετικών 

ορισμών σχετικά με τον εξευρωπαϊσμό κάτι που θα αναλύσουμε σε σχετική ενότητα, 

διαπιστώνουμε μια σύγκλιση σε επίπεδο θεματικής ανάλυσης και συμπερασμάτων. Ο 

Ladrech (1994), αν και παραδέχεται κάτι που αποτελεί κοινό τόπο των μελετών ότι η 

ομογενοποίηση και η εναρμόνιση των εθνικών πρακτικών δεν προβλέπεται αφού οι 

προϋπάρχουσες εθνικές δομές και εσωτερικές εξελίξεις παρεμβάλλονται 

μετριάζοντας το εύρος και το βάθος των «εξωτερικών» πιέσεων, στην προσπάθειά 

του να ορίσει τον εξευρωπαϊσμό (1994:69-70) μιλά για: 

 

Αλλαγή της οργανωσιακής λογικής των εθνικών πολιτικών και των όρων 

διαμόρφωσης δημόσιας πολιτικής ως μέρος του αναπροσανατολισμού 

της κατεύθυνσης και της διαμόρφωσης πολιτικής.  

 

Ιδιαίτερη δυναμική στην υπό εξέταση προσέγγιση προσέδωσε η συλλογική 

μελέτη των Cowles, Caporaso και Risse (2001). Η πίεση προσεγγίστηκε με τον όρο 

«καταλληλότητα προσαρμογής» που δεν περιορίζεται μόνο στη συμβατότητα ή όχι 

των κοινοτικών πολιτικών με τις εθνικές πολιτικές, αλλά συμπεριλαμβάνει δομικές 

και θεσμικές προσαρμογές. Χαμηλή συμβατότητα υπονοεί υψηλές προσαρμοστικές 

πιέσεις προς το κράτος και αντιστρόφως, ενώ κάνοντας σαφή διάκριση στα τρία 

επίπεδα πολιτικής, δημόσια πολιτική (policy), πολιτικοί θεσμοί (polity) και πολιτική 

ως δράση (politics) προσδιορίζεται η εγχώρια επίδραση του εξευρωπαϊσμού και 

επιχειρείται να ανιχνευθούν στοιχεία εγχώριας αλλαγής. 

Αν και γίνεται αποδεκτό ότι ο εξευρωπαϊσμός αποτελεί μια αμφίδρομη 

διαδικασία, η προσοχή εστιάζεται κατά βάση στο τι εισάγεται προς τα κάτω, από το 

επίπεδο της Ένωσης προς στις εγχώριες δομές, ενώ μελετάται το «ασύμβατο» δύο 

κατηγοριών εγχώριων δομών, αφενός των δομών δημόσιας πολιτικής και αφετέρου 

των θεσμικών δομών των εγχώριων συστημάτων της οικονομίας και της κοινωνίας 

ως σύνολο (Cowles et al. 2001:3). Το «ασύμβατο» των πολιτικών της Ένωσης με 

αυτών του εθνικού επιπέδου ισοδυναμεί με προβλήματα συμμόρφωσης που 

προκαλούνται από τη δυσαρμονία στόχων και ρυθμίσεων που ασκούν 

προσαρμοστικές πιέσεις στους εγχώριους θεσμούς (Börzel 2000). Καθώς τα 

προσαρμοστικά κόστη αυξάνονται, τα κράτη μέλη επιδιώκουν να «μεταφέρουν» προς 
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τα «πάνω» τις πολιτικές τους ώστε να μειώσουν τα προβλήματα συμμόρφωσης 

(Borzel Risse 2003:62). 

Το «ασύμβατο» των θεσμών προκαλεί τους εγχώριους κανόνες, τις διαδικασίες 

και τις συλλογικές αντιλήψεις που συνδέονται με αυτές. Αν και το θεσμικό 

«αταίριαστο» είναι λιγότερο άμεσο συγκριτικά με αυτό των δημόσιων πολιτικών, 

ωστόσο μπορεί να προκαλέσει ουσιώδεις προσαρμοστικές πιέσεις μακροπρόθεσμου 

χαρακτήρα, θίγοντας ακόμη και τις συλλογικές προσλήψεις στις εθνικές ταυτότητες 

και βασικές νόρμες όπως αυτή της κρατικής κυριαρχίας (Börzel Risse 2003:63). Θα 

πρέπει να επισημανθεί ότι οι αλλαγές στις προσαρμοστικές πιέσεις παρουσιάζονται 

ως προϊόντα ανακλαστικού και όχι εθελοντικού χαρακτήρα με βασική έμφαση στις 

θεσμικές και πολιτικές (policy) διαστάσεις της αλλαγής. 

Οι Risse et al. (2001), Paraskevopoulos (1998, 2001a, 2001b), θεωρούν ότι ο 

βαθμός καταλληλότητας της προσαρμογής αποτελεί αναγκαία αλλά όχι επαρκή 

συνθήκη για την πρόκληση εγχώριας αλλαγής. Δεύτερη απαραίτητη προϋπόθεση 

αποτελούν οι δρώντες και οι θεσμοί που προκαλούν την αλλαγή. Οι εσωτερικοί 

θεσμοί και ιδιαίτερα τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της προϋπάρχουσας θεσμικής 

δομής σε εθνικό και υπο-εθνικό επίπεδο διακυβέρνησης επηρεάζουν τη διαδικασία 

αλλαγής (Παρασκευόπουλος 2007:341). Οι ενδιάμεσες μεταβλητές προσδιορίζονται 

στη λογική της θεσμικής θεωρίας, με αναφορές είτε στο πλαίσιο των κοινωνικών 

κονστρουκτιβιστών είτε σε αυτό των θεσμιστών της ορθολογικής προσέγγισης και όχι 

ad hoc στη λογική των ιδιαιτεροτήτων των εθνικών πολιτικών συστημάτων (Börzel 

and Risse 2003). Η έμφαση στη μια ή την άλλη κατεύθυνση καθορίζει το πώς γίνεται 

αντιληπτή η προσαρμοστική πίεση και ποια κατεύθυνση ακολουθεί ο εξευρωπαϊσμός.  

Προσδιορίζονται πέντε ενδιάμεσες μεταβλητές που καθορίζουν το εύρος των 

αλλαγών εξαιτίας της πίεσης προσαρμογής και ευθύνονται για τις διαφοροποιήσεις 

στην επίδραση του εξευρωπαϊσμού στα κράτη μέλη. Τα πολλαπλά σημεία 

αρνησικυρίας, οι θεσμοί που διευκολύνουν τη διαδικασία προσαρμογής, οι εθνικές 

οργανωτικές κουλτούρες, η διαφορετική θέση των εγχώριων θεσμών στα σχήματα 

εξουσίας και η διαδικασία μάθησης (Cowles et al. 2001:2).  

Κατά Risse et al.(2001), η εγχώρια αλλαγή προκαλείται αφενός από την ύπαρξη 

ασυμβατότητας που δημιουργεί περιορισμούς και νέες ευκαιρίες των οποίων το 

τελικό αποτέλεσμα προσδιορίζεται από την ικανότητα των εγχώριων δρώντων να 

αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες και να αποφύγουν τους περιορισμούς –περίπτωση ευθέως 

υπαγόμενη στην ορθολογική προσέγγιση της θεσμικής θεωρίας– και αφετέρου από 
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την ανάδυση νέων κανόνων, νορμών και πρακτικών στις οποίες τα κράτη μέλη 

εκτίθενται και τις οποίες καλούνται να τις ενσωματώσουν στις εγχώριες δομές τους 

μέσω της κοινωνικοποίησης και της εκμάθησης –περίπτωση υπαγόμενη ευθέως στην 

θεωρία των κοινωνικών θεσμιστών– οδηγώντας είτε σε φαινόμενα θεσμικού 

ισομορφισμού, είτε αντίδρασης και απορρόφησης στο υπάρχον γνωσιακό πλαίσιο. Θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι οι δυο προαναφερθείσες λογικές όπως θα δούμε και 

αναλυτικά οδηγούν σε διαφορετικά αποτελέσματα αναφορικά με το βαθμό και την 

κατεύθυνση της εγχώριας αλλαγής (Börzel and Risse 2003:69). 

Τα ευρήματα της παραπάνω μελέτης αντιστοιχούσαν με αυτά του Ladrech 

αναφορικά με το αποτέλεσμα ων εγχώριων προσαρμογών αφού αυτές έχουν «εθνικό 

χρώμα» (Cowles et al. 2001:1). Οι Bulmer και Burch (1998), σε εμπειρική τους 

μελέτη για τη Μ. Βρετανία βασισμένοι στις θεωρητικές υποδείξεις των ιστορικών 

θεσμιστών και δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στην πολιτική διάσταση, καταλήγουν στο 

συμπέρασμα ότι ναι μεν οι αλλαγές που συντελούνται είναι ουσιώδεις αλλά το εύρος 

τους εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του κεντρικού διοικητικού μηχανισμού, θέση 

που ερμηνεύει και τις διαφορετικές αφετηριακές γραμμές των εθνικών προσαρμογών 

(Bulmer and Burch 1998:606). 

Η ανάπτυξη της θεματικής της εγχώριας προσαρμογής στις πιέσεις του 

εξευρωπαϊσμού πραγματοποιήθηκε από τον Olsen (2002:10), ο οποίος διαπίστωσε 

διαφοροποίηση της επίδρασης του εξευρωπαϊσμού που οφείλεται τουλάχιστον σε δύο 

λόγους: (α) στις διαφορετικού βαθμού προσαρμοστικές πιέσεις που προέρχονται εκ 

των άνω (ΕΕ) και που οφείλονται στη νομική βάση της πίεσης (ρυθμίσεις «σκληρού» 

ή «ήπιου» δικαίου), στο βαθμό θεσμικής ανάπτυξης των ενωσιακών θεσμών που 

προωθούν την αλλαγή και στις αρμοδιότητες στο υπό εξέταση πεδίο πολιτικής60 και 

(β) στις ισχυρές, διαφορετικές και μακράς διάρκειας θεσμικές παραδόσεις 

συγκρότησης και λειτουργίας του κράτους που χαρακτηρίζουν την ευρωπαϊκή 

πολιτική τάξη.  

Συνοψίζοντας, για τη δεύτερη προσέγγιση επί του εξευρωπαϊσμού παρατηρούμε 

ότι οι ερευνητές αν και υιοθετούν διαφορετικούς ορισμούς κάτι που θα δούμε στη 

συνέχεια, διαπιστώνουν ότι οι συνέπειες της ΕΕ στις εγχώριες πολιτικές διαφέρουν 

τόσο ανάμεσα στα κράτη μέλη όσο και εντός των κρατών κατά μήκος των 

                                                 
60 Κάτι που επισημαίνει και οι Knill and Lehmkuhl (2002) όταν συμφωνεί πως ο μηχανισμός του 
εξευρωπαϊσμού και όχι τόσο η ίδια η πολιτική (policy) καθορίζει το εγχώριο αποτέλεσμα των 
ευρωπαϊκών πολιτικών. 
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διαφορετικών τομέων πολιτικής, δρώντων και θεσμών. Η ποικιλομορφία αυτή 

οφείλεται τόσο εξαιτίας του διαφορετικού βαθμού προσαρμοστικής πίεσης εκ των 

άνω (ΕΕ), όσο και στις διαφορετικές αποκρίσεις των εγχώριων δρώντων και θεσμών 

στις πιέσεις προσαρμογής που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις εγχώριες 

προτιμήσεις και πρακτικές. Ο χαρακτήρας της προσαρμογής έχει περισσότερο 

ανακλαστικό και μη εθελοντικό χαρακτήρα δίνοντας έμφαση στην τελική κατάσταση, 

με άλλα λόγια ο εξευρωπαϊσμός είναι το τελικό προϊόν της διαδικασίας 

προσαρμοστικής πίεσης και αντίδρασης. 

Η βιβλιογραφία προσέγγισης μελέτης του εξευρωπαϊσμού από «πάνω προς τα 

κάτω» διαμορφώνει τις ακόλουθες υποθέσεις εργασίας: 

 

• οι προϋπάρχουσες εγχώριες δομές και εσωτερικές εξελίξεις είναι πιθανό να έχουν 

ένα ρόλο εσωτερικού «φιλτραρίσματος» των εξωτερικών πιέσεων του 

εξευρωπαϊσμού, με αποτέλεσμα οι εγχώριες προσαρμογές να αποκτούν ένα 

«εθνικό» χρώμα, ενώ παράλληλα οι προσαρμοστικές πιέσεις δεν οδηγούν 

υποχρεωτικά σε εγχώρια αλλαγή, 

• οι αποφάσεις εκ των άνω έχουν μεγαλύτερο βαθμό επιτυχούς εφαρμογής όσο 

μεγαλύτερος είναι ο βαθμός νομικής υποχρέωσης και όσο περισσότερο τα μέρη 

που καλούνται να εφαρμόσουν έχουν εμπλακεί στην διαμόρφωση της ρύθμισης, 

• ο μηχανισμός του εξευρωπαϊσμού παρά η εκάστοτε πολιτική καθορίζει σε μεγάλο 

βαθμό τα αποτελέσματα και το εύρος των αλλαγών σε εγχώριο επίπεδο και  

• ο εξευρωπαϊσμός έχει μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας όταν συνυπάρχει η εγχώρια 

διοικητική και η πολιτική υποστήριξη για συμμόρφωση. 

 

2.2.4.2. Η «από κάτω προς τα πάνω προσέγγιση» (bottom up approach) 

 

Η τρίτη προσέγγιση δίνοντας έμφαση σε μια μεθοδολογική ανάπτυξη από «κάτω 

προς τα πάνω» ακολουθεί έναν διαφορετικό ερευνητικό μονοπάτι. Αντί να 

θεωρηθούν οι πολιτικές της Ένωσης ως ανεξάρτητες μεταβλητές και να επιχειρείται 

να ανιχνευθούν οι συνέπειες στους εγχώριους θεσμούς και πολιτικές, η έρευνα ξεκινά 

και καταλήγει στο επίπεδο των εγχώριων δρώντων. Κατά αυτό τον τρόπο, ο 

εξευρωπαϊσμός όπως διατυπώνεται εύστοχα από τον Gualini (2003), δεν είναι το 

φαινόμενο που εξηγεί τις εξαρτημένες μεταβλητές (explanans) αλλά το «πρόβλημα» 
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που πρέπει να εξηγηθεί (explanandum), εκθέτοντας κατά αυτόν τον τρόπο τα όρια 

των εξαρτημένων και ανεξάρτητων μεταβλητών (Radaelli 2005:5). Έχει ως 

αφετηριακή γραμμή τους δρώντες, τους πόρους και το διεξαχθέντα διάλογο σε εθνικό 

επίπεδο και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα συμφέροντα, τις πεποιθήσεις, τις αξίες και τις 

ιδέες των δρώντων. Με άλλα λόγια, δίνεται προσοχή στη δυναμική της πολιτικής 

διάστασης της προσαρμογής και όχι τόσο στη θεσμική προσαρμογή όπως κάνει η 

δεύτερη προσέγγιση. Κάνοντας χρήση χρονικών συνεχειών ανίχνευσης αιτιότητας, η 

προσέγγιση από «κάτω προς τα πάνω» επιχειρεί να διακριβώσει πότε, εάν και πώς η 

Ένωση προκαλεί αλλαγή σε κάποια από τις συνιστώσες του υπό εξέταση συστήματος 

διάδρασης, συγκροτώντας ένα μηχανισμό μελέτης της επίδρασης που επεκτείνει το 

παραδοσιακό πλαίσιο που οριοθετείται από το σχήμα της πίεση προσαρμογής εκ των 

άνω και της εσωτερικής αντίδρασης. Υπό αυτές τις συνθήκες, μια ουσιώδης διαφορά 

σε σχέση με τη δεύτερη προσέγγιση είναι ο ρόλος της καταλληλότητας της 

προσαρμογής των Caporaso, Cowles και Risse που στην προκειμένη περίπτωση δεν 

θεωρείται απαραίτητη αλλά ούτε αναγκαία συνθήκη για εσωτερική αλλαγή.  

Σειρά μελετών (Knill and Lehmkuhl 2002, Heritier and Knill 2001, Haverland 

2000, Thatcher 2004), ανέπτυξαν τις μεθοδολογικές τους προσεγγίσεις 

αμφισβητώντας το κατά ποσό η ύπαρξη του «κενού» της καταλληλότητας 

προσαρμογής αποτελεί επαρκή λόγο για την ύπαρξη του φαινόμενου του 

εξευρωπαϊσμού. Οι Heritier και Knill (2001:288), διατύπωσαν την άποψη ότι ο 

εξευρωπαϊσμός μπορεί να αναπτυχθεί και χωρίς την ύπαρξη προσαρμοστικής πίεσης. 

Τοποθετώντας ως προϋπόθεση της «καταλληλότητας προσαρμογής» τα πεδία 

πολιτικής όπου η Ένωση θέτει ένα συγκεκριμένο τρόπο και πλαίσιο ανάπτυξης, 

διαπιστώνονται πεδία πολιτικής όπου η Ένωση αφήνει ιδιαίτερα περιθώρια εθνικής 

διακριτικής ευχέρειας, με κλασσικό παράδειγμα αυτό της εφαρμογής της ΑΜΣ στον 

τομέα της πολιτικής απασχόλησης ή της κοινωνικής ενσωμάτωσης. Στην περίπτωση 

αυτή τα κράτη μέλη λειτουργούν σε διαφορετικά πλαίσια και η Ένωση 

προσλαμβάνεται ως μια «δεξαμενή» για μεταβίβαση πολιτικής μέσα από διαδικασίες 

αλληλοδιδακτικής μεθόδου αποφεύγοντας την επιβολή συγκεκριμένου τρόπου 

ανάπτυξης σε υπερεθνικό επίπεδο (Radaelli 2000:29). Σε αυτό το πλαίσιο σκέψης, οι 

Bulmer και Radaelli συνδέοντας τρόπους διακυβέρνησης θετικής και αρνητικής 

ολοκλήρωσης, το συντονισμό σε πεδία πολιτικής και τη δυναμική που αναπτύσσει ο 

εξευρωπαϊσμός σε αυτά, διέκριναν τρεις τύπους εξευρωπαϊσμού στη λογική της 

κάθετης αλλά και της οριζόντιας μορφής διάδρασης (ανταγωνισμός και συνεργασία). 
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Ο πρώτος τύπος εξευρωπαϊσμού ταυτίζεται με την καταλληλότητα προσαρμογής και 

τη θετική ολοκλήρωση –κάθετος εξευρωπαϊσμός– (ΟΝΕ, ΚΑΠ) και προκύπτει ως 

αποτέλεσμα των ενωσιακών «πιέσεων» για συγκεκριμένα θεσμικά προαπαιτούμενα. 

Ο δεύτερος τύπος συνδέεται με το ρυθμιστικό ανταγωνισμό και την αρνητική 

ολοκλήρωση, όπου η εγχώρια μεταρρύθμιση δεν προκαλείται «εκ των άνω» αλλά ως 

αποτέλεσμα της αλλαγής των δομών ευκαιριών που με τη σειρά τους αλλάζουν τη 

θέση ισχύος των δρώντων και ο τρίτος τύπος ευθυγραμμίζεται με τη διαδικασία της 

αλληλοδιδακτικής μεθόδου, το συντονισμό και την ανάπτυξη οριζόντιων δικτύων 

ανταλλαγής ιδεών, αντιλήψεων διαδικασιών πολιτικής (ΑΜΣ), όπου οι αλλαγές σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο εμμέσως επηρεάζουν τις νοοτροπίες των εγχώριων σχεδιαστών 

πολιτικής, οδηγώντας σε διαφορετικές στρατηγικές μέσα από την προσαρμογή των 

υπαρχόντων θεσμών (Bulmer and Radaelli 2004:4, Radaelli 2000:4). 

Οι Rometsch και Wessels (1996), διατυπώνουν την άποψη ότι η Ένωση γενικά 

δεν ευνοεί τη δημιουργία συστηματικής ύπαρξης ασυμβατότητας, υπό την έννοια ότι 

δεν επιβάλλει εγχώριες θεσμικές διευθετήσεις πλην των περιπτώσεων όπου τα κράτη 

μέλη συγκλίνουν για λόγους καταλληλότητας των προϋποθέσεων χρηματοδότησης. 

(Bulmer 2006: 52-53). Μελέτες όπως αυτές των Bull και Baudner (2004), Busch 

(2004), Thatcher (2004), Zahariadis (2004), Bulmer και Burch (2001), αναδεικνύουν 

ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά της τρίτης προσέγγισης: (α) ο εξευρωπαϊσμός 

θεωρείται ότι συνδυάζει υπάρχοντα σχήματα και θεωρίες τόσο από το πεδίο της 

συγκριτικής πολιτικής όσο και από τη θεωρία της ανάλυσης δημόσιας πολιτικής 

(Featherstone and Radaelli 2003b:340), (β) ο εξευρωπαϊσμός δεν θεωρείται ως το 

τελικό προϊόν της κατάστασης του κράτους, αλλά αντίθετα αποτελεί το 

«σημαινόμενο» αυτό που θα εξηγηθεί και το ερώτημα δεν τίθεται στο εάν μια χώρα 

εξευρωπαΐσθηκε, αλλά στο πώς εξελίσσεται η διαδικασία χωρίς να περιορίζεται στη 

θεώρηση της Ένωσης ως ανεξάρτητης μεταβλητής και της εγχώριας αντίδρασης ως 

εξαρτημένης, (γ) ο εξευρωπαϊσμός αναπτύσσει οριζόντιες και κάθετες διαστάσεις και 

δυναμικές. Η Ένωση δύναται να παρέχει το γνωσιακό και κανονιστικό πλαίσιο, το 

πλαίσιο αναφοράς ή το πεδίο κοινωνικοποίησης των εγχώριων δρώντων ώστε να 

παράξουν «ανταλλαγές» (ιδέες, εξουσία, πολιτικές) μεταξύ τους (Radaelli 2005:7). 

Κατά αυτόν τον τρόπο δίνεται έμφαση σε τέσσερα στοιχεία, στην εθελοντική 

προσαρμογή μέσω της μεταφοράς πολιτικής και της διαδικασίας μάθησης, στην 

πολιτική δυναμική (ταυτότητες, εκλογική συμπεριφορά, κόμματα και κομματικό 
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σύστημα), στο διαφοροποιημένο αντίκτυπο στης Ένωσης στα κράτη μέλη και στην 

επίδραση του εξευρωπαϊσμού στις εγχώριες πολιτικές και θεσμικές δυναμικές. 

Συνοψίζοντας, η τρίτη προσέγγιση καλύπτοντας μια ευρύτερη έκταση στη μελέτη 

του εξευρωπαϊσμού κάνει τις ακόλουθες υποθέσεις εργασίας:  

 

• τα συμφέροντα θεωρούνται σημαντικά στην αιτιώδη αλυσίδα, αφού 

διαμορφώνουν αναδράσεις στο περιεχόμενο πολιτικής μέσω των κοινωνικών 

προτιμήσεων που οι σχεδιαστές εθνικής πολιτικής οφείλουν να λάβουν υπόψη 

τους για τη συγκρότηση βιώσιμών εκλογικών συμμαχιών ώστε να διατηρήσουν ή 

να αποκτήσουν την εξουσία, 

• οι θεσμοί επηρεάζουν τις επιλογές των δρώντων κατανέμοντας εξουσία, 

δομώντας το περιεχόμενο της πολιτικής και παρέχοντας ευκαιρίες ή περιορισμούς 

στο κράτος, στο βαθμό που οι δρώντες επιζητούν κοινωνική στήριξη για τις 

πολιτικές τους επιλογές, 

• οι ιδέες θεωρούνται σημαντικές, αφού δίνουν την ευκαιρία στους δρώντες να 

διαχειριστούν την αβεβαιότητα των εναλλακτικών επιλογών παρέχοντας 

παράλληλα το εννοιολογικό και συμβολικό πλαίσιο υποστήριξης των επιλογών 

τους. Στο πλαίσιο στρατηγικής διάδρασης μεταξύ πολυάριθμων δρώντων, κοινές 

ιδέες προκαλούν σύγκλιση προσδοκιών και στρατηγικών που διευκολύνουν τη 

συμφωνία και το συνεργατικό αποτέλεσμα, 

• οι ανωτέρω προτάσεις συγκροτούν ένα πλαίσιο όπου η εθελοντική προσαρμογή 

μέσω της μεταφοράς πολιτικής και η αλληλοδιδακτική μέθοδος ευνοούν όχι μόνο 

τις κάθετες αλλά και τις οριζόντιες δυναμικές του εξευρωπαϊσμού, τονίζοντας τις 

εγχώριες πολιτικές και θεσμικές δυνατότητες αλλαγής χωρίς την αναγκαιότητα 

ύπαρξης των πιέσεων καταλληλότητας προσαρμογής και  

• ο εξευρωπαϊσμός δεν είναι μονοσήμαντο φαινόμενο ούτε πυρήνας της μελέτης 

αλλά είναι το τελικό προϊόν, όπου αναπτύσσοντας οριζόντιες και κάθετες 

διαστάσεις αποτελεί μια διαδικασία που επιζητεί να αναλυθεί και όχι να αναλύσει 

(Radaelli 2005:7). 

 

Οι παραπάνω κατηγορίες-υποθέσεις δεν είναι ανεξάρτητες αλλά συνδέονται 

μεταξύ τους, αφού για παράδειγμα ενώ οι θεσμοί διαμορφώνουν τις επιλογές και τους 

περιορισμούς, οι ιδέες ορίζουν τον τρόπο αντίληψης των συμφερόντων των δρώντων 
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(Bache 2003:5-6). Παρά τις μεθοδολογικές διαφορές των δύο τελευταίων 

προσεγγίσεων κοινός τόπος είναι το τελικό αποτέλεσμα. Θεμελιωμένα στις 

παρατηρήσεις των Börzel (1999), Cowles et al. (2001), Heritier (2001a, 2001c), 

Heritier και Knill (2001), πέντε πιθανά αποτελέσματα μπορούν να γίνουν αντιληπτά 

ως απόρροια της επίδρασης του εξευρωπαϊσμού επί των εγχωρίων δομών: αδράνεια, 

που συνεπάγεται την κατάσταση έλλειψης αλλαγής, απορρόφηση, των ενωσιακών 

προαπαιτουμένων με διατήρηση των υπαρχουσών δομών και της «λογικής» της 

πολιτικής συμπεριφοράς, διευθέτηση, που υποδεικνύει αλλαγή ως προσαρμογή που 

υφίσταται μέσω της προσαρμογής των υπαρχουσών πολιτικών, διαδικασιών και 

θεσμών χωρίς όμως να αλλάξουν τα βασικά χαρακτηριστικά, μετασχηματισμός, που 

οδηγεί σε οργανωτικές και θεσμικές αλλαγές καθώς και αλλαγές νοοτροπίας και 

οπισθοχώρηση, ως ένδειξη «αρνητικού» εξευρωπαϊσμού αποτέλεσμα ισχυρής 

αντίστασης συμφερόντων που αντιτίθενται στη ανά περίπτωση ενωσιακή πολιτική. 

Στο σύνολό τους συγκροτούν το μέγεθος της αλλαγής και την κατεύθυνση του 

εξευρωπαϊσμού (Radaelli 2003a: 37)  

Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί η σχετική δυσκολία αποσαφήνισης του ενός ή του 

άλλου αποτελέσματος, δυσκολία που οδηγεί τους ερευνητές στον επαναπροσδιορισμό 

της εξαρτημένης μεταβλητής και της σύνδεσής της με την έννοια της εφαρμογής και 

με τους τύπους εφαρμογής που ήδη έχουν ταξινομηθεί από τη θεωρία της δημόσιας 

πολιτικής (Zahariadis 2004). 

 

2.3. Ο εξευρωπαϊσμός ως νέος χώρος ερευνητικής κατεύθυνσης  

 

Θα ήταν όμως λάθος να θεωρήσουμε ότι η σύλληψη του εξευρωπαϊσμού από τη μία ή 

την άλλη προσέγγιση περιγράφει και εξαντλεί τη δυναμική του ίδιου του φαινόμενου. 

Ο Olsen (2002: 923-924), επιχείρησε να καταγράψει τις διαφορετικές έννοιες που 

προσλαμβάνει ως εξευρωπαϊσμός και προσδιόρισε πέντε διαφορετικές 

νοηματοδοτήσεις. Ο εξευρωπαϊσμός συνδέεται με αλλαγές στα εξωτερικά σύνορα, με 

παράδειγμα τις αλλαγές στις πολιτικές, τους κανόνες και τα θεσμικά προαπαιτούμενα 

στις περιπτώσεις προσχώρησης κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με ανάδυση θεσμών 

σε ενωσιακό επίπεδο, με την κεντρική διείσδυση στα συστήματα των εθνικών 

κυβερνήσεων (κεντρικός πυρήνας της έννοιας), με εξαγωγή μορφών πολιτικής 

οργάνωσης όπου η Ένωση επιδιώκει να «εξάγει» τις αξίες της μέσα από συμφωνίες, 
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με χαρακτηριστική περίπτωση τις Συμφωνίες Lome/Cotonou και ως εγχείρημα 

πολιτικής ενοποίησης με τελολογικό σκοπό. 

Σκοπός της παραπάνω αναφοράς στον Olsen είναι η δυνατότητα απλοποίησης της 

κατανόησης του εξευρωπαϊσμού μέσα από την ανάδειξη δύο διαστάσεων αφενός της 

μεταφοράς από την «Ευρώπη» θεσμικών διευθετήσεων, κανόνων και αξιών και 

αφετέρου της ικανότητας δόμησης ενωσιακής διακυβέρνησης (Bulmer 2006:47).  

Η παραπάνω παρατήρηση νομοτελειακά μας οδηγεί στο δυσδιάκριτο καθορισμού 

εξαρτημένων και ανεξάρτητων μεταβλητών, αφού η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και η 

αλλαγή των εγχώριων δομών –εξευρωπαϊσμός– αποκτούν τις ιδιότητες και των δύο 

μεταβλητών αναλόγως της εφαρμοζόμενης προσέγγισης, καθιστώντας τον 

εξευρωπαϊσμό μια διαδραστική διαδικασία που εμπεριέχει διαστάσεις από «πάνω 

προς τα κάτω» και από «κάτω προς τα πάνω». Με όρους θετικιστικής κοινωνικής 

επιστήμης (εξαρτημένες και ανεξάρτητες μεταβλητές και αιτιώδεις αναλύσεις), 

αδυνατούμε να συλλάβουμε το σταδιακό χαρακτήρα και τη συνέχεια του 

εξευρωπαϊσμού (Bulmer and Burch 2001:78).  

Ο Caporaso (2005), παρατηρεί ότι η διάδραση που χαρακτηρίζει τα στοιχεία και 

τα επίπεδα του εξευρωπαϊσμού τον καθιστούν μηχανισμό ανακλαστικό, υπό την 

έννοια ότι το αποτέλεσμα μιας συνιστώσας επιδρά στην άλλη σε ένα πλαίσιο που οι 

συνιστώσες είναι ενδογενείς και όχι εξωγενείς. Σε αντιμετώπιση έλλειψης του 

παραδοσιακού ερευνητικού προτύπου αναζήτησης της αιτιότητας ο Caporaso 

(2005:16) προτείνει την κατάτμηση και την μελέτη των μερών μεταξύ τους αλλά 

έχοντας πάντοτε υπόψη ότι αυτό γίνεται για αναλυτικούς λόγους και δεν υπονοεί 

έλλειψη ανάδρασης.  

Ο Dyson (2002:3), εξηγεί ότι ο εξευρωπαϊσμός παραμένει μια γνωσιακή ενότητα 

σχετικά νέου ερευνητικού ενδιαφέροντος που παράγει περισσότερες ερωτήσεις από 

απαντήσεις, ενώ οι Featherstone και Kazamias (2001), περιγράφουν τον 

εξευρωπαϊσμό ως μια δυναμική διαδικασία που εξελίσσεται στο χρόνο μέσα από 

σύνθετες διαδραστικές μεταβλητές που προκαλούν αντιφατικά και διαφορετικά 

αποτελέσματα, καταλήγοντας όμως στο ότι η επικέντρωση αποκλειστικά στο τι 

«κατεβαίνει» είναι ανεπαρκής και ο εξευρωπαϊσμός θα πρέπει να γίνει κατανοητός ως 

διαδικασία όπου οι εγχώριες και οι ενωσιακές δομές αλλεπιδρούν, με τους δρώντες 

να εμπλέκονται σε κάθετα και οριζόντια δίκτυα και θεσμικούς συνδέσμους 

(Featherstone and Kazamias 2001:1). Η Börzel (2002:193), απεικονίζει τον 

εξευρωπαϊσμό ως μια διαδικασία διπλής κατεύθυνσης αφενός «από κάτω προς τα 
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πάνω» που αναφέρεται στην κατασκευή ενός συστήματος ενωσιακής διακυβέρνησης 

και αφετέρου από «πάνω προς τα κάτω» που αναφέρεται στην εγχώρια επίδραση. 

Η έρευνα επί του εξευρωπαϊσμού προσφέρει μια ευρωπαϊκή «διαδρομή» μελέτης 

στο πεδίο των εθνικών πολιτικών. Με την ΕΕ αφενός να αποτελεί αντικείμενο 

έρευνας όχι μόνο των Διεθνών Σχέσεων αλλά και της Συγκριτικής Ανάλυσης, 

θεωρούμενη η ίδια ως πολιτικό σύστημα 61 και αφετέρου η ίδια να γίνεται μια 

επιπλέον διάσταση των εθνικών πολιτικών ανεξαρτήτως αν αυτό σημαίνει 

υποχώρηση ή ενδυνάμωση του έθνους κράτους, διανοίγονται νέες ευκαιρίες δράσης 

στους κοινωνικούς και πολιτικούς δρώντες που καθιστούν απαραίτητη την προσθήκη 

νέων αναλυτικών εργαλείων και «επιτάσσουν» μια ευρύτερη εμπειρική γνώση που 

υπερβαίνει τις υπάρχουσες παραδοσιακές μονάδες ανάλυσης, ώστε να μελετηθεί με 

επάρκεια η δυναμική των εθνικών πολιτικών στο πλαίσιο μιας όλο και περισσότερο 

ενοποιημένης Ευρώπης (Vink and Graziano 2006:6). Η παραπάνω παρατήρηση 

συνιστά τη νέα προστιθέμενη αξία του εξευρωπαϊσμού. Ο εξευρωπαϊσμός 

διερχόμενος από μια φάση όπου η μελέτη επικεντρωνόταν σε εννοιολογικές 

οριοθετήσεις και κατασκευή αναλυτικών πλαισίων, εισέρχεται σε μια νέα φάση 

μελέτης εμπειρικής στροφής και ανάπτυξης μεθοδολογίας όπου επιχειρείται να 

συνδυασθούν τα εργαλεία απεικόνισης της δυναμικής της αλλαγής με τα εμπειρικά 

δεδομένα, εμπλουτίζοντας με νέα θεωρητικά στοιχεία την κατανόηση του φαινόμενου 

(Vink and Graziano 2006:8). 

Έχοντας αυτά κατά νου μπορούμε να διατυπώσουμε πέντε βασικές προτάσεις για 

το εύρος των ερευνητικών κατευθύνσεων του εξευρωπαϊσμού που εμπειρικά θα 

καλυφθούν και στη δική μας περίπτωση για την ΕΣΑ:  

 

(α) η κατανόηση της εγχώριας προσαρμογής στις «απαιτήσεις» της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης δεν περιορίζεται σε μονής κατεύθυνσης οδούς ανάλυσης («από πάνω 

προς τα κάτω» προσέγγιση). Για να είμαστε έγκυροι θα πρέπει να ξεκινήσουμε από 

το εγχώριο επίπεδο, στη συνέχεια να δούμε πως διαμορφώνονται οι πολιτικές σε 

ενωσιακό επίπεδο και τέλος να μελετήσουμε τα αποτελέσματα των πολιτικών 

προκλήσεων και των πιέσεων της ολοκλήρωσης στο εγχώριο επίπεδο. Με άλλα 

λόγια, προτείνεται ένα ερευνητικό σχήμα τριπλής κατεύθυνσης «από κάτω προς τα 

                                                 
61 Για τις διαφορετικές οπτικές μελέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα πεδία των Διεθνών Σχέσεων 
και της Συγκριτικής Ανάλυσης βλέπε ανάμεσα σε άλλα Hix and Goetz (2001) και Mair (2004).  
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πάνω και πάλι προς τα κάτω» (Βörzel 2002:193), αφού τα κράτη μέλη διαμορφώνουν 

και δέχονται τις ενωσιακές πολιτικές (Vink and Graziano 2006:12), 

(β) το εύρος των ερευνητικών κατευθύνσεων θα πρέπει να περιλαμβάνει όχι μόνο 

κάθετες και άμεσες επιδράσεις, αλλά έμμεσες και οριζόντιες διαδράσεις. Η μελέτη 

της ΕΣΑ και της ΑΜΣ δίνει τη δυνατότητα εύρεσης νέων μηχανισμών διάχυσης και 

μάθησης που έχουν πιο έμμεσο χαρακτήρα, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπουν μεγαλύτερο 

βαθμό διακριτικής ευχέρειας στα κράτη μέλη, με συνέπεια, 

(γ) η κατεύθυνση της μελέτης και της συζήτησης του εξευρωπαϊσμού δεν 

περιορίζεται μόνο στη σύγκλιση και την εναρμόνιση αλλά εμπεριέχει και τη 

διαφοροποίηση (Heritier et al. 2001), 

(δ) η έρευνα δεν πρέπει να περιορίζει την ανάλυση της στις εγχώριες αλλαγές στο 

περιεχόμενο των δημόσιων πολιτικών, αλλά να επεκτείνεται σε θεσμικές δομές, στον 

εγχώριο δημόσιο διάλογο, σε εθνικές ταυτότητες και ιδέες, αφού η Ένωση δημιουργεί 

προϋποθέσεις μεταφοράς πόρων και δυνατοτήτων στους εγχώριους δρώντες που 

δημιουργούν συνθήκες αλλαγής των παραπάνω στοιχείων. Η δυναμική των αλλαγών 

επιδρά και στα τρία πεδία της πολιτικής τη θεσμική δομή, τη δημόσια πολιτική και 

την πολιτική ως δράση (Börzel and Risse 2003) και 

(ε), η έρευνα του εξευρωπαϊσμού δύναται να επεκταθεί πέρα από την επίδραση 

επί των εγχώριων δομών των κρατών μελών και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ως 

εγχείρημα, στην περιφερειακή ολοκλήρωση ως διαδικασία και να μεταφέρει τις 

εμπειρικές και θεωρητικές διαπιστώσεις σε περιφερειακούς θεσμούς όπως ο ΟΑΣΕ, 

και η EOX. Η Wallace (2000), εύστοχα παρατηρεί ότι ο εξευρωπαϊσμός είναι κάτι 

περισσότερο και διαφορετικό από την ευρωπαϊκή διαδικασία (όπως παρατίθεται στο 

Vink and Graziano 2006:16). 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω παρατηρήσεις, διακρίνονται τουλάχιστον 

τρεις βασικές κατευθύνσεις μελέτης για τη φύση του εξευρωπαϊσμού ως διαδικασία, 

που επιχειρούν να συνδυάσουν τα στοιχεία που περιγράφηκαν ανωτέρω. Θα πρέπει 

να διευκρινιστεί ότι οι διαφορές που καταγράφονται δεν θα πρέπει να γίνουν 

αντικείμενο υπερβολής, αλλά θα πρέπει να ιδωθούν ως πλευρές ενός «πρίσματος» 

που υπονοεί μια προσέγγιση έρευνας επί του εξευρωπαϊσμού δύο διαστάσεων αφενός 

της αναζήτησης αλλαγής (με πιθανό ενδεχόμενο και την απουσία), τοποθετώντας τον 

εξευρωπαϊσμό σε ένα πλαίσιο και άλλων παραγόντων αλλαγής χωρίς να 
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προκαταλαμβάνουμε όμως το ρόλο τους και αφετέρου της γνώσης εκ των προτέρων 

περί της διαδικαστικής φύσης του εξευρωπαϊσμού (Radaelli 2000:6). 

Η πρώτη πλευρά του «πρίσματος» καταλαμβάνεται από έναν ικανό αριθμό 

μελετητών (Bache 2003, 2008, Buller and Gamble 2002, Goldsmith 2003, Gualini 

2003, Kohler-Koch and Eising 1999, Scharpf 1999, Winn and Harris 2003), που 

προσέγγισαν τον εξευρωπαϊσμό ως μορφή διακυβέρνησης. Ο Bache (2003), βάσισε 

την ανάλυση του στα σύγχρονα πρότυπα διακυβέρνησης όπως αυτό της 

«διαφοροποιημένης πολιτείας» του Rhodes (1997), εμπνευσμένο από τη βρετανική 

κυβέρνηση και κατά αντιδιαστολή από το πρότυπο του Westminster (Bache 2003:8). 

Ο Goldsmith (2003), και εν συνεχεία ο Gualini (2003), βασίστηκαν στις αρχές της 

πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, ενώ οι Kohler –Koch και Eising (1999) διατύπωσαν 

την άποψη ότι ο εξευρωπαϊσμός αποτελεί μια διαδικασία που μετασχηματίζει την 

αντίληψη περί διακυβέρνησης στην Ευρώπη εγκαθιδρύοντας νέα δίκτυα και 

θεσπίζοντας νέες αρχές διακυβέρνησης (Radaelli 2005:7). 

Η αντίληψη περί διακυβέρνησης επιχειρεί να συνδέσει την τελευταία με τον 

εξευρωπαϊσμό με διανοητική γέφυρα τη θεωρία των δικτύων πολιτικής του Rhodes 

(1981, 1988) (Bache 2008:12) και με βασικό πλεονέκτημα τη δυνατότητα να γίνει 

αντιληπτός ο εξευρωπαϊσμός ως μια διαδικασία «διπλής» κατεύθυνσης με οριζόντιες 

και κάθετες ανταλλαγές μεταξύ των δρώντων και τον κυρίαρχο ρόλο των τελευταίων 

(Βache 2003:15). Η συγκεκριμένη αντίληψη, διευκολύνει τη συστηματοποίηση της 

έρευνας εξετάζοντας τη δημόσια πολιτική από το στάδιο της υλοποίησης μέχρι την 

παραγωγή αποτελεσμάτων, τονίζοντας τη διαφοροποίηση ανάμεσα στους τομείς 

πολιτικής και λαμβάνοντας υπόψη την ετερογένεια και την ασυμμετρία της 

αλληλεξάρτησης των δρώντων (Bache 2003:8). Άμεσα συνδεόμενος με 

προϋπάρχοντα σχήματα της πολιτικής επιστήμης, ο εξευρωπαϊσμός αντί να θεωρηθεί 

μια sui generis κατάσταση, συνδέεται με τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις δίνοντας τη 

δυνατότητα να διαπιστωθεί κατά πόσο παράγονται υβριδικής μορφής φόρμες 

διακυβέρνησης και να απαντηθούν ερωτήματα κανονιστικού χαρακτήρα περί 

νομιμοποιημένης και χρηστής διακυβέρνησης (Radaelli 2005:8). 

Βασικό μειονέκτημα της αντίληψης αυτής είναι ο ανεπαρκής ρόλος των ιδεών στη 

διαδικασία παραγωγής δημόσιας πολιτικής, τουλάχιστον στην αρχική μορφή του 

προτύπου του Rhodes (Bache 2008:12), αποδυναμώνοντας τη σύνδεση με τις 

θεωρητικές τοποθετήσεις για την Ένωση των κονστρουκτιβιστών και ενισχύοντας τις 

προτάσεις περί συμφερόντων και εξάρτησης των δρώντων από τους πόρους. Ωστόσο 
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όπως παρατηρεί ο Bache (2008:12), η αδυναμία αυτή τείνει να περιορίζεται στο 

πρόσφατο έργο του Rhodes όπου οι ιδέες δεν επηρεάζονται από την αντικειμενική 

θέση στη δομή και μπορούν να μεταφερθούν ως «κληροδότημα» στους δρώντες εντός 

του θεσμού. Ο εξευρωπαϊσμός καθίσταται διαδικασία εν δυνάμει κοινωνικοποίησης 

των θεσμών συγκροτώντας έναν γνήσιο δημόσιο χώρο (Harmsen and Wilson 

2000:14). 

Η δεύτερη πλευρά του «πρίσματος» καταλαμβάνεται από την αντίληψη του 

εξευρωπαϊσμού ως διαδικασία θεσμοποίησης (Cowles et al. 2001, Börzel 2004, 

Kurzer 2001, Olsen 2002, Radaelli 2003a). Στον ορισμό που δίνουν οι Cowles et al. 

(2001) όπως θα δούμε στην επόμενη ενότητα αναφέρονται στον εξευρωπαϊσμό ως 

μια διαδικασία όπου επίσημοι κανόνες και ανεπίσημοι τρόποι δράσης που αναδύονται 

στο ενωσιακό πλαίσιο θεσμοποιούνται μέσα από την εγχώρια λογική των δρώντων, 

ιδέα που προσεγγίζει αυτή των Stone Sweet, Sandholtz και Fligstein (2001), η οποία 

όμως διαφοροποιείται στο ότι η τελευταία έχει αναφορές σε στοιχεία υπερεθνικής 

διακυβέρνησης με νεο-λειτουργικές καταβολές. Όπως είδαμε πρωθύστερα οι Cowles 

et al. (2001), προσεγγίζουν τη θεσμοποίηση ως ανάδυση διακριτών δομών 

διακυβέρνησης που προκύπτουν από το ασύμβατο ανάμεσα στο εγχώριο και 

ενωσιακό επίπεδο ενώ οι Börzel και Risse (2003), τονίζουν το ρόλο των ενδιάμεσων 

παραγόντων σε αυτή τη διαδικασία. Ωστόσο όπως υπογραμμίσαμε στην κριτική της 

δεύτερης προσέγγισης για τις προτάσεις της καταλληλότητας της προσαρμογής, οι 

οριζόντιου χαρακτήρα συναλλαγές, η κοινωνικοποίηση των δρώντων, η 

αλληλοδιδακτική μέθοδος, η διαλεκτική και οι δημιουργικές χρήσεις της έννοιας 

«Ευρώπη» μπορούν να προκαλέσουν αλλαγή, ακόμη και εν τη απουσία 

προσαρμοστικής πίεσης. Ο Gualini (2003), κάνοντας χρήση της θεωρίας 

πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και της έννοιας της θεσμοποίησης, επιχειρεί να 

καταδείξει ότι μια αλλαγή στην δημόσια πολιτική μπορεί να προκαλέσει θεσμικές 

αλλαγές στις δομές σε μακρο-επίπεδο κάτι που επιχείρησε και η Schmidt (2005). 

Τέλος ο Giuliani (2004), συνδέοντας την νεο-θεσμική θεωρία (ειδικότερα τη 

θεσμοποίηση της θεωρίας των οργανώσεων) με τον εξευρωπαϊσμό, θεωρεί ότι η 

Ένωση αποκτά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά εξειδίκευσης, διαφοροποίησης, 

αυτοαξιολόγησης και δυνατότητα λήψης αποφάσεων –όχι προσδιορισμένων από 

συγκεκριμένη ομάδα κρατών– που καθιστούν τον εξευρωπαϊσμό μια διαδικασία όπου 

τα παραπάνω χαρακτηριστικά αποκτούν ένα αυτόνομο νόημα στις λογικές, στα 
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γνωσιακά πλαίσια, στις νόρμες και στις συμπεριφορά των εγχώριων δρώντων που 

δύνανται να οδηγήσουν σε αλλαγή (Radelli 2005:10). 

Τέλος, η τρίτη πλευρά του «πρίσματος» καταλαμβάνεται από τον εξευρωπαϊσμό 

με επίκεντρο το δημόσιο διάλογο που διατυπώθηκε από τους Hay και Rosamond 

(2002) και Kallestrup (2002). Σε διαλεκτικό επίπεδο, ο εξευρωπαϊσμός αποτελεί μέσο 

κατασκευής και προώθηση της έννοιας της «Ευρώπης» λαμβάνοντας διάφορες 

μορφές από τη ρητορική με γενικό περιεχόμενο (Schimmelfennig 2001), μέχρι την 

δημόσια συζήτηση για συγκεκριμένες πολιτικές (Radaelli 1999), όπως για 

παράδειγμα η ύπαρξη ή όχι του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου. Οι Hay και 

Rosamond (2002), σημειώνουν ότι ο εξευρωπαϊσμός στο επίπεδο της δημόσιας 

συζήτησης μπορεί να αποτελέσει το όχημα εισαγωγής της παγκοσμιοποίησης στο 

εγχώριο πολιτικό σύστημα, ενώ οι Radaelli και Schmidt ενσωματώνουν τη δημόσια 

συζήτηση στο θεσμικό σύστημα, εκτιμώντας ότι η αυτή αναπτύσσει 

μετασχηματιστικές δυνάμεις αλλάζοντας τις προτιμήσεις των δρώντων, 

αναδιατυπώνοντας τα προβλήματα της δημόσιας πολιτικής και υιοθετώντας λιγότερο 

ή περισσότερα συνεργατικά πρότυπα (Radaelli 2005:10). Στην παραπάνω λογική, η 

δημόσια συζήτηση έχει δύο συνιστώσες, τη δέσμη ιδεών και τη διαδραστική σχέση, 

δηλαδή το πλαίσιο της πολιτικής επικοινωνίας ανάμεσα στους σχεδιαστές δημόσιας 

πολιτικής και τους αποδέκτες της εν λόγω πολιτικής που καθορίζεται από γνωσιακά 

(αντίληψη της πραγματικότητας) και κανονιστικά κριτήρια (αξιολόγηση της 

πραγματικότητας) (Radaelli 2005:10). 

 

2.4. Προς ένα λειτουργικό ορισμό εργασίας  

 

Έχοντας συστηματοποιήσει την έρευνα επί του εξευρωπαϊσμού και προσδιορίσει τις 

νέες ερευνητικές κατευθύνσεις που αυτός λαμβάνει, η αναλυτική μας προσοχή 

κατευθύνεται στην εννοιολογική του προσέγγιση και τον προσδιορισμό ενός ορισμού 

εργασίας που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της έρευνας. 

Η εννοιολογική ανάλυση αποτελεί ένα θεμελιώδες τμήμα της συγκριτικής 

πολιτικής επιστήμης (Sartori 1970, 1984). Έννοιες που δεν ορίζονται σωστά οδηγούν 

σε σύγχυση όταν δεν προσδιορίζουν το επίπεδο της ανάλυσης, προκαλούν λάθη 

συγχέοντας το «γένος» και τα «είδη», ενώ όταν οι έννοιες δεν μπορούν να ορίσουν τι 

δεν είναι οδηγούν προς πάσα κατεύθυνση χωρίς οριοθετικές γραμμές. Ο Sartori 
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(1970:1038), το περιγράφει με χαρακτηριστική ακρίβεια όταν αναφέρει ότι «δεν 

μπορούμε να μετρήσουμε κάτι αν προτίστως δεν ξέρουμε τι είναι αυτό που μετράμε». 

Σε γενικές γραμμές η έννοια αποτελείται από τρία στοιχεία (Gerring 1999:357-

358): (α) τις ιδιότητες ή τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν τη μια έννοια από την 

άλλη, (β) τα γεγονότα, τις περιπτώσεις ή τα φαινόμενα που καλύπτει και (γ) τον όρο 

που καλύπτει περιληπτικά τα διάφορα στοιχεία ή διαστάσεις. Στην απλούστερη 

εκδοχή του, η διαμόρφωση της έννοιας αναφέρεται στην διαχείριση της 

αλληλεξάρτησης των τριών διαστάσεων.  

Ήδη σε προηγούμενη ενότητα αναφέραμε τον Olsen και την απόδοση πέντε 

διαφορετικών νοημάτων στον εξευρωπαϊσμό (Olsen 2001, 2003:334), ο Featherstone 

(2003:6) περιγράφει μια τετραπλή τυπολογία που χαρακτηρίζει τις διαφορετικές 

τάσεις στους ορισμούς, ενώ ο Harmsen και Wilson (2000) αναφέρονται σε οκτώ 

διαφορετικά νοήματα. Αν και μπορούν οι ορισμοί να ομαδοποιηθούν σε τρεις βασικές 

κατηγορίες που αναφέρονται στην Ιστορική Ευρώπη, την Πολιτιστική Ευρώπη και 

την Πολιτική Ευρώπη, για τις ανάγκες και το σκοπό της παρούσας διατριβής θα 

περιοριστούμε στους ορισμούς τις τρίτης κατηγορίας αφού οι δύο πρώτες ομάδες 

διευρύνουν το πεδίο του εξευρωπαϊσμού και εκτός της ΕΕ, τονίζοντας την 

πολιτισμική ολοκλήρωση, την κατασκευή ταυτοτήτων (Borneman and Fowler 1997), 

την διεύρυνση, την «ένταξη στην Ευρώπη» (Αgh 1999) και τον εκσυγχρονισμό των 

δομών (Featherstone 1998), γεγονός που εκφεύγει τόσο της θεματικής μας που 

εντοπίζεται εντός των ενωσιακών «τειχών» όσο και των εμπειρικών μας δεδομένων. 

Έχοντας υπόψη τις διαστάσεις της γεωγραφικής και της πολιτισμικής διεύρυνσης 

και του εκσυγχρονισμού, στρέφουμε την προσοχή μας στη σύνδεση του 

εξευρωπαϊσμού με την Πολιτική Ευρώπη και την έμφαση σε τέσσερις διαστάσεις του 

εξευρωπαϊσμού: την ανάδυση νέων μορφών διακυβέρνησης σε ενωσιακό επίπεδο, 

την ακόλουθη εθνική προσαρμογή, τον ισομορφισμό των δημόσιων πολιτικών και 

τον εξευρωπαϊσμό ως πρόβλημα και ευκαιρία για εγχώρια πολιτική διαχείριση 

(Harmsen and Wilson 2000:13-18). 

Ο Lawton (1999), ορίζει τον εξευρωπαϊσμό ως μια de jure μεταφορά κυριαρχίας 

προς το ενωσιακό επίπεδο και διακρίνει την έννοια αυτή από τον ευρωποίηση 

(europeification), που υποδηλώνει ένα de facto διαμοιρασμό εξουσίας ανάμεσα στις 

εθνικές κυβερνήσεις και την ΕΕ (Radaelli 2003a:29). H Börzel (1999:574), 

επικεντρώνει την προσοχή στο τι συμβαίνει μετά την εκχώρηση αρμοδιοτήτων και 

εξουσιών και ορίζει τον εξευρωπαϊσμό ως: 
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Διαδικασία με την οποία εγχώριοι τομείς της δημόσιας πολιτικής 

βαθμηδόν αποτελούν αντικείμενα του ενωσιακού επιπέδου διαμόρφωσης 

πολιτικής. 

 

Ο Radaelli (2003a:29), παρατηρεί ότι ο ορισμός αυτός αν και κινείται στη σωστή 

κατεύθυνση ωστόσο χρειάζεται επιπλέον επεξεργασία, αφού αφενός αδυνατεί να 

διακρίνει το γεγονός της ευρωπαϊκής διάστασης των εγχώριων δημόσιων πολιτικών 

και της βαθιάς επίδρασης της Ένωσης σε πεδία πολιτικής που ήδη κυριαρχούνται από 

την ευρωπαϊκή λογική και συμπεριφορά και αφετέρου με δεδομένο ότι τα πολιτικά 

φαινόμενα σε επίπεδο κρατών μελών υφίστανται έναν κατ’ ελάχιστο εξευρωπαϊσμό, 

προκύπτει αδυναμία διάκρισης ανάμεσα στις εξευρωπαϊσμένες πολιτικές και τις 

πολιτικές που κυριαρχούνται ακόμη από την εγχώρια διάσταση. 

Οι Risse, Cowles και Caporaso (2001: 3), στην εισαγωγή της συλλογικής μελέτης 

ορίζουν τον εξευρωπαϊσμό ως: 

 

Την ανάδυση και την ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο διακριτών δομών 

διακυβέρνησης, ήτοι πολιτικών νομικών και κοινωνικών θεσμών που 

συνδέονται για την επίλυση πολιτικής φύσεως προβλημάτων, 

τυποποιώντας διεργασίες μεταξύ δρώντων και δικτύων δημόσιας 

πολιτικής που εξειδικεύονται στην δημιουργία ευρωπαϊκών κανόνων. 

 

Η παραπάνω προσέγγιση συνδέει τη διαδικασία του εξευρωπαϊσμού περισσότερο 

με τη δημιουργία ενός νέου θεσμικού κέντρου παρά με τη διάτρηση του εθνικού 

πεδίου πολιτικής από τη διαδικασία της ολοκλήρωσης όπως το κάνει η Börzel 

(Radaelli and Pasquier 2006:36). Επιπλέον, η αναφορά σε κοινούς μηχανισμούς 

διακυβέρνησης, δημιουργεί την εντύπωση κάποιου είδους σύγκλισης σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, κάτι όμως που δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο όπως θα δούμε στη 

συνέχεια αφού παρατηρείται οι κοινοί θεσμοί διακυβέρνησης να έχουν διαφορετικές 

επιδράσεις στο εγχώριο επίπεδο. 

Οι Paraskevopoulos και Leonardi (2004), επισημαίνουν τη διττή όψη του 

εξευρωπαϊσμού και προσλαμβάνουν τον τελευταίο ως διαδικασία θεσμικής και 

πολιτικής εναρμόνισης ως ανταπόκριση στην πολιτική της Ένωσης, αλλά και ως 

διαδικασία με την οποία η εθνική πολιτική ανάγεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και 

γίνεται αντικείμενο συλλογικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων. Κατά αυτούς, η 
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διαδικασία του εξευρωπαϊσμού λειτουργεί συμπληρωματικά στη διεύρυνση των 

δομών του εθνικού κράτους, με αναφορές σε επίσημους και ανεπίσημους κανόνες 

που πηγάζουν από το υπερεθνικό επίπεδο συνιστώντας μια σταθερή και 

μακροπρόθεσμη πρόκληση για τις διοικητικές δομές των κρατών μελών συνδεόμενη 

ευθέως με την προώθηση οικοδόμησης θεσμών, τη μάθηση και την καινοτομία στη 

διαμόρφωση πολιτικής στο εσωτερικό –εθνικό και υπο-εθνικό– επίπεδο 

διακυβέρνησης (Παρασκευόπουλος 2007:340). 

Στην κατεύθυνση στόχευσης του εξευρωπαϊσμού ως διαδικασίας όπου η εγχώρια 

πολιτική γίνεται αντικείμενο της ευρωπαϊκής διαμόρφωσης πολιτικής, κινείται και ο 

ορισμός του Ladrech (1994:69), που διατυπώνει τον εξευρωπαϊσμό ως  

 

Τη σταδιακή διαδικασία αναπροσανατολισμού της κατεύθυνσης και της 

διαμόρφωσης πολιτικής, στο βαθμό που οι κοινοτικές πολιτικές και οι 

οικονομικές δυναμικές γίνονται μέρος της οργανωσιακής λογικής των 

εθνικών πολιτικών και των όρων διαμόρφωσης δημόσιας πολιτικής. 

 

Ο ορισμός αυτός έχει το πλεονέκτημα της αναφοράς στον εξευρωπαϊσμό ως 

διαδικασίας που έχει διαφοροποιημένη επίδραση στο εθνικό επίπεδο, ενώ η 

αναλυτική προσοχή μετακινείται στην καταγραφή και την ερμηνεία του πώς οι 

εθνικές κυβερνήσεις προσαρμόζονται στην Ένωση. Με τον όρο «οργανωσιακή 

λογική» ο Ladrech αναφέρεται στην προσαρμοστική διαδικασία των οργανισμών σε 

ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον (Ladrech 1994:71). Βασικό μειονέκτημα του 

ορισμού αποτελεί η έμφαση στους οργανισμούς, όπου συσκοτίζει το ρόλο των 

ατόμων και των «αναδόχων» δημόσιας πολιτικής, (policy entrepreneurs), με τον 

εξευρωπαϊσμό να περιορίζεται στις «τεχνοκρατικής» φύσεως παραμέτρους της 

διαμόρφωσης της δημόσιας πολιτικής, ενώ μπορεί προστεθεί σε αυτόν η γνωσιακή 

συνιστώσα της πολιτικής (Radaelli 2003a:30). 

Ο Radelli (2000:4) διατυπώνει τη σκέψη ότι ο εξευρωπαϊσμός αναφέρεται: 

 

Στη διαδικασία κατασκευής, διάχυσης και θεσμοποίησης τυπικών και 

άτυπων κανόνων, προτύπων δημόσιας πολιτικής, κοινών πεποιθήσεων 

και νορμών που διατυπώνονται και θεμελιώνονται στη διαμόρφωση των 

ενωσιακών πολιτικών και στη συνέχεια ενσωματώνονται στη λογική του 
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εγχώριου δημόσιου διαλόγου, στις πολιτικοκοινωνικές ταυτότητες, στις 

πολιτικές δομές και στις δημόσιες πολιτικές. 

 

Ο Λάβδας (1997, 2002:69), εκλαμβάνοντας τον εξευρωπαϊσμό ως διαδικασία με 

αμφίδρομα χαρακτηριστικά, τον ορίζει ως: 

 

Σειρά αμφίδρομων διαδικασιών επανακαθορισμού των σχέσεων εθνικού 

και ευρωπαϊκού, διαδικασιών που εν πολλοίς οριοθετούνται από τις 

διαμεσολαβήσεις συγκεκριμένων θεσμικών αποκρυσταλλώσεων, 

μορφών οργάνωσης και διαπλοκής συμφερόντων και θεσμοποιημένων 

πρακτικών στο εθνικό επίπεδο.  

 

Αν και oι παραπάνω δύο ορισμοί προσλαμβάνουν τον εξευρωπαϊσμό ως μια 

διαδικασία και όχι ως μια κατάσταση που είτε υφίσταται είτε όχι, εξ ου και η 

αδυναμία που παρατηρείται αφενός ως προς τον καθορισμό της εξαρτημένης και της 

ανεξάρτητης μεταβλητής και αφετέρου στο εάν η εκάστοτε παρατηρούμενη αλλαγή 

οφείλεται σε αυτόν ή όχι, η παρούσα διατριβή υιοθετεί μια συνδυαστική πρόσληψη 

των δύο δεδομένου ότι αυτή ανταποκρίνεται στις ανάγκες σύνδεσης του 

εξευρωπαϊσμού με την ΕΣΑ. Η σύνδεση πραγματοποιείται με την ενσωμάτωση 

βασικών χαρακτηριστικών που σχετίζονται ευθέως με τη θεματική και το 

περιεχόμενο της συγκεκριμένης διατριβής: 

 

• οι προαναφεθέντες ορισμοί με σαφή προσανατολισμό στην πρόσληψη του 

εξευρωπαϊσμού ως διαδικασία θεσμοποίησης, τονίζουν τη σπουδαιότητα της 

αλλαγής στην πολιτική συμπεριφορά αφού γίνεται αναφορά στην εγχώρια 

απορρόφηση της ενωσιακής πολιτικής,  

• η μη αναφορά σε οργανισμούς δίνει χώρο τόσο σε οργανισμούς όσο και άτομα να 

συμπεριληφθούν στην κατηγορία των δρώντων,  

• περιλαμβάνουν τις πολιτικές δομές, τη δημόσια πολιτική, τις ταυτότητες και τη 

γνωσιακή διάσταση της πολιτικής, 

• η αναφορά στις ενωσιακές πολιτικές συμπεριλαμβάνει και την ΑΜΣ η οποία ως 

μέθοδος διακυβέρνησης αφενός εντάσσεται στο πλαίσιο της ΕΣΑ,  
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• η αναφορές στη διαμόρφωση της πολιτικής και στις αμφίδρομες διαδικασίες, 

υποδηλώνουν το δυναμικό χαρακτήρα του φαινόμενου που δεν περιορίζεται σε 

ένα αποκλειστικά νομικό φορμαλισμό (Radaelli 2003a: 30).  

 

Έχοντας επιλέξει ορισμό εργασίας, καλούμαστε να επιστρέψουμε αφενός στο 

βασικό κίνδυνο που επισημάναμε αναφορικά με την τάση της διαστολής του έννοιας 

προκειμένου αυτή να συμπεριλάβει όσο το δυνατό μεγαλύτερο εύρος ιδιοτήτων και 

άρα μεγαλύτερη ευρύτητα εφαρμογών και αφετέρου να ορίσουμε το γεωμετρικό τόπο 

εφαρμογής του εξευρωπαϊσμού, με άλλα λόγια να απαντήσουμε το ερώτημα «τι είναι 

αυτό που εξευρωπαΐζεται» (Radaelli 2000:8, 2003a:33, Börzel Risse 2003:60). 

Επιχειρώντας να διακρίνουμε τον εξευρωπαϊσμό από άλλους όρους και να 

αποφύγουμε κατά αυτόν τρόπο ο εξευρωπαϊσμός να έχει μεγαλύτερη ή μικρότερη 

σχέση με τα «πάντα», θα ακολουθήσουμε την τακτική του Radaelli περί 

«εκδίπλωσης» της έννοιας και χάραξης μιας οριοθετικής γραμμής ανάμεσα στον 

εξευρωπαϊσμό και στις έννοιες της σύγκλισης, του εναρμονισμού, της ολοκλήρωσης 

και της διαμόρφωσης πολιτικής (Radaelli 2003a:33). 

Ο εξευρωπαϊσμός δεν είναι σύγκλιση, η τελευταία μπορεί είναι το αποτέλεσμα, 

αλλά σε κάθε περίπτωση άλλο είναι η διαδικασία και άλλο το αποτέλεσμα, επιπλέον 

ο εξευρωπαϊσμός μπορεί να προκαλέσει σύγκλιση ή απόκλιση σε μια δεδομένη 

ομάδα κρατών (Radaelli 2003a:33).62 

Ο εξευρωπαϊσμός δεν είναι εναρμόνιση, αν και ο εξευρωπαϊσμός ενθαρρύνει την 

εγχώρια αλλαγή όπως ήδη επισημάναμε, τα κράτη μέλη δεν επιλέγουν όλα το ίδιο 

τρόπο δράσης για αλλαγή. Το αποτέλεσμα του εξευρωπαϊσμού μπορεί να είναι 

ρυθμιστική διαφοροποίηση, ανταγωνισμός ή ακόμα και νόθευση του τελευταίου 

(Radaelli 2003a:33). 

Ο εξευρωπαϊσμός δεν είναι πολιτική ολοκλήρωσης, αν και ο εξευρωπαϊσμός 

προκύπτει από την ολοκλήρωση (Caporaso 1996, 2005), η φύση της τελευταίας είναι 

οντολογική ενώ ο πρώτος συνδέεται με μετα-οντολογικές αναζητήσεις και εξετάζει το 

επέκεινα της θέσπισης των ενωσιακών θεσμών και της παραγωγής των 

αποτελεσμάτων τους. Το μετα-οντολογικό ερώτημα δεν η ενδυνάμωση ή όχι του 

κράτους εντός της ολοκλήρωσης, αλλά ο ρόλος των εγχώριων θεσμών στη διαδικασία 

προσαρμογής στην Ένωση (Radaelli 2003a:33). 
                                                 
62 Για την περίπτωση της σύγκλισης ως έκφρασης του εξευρωπαϊσμού στο επίπεδο της δημόσιας 
πολιτικής ανάμεσα σε άλλα βλέπε Knill and Holzinger (2005).  
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Ο εξευρωπαϊσμός δεν είναι η διαμόρφωση ενωσιακής πολιτικής αν και συχνά οι 

δύο έννοιες διαπλέκονται. Το αποτέλεσμα του εξευρωπαϊσμού μπορεί να αποτελέσει 

στοιχείο ανάδρασης στη διαδικασία επαναδιαμόρφωσης της ενωσιακής πολιτικής. Οι 

εθνικοί δρώντες μπορούν χρησιμοποιώντας τα μαθήματα του παρελθόντος να 

επιχειρήσουν να αλλάξουν ή να προσαρμόσουν την ενωσιακή πολιτική (Börzel 

2001). Τόσο η Βörzel (2001) όσο και οι Bulmer και Burch (2001) και ο 

Παρασκευόπουλος (2007), συμφωνούν ότι ο εξευρωπαϊσμός είναι μια αμφίδρομή 

διαδικασία όπου τα κράτη μέλη «ανεβάζουν» τις προτιμήσεις τους σε ενωσιακό 

επίπεδο και τις «κατεβάζουν» μέσω των ενωσιακών πολιτικών. Ο Goetz (2002:4) 

διατυπώνει: «ο εξευρωπαϊσμός είναι μια περισσότερο κυκλική παρά μονής 

κατεύθυνσης διαδικασία». Ωστόσο πρέπει να διακρίνουμε αναλυτικά τη διαμόρφωση 

πολιτικής από τις συνέπειες σε εθνικό επίπεδο, αλλιώς κινδυνεύουμε να 

χρησιμοποιούμε δύο περιπτώσεις διαφορετικές και να τις καλύπτουμε με το ένα 

φαινόμενο-διαδικασία (Radaelli 2003a:34). 

Προκειμένου η έρευνα να διευκολυνθεί να προσδώσει τα αναμενόμενα θα πρέπει 

οι έννοιες να μπορούν να τεθούν στην υπηρεσία της εμπειρικής ανάλυσης, με άλλα 

λόγια θα πρέπει να οριοθετηθεί η επίδραση του υπό μελέτη φαινόμενου. Ο Radaelli 

(2000, 2003a), συνοδεύει το εγχείρημα της οριοθέτησης και από το βαθμό επίδρασης 

που προσδιορίζει το εύρος και την κατεύθυνση του εξευρωπαϊσμού, που ωστόσο για 

λόγους συστηματικούς θα διερευνηθεί στην ενότητα περί μηχανισμών του 

εξευρωπαϊσμού. 

Ευστόχως ο Λάβδας (2002:70), εντοπίζει τέσσερις βασικές διαστάσεις του 

εξευρωπαϊσμού: δημόσιες πολιτικές, δημόσιοι θεσμοί, κόμματα και ομάδες 

συμφερόντων και πολιτική κουλτούρα που συνδέονται με την εκδήλωση επιπτώσεων 

σε εθνικό επίπεδο και σε συν-καθορισμό στο ευρωπαϊκό (Πίνακας 2.1), τονίζοντας 

ταυτοχρόνως την ασύμμετρη επέκταση και την εμβάθυνση των διαφορετικών 

διαδικασιών εξευρωπαϊσμού που οφείλονται σε μακρόχρονες μεταβλητές και σε 

κρίσιμα σταυροδρόμια διακυβερνητικών αποφάσεων (Λάβδας 2002:69). 
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Πίνακας 2.1. Οι διαστάσεις των διαδικασιών του εξευρωπαϊσμού 

Κύριες Διαστάσεις  Επιπτώσεις σε Εθνικό Συν-καθορισμός Ευρωπαϊκού 
 
Δημόσιες Πολιτικές + 
Εργαλεία Πολιτικής  

 
Α. Προσαρμογή ή και αλλαγή 
περιεχομένων, στόχων και 
εργαλείων πολιτικής, 
Β. Νομιμοποίηση πολιτικών  
Γ. Εισαγωγή και νέων 
πολιτικών /εργαλείων  
 

 
Α. Χρήση ορισμένων εθνικών 
μοντέλων πολιτικής 
Β. Αποδοχή Πλουραλισμού 
τρόπων (μέσω της «αμοιβαίας 
αναγνώρισης») 
Γ. Ασύμμετρες επιδράσεις στο 
«Μοντέλο ΕΕ» 

 
Δημόσιοι Θεσμοί 

A. Νέο πεδίο νομιμοποίησης  
Β. Ταυτόχρονες διαπραγματεύσεις 
(two level-games)  
Γ. Περιορισμός της εμβέλειας/ 
δυνατοτήτων  
Δ. Ενδυνάμωση στο διεθνές πεδίο 

Α. Συνύπαρξη διαφόρων 
μοντέλων  
Β. Τάσεις επικράτησης 
Βασικών κοινών κριτηρίων 
αξιολόγησης 
Γ. Τάσεις επικράτησης βασικών 
κοινών αντιλήψεων περί ορίων 
δημόσιου-ιδιωτικού 

 
Κόμματα +  
Ομάδες συμφερόντων  

Α. Παγίωση πρόσθετου 
επιπέδου εξουσίας  
Β. Διαμόρφωση υπέρ-εθνικών 
συμμαχιών Γ. Πίεση στο εθνικό ή 
το υπερεθνικό επίπεδο 
Δ. Περιορισμός της εμβέλειας 
κομμάτων  

Α. Διαμόρφωση ευρωπαϊκού 
κομματικού συστήματος  
Β. Αλληλεπιδράσεις στο δύσκολο 
σχεδιασμό κοινών στρατηγικών των 
συμφερόντων  

 
Πολιτική Κουλτούρα 

Α. Τροποποιήσεις στους 
κανόνες  
Β. Συναρθρώσεις  
Γ. Επιλεκτική αναδιατύπωση 
παραδόσεων  

Α. Διαμόρφωση κοινών 
πολιτικών αξιών  
Β. Διαμόρφωση προτύπων μη-
ευρωπαίων  
Γ. Μορφές πολυφωνίας  

Πηγή: Λάβδας (2002:70) 

 

Οι Risse και Börzel (2003), κινούμενοι στο ίδιο μήκος κύματος με την αναλυτική 

προσέγγιση του Λάβδα κάνουν διάκριση στα τρία επίπεδα πολιτικής (politics, policy 

polity) προκειμένου να αναλύσουν την εγχώρια διαδικασία επίδρασης του 

εξευρωπαϊσμού και να ανιχνεύσουν την αλλαγή (Πίνακας 2.2). 
 

Πίνακας 2.2 Εξευρωπαϊσμός και επίπεδα πολιτικής 

Εξευρωπαϊσμός 
 
Πολιτική ως δημόσια πολιτική 
 

 
Πολιτική ως δράση 

 
Πολιτική ως θεσμός  

 
Πρότυπα  
Εργαλεία πολιτικής 
Προσεγγίσεις επίλυσης 
προβλημάτων  
Διάλογος επί των θεμάτων 
πολιτικής  

 
Διαδικασίες  
Συγκρότησης συμφερόντων, 
Άθροισης συμφερόντων, 
Αντιπροσώπευσης 
συμφερόντων  
Δημόσιος διάλογος 

 
Πολιτικοί θεσμοί 
Διακυβερνητικές σχέσεις 
Δικαστικές υπηρεσίες  
Δημόσια διοίκηση  
Κρατικές παραδόσεις 
Οικονομικοί θεσμοί  
Σχέσεις κοινωνίας κράτους 
Συλλογικές ταυτότητες  

Πηγή: Προσαρμοσμένο από Borzel and Risse 2003:60 
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Ο Radaelli (2003a), διακρίνει τρία βασικά πεδία εφαρμογής του εξευρωπαϊσμού: 

Τις εγχώριες μακρο-δομές, τη δημόσια πολιτική και τις γνωσιακές και κανονιστικές 

δομές. Οι εγχώριες μακρο-δομές περιλαμβάνουν τις πολιτικές και νομικές δομές, τους 

θεσμούς, τις διακυβερνητικές σχέσεις καθώς τα πολιτικά κόμματα και τις ομάδες 

πίεσης. Οι δημόσιες πολιτικές δεν περιορίζονται μόνο στο αποτέλεσμα του πολιτικού 

συστήματος αλλά περιλαμβάνουν το δυναμικό αποτέλεσμα των πολιτικών δομών, 

δρώντες, πόρους, εργαλεία δημόσιας πολιτικής που καθορίζουν και το χαρακτήρα 

δημόσιας πολιτικής (συγκρουσιακός, κορπορατιστικός, λιγότερο ή περισσότερο 

ρυθμιστικός, πλουραλιστικός). Η γνωσιακή και κανονιστική διάσταση προσδιορίζεται 

ως διακριτή κατηγορία, ο Radaelli (2003a:36) επισημαίνει για αυτό δύο λόγους: (α) η 

Ευρώπη δεν επηρεάζει μόνο τις τυπικές πολιτικές δομές αλλά και τις αξίες, τις νόρμες 

και το δημόσιο διάλογο, (β) το κανονιστικό και γνωσιακό πλαίσιο δύναται να έχει 

μετασχηματιστικές επιδράσεις στα πεδία της πολιτικής ως δράσης και της δημόσιας 

πολιτικής. Η δημόσια συζήτηση μπορεί να μεταβάλει την ερμηνεία ενός πολιτικού 

διλήμματος, την αντίληψη του τι διακυβεύεται, τα συμφέροντα και τις προτιμήσεις 

πάνω στα οποία δομούνται διαπραγματεύσεις, ενώ μέσω αυτής διασφαλίζεται η 

νομιμοποίηση των επιλογών που ευθυγραμμίζονται με την ενωσιακή πολιτική. 

 

2.5. Συνδέοντας  τον εξευρωπαϊσμό με τα ρεύματα της Διεθνούς Θεωρίας  

 

2.5.1. Σε αναζήτηση θεωρητικού υπόβαθρου 

 

Έχοντας οριοθετήσει το θεωρητικό πλαίσιο της συστηματοποίησης της έρευνας επί 

του εξευρωπαϊσμού, ιχνηλατήσει τις βασικές ερευνητικές κατευθύνσεις και 

υιοθετήσει ένα βασικό ορισμό εργασίας που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τις 

παρούσας διατριβής, μπορούμε να εστιάσουμε σε πρώτο θεωρητικό επίπεδο σε μια 

βασική συνιστώσα του ερευνητικού μας ερωτήματος το είδος του εξευρωπαϊσμού 

που υφίσταται –αν υφίσταται– η πολιτική απασχόλησης και συνακολούθως το 

ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο στα πλαίσια του ανασχεδιασμού. 

Η κοινωνική πολιτική και δη η πολιτική απασχόλησης συνδεόμενη με τις εθνικές 

πολιτικές πρόνοιας και ευημερίας κατά κύριο λόγο προσδιορίζεται, χαράσσεται και 

υλοποιείται στα εθνικά πλαίσια, με τον υπερεθνικό ρόλο της Ένωσης να περιορίζεται 
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στον εμπλουτισμό των υπαρχουσών εθνικών δράσεων, το συντονισμό των εθνικών 

πολιτικών και την οριζόντιου χαρακτήρα ποιοτική παρουσία που ευνοεί την 

αλληλοδιδακτική μέθοδο, την κοινωνικοποίηση και την πολιτικοποίηση των εθνικών 

δρώντων μεταξύ τους μέσω της ΑΜΣ ως μεθόδου διακυβέρνησης. Αν και το 

παραπάνω πλαίσιο αναφοράς δίνει την αρχική εντύπωση ότι μπορεί κανείς να μιλήσει 

για «εδαφική κυριαρχία» στον τομέα της απασχόλησης, ο Leibfried (2005:244), 

ευστόχως παρατηρεί ότι η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης έχει διαβρώσει 

την κυριαρχία και την αυτονομία των κρατών μελών στην κοινωνική πολιτική, ενώ οι 

Hemerijck, Rhodes, Ferrera (2000a:59), και Schrapf (2002), μιλούν για μετάβαση από 

τα κυρίαρχα κράτη πρόνοιας στα οιονεί ημι-κυρίαρχα, αφού ναι μεν η αρμοδιότητα 

της κοινωνικής πολιτικής και δη της πολιτικής απασχόλησης εξακολουθεί και 

παραμένει στο πεδίο της εθνικής πολιτικής αλλά αναπτύσσεται εντός ενός 

περιοριστικού πλαισίου, με την παρουσία της Ένωσης να επιφέρει ποιοτικές 

προσθαφαιρέσεις. 

Η διάχυση της θεσμοποίησης της ενιαίας αγοράς και της ΟΝΕ (Palier 2008), σε 

συνδυασμό με τη Διαδικασία του Λουξεμβούργου και τη ΣτΛ αφενός έδωσαν μια 

μεγαλύτερη δυναμική στον ενεργό ρόλο της Ένωσης και αφετέρου κατέστησαν τα 

κράτη μέλη πιο προσεχτικά ως προς το βαθμό επίδρασης που επιτρέπει θεσμικές και 

αξιακές αλλαγές στην πολιτική απασχόλησης. 

Με σημείο αφετηρίας τις επιδράσεις της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στις εγχώριες 

αλλαγές της δημόσιας πολιτικής και στην προσπάθεια κάλυψης της βασικής 

ασυμμετρίας της κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής, ο εξευρωπαϊσμός λαμβάνει 

χώρα μέσα από την ενωσιακή διαμόρφωση πολιτικής – όπως εύστοχα διατυπώνεται 

στον ορισμό του Radaelli και είτε οδηγεί στη κατασκευή νέων κανόνων και 

διαδικασιών ή στη θεσμοποίηση κοινών πεποιθήσεων και νορμών. Με δεδομένη την 

έντονη παρουσία του αγγλοσαξωνικού και του σκανδιναβικού προτύπου, 

αξιοποιώντας τις θεωρητικές αναφορές και έχοντας υπόψη ότι το «τελικό προϊόν» της 

αλληλόδρασης χαρακτηρίζει τη διαδικασία του μηχανισμού, ο εξευρωπαϊσμός 

δύναται να έχει δύο χαρακτήρες στο πεδίο της απασχόλησης: είτε ως «αξιοκεντρικός» 

προκρίνοντας τη διατήρηση του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου με τους 

απαραίτητους μετασχηματισμούς που οι συνθήκες επιβάλλουν, με προσήλωση όμως 

στις αρχές της αλληλεγγύης και της συνοχής, είτε ως «επιχειρησιακός» όπου οι 

αλλαγές δίνουν ιδιαίτερο βάρος στην οικονομική αποτελεσματικότητα με βασικές 
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στοχεύσεις την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την προσέλκυση επενδύσεων και 

την εξωστρέφεια της οικονομίας με συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους. 

Προκειμένου να εντοπίσουμε το πρότυπο του εξευρωπαϊσμού που ακολουθείται 

στην ανά μελέτη περίπτωση εξευρωπαϊσμού της εθνικής πολιτικής απασχόλησης, θα 

πρέπει να καταρχάς να διεισδύσουμε αφενός στους μηχανισμούς εξευρωπαϊσμού και 

στη συνέχεια να εντοπίσουμε τον τρόπο που αυτοί επιδρούν στο εσωτερικό των 

κρατών μελών.  

Θεωρητικό υπόβαθρο στήριξης του εγχειρήματος αυτού αποτελεί η νεο-θεσμική 

θεωρία. Ο εξευρωπαϊσμός δεν αποτελεί κάτι καινούργιο και δεν συγκροτεί μια νέα 

θεωρία ολοκλήρωσης, παρά ένα θεωρητικό πλαίσιο απόρροια της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης (Caporaso 2005)63, που κατά τη γνώμη του γράφοντος διαδρά με την 

τελευταία στο βαθμό που όπως εύστοχα παρατηρεί ο Λάβδας (2002:64-65), στη 

σημερινή Ένωση οι πολιτικές και οι επιμέρους θεσμοποιήσεις που προκύπτουν σε 

συνδυασμό με αυτές καθορίζουν τη διάταξη, τις μορφές και την πορεία της 

ενοποίησης. 

Η μελέτη του εξευρωπαϊσμού κάνοντας χρήση εννοιών που τοποθετούνται σε όλο 

το μήκος του φάσματος της πολιτικής επιστήμης όπως διακυβέρνηση, ρυθμιστικός 

ανταγωνισμός, δομές και πλαίσια δημόσιας πολιτικής (Knill and Lehmkuhl 1999, 

Bulmer and Radaelli 2004 Radaelli 2004), εντάσσει τον εξευρωπαϊσμό ως 

προβληματική στο πεδίο της συγκριτικής πολιτικής ανάλυσης (Radaelli and Pasquier 

2006:42). Επιπλέον όλοι οι ορισμοί προκρίνουν μια πρόσληψη της έννοιας του 

εξευρωπαϊσμού συνδεδεμένης περισσότερο με τη θεσμοποίηση και την αλληλόδραση 

και λιγότερο με μια μονομερή αντίδραση «προς την Ευρώπη», ενώ τέλος η χρήση 

ακόμη και ad hoc εννοιών όπως αυτής της «καταλληλότητας προσαρμογής» που 

διακρίνει τον εξευρωπαϊσμό, συνδέεται ευθέως με τη νεο-θεσμική θεωρία 

καθιστώντας την προσφυγή μας στην τελευταία αναπόφευκτη προκειμένου να 

βρούμε απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα.  

Ορθώς επισημαίνει ο Λάβδας (2002:71-72), ότι η νεο-θεσμική προσέγγιση στην 

ανάλυση των δημόσιων πολιτικών συνεπικουρούμενη από τις προσεγγίσεις της 

συγκριτικής πολιτικής επιστήμης κατάφερε να ξεπεράσει τους βασικούς 

προσανατολισμούς και τους αντίστοιχους περιορισμούς που προέκυπταν από την 

υιοθέτηση αφενός της μεθοδολογικά αβάσιμης τάσης να προσεγγίζεται η Ευρωπαϊκή 
                                                 
63 Ο Olsen επισημαίνει: “there is no single grand theory of Europeanization” (Olsen 2002 944), ο 
Radaelli υπογραμμίζει “Europeanization is not a theory” (Radaelli and Featherstone 2003b:340). 
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Κοινότητα/ΕΕ ως ένα ξεχωριστό επίπεδο ανάλυσης, αγνοώντας τη συγκρότηση 

δικτύων αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στους ενωσιακούς και εθνικούς θεσμούς, καθώς 

και την ύπαρξη κοινωνικών συμφερόντων που εντείνονταν στο βαθμό που η 

διαδικασία της ενοποίησης προχωρούσε και αφετέρου της θέασης του θεσμικού 

συστήματος ως «υποδομής ολοκλήρωσης», παραβλέποντας το ρόλο των θεσμών ως 

ανεξάρτητων μεταβλητών.  

Προκειμένου να χαρτογραφήσουμε τη φύση και το χαρακτήρα αυτών των 

αλληλοδράσεων με τη χρήση χρονικών σχημάτων, τα θεωρητικά εργαλεία της νεο-

θεσμικής θεωρίας είναι αναγκαία, με βασικό πυρήνα δύο έννοιες που εμφανίζονται με 

δυναμική στο έργο των Risse και Börzel (2003), της πολιτικοποίησης και της 

κοινωνικοποίησης (Radaelli and Pasquier 2006:41). 

Η νεο-θεσμική θεωρία παρουσιάζεται συμβατή με τον εξευρωπαϊσμό και 

ειδικότερα με το πεδίο της απασχόλησης αφού ήδη ενσωματώνει θεμελιώδη 

χαρακτηριστικά του βασικού εργαλείου εξευρωπαϊσμού πολιτικής απασχόλησης της 

ΑΜΣ και της ΕΣΑ (ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών παρακολούθηση και αξιολογικά 

κριτήρια), ενώ προσλαμβάνει την έννοια του εξευρωπαϊσμού διττά ως παράγοντα 

δράσης και αλλαγής και ως θεσμικά εξαρτημένη μεταβλητή. Ο Olsen (2002:940), 

παρατηρεί ότι ο εξευρωπαϊσμός συνδέεται αφενός με τη θεσμική αλλαγή, αφού 

πρόκειται για ανάπτυξη νέων θεσμών πολιτικής διακυβέρνησης ή πολιτικής και 

αφετέρου με την προσαρμογή των ήδη υπαρχόντων θεσμών σε ένα ευρύτερο 

συνεκτικό πλαίσιο. 

Μάλιστα μια συνθετική προσέγγιση των τριών βασικών ρευμάτων σκέψης της 

νεο-θεσμικής θεωρίας, όπως θα δούμε αμέσως μετά καθίσταται χρήσιμη, υπό τη 

σκέψη ότι ο εξευρωπαϊσμός μπορεί να συνδέσει θεσμούς, συμφέροντα και ιδέες 

χωρίς να διακινδυνεύσει ο βασικός σκοπός έρευνας, ο προσδιορισμός της επίδρασης 

των ενωσιακών πολιτικών στα κράτη μέλη. 

Άλλωστε όπως επισημαίνει ο Olsen (2002), η μεγαλύτερη πρόκληση για το 

εξευρωπαϊσμό δεν είναι η εξεύρεση ορισμού, αλλά η κατασκευή υποδειγμάτων 

οργάνωσης, λειτουργίας και δράσης, παρατήρηση που διατυπώνουν και οι Radaelli 

Pasquier (2006:35), μέσα από την παρατηρούμενη ετερότητα ορισμών σύμφωνα με 

την οποία αντανακλάται η σκέψη ότι ο εξευρωπαϊσμός δεν αποτελεί μια 

αντικειμενική οντότητα ούτως ώστε να ενσωματωθεί σε ένα αποκλειστικό ορισμό, 

αλλά αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πολιτικού διαλόγου για την επίδραση της 

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στην εγχώρια πολιτική αλλαγή. 
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2.5.2. Η νεο-θεσμική θεωρία 

 

Έχοντας σκιαγραφήσει βασικά σημεία του εξευρωπαϊσμού, το λογικό ερώτημα που 

ακολουθεί είναι το πώς οι ευρωπαϊκές πολιτικές, οι κανόνες και οι νόρμες (τυπικές 

και άτυπες νομικά δεσμευτικές ή όχι), επηρεάζουν την εγχώρια πολιτική διαδικασία 

και τη δημόσια πολιτική ή όπως το διατύπωσαν συνοπτικά οι Knill και Lehmkuhl 

‘How Europe matters ?’ (Knill and Lehmkuhl 1999). 

Για την απάντηση στο παραπάνω ερώτημα όλοι οι μελετητές ανεξαιρέτως 

καταφεύγουν στις θεωρητικές κατευθύνσεις της νεο-θεσμικής θεωρίας. Μάλιστα οι 

Hix και Goetz (2000:18), Börzel και Risse (2003) και Olsen (2002) θεωρούν ότι αυτή 

ακριβώς η προσφυγή είναι υπαίτια για τη θεσμική στροφή στην πολιτική επιστήμη 

κατά τις δεκαετίες του 1980 και 1990.64 

Οι θεσμικές προσεγγίσεις στο ερώτημα των Knill και Lehmkuhl απαντούν ότι οι 

θεσμοί έχουν σημασία. Η νεο-θεσμική θεωρία αντιπροσωπεύει την «αντίδραση» στη 

αποκαλούμενη «συμπεριφοριστική επανάσταση», που τονίζει την επιρροή εξωγενών 

παραγόντων στην πολιτική διαδικασία κάνοντας χρήση γενικών ψυχολογικών ή 

κοινωνιολογικών ερμηνευτικών προτύπων. Κάνοντας κατανοητή την πολιτική 

συμπεριφορά με όρους προσωπικού συμφέροντος και ευρύτερων κοινωνικών 

πλαισίων, η θεωρία του συμπεριφορισμού αρνείται την αυτονομία των πολιτικών 

θεσμών θεωρώντας αυτούς ως αποτέλεσμα βαθύτερων δυνάμεων (Harmsen 2000:58). 

Η νεο-θεσμική θεωρία επιχειρεί να αποκαταστήσει την αυτονομία των πολιτικών 

θεσμών εκτιμώντας ότι οι επιλογές των δρώντων δεν πραγματοποιούνται στο κενό 

αλλά εντός συγκεκριμένων θεσμικών πλαισίων. Ταυτοχρόνως, ενώ γίνεται αποδεκτή 

η επίδραση των ευρύτερων κοινωνικών δυνάμεων, οι θεσμιστές υποστηρίζουν ότι 

κυβερνήσεις διαμορφώνουν αλλά και διαμορφώνονται από το ευρύτερο περιβάλλον.  

Έυστοχα παρατηρεί ο Λάβδας (2002:72), ότι η ικανότητα των διαφορετικών 

πολιτικών συστημάτων να εφαρμόζουν τις δημοκρατικές αρχές διακυβέρνησης με 

βιώσιμο τρόπο, σε μεγάλο βαθμό συναρτάται με τα ιδιαίτερα θεσμικά 

                                                 
64 Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η θέση του Λάβδα σχετικά με τη θέση της νεο-θεσμικής 
προσέγγισης στη μελέτη των θεμάτων ενωσιακής φύσης σύμφωνα με την οποία αν και αναγνωρίζεται 
η χρησιμότητα της αυτή δεν αποτελεί ούτε ένα νέο παράδειγμα (paradigm) κατά Kuhn ούτε ένα 
ανώτερο πρόγραμμα έρευνας (research programme) κατά Lakatos, αλλά ένα πρόγραμμα έρευνας που 
ναι μεν έχει τη δυναμική προσφοράς νέων γνώσεων σε συγκεκριμένες ερωτήσεις έρευνας στο επίπεδο 
ερευνητικών προτάσεων ωστόσο θα πρέπει να συμπληρωθεί από ουσιώδεις αναλυτικές προσεγγίσεις 
όπως αυτές του νεο-λειτουργισμού, της θεωρίας των συμμαχιών στη δημόσια πολιτική ή της ανάλυσης 
των δομών των πολιτικών ευκαιριών (Lavdas 1997:39-43).  
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χαρακτηριστικά αυτών των συστημάτων. Στο ίδιο πνεύμα ο Παρασκευόπουλος 

(2007:342), τονίζοντας τη σημασία των εσωτερικών θεσμών προσλαμβάνει τα 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της εσωτερικής θεσμικής δομής ως μια καίρια 

παρεμβαίνουσα μεταβλητή μεταξύ του εξευρωπαϊσμού και της αλλαγής της 

εσωτερικής πολιτικής και των θεσμών, η οποία ερμηνεύει το ρυθμό διαδικασίας του 

εξευρωπαϊσμού. 

Οι θεσμοί γίνονται κατανοητοί ως τυπικοί κανόνες, που ενσωματώνονται σε 

συγκεκριμένες διαδικασίες και αφορούν οργανώσεις που λειτουργούν στα πλαίσια 

των κυβερνήσεων. Σε αντιδιαστολή με την πρώτη περίοδο της θεσμικής θεωρίας, η 

νεο-θεσμική διευρύνει το πεδίο του σκληρού πυρήνα των πολιτικών θεσμών, 

αντικατοπτρίζοντας τις νέες δομές της πολιτικής οικονομίας.65 Τονίζει το ρόλο των 

νορμών και των αρχών που δομούν την πολιτική ζωή, ενσωματώνοντας τις τυπικές 

και άτυπες οργανωτικές δομές που συγκροτούν τόσο τους πολιτικούς θεσμούς όσο 

και τις ευρύτερες δέσμες των σχέσεων που τους συνδέουν με το ευρύτερο 

περιβάλλον, δίνοντας παράλληλα έμφαση στην κατανόηση των θεσμών εντός των 

ιστορικο-κοινωνικών τους πλαισίων (Harmsen 2000:59). Το ερώτημα που θέτει η νεο 

θεσμική θεωρία αφορά το «πώς οι θεσμοί επηρεάζουν τις συμπεριφορές των ατόμων» 

(March and Olsen (1989), Hall and Taylor (1996), Aspinwall and Schneider (2000). 

Η απάντηση διαφοροποιείται ανάλογα με ποιο θεωρητικό ρεύμα σκέψης 

ακολουθείται, διακρίνοντας τρεις βασικές κατευθύνσεις, τον ορθολογικό, τον 

κοινωνιολογικό και τον ιστορικό θεσμισμό (Hall and Taylor 1996, Aspinwall and 

Schneider 2001b). 

Ο ορθολογικός θεσμισμός αποδίδει στους θεσμούς δευτερεύοντα ρόλο, ενώ οι 

πολιτικοί δρώντες θεωρούνται ότι θέτουν ως στόχο τους την μεγιστοποίηση της 

ωφέλειας τους, ενεργώντας και διαμορφώνοντας στρατηγικά τις προτιμήσεις τους και 

επιδιώκοντας διεύρυνση επιρροής και ανεξαρτησίας (Μarch and Olsen 1998:949). Η 

λογική της δράσης με βάση τις αναμενόμενες συνέπειες συνεπάγεται μια 

υπολογιστική προσέγγιση,66 δεδομένου ότι οι θεσμοί επιδρούν στο βαθμό που 

αλλάζουν τις προσδοκίες ενός δρώντος αναφορικά με τις αντιδράσεις των άλλων σε 

σχέση με τη δική του προηγηθείσα ενέργεια (Hall and Taylor 1996:939, March and 

Olsen 1998:949). Οι θεσμοί μην καθορίζοντας τα συμφέροντα των δρώντων αλλά 

                                                 
65 Θεσμοί όπως οι κεντρικές Τράπεζες και οι δομές της τριμερούς διαπραγμάτευσης στα εργασιακά 
ζητήματα αποτελούν πεδίο μελέτης της νέας θεσμικής θεωρίας (Hall 1986). 
66 Ο Vink χρησιμοποιεί τον όρο ‘calculus approach’ (Vink 2003:67). 
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επιδρώντας στη διαμόρφωση της στρατηγικής τους, θεωρούνται ως δομές ευκαιριών 

ή σημεία αρνησικυρίας, όπου οι δρώντες είτε εκμεταλλεύονται τις πρώτες είτε 

εγκλωβίζονται από τα δεύτερα. Με άλλα λόγια, η ατομική συμπεριφορά θεωρείται 

κατά βάση εξωγενής ως προς τους θεσμούς και μπορεί να ιδωθεί ως πλαίσιο 

στρατηγικής συμπεριφοράς σε σχέση με αυτούς. Στο επίπεδο του εξευρωπαϊσμού, η 

ορθολογική προσέγγιση ερευνά αφενός τις αντιδράσεις των εγχώριων πολιτικών 

δρώντων (κόμματα, κυβερνήσεις, ομάδες πίεσης) στις νέες ευκαιρίες που 

προκαλούνται από την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, μελετώντας τις μεταβαλλόμενες 

ισορροπίες στην κατανομή ισχύος των εγχώριων δρώντων ως συνέπεια ενωσιακών 

εξελίξεων και αφετέρου διαπιστώνει αν συγκεκριμένα θεσμικά σχεδιάσματα 

προκαλούν συγκεκριμένες συμπεριφορές (Bulmer 2006:50). Η διαδικασία 

προσαρμογής απεικονίζεται ως «μάθηση πρώτου επιπέδου» με την οποία οι δρώντες 

αποκτούν νέες πληροφορίες και διαφοροποιούν τις στρατηγικές τους επιδιώκοντας 

όμως πάγια συμφέροντα (Παρασκευόπουλος 2007:342). 

Αυτή η αδιόρατη λογική των αναμενόμενων συνεπειών αντιδιαστέλλεται με την 

«πυκνή» αντίληψη περί θεσμών που αντιπροσωπεύει η κοινωνιολογική προσέγγιση 

της νεο-θεσμικής θεωρίας. Η πολιτισμική προσέγγιση που ακολουθείται τονίζει την 

πρόσδεση των δρώντων σε θεσπισμένες «διαδρομές», τρόπους δράσης και 

συμπεριφορές προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι τους. Η διαμόρφωση των 

πολιτικών προτιμήσεων του πολιτικού συστήματος πραγματοποιείται ενδογενώς. Σε 

αντίθεση με την ορθολογική προσέγγιση δεν υφίστανται γενικά πρότυπα 

συμπεριφοράς εκτός πολιτικού συστήματος που μπορούν να χρησιμεύσουν ως 

υποδείγματα πρόβλεψης. Oι θεσμοί επιδρούν στις ταυτότητες, στην εικόνα και στις 

προτιμήσεις των δρώντων (Hall and Taylor 1996:939), διαμορφώνοντας μια πολιτική 

συμπεριφορά που εξηγείται στη λογική του «προσήκοντος»67 (March and Olsen 

1998:951). Σύμφωνα με τους March και Olsen (1998:951), ενώ οι κυρίαρχες απόψεις 

περί συμπεριφοράς τονίζουν το ρόλο του συνειδητού υπολογισμού του συμφέροντος, 

στην προκείμενη προσέγγιση η συμπεριφορά γίνεται περισσότερο κατανοητή ως 

προϊόν νορμών, κανόνων και προγραμματισμένων διαδικασιών. Οι δρώντες 

συμμορφώνονται με τις προσδοκίες για ορθή συμπεριφορά που αναμένεται να έχουν 

ως απόρροια κατοχής μιας συγκεκριμένης θέσης εντός ενός ευρύτερου θεσμικού 

πλαισίου, ενώ επιπλέον η επιτέλεση των ρόλων οδηγεί σε εξοικείωση με το θεσμικό 

                                                 
67 Ο Vink χρησιμοποιεί τον όρο ‘cultural approach’ (Vink 2003:67). 
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περιβάλλον και τις νόρμες που το διέπουν. Οι θεσμοί αποτελούν κάτι παραπάνω από 

αρένες μαχών συμφερόντων, ενώ δίδεται έμφαση στην κανονιστική διάσταση της 

πολιτικής, στη γραφειοκρατική συμπεριφορά και στη δυνατότητα 

επαναπροσδιορισμού των ατομικών αξιών μέσα από τη συμμετοχή σε συλλογικά 

σχήματα (Harmsen 2000:60). Η κοινωνικοποίηση, η αλληλοδιδακτική μέθοδος, οι 

ανάδοχοι αξιών και οι ανεπίσημοι συνεργατικοί θεσμοί αποτελούν μηχανισμούς 

«μετάδοσης» ιδεών, αξιών (Vink and Graziano  2006:18). 

Κεντρική έννοια αποτελεί η διαδικασία της κοινωνικής μάθησης ως θεμελιώδης 

μηχανισμός εσωτερικής αλλαγής, ο οποίος εντοπίζει τα δίκτυα (επιστημικές 

κοινότητες, δίκτυα υποστήριξης και/ή προσανατολισμένα σε συγκεκριμένα 

ζητήματα) και τους ανεπίσημους θεσμούς, κυρίως τις οργανωσιακές και πολιτικές 

αντιλήψεις και τους κοινωνικούς κανόνες που επηρεάζουν τις προτιμήσεις των 

δρώντων. Η κοινωνική μάθηση υπογραμμίζει το ρόλο αφενός των εμπειρογνωμόνων 

στην πολιτική αλλαγή μέσω της αυξημένης δυνατότητας διάχυσης των νέων 

πληροφοριών και της γνώσης και αφετέρου των ανεπίσημων συμβάσεων στους 

κοινωνικούς κανόνες που προσλαμβάνονται ως τα «συνδετικά στοιχεία» για την 

επανα-σταθεροποίηση των δρώντων που ενέχονται στη μαθησιακή διαδικασία 

(Παρασκευόπουλος 2007:342).  

Η συζήτηση φέρνει στην επιφάνεια τον κρίσιμο ρόλο του συστήματος αξιών και 

κανόνων βάσει του οποίου ο εξευρωπαϊσμός διηθείται. Οι Sebatier και Jenkins Smith 

(1993),θεωρούν ότι το σύστημα των πεποιθήσεων και των αξιών συγκροτείται σε 

τρία επίπεδα: τις βαθιές πεποιθήσεις (αξιώματα και διαπιστώσεις κανονιστικού 

χαρακτήρα), τις εμπειρικές και κανονιστικού χαρακτήρα προτάσεις που συνδέονται 

με θεμελιώδεις στρατηγικές δημόσιας πολιτικής και τις δευτερεύουσας σημασίας 

πεποιθήσεις (Radaelli2003a:49). Στον άξονα αυτό και στο επίπεδο του 

εξευρωπαϊσμού, η κοινωνιολογική προσέγγιση προτείνει θεματικές περιοχές που 

ερευνούν τον τρόπο μετάδοσης των ιδεών από το επίπεδο της Ένωσης στο επίπεδο 

των κρατών, είτε μέσω της διαλεκτικής στη διαμόρφωση εγχώριων αντιλήψεων για 

ευρωπαϊκά θέματα είτε μέσω της συμμετοχής στους ενωσιακούς θεσμούς και τη 

μεταβολή συμπεριφορών που προκύπτει μέσα από τις διαδικασίες της 

κοινωνικοποίησης (Bulmer 2006:51).  

Τέλος, ο ιστορικός θεσμισμός υιοθετώντας την έννοια της τροχιάς εξάρτησης 

επιβεβαιώνει τη σπουδαιότητα των διακριτών σχημάτων ιστορικής εξέλιξης (Pierson 

1996a, 1996b Hall and Taylor 1996). Με τον North (1990:99), να δίνει περιεχόμενο 
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στην παραπάνω έννοια διατυπώνοντας τη θέση ότι οι προηγούμενες επιλογές 

καθορίζουν τις επόμενες, αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη στις χρονικές δυναμικές 

της αλλαγής. Η φύση του χρόνου ενσωματώνει τρεις βασικές «διαστάσεις»: του 

χρόνου ως χρονικό σημείο λήψης απόφασης, ως χρονική αλληλουχία που συνδέεται 

με την υλοποίηση και ως ταχύτητα–ρυθμός. Πυρήνα της προσέγγισης αποτελεί η 

διαπίστωση ότι με την επίτευξη της αναγκαίας προσαρμογής στη βάση 

συγκεκριμένων «μονοπατιών» ανάπτυξης, οι δρώντες δεν επιθυμούν ριζοσπαστικές 

αλλαγές ικανές να μεταβάλουν τις ήδη υπάρχουσες ισορροπίες, με άλλα λόγια 

καθίσταται όλο και πιο δύσκολο να ανατραπούν οι προγηθείσες πολιτικές και 

θεσμικές επιλογές. Η «ιστορία έχει σημασία», καθώς οι θεσμικές δομές και οι 

πολιτικές επιλογές γίνονται κατανοητές ως προϊόντα μακροπρόθεσμης ιστορικής 

εξέλιξης, όπου όχι μόνο δεν ισχύει μια δαρβινικού τύπου εξέλιξη αλλά τουναντίον 

λιγότερο βέλτιστες επιλογές ενισχύουν τη θέση τους εντός των κοινωνικών και 

ιστορικών πλαισίων. Στο επίπεδο του εξευρωπαϊσμού, η έρευνα εντοπίζεται στη 

χρονική διάσταση των εγχώριων προσαρμογών στην ΕΕ που οδηγούν είτε σε θέσπιση 

διοικητικών μηχανισμών προκειμένου να διαχειριστούν ενωσιακές υποθέσεις είτε σε 

αλλαγές στο περιεχόμενο της δημόσιας πολιτικής. Ο ιστορικός θεσμισμός τονίζει τη 

σχετική ακαμψία των θεσμικών και πολιτικών διευθετήσεων που σποραδικά 

διακόπτονται από αξιοσημείωτες μεταβολές (Bulmer 2006:50, Harmsen 2000:60).  

 

2.5.3. Συνδέοντας τον εξευρωπαϊσμό με τη νεο-θεσμική θεωρία 

 

Η παρούσα έρευνα προσεγγίζει τη νεο-θεσμική θεωρία στη βάση των τριών 

προτάσεων του Λάβδα για το ρόλο των θεσμών, όπως τις επεσήμανε στη μελέτη του 

για το εξευρωπαϊσμό της ελληνικής περίπτωσης και το ρόλο των ομάδων 

συμφερόντων (Lavdas 1997:22-23): (α) οι ίδιες προτιμήσεις δρώντων μπορούν να 

παράξουν διαφορετικά αποτελέσματα όταν ενσωματωθούν σε διαφορετικά θεσμικά 

περιβάλλοντα, (β) η διαμόρφωση και η εξέλιξη των προτιμήσεων εν μέρει αποτελεί 

αποτέλεσμα των διαδράσεων με τα θεσμικά πλαίσια εντός των οποίων 

ενσωματώνονται, (γ) τα προϋπάρχοντα θεσμικά σχήματα συνδιαμορφώνουν 

διαδρώντας στις ισορροπίες σχέσεων ισχύος ανάμεσα στους εγχώριους δρώντες. 

Έχοντας επιλέξει το γενικό πλαίσιο, το δεύτερο βήμα σύνδεσης εξευρωπαϊσμού 

με τη νεο-θεσμική θεωρία είναι η διαχείριση της ετερότητας των θεωρητικών 
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ρευμάτων. Η δυνατότητα ή μη της συμβατότητας των δύο κυριότερων προσεγγίσεων 

μεταξύ τους (ορθολογική και κοινωνιολογική) αποτελεί το ζητούμενο το οποίο θα 

μας δώσει και την ευκαιρία να απαντήσουμε στο ερώτημα στο εάν και κατά πόσο 

είναι χρήσιμη μια συνθετική άποψη στην εμπειρική έρευνα. Η συλλογιστική 

διαδικασία ξεκινά από το ερώτημα μήπως τα δυο σχήματα σκέψης προσφέρουν 

ερμηνείες στις διαφορετικές φάσεις της εγχώριας αλλαγής ή εξ αρχής είναι 

αλληλοαποκλειόμενα;  

Αν και το ζήτημα είναι ανοιχτό, η συνθετική άποψη κερδίζει έδαφος στη μελέτη 

του εξευρωπαϊσμού (Börzel and Risse 2000:13, Checkel 2001b:196, Knill and 

Lehmuhl 2002), με μια ιδιαίτερη προτίμηση στη κοινωνιολογική προσέγγιση (Risse 

et al. 2001:15) (Börzel and Risse 2003), θέση που υιοθετείται από το γράφοντα στην 

προκειμένη περίπτωση. Η σύνθεση τονίζει την αντίληψη ότι η πολιτική δράση 

εμπεριέχει στοιχεία «καταλληλότητας» και «αναμενόμενων συνεπειών», υπό την 

έννοια ότι οι πολιτικοί δρώντες προσδιορίζονται τόσο από τα συμφέροντά τους βάσει 

των οποίων αξιολογούν τις συνέπειες, αλλά και από τους κανόνες που 

ενσωματώνονται στις ταυτότητες τους και στους πολιτικούς θεσμούς, με άλλα λόγια 

υπολογίζουν συνέπειες και ακολουθούν κανόνες (March and Olsen 1998:952). 

Ο Vink (2003:68), εμφανίζεται πιο περιοριστικός στη λογική της σύνθεσης υπό 

την έννοια ότι η μελέτη του εξευρωπαϊσμού σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να 

«αποκρύβει τη διαφορά ανάμεσα στη δημιουργία νέων δομών ευκαιριών και 

υιοθέτησης νέων δεσμών προτιμήσεων ή ακόμη και αλλαγής ταυτοτήτων». Αν και η 

σχέση των δύο διαπλέκεται έντονα αφού νέες δομές ευκαιριών μπορούν να 

συγκροτηθούν και νέες προτιμήσεις και ταυτότητες να διαμορφωθούν, βασικό 

καθήκον των εμπειρικών μελετών είναι να καθορίσουν το σχετικό βάρος της μιας ή 

της άλλης προσέγγισης στην ερμηνεία του εξευρωπαϊσμού ή της εγχώριας ακινησίας 

(Hix and Goetz 2000:18-20). 

Οι Börzel και Risse (2003:74), θεωρούν ότι οι δύο λογικές μπορούν να 

αναπτυχθούν ταυτοχρόνως ή να χαρακτηρίσουν διαφορετικές φάσεις της 

προσαρμοστικής αλλαγής. Ωστόσο θα πρέπει να υπογραμμιστεί το γεγονός ότι σε 

μεγάλο βαθμό η προοπτική σύνθεσης εξαρτάται από τον ορισμό που οι ερευνητές 

έχουν αποδώσει στο φαινόμενο του εξευρωπαϊσμού, καθώς και στο πώς 

προσεγγίζουν τον εξευρωπαϊσμό, ως φαινόμενο από την «κορυφή προς τη βάση» ή 

αποτελεί εν μέρει προϊόν διαδικασιών οριζόντιου χαρακτήρα. 
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Λαμβάνοντας τα παραπάνω υπόψη, η σύνδεση του εξευρωπαϊσμού με τη νεο-

θεσμική θεωρία πραγματοποιείται στους ενδιάμεσους παράγοντες που διευκολύνουν 

προωθώντας ή δυσχεραίνουν ακυρώνοντας τον εξευρωπαϊσμό. Ποτού όμως 

προχωρήσουμε στη σχετική ανάλυση, βασικό μέρος της μελέτης αποτελούν οι 

μηχανισμοί του εξευρωπαϊσμού, οι «ιμάντες» μετάδοσης για να φτάσουμε στους 

ενδιάμεσους παράγοντες. 

 

2.6. Μηχανισμοί και παράγοντες εξευρωπαϊσμού  

 

2.6.1. Μηχανισμοί εξευρωπαϊσμού  

 

Ο εξευρωπαϊσμός γίνεται αντιληπτός ως διακυβέρνηση και ως διαδικασία που είτε 

καλύπτει τις ήδη υπάρχουσες ενωσιακές πολιτικές, είτε αναπροσανατολίζει τη 

συμπεριφορά των δρώντων στη διαδικασία του δημόσιου διαλόγου ως αποτέλεσμα 

λογικού υπολογισμού ή κοινωνικοποίησης (Radaelli 2005:14). 

Οι μηχανισμοί του εξευρωπαϊσμού αποτελούν ένα βασικό στάδιο της μελέτης του 

πώς και του γιατί ο τελευταίος εκδηλώνεται και αναπτύσσεται. Αν και σχετική 

βιβλιογραφία εξελίσσεται μπορούμε να διακρίνουμε αφενός την προσέγγιση της 

Börzel (1999, 2003) και των ερευνητών Cowles et al. (2001), που υιοθετούν την 

έννοια της «καταλληλότητας προσαρμογής» και αυτομάτως στρέφουν την προσοχή 

τους στους ενδιάμεσους παράγοντες που για καθαρά συστηματικούς λόγους θα 

ασχοληθούμε στην αμέσως επόμενη ενότητα και αφετέρου τις προσεγγίσεις των 

Lavdas (1997), Radaelli (2000), Knill και Lehmkuhl (2002), Knill και Lenschow 

(2005), Schmidt (2000). 

Η δεύτερη ομάδα συγγραφέων παρά τις όποιες μεταξύ τους διαφοροποιήσεις, 

βασίζεται στη διάκριση της θεωρίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης περί θετικής και 

αρνητικής ολοκλήρωσης,68καθώς και στον τρίτο ιδεατό τύπο όπως προσδιορίσθηκε 

από τους Knill και Lehmkuhl, που αφορά τη θέσπιση νορμών σε τομείς που οι 

εσωτερικές συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ κρατών μελών επιτρέπουν μόνο την 

υιοθέτηση πολιτικών που είναι ασαφείς και περισσότερο ή λιγότερο συμβολικές 

                                                 
68 Για τη διάκριση και τα χαρακτηριστικά των δύο μορφών ολοκλήρωσης ανάμεσα στα άλλα βλέπε 
Scharpf (1996, 1999). 
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(Knill and Lehmkuhl 2002:259), στον οποίο ο εξευρωπαϊσμός μπορεί να προχωρήσει 

μέσω της πλαισίωσης των εγχώριων πεποιθήσεων και προσδοκιών (Knill and 

Lehmkuhl 2002:259). 

Εξετάζοντας την προσέγγιση της δεύτερης ομάδας μελετητών, o Λάβδας ορθώς 

παρατηρεί ότι η ανάπτυξη των επιμέρους πτυχών του ενωσιακού οικοδομήματος 

εξαρτάται εκτός από τη διάδραση ανάμεσα στα διαφορετικά κέντρα πολιτικής και την 

πολυ-επίπεδη διακυβέρνηση και στη φύση των πεδίων πολιτικής (Lavdas 1997:45-

46). Λαμβάνοντας υπόψη ότι ως διάσταση του εξευρωπαϊσμού προσλαμβάνεται η 

επίδραση των ενωσιακών εξελίξεων στις εγχώριες διαδικασίες, αντιλαμβανόμαστε ότι 

η παραπάνω παρατήρηση καθίσταται ιδιαιτέρως χρήσιμη ως προς τον προσδιορισμό 

των μηχανισμών του εξευρωπαϊσμού.  

 

Πίνακας 2.3 Ταξινόμηση ευρωπαϊκών πολιτικών  

 Πολιτικές του σκληρού 
πυρήνα  

Θεσμικές πολιτικές  Θεματικές πολιτικές 

Ρυθμιστική Εσωτερική αγορά, 
ανταγωνισμός, 
οικονομία και εμπόριο, 
ΚΑΠ 

κοινωνική, εκπαίδευση, 
πολιτισμός, προστασία 
καταναλωτών, 
μεταφορές 

περιβάλλον, προστασία 
καταναλωτών  

Διανεμητική ΚΑΠ βιομηχανική 
τεχνολογία, 
επιχειρήσεις,μεταφορές 

επιχειρήσεις 

Αναδιανεμητική  περιφερειακή, 
κοινωνική, τεχνολογία 

 

Πηγή: Προσαρμοσμένο από Lavdas 1997:46 

 

Βασιζόμενος στην ταξινόμηση του Lowi για τους τύπους πολιτικής βάσει της 

οποίας οι πολιτικές διακρίνονται σε ρυθμιστικές, διανεμητικές και αναδιανεμητικές 

πολιτικές, ο Λάβδας προσθέτει και μια επιπλέον διάσταση στην παραπάνω 

ταξινόμηση διακρίνοντας τρία πεδία πολιτικής, το πεδίο που αφορά τις πολιτικές που 

αποτελούν το «σκληρό πυρήνα» πολιτικών που έχουν θεσπιστεί με τη Συνθήκη της 

Ρώμης όπως ο ανταγωνισμός, εκείνο που αφορά «θεσμικές περιοχές» (πρόκειται για 

πολιτικές που ιστορικά αποτελούν παράγωγα ή συνδέονται με θεσμικές πτυχές της 

ευρωπαϊκής οικονομίας) και το πιο πρόσφατο χρονικά πεδίο, αυτό των θεματικών 

πολιτικών όπως το περιβάλλον (Πίνακας 2.3). Η παραπάνω ταξινόμηση καθίσταται 

σημαντική στο βαθμό που η επίδραση της ενωσιακής διαδικασίας στις εγχώριες 

διευθετήσεις και ρυθμίσεις δεν εξαρτάται μόνο από τις συγκεκριμένες εθνικές 
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θεσμικές παραδόσεις, αλλά και από τη θεματική της πολιτικής καθώς και από τη θέση 

της στο ευρύτερο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαδικασίας (Lavdas 1997:46).69   

Τη λογική της ταξινόμησης έχει και η ανάπτυξη του Radaelli, σύμφωνα με την 

οποία ο εξευρωπαϊσμός διαθέτει δυο βασικούς τύπους μηχανισμού τον κάθετο και 

τον οριζόντιο. Ο κάθετος διακρίνει το ενωσιακό επίπεδο εντός του οποίου 

διαμορφώνεται η πολιτική, από το επίπεδο των κρατών μελών όπου η πολιτική 

«μεταβολίζεται» και συνδέεται με τα εργαλεία «σκληρού» δικαίου. Ενώ οι κάθετοι 

μηχανισμοί βασίζονται στις πιέσεις συμμόρφωσης και προσαρμογής των κρατών 

μελών με τις ενωσιακές πολιτικές, οι οριζόντιοι μηχανισμοί υιοθετούν άλλες 

πρακτικές. Ο οριζόντιος μηχανισμός θεωρεί τον εξευρωπαϊσμό ως μια διαδικασία 

όπου δεν υφίσταται θέμα συμμόρφωσης των κρατών μελών με συγκεκριμένο 

υπόδειγμα ενωσιακής πολιτικής. Ο οριζόντιος εξευρωπαϊσμός είναι μια διαδικασία 

πρόκλησης αλλαγών που διαμορφώνεται είτε από τη λογική της αγοράς και τις 

επιλογές των καταναλωτών (ρυθμιστικός ανταγωνισμός), είτε από το δημόσιο 

διάλογο και τη διάχυση των ιδεών περί καλής διακυβέρνησης και των καλύτερων 

πρακτικών. Θα πρέπι να σημειωθεί ότι, αν και ο ρυθμιστικός ανταγωνισμός ως 

μηχανισμός ξεκινά ως «κάθετος»,70καταλήγει στο να έχει αρκετές συνέπειες 

οριζόντιου τύπου.  

Πιο συγκεκριμένα, ο Radaelli (2003a), μιλά για ευρωπαϊκά πρότυπα 

διακυβέρνησης και τα συνδέει με τον κάθετο και τον οριζόντιο εξευρωπαϊσμό και 

διακρίνει τρεις τύπους διακυβέρνησης, την ιεραρχία, τη διαπραγμάτευση και το 

συντονισμό.  

Στην περίπτωση της κάθετης διακυβέρνησης και της ιεραρχίας, η διαδικασία 

αφορά τη θετική και την αρνητική ολοκλήρωση και σχετίζεται με την ύπαρξη ή όχι 

επιβολής συγκεκριμένου προτύπου πολιτικής. Στην θετική ολοκλήρωση, η Ένωση 

υπαγορεύει την υιοθέτηση ενός προτύπου πολιτικής όπως για παράδειγμα στους 

τομείς προστασίας του περιβάλλοντος, της προστασίας των καταναλωτών ή της 

υγιεινής και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Η προσαρμοστική πίεση παίρνει 

τη μορφή είτε καταναγκασμού, όπου για παράδειγμα οδηγίες ορίζουν το χρονικό 

                                                 
69 Ο Λάβδας είναι προσεχτικός όταν επισημαίνει ότι σε καμία περίπτωση οι διαδράσεις δεν 
καθορίζονται ως προς το αποτέλεσμά τους από την κατίσχυση του πεδίου του «σκληρού πυρήνα» σε 
σχέση με τις άλλες περιοχές αλλά η έκβαση τους προσδιορίζεται από σειρά θεσμικών και πολιτικών 
παραγόντων (Lavdas 1997:46). 
70 Αν και ο ανταγωνισμός των κανόνων βασίζεται στις επιλογές των παραγόντων της αγοράς αυτός 
όμως υπάρχει εντός ενός πλαισίου θεσμικής επιλογής καθέτως επιβαλλόμενης από το ΔΕΚ, για 
παράδειγμα η αμοιβαία αναγνώριση (Radaelli 2003a:41). 
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περιθώριο εντός του οποίου τα κράτη μέλη οφείλουν να θεσπίσουν ρυθμιστικές 

διατάξεις, είτε μιμητισμού, όπου μια μεγάλη ομάδα κρατών υιοθετεί το προτεινόμενο 

ενωσιακό πρότυπο και η δύναμη της βαρυτικής έλξης της ομάδας αυτής ελκύει της 

εναπομείνασες χώρες να το υιοθετήσουν71 Στις παραπάνω περιπτώσεις ο μιμητισμός 

και ο εξαναγκασμός αποτελούν μηχανισμούς ισομορφισμού και συνδέονται 

θεωρητικά με την οργανωσιακή ανάλυση της νεο-θεσμικής θεωρίας (Di Maggio and 

Powel 1991) (Radaelli 2003a:42). Στην περίπτωση της αρνητικής ολοκλήρωσης, οι 

πολιτικές που συνδέονται με τη δημιουργία ενιαίας αγοράς μέσω της άρσης εμποδίων 

που αφορούν το εμπόριο, τις επενδύσεις, την ελευθερία εγκατάστασης και της 

ελεύθερης διακίνησης προσώπων δεν συνδέονται με ένα θεσμικό τρόπο 

διακυβέρνησης αλλά με την αμοιβαία αναγνώριση, με την Ένωση να καθορίζει 

περιβάλλον δράσης. Βασικός μηχανισμός της αρνητικής ολοκλήρωσης είναι ο 

ρυθμιστικός ανταγωνισμός. Αποκλείοντας συγκεκριμένες επιλογές δημόσιας 

πολιτικής, οι στόχοι της αρνητικής ολοκλήρωσης δεν πραγματοποιούνται μέσω 

συγκεκριμένου προτύπου ή της συμβατότητας ανάμεσα στην ΕΕ και την εγχώρια 

πολιτική, αλλά μέσω μεταβολών στις εγχώριες δομές ευκαιρίας. Η συνολική 

επίδραση αυτού του έμμεσου μηχανισμού δεν μπορεί να προβλεφθεί a priori και 

εξαρτάται από το ποιος και πώς ενδυναμώνεται ή αποδυναμώνεται από την αρνητική 

ολοκλήρωση σε εγχώριο επίπεδο (Radaelli 2003a:42) (βλέπε Πίνακα 2.4). 

 

Πίνακας 2.4. Μηχανισμοί εξευρωπαϊσμού  

Παρουσία ευρωπαϊκού προτύπου 
 
 
 
 
 

Αρνητική ολοκλήρωση
μη ύπαρξη 
συγκεκριμένου 
ευρωπαϊκού προτύπου

Μηχανισμοί πλαισίωσης  

Εξαναγκασμός  Μιμητισμός  Ρυθμιστικός 
ανταγωνισμός  

Ενωσιακές 
πολιτικές 
πλαίσιο: 
Οδηγίες- 
πλαίσιο 

Σύγκλιση 
γύρω από 
παραδείγματα 
πολιτικής  

Η ισορροπία 
ισχύος δεν 
εφαρμόζεται  

Προσαρμοστική 
πίεση 

Προσαρμοστική 
πίεση  

Εγχώριες δομές 
ευκαιρίας  

Οι προσδοκίες 
νομιμοποίησης 
αλλάζουν, η 
ΕΕ παρέχει 
λύση 

Ανοιχτή 
Μέθοδος 
Συντονισμού 

Κατανόηση 
διακυβέρνησης  

 Πηγή: Προσαρμοσμένο από Radaelli 2003a:41 
 

                                                 
71 Κλασσικό παράδειγμα η ΟΝΕ. 
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Η διαπραγμάτευση ως δεύτερος μηχανισμός εξευρωπαϊσμού διεξάγεται σε 

επίπεδο εγχώριων δρώντων και ανάμεσα σε κυβερνήσεις και την ΕΕ, είτε όταν οι 

οδηγίες μεταφέρονται στα κράτη μέλη και εφαρμόζονται είτε στο πώς οι δρώντες 

ερμηνεύουν τους κανόνες (Talberg 2002) (Radaeli 2005:15). Ο εξευρωπαϊσμός μέσω 

της διαπραγμάτευσης προκύπτει ως προσαρμογή και είτε είναι προϊόν υπολογισμού 

συνεπειών κόστους και οφέλους είτε αποτέλεσμα κοινωνικοποίησης στα πλαίσια 

μακρών διαπραγματεύσεων. 

Ο τρίτος μηχανισμός εξευρωπαϊσμού ξεφεύγει από τη χρήση παραδοσιακών 

εργαλειακών μέσων της ενωσιακής δημόσιας πολιτικής (οδηγίες, αποφάσεις του 

ΔΕΚ) και υιοθετεί «ήπιου» χαρακτήρα προσεγγίσεις πλαισίωσης. Διακρίνουμε 

τουλάχιστον δύο είδη πλαισίωσης. Ο πρώτος μηχανισμός πλαισίωσης αφορά 

μινιμαλιστικές οδηγίες και μη υποχρεωτικούς κανονισμούς όπως για παράδειγμα 

στην πολιτική των σιδηροδρόμων. Αποφεύγοντας να δημιουργήσει συνθήκες 

ρυθμιστικού ανταγωνισμού και προσαρμοστικές πιέσεις αντίστοιχες με αυτές που 

περιγράφουν οι Risse και Börzel, ο μηχανισμός λειτουργεί είτε ως στάδιο 

προετοιμασίας του εδάφους για αλλαγές κλίμακας είτε ως στοιχείο επιπλέον 

νομιμοποίησης και βάση αιτιολόγησης ικανής να αλλάξει τη ροή της δημόσιας 

συζήτησης και άρα των προσδοκιών των δρώντων. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να 

δοθεί στις νέες διαστάσεις που προσθέτει η παραπάνω διαδικασία στην επίλυση των 

εγχώριων προβλημάτων, είτε στο πλαίσιο ενίσχυσης της δυναμικής της μάθησης είτε 

στην υιοθέτηση μιας νέας λογικής στη δημόσια πολιτική. 

Ο δεύτερος και ίσως σημαντικότερος μηχανισμός οριζόντιου χαρακτήρα 

συνδέεται με μια νέα αρχιτεκτονική διακυβέρνησης που δημιουργεί τις προϋποθέσεις 

για διάχυση ιδεών και προτύπων δημόσιας πολιτικής με βασική έκφραση την ΑΜΣ. 

Αν και θα αποτελέσει θεματική ενός ιδιαίτερου κεφαλαίου της παρούσας διατριβής 

θα αρκεστούμε στο σημείο αυτό να πούμε ότι πρόκειται για το μέσο διάχυσης των 

βέλτιστων πρακτικών και επίτευξης σύγκλισης γύρω από ενωσιακούς στόχους. Η ΕΕ 

λειτουργεί ως πλατφόρμα ιδεών και μεταφοράς δημόσιας πολιτικής, παρά ως 

σύστημα που συνδέεται με νομικά δεσμευτικούς κανόνες δηλαδή σύστημα 

παραγωγής κανόνων δικαίου. Η ΑΜΣ λειτουργεί επικουρικά συνδράμοντας τα κράτη 

μέλη στις δικές τους πολιτικές. Οδηγίες με χρονοδιαγράμματα, δράσεις σε εθνικό και 

περιφερειακό επίπεδο, αλληλοδιδακτική μέθοδος, περιοδική παρακολούθηση, 

αξιολόγηση από ομοτίμους, θέσπιση ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών είναι μερικά 

από τα χαρακτηριστικά που αναπτύσσει η ΑΜΣ (Lisbon European Council 
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Conclusion 2000). Βασικό ερώτημα που θα εξεταστεί και από την παρούσα διατριβή 

αποτελεί η σύγκλιση που μπορεί να προκαλέσει η ΑΜΣ ως μηχανισμός οριζόντιου 

εξευρωπαϊσμού. Περιορίζεται στη σύγκλιση ιδεών, και προτύπων πολιτικής ή 

διευρύνεται στις εθνικές δημόσιες πολιτικές και στα αποτελέσματα; (Radaelli 

2003a:45). 

Οι Knill και Lenschow (2005), διέκριναν τρία πρότυπα διακυβέρνησης που 

λειτουργούν ως μηχανισμοί εξευρωπαϊσμού, της συμμόρφωσης, του ανταγωνισμού 

και της επικοινωνίας. Η διακυβέρνηση μέσω συμμόρφωσης λαμβάνει χώρα όταν 

νομικά δεσμευτική ενωσιακή ρύθμιση επαναπροσδιορίζει τις θεσμικές και 

οργανωτικές δομές (Knill and Lenschow 2005:586), χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελεί η περιβαλλοντική πολιτική (Knill and Lenschow 2005:591). Η 

διακυβέρνηση μέσω ανταγωνισμού είναι λιγότερο άμεση και προωθεί συγκεκριμένες 

θεσμικές διευθετήσεις, θέτοντας ένα γενικό πλαίσιο σε ενωσιακό επίπεδο με 

χαρακτηριστικό παράδειγμα την πολιτική των μεταφορών (Knill and Lenschow 

2005:587). Στην περίπτωση αυτή, ο εξευρωπαϊσμός αλλάζει τις εγχώριες δομές 

ευκαιρίας μέσω της αναδιανομής πόρων στους εγχώριους δρώντες. Η τρίτη μορφή 

διακυβέρνησης βασίζεται στην ανταλλαγή πληροφοριών, την αλληλοδιδακτική 

μέθοδο και την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών. Δεν υπάρχουν νομικά δεσμευτικοί 

κανόνες με χαρακτηριστικό παράδειγμα την κοινωνική πολιτική και τη μέθοδο της 

ΑΜΣ. Οι όποιες αλλαγές που μπορεί να προκληθούν οφείλονται σε πιέσεις σε πρώτο 

στάδιο στα εγχώρια συστήματα πεποιθήσεων που αλλάζουν υπέρ των νέων ιδεών. 

Η Schmidt (2002b), περιγράφει τέσσερις ελαφρώς παραλλαγμένους μηχανισμούς 

προσαρμογής σε σχέση με αυτούς του Radaelli. Ο πρώτος μηχανισμός συνδέεται με 

μεγάλο βαθμό καταναγκασμού, ο οποίος όμως εντοπίζεται στο πεδίο της ευρωπαϊκής 

νομισματικής πολιτικής, ο δεύτερος απαιτεί χαμηλότερο βαθμό εξαναγκασμού και 

συνδέεται με ρυθμιστικές πολιτικές, ο τρίτος αφορά το μιμητισμό –μηχανισμό 

αντίστοιχο με αυτόν που περιγράφει ο Radaelli– όπου η Ένωση προτείνει και τα 

κράτη μέλη είναι ελεύθερα να αποφασίσουν το πως θα ενεργήσουν στις νέες 

πρωτοβουλίες της Ένωσης και ο τέταρτος αναφέρεται στο ρυθμιστικό ανταγωνισμό 

(Schmidt 2002b:897). 
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2.6.2. Ο μηχανισμός της καταλληλότητας προσαρμογής 

 

Στην ενότητα για την συστηματοποίηση της έρευνας επί του εξευρωπαϊσμού 

αναφερθήκαμε στην ερμηνεία που έδωσαν οι Cowles et al. (2001) και οι Risse και 

Börzel (2003) βασισμένοι στην ιδέα της προσαρμοστικής πίεσης. Εξευρωπαϊσμός 

υφίσταται στο βαθμό που υπάρχει απόκλιση και ασύμβατο ανάμεσα στην ενωσιακή 

πολιτική και στο εγχώριο επίπεδο. Στη λογική της ύπαρξης ενός ασύμβατου που 

διατύπωσε ο Duina (1999), ανάμεσα στο ευρωπαϊκό και το εγχώριο επίπεδο οι 

Cowles et al. (2001), προχώρησαν ένα βήμα ακόμη διατυπώνοντας την ιδέα περί της 

«καταλληλότητας της προσαρμογής» που καθορίζει το βαθμό πίεσης για προσαρμογή 

που προκαλεί ο εξευρωπαϊσμός στα κράτη μέλη. «Όσο χαμηλότερη είναι η 

συμβατότητα των πολιτικών και των θεσμικών διαδικασιών ανάμεσα στην ενωσιακή 

και την εγχώρια πραγματικότητα τόσο υψηλότερη είναι η προσαρμοστική πίεση που 

ασκείται στην τελευταία» (Börzel and Risse 2003:61). 

Η σχέση ανάμεσα στην προσαρμοστική πίεση και την αλλαγή αναλύεται ως εξής: 

με χαμηλή προσαρμοστική πίεση λόγω συμβατότητας της ενωσιακής με την εγχώρια 

δημόσια πολιτική η ανάγκη για εγχώρια αλλαγή είναι περιορισμένη και η 

προσαρμογή εύκολη, τουναντίον όταν η διαφορά ανάμεσα στην Ένωση και το 

εγχώριο επίπεδο είναι πολύ μεγάλη το κράτος αδυνατεί να ενσωματώσει τις αλλαγές. 

Όταν οι προσαρμοστικές πιέσεις κινούνται ανάμεσα στα δύο άκρα τότε υφίστανται 

αλλαγές σε εγχώριο επίπεδο. Στη λογική αυτή μπορούν να ερμηνευθούν και τα 

διαφορετικά αποτελέσματα που επιφέρει ο εξευρωπαϊσμός στα εγχώρια συστήματα. 

Ο Παρασκευόπουλος εξετάζοντας την περίπτωση της περιφερειακής πολιτικής 

(Paraskevopoulos 1998, 2001a, 2001b), παρατηρεί ότι σε γενικότερο επίπεδο ο 

βαθμός προσαρμοστικής πίεσης που ασκείται στους εσωτερικούς θεσμούς και στις 

δομές διαμόρφωσης της δημόσιας πολιτικής προκειμένου να ευθυγραμμιστούν με 

τους ευρωπαϊκούς κανόνες και ρυθμίσεις είναι ιδιαιτέρως υψηλός σε διοικητικώς 

ενιαία και συγκεντρωτικά κράτη όπως είναι η Ελλάδα και οι άλλες χώρες Συνοχής 

(Παρασκευόπουλος 2007:341). 
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Διάγραμμα 2.2. Σχέση προσαρμοστικής πίεσης και βαθμού εγχώριας αλλαγής   

 

Βαθμός εγχώριας αλλαγής 

 
Βαθμός προσαρμοστικής πίεσης 

Πηγή: Επεξεργασία του γράφοντος  

 

Οι Börzel και Risse (2003) και Cowles et al. (2001:7), διέκριναν δύο είδη 

ασυμβάτων (misfits) με τα οποία ο εξευρωπαϊσμός προκαλεί προσαρμοστικές πιέσεις 

στα κράτη μέλη. Το ασύμβατο των δημόσιων πολιτικών που συνδέεται με στόχους 

δημόσιας πολιτικής, ρυθμίσεις εργαλεία και τεχνικές επίλυσης προβλημάτων (Börzel 

2000) και προκαλεί προβλήματα συμμόρφωσης και ασκεί προσαρμοστικές πιέσεις σε 

θεσμούς. Το ασύμβατο σε θεσμούς που προκαλεί την ανάγκη προσαρμογών στους 

εγχώριους κανόνες, τις διαδικασίες καθώς στις συλλογικές αντιλήψεις που 

συνδέονται με τους υπό πίεση θεσμούς. Αν και έμμεσο σε σχέση με το πρώτο, το 

θεσμικό ασύμβατο παρουσιάζει πιο μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, ενώ δύναται να 

υπεισέλθει σε συλλογικές αντιλήψεις που άπτονται θεμάτων κυριαρχίας (Risse 2001) 

(Börzel and Risse 2003 :63). 

Χωρίς να αναφερθούμε στις μελέτες που έθεσαν σε αμφισβήτηση τη λογική της 

«καταλληλότητας προσαρμογής» κάτι που έχουμε κάνει ήδη στη ενότητα περί 

συστηματοποίησης του εξευρωπαϊσμού, θα αρκεστούμε εδώ να επισημάνουμε 

ορισμένες βασικές διαστάσεις του προβληματισμού περί της χρηστικής αξίας της 

εισηγμένης έννοιας: 

 

• η διαλεκτική ανάμεσα στο θεσμό και τον εξευρωπαϊσμό είναι πιο περίπλοκη στο 

βαθμό που θα πρέπει να εξεταστεί και η κατάσταση του θεσμού (κρίση, 

μετάβαση) που βρίσκεται στη δεδομένη στιγμή άσκησης των προσαρμοστικών 

πιέσεων (Radaelli 2003a:45),  
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• η ερμηνευτική δύναμη του περιορίζεται κυρίως στην κάθετη μορφή 

εξευρωπαϊσμού, ενώ χρειάζεται επιπλέον έρευνα για να διαπιστωθεί η 

εγκυρότητα του σε οριζόντιες μορφές εξευρωπαϊσμού όπως αυτή που καλύπτει τη 

δική μας θεματική με την ΑΜΣ,72  

• η καταλληλότητα προσαρμογής δεν αποτελεί πάντα «ειλικρινή» λόγο για τις 

εγχώριες αλλαγές. Η δημιουργική χρήση της «Ευρώπης» και η προσφορά 

νομιμοποιητικής και δικαιολογητικής βάσης για κυβερνήσεις που ήδη επιδιώκουν 

μεταρρυθμίσεις είναι συχνό φαινόμενο. Υπό αυτή την έννοια οι προσαρμοστικές 

πιέσεις δεν αποτελούν αναγκαία συνθήκη για να προκληθεί αλλαγή μέσω του 

εξευρωπαϊσμού (Radaelli 2003a:46),  

• οι προσαρμοστικές πιέσεις δεν αποτελούν δείκτη πρόβλεψης για το πως θα 

αντιδράσει το εσωτερικό σύστημα, η αντίδραση σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από 

την ύπαρξη των ενδιάμεσων μεταβλητών που εσωτερικοποιούν τη διαδικασία. 

Για παράδειγμα ύπαρξη σημείων αρνησικυρίας και η χρήση από αυτούς που 

αντιτίθενται στις αλλαγές μπορεί να καταστήσει τη διαδικασία του 

εξευρωπαϊσμού προβληματική έστω και αν η προσαρμοστική πίεση είναι σχετικά 

χαμηλή κάτι το οποίο επεσήμανε σε μελέτη του ο Haverland (2000) (Radaelli 

2003a:46). 

 

Υπό αυτές τις παρατηρήσεις και με εμπειρικές μελέτες για την εφαρμογή 

περιβαλλοντικών οδηγιών σε Γερμανία και Βρετανία όπου ο βαθμός επίδοσης στις 

προσαρμογές δεν ακολούθησε τη λογική της «καταλληλότητας της προσαρμογής» 

ανάμεσα στις ενωσιακές πολιτικές και τις εθνικές πολιτικές ευνόητα είναι τα 

συμπεράσματα των Knill και Lenschow (1998:603), όπου η έννοια της 

«καταλληλότητας της προσαρμογής» καθίσταται ανεπαρκής στο να ερμηνεύσει τη 

διαφοροποίηση στις επιδόσεις εφαρμογής και άρα τα διαφοροποιημένα 

αποτελέσματα του εξευρωπαϊσμού. 

Με τις παραπάνω επισημάνσεις κρίνεται λογική η δικλείδα ασφαλείας που θέτουν 

οι Börzel και Risse (2003:63), όπου το ασύμβατο αποτελεί αναγκαία αλλά όχι ικανή 

συνθήκη για να προκληθεί αλλαγή. Καθοριστικό ρόλο για την αλλαγή 

διαδραματίζουν οι ενδιάμεσοι παράγοντες αυτοί που ο Παρασκευόπουλος ονομάζει 

                                                 
72 Ο Bulmer προσλαμβάνει την έλλειψη ιδιαίτερης θεωρητικής προσοχής των οριζόντιων διαδράσεων 
του εξευρωπαϊσμού ως μια βασική διάσταση της προβληματικής γύρω από τη θεωρητικοποίηση του 
εξευρωπαϊσμού (Βulmer 2006:56). 
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ως καίριες παρεμβαίνουσες μεταβλητές μεταξύ του εξευρωπαϊσμού και της αλλαγής 

εσωτερικής πολιτικής (Παρασκευόπουλος 2007:342). 

 

2.6.3. Ενδιάμεσοι παράγοντες εξευρωπαϊσμού   

 

Ενώ η έννοια της «καταλληλότητας προσαρμογής» αποτελεί έναν αμφισβητούμενο 

όρο, η ύπαρξη των ενδιάμεσων παραγόντων που καθορίζουν την πιθανότητα και την 

κατεύθυνση της αλλαγής δεν αμφισβητείται. Ο ορθολογικός και ο κοινωνιολογικός 

θεσμισμός προσδιορίζουν διαφορετικούς μηχανισμούς της θεσμικής αλλαγής που 

εύκολα μπορούν να εφαρμοσθούν στις αλλαγές που αφορούν και τα άλλα δυο 

επίπεδα πολιτικής. Εύστοχα επισημαίνεται ότι η διαφοροποίηση ανάμεσα στις 

κεντρικές έννοιες των θεωρητικών ρευμάτων (μάθηση πρώτου επιπέδου και 

κοινωνική μάθηση) ανταποκρίνεται στην ευρύτερη διάκριση εντός της ακαδημαϊκής 

συζήτησης μεταξύ συμφερόντων, ιδεών/κανόνων και θεσμών ως καίριων 

εννοιολογικών εργαλείων που επηρεάζουν την «αλλαγή παραδείγματος» στη δημόσια 

πολιτική (Παρασκευόπουλος 2007:343). Ο ορθολογικός θεσμισμός βρίσκεται σε 

συμπόρευση με τη θεωρητική επεξεργασία των Cowles et al. (2001), Börzel και Risse 

(2003) για την ύπαρξη του συμβατού/ασύμβατου και των προσαρμοστικών πιέσεων. 

Ο εξευρωπαϊσμός μπορεί να οδηγήσει σε αναδιανομή των πόρων και σε 

διαφοροποιημένο βαθμό ενδυνάμωσης των δρώντων σε εγχώριο επίπεδο –ζητούμενο 

της προσέγγισης του ορθολογικού θεσμισμού– υπό τη συνδρομή δύο προϋποθέσεων 

αφενός της ύπαρξης αξιοπρόσεκτου «ασύμβατου» που παρέχει στους δρώντες 

επιπρόσθετες ευκαιρίες και περιορισμούς (αναγκαία προϋπόθεση) και αφετέρου της 

δυνατότητας οι εγχώριοι δρώντες να εκμεταλλευτούν τις νέες ευκαιρίες και να 

αποφύγουν τους περιορισμούς (επαρκής προϋπόθεση). Στη λογική αυτή, δύο 

ενδιάμεσοι παράγοντες επιδρούν στις ικανότητες για δράση και άρα για εγχώρια 

αλλαγή (Risse et al. 2001:9-10, Börzel and Risse 2003:64): 

 

• τα πολλαπλά σημεία αρνησικυρίας, που στη θεσμική δομή μιας χώρας μπορούν 

να ενδυναμώσουν δρώντες με διαφορετικά συμφέροντα να αποφύγουν τους 

περιορισμούς που προέρχονται από τις πιέσεις του εξευρωπαϊσμού και άρα να 

ξεφύγουν της προσαρμογής. Όσο περισσότερο αποκεντρωμένο είναι το πολιτικό 

σύστημα και περισσότεροι δρώντες έχουν δυνατότητα συμμετοχής στη λήψη των 
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αποφάσεων, τόσο δυσκολότερη είναι η επίτευξη συμβιβασμού ή διαμόρφωσης 

συμμαχίας που μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές (Börzel and Risse 2003:64). 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η αδυναμία που παρατηρήθηκε στις επιδιωκόμενες 

μεταρρυθμίσεις για την απελευθέρωση των μεταφορών στην Ιταλία (Heritier 

2001a, 2001c),  

• η ύπαρξη θεσμών που μπορούν να παρέχουν στους δρώντες εκείνους τους 

υλικούς πόρους και τα ιδεολογικά εργαλεία να εκμεταλλευτούν τις ευρωπαϊκές 

ευκαιρίες και να προωθήσουν τις εγχώριες προσαρμογές. Για παράδειγμα, η 

δυνατότητα απευθείας σχέσεων των περιφερειών με τα ενωσιακό κέντρο 

διαμόρφωσης και λήψης αποφάσεων παρέχει στις πρώτες τη δυνατότητα, όπου το 

εγχώριο σύστημα το επιτρέπει, να αποφύγουν τις κεντρικές κυβερνήσεις στη 

διαμόρφωση της ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής, περίπτωση που σε μεγάλο 

βαθμό εξαρτάται από τους διαθέσιμους πόρους των θεσμών (Börzel and Risse 

2003:64). 

 

Αν και οι Börzel Risse (2003), χρησιμοποιούν και τον κοινωνιολογικό θεσμισμό 

ως ερμηνευτικό υπόδειγμα για την επίδραση του εξευρωπαϊσμού, η σύνδεση του 

πρώτου με τον τελευταίο εμφανίζεται πιο «απελευθερωμένη» από την αναγκαιότητα 

του ασύμβατου και των πίεσεων προσαρμογής. Μελέτες όπως για παράδειγμα των 

Heritier και Knill (2001) και Mastenbroek και Keating (2006), αμφισβητώντας την 

αναγκαιότητα της προσαρμοστικής πίεσης ως λόγο που ξεκινά τη διαδικασία του 

εξευρωπαϊσμού, δίνουν βαρύτητα σε ενδιάμεσους παράγοντες που εμφανίζουν τον 

τελευταίο να συνδέεται με την ανάδυση νέων κανόνων, νορμών πρακτικών και 

νοηματικών δομών στις οποίες τα κράτη μέλη εκτίθενται και οι οποίες 

ενσωματώνονται στις εγχώριες δομές και πρακτικές. 

Ο κοινωνιολογικός θεσμισμός προσφέρει δυο ερμηνευτικές κατευθύνσεις για τις 

εγχώριες αλλαγές ως αντίδραση στον εξευρωπαϊσμό, μια δομικού χαρακτήρα και μια 

περισσότερο προσανατολισμένη στους φορείς. 

Η δομικού χαρακτήρα κατεύθυνση δίνει βαρύτητα στο θεσμικό ισομορφισμό που 

μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα είτε της συχνότητας των επαφών και των 

αλληλοδράσεων μεταξύ των θεσμών, είτε της έκθεσης τους σε παρόμοια 

περιβάλλοντα με αποτέλεσμα την ανάπτυξη ομοιοτήτων σε τυπικές οργανωτικές 

μορφές, αρχές κατανομής πόρων, σχήματα μεταρρυθμίσεων, πρακτικές και 

νοηματικές δομές (Di Magio and Powel 1991, Scott Mayer 1994). Βασικό πρόβλημα 
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στη προσέγγιση αυτή αποτελεί αφενός η προβολή ενός θεσμικού ντετερμινισμού, υπό 

την έννοια ότι οι δρώντες επιχειρούν να προσαρμόσουν τους θεσμούς στα εξωτερικά 

περιβάλλοντα μέσω αλλαγών στο αξιακό και κανονιστικό τους περιεχόμενο και 

λιγότερο στο λειτουργικό, αφετέρου προκρίνοντας τη σύγκλιση ως λογικό 

αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, η προσέγγιση αδυνατεί να ερμηνεύσει τις 

διαφοροποιήσεις στην επίδραση του εξευρωπαϊσμού που παρατηρούνται στις 

περιπτώσεις προσαρμογής θεσμών που εκτίθενται στο ίδιο περιβάλλον (Börzel and 

Risse 2003:66). 

Η δεύτερη προσέγγιση του κοινωνιολογικού θεσμισμού δίνει βαρύτητα στη 

διαδικασία της κοινωνικοποίησης μέσω της οποίας οι δρώντες εσωτερικοποιούν νέες 

νόρμες και κανόνες. Στην προκειμένη περίπτωση η προσοχή δεν δίνεται στη 

συμβατότητα ή μη του εσωτερικού status quo και των προσαρμοστικών πιέσεων που 

θα προκαλέσουν τον εξευρωπαϊσμό, αλλά στη συμβατότητα με το σύστημα των 

αξιών που θεμελιώνει το status quo. Η διαφοροποίηση αυτή συμπυκνώνει και τη 

ποιοτική αποδέσμευση –εθελοντικού όμως χαρακτήρα– του κοινωνιολογικού 

θεσμισμού από τις συνθήκες που διαμορφώνουν υψηλές και χαμηλές πιέσεις 

προσαρμογής όπως τις προσδιόρισαν οι Börzel και Risse (2003). Οι Knill και 

Lenschow (1998), επισημαίνουν ότι το εσωτερικό σύστημα αξιών δεν αποτελεί 

εμπόδιο προσαρμογής στο βαθμό που δεν έχει βαθιά ενσωματωθεί, αλλά και σε 

αντίθετη περίπτωση η ύπαρξη ασύμβατου με τις εσωτερικές αξίες μπορεί να οδηγήσει 

σε προσαρμογές και άρα να προκληθούν αλλαγές εξευρωπαϊσμού (Mastenbroek 

2006). 

Κλειδί για τις αλλαγές αυτές είναι η διαδικασία της κοινωνικής μάθησης (Cowles 

et al. 2001). Ο κοινωνιολογικός θεσμισμός περιγράφει τέσσερις διαδρομές για την 

κανονιστικού χαρακτήρα αλλαγή, την πειθώ, τους ανάδοχους νορμών, τις επιστημικές 

κοινότητες, την πολιτική κουλτούρα και τους άτυπους θεσμούς. 

Μέσω της πειθούς, μπορεί να προκληθούν αλλαγές στις σκέψεις των ανθρώπων 

αναφορικά με τους στόχους και το ρόλο των τελευταίων στην κοινωνική ζωή. 

Ακολουθώντας τη θεωρία της επικοινωνιακής δράσης του Habermas τα συμφέροντα 

των δρώντων και οι αντιλήψεις που συνδέονται με καταστάσεις δεν θεωρούνται 

εξωγενείς, αλλά αντικείμενο αλλαγών στη βάση μια διαλεκτικής 

επιχειρηματολογικού χαρακτήρα όπου οι δρώντες είναι έτοιμοι να πεισθούν από τα 

καλύτερα επιχειρήματα (Mastenbroek 2006). 
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Οι ανάδοχοι των νορμών αποτελούν τη δεύτερη διαδρομή κοινωνικής μάθησης 

(Borzel Risse 2003). Πρόκειται για φορείς αλλαγής που κινητοποιούνται σε εγχώριο 

επίπεδο οι οποίοι όχι μόνο πιέζουν αυτούς που διαμορφώνουν πολιτικές να 

προκαλέσουν αλλαγές, αλλά κάνοντας χρήση ηθικών επιχειρημάτων και στρατηγικών 

χρήσης της πληροφορίας επιχειρούν να πείσουν τους δρώντες να 

επαναπροσδιορίσουν συμφέροντα, ταυτότητες εμπλέκοντας τους σε διαδικασίες 

κοινωνικής μάθησης. 

Οι επιστημικές κοινότητες συντίθεται από δίκτυα δρώντων με κυρίαρχη θέση στη 

γνώση και την κανονιστική έρευνα. Ο Haas (1992:3) τις ορίζει ως: 

 

Δίκτυα ειδικών όχι κατά ανάγκη από τον ίδιο τομέα με: (α) κοινή 

κοσμοθεωρία για τις σχέσεις αιτίας και αποτελέσματος που σχετίζονται 

με το χώρο ειδικότητάς τους, (β) κοινές αντιλήψεις εγκυρότητας δηλαδή 

διυποκειμενικά κριτήρια για την εγκυρότητα γνώσης στον τομέα τους, 

(γ) κοινές πεποιθήσεις και κανονιστικές αρχές που διέπουν τη κοινωνική 

δράση των μελών τους και (δ) κοινό πολιτικό εγχείρημα υπό την έννοια 

της υιοθέτησης ενός συνόλου κοινών πρακτικών για την αντιμετώπιση 

δέσμης προβλημάτων στα οποία επικεντρώνεται η εξειδίκευση των 

μελών. 

 

Το στοιχείο που ενώνει τα μέλη είναι η πεποίθηση ότι μια συγκεκριμένη μορφή 

γνώσης δύναται να εφαρμοστεί στη διαμόρφωση πολιτικής (Λαδή 2007:99). Οι 

επιστημικές κοινότητες νομιμοποιούν νέες νόρμες και ιδέες, παρέχοντας 

επιστημονική γνώση για τους μηχανισμούς αίτιου και αιτιατού. Όσο μεγαλύτερη η 

ασάφεια του μηχανισμού αίτιου και αιτιατού τόσο μεγαλύτερη είναι η ανάγκη 

παρουσίας των κοινοτήτων και του βαθμού ενσωμάτωσης των τελευταίων ως 

συνεισφορά της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία διαμόρφωσης και λήψης 

απόφασης (Adler and Haas 1992), στο βαθμό που διαχέουν γνώσεις και 

διαμορφώνουν νέες νόρμες και αντιλήψεις για την κοινωνική κατασκευή 

(Mastenbroek 2006). Η Λαδή (2007:99-100), εύστοχα παρατηρεί ότι το αν και η 

πρώτη ύλη των επιστημικών κοινοτήτων είναι η γνώση, το βασικό πρόβλημα 

ερμηνείας των αλλαγών μέσω των επιστημικών κοινοτήτων επικεντρώνεται σε τρεις 

κυρίως λόγους: (α) στη δυνατότητα ύπαρξης και άλλων δρώντων χωρίς καμία 

εξειδικευμένη γνώση που εκπροσωπούν καταπιεσμένες ομάδες που αλληλεπιδρούν 
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όμως εντός του ίδιου πλαισίου, (β) οι αλληλεπιδράσεις από τις οποίες προκύπτει η 

αλλαγή επεκτείνονται και εκτός γνώσης αποτελώντας όμως σημαντικούς λόγους 

σύγκλισης προτιμήσεων, όπως η διαρθρωτική ισχύς των αγορών και του 

χρηματοοικονομικού τομέα και (γ) οι επιστημικές κοινότητες δεν μπορούν να 

ερμηνεύσουν περιπτώσεις στις οποίες παρατηρείται απόκλιση πολιτικής αντί για 

σύγκλιση. 

Η πολιτική κουλτούρα και οι άτυποι θεσμοί μπορούν να διαμορφώσουν κλίμα 

συμβιβαστικό που να διευκολύνει τόσο τον καταμερισμό κόστους όσο και την ίδια 

την εγχώρια αλλαγή. Οι ανεπίσημοι θεσμοί διαμορφώνουν συλλογικές αντιλήψεις 

που επηρεάζουν τις αντιδράσεις των δρώντων στις αλλαγές του εξευρωπαϊσμού 

(Borzel Risse 2003:67-68). Χαρακτηριστικό παράδειγμα η κουλτούρα συναίνεσης 

στην Ολλανδία και τη Γερμανία που σε αντίθεση με την Ιταλία διευκόλυνε την 

απελευθέρωση του τομέα των μεταφορών (Heritier 2001a, 2001c).  

Ο Λάβδας, επιχειρώντας να μελετήσει και να ερμηνεύσει τον εξευρωπαϊσμό και 

τον τρόπο εμπλοκής των ομάδων οικονομικών συμφερόντων στην πολιτική 

διαδικασία στην Ελλάδα, εξέτασε περιπτώσεις αλλαγής δημόσιας πολιτικής που 

συνδέονται με την ένταξη της χώρας στην Κοινότητα, διαπιστώνοντας ότι αν και η 

κατεύθυνση και το περιεχόμενο της επιρροής δεν αμφισβητούνται οι διευθετήσεις 

εθνικού επιπέδου και υφιστάμενες δομές και συμμαχίες διαμεσολαβούν και πιθανώς 

να περιορίζουν την επίδραση του εξευρωπαϊσμού (Lavdas 1997). Αναλύοντας 

περιπτώσεις όπου η ευρωπαϊκή πολιτική επιδρά στις σχέσεις δημόσιας και ιδιωτικής 

σφαίρας στο χώρο της οικονομίας (ιδιωτικοποιήσεις διαθρωτική πολιτική), καταλήγει 

σε δύο κρίσιμα συμπεράσματα που αναδεικνύουν τον κρίσιμο ρόλο των ενδιάμεσων 

μεταβλητών. Αφενός παρατηρεί ότι η μετάβαση από τον ασύμμετρο κρατικό 

κορπορατισμό στον εξαρθρωμένο κορπορατισμό που χαρακτηρίζει σήμερα την 

ελληνική περίπτωση διήλθε μέσα από τη διαμόρφωση της γενικότερα αποδεκτής 

στρατηγικής του εξευρωπαϊσμού, νοούμενης ως προσπάθειας ενίσχυσης του 

συγχρονισμού με το ευρωπαϊκό περιβάλλον. Αφετέρου τα διαρθρωτικά γνωρίσματα 

του τρόπου διαμεσολάβησης των συμφερόντων που χαρακτηρίζουν τον εξαρθρωμένο 

κορπορατισμό φέρουν τα σημάδια ενός ασύμμετρου κρατικού κορπορατιστικού 

παρελθόντος και αναπαράγουν έναν αδρανή κοινωνικό διάλογο που αδυνατεί να 

ευθυγραμμιστεί με την ενωσιακή τάση των θεσμικών πρακτικών του 

«ανταγωνιστικού κορπορατισμού». Η παραπάνω κατάσταση αντανακλά τις ευρύτερες 

δυσκολίες να δημιουργηθούν λιγότερο πορώδεις πολιτικοί θεσμοί αλλά και να 
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επεκταθεί η στρατηγική του εξευρωπαϊσμού σε επιπλέον πεδία (Λάβδας 2007). Με 

άλλα λόγια, οι ενδιάμεσοι εγχώριοι παράγοντες ναι μεν εντάσσονται στη διαδικασία 

του εξευρωπαϊσμού, αλλά είναι οι ίδιοι που περιορίζουν τη δυναμική του και την 

επέκτασή του σε επιπλέον πεδία. 

Ο Παρασκευόπουλος (2007:343), μελετώντας τα διαθέσιμα στοιχεία για την 

Ελλάδα και άλλες χώρες Συνοχής (Ισπανία, Ιρλανδία, Πορτογαλία) στο πεδίο της 

περιφερειακής πολιτικής, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ανεξάρτητα από τη 

σημασία του ρόλου των επίσημων θεσμικών δομών και των σημείων αρνησικυρίας 

αυτό που προκρίνεται ως κεφαλαιώδους σημασίας για τη μαθησιακή διαδικασία και 

άρα για την αλλαγή στην περιφερειακή πολιτική των χωρών αυτών, είναι η παρουσία 

και η εμπλοκή στη διαδικασία διαμόρφωσης πολιτικής δικτύων μη κρατικών 

δρώντων και ανεπίσημων κανόνων, κυρίως κοινωνικού κεφαλαίου που οδηγούν στην 

οικοδόμηση μιας συνεργατικής κουλτούρας (Paraskevopoulos 1998, 2001a, 2001b, 

Paraskevopoulos and Leonardi 2004).73  

Ο Παπάζογλου (2009), αναλύοντας την περίπτωση των αλλαγών στην ελληνική 

ανώτατη εκπαίδευση την περίοδο 2004-2007, αφενός διαπιστώνει τη 

συμπληρωματικότητα της διαβούλευσης και του εξευρωπαϊσμού αφετέρου παρατηρεί 

ότι μεγάλο μέρος του πολιτικού προσωπικού και των ΜΜΕ ασκεί μια κυριαρχική 

επιρροή στη διαμόρφωση της πολιτικής ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τα δικά του 

«οργανικά» συμφέροντα, που σε συνδυασμό με το χαμηλό βαθμό εξοικείωσης με τις 

νέες μορφές διακυβέρνησης προκαλεί μια αδυναμία κατανόησης των θεσμικών 

αλλαγών που έχουν συντελεστεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη. Άμεσο αποτέλεσμα της 

παραπάνω εγχώριας παρέμβασης και αδυναμίας είναι οι κρίσεις νομιμοποίησης, στο 

βαθμό που δεν αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες σύζευξης των εθνικών και ενωσιακών 

θεσμικών ιδιαιτεροτήτων (Παπάζογλου 2009:307-308), με τους ενδιάμεσους 

παράγοντες να συμβάλλουν στην αναίρεση της παραδοχής αποκλειστικότητας 

θετικού προσήμου στον εξευρωπαϊσμό (Παπάζογλου 2009:52).  

Οι Heritier και Knill (2001), επιχείρησαν ένα επιπλέον βήμα στο να 

προσδιορίσουν τη φύση των ενδιάμεσων μεταβλητών διακρίνοντας τρεις κατηγορίες. 

                                                 
73 Ο Παρασκευόπουλος ( 2007:366) παρατηρεί ότι η ελληνική περίπτωση του εξευρωπαϊσμού της 
περιφερειακής πολιτικής δείχνει να ταιριάζει ως προς τα ευρήματά της προς τη μάθηση του πρώτου 
επιπέδου που οφείλεται σε αδυναμία της Ελλάδας ως προς τις όψεις της κοινωνικής μάθησης της 
εσωτερικής θεσμικής δομής όπως κοινωνικές νόρμες που συμβάλλουν στη συνεργατική κουλτούρα, το 
κοινωνικό κεφάλαιο και τα δίκτυα μη κρατικών δρώντων. Ο συγγραφέας καταλήγει στο συμπέρασμα 
ότι η παραπάνω παρατήρηση αποτελεί και την καίρια μεταβλητή που διαφοροποιεί την Ελλάδα από 
άλλες χώρες Συνοχής (Ιρλανδία, Πορτογαλία). 
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Η πρώτη κατηγορία αφορά τη θεσμική ικανότητα που μπορεί να προκαλέσει αλλαγές 

θεωρώντας αυτή αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη για να προκληθεί αλλαγή, 

ενσωματώνοντας τους παράγοντες που μπορούν να εμποδίσουν τη λήψη απόφασης 

(παίχτες αρνησικυρίας) καθώς το εύρος και τον τύπο της εκτελεστικής ηγεσίας 

(Heritier and Knill 2001).74 Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσεται η δομή της δημόσιας 

πολιτικής και οι «συνασπισμοί υπεράσπισης» (advocacy coalitions), συνιστώσες που 

καθορίζουν την ύπαρξη ή την απουσία αλλαγής καθώς και την κατεύθυνση της. 

Περιλαμβάνονται εντός αυτής τέσσερις μεταβλητές, η ύπαρξη ή όχι μιας 

τεχνοκρατικής ομάδας που ηγείται στη διαχείριση μιας πολιτικής,75 οι σχετικές 

ισορροπίες ανάμεσα στα στάδια της διαμόρφωσης και της εφαρμογής της δημόσιας 

πολιτικής,76 ο δημόσιος διάλογος που παρέχει τη νομιμοποιητική βάση και 

δικαιολογεί τις όποιες αλλαγές αποτελώντας το «φίλτρο» εντός του οποίου η 

διαδικασία του εξευρωπαϊσμού διηθείται και οι ομάδες δρώντων που συνδέονται με 

συστήματα αξιών. Η κύρια συνεισφορά της  πρότασης βασίζεται στην προσπάθεια να 

ερμηνευθεί η αλλαγή πολιτικής όχι αποκλειστικά ως αποτέλεσμα των κοινωνικών 

πιέσεων αλλά και ως διαδικασία κατά την οποία οι ιδέες και οι πεποιθήσεις των 

δρώντων που ενεργούν σε πολύπλευρα επίπεδα διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο. Η 

αιτία της πολιτικής αλλαγής είναι προσανατολισμένη στην πολιτική διαδικασία της 

εκμάθησης βάσει της οποίας τα μέλη του συνασπισμού επιχειρούν να κατανοήσουν 

τον κόσμο (Λαδή 2007:101). Η Λαδή (2007:115), μελετώντας το ρόλο των «ειδικών» 

στην αναθεώρηση του ελληνικού Συντάγματος,77 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι 

συνασπισμοί υπεράσπισης αποτελούν το βασικό όχημα ερμηνείας της σχέσης 

αλλαγής πολιτικής και γνώσης κυρίως λόγω των κοινών πεποιθήσεων που 

μοιράζονται τα μέλη με τα πολιτικά κόμματα καθώς του μόνιμου χαρακτήρα που 

εμφανίζουν με δεδομένο το μακροχρόνιο χαρακτήρα των συμμαχιών στον ελλαδικό 
                                                 
74 Η ηγεσία μπορεί να είναι συμπαγής είτε κατακερματισμένη και συγκρουσιακή. Στην πρώτη 
περίπτωση σε συνδυασμό με χαμηλό αριθμό παιχτών που εμποδίζουν τη λήψη απόφασης ο 
εξευρωπαϊσμός δεν κάνει τη διαφορά αφού σε περίπτωση που η ηγεσία επιθυμεί αλλαγές τότε αυτή θα 
τις προωθήσει χωρίς πρόβλημα, στη δεύτερη περίπτωση και σε συνδυασμό με μεγάλο αριθμό 
παραγόντων ο εξευρωπαϊσμός αδυνατεί να προκαλέσει αλλαγές, υπό τις παραπάνω περιπτώσεις ο 
εξευρωπαϊσμός μπορεί να προκαλέσει αλλαγές σε ενδιάμεσες καταστάσεις (Heritier and Knill 2001). 
75 Η διαχείριση μιας πολιτικής από μια ομάδα τεχνοκρατών απομονωμένη από κοινωνικές ομάδες 
πίεσης αυξάνει τις δυνατότητες αλλαγής που προκαλεί ο εξευρωπαϊσμός, χαρακτηριστικό παράδειγμα 
η διαχείριση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. 
76 Όσο περισσότερο η ισορροπία τείνει προς το μέρος της εφαρμογής τόσο περισσότερο ο 
εξευρωπαϊσμός παρουσιάζεται πιο προβληματικός λόγω της μεγαλύτερης παρουσίας δρώντων για 
παράδειγμα η νομισματική διαχείριση τείνει προς τη διαμόρφωση πολιτικής ενώ η φορολογική 
πολιτική προς την εφαρμογή. 
77 Πρόκειται για τα άρθρα 24 για το περιβάλλον, το χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό και 102 
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
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χώρο. Αν και δεν λαμβάνονται υπόψη τα ατομικά συμφέροντα των μελών του 

συνασπισμού στην εν λόγω προσέγγιση αλλαγής, ωστόσο παρατηρείται ότι ο ρόλος 

των «ειδικών» μέσα από συνασπισμούς υπεράσπισης ενισχύεται στη βάση της 

αναγνώρισης της ανάγκης να στηριχτούν οι μεταρρυθμίσεις και οι προτάσεις 

πολιτικής σε επιστημονική τεκμηρίωση από τις πολιτικές κοινότητες και τις πολιτικές 

ηγετικές ομάδες.78 Στην τρίτη κατηγορία τοποθετείται η χρονική διάσταση και το εάν 

μια χώρα είναι έτοιμη για μεταρρυθμίσεις ή όχι, μεταφέροντας τη συζήτηση στο πώς 

οι υπεύθυνοι σχεδιαστές πολιτικής «διαχειρίζονται» το χρόνο παραπέμποντας στο 

ήδη αναλυθέν σχήμα των τριών ιδιοτήτων του χρόνου (βλ. ενότητα για τον ιστορικό 

θεσμισμό). 

Τέλος, η Schmidt (2002b), προσδιόρισε πέντε βασικούς παράγοντες για να 

ερμηνεύσει τη διαφοροποιημένη επίδραση του εξευρωπαϊσμού στην εθνική 

οικονομική πολιτική. Οικονομική ευπάθεια, θεσμική πολιτική ικανότητα, πολιτικά 

«κληροδοτήματα», προτιμήσεις πολιτικής και δημόσια συζήτηση. Ξεφεύγοντας από 

το πλαίσιο της «καταλληλότητας προσαρμογής» ή μη των Risse, Caporaso, Cowles 

και Börzel, η Schmidt υποστηρίζει ότι οι αλλαγές στο επίπεδο της δημόσιας πολιτικές 

είναι εφικτές στο βαθμό που διαμορφώνεται θετικό ρεύμα εντός της εγχώριας 

δημόσιας συζήτησης (Schmidt 2002b:900), παραπέμποντας και στο σχήμα της 

Heritier.  

 

2.7. Αποτελέσματα της διαδικασίας του εξευρωπαϊσμού 

 

Οι προηγούμενες ενότητες στην ουσία αποτελούν το θεωρητικό υπόβαθρο των 

εμπειρικών μελετών που δίνουν απάντηση στο βασικό ερώτημα «ποια είναι τα 

αποτελέσματα του εξευρωπαϊσμού».  

                                                 
78 Είναι ενδιαφέρον ότι η Λαδή, στην εν λόγω μελέτη παρατηρεί ότι η διαδικασία εκμάθησης πολιτικής 
δεν κατέχει κεντρική θέση στις μεταρρυθμίσεις παρά την ύπαρξη της συμμετοχής των «ειδικών» στις 
μεταρρυθμίσεις. Η προσπάθεια  εντοπισμού «ειδικών» εκτός των πανεπιστημίων δείχνει ότι η 
ανάπτυξη των ανεξάρτητων ινστιτούτων και δεξαμενών σκέψης υπήρξε περιορισμένη αποτέλεσμα 
αφενός της ισχυρής διασύνδεσης της πνευματικής δραστηριότητας με τα πολιτικά κόμματα και 
αφετέρου της έλλειψης συνεργατικής κουλτούρας. Οι ειδικοί εμφανίζονται με πολλαπλούς ρόλους σε 
πολλούς οργανισμούς και αναπτύσσουν στενές σχέσεις με τα πολιτικά κόμματα (Λαδή 2007:104, 115). 
Κατά το γράφοντα αξίζει να παρατηρηθεί η κοινή διαπίστωση Λαδή και Παρασκευόπουλου  για την 
έλλειψη συνεργατικής κουλτούρας στον ελλαδικό χώρο που συνακόλουθα περιορίζει τη δυνατότητα 
αλλαγής αν και τα πεδία έρευνας ήταν ανεξάρτητα μεταξύ τους συνταγματική αναθεώρηση και 
περιφερειακή πολιτική αντιστοίχως.  
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Όπως παρατηρεί ο Radaelli (2005:18), η απάντηση εξαρτάται από την 

προσλαμβάνουσα εικόνα του ερευνητή για τον εξευρωπαϊσμό. Για παράδειγμα οι 

Borzel και Risse με την έννοια της «καταλληλότητας προσαρμογής» αναζητούν την 

ύπαρξη των προσαρμοστικών πιέσεων προσεγγίζοντας τον εξευρωπαϊσμό ως 

φαινόμενο κάθετου χαρακτήρα που εξηγεί, ο Radaelli εκλαμβάνει τον εξευρωπαϊσμό 

ως το φαινόμενο που πρέπει να εξηγηθεί, υιοθετώντας μια προσέγγιση μελέτης που 

ξεκινά και ολοκληρώνεται στη βάση, ενώ οι Knill και Lehmkuhl με το ενδιαφέρον 

τους στην ΑΜΣ και τις οριζόντιες διαδικασίες απομακρύνονται από τη λογική των 

προσαρμοστικών πιέσεων. 

Προτού προχωρήσουμε σε μια κατάταξη των αποτελεσμάτων του εξευρωπαϊσμού 

όπως προκύπτουν από την έρευνα αξίζουν τέσσερις παρατηρήσεις που στην ουσία 

διαμορφώνουν το μέγεθος και την ένταση του εμφανιζόμενου αποτελέσματος: 

 

(α) ο Radaelli (2003a, 2005) διαπιστώνει ορθώς ότι τα αποτελέσματα του 

εξευρωπαϊσμού των δημόσιων πολιτικών είναι πιο έντονα από τον εξευρωπαϊσμό των 

μακρο-δομών, ήτοι θεσμικές δομές, πολιτειακό επίπεδο, πολιτικός ανταγωνισμός, 

θέση που επισημαίνει και η Schmidt (2002b), στο πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής 

ενώ η διαπίστωση αυτή βρίσκει εφαρμογή και στις εφαρμοζόμενες πολιτικές ανάλογα 

με το περιεχόμενό τους (περιβαλλοντική πολιτική vs εκπαιδευτική πολιτική), 

(β) ο Λάβδας (1997:47) παρατηρεί εύστοχα ότι οι αλλαγές που ενδεχομένως να 

αποτελούν και συγκλίσεις στο επίπεδο των εργαλείων δημόσιας πολιτικής και στον 

χαρακτήρα άσκησης της δημόσιας πολιτικής είναι πιο δύσκολες και άρα πιο 

δυσδιάκριτες σε σχέση με αυτές στο επίπεδο των στόχων πολιτικής, 

(γ) σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να οδηγηθούμε στο συμπέρασμα ότι οι δύο 

άλλες διαστάσεις της πολιτικής δεν αλλάζουν. Οι εξευρωπαϊσμένες δημόσιες 

πολιτικές μετασχηματίζουν τις σχέσεις κράτους κοινωνίας μέσω των νέων δομών 

ευκαιριών που προβάλλονται, των νέων οργανωσιακών λογικών διακυβέρνησης που 

προκύπτουν. Αλλαγές που όπως παρατηρεί ο Laird (1999), ιχνηλατούνται είτε στο 

επίπεδο των δρώντων στις σχέσεις μεταξύ τους είτε στους δρώντες ως μονάδων στο 

πέρασμα του χρόνου, 

(δ) η εμβάθυνση της αλληλεξάρτησης προβάλλει ως άμεση συνέπεια των 

παραπάνω ανάμεσα στο εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.79 Ωστόσο επισημαίνεται ότι 

                                                 
79 O Radaelli χρησιμοποιεί τον όρο stickiness (Radaelli 2005:18). 



 149

δεν υφίσταται θέμα διάχυσης σε διαφορετικά επίπεδα αλλά δημιουργία μιας 

διάστασης εξευρωπαϊσθείσας πολιτικής δράσης, στη λογική της ΕΕ ως οδηγού της 

εγχώριας πολιτικής δράσης και της εσωτερικοποίησης του εξωτερικού περιβάλλοντος 

(Radaelli 2005:19). 

 

Υπό τις παραπάνω παρατηρήσεις και με τις μελέτες των Börzel (1999), Cowles et 

al. (2001), Heritier (2001a, 2001c), Heritier και Knill (2001), πέντε πιθανά 

αποτελέσματα μπορούν να γίνουν αντιληπτά ως απόρροια της επίδρασης του 

εξευρωπαϊσμού επί των εγχωρίων δομών, που ως σύνολο καθορίζουν το μέγεθος και 

την κατεύθυνση της αλλαγής: 

 

(α) αδράνεια, που αντιστοιχεί στην έλλειψη αλλαγής. Εντοπίζεται όταν το κράτος 

διαπιστώνει ότι συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές και πρότυπα πολιτικής 

παρουσιάζουν τεράστιες διαφορές με τα ήδη υπάρχοντα εγχώρια δεδομένα και η 

αδράνεια μπορεί να πάρει είτε τη μορφή καθυστερήσεων στη μεταφορά οδηγιών και 

στην εφαρμογή, είτε και πλήρη εναντίωση στην ενωσιακώς προκληθείσα αλλαγή, 80 

(β) απορρόφηση, όπου τα κράτη μέλη ενσωματώνουν ευρωπαϊκές πολιτικές ή 

ιδέες στις δομές και τα προγράμματά τους χωρίς να τροποποιήσουν τις υπάρχουσες 

διαδικασίες πολιτικές και τους θεσμούς. Ο βαθμός της εγχώριας αλλαγής είναι 

μικρός. 

(γ) διευθέτηση, που υποδεικνύει την αλλαγή ως προσαρμογή. Οι εγχώριες δομές 

επιδεικνύουν ένα μείγμα σταθερότητας αλλά και ευελιξίας. Τα κράτη μέλη 

διευθετούν τις πιέσεις του εξευρωπαϊσμού προσαρμόζοντας τις υπάρχουσες 

πολιτικές, διαδικασίες και θεσμούς χωρίς όμως να αλλάξουν τα βασικά 

χαρακτηριστικά και τις ιδεολογικές αναφορές των τελευταίων.81 Ο βαθμός αλλαγής 

είναι μέτριος, 

(δ) μετασχηματισμός, όπου τα κράτη μέλη αντικαθιστούν τις υπάρχουσες 

πολιτικές, διαδικασίες και θεσμούς με νέες ή προχωρούν σε ουσιώδεις τροποποιήσεις 

στα βασικά χαρακτηριστικά και τις ιδεολογικές αναφορές των ήδη υπαρχόντων. Ο 

βαθμός της αλλαγής είναι μεγάλος και  

                                                 
80Η μακροπρόθεσμη αδράνεια καθίσταται αδύνατον να διατηρηθεί εξαιτίας πολιτικών και οικονομικών 
λόγων, είναι ικανή όμως να προκαλέσει κρίση και απότομη αλλαγή (Olsen 1996). 
81 Ένας τρόπος είναι η «επικόλληση» (patcing up) νέων πολιτικών και θεσμών στους ήδη υπάρχοντες 
(Heritier 2001a). 
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(ε) οπισθοχώρηση, η οποία αναφέρεται στην περίπτωση όπου ο εξευρωπαϊσμός 

ενεργοποιεί αντανακλαστικά «αντιευρωπαϊκά» και η πίεση προσαρμογής 

ενδυναμώνει ομάδες μου αντιτίθενται στις αλλαγές.82  

 

Στα παραπάνω πέντε πιθανά σενάρια θα πρέπει να προσθέσουμε και ένα έκτο 

αυτό που εύστοχα περιγράφει ο Παπάζογλου (2009:52), ως κρίση νομιμοποίησης το 

οποίο κατά τη γνώμη του γράφοντος λειτουργεί ως ενδιάμεσο στάδιο ανάμεσα στα 

πιθανά σενάρια της αδράνειας και του μετασχηματισμού και η ένταση του οποίου 

οδηγεί στο ένα ή το άλλο. Η κρίση νομιμοποίησης προκαλείται εξαιτίας της 

αποτυχίας σύζευξης των κοινοτικών κανόνων και στόχων με τις εθνικές θεσμικές και 

άλλες ιδιαιτερότητες. Συχνή αιτία των κρίσεων νομιμοποίησης αποτελεί η διαφωνία 

σχετικά με την ερμηνεία νομικών κανόνων της Ενωσης, με κλασσικό παράδειγμα την 

εφαρμογή των κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης στη 

διελκυστίνδα ανάμεσα στο κράτος πρόνοιας και την οικονομική διακυβέρνηση της 

Ενωσης, με τις κυβερνήσεις να τελούν σε κατάσταση «ακροβασίας» ανάμεσα στη 

δημοκρατική εντολή από τους πολίτες για προνοιακές πολιτικές και τις δεσμεύσεις 

από τις ενωσιακές συνθήκες (Άρθρο 104ΣΕΚ) (Παπάζογλου 2009:106-107).  

Τι όμως προβλέπουν τα δυο βασικά ρεύματα της νεο-θεσμικής θεωρίας; Ο 

ορθολογικός θεσμισμός υποστηρίζει ότι όσο μεγαλύτερη η αύξηση των νέων 

ευκαιριών και των περιορισμών (υψηλές προσαρμοστικές πιέσεις) τόσο μεγαλύτερη η 

αναδιανομή των πόρων και της εξουσίας και άρα πιο πιθανή η ενδυνάμωση δρώντων 

που κινητοποιούνται για αλλαγή πολιτικής και μπορούν να υπερκεράσουν τα εγχώρια 

σημεία αρνησικυρίας. Μεσαίου βαθμού προσαρμοστική πίεση είναι πιθανόν να 

οδηγήσει σε μετασχηματισμό, στο βαθμό που υπάρχουν θεσμοί που υποστηρίζουν 

την αλλαγή, ενώ αντιθέτως η ύπαρξη πολλαπλών σημείων αρνησικυρίας οδηγεί είτε 

σε απορρόφηση είτε σε διευθέτηση (Börzel and Risse 2003:70). Ο κοινωνιολογικός 

θεσμισμός υποστηρίζει ότι οι υψηλές προσαρμοστικές πιέσεις συναντούν ισχυρές 

θεσμικές αδράνειες εμποδίζοντας την αλλαγή. Νέοι κανόνες και νόρμες δεν 

αντικαθιστούν ή εναρμονίζουν τους ήδη υπάρχοντες και οι όποιες βαθιές αλλαγές 

πρέπει να αναμένονται ως αποτέλεσμα εξαναγκασμού ή κρίσεων. Αντιθέτως για την 

αλλαγή ευνοούνται διαδικασίες μάθησης και πειθούς που μπορούν να συνυπάρξουν 

με τις εγχώριες νοηματικές δομές, ως εκ τούτου μεσαίου μεγέθους προσαρμοστικές 
                                                 
82 Η απελευθέρωση των μεταφορών ενδυνάμωσε τις ομάδες αυτών αντιδρούσαν στις μεταρρυθμίσεις 
(Kerwer 2001). 
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πιέσεις μπορούν μακροπρόθεσμα να οδηγήσουν σε αλλαγές που παραπέμπουν στο 

μετασχηματισμό (Börzel and Risse 2003:70). 

 

2.8. Αξιολογώντας τα αποτελέσματα του εξευρωπαϊσμού 

 

2.8.1. Μεθοδολογικές παρατηρήσεις για την κατηγοριοποίηση  

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα καλύπτουν όλα τα ενδεχόμενα και τουλάχιστον από 

θεωρητικής πλευράς είμαστε εξασφαλισμένοι ότι δεν έχει διαφύγει κάποια θεωρητική 

περίπτωση. Στην ουσία το πρόβλημα ενυπάρχει στη διαδικασία που θα μας επιτρέψει 

να διακρίνουμε τις λεπτές αποχρώσεις και να μπορούμε να μιλήσουμε με σιγουριά ότι 

η εξεταζόμενη περίπτωση ανήκει στη μια ή την άλλη κατηγορία. Για παράδειγμα 

πρόκειται για μετασχηματισμό ή προσαρμογή η περίπτωση της ΟΝΕ για τις 

οικονομίες της Ελλάδας ή της Ιταλίας; (Radaelli 2003a:38). 

Η συζήτηση οφείλει να διεξαχθεί σε δύο επίπεδα. Αφενός να μπορέσουμε να 

διακρίνουμε πότε η αλλαγή οφείλεται στη διαδικασία του εξευρωπαϊσμού και πότε 

όχι και αφετέρου να προσδιορίσουμε τους εμπειρικούς δείκτες προκειμένου να 

εντοπίζουμε σωστά τις κατηγορίες αποτελεσμάτων. 

Στο πρώτο επίπεδο και αναφορικά με το ζήτημα του πότε η αλλαγή αποτελεί 

συνέπεια του εξευρωπαϊσμού ή άλλων αιτιών (παγκοσμιοποίηση), η συζήτηση 

εντοπίζει δύο από τις βασικές αδυναμίες των υπαρχόντων ερευνητικών σχεδίων όπως 

τις επισημαίνει ο Radaelli: (α) να προκαταλάβουμε την επίδραση της ΕΕ στις 

εγχώριες διαστάσεις της πολιτικής (politics, polity, policy) και (β) να εντοπίσουμε 

ομοιότητες σε εγχώριες αλλαγές και σε προτάσεις αλλαγών από την ΕΕ και να 

θεωρήσουμε ότι πρόκειται για διαδικασία εξευρωπαϊσμού (Radaelli and Pasquier 

2006:40, Bulmer 2006:57).  

Προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι παραπάνω αδυναμίες, προτείνεται (Radaelli 

2004a) η χρήση τεσσάρων μεθοδολογικών εργαλείων: (α) του χρονικού ελέγχου της 

εκδήλωσης της αλλαγής και του εξευρωπαϊσμού. Ο εφαρμοζόμενος κανόνας 

υπακούει στη λογική «ο εξευρωπαϊσμός προκειμένου να προκαλέσει αλλαγές πρέπει 
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χρονικά να προηγείται της αλλαγής»,83 (β) με δεδομένο ότι η μια διαδικασία μπορεί 

να αναπτυχθεί πρωθύστερα σε σχέση με την άλλη χωρίς οι δύο τους τελικά να 

εμπλακούν μεταξύ τους η δεύτερη μεθοδολογική πρόταση αφορά τον έλεγχο του εάν 

η αλλαγή μπορούσε να εκδηλωθεί χωρίς την ύπαρξη του εξευρωπαϊσμού,84 (γ) η 

τρίτη πρόταση αφορά τη χρήση των εναλλακτικών υποθέσεων. Κλασσικό 

παράδειγμα εναλλακτικής υπόθεσης αποτελεί η περίπτωση της παγκοσμιοποίησης. 

Στην περίπτωση αυτή, οι μελέτες της δεύτερης γενιάς ( με την έρευνα να διερευνά 

από τη βάση προς τα πάνω) θεωρητικά μπορούν να αποδειχθούν εγκυρότερες στο 

βαθμό που έχουν εξαρχής προσδιορίσει εναλλακτικές υποθέσεις (Radaelli 2005:12),85 

(δ) η τέταρτη πρόταση προσθέτει μια επιπλέον διάσταση στην παραπάνω 

προβληματική, στη λογική του εάν ή όχι η παρουσία ευρωπαϊκών πολιτικών σε 

συγκεκριμένα πεδία αποτελεί προϋπόθεση για τον εξευρωπαϊσμό. Εμπειρικές μελέτες 

(Ιrondelle 2003), έδειξαν ότι οι ανεπτυγμένες πολιτικές δεν είναι αναγκαία 

προϋπόθεση αλλά ούτε και η διαδικασία της κοινωνικοποίησης επαρκής από μόνη 

της προϋπόθεση. Όπως συμπεραίνει ο Radaelli (2005:13), η παρουσία ενός 

ενωσιακού συστήματος διαλεκτικής ή/και στρατηγικής διάδρασης αποτελεί την 

αναγκαία συνθήκη για εγχώρια αλλαγή. Μπορούμε να μιλάμε για εξευρωπαϊσμό 

μόνο όταν η κοινωνικοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο ακολουθηθεί από εγχώρια 

αλλαγή. 

Στο δεύτερο επίπεδο, η βασική προβληματική έγκειται στη συγκρότηση ενός 

εμπειρικού τρόπου μέτρησης των αποτελεσμάτων. Επιχειρώντας να επιλύσει το 

παραπάνω πρόβλημα ο Radaelli καταφεύγει στη βιβλιογραφία της μάθησης και της 

γνωσιακής ψυχολογίας εφαρμοζόμενες στην ανάλυση της δημόσιας πολιτικής 

(Radaelli 2003a:38). Βασικό μέλημα του είναι η διάκριση ανάμεσα στα επίπεδα 

μάθησης86 και υιοθετώντας αρχές της γνωσιακής ψυχολογίας (Laird 1999) 

                                                 
83 Το πρόβλημα εντοπίζεται στο να διακριβωθεί αν ο εξευρωπαϊσμός καταλαμβάνει τις εγχώριες 
διαδικασίες ή απλώς προστίθεται σε αυτές. Για παράδειγμα με δεδομένη τη μακροπρόθεσμη διάσταση 
του εξευρωπαϊσμού μέσω της διαδικασίας της κοινωνικοποίησης το ερώτημα που προκύπτει έχει να 
κάνει με το εάν ο εξευρωπαϊσμός προηγείται των εγχώριων αλλαγών ή ο επαναπροσδιορισμός του 
κυρίαρχου προτύπου αποτελεί μια ήδη εσωτερικά αναπτυσσόμενη διαδικασία.  
84  Θα μπορούσαν για παράδειγμα οι χώρες της ΟΝΕ να είχαν πετύχει μακροοικονομική σταθερότητα 
χωρίς τη διαδικασία και τους ενωσιακούς περιορισμούς; (Radaelli 2005:12). 
85 Για παράδειγμα στο ερώτημα αν διαστάσεις της πολιτικής διαδικασίας (politics) επηρεάσθηκαν από 
την ΟΝΕ εμπειρικές μελέτες δεύτερης γενιάς έδειξαν ότι υπήρξε επίδραση σε κάποιους τομείς και σε 
κάποιους άλλους όχι ενώ ο ισχυρισμός ότι η Ιταλία διεσώθη ως οικονομία από την Ε.Ε δεν 
επιβεβαιώθηκε (Radaelli 2003b). 
86 Γίνεται διάκριση ανάμεσα στις στρατηγικές απλής αντιγραφής και στη δευτερεύουσα μάθηση «τη 
μάθηση του να μαθαίνεις». 
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διαφοροποιεί τη μάθηση από τη γνωσιακή ανάπτυξη.87 Βασικό πλεονέκτημα της 

μεθόδου είναι αφενός ο εντοπισμός της λεπτής αλλά υπαρκτής διαχωριστικής 

γραμμής ανάμεσα στο μετασχηματισμό και την απορρόφηση και αφετέρου η 

προσφορά στην εμπειρική ανάλυση επιπλέον στοιχείων για τη γνωσιακή φύση του 

μετασχηματισμού.88 

 

2.8.2. Απόκλιση ή σύγκλιση; 

 

Ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα ζητήματα που η εμπειρική έρευνα καλείται να 

απαντήσει είναι αυτό της σύγκλισης ή της απόκλισης. Η εγχώρια αλλαγή που 

προκαλεί ο εξευρωπαϊσμός οδηγεί σε απώλεια της εθνικής ιδιαιτερότητας ή αναδύει 

μια ευρωπαϊκή σύγκλιση σε επίπεδο δημόσιας πολιτικής και θεσμών;  

Η σχετική βιβλιογραφία αφήνει το θέμα ανοιχτό στο βαθμό που υφίστανται 

ενδείξεις σύγκλισης και ταυτοχρόνως διατήρησης των εθνικών χαρακτηριστικών. Ο 

Olsen (2003:345), παρατηρεί ότι αν και δεν λαμβάνει χώρα κάποια αλλαγή ιδιαίτερου 

βεληνεκούς στα εθνικά συστήματα και δεν υπάρχει ουσιώδης σύγκλιση προς ένα 

κοινό θεσμικό πρότυπο αναντίρρητα η επίδραση της ΕΕ είναι δεδομένη. Ο 

Featherstone (2003:12), θεωρεί ότι η σύγκλιση ως αποτέλεσμα της συμμετοχής στην 

ΕΕ απέχει από το να θεωρηθεί αναπόφευκτη, ενώ οι Caporaso Cowles και Risse 

(2001:1) μιλούν για εγχώριες προσαρμογές με εθνικά χρώματα. 

Η ιδέα της σύγκλισης προκύπτει από τη σκέψη ότι χώρες με παρόμοια 

χαρακτηριστικά αντιδρούν με ομοιάζοντες τρόπους και στρατηγικές στις ευκαιρίες 

και τους περιορισμούς του εξευρωπαϊσμού. Ωστόσο όπως παρατηρεί ο Radaelli 

(2005:19), είναι δύσκολο να γενικεύσουμε την παραπάνω σκέψη σε όλο το φάσμα 

των πολιτικών δράσεων καθώς η ίδια χώρα θα αντιδράσει με εντελώς διαφορετικό 

τρόπο στον εξευρωπαϊσμό ανάλογα με τους δρώντες και τους διαθέσιμους πόρους 

στα διαφορετικά πεδία πολιτικής. 

                                                 
87 Χρησιμοποιούνται οι όροι “thin” και “thick” learning με τον πρώτο να αναφέρεται στην εκμάθηση 
«έξυπνων» στρατηγικών ως μέσο ανταπόκρισης σε κρίση τυπικό δείγμα συμπεριφορικής ψυχολογίας 
,ενώ ο δεύτερος αναφέρεται στην τροποποίηση συστήματος αξιών και προτιμήσεων.  
88 Αναγνωρίζονται τέσσερις διαδικασίες μετασχηματισμού που μπορούν να ανιχνευθούν εμπειρικά και 
αφορούν την αλληλόδραση των θεσμών (interaction), τη θεσμική ευρωστία (robustness), την 
ισοστάθμιση (equilibration) και τη διαλεκτική και το δημόσιο διάλογο (discourse) (Radaelli 2003a:39-
40). 
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Οι Börzel και Risse (2003), διατυπώνουν την άποψη ότι η μέτρηση απόκλισης ή 

σύγκλισης είναι εξαιρετικά δυσεπίλυτη αφού οι απαντήσεις καθορίζονται από το 

επίπεδο που κανείς ψάχνει τη σύγκλιση και από τη θεματική που υποτίθεται ότι 

υπόκειται σε σύγκλιση, με άλλα λόγια ότι μοιάζει με σύγκλιση σε μακρο-επίπεδο 

μπορεί να εξακολουθεί να καταδεικνύει βαθμό απόκλισης σε μικρο-επίπεδο.89 

Κατά αυτό τον τρόπο διαπιστώνεται η ανάγκη να προσδιορίσουμε εξ αρχής τα 

επίπεδα των πολιτικών και των θεσμών που αναμένουμε διαδικασίες σύγκλισης. 

Υφίστανται δύο είδη σύγκλισης, σε επίπεδο δημόσιας πολιτικής και σε επίπεδο 

θεσμών. 

Σε πρώτο επίπεδο η σύγκλιση επιτυγχάνεται είτε στα αποτελέσματα πολιτικής 

είτε στις διαδικασίες και τα εργαλεία πολιτικής, αν και όπως επισημαίνεται η 

βαρύτητα δίνεται στα πρώτα ενώ γνωρίζουμε ελάχιστα για τις δεύτερες (Börzel and 

Risse 2003:72). Αναφορικά με το επίπεδο της θεσμικής σύγκλισης, αν και η θεωρία 

προβλέπει σύγκλιση στο βαθμό που θα λειτουργήσει είτε η αναδιανομή πόρων με την 

ενίσχυση μιας συγκεκριμένης ομάδας δρώντων είτε θα ακολουθηθούν διαδικασίες  

θεσμικού ισομορφισμού, οι εμπειρικές έρευνες δείχνουν ότι η εγχώρια θεσμική 

αλλαγή εμπίπτει σε ένα μικτό τύπο όπου κάποιες χώρες συγκλίνουν σε παρόμοια 

συστήματα δημόσιας πολιτικής ενώ κάποιες άλλες διατηρούν τις δικές τους 

συγκεκριμένες θεσμικές διατάξεις, περιεχόμενο σχέσεων κράτους κοινωνίας και 

πολιτισμικές και ιδεολογικές αναφορές (Heritier et al. 2001, Cowles et al. 2001) 

(Börzel and Risse 2003:72). 

Αν και, όπως τονίζεται, η σύγκλιση σε επίπεδο δημόσιας πολιτικής επιτυγχάνεται 

πιο εύκολα σε σχέση με τη θεσμική (Cowles et al. 2001), ενδιαφέρον παρουσιάζει η 

έρευνα στη σύγκλιση στα πεδία της αρνητικής και της θετικής ολοκλήρωσης. Αν και 

θεωρητικές προβλέψεις έτειναν σε σύγκλιση και στα δύο επίπεδα δεν υπάρχει 

εμπειρική έρευνα όπου η σύγκλιση να συνεπάγεται πλήρη ομογενοποίηση των 

εγχώριων δομών στα κράτη μέλη. 

Οι Börzel και Risse (2003), διαπιστώνουν δύο βασικούς λόγους για τη μη ύπαρξη 

της σύγκλισης, ο πρώτος λόγος σχετίζεται με την ύπαρξη της «καταλληλότητας 

προσαρμογής» όπου από τη στιγμή που διαφέρει από χώρα σε χώρα μόνο κράτη μέλη 

που διακρίνονται από όμοιες εγχώριες διατάξεις αντιμετωπίζουν παρόμοιες 
                                                 
89 Η περίπτωση της ΟΝΕ αποτελεί πεδίο εμπειρικής έρευνας όπου ναι με επήλθε μια σύγκλιση στο 
πεδίο της δημόσιας οικονομικής πολιτικής τουλάχιστον σε επίπεδο στόχων χωρίς όμως να υπάρξει 
σύγκλιση σε επίπεδο θεσμικών διευθετήσεων στην οικονομική και δημοσιονομική πολιτική (Sbgaria 
2001) – για την περίπτωση της Ιταλίας), (Borzel and Risse 2003: 70). 
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προσαρμοστικές πιέσεις ως προϋπόθεση για εγχώρια αλλαγή, ο δεύτερος λόγος 

αφορά την ύπαρξη διαφορετικού πλαισίου (θεσμοί και ενδιάμεσοι παράγοντες) που 

υφίσταται σε κάθε κράτος μέλος που είτε ευνοεί είτε εμποδίζει την αλλαγή. Στο 

βαθμό όπου τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν τις ίδιες πιέσεις προσαρμογής, η 

σύγκλιση σε επίπεδο αποτελέσματος διαφαίνεται ορατή υπό την προϋπόθεση ότι 

παρόμοιες ομάδες δρώντων ενισχύονται και η αλληλοδιδακτική μέθοδος λειτουργεί 

επικουρικά (Börzel and Risse 2003:73). 

Ο Radaelli (2005:19), διαφοροποιείται ως προς την προσέγγιση μέτρησης της 

σύγκλισης και υιοθετεί ένα συνεχές όπου στο ένα του άκρο τοποθετεί το ελάχιστο της 

σύγκλισης που αναφέρεται στη σύγκλιση των προτύπων και ιδεών βέλτιστων 

πρακτικών και πρόκειται για τη σύγκλιση σε επίπεδο ιδεών και την υιοθέτηση ενός 

ευρωπαϊκού λεξιλογίου από τους εθνικούς τεχνοκράτες. Ενδιάμεσα εντοπίζεται η 

σύγκλιση στο επίπεδο των αποφάσεων, όπου παρόμοιες αποφάσεις εφαρμόζονται με 

ένα σχεδόν ομοιόμορφο τρόπο αυξάνοντας το βαθμό σύγκλισης, ενώ στο άλλο άκρο 

εντοπίζεται η σύγκλιση σε επίπεδο αποτελεσμάτων. 

 

2.9. Ο εξευρωπαϊσμός των πολιτικών απασχόλησης 

 

Έχοντας προσδιορίσει το περιεχόμενο, τις διαστάσεις και τις θεωρητικές προεκτάσεις 

του φαινόμενου του εξευρωπαϊσμού, ο στόχος της παρούσας ενότητας είναι διττός 

αφενός να περιγράψει σε αδρές γραμμές αυτό που θα αποτελέσει το πυρήνα της 

έρευνας δηλαδή τη σχέση του εξευρωπαϊσμού και της ΕΣΑ και αφετέρου να δώσει το 

στίγμα των εμπειρικών ενδείξεων για τα βασικά χαρακτηριστικά που αναπτύσσει ο 

εξευρωπαϊσμός των πολιτικών απασχόλησης και της σύνδεσής του με τα θεωρητικά 

ρεύματα του θεσμισμού. 

Ο Winkott (2003a:292), επιχειρώντας να διαπιστώσει αν το ευρωπαϊκό κοινωνικό 

πρότυπο αποτελεί προϊόν του εξευρωπαϊσμού, διαπιστώνει ότι η ΕΕ με τις ρυθμίσεις 

κοινωνικής πολιτικής ναι μεν έχει επιδράσει στις εθνικές κοινωνικές πολιτικές αλλά 

το εάν αυτή η επίδραση έχει προκαλέσει σύγκλιση των κοινωνικών υποδειγμάτων δεν 

είναι κάτι ξεκάθαρο και καταλήγοντας συμπεραίνει ότι η επίδραση του 

εξευρωπαϊσμού στην κοινωνική πολιτική αποτελεί την ενίσχυση μιας κοινωνικής 

ρύθμισης που ομοιάζει με μια διαδικασία αμερικανοποίησης (Wincott 2003a:299), 

υπονοώντας αν όχι αναφέροντας ευθέως επιδράσεις της αγγλοσαξωνικής οργάνωσης 
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της εργασίας. Ο Rhodes (1998), τονίζει τη δυνατότητα της ΕΕ να θεσπίζει ρυθμίσεις, 

να προβάλει τις βέλτιστες πρακτικές και να εκκινεί πρωτοβουλίες για εθνικές 

προσαρμογές της κοινωνικής πολιτικής, ωστόσο θεωρεί ότι η εγχώρια κοινωνική 

πολιτική δεν έχει εξευρωπαϊσθεί ακόμη αν και εξωγενείς παράγοντες όπως η 

παγκοσμιοποίηση και ενδογενείς όπως οι κοινωνικοί εταίροι και η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή αποτελούν επιρροές σε νέες πρωτοβουλίες ευρωπαϊκής προέλευσης και 

προοπτικής (Rhodes 1998:38). Οι Jepsen και Serrano Pascual (2005) υπογραμμίζουν 

ότι το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο αφορά ένα πολιτικό εγχείρημα που αποσκοπεί 

στην θέσπιση υπερεθνικών ρυθμίσεων και νομιμοποίησης των ενωσιακών θεσμών. 

Κατά την άποψη του γράφοντος, το θέμα του εξευρωπαϊσμού της κοινωνικής 

πολιτικής και κατ’επέκταση της πολιτικής απασχόλησης θα πρέπει να εξεταστεί αφού 

απομακρυνθούμε από ακραίες τοποθετήσεις περί αμερικανοποίησης (Wincott) και 

ντετερμινιστικών αναφορών (Serrano Pascual) και να κινηθούμε ανάμεσα στα δύο 

άκρα, έχοντας υπόψη μας ότι η διαδικασία του εξευρωπαϊσμού στο πεδίο της 

πολιτικής απασχόλησης δεν αποτελεί μια ευθύγραμμη μεθοδολογική σύνθεση 

εξαιτίας της αρχής της επικουρικότητας που ισχύει και των οριζόντιων μεθόδων–

μηχανισμών που εφαρμόζονται στο πεδίο της απασχόλησης και αφορούν το πλαίσιο 

της ΑΜΣ. Η παραπάνω ενδιάμεση τοποθέτηση συναντά την εύστοχή παρατήρηση 

γενικότερου περιεχομένου του Λάβδα (2002: 63), περί μιας μετα-εθνικής πολιτικής 

που χαρακτηρίζεται από έναν κατακερματισμό σε υποκειμενικό και αντικειμενικό 

επίπεδο καθώς και τη διαπίστωση αναζήτησης λύσης στο επίπεδο των ευρωπαϊκών 

θεσμίσεων. 

Υπό αυτό το πλαίσιο η μαθησιακή μέθοδος, η περιοδική εξέταση από ομολόγους 

και η θέσπιση ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ενώ 

η θεματική των αξιών και των νορμών εντός ενός εξευρωπαϊσθέντος συστήματος θα 

πρέπει να ιδωθεί μέσα από το πρίσμα απαντήσεων σε ερωτήματα όπως αυτά της 

αναγκαιότητας ή όχι της σύνδεσης της οικονομικής Ευρώπης με την κοινωνικής 

Ευρώπης (όπως επισημάνθηκε στο πρώτο κεφάλαιο) και της ύπαρξης κοινών 

απαντήσεων σε κοινά προβλήματα.  

Η γραμμή αφετηρίας για την εξέταση του εξευρωπαϊσμού και της ευρωπαϊκής 

πολιτικής απασχόληση χαράσσεται στην αναγκαιότητα σύνδεσης της οικονομικής και 

κοινωνικής Ευρώπης με δεδομένες τις εξελίξεις σε πολιτικό οικονομικό και θεσμικό 

επίπεδο που έλαβαν χώρα στη σφαίρα της ΕΕ.  
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Η φιλελευθεροποίηση και η ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών οικονομιών μέσα από 

το εγχείρημα της ενιαίας αγοράς και της ΟΝΕ στην ουσία προκαλούν αν όχι 

επιβάλουν έναν νέο καταμερισμό έργου ανάμεσα στην ΕΕ και τα κράτη μέλη. Η 

ύπαρξη κοινών προκλήσεων και πιέσεων εσωτερικών και εξωτερικών (ενισχυμένος 

ανταγωνισμός, κινητικότητα κεφαλαίου και εργασίας, αναδυόμενη κοινωνία της 

γνώσης, δημογραφικό) αν και δεν έχουν οδηγήσει σε ένα αγώνα a priori «προς τα 

κάτω» του χαρακτήρα των κρατών προνοίας (βλέπε πρώτο κεφάλαιο), έχουν αυξήσει 

τις απαιτήσεις για εκσυγχρονισμό των εθνικών αγορών εργασίας και των 

συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας. Σε αυτό το πλαίσιο και με τον κίνδυνο της 

επίδρασης των ανωτέρω πιέσεων στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης,90 τα 

κράτη μέλη με διαφορετικούς τρόπους και σε διαφορετικό βαθμό επιβάλλεται να 

μεταρρυθμίσουν τα συστήματα απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής, με την 

υπερεθνική διάσταση του συντονισμού να διαδραματίζει καθοριστικό υποστηριχτικό 

ρόλο στη διαδικασία της προσαρμογής. Το βασικό θέμα που αναδεικνύεται αφορά 

αφενός στο πώς θα επιτευχθεί ο συντονισμός των μεταρρυθμίσεων και αφετέρου πώς 

αυτός θα διαχυθεί διατηρώντας και αναδιαρθρώνοντας ταυτοχρόνως τα κράτη μέλη 

τους δικούς τους θεσμούς κοινωνικής πολιτικής. Με άλλα λόγια, το πρόβλημα 

έγκειται στην αναγκαιότητα–προαπαιτούμενο της ύπαρξης κατασκευών που θα 

λαμβάνουν υπόψη τις εθνικές αρμοδιότητες, τις ιδιαιτερότητες της πολυεπίπεδης 

ενωσιακής κατασκευής και τέλος την ετερογένεια των ευρωπαϊκών κοινωνικών 

συστημάτων. 

Η Συνθήκη του Άμστερνταμ, εισάγοντας την ΕΣΑ ως ένα υπερεθνικό εργαλείο 

πολιτικής για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και των ποσοστών απασχόλησης, 

και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβώνας, προσδιορίζοντας την ΑΜΣ ως 

διαδικασία μεθοδολογικής διαχείρισης, αποτέλεσαν την ενωσιακή απάντηση στην 

ανάγκη ενός ρυθμιστικού και συντονιστικού πλαισίου για την ανάπτυξη 

«ευαίσθητων» πεδίων δράσης (αγορές εργασίας, πολιτικές ενσωμάτωσης). 

Σε αντίθεση με τη συμβατική άποψη περί της σύνδεσης των δράσεων που 

αφορούν την πολιτική απασχόλησης με τα όρια των κρατών, η ανάπτυξη ενός 

«ήπιου» ρυθμιστικού–συντονιστικού πλαισίου αναδεικνύει στην ουσία τα βασικά 

ερωτήματα του εξευρωπαϊσμού των πολιτικών απασχόλησης που δύνανται να 

ομαδοποιηθούν σε δύο κατηγορίες. Αυτά που αφορούν το εθνικό επίπεδο: ποιες οι 
                                                 
90 Οι περιπτώσεις των αρνητικών δημοψηφισμάτων για τη Συνταγματική Συνθήκη και τα εμπόδια στην 
περαιτέρω απελευθέρωση της ενιαίας αγοράς αποτελούν δείγματα επιβράδυνσης.  



 158

συνέπειες της ανάπτυξης μιας υπερεθνικής διάστασης κοινωνικής πολιτικής «ήπιου» 

χαρακτήρα στις εγχώριες διαδικασίες, στις δημόσιες πολιτικές απασχόλησης και τους 

θεσμούς; Επηρεάζει η ΕΣΑ με παρόμοιο τρόπο τα κράτη μέλη; Πώς ερμηνεύονται οι 

διαφορές στον τρόπο που βιώνουν τα κράτη μέλη την εμπειρία του «ήπιου» δικαίου; 

Ενώ σε υπερεθνικό επίπεδο τα ερωτήματα αφορούν: πώς η διαδικασία της ΑΜΣ 

θεσμοποιείται σε ενωσιακό επίπεδο; Αναπτύσσεται μια συναίνεση στόχων με 

δεδομένη την ετερογένεια των εθνικών περιπτώσεων; Προσφέρεται η διαδικασία ως 

δυνατότητα ενσωμάτωσης συμφερόντων και άλλων δρώντων πέρα των κρατών 

μελών (κοινωνία πολιτών, περιφέρειες, τεχνοκράτες); 

Απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα δεν μπορούν να δοθούν εύκολα 

λαμβάνοντας υπόψη τρία δεδομένα: (α) τη δυσκολία μελέτης των περιπτώσεων 

επίδρασης μη δεσμευτικών εργαλείων πολιτικής στις εγχώριες κατασκευές και 

πολιτικές, αφού εμπεριέχονται αλλαγές χωρίς μεταβολές των νομικών πλαισίων 

(Santana 2006:482), (β) την υφιστάμενη θεσμική απροσδιοριστία του υπάρχοντος 

συστήματος της Ένωσης, που οφείλεται αφενός στη πραγματικότητα ενός 

σχηματισμένου συστήματος που χαρακτηρίζεται από την απουσία κρατικού 

μορφώματος και αφετέρου στην κυριαρχία της διαδικασίας πολιτικής θεσμοποίησης 

μέσα από διαπλοκές ευρωπαϊκού και εθνικών πολιτικών συστημάτων που διατηρούν 

χαρακτηριστικά κρατικής οργάνωσης (Λάβδας 2002:76) και (γ) τη συνύπαρξη των 

διαφορετικών προτύπων οργάνωσης και ανάπτυξης της οικονομίας σε συνθήκες 

ασυμμετρίας οικονομικής θεσμοποίησης (ΟΝΕ) και της κοινωνικής Ευρώπης. Οι 

παραπάνω θέσεις εντείνουν την απροσδιοριστία και σε κάθε περίπτωση καλλιεργούν 

συνθήκες που οδηγούν σε ασύμμετρα και μεικτά αποτελέσματα σε διαφορετικά πεδία 

πολιτικής, αφήνοντας πάντα ανοικτό το ενδεχόμενο «επανεθνικοποίησης» πτυχών της 

πολιτικής αντιπαράθεσης (Λάβδας 2002:80). 

Ο εξευρωπαϊσμός των πολιτικών απασχόλησης αποτελεί πτυχή αυτού που ο 

Λάβδας (2002:73) περιγράφει ως αναδυόμενο ευρωπαϊκό πολιτικό σύστημα που 

λειτουργεί ασύγχρονα ως προς τη διαμόρφωση πεδίων πολιτικής και χαρακτηρίζεται 

από επιμέρους σταδιακές αναπροσαρμογές. Κύριο στοιχείο προχωρημένης σύγκλισης 

που συνδέεται με τη συγκεκριμένη πτυχή δύναται να θεωρηθεί η σύγκλιση στους 

στόχους και στα περιεχόμενα πολιτικής που ήδη έχουμε επισημάνει καθώς και ο 

εξευρωπαϊσμός θεσμών, δρώντων και πολιτικών. 

Ο εξευρωπαϊσμός των πολιτικών απασχόλησης μπορεί να ερμηνευθεί και να 

κωδικοποιηθεί μέσα από ένα πλαίσιο που ορίζεται από τέσσερα επίπεδα: (α) το είδος 
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του εξευρωπαϊσμού που εφαρμόζεται στην περίπτωση των πολιτικών απασχόλησης 

αποτελούμενο από την κατεύθυνση (οριζόντιος), τη μέθοδο διακυβέρνησης που 

ακολουθείται (ΑΜΣ) και το χαρακτήρα (αξιακός/επιχειρησιακός), (β) τι 

εξευρωπαΐζεται, σε τι έκταση και σε ποιο βαθμό, (γ) πώς ο εξευρωπαΐζεται αυτό που 

υπόκειται σε αλλαγή και (δ) σε ποια κατηγορία αποτελεσμάτων εμπίπτει η περίπτωση 

μας όπως αυτά προσδιορίστηκαν στη σχετική ενότητα του παρόντος κεφαλαίου. 

Με δεδομένο αφενός τον οριζόντιο χαρακτήρα της ΑΜΣ που εμπερικλείει την 

αλληλοδιδακτική μέθοδο, την εθελοντική συμμετοχή και τη μη δεσμευτικότητα των 

ρυθμίσεων και αφετέρου τις εμπειρικές ενδείξεις από τη δεκαετή πλέον εφαρμογή της 

ΕΣΑ, ο εξευρωπαϊσμός των πολιτικών απασχόλησης κατά την άποψη του γράφοντος 

αποκτά ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα που δίνει ιδιαίτερο βάρος σε οριζόντιες 

«ανταλλαγές», στην κοινωνικοποίηση ενεργοποιούμενη με την αλληλόδραση των 

ηγετικών ομάδων που λειτουργούν σε διαφορετικά επίπεδα και στην ανάπτυξη μιας 

κανονιστικής και γνωσιακής διάστασης μέσα από την οποία πεποιθήσεις, νόρμες και 

αξίες διαχέονται και θεσμοποιούνται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η 

υιοθέτηση και η εφαρμογή της σύνθετης έννοιας της ευελισφάλειας και του βασικού 

της πυλώνα των ενεργητικών πολιτικών, που όπως θα δούμε στη συνέχεια αποτελεί 

ενδεικτική εικόνα για τον εξευρωπαϊσμό των πολιτικών απασχόλησης όπου ναι μεν 

επιδρά στη σφαίρα των κοινωνικών νορμών σεβόμενος την αρχή της επικουρικότητας 

χωρίς όμως να συνθέτει τοπίο νικητών και ηττημένων, με άλλα λόγια δεν γίνεται 

αντιληπτός ως παίγνιο μηδενικού αθροίσματος. 

Οι παραπάνω σκέψεις αναδεικνύουν την ιδιαίτερη συνεισφορά και το ρόλο της 

ΕΕ στο μετασχηματισμό του κοινωνικού κράτους. Όπως θα φανεί μέσα από τα 

Εθνικά Σχέδια Δράσης, τις σχετικές εκθέσεις για την απασχόληση και το περιεχόμενο 

της ΕΣΑ εξίσου σημαντικό αν όχι σημαντικότερο ρόλο από τον προσδιορισμό των 

δυσκολιών, των θεσμικών περιορισμών και των προσαρμογών διαδραματίζει ο 

προσανατολισμός των μεταρρυθμίσεων, δηλαδή το γνωσιακό πλαίσιο. Εντός αυτού 

του πλαισίου, η διανοητική επεξεργασία των ευρωπαϊκών ιδεών αποκτά αυξανόμενη 

σημασία, οδηγώντας σε μια ισχυρότερη διασύνδεση των οικονομικών και κοινωνικών 

πολιτικών και πολιτικών απασχόλησης που αποτελούν και την αφετηρία της 

προβληματικής του εξευρωπαϊσμού.  

Οι ισορροπίες στην παραπάνω διασύνδεση φωτίζουν και τη διάσταση του 

χαρακτήρα του εξευρωπαϊσμού των πολιτικών απασχόλησης δηλαδή αν πρόκειται για 

αξιακό ή επιχειρησιακό εξευρωπαϊσμό. Η παρούσα έρευνα θεωρεί ότι περιπτώσεις 
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όπως η εφαρμογή της ευελισφάλειας, η λειτουργία της ΕΣΑ ως πλατφόρμα ιδεών και 

ο επαναπροσδιορισμός του χαρακτήρα της κοινωνικής πολιτικής ως παραγωγικού 

συντελεστή ευνοούν την επιλογή του αξιακού προτύπου οριζόντιου χαρακτήρα –κάτι 

που μένει να αποδειχθεί– ως προτύπου περί της φύσης του εξευρωπαϊσμού των 

πολιτικών απασχόλησης ευθέως όμως συναρτώμενο με το επίπεδο του κοινωνικού 

κράτους, προσεγγίζοντας τη γενικότερη θέση Λάβδα (2002) περί δομικού 

επικαθορισμού των κυβερνητικών πολιτικών και της ύπαρξης ιδιαίτερων θεσμικών 

χαρακτηριστικών των εκάστοτε συστημάτων. Άποψη που θεμελιώνεται στη λογική 

ενός νέου ευρωπαϊκού κοινωνικού υποδείγματος που περνάει μέσα από τον 

εμπλουτισμό των ιδεών, τον οριζόντιο συντονισμό, την πλαισίωση του 

προσανατολισμού των μεταρρυθμίσεων και τη γνωσιακή σύγκλιση σε νέες μεθόδους 

προσαρμοσμένη όμως στην εθνική πραγματικότητα απασχόλησης, λαμβάνοντας 

υπόψη ότι αφενός δεν παράγονται τα αποτελέσματα της δημόσιας πολιτικής 

αυτόματα και αφετέρου δεν συγκροτούνται στο κενό οι δομές συντονισμού. 

Επιπλέον, η ανάγκη για κοινωνική συνοχή και προστασία της απασχόλησης με 

δράσεις και μεθόδους που θα πλαισιώνονται από τις ευρωπαϊκές ιδέες ως μέσο 

προστασίας των κεκτημένων της ΟΝΕ και της ενιαίας αγοράς συνηγορούν υπέρ της 

συγκεκριμένης επιλογής. 

Βάση για την έρευνά μας θα αποτελέσει το ενωσιακό πλαίσιο διαμόρφωσης 

πολιτικής απασχόλησης. Μέσω αυτού μπορούν να εντοπιστούν σημαντικές αλλαγές 

που αφορούν στο περιεχόμενο πολιτικής και στον επαναπροσδιορισμό υπαρχουσών 

πολιτικών και θεσμών με δεδομένο ότι η πλαισίωση της εθνικής πολιτικής 

απασχόλησης από την ενωσιακή δράση οριζόντιου χαρακτήρα: (α) ορίζει τα 

υπάρχοντα προβλήματα που οφείλουν να  αντιμετωπισθούν από τους εθνικούς 

τεχνοκράτες με στόχο την ανταγωνιστικότητα και τις εσωτερικές πιέσεις και 

εξωτερικές προκλήσεις, (β) θέτει τα αξιολογικά κριτήρια βάσει του οποίου οι 

πολιτικές χαρακτηρίζονται «καλές» ή «κακές», (γ) προσδιορίζει τα περιθώρια 

επιλογών και τους ενδεδειγμένους δρόμους δράσης των δημόσιων πολικών και (δ) 

δίνει τη δυνατότητα «παράδοσης» μαθημάτων και διδαχής τρόπων επίλυσης ή 

περιορισμού προβλημάτων  

Η αναφορά για την προσαρμογή στην εθνική πραγματικότητα αποτελεί βασική 

διάσταση του εξευρωπαϊσμού των πολιτικών απασχόλησης και στη λογική αυτή θα 

εξετασθούν δύο υποθέσεις που σχετίζονται άμεσα με αυτή: το ιδιαίτερο εθνικό 

θεσμικό περιβάλλον αναμένεται να επηρεάζει τον εθνικό τρόπο οργάνωσης της ΕΣΑ, 
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ενώ απόρροια αυτής της υπόθεσης αποτελεί η δεύτερη που συνδέει το διαφορετικό 

τρόπο εθνικού συντονισμού και τις διαφορετικές εγχώριες προτεραιότητες με τα 

διαφορετικά αποτελέσματα μεταρρυθμίσεων. Οι δύο υποθέσεις μας παραπέμπουν 

στην λογική Börzel και Risse περί συμβατού/ασύμβατου, υπό την έννοια ότι αν 

επαληθευθούν διευρύνουμε τη θεωρητική βάση του εξευρωπαϊσμού πέρα από την 

αναγκαιότητα του επιπέδου προσαρμογής στις «ήπιες» μορφές συντονισμού 

συνυπολογίζοντας και άλλους παράγοντες που καθορίζουν το βαθμό εκδήλωσης του 

φαινόμενου του εξευρωπαϊσμού, με βασικούς την εγχώρια θεσμική δομή και το 

επίπεδο του κοινωνικού κράτους. Για το σκοπό αυτό θα εξετάσουμε χώρες 

αντιπροσωπευτικές των διαφορετικών κοινωνικών προτύπων.  

Αν και το σύνολο των υποθέσεων μας θα διατυπωθεί μετά και την παρουσίαση 

της ΕΣΑ, η αναφορά μας στην ιδιαιτερότητα του εθνικού περιβάλλοντος και ο 

εντοπισμός από την παρούσα έρευνας δύο βασικών κατηγοριών του εξευρωπαϊσμού 

των πολιτικών απασχόλησης του αξιακού και του επιχειρησιακού, μας δίνουν τη 

δυνατότητα διαμόρφωσης δύο βασικών μας υποθέσεων εργασίας, που αποτελούν τις 

ειδικές υποθέσεις του εξευρωπαϊσμού των πολιτικών απασχόλησης.  

Χώρες που υπολείπονται περιεκτικού και αποτελεσματικού κοινωνικού κράτους 

παρουσιάζονται ευεπίφορες στο να υιοθετήσουν σχήματα ενός επιχειρησιακού 

εξευρωπαϊσμού στη βάσηκυρίως ρυθμίσεων απελευθέρωσης της αγοράς εργασίας, 

υπό το βάρος τριών βασικών συνιστωσών δυνάμεων: των προσταγμάτων που θέτει το 

Σύμφωνο Σταθερότητας, της αρχής της «ήσσονος διαδρομής» που ανταποκρίνεται εν 

μέρει στο πρότυπο της ΕΣΑ, συνδέεται όμως με χαμηλές κοινωνικές δαπάνες και 

θεωρητικά απαντά στην πρόκληση του ανταγωνισμού και τέλος των συγκυριακών 

πολιτικών προτεραιοτήτων. 

Στον αντίποδα, χώρες που διατηρούν αποτελεσματικό και υψηλού επιπέδου 

κοινωνικό κράτος, τείνουν να ευνοούν έναν αξιακό εξευρωπαϊσμό που ενισχύει την 

οριζόντια ολοκλήρωση των πολιτικών απασχόλησης. Ο εξευρωπαϊσμός αυτός 

εμφορείται από τη λογική της ενσωμάτωσης των αγορών εργασίας που διακρίνει την 

ΕΣΑ και αποτρέπει υψηλού βαθμού μετασχηματισμούς των εθνικών πολιτικών 

απασχόλησης, σε σχέση με να επιχειρησιακό εξευρωπαϊσμό του οποίου ως βασικό 

χαρακτηριστικό αναδεικνύεται η ομοιομορφία μέσα από σαρωτικές αλλαγές του 

χαρακτήρα των εκάστοτε κοινωνικών κρατών. Το μέγεθος και η έκταση του 

εξαρτάται από: (α) το υψηλό επίπεδο του κοινωνικού κράτους, (β) την επιθυμία για 

διατήρηση του, ώστε να μειώνονται οι εξωτερικές πιέσεις από την Ένωση, 
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συνεχίζοντας να αποτελεί εξωτερικό σημείο αναφοράς και να συμβάλλει στην 

εσωτερική οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή, (γ) την εσωτερίκευση 

της ΕΣΑ εντός των υπαρχόντων θεσμικών δομών μέσω της λογικής της διευθέτησης 

που εκμεταλλεύεται το χαμηλό βαθμό υποχρεωτικότητας των ρυθμίσεων της και (δ) 

το βαθμό έκθεσης των εγχώριων δομών στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ),  

Η διαδρομή του εξευρωπαϊσμού των πολιτικών απασχόλησης κατά την παρούσα 

έρευνα, ορίζεται από το σύνολο των σταθμών που περιλαμβάνει ο σχεδιασμός που 

υιοθετεί το εκάστοτε κοινωνικό κράτος ώστε να ανταπεξέλθει στα ενωσιακά πρότυπα 

της ΕΣΑ, της ΣτΛ και στις ανάγκες που προκαλεί ο διεθνής καταμερισμός εργασίας 

και ο ανταγωνισμός. Η «βέλτιστη» αλλά μακρά διαδρομή του αξιακού 

εξευρωπαϊσμού ορίζεται από τους εξής «σταθμούς»: κοινωνική ασφάλιση, 

ενεργητικές αγορές εργασίας, εκπαιδευτικό σύστημα, αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών 

Απασχόλησης, συντονισμός δημόσιας πολιτικής με οριζόντια ενσωμάτωση της 

πολιτικής απασχόλησης, επανασχεδιασμός στο πρότυπο των ευέλικτων αγορών 

εργασίας υπό τους πυλώνες της κοινωνικής δικαιοσύνης και αποτελεσματικότητας.  

Η «ήσσονα» διαδρομή του επιχειρησιακού εξευρωπαϊσμού στοχεύοντας στις 

ευέλικτες αγορές εργασίας και στην ενεργοποίηση, στηρίζεται κατά βάση σε 

κοινωνικές μεταρρυθμίσεις αρνητικού χαρακτήρα, που προσανατολίζονται στη 

μείωση των δαπανών και την απελευθέρωση της απασχόλησης μέσω νομοθετικών 

ρυθμίσεων. 

Αν επιβεβαιωθούν οι αρχικές εκτιμήσεις περί σημαντικού ρόλου των ήδη 

διαμορφωμένων καταστάσεων και θεσμών στην εξέλιξη του φαινόμενου του 

εξευρωπαϊσμού, οι τελευταίοι λογικά θα δρουν ως ανάχωμα σε έναν επιχειρησιακό 

εξευρωπαϊσμό που θα τείνει αφενός να επαναπροσδιορίσει ρόλους και εξουσία και 

άρα να μας παραπέμψει στην προσέγγιση του ορθολογικού θεσμισμού και αφετέρου 

να αλλοιώσει τη φύση και το χαρακτήρα των ήδη διαμορφωμένων παραδειγμάτων 

κοινωνικού κράτους στην Ευρώπη. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε κάτι που 

ήδη υπογραμμίσαμε ήδη στο πρώτο κεφάλαιο, ότι αν και υφίστανται αλλαγές στα 

κοινωνικά κράτη σε καμία περίπτωση δεν έχουν παρατηρηθεί ολοκληρωτικές 

αλλαγές κατεύθυνσης είτε λόγω θεσμικών αγκυλώσεων είτε λόγω αξιακής 

συναίνεσης των κοινωνικών εταίρων. Με άλλα λόγια, ένας επιχειρησιακός 

εξευρωπαϊσμός θα εμφανισθεί αφενός με περιορισμό της λειτουργικότητας της ΑΜΣ 

ως πλατφόρμας ιδεών και μεθοδολογικών εργαλείων και επιλεκτικής χρήσης αυτής 
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και αφετέρου με ομοιομορφία των επιλογών στο πεδίο της απασχόλησης που θα αίρει 

τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του εθνικού κοινωνικού κράτους. 

Οι υποθέσεις αυτές σε επίπεδο θεωρίας συνδέονται με τη νεο-θεσμική προσέγγιση 

του εξευρωπαϊσμού. Με δεδομένο ότι για την πολιτική απασχόλησης καθ’ ύλην 

αρμόδια είναι τα κράτη μέλη, υπεισέρχεται αφενός ο ιστορικός θεσμισμός, υπό την 

έννοια της επίδρασης των ήδη διαμορφωμένων θεσμών επί της πολιτικής, δηλαδή η 

έννοια της «τροχιάς εξάρτησης» καθίσταται κρίσιμη ανεξάρτητη μεταβλητή και 

αφετέρου ο κοινωνιολογικός θεσμισμός, με βάση αναφοράς τη θέσπιση ενός αξιακού, 

γνωσιακού και κανονιστικού πλαισίου υπό την ΕΕ με τη μορφή της ΑΜΣ και την 

εμφάνιση της «λογικής της καταλληλότητας». Επιπλέον, η θεωρητική προσέγγιση 

του κοινωνιολογικού θεσμισμού εμφανίζεται καταλληλότερη από τη στιγμή που 

πρόκειται για προτιμήσεις που ενσωματώνονται στην εθνική πραγματικότητα, όπου η 

πειθώ και η κοινωνικοποίηση διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο για την υπερκέραση 

των εσωτερικών σημείων αρνησικυρίας. Υπό τις παραπάνω εκτιμήσεις κατά την 

άποψη του γράφοντος, ο ρόλος του ορθολογικού θεσμισμού περιορίζεται εφόσον ο 

εξευρωπαϊσμός θεωρείται «ήπιος» και δεν αφορά αναδιανομή ρόλων και εξουσίας 

υπό τις επιταγές του υπερεθνικού κέντρου, περίπτωση που όταν συμβεί θα πρέπει να 

εξεταστεί ως εσωτερική υπόθεση και ερώτημα για τη φύση των παραγόντων 

διαμεσολάβησης. 

 

2.10. Συμπερασματικές διαπιστώσεις   

 

Αναμφίβολα ο εξευρωπαϊσμός συμβάλλει στην κατανόηση του μεταβαλλόμενου 

χαρακτήρα της διακυβέρνησης και της φύσης του κράτους, εσωτερικοποιώντας 

στοιχεία διεθνούς διακυβέρνησης στον τρόπο ανάπτυξης των προτύπων της δημόσιας 

πολιτικής και της πολιτικής ως δράσης. 

Συνδεόμενος με την αλλαγή σε μια ή και τις τρεις διαστάσεις της πολιτικής 

(politics, policy, polity), ο εξευρωπαϊσμός προσλαμβάνεται ως μια διαδικασία 

επίδρασης με την υιοθέτηση άλλοτε οριζόντιων (ΑΜΣ) και άλλοτε κάθετων 

μηχανισμών (διακυβέρνηση μέσω ιεράρχησης, ρυθμιστικός ανταγωνισμός), του 

οποίου το αποτέλεσμα είτε απορροφάται είτε μετασχηματίζεται ή τέλος απορρίπτεται 

από τα κράτη μέλη. 



 164

Η έρευνα αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην προσέγγιση του εξευρωπαϊσμού ως 

διαδικασίας–φαινομένου που καλείται να εξηγηθεί και όχι να ερμηνεύσει μια τελική 

κατάσταση, όπου η ενωσιακή μεταβλητή αποτελεί το εισερχόμενο και η εγχώρια 

επίδραση το εξερχόμενο αποτέλεσμα. Κατευθύνοντας την αναλυτική μας προσοχή 

τόσο σε κάθετες διαδικασίες (από την Ένωση στην εγχώρια πολιτική διαδικασία) όσο 

και σε οριζόντιες δυναμικές, η παρούσα έρευνα διερευνά τους όρους και τις 

προϋποθέσεις υπό τις οποίες η ΕΕ δίνει τη δυνατότητα παροχής ενός πλαισίου, μιας 

κανονιστικής και γνωσιακής οριοθέτησης που συνοδεύεται από ευκαιρίες 

κοινωνικοποίησης των δρώντων με τελικό προϊόν την ανταλλαγή ιδεών, πόρων 

πολιτικών.  

Προσεγγίζοντας τον εξευρωπαϊσμό μέσα από το πρίσμα της διακυβέρνησης, της 

θεσμοποίησης και του δημόσιου διαλόγου, επιχειρήθηκε να αποτυπωθεί η 

συνθετότητα του φαινομένου και να προσδιοριστεί μεθοδολογικά ο τρόπος 

προσέγγισης του εξευρωπαϊσμού που θα ακολουθηθεί. Τρία στοιχεία οφείλουμε να 

συγκρατήσουμε και που θα φανούν χρήσιμα στη μελέτη του εξευρωπαϊσμού των 

πολιτικών απασχόλησης: 

  

(α) υφίσταται εξευρωπαϊσμός όταν μεταβάλλεται η εγχώρια λογική των δρώντων, 

διαδικασία που λαμβάνει χώρα όταν η Ένωση γίνεται γνωσιακό και κανονιστικό 

πλαίσιο αναφοράς και η λογική της δράσης και η νοηματοδότηση της προέρχεται από 

αυτήν, 

(β) ο εξευρωπαϊσμός μεταβάλλει τόσο τον τρόπο προσαρμογής απέναντι σε 

πιέσεις, όσο και τον τρόπο χρήσης της διαλεκτικής περί Ένωσης ακόμη και εν τη 

απουσία προσαρμοστικών πιέσεων και  

(γ) ο εξευρωπαϊσμός αποτελεί μια διαδικασία όπου η χρονική διάσταση 

εξελίσσεται συνθέτοντας ακολουθίες γεγονότων.  

 

Έχοντας αποσαφηνίσει το νόημα και το περιεχόμενο του εξευρωπαϊσμού, η 

μελέτη του εξευρωπαϊσμού των πολιτικών απασχόλησης παρουσιάζει εξαιρετικό 

ενδιαφέρον, με δεδομένη τη χρονική συγκυρία όπου διαπιστώνεται περισσότερο παρά 

ποτέ η ανάγκη επαναπροσδιορισμού των βασικών στοχεύσεων του ευρωπαϊκού 

κοινωνικού κράτους ανεξαρτήτως της μορφής που η εθνική πραγματικότητα έχει 

προσδώσει σε αυτό. 
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Προσδιορίζοντας τον οριζόντιο χαρακτήρα του εξευρωπαϊσμού της πολιτικής 

απασχόλησης με βασικό μηχανισμό εφαρμογής την ΕΣΑ, η παρούσα διατριβή θα 

επιχειρήσει να αναδείξει τον ιδιαίτερο ρόλο της ΕΣΑ ως μεθοδολογικό εργαλείο 

μάθησης σε πρώτο βαθμό και αλλαγής σε δεύτερο, καθώς και τις μορφές που 

λαμβάνει εξευρωπαϊσμός των πολιτικών απασχόλησης. Η ΕΕ καθίσταται η βασική 

κανονιστική, αξιακή και γνωσιακή πλατφόρμα πάνω στην οποία πεποιθήσεις, νόρμες 

και αξίες διαχέονται και στη συνέχεια αποκτούν νομιμοποίηση και θεσμοποιούνται, 

ενώ η αλληλόδραση μεταξύ τους επιδρά στις ιδεολογικές ταυτότητες. Με βασικό 

στοιχείο την κοινωνικοποίηση των δρώντων σε ενωσιακό και εγχώριο επίπεδο, ο 

αξιακός εξευρωπαϊσμός αφορά τη διαλεκτική περί δημόσιας πολιτικής και εργαλείων 

διακυβέρνησης τροφοδοτώντας την τελευταία με νέες οδούς δράσης, 

επιχειρηματολογίες πλαισιωμένες με αξίες που συνδέονται με την παραγωγική 

διάσταση της απασχόλησης στην οικονομία. Η ΑΜΣ προσθέτοντας έναν πειραματικό 

χαρακτήρα στην ΕΣΑ συνεισφέρει στον εκσυγχρονισμό των εθνικών πολιτικών 

απασχόλησης εμπνεόμενη από τις ευρωπαϊκές ιδέες. Στον αντίποδα, η λογική ενός 

επιχειρησιακού εξευρωπαϊσμού που λειτουργεί ισοπεδωτικά στο βαθμό που καθιστά 

την ΕΣΑ κατάλογο επιλεκτικών αναφορών, υιοθετώντας τις πιέσεις των οικονομικών 

επιταγών και αποφεύγοντας να προσεγγίσει μακροπρόθεσμα τη βιωσιμότητα των 

ενωσιακών επιτευγμάτων και την προοπτική του εγχειρήματος της ενοποίησης. Υπό 

τις παραπάνω σκέψεις, η εξέταση των ειδικών υποθέσεων όπως παρουσιάστηκαν 

στην προηγούμενη ενότητα θα αποτελέσει πυρήνα της προσπάθειας της παρούσας 

έρευνας να αναλύσει και να κωδικοποιήσει το εξευρωπαϊσμό των πολιτικών 

απασχόλησης, μέσα από τις πρόσφατες εξελίξεις και τις μεθοδολογικές καινοτομίες 

που τον αφορούν. Έχοντας εξετάσει τις διαστάσεις και το περιεχόμενο του 

ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου και έχοντας αναλύσει το θεωρητικό υπόβαθρο της 

έννοιας του εξευρωπαϊσμού, στα επόμενα κεφάλαια θα επιχειρήσουμε να 

διερευνήσουμε τη σύνδεση των δύο θεματικών μέσα από την ΑΜΣ και το βασικό 

μηχανισμό που την υλοποιεί αλλά και αποτελεί πλατφόρμα του εξευρωπαϊσμού την 

ΕΣΑ. 
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3. Οι νέες μορφές διακυβέρνησης και η Ανοιχτή Μέθοδος 

Συντονισμού 

 

3.1. Εισαγωγικές επισημάνεις  

 

Η εξέλιξη του συστήματος της ΕΕ από την ΕΕΠ μέχρι τις Συνθήκες του Μάαστριχτ, 

του Άμστερνταμ και της Νίκαιας είχε ως αποτέλεσμα ένα θεσμικό πλαίσιο με νέα 

κίνητρα και περιορισμούς, εντός του οποίου τοποθετούνται και χαρτογραφούνται 

πλήθος διαδράσεων μεταξύ των θεσμών της Ένωσης και των κρατών μελών. 

Η αλλαγή των κανόνων της ολοκλήρωσης μέσω των Συνθηκών συνεπάγεται και 

την αλλαγή του λειτουργικού περιβάλλοντος εντός του οποίου οι αποφάσεις 

λαμβάνονται (Schneider and Aspinwall 2001). Η κοινοτική μεθόδου συνυπάρχει με 

διαφοροποιημένες μορφές διαδράσεων. Η ενδυνάμωση του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και η de facto αναγνώρισή του ως μέρος της νομοθετικής εξουσίας 

(Tsebelis 2002), η ενίσχυση του Συμβουλίου με αύξηση των θεματικών περιοχών που 

λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία και η διεύρυνση των εξουσιών του ΔΕΚ, 

δημιουργούν συνθήκες ενός πολιτικού συστήματος που περιορίζει τις ιεραρχικές 

δομές ενισχύοντας τη διαβούλευση και την «κουλτούρα του διαλόγου» (Jachtenfuchs 

and Kohle-Koch 2004) διεθεσμικά και ενδοθεσμικά. Τα κράτη μέλη και οι θεσμοί της 

Ένωσης αποτελούν ενεργούς συν-διαμορφωτές ενός νέου πολιτικού συστήματος, 

μιας αρχιτεκτονικής συνδυασμού διακυβερνητικών προσεγγίσεων και υπερεθνικών 

διαδικασιών όπου η διαμόρφωση συμμαχιών, η πολύ-επίπεδη διακυβέρνηση και η 

διαβουλευτική δράση αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος. Υπό αυτή 

την έννοια η διαθεσμική διαπραγμάτευση παύει να θεωρείται μονόδρομος 

λειτουργίας στην Ένωση και οι προτιμήσεις των δρώντων κάθε άλλο παρά 

παγιωμένες μπορούν να θεωρηθούν. 

Συγκροτείται ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον όπου μεγάλη σημασία 

αποδίδεται στη «διαβουλευτική πολιτική» (Dehousse 2002a). Η συναίνεση και η 

συνεργατική συμπεριφορά επικρατούν, ωθώντας σε μη συγκρουσιακά σχήματα 
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διάδρασης με στόχο την αντιμετώπιση μιας βασικής τάσης–έντασης που 

διαμορφώνεται αφενός από τις προσπάθειες των κρατών μελών να διατηρήσουν την 

αυτονομία τους και αφετέρου από την επιθυμία προώθησης κοινοτικών λύσεων 

(Jachtenfuchs and Kohle-Koch 2004). 

Σε αυτό το νέο περιβάλλον, η ερευνητική προσοχή συγχρονίζεται εστιάζοντας 

ταυτοχρόνως στη «μεγάλη θεωρία» της ενοποίησης (Chryssochoou 2009, Rosamond 

2000, Wiener Dietz 2004) και στο μεσο- και μικρο-επίπεδο, με τις νέες μορφές 

διακυβέρνησης να αποτελούν το προϊόν ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου σχήματος 

ολοκλήρωσης (Wessels 2001). 

Η συζήτηση για τις νέες μορφές διακυβέρνησης στην ΕΕ, αποτελεί πεδίο 

προσοχής τόσο εκ μέρους της επιστημονικής κοινότητας όσο και του πολιτικού 

προσωπικού τα τελευταία χρόνια. Η εισαγωγή της ΑΜΣ αποτελεί την καινούργια 

προσέγγιση ενσωμάτωσης πεδίων πολιτικής που μέχρι πρότινος ήταν εκτός 

κοινοτικής σφαίρας (De la Porte and Pochet 2002a, Hodson and Maher 2001). 

Συνίσταται μια νέα πραγματικότητα που ορίζεται από: τη διεύρυνση εφαρμογής του 

«ήπιου» δικαίου στον καθορισμό τυπικών και άτυπων εργαλείων πολιτικής, την 

άνοδο του ρόλου των ιδιωτών ως δρώντων στη διαμόρφωση και στην εφαρμογή των 

πολιτικών της Ένωσης και την ενδυνάμωση φορέων (agencies) ως αντανάκλαση μιας 

αυξανόμενης ανάθεσης σε αυτούς καθηκόντων και αρμοδιοτήτων. Στην νέα αυτή 

πραγματικότητα η Κοινοτική μέθοδος συνυπάρχει με καινοτόμες μεθόδους 

διαμόρφωσης αποφάσεων, υποδηλώνοντας ότι η διαδικασία λήψης αποφάσεων στην 

Ένωση υφίσταται αλλαγές, των οποίων αν και το εύρος και τη σπουδαιότητα δεν 

έχουμε πλήρως διασαφηνίσει (Hix 1998), τη γενεσιουργό αιτία την έχουμε εντοπίσει 

στην προσπάθεια των κρατών μελών να διατηρήσουν την αυτονομία τους και 

ταυτοχρόνως να προωθήσουν κοινοτικές λύσεις (Jachtenfuchs and Kohle-Koch 

2004).  

Το κεφαλαίο ακολουθεί την εξής δομή: Στην πρώτη ενότητα, προσεγγίζεται η 

έννοια της διακυβέρνησης σε μια ανάλυση τεσσάρων διαστάσεων: ορισμοί, 

περιεχόμενο, μορφές και μέθοδοι διακυβέρνησης. Στη δεύτερη, παρουσιάζεται η 

βάση της αρχιτεκτονικής διακυβέρνησης του ενωσιακού οικοδομήματος η Κοινοτική 

Μέθοδος (ΚΜ), βάσει της οποίας θα γίνει και η αντίστιξη με τις νέες μορφές 

διακυβέρνησης. Στην Τρίτη, αναπτύσσεται το θεωρητικό υπόβαθρο των νέων 

μορφών διακυβέρνησης σε δυο επίπεδα: της ΕΕ ως συστήματος διακυβέρνησης και 

της θεωρητικής ανάπτυξης της λογικής του «ήπιου» δικαίου, ενώ στη συνέχεια 
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δίνεται ο ορισμός, οι μηχανισμοί, οι μορφές και τα χαρακτηριστικά των νέων μορφών 

διακυβέρνησης όπως αναπτύσσονται στον ενωσιακό χώρο. Στην τέταρτη, πέμπτη, 

έκτη και έβδομη ενότητα παρουσιάζεται η βασική συνιστώσα των νέων μορφών 

διακυβέρνησης που αποτελεί και βασική εργαλειακή προσέγγιση του μηχανισμού του 

εξευρωπαϊσμού επί της πολιτικής απασχόλησης, η Ανοιχτή Μέθοδος Συντονισμού 

(ΑΜΣ). Στην όγδοη ενότητα, διατυπώνονται συμπερασματικές παρατηρήσεις, ενώ 

αναπτύσσεται η σχέση της ΑΜΣ με τον εξευρωπαϊσμό και του φαινόμενου της 

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης που αποτελεί και το συνδετικό κρίκο με τα επόμενα 

κεφάλαια της διατριβής. 

 

3.2. Διακυβέρνηση, έννοια, περιεχόμενο, μορφές   

 

3.2.1. Η διακυβέρνηση στο πεδίο των ορισμών 

 

Η διακυβέρνηση αναφέρεται σε σχήματα διάδρασης και συντονισμού των φορέων με 

στόχο την υιοθέτηση και την εφαρμογή συλλογικά δεσμευτικών αποφάσεων. Η 

προετοιμασία, η υιοθέτηση, η εφαρμογή και ο έλεγχος των αποφάσεων, 

αναδεικνύουν μια δομική και μια διαδικαστική διάσταση της διακυβέρνησης, που 

συνδεόμενες με το επίπεδο των θεσμικών δομών καθορίζουν τους κανόνες της 

διαδικασίας και τις αρχές της διάδρασης που διέπουν τις ικανότητες, τις 

συμπεριφορές και τους προσανατολισμούς των δρώντων (Diedrichs 2008).  

Υπό αυτή τη λογική αναδεικνύονται τρεις διαστάσεις στην ανάλυση της 

διακυβέρνησης: (α) τα όρια κυριαρχίας μεταξύ της δημόσιας και ιδιωτικής σφαίρας, 

(β) οι θεσμικοί τρόποι λήψης απόφασης, που τοποθετούνται σε ένα συνεχές με άκρα 

την ιεραρχία και τον ανταγωνισμό (αυτορρύθμιση) και (γ) οι διαφορετικοί τύποι 

εργαλείων πολιτικής που κινούνται ανάμεσα στο «σκληρό» και «ήπιο» δίκαιο. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, δύναται να ανιχνευθεί η ύπαρξη των «νέων» 

μορφών διακυβέρνησης στις περιπτώσεις εκείνες όπου για παράδειγμα είτε η ιδιωτική 

σφαίρα συμμετέχει στη λήψη των αποφάσεων αποκλίνοντας από τις παραδοσιακές 

φόρμες κατανομής και νομής εξουσίας από τους δημόσιους φορείς, είτε παρατηρείται 

αυξανόμενη χρήση μορφών «ήπιου» δικαίου υποδηλώνοντας μεταστροφή από τις 

παραδοσιακές μορφές δεσμευτικού δικαίου. 
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Πίνακας 3.1 Οι τρεις διαστάσεις της διακυβέρνησης  

 
Σφαίρα κυριαρχίας               

 
Σχήματα διαδράσεων             
 

 
Φύση των εργαλείων 
πολιτικής 

 
Δημόσιο/ιδιωτικό                    
 

Θεσμικές σχέσεις  
 

Βαθμός δεσμευτικότητας, 
διακριτική ευχέρεια 
απονέμουσες εξουσίες  

 
Κορπορατισμός, πλουραλισμός, 
δίκτυα, κρατισμός, 
αυτορρύθμιση                                

 

Ιεραρχία, διαπραγμάτευση, 
συντονισμός, ανταγωνισμός 

«Σκληρό» και «ήπιο» δίκαιο, 
ευρεία-περιορισμένη ευχέρεια 
των φορέων ως δρώντων 

 
 

 
 
 
 
Ιεραρχία 
 
 

 
Διαπραγμάτευση 

 

 
Συντονισμός  

 
Ανταγωνισμός 

 

Υπερεθνική 
συγκεντροποίηση 

Υπερεθνικό 
σύστημα λήψης 
αποφάσεων  

Μεικτό 
σύστημα 
λήψης 
αποφάσεων 
 

Διακυβερνητικές/ 
διακρατικές 
διαπραγματεύσεις  

Ανοιχτή Μέθοδος 
Συντονισμού 

Σύστημα 
ανταγωνισμού 

Πηγή: Προσαρμοσμένο από Diedrichs 2008:9 
 

Οι Börzel, Guttenbrunner και Seper (2005:4), παρατηρούν πως δεν υπάρχει ένας 

κύριος ορισμός για τις νέες μορφές διακυβέρνησης αλλά μια «Βαβυλωνία» εννοιών 

και προσλήψεων. Υφίσταται τουλάχιστον δυο διακριτές προσεγγίσεις των μεθόδων 

διακυβέρνησης: αυτή των τριών επιπέδων πολιτικής (policy, polity, politics) –

περίπτωση που ομοιάζει με την περίπτωση του εξευρωπαϊσμού (Treib, Falkner Bahr 

2005)– και αυτή που συνδέεται με την ταξινόμηση των μεθόδων διακυβέρνησης 

αναλόγως με τους φορείς που εμπλέκονται στην άσκηση της δημόσιας πολιτικής 

(Heritier 2002).  

Ο Benz (2004) επιχειρώντας να προσδιορίσει το σκληρό πυρήνα της 

διακυβέρνησης σε ένα ολιστικό ορισμό συμπεριλαμβανομένων και των τριών 

επιπέδων πολιτικής, διατυπώνει την πρόταση περί «καθοδήγησης και συντονισμού 

αλληλοεξαρτώμενων (συνήθως συλλογικών) δρώντων στη βάση θεσμοποιημένων 

κανονιστικών συστημάτων» (Treib et al. 2005).  

Η Kohler-Koch (1999) συνδέει τη διακυβέρνηση με την πολιτική ως ενεργό 

διαδικασία (politics) και τη διαμόρφωση δημόσιας πολιτικής (policy):  
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Η διακυβέρνηση αναφέρεται στους τρόπους και τα μέσα με τα οποία 

αφενός ετερόκλητες προτιμήσεις πολιτών «μεταφράζονται» σε 

αποτελεσματικές επιλογές δημόσιας πολιτικής και αφετέρου ο 

πλουραλισμός των κοινωνικών συμφερόντων μετασχηματίζεται σε 

ενιαία δράση και επιτυγχάνεται συμμόρφωση των κοινωνικών δρώντων. 

 

Παράλληλα επιχειρεί να διακρίνει το ενωσιακό δίκτυο διακυβέρνησης από τον 

«κρατισμό», τον «πλουραλισμό» και τον «κορπορατισμό», δίνοντας βαρύτητα στη 

σχέση μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων φορέων στη διαδικασία της διαμόρφωσης 

πολιτικής. 

Η Mayntz (2002), προσεγγίζοντας τη διακυβέρνηση από μια θεσμική διάσταση, 

αντιλαμβάνεται τη διακυβέρνηση ως σύστημα κανόνων που διαμορφώνουν τις 

πράξεις των δρώντων. Οι διαφορετικές μορφές διακυβέρνησης τοποθετούνται σε ένα 

φάσμα που εκτείνεται από τους ιδεατούς τύπους της «αγοράς» μέχρι την «ιεραρχία», 

ενώ ανάμεσα στους δύο τύπους τοποθετούνται οι κοινότητες, οι ενώσεις και τα 

δίκτυα, με την εμπειρική υποσημείωση ότι μια μορφή διακυβέρνησης στην ουσία θα 

περιλαμβάνει στοιχεία και από τις άλλες. 

Η Heritier (2002), ορίζει τη διακυβέρνηση ως «τον τρόπο πολιτικής κατεύθυνσης», 

δίνοντας έμφαση στη διάσταση της διαμόρφωσης πολιτικής. Οι πολιτικές μπορούν να 

ταξινομηθούν στη βάση των κατευθυντήριων εργαλείων που χρησιμοποιούνται και 

ορίζουν τον τρόπο που οι στόχοι δημόσιας πολιτικής θα επιτευχθούν. Στη λογική 

αυτή διαμορφώνεται ένα εργαλειακό συνεχές που περιλαμβάνει: τη διοίκηση και τον 

έλεγχο στην παροχή κινήτρων, την πληροφόρηση, τη διαβούλευση, την πειθώ και τις 

μορφές κοινωνικής επιρροής και ελέγχου. 

Η βάση των παραπάνω εννοιολογικών ορισμών είναι η ύπαρξη μιας διευρυμένης 

και μιας περιοριστικής πρόσληψης της έννοιας της διακυβέρνησης91 με την τελευταία 

να ταυτίζεται με τις νέες μορφές διακυβέρνησης. Στην πρώτη περίπτωση, η έννοια 

της διακυβέρνησης αναφέρεται σε όλους τους τρόπους πολιτικής καθοδήγησης 

δημοσίων και ιδιωτικών δρώντων που συμπεριλαμβάνουν και τις παραδοσιακές 

μορφές διακυβέρνησης και τους διαφορετικούς τύπους κατευθύνσεων από την 

ιεραρχική επιβολή μέχρι τη διακίνηση πληροφορίας, αυτό που η Heritier (2002) 

προσδιορίζει ως «τρόπους διακυβέρνησης και κυβέρνησης». Η διευρυμένη εκδοχή 

                                                 
91 Για μια επισκόπηση της συζήτησης για την έννοια της διακυβέρνησης ανάμεσα σε άλλα βλέπε 
Börzel (1998), Rhodes (2000:55-63). 
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βασίζεται στα «οικονομικά της μετάβασης» και αναφέρεται στις δομές κοινωνικής 

τάξης. Δίπλα στην ιεραρχία και στην αγορά (Williamson 1979), υπάρχουν οι 

κοινότητες (Ouchi 1980), οι ενώσεις (Streeck and Schmitter 1985a) και τα δίκτυα 

(Powel 1990) που αποτελούν μια τρίτη μορφή κοινωνικής τάξης. Ενώ οι ιεραρχίες 

συντονίζουν την κοινωνική δράση μέσω της εντολής και του ελέγχου και οι αγορές 

μέσα από την αυτορρύθμιση των αυτόνομων δρώντων, τα δίκτυα, οι ενώσεις και οι 

κοινότητες λειτουργούν στη βάση ενός ιεραρχημένου συντονισμού με τη χρήση 

ανταλλαγής πόρων και/ή εμπιστοσύνης. Τελικό αποτέλεσμα του συνδυασμού και των 

τριών τρόπων δράσης, είναι η θέσπιση και η εφαρμογή συλλογικά δεσμευτικών 

νορμών και κανόνων για την παροχή δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών.  

Στη δεύτερη περίπτωση, η διακυβέρνηση περιλαμβάνει μόνο τις μη ιεραρχικές 

μορφές πολιτικής καθοδήγησης όπως η πειθώ και η διαπραγμάτευση ανάμεσα σε 

δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς ή μόνο ανάμεσα σε ιδιωτικούς φορείς. Η 

διακυβέρνηση συνεπάγεται «τη διαμόρφωση και την εφαρμογή συλλογικά 

δεσμευτικών αποφάσεων μέσα από διαδικασίες συμμετοχής κρατικών και μη 

κρατικών φορέων εντός ιδιωτικών/δημόσιων δικτύων» (μικτά δίκτυα) (Heritier 2002, 

Mayntz 2002:21). Η προσέγγιση της «διακυβέρνησης χωρίς κυβέρνηση» (governance 

without government) (Rosenau and Czempiel 1992) έρχεται σε αντίθεση με τις 

παραδοσιακές ιεραρχικές μορφές καθοδήγησης. Χαρακτηρίζεται από άμεση ανάμειξη 

των ιδιωτικών φορέων στην παροχή συλλογικών αγαθών και υπηρεσιών με μελετητές 

να περιορίζουν το ρόλο τους στο στάδιο της διαμόρφωσης πολιτικής (Heritier 2002), 

ενώ άλλοι να περιλαμβάνουν και το στάδιο της υλοποίησης (Rhodes 1997, Börzel and 

Risse 2005). 

Οι περισσότερες εννοιολογικές προσεγγίσεις τονίζουν τη διαδικασία του μη 

ιεραρχικού συντονισμού ως το κύριο χαρακτηριστικό των νέων μορφών 

διακυβέρνησης, ωστόσο η σχετική βιβλιογραφία της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης 

τείνει να εστιάζει την προσοχή της στα αποτελέσματα πολιτικής που δεν βασίζονται 

στη νομοθεσία (Heritier 2002, Eberlein and Kerwer 2004). 

Στο σημείο αυτό οι Falkner, Treib και Bahr (2005) διατυπώνουν τη διαφωνία τους 

ως προς τη σύνδεση των νέων μορφών διακυβέρνησης με τον περιορισμένο ορισμό 

της Heritier (2002) υπό τη λογική ότι η περιορισμένη εκδοχή περιπλέκει την 

προσπάθεια αναλυτικής πρόσληψης των ευρέων σχημάτων λήψης απόφασης και των 

αποτελεσμάτων δημόσιας πολιτικής. Υπό αυτή τη λογική διαφοροποιούνται και 

διατυπώνουν εννέα μορφές διακυβέρνησης στη βάση των τριών επιπέδων πολιτικής. 
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3.2.2. Μορφές διακυβέρνησης στη βάση των τριών επιπέδων πολιτικής 

(διευρυμένη εκδοχή) 

 

Με δεδομένο ότι οι δομές και οι διαδικασίες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους 

ακολουθώντας την λογική των Treib, Falkner και Bahr (2005) διαπιστώνουμε ότι 

κοινό χαρακτηριστικό των προσεγγίσεων των όψεων της διακυβέρνησης, αποτελεί η 

στόχευση της μελέτης «για το ρόλο του κράτους στην κοινωνία», με άλλα λόγια η 

έρευνα επικεντρώνεται σε ένα συνεχές που εκτείνεται από την κρατική παρέμβαση 

μέχρι την κοινωνική αυτονομία (Treib et al. 2005:6).  

Οι Treib, Falkner και Bahr επιχειρούν να συνδέσουν τις γενικές μεθόδους 

διακυβέρνησης, ιεραρχία, δίκτυο και αγορά με τα τρία επίπεδα πολιτικής. 

Σε πρώτο επίπεδο, οι μορφές διακυβέρνησης περιγράφουν το εύρος και τον τρόπο 

υπό τον οποίο δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς προκαλούν, διαμορφώνουν και 

διαπραγματεύονται μια δημόσια πολιτική. Διακρίνεται: (α) ο κρατισμός όπου 

δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς έχουν ιεραρχική σχέση και οι δημόσιοι φορείς 

ηγούνται, (β) ο πλουραλισμός όπου οι ιδιωτικοί φορείς ανταγωνίζονται μεταξύ τους 

για επιρροή στα αποτελέσματα της δημόσιας πολιτικής, (γ) τον κορπορατισμό, όπου 

ένας μικρός αριθμός φορέων διαθέτει προνομιακή πρόσβαση και συμμετέχει στη 

διαμόρφωση της δημόσιας πολιτικής και (δ) τη διακυβέρνηση μέσω δικτύων, όπου 

μια ευρύτερη ομάδα ιδιωτικών και δημόσιων φορέων αλληλεπιδρούν στη 

διαμόρφωση της δημόσιας πολιτικής.  

Σε δεύτερο επίπεδο, οι μέθοδοι διακυβέρνησης συνδέονται με τη θεσμική 

διάσταση της διαμόρφωσης της πολιτικής της Ένωσης που καθορίζει το ποιος μπορεί 

να συμμετέχει στη διαμόρφωση των αποφάσεων και το πως οι τελευταίες 

λαμβάνονται. Διακρίνονται : (α) στον ιεραρχικό τρόπο ενός «υπερεθνικού κέντρου», 

όπου η Επιτροπή και το ΔΕΚ αποφασίζουν, (β) σε δύο τρόπους δικτυακής λογικής, 

όπου υπερεθνικοί φορείς και κράτη μέλη αλληλεπιδρούν στη λήψη αποφάσεων είτε 

με πλειοψηφία (συναπόφαση) είτε με ομοφωνία (διακυβερνητισμός) και (γ) στον 

τρόπο μιας μονομερούς προσαρμογής, όπου τα κράτη μέλη αντιδρούν σε πολιτικές 

αποφάσεις άλλων κρατών μελών χωρίς την ανάμειξη θεσμών και ρυθμίσεων της 

Ένωσης. 

Σε τρίτο επίπεδο, οι τύποι των δημόσιων πολιτικών μπορούν να ταξινομηθούν ως 

διαφορετικοί τρόποι διακυβέρνησης κατηγοριοποιούμενοι αναλόγως του βαθμού 
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υποχρεωτικότητας που τα αποτελέσματα της πολιτικής επιβάλλουν στα κράτη μέλη 

και του βαθμού διακριτικής ευχέρειας που επιτρέπουν σε αυτά κατά το στάδιο της 

υλοποίησης. Διακρίνονται: (α) ο «εξαναγκασμός» που συνδέεται με πλήρως 

διασαφηνισμένα μέτρα διοίκησης και ελέγχου που οι αποδέκτες οφείλουν να 

ακολουθήσουν, (β) το «ρυθμιστικό πλαίσιο» που αποτελείται από νομικά 

δεσμευτικούς κανόνες που ωστόσο επιτρέπουν μεγαλύτερο βαθμό ελευθερίας στους 

φορείς, (γ) οι πολιτικές «στόχευσης», όπου σε αντίθεση με το «ρυθμιστικό πλαίσιο» 

εμπεριέχονται ακριβείς και λεπτομερείς ρυθμίσεις που όμως δεν διαθέτουν 

δεσμευτικότητα και (δ) ο «εθελοντισμός», που προσδιορίζει ευρείς και μη 

υποχρεωτικούς στόχους.. 

 

3.2.2.1. Μέθοδοι διακυβέρνησης στη διάσταση της δημόσιας πολιτικής 

 

Νομική δεσμευτικότητα έναντι «ήπιου» δικαίου. Σε όρους δημόσιας πολιτικής τα 

αποτελέσματα είτε δεσμεύουν τα κράτη μέλη ή/και τους ιδιωτικούς φορείς να 

ακολουθήσουν συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις (κανονισμοί, οδηγίες, αποφάσεις), είτε 

απλώς διατυπώνουν προτάσεις το περιεχόμενο των οποίων ακολουθείται εθελοντικά 

(κατευθυντήριες γραμμές όπως αυτές στα πλαίσια της ΕΣΑ που οι προτάσεις έχουν 

μη δεσμευτικό χαρακτήρα) (Zeitlin 2005a, 2005b, Pochet 2005, Mosher Trubek 

2003a, 2003b) (Treib et al. 2005:7). 

Άκαμπτη έναντι ευέλικτης εφαρμογής. Συναφές με το πρώτο κριτήριο αλλά όχι ίδιο 

αποτελεί το είδος της εφαρμογής που συνδέεται με τα αποτελέσματα, το οποίο είτε 

βασίζεται σε ένα αυστηρό τρόπο εφαρμογής χωρίς ευελιξία, είτε αφήνει περιθώρια 

ελευθερίας στους παραλήπτες να προσαρμόσουν την εφαρμογή στις τοπικές 

συνθήκες ή/και να λάβουν υπόψη τα ιδιωτικά συμφέροντα. Για παράδειγμα ενώ οι 

κανονισμοί καθορίζουν λεπτομερώς τα θέματα της εφαρμογής αφήνοντας ελάχιστες 

ευκαιρίες απόκλισης, οι οδηγίες όπως η εφαρμογή της Οδηγίας για τα Συμβούλια 

Εργασίας (1984) είναι ευέλικτες αφήνοντας κράτη και ιδιωτικούς φορείς να 

επιλέξουν μεταξύ πλήθους εναλλακτικών (Treib et al. 2005:7). 

Η παρουσία έναντι έλλειψης κυρώσεων. Οι πολιτικές διαφέρουν ως προς το βαθμό 

της υποχρεωτικότητας τους (Abott et al. 2000). Ενώ οι διατάξεις του Κοινοτικού 

δικαίου επιβάλλονται από την Επιτροπή και το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων, αφού σε περιπτώσεις μη εφαρμογής η πρώτη κινεί διαδικασίες 
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παραβίασης του Κοινοτικού δικαίου επί των κρατών μελών που οδηγούν ακόμη και 

σε υψηλά χρηματικά πρόστιμα, υφίστανται κατηγορίες πολιτικών (εξωτερική 

πολιτική, πολιτικές υπό την ΑΜΣ) όπου το ΔΕΚ μπορεί να ερμηνεύσει νόμιμες 

πράξεις αλλά δεν μπορεί να δράσει έναντι των μη συμμορφωθέντων κρατών μελών 

(Treib et al. 2005:7). 

Ουσιαστική έναντι διαδικαστικής ρύθμισης. Οι πολιτικές είτε θέτουν μια δέσμη 

ουσιαστικών προτύπων (Οδηγίες για το Πόσιμο Νερό, 1975, 1980), είτε 

επικεντρώνονται στη θέσπιση διαδικασιών92 (Treib et al. 2005:7). 

 

3.2.2.2. Μέθοδοι διακυβέρνησης στη διάσταση της πολιτικής ως διαδικασίας 

 

Δημόσιοι έναντι ιδιωτικών φορέων. Στο πεδίο της πολιτικής ως διαδικασίας οι Treib 

et al. (2005) διακρίνουν δύο άκρα: το πρώτο αφορά τη συμμετοχή μόνο των 

δημόσιων φορέων στη διαμόρφωση της πολιτικής και το δεύτερο τη συμμετοχή μόνο 

των ιδιωτικών φορέων. Υφίσταται ένθεν, το ιεραρχικό κράτος που αναθέτει την 

πολιτική στους δημόσιους φορείς, κακείθεν η αυτορρύθμιση από τις εταιρείες και η 

αυτο-οργάνωση από τις κοινότητες. Ανάμεσα στα δύο άκρα αναδεικνύονται 

διαφορετικές μορφές διακυβέρνησης από τα δίκτυα πολιτικής (συμπράξεις δημόσιου 

και ιδιωτικών φορέων) (Marin and Mayntz 1991) μέχρι γραφειοκρατίες που 

δομούνται στις αρχές του Νέου Δημόσιου Management (Kesbergen and Waarden 

2004), που παραχωρούν δημόσιου χαρακτήρα λειτουργίες σε ιδιωτικές επιχειρήσεις 

(Treib et al. 2005:7). 

 

3.2.2.3 Μέθοδοι διακυβέρνησης στη διάσταση της πολιτικής ως θεσμοποιημένης 

διαδικασίας 

 

Ιεραρχία έναντι αγοράς. Ανεξαρτήτως του βαθμού και του είδους συμμετοχής των 

φορέων, ζητούμενο στην παρούσα διάσταση είναι αν η θεσμοποιημένη διαδικασία 

που καθορίζει τις διαδράσεις είναι είτε ιεραρχική που δίνει τη δυνατότητα σε έναν 

φορέα ή σχετικά σε ένα μικρό αριθμό δρώντων να λάβουν δεσμευτικές αποφάσεις με 

                                                 
92 Η νέα προσέγγιση της περιβαλλοντική πολιτικής στοχεύει στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση 
και στην ενδυνάμωση του ρόλου των περιβαλλοντικών οργανώσεων (Knill and Lenschow 2000). 
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ή χωρίς την συναίνεση των άλλων δρώντων, είτε αγοραία όπου οι δρώντες 

παραμένουν ελεύθεροι να επιλέξουν επιθυμητές οδούς δράσης. Στον ενδιάμεσο χώρο 

υφίσταται διάφορες θεσμοθετημένες διαδικασίες με κυριότερα τα δίκτυα όπου 

«υπάρχει μη ιεραρχημένη συγκέντρωση αλληλοεξαρτώμενων δρώντων με 

διαφοροποιημένη κατανομή εξουσίας» (Scharpf 1997, Treib et al. 2005:9). 

Κεντρική έναντι αποκεντρωμένης εξουσίας. Βασική όψη αυτής της διάστασης είναι 

αν το πεδίο εξουσίας είναι κεντρικό ή αποκεντρωμένο. Με άλλα λόγια, αν είναι 

οριζόντιο μεταξύ δρώντων του κεντρικού κράτους είτε κάθετο ανάμεσα σε εδαφικές 

μονάδες του κράτους (Treib et al. 2005:9). 

Θεσμοποιημένες έναντι μη θεσμοποιημένων διαδράσεων. Οι μέθοδοι 

διακυβέρνησης μπορούν να διακριθούν σύμφωνα με το βαθμό θεσμοποίησης των 

τρόπων λήψης απόφασης και εφαρμογής (Diedrchs 2008). Στο πλαίσιο της Ένωσης, η 

Κοινοτική Μέθοδος βασισμένη στις Συνθήκες καθορίζει λεπτομερώς το πως 

λαμβάνονται οι αποφάσεις, από ποιους και πως υλοποιούνται, ενώ αντιθέτως η ΑΜΣ 

χαρακτηρίζεται από λιγότερο θεσμοποιημένες διαδικασίες με διευρυμένο χώρο 

εθελοντικής δράσης (Treib et al. 2005:9). 

 

3.2.3. Μορφές Διακυβέρνησης στη βάση της συμμετοχής των φορέων πολιτικής 

(περιορισμένη εκδοχή) 

 

Στον αντίποδα της λογικής των Treib, Falkner και Bahr, η περιορισμένη εκδοχή της 

διακυβέρνησης υπό την Heritier (2002), κάνει δυνατή την πρόσληψη των νέων 

μορφών διακυβέρνησης μέσα από τη σύνθεση των φορέων που διαχειρίζονται τη 

δημόσια πολιτική. Η πρόσληψη αυτή είναι δυνατόν να οργανωθεί μέσα από την 

κατανόηση της διακυβέρνησης ως δομή και ως διαδικασία.  

 

3.2.3.1. Διακυβέρνηση ως δομή 

 

Οι δομές διακυβέρνησης, προκύπτουν ως το αποτέλεσμα της ταυτότητας των 

δρώντων και της σχέσης μεταξύ τους. Υφίσταται ένα συνεχές, όπου στο ένα άκρο 

έχουμε κρατικές γραφειοκρατίες που χαρακτηρίζονται από σχέσεις κυριαρχίας και 

υποταγής μεταξύ των (δημόσιων) δρώντων που περιορίζουν την αυτονομία των 
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τελευταίων (ισχυρή διασύνδεση) και στο άλλο άκρο τοποθετούνται οι αγορές όπου οι 

(ιδιωτικοί) δρώντες αυτόνομα συντονίζουν τη δράση τους (μη δομική διασύνδεση). 

Στο μέσο υφίσταται τα δίκτυα όπου ιδιωτικοί και δημόσιοι δρώντες απολαμβάνουν 

ισότιμο καθεστώς.93  

Στα μικτά δίκτυα όπου αναφέρεται η περιορισμένη προσέγγιση της 

διακυβέρνησης, οι δημόσιοι φορείς μπορούν να επιβάλλουν αποφάσεις στους 

ιδιωτικούς φορείς, απέχουν όμως από τη χρήση ιεραρχικού συντονισμού. 

Καταφεύγουν σε μη ιεραρχικές ανταλλαγές πόρων με τους ιδιωτικούς φορείς για την 

παροχή τεχνογνωσίας, οικονομικής και πολιτικής υποστήριξης που χρειάζονται οι 

πρώτοι προκειμένου να επιβάλλουν συλλογικά δεσμευτικούς κανόνες, ενώ σε 

αντάλλαγμα οι τελευταίοι αποκτούν επιρροή στη διαμόρφωση της δημόσιας 

πολιτικής. 

 

3.2.3.2. Διακυβέρνηση ως διαδικασία 

 

Υπάρχουν δύο κατηγορίες διαδικασιών: ο ιεραρχικός και ο μη ιεραρχικός 

συντονισμός ή καθοδήγηση. Ο ιεραρχικός συντονισμός περιλαμβάνει αποφάσεις που 

μπορούν να επιβληθούν ανεξαρτήτως της θέλησης του φορέα (διοικητικές, δικαστικές 

και πλειοψηφικές αποφάσεις). Η θεωρία διακρίνει μορφές μη ιεραρχημένου 

συντονισμού με τις ρασιοναλιστικές θεωρίες να επισημαίνουν το ρόλο των 

ανταμοιβών, των κυρώσεων και το συμβιβασμό μέσα από διαπραγματεύσεις, ενώ οι 

κοινωνιολογικές προσεγγίσεις να τονίζουν το ρόλο της κοινωνικοποίησης σε νέους 

κανόνες και νόρμες που οδηγούν και σε αλλαγές προτιμήσεων (Checkel 2001a, 

Börzel and Risse 2005). 
 

 

 

 

 

                                                 
93 Υφίσταται τριών κατηγοριών δίκτυα: διακυβερνητικά δίκτυα με τη συμμετοχή μόνο δημοσίων 
δρώντων σε τοπικό, περιφερειακό, ομοσπονδιακό, ευρωπαϊκό και διεθνικό επίπεδο, κοινωνικά δίκτυα 
με τη συμμετοχή μόνο ιδιωτικών φορέων (ΜΚΟ, εταιρείες) και μικτά δίκτυα με ισότιμη συμμετοχή, 
στα τελευταία αναφέρεται η περιοριστική πρόσληψη της έννοιας της διακυβέρνησης.  
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Πίνακας 3.2. Διακυβέρνηση ως δομή και διαδικασία – οι νέες μορφές διακυβέρνησης υπό 

περιορισμένη εκδοχή  

Συμμετοχή δρώντων, 
Τρόποι παρακολούθησης  

Μόνο δημόσιοι φορείς  Δημόσιοι και ιδιωτικοί 
φορείς  

Μόνο ιδιωτικοί φορείς  

 
Ιεραρχικός:  
(εξαναγκασμός, 
ιεραρχική επιβολή, 
πλειοψηφικές 
αποφάσεις) 
 

 
Κράτη 
Ανεξάρτητοι ρυθμιστικοί 
φορείς  
Υπερεθνικοί θεσμοί (ΕΕ, 
ΠΟΕ) 

  

 
Μη ιεραρχικός: 
Θετικά και αρνητικά 
κίνητρα 
(διαπραγμάτευση), πειθώ 
(μάθηση και 
επιχειρηματολογία) 

 
Διακυβερνητική/διακρατική 
συνεργασία 
Διεθνή καθεστώτα 
Διεθνείς Οργανισμοί 
Διακυβερνητικά και 
διακρατικά συστήματα 
διαπραγμάτευσης  

 
Συνεργασία μεταξύ 
ιδιωτικού και δημόσιου 
τομέα: 
Τριμερές σύστημα 
διαπραγμάτευσης, 
Δημόσια-ιδιωτικά δίκτυα 
(τυπικές μορφές), 
συμπράξεις (άτυπες)  
 

 
Ιδιωτική αυτορρύθμιση:  
Ιδιωτικά συμφέροντα, 
κυβερνητικά/ιδιωτικά 
καθεστώτα, 
Ιδιωτικές συμπράξεις 
(ΜΚΟ) 

  Δημοσίως ρθμισμένες/αυτορρύθμιση:  
Συλλογικές διαπραγματεύσεις κοινωνικών εταίρων, 
Επαγγελματικές ενώσεις, 
Θέσπιση τεχνικών προτύπων 

  Η έντονα σκιασμένη επιφάνεια αφορά τις Νέες Μορφές Διακυβέρνησης υπό την περιορισμένη εκδοχή  
Πηγή: Προσαρμοσμένο από Börzel, Seper, Guttenbrunner (2004:6) 

 

3.3. Η Κοινοτική Μέθοδος στον αντίποδα των νέων μορφών 

διακυβέρνησης 

 

Προκειμένου να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τη σκοπιμότητα, τη λειτουργία και το 

περιεχόμενο των νέων μορφών διακυβέρνησης στην ΕΕ, θα πρέπει να εντοπίσουμε 

και να χαράξουμε μια αφετηριακή γραμμή «αντιδιαστολής» στους όρους «νέες» και 

«διακυβέρνηση». Η γραμμή αυτή εντοπίζεται στην έννοια της «κλασσικής» 

Κοινοτικής Μεθόδου. Τα βασικά χαρακτηριστικά της μεθόδου είναι γνωστά: 

εκχώρηση νομοθετικών εξουσιών στην ΕΕ, δημιουργία ενός υπερεθνικού 

εκτελεστικού βραχίονα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή), δυνατότητα υιοθέτησης νομοθετικά 

δεσμευτικών πράξεων και η ύπαρξη του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

(ΔΕΚ) ως ανώτατο δικαιοδοτικό όργανο, με αποστολή τον έλεγχο νομιμότητας των 

κοινοτικών πράξεων και τη διασφάλιση της ενιαίας ερμηνείας και εφαρμογής του 

κοινοτικού δικαίου. 
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Η πενηντάχρονη και πλέον πορεία του ενοποιητικού εγχειρήματος σημαδεύτηκε 

από την αυθεντική θεσμική καινοτομία της Κοινοτικής Μεθόδου που προσέδωσε το 

χαρακτηριστικό της σταθερότητας. Έκτοτε οι όποιες μεταρρυθμιστικές ενέργειες 

αποσκοπούσαν στη μεταβολή των θεσμικών ισορροπιών και προσέκρουαν στην 

αντίσταση αυτών που επιθυμούσαν τη διατήρηση της ουσίας της Κοινοτικής 

Μεθόδου σε σχέση με τις όποιες αλλαγές. Από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ το 

πρότυπο της Κοινοτικής Μεθόδου αποτέλεσε αντικείμενο συζητήσεων στους 

ακαδημαϊκούς κύκλους και πεδίο αντιπαράθεσης στα πλαίσια των δημοψηφισμάτων 

για το σχέδιο της Συνταγματικής Συνθήκης. 

Με δεδομένη την απροθυμία των κρατών να αποδώσουν περισσότερες 

αρμοδιότητες στο ενωσιακό επίπεδο, η Επιτροπή επιχείρησε να διερευνήσει νέες 

προσεγγίσεις στο πεδίο τρόπων διαμόρφωσης της δημόσιας πολιτικής στο πλαίσιο 

ενός στρατηγικού στόχου αναμόρφωσης της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης,94 που τις 

παρουσίασε με την έκδοση της Λευκής Βίβλου για την Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση 

(European Commission White Paper 2001a). 

Οι νέες μορφές διακυβέρνησης, αφενός αποτέλεσαν το νέο περιεχόμενο αρκετών 

ενωσιακά χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και αφετέρου απήχησαν την ιδέα 

(βρετανικής κυρίως προέλευσης) ερευνητικών ιδρυμάτων περί της Κοινοτικής 

Μεθόδου ως «ιδέας χρονικά ξεπερασμένης» (Leonard, 1999) και εργαλείο 

«υπόγειας» ολοκλήρωσης» (Majone 2004) 

Η Επιτροπή στη Λευκή Βίβλο για την Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση που παρουσίασε 

τον Ιούλιο του 2001 περιγράφει την Κοινοτική Μέθοδο εντοπίζοντας τα εξής σημεία 

(European Commission White Paper 2001a:10): 

 

(α) η Κοινοτική Μέθοδος εγγυάται την ποικιλομορφία και την 

αποτελεσματικότητα της Ένωσης. Διασφαλίζει τη δίκαιη μεταχείριση των κρατών 

μελών από το μεγαλύτερο ως το μικρότερο. Παρέχει το μέσο διαιτησίας των 

διαφορετικών συμφερόντων, εξετάζοντας αυτά μέσα από δύο διαδοχικά πρίσματα: 

αφενός του γενικού συμφέροντος στο επίπεδο της Επιτροπής και αφετέρου της 

δημοκρατικής αντιπροσώπευσης, ευρωπαϊκής και εθνικής στο επίπεδο του 

Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,  
                                                 
94 Στο κείμενο της Λευκής Βίβλου για την Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση η Επιτροπή ορίζει τη 
διακυβέρνηση ως «κανόνες, διαδικασίες και συμπεριφορά που επηρεάζει τον τρόπο άσκησης των 
εξουσιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ειδικότερα όσον αναφορά τη διαφάνεια, τη συμμετοχή τη λογοδοσία 
την αποτελεσματικότητα και τη συνοχή» (European Commission White Paper 2001a:9). 
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(β) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η μόνη που κάνει νομοθετικές προτάσεις και 

προτάσεις πολιτικής. Η ανεξαρτησία της ενισχύει την ικανότητα της να εκτελεί 

πολιτικές, να ενεργεί ως θεματοφύλακας των Συνθηκών και να αντιπροσωπεύει την 

Κοινότητα σε διεθνείς διαπραγματεύσεις,  

(γ) οι νομοθετικές και δημοσιονομικές πράξεις υιοθετούνται από το Συμβούλιο 

των Υπουργών (που αντιπροσωπεύει τα κράτη μέλη) και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

(που αντιπροσωπεύει τους πολίτες). Η χρήση της ειδικής πλειοψηφίας στο Συμβούλιο 

αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της αποτελεσματικότητας της μεθόδου. Η εκτέλεση 

των πολιτικών ανατίθεται στην Επιτροπή και στις εθνικές αρχές και  

(δ) το ΔΕΚ εγγυάται την τήρηση του κράτους δικαίου. 

 

Η Κοινοτική Μέθοδος όπως περιγράφηκε και κατοχυρώθηκε με τη Συνθήκη της 

Ρώμης, αφενός αναδεικνύει τον κεντρικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόσο στην 

κατάρτιση κοινοτικών πολιτικών, όσο και στη διαφύλαξη των Συνθηκών και 

αφετέρου υπογραμμίζει την κεντρική θέση των κρατών και ειδικότερα των 

κυβερνήσεων ως το βασικό χαρακτηριστικό του πολιτικού συστήματος που 

αναδύεται μέσα από τις Ευρωπαϊκές Συνθήκες. Ο καινοτόμος χαρακτήρας της 

μεθόδου έγκειται στην ύπαρξη μιας θεσμικής κατασκευής όπου η Επιτροπή κατέχει 

πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ ταυτοχρόνως υφίσταται καθεστώς λήψης πλειοψηφικών 

αποφάσεων με δεσμευτικό χαρακτήρα (Dehausse 2008:11) χαρακτηριστικά σπάνια 

στις περιπτώσεις των διεθνών οργανισμών. 

Το δικαίωμα της νομοθετικής πρωτοβουλίας και ο ιδιαίτερος ρόλος της 

Επιτροπής στις τροποποιήσεις επί των προτάσεων95 καθιστούν την τελευταία αν όχι 

de jure σίγουρα de facto τρίτο φορέα της ενωσιακής νομοθετικής εξουσίας μαζί με το 

Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο (Dehousse 2008:12). 

Οι παραπάνω διαπιστώσεις στην ουσία αποτελούν την «πρώτη» ανάγνωση της 

Κοινοτικής Μεθόδου αφού σε μια «δεύτερη» έρχεται στην επιφάνεια ο 

εξισορροπητικός ρόλος της μεθόδου σε δύο επίπεδα.  

Το πρώτο επίπεδο αφορά τη λήψη αποφάσεων, όπου ο ουδέτερος ρόλος της 

Επιτροπής διευκολύνει τη σύνθεση ανάμεσα στα συχνά αντιτιθέμενα εθνικά και 

τομεακά συμφέροντα, ενώ οι πρόνοιες περί ομοφωνίας στις τροποποιήσεις επί των 

                                                 
95 Χρειάζεται η ομοφωνία των κρατών μελών προκειμένου οι προτάσεις της Επιτροπής να τύχουν 
τροποποιήσεων γεγονός που τονίζει το ρόλο της Επιτροπής στη διαμόρφωση πλειοψηφιών στο 
Συμβούλιο ή στο Κοινοβούλιο.   
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προτάσεων της Επιτροπής από το Συμβούλιο, δίνουν τη δυνατότητα αποτροπής 

επιβολής των ιδιαίτερων συμφερόντων επί των αντίστοιχων των κρατών που 

μειοψηφούν καθιστώντας εφικτή τη χρήση των πλειοψηφικών ψηφοφοριών. 

Το δεύτερο επίπεδο αφορά το πεδίο εφαρμογής των κοινοτικών αποφάσεων. Η 

ανάθεση του ελέγχου και της εποπτείας στην Επιτροπή με δεδομένο τον πολυεθνικό 

χαρακτήρα της τελευταίας και άρα τη σαφώς μειωμένη έκθεσή της σε πολιτικές 

πιέσεις, συνδράμει στην αξιοπιστία του συστήματος και εξασφαλίζει τη συμμόρφωση 

των κρατών μελών στις από κοινού ληφθείσες αποφάσεις (Majone 1996:70-71, 

Dehousse 2008:13), διευκολύνοντας την ανάπτυξη της συνεργατικής λογικής 

ανάμεσα στα κράτη μέλη. 

Με δεδομένο ότι αφενός οι Συνθήκες προσδιορίζουν τους στόχους που πρέπει να 

επιτευχθούν και οι θεσμοί πρέπει να τους εξειδικεύουν με πλήθος κοινών αποφάσεων 

και αφετέρου η χρήση των ψηφοφοριών αντιπροσωπεύει μόνο το 20% των 

αποφάσεων που δύναται να ληφθούν με ψηφοφορία βάσει των Συνθηκών (Hayes- 

Reneshaw and Wallace 2006, Dehousse 2008:14), αναδεικνύεται η τάση των κρατών 

μελών για αναζήτηση συμβιβασμού. 

Δυο στοιχεία πρέπει να συγκρατήσουμε αναφορικά με την Κοινοτική Μέθοδο: 

πρώτον, η Κοινοτική Μέθοδος βασισμένη σε ωφελιμιστικούς υπολογισμούς των 

κρατών και αναπτυσσόμενη σε ένα λειτουργικό περιβάλλον αλληλεξάρτησης, 

επιχειρεί να επιτρέψει τη λήψη μεγάλου αριθμού συλλογικών αποφάσεων και 

ταυτοχρόνως να μειώσει τον κίνδυνο του «λαθρεπιβάτη», δεύτερον, η Κοινοτική 

Μέθοδος οφείλει την ύπαρξή της στην ανυπαρξία αμοιβαίας εμπιστοσύνης και τησ 

αυθόρμητης τάσης για συνεργασία. Η αναγκαιότητα υπαγορεύει επιλογές 

συνεργασίας και ύπαρξη θεσμών που διευκολύνουν τη σύγκλιση απόψεων και 

διασφαλίζουν την ορθή εφαρμογή κοινών αποφάσεων (Dehousse 2008:15). 

 

3.3.1. Η Κοινοτική Μέθοδος ως μορφή διακυβέρνησης  

 

Ο sui generis θεσμικός χαρακτήρας της ΕΕ96 και άρα η εξ αντικειμένου 

μεθοδολογική ιδιαιτερότητα της Κοινοτικής Μεθόδου μας οδηγούν στην αναζήτηση 

                                                 
96 Η ΕΕ στερείται βασικών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων μιας κρατικής οντότητας όπως το 
μονοπώλιο εξαναγκασμού, τον ιεραρχικό έλεγχο και την ικανότητα επιβολής νομοθεσίας. 
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της ταυτότητας της μεθόδου μέσα από στοιχεία που συνθέτουν τυπολογίες 

διακυβέρνησης. 

Ακολουθώντας τη διάκριση των τριών επιπέδων πολιτικής (politics, polity, 

policy) και την ταξινόμηση των Treib, Bahr και Falkner (2005) η Κοινοτική Μέθοδος 

προσλαμβάνεται ως μια διαδικασία που βασίζεται σε νομικά δεσμευτικές πράξεις που 

λαμβάνονται με θεσμοποιημένες διαδικασίες και αναπτύσσεται εντός ενός 

συστήματος που χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό διανεμόμενης εξουσίας. 

Στο κλίμα της διερεύνησης της Κοινοτικής Μεθόδου ως μεθόδου διακυβέρνησης, 

ο Dehousse (2008) ακολουθεί τη λογική της απόδοσης έμφασης στη διάσταση της 

Κοινοτικής Μεθόδου ως ιδιαίτερης μεθόδου διαμόρφωσης πολιτικής της Ένωσης, 

κατά τρόπο αντίστοιχο με αυτό της Wallace (2000) και προσθέτει στα παραπάνω 

χαρακτηριστικά της τυπολογίας των Treib et al. δύο διαστάσεις της Κοινοτικής 

Μεθόδου: (α) τη δυνατότητα της διαφοροποίησης σύμφωνα με την οποία σε 

περιπτώσεις όπως αυτή των οδηγιών–πλαίσιο υφίστανται περιθώριο απόκλισης από 

αυστηρά καθορισμένους τρόπους εφαρμογής και (β) την ιδιαιτέρως ενισχυμένη 

διαδικασία της διαβούλευσης και την παρουσία των ιδιωτικών συμφερόντων97 αν και 

προβλέπονται θεσμοποιημένες διαδικασίες λήψης απόφασης (Dehousse 2008:16-17). 

Όπως τονίζει ο Dehousse (2008), σε αντίθεση με την κρατούσα άποψη, το 

χαρακτηριστικό της Κοινοτικής Μεθόδου είναι η διαδικασία βάσει της οποίας 

λαμβάνονται οι αποφάσεις παρά τα αποτελέσματα που οι αυτές επιφέρουν. Αν και τα 

αποτελέσματα και οι διαδικασίες συνδέονται ο Dehousse καταλήγει στο να 

αναγνωρίσει ότι η Κοινοτική Μέθοδος δεν οδηγεί νομοτελειακά στη συγκέντρωση 

εξουσίας στα χέρια γραφειοκρατών που «επιβάλλουν» «ανελαστικές» λύσεις σε 

προβλήματα (Dehousse 2008:17), θέση η οποία αντικρούεται στην κριτική επί των 

μορφών του «σκληρού» δικαίου όπως θα δούμε στις επόμενες ενότητες. 

 

 

 

                                                 
97 Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι κοινωνικοί εταίροι στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής 
και οι αντιπρόσωποι των βιομηχανιών στις διαδικασίες που αφορούν τη θέσπιση κριτηρίων και 
προτύπων που αφορούν το βιομηχανικό κλάδο. 
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3.3.2. Η Κοινοτική Μέθοδος και η αναγκαιότητα εναλλακτικών προτύπων 

διακυβέρνησης  

 

Η αναμόρφωση και ο ανασχεδιασμός του ευρωπαϊκού τρόπου διακυβέρνησης όπως 

διατυπώνεται στη Λευκή Βίβλο, αποτελεί την απάντηση στην ιδιαίτερη φάση που η 

ευρωπαϊκή ολοκλήρωση φαίνεται ότι διήλθε από την αρχή της δεκαετίας του 1990. 

Χαρακτηριστικός δείκτης που καθιστά εμφανή την είσοδο σε μια νέα φάση αποτελεί 

ανάμεσα σε άλλα η δραματική αύξηση των παραβιάσεων του κοινοτικού δικαίου από 

τα κράτη μέλη από το 1978 μέχρι και το 1993. Η Μενδρινού (Mendrinou 1996:3) 

επισημαίνει τέσσερις βασικούς λόγους οι οποίοι συνδέονται με το φαινόμενο της 

παραβίασης: (α) τη μεγαλύτερη δραστηριοποίηση της Ένωσης σε διαφορετικά πεδία 

πολιτικής που εξ ορισμού αυξάνει το μέγεθος της νομοθετικής παρέμβασης, (β) τις 

διευρύνσεις κρατών μελών, (γ) την αύξηση των περιπτώσεων που ταξινομούνται ως 

παραβιάσεις και (δ) την αλλαγή του τρόπου με τον οποίο η Επιτροπή ασκεί τα 

καθήκοντα της εποπτείας και της ορθής εφαρμογής των διατάξεων του κοινοτικού 

δικαίου. Ορθώς παρατηρεί ότι η αύξηση των παραβιάσεων μπορεί να αναγνωσθεί 

αφενός ως σύμπτωμα ιδιαιτέρως ασφυκτικών πλαισίων και όχι ως σύμπτωμα κρίσης 

της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και αφετέρου ως φαινόμενο που συνδέεται με τη 

λειτουργία της Ένωσης (Mendrinou 1996:2). Υπό αυτή τη λογική μπορούμε να 

εκτιμήσουμε ότι το περιβάλλον εντός του οποίου τα ευρωπαϊκά θέματα τίθενται 

μετασχηματίζεται και αυτό όχι χωρίς συνέπειες στον τρόπο λειτουργίας του 

ενωσιακού πολιτικού συστήματος. Βασικές συνιστώσες στο υπό διαμόρφωση νέο 

περιβάλλον αποτελούν:  

 

3.3.2.1. Κρίση νομιμοποίησης 

 

Οι δυσκολίες στην επικύρωση των συνθηκών με αποκορύφωμα τη Συνταγματική 

Συνθήκη με τα δημοψηφίσματα του 2005 και το ιρλανδικό «όχι» στη 

Μεταρρυθμιστική Συνθήκη ανέδειξαν στην επιφάνεια το «δημοκρατικό έλλειμμα». Η 

συγκαταβατική συναίνεση (Haas 1958) που κατέστησε ικανό το ενοποιητικό 

εγχείρημα δεν διαθέτει την ίδια δυναμική (Dehousse 2008:18). Οι πολίτες φαίνεται να 

ανησυχούν για την επιρροή της Ένωσης σε μια σειρά πολιτικών που τους επηρεάζουν 

άμεσα, κυρίως σε θέματα που σχετίζονται με την οικονομική ανάπτυξη την 
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απασχόληση και το κοινωνικό κράτος. Η φθίνουσα υποστήριξη στην ιδέα της 

ολοκλήρωσης είναι ενδεικτική είτε στις μετρήσεις του Ευρώ-βαρόμετρου είτε στα 

χαμηλά ποσοστά συμμετοχής στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.98 

 

3.3.2.2 Απροθυμία εκχώρησης εξουσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση  

 

Η εκχώρηση επιπλέον αρμοδιοτήτων στην Ένωση και η εξ αντικειμένου ενίσχυση 

των θεσμικών οργάνων και κυρίως της Επιτροπής δεν αποτελούν εξελίξεις εξ 

ορισμού θετικές για τις εθνικές κυβερνήσεις. Οι παραβιάσεις του κοινοτικού δικαίου 

από τα κράτη μέλη είτε λόγω συμφωνιών–πακέτο ως αποτέλεσμα του 

προαπαιτούμενου της ομοφωνίας στο Συμβούλιο, είτε λόγω αποτυχίας των κρατών 

μελών να εμποδίσουν τη λήψη απόφασης με ειδική πλειοψηφία στη μετά ΕΕΠ εποχή 

(Mendrinou 1996:6), αποτελούν ένδειξη της επιθυμίας των κρατών μελών να 

ελέγξουν τη διαδικασία. Η ανάπτυξη «αντισταθμιστικών μέτρων» αποτελεί 

χαρακτηριστικό γνώρισμα της προσπάθειας από τη μια να επιταχυνθούν οι ρυθμοί 

ενοποίησης και από την άλλη να διαφυλαχθεί η εξουσία του «σκληρού» πυρήνα του 

κράτους. Η λογική αυτή γνωρίζει τρεις δρόμους δράσης: το δομικό, τον ad hoc 

θεσμικό και τον εργαλειακό. 

Ο δομικός αντικατοπτρίζεται στη λογική των τριών πυλώνων της Συνθήκης του 

Μάαστριχτ, όπου ναι με αναγνωρίζεται η ανάγκη για κοινή δράση στα πεδία της 

εξωτερικής πολιτικής, της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων αλλά ως 

μέρος του «σκληρού» πυρήνα του κράτους, οι τομείς αυτοί εμπίπτουν στη 

διακυβερνητική λογική, με τα κράτη μέλη να αρνούνται να τα εντάξουν στην 

υπερεθνική λογική που διακρίνει το πρώτο πυλώνα.  

Η θεσμοθέτηση ad hoc δομών αποτελεί το δεύτερο δρόμο που καλύπτει τις 

αδυναμίες της παραπάνω λογικής και προβάλλει ως η διακυβερνητική εναλλακτική 

στην εκχώρηση αρμοδιοτήτων που συνεπάγεται ενίσχυση της Κοινοτικής Μεθόδου. 

Η ανεπάρκεια δομών ανάλυσης και σχεδιασμού ικανών να οδηγήσουν σε ανάληψη 

                                                 
98 Τα ποσοστά συμμετοχής στις εκλογές του 2004 ήταν χαμηλότερα του 50% ενώ στις μετρήσεις της 
Επιτροπής για την υποστήριξη του εγχειρήματος της ολοκλήρωσης το ποσοστό σημείωσε κάμψη κάτω 
του 50% σε σχέση με το 65% του 1992. Στις πρόσφατες εκλογές του για Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 
7 Ιουνίου 2009 το ποσοστό συμμετοχής κυμάνθηκε στο 42,94% (Euronews). 
http://www.euronews.net/europa/european-elections-2009/results/#pays105 accessed 09.06.09 
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κοινής δράσης και εφαρμογής, οδήγησαν στην απόφαση της θεσμοθέτησης του 

αξιώματος του Ύπατου Εκπροσώπου για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική 

Ασφάλειας, ενώ στην ίδια λογική και με στόχο την αποφυγή «απειλών» προς τη 

θεσμική ανεξαρτησία της ΕΚΤ εντάσσεται η θέσπιση του Eurogroup (Dehousse 

2008:19). Κοινό χαρακτηριστικό των προαναφερθέντων παραδειγμάτων αποτελεί η 

διατύπωση και η εφαρμογή εναλλακτικών επιλογών διακυβερνητικού χαρακτήρα για 

την κάλυψη αδυναμιών έναντι μιας εκχώρησης αρμοδιοτήτων προς την Κοινότητα. 

Η εφαρμογή νέων μεθόδων διακυβέρνησης που επιβάλλουν λιγότερους 

περιορισμούς και ευνοούν την πολυεπίπεδη αποτελεί την τρίτη οδό δράσης. Η 

θέσπιση μεθόδων εργασίας που επιβάλλουν λιγότερους περιορισμούς στις εθνικές 

διοικήσεις αποφεύγοντας κανονιστικού χαρακτήρα ρυθμίσεις, αποτελούν κεντρικό 

ζητούμενο, αν λάβουμε υπόψη ότι οι διοικητικές διαφορές ανάμεσα στα κράτη μέλη 

είναι πολλές φορές δομικές και αποτελούν βασικό λόγο για τις παραβιάσεις του 

κοινοτικού δικαίου (Mendrinou 1996:6, 8-9). Επιπροσθέτως η διευρυμένη χρήση 

δικτύων πολιτικής διαφόρων τύπων που ενισχύει το βαθμό συμμετοχής της κοινωνίας 

των πολιτών στη διαμόρφωση πολιτικής (Kohler Koch and Rittberger 2006), αποτελεί 

κεντρικό θέμα της προσπάθειας του ενωσιακού εγχειρήματος να διευρύνει την 

εμβέλεια του. Με αρχή τη συνεργασία στο νομισματικό τομέα, στη συνέχεια τη 

θέσπιση της ΕΣΑ (1997) και με αποκορύφωμα τη ΣτΛ (2000) και τη θέσπιση της 

ΑΜΣ, υφίσταται μια στρατηγική που αναγνωρίζει αφενός την αναγκαιότητα 

μεταρρυθμίσεων στους τομείς της απασχόλησης, της καινοτομίας και του κοινωνικού 

κράτους και αφετέρου το συλλογικό τρόπο δράσης, αναπτυσσόμενη όμως στη λογική  

της αποφυγής επιπλέον εκχώρησης αρμοδιοτήτων και εξουσιών σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο και της αναγνώρισης των εθνικών ιδιαιτεροτήτων και δομικών διαφορών. 

 

3.3.2.3. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

 

Ο sui generis χαρακτήρας της Ένωσης δεν επιτρέπει να μιλήσουμε για ένα 

κοινοβουλευτικό σύστημα παρόμοιο με αυτό των εθνικών κρατών. Ρόλοι, 

αρμοδιότητες και εξουσίες σαφέστατα και διαφοροποιούνται σε σχέση με εθνικά 

κοινοβούλια, ωστόσο κοινή συνισταμένη των μεταρρυθμίσεων των Συνθηκών είναι η 

ενδυνάμωση των δημοσιονομικών και νομοθετικών εξουσιών του Κοινοβουλίου είτε 

με ενίσχυση του ρόλου του τελευταίου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
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(συναπόφαση) είτε με την ενεργό συμμετοχή του στην άσκηση δημοκρατικού 

ελέγχου (επιρροή και αρμοδιότητες στο διορισμό της Επιτροπής). 

Υφίσταται μια μετατόπιση του κέντρου του πολιτικού βάρους της Ένωσης προς 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε βάρος της Επιτροπής (Dehousse 2008:21), που όμως 

προϋποθέτει αφενός μια σταθερή και συνεκτική πλειοψηφία –αν και δεν έχει προς το 

παρόν διαπιστωθεί παρά την ύπαρξη μιας πρώιμης κομματικής πειθαρχίας (Hix, 

Noury and Nouland 2005) (Dehousse 2008:21)– και αφετέρου ένα 

επαναπροσδιορισμό των μεθόδων διακυβέρνησης, στη λογική της μεγαλύτερης 

διαφάνειας, συμμετοχής και αποτελεσματικότητας από μέρος του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου. 

 

3.3.2.4. Η πρόκληση των αριθμών της διεύρυνσης 

 

Η διεύρυνση στα 27 κράτη μέλη ναι μεν επεκτείνει την ευρωπαϊκή οικογένεια σχεδόν 

σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο, ωστόσο προκαλεί θεσμικές περιπλοκές και θέτει 

ζητήματα διαφάνειας. Το «ειδικό» βάρος των κρατών μελών –κυρίως των νέων– 

αφενός επαναπροσδιορίζει τα θέματα που αφορούν την ειδική πλειοψηφία στο 

Συμβούλιο και αφετέρου επηρεάζει τη δομή της Επιτροπής. Με μη λυμένο το ζήτημα 

των αριθμών τίθεται εύλογη η ανησυχία των υποστηριχτών της Κοινοτικής Μεθόδου 

ως προς την ανθεκτικότητά της. Η υιοθέτηση και η προσαρμογή στο κοινοτικό 

κεκτημένο θέτει προβλήματα που αφορούν την αποτελεσματικότητα και τη 

νομιμοποίηση των πολιτικών της Ένωσης. Τα προβλήματα αυτά δεν μπορούν να 

επιλυθούν στη λογική της «σκιάς της ιεραρχίας» (command and control), με 

δεδομένη την αδυναμία των «νέων» κρατών στην πρόσβαση πόρων. Κατά αυτόν τον 

τρόπο η χρήση εναλλακτικών μεθόδων διακυβέρνησης βασισμένες σε συνέργειες 

δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και σε μη ιεραρχημένες μορφές καθοδήγησης 

ενδείκνυνται στην περίπτωση υιοθέτησης του κοινοτικού κεκτημένου.  

 

3.3.3. Κριτική επί των αρχών της Κοινοτικής Μεθόδου 

 

Ευλόγως οι παραπάνω προκλήσεις θέτουν ζητήματα επί της Κοινοτικής Μεθόδου 

αναφορικά με τη αναγκαιότητα χρήσης της στην επίτευξη σκοπών της Ένωσης. Οι 
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κριτικές που θέτουν υπό αμφισβήτηση τις παραδοσιακές φόρμες της Κοινοτικής 

Μεθόδου στο πλαίσιο των θεμάτων που αντιμετωπίζει η Ένωση συνοψίζονται στις 

εξής (Trubek, Cottrell, Nance, 2005:7): 

 

• η λογική του «σκληρού» δικαίου επιτάσσει την ενιαία εφαρμογή ακόμα και σε 

περιπτώσεις που οι θεματικές πολιτικές (απασχόληση) απαιτούν ανεκτικότητα 

στην ποικιλομορφία των κρατών μελών,  

• η λογική αυτή προϋποθέτει συγκεκριμένες συνθήκες βασισμένες σε πρότερη 

γνώση ενώ οι αβέβαιες καταστάσεις απαιτούν διαρκή πειραματισμό και 

προσαρμογή,  

• το «σκληρό» δίκαιο δύσκολα αλλάζει ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις 

διαπιστώνεται η αναγκαιότητα συχνής αλλαγής χαρακτήρα μεθόδου για τη 

βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων,  

• εάν οι δρώντες δεν εσωτερικεύσουν τους κανόνες η δυνατότητα επιβολής είναι 

δύσκολη ενώ αν το κάνουν η διαδικασία καθίσταται μη αναγκαία. Η αδυναμία 

επιβολής καθίσταται σημαντική παράμετρος στο βαθμό που όπως παρατηρεί η 

Μενδρινού (Mendrinou 1996:7), τα κράτη μέλη τείνουν να συνεχίζουν τις 

παραβιάσεις που αφορούν το κοινοτικό δίκαιο (διατάξεις Συνθηκών, οδηγίες και 

κανονισμούς), ακόμη και μετά τις καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν προκύψει 

για αυτά στο ΔΕΚ, αποτελώντας βασικής πηγή ανησυχίας στην Ένωση.  

 

Στην παραπάνω κριτική, η Λευκή Βίβλος για την Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση 

(European Commission White Paper 2001a), αφενός αναγνωρίζει την ανάγκη για 

ευέλικτες και ανοιχτές προσεγγίσεις επί της ολοκλήρωσης, αφετέρου συγκροτεί σώμα 

μεταρρυθμιστικών προτάσεων με στόχο την αποτελεσματικότητα της Κοινοτικής 

Μεθόδου, καταλήγοντας ότι μια ανανεωμένη και ενδυναμωμένη Κοινοτική Μέθοδος 

θα πρέπει να παραμείνει στο επίκεντρο διαμόρφωσης πολιτικής με κεντρικό όμως το 

ρόλο της Επιτροπής. Στη λογική αυτή προτείνει επαναπροσδιορισμό θεσμών και 

διαδικασιών μέσω τεσσάρων σημείων: (α) νομοθετική απλοποίηση με την υιοθέτηση 

οδηγιών πλαίσιο όπου οι κανόνες είναι γενικότεροι, (β) μεγαλύτερο περιθώριο 

εκτελεστικής δράσης εκ μέρους της Επιτροπής, (γ) καλύτερη λειτουργικότητα του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου στη λογική το μεν πρώτο να ανακτήσει 

έναν αμιγώς πολιτικό ρόλο σε συνεργασία με την Επιτροπή και το δεύτερο να 
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επιδιαιτητεύει αποτελεσματικότερα τα τομεακά συμφέροντα μέσω του Συμβουλίου 

Γενικών Υποθέσεων και (δ), ιδιαίτερο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην 

επίβλεψη στο στάδιο της εφαρμογής. 

Λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω κριτική και με δεδομένο ότι η ολοκλήρωση 

δεν επιτυγχάνεται νομοτελειακά και μόνο μέσα από την ενιαία εφαρμογή που 

επιτάσσουν οι Συνθήκες, οι Κανονισμοί και οι Οδηγίες, αλλά τουναντίον πρέπει να 

συνυπολογίζεται η ετερότητα, η προσαρμοστικότητα μεθόδων και η πειραματική 

καινοτομία, το ερευνητικό πεδίο δράσης οφείλει να μετατοπιστεί στη μελέτη της ΕΕ 

ως συστήματος διακυβέρνησης και εντός αυτού στην ανάπτυξη της λογικής των νέων 

μεθόδων διακυβέρνησης. 

 

3.4 Οι νέες μορφές διακυβέρνησης  

 

3.4.1. Η θεωρητική προσέγγιση των νέων μορφών διακυβέρνησης 

 

Τα ζητήματα κριτικής επί της Κοινοτικής Μεθόδου όπως αναπτύχθηκαν στην ουσία 

τους αναδεικνύουν μια βασική διάσταση της ερευνητικής προοπτικής της ΕΕ. Η 

ανάλυση μεταφέρεται από την μελέτη του φαινόμενου της ολοκλήρωσης στη μελέτη 

της Ένωσης ως συστήματος διακυβέρνησης (Marks 1993, Hooghe and Marks 2001, 

Kohler-Koch 1999, Eising 1999), φέρνοντας στο επίκεντρο της προσοχής το διπλό 

προαπαιτούμενο που καλείται κάθε πολιτικό σύστημα να παράξει: την 

αποτελεσματικότητα και τη δημοκρατική νομιμοποίηση (Scharpf 1999, Schmitter 

2000) (Eberlein and Kerwer 2004:122). 

Παρά το γεγονός της σταδιακής επέκτασης της παρουσίας της Ένωσης σε νέα 

πεδία πολιτικής δράσης (Heritier 1999a), η Ένωση ως πολιτικό σύστημα 

αντιμετωπίζει προβλήματα επίδοσης που προκύπτουν από την αδυναμία που 

εμφανίζει στο διπλό προαπαιτούμενο. Υφίσταται διάσταση μεταξύ του τι αναμένεται 

να γίνει αντικείμενο διαχείρισης από την Ένωση και του επιπέδου νομιμοποίησης που 

απολαμβάνουν οι ενωσιακοί θεσμοί, γεγονός που μεταφράζεται στην απροθυμία των 

κρατών μελών να εκχωρήσουν νέες ρυθμιστικές αρμοδιότητες στην Ένωση. Κατά 

αυτόν τον τρόπο, η χαμηλή νομιμοποίηση ενισχύει την αναποτελεσματικότητα 
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συγκροτώντας έναν αυτοτροφοδοτούμενο κύκλο χαμηλής επίδοσης (Eberlein and 

Kerwer 2004:122). 

Υπό αυτό το σκεπτικό, μπορούν οι νέες μορφές διακυβέρνησης να προσφέρουν 

μια αξιόπιστη εναλλακτική στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ενωσιακή 

διακυβέρνηση; Ποιες μορφές παίρνουν; Ποιους μηχανισμούς αναπτύσσουν; 

Προτού απαντήσουμε στα παραπάνω ερωτήματα κρίνεται απαραίτητο να 

αναπτύξουμε το θεωρητικό υπόβαθρο των νέων μορφών διακυβέρνησης που 

συγκροτείται από τη θεωρητική ανάλυση της Ένωσης ως σύστημα διακυβέρνησης 

και τη θεωρητική προσέγγιση της λογικής του «ήπιου» δικαίου. Η θεωρητική 

ανάπτυξη της Ένωσης ως σύστημα διακυβέρνησης εξυπηρετεί την προσπάθεια μας 

να αναδείξουμε, αν υπάρχει και σε ποιο βαθμό συμπληρωματικότητα των νέων 

μορφών διακυβέρνησης και των αδυναμιών που η ενωσιακή διακυβέρνηση ενέχει, 

αφού η τελευταίες θα καθορίσουν τις συνθήκες βάσει των οποίων αναμένεται 

επιτυχής διακυβέρνηση στην ΕΕ. 

 

3.4.1.1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύστημα διακυβέρνησης  

 

Η θεωρητικοποίηση της Ένωσης ως σύστημα διακυβέρνησης κατηγοριοποιείται σε 

δύο βασικές προσεγγίσεις που προσλαμβάνουν το σύστημα λήψης απόφασης είτε ως 

σύστημα συνάθροισης προτιμήσεων, είτε ως σύστημα μετασχηματισμού 

προτιμήσεων. Στη μεν πρώτη προσέγγιση, η προσοχή εστιάζεται στους περιορισμούς 

στην ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, ενώ η αποκέντρωση του συστήματος λήψης 

απόφασης τίθεται ως βασικό προαπαιτούμενο για την αποτελεσματικότητά του, ενώ 

στη δεύτερη προσέγγιση η προσοχή εστιάζεται στην ικανότητα της Ένωσης να 

διαμορφώνει τα συμφέροντα κατά τρόπο συμβατό μεταξύ τους 

Λήψη αποφάσεων στη βάση συνάθροισης συμφερόντων. Η θεωρία του ρυθμιστικού 

ανταγωνισμού που διατύπωσε ο Scharpf (1999), θεωρείται η πλέον επεξεργασμένη 

θεωρητική προσέγγιση της Ένωσης ως σύστημα διακυβέρνησης. Η βασική υπόθεση 

αναφέρει ότι η ενωσιακή διακυβέρνηση αντιμετωπίζει συστημικούς περιορισμούς. Η 

κρίσιμη μεταβλητή που καθορίζει το εύρος αυτών των περιορισμών είναι η δυναμική 

του ρυθμιστικού ανταγωνισμού που ενισχύεται από την απελευθέρωση των αγορών. 

Όσο αυξάνεται ο ρυθμιστικός ανταγωνισμός από την απελευθέρωση τόσο μειώνεται 

η ικανότητα της Ένωσης στην επίλυση προβλημάτων και μάλιστα σε βαθμό 
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μεγαλύτερο από την ατομική ικανότητα των κρατών μελών (Scharpf 1999) (Eberlein 

and Kerwer 2004:127). Κεντρική ιδέα αποτελούν τα πρότυπα παραγωγής που 

επιβάλλουν οι πολιτικές διόρθωσης της αγοράς και ανεβάζουν το κόστος παραγωγής. 

Με δεδομένο ότι αφενός τα κράτη μέλη επιδιώκουν την ομοφωνία στη λήψη 

αποφάσεων99και αφετέρου τα φτωχότερα κράτη μέλη αρνούνται να δεχθούν 

υψηλότερα πρότυπα, αφού κατά αυτόν τον τρόπο θα έχαναν το συγκριτικό 

πλεονέκτημα της φθηνότερης παραγωγής και άρα των χαμηλότερων τιμών, τα κράτη 

μέλη εγκλωβίζονται στην «παγίδα της συναπόφασης» (Scharpf 2006), δηλαδή στη 

λογική του χαμηλότερου κοινού παρονομαστή. Η ανάλυση καταλήγει στο 

συμπέρασμα κανονιστικού χαρακτήρα, βάσει του οποίου χρειάζεται ένας κατάλληλος 

καταμερισμός έργου ανάμεσα στο ενωσιακό και στο εθνικό επίπεδο με βασικό 

ζητούμενο το βαθμό αποκέντρωσης του συστήματος λήψης απόφασης (Eberlein and 

Kerwer 2004:127). 

Μια δεύτερη θεωρία, διατυπώνει την άποψη ότι η μειωμένη ικανότητα της 

Ένωσης στην επίλυση προβλημάτων εντοπίζεται στη διαφοροποίηση και την 

υιοθετούμενη μεθοδολογία ολοκλήρωσης της θεσμικής δομής του συστήματος λήψης 

αποφάσεων (March and Olsen 1989). Η Ένωση γίνεται αντιληπτή ως ένα 

πολυεπίπεδο σύστημα διακυβέρνησης στο οποίο ένας μεγάλος αριθμός πεδίων λήψης 

απόφασης διαφοροποιούνται με λειτουργικούς και εδαφικούς όρους, διαπλεκόμενα 

με ένα μη ιεραρχημένο τρόπο συνιστώντας μια «διασπορά κυριαρχικών σημείων 

λήψης απόφασης κατά μήκος πολλαπλών εδαφικών επιπέδων (Hooghe and Marks 

2001:xi). Η εμπειρική ανάλυση από τη λειτουργία των ομοσπονδιακών κρατών 

καταδεικνύει, την πιθανότητα σοβαρού αδιεξόδου μεταξύ των αρένων απόφασης που 

είναι αλληλοεξαρτώμενες και βασίζονται σε μια διαβούλευση οριζόντιου χαρακτήρα 

χωρίς την πιθανότητα ιεραρχικού συντονισμού. Εγχείρημα ερμηνευτικής προσέγγισης 

στο παραπάνω αδιέξοδο, αναπτύσσει η λογική της «ισχυρής» και της «χαλαρής» 

διασύνδεσης (Benz and Eberlein 1999). Οι παθογένειες της πολυεπίπεδης 

διακυβέρνησης στην περίπτωση της «ισχυρής» διασύνδεσης, οφείλονται στην ύπαρξη 

σημείων αρνησηκυρίας που χρησιμοποιούνται από δρώντες ακόμη και αν ανήκουν σε 

διαφορετικά πεδία και του μεγάλου αριθμού αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των πεδίων. 

Στη περίπτωση της «χαλαρής» διασύνδεσης, υφίσταται διάκριση μεταξύ μιας 

οριζόντιου χαρακτήρα διασύνδεσης σε διαφορετικές φάσεις ανάπτυξης της δημόσιας 
                                                 
99 Στην ενότητα για την Κοινοτική Μέθοδο αναφέρθηκε ότι η ψηφοφορία χρησιμοποιείται μόλις στο 
20% των αποφάσεων που μπορούν να ληφθούν με τη χρήση ειδικής πλειοψηφίας.  
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πολιτικής και μιας κάθετης διασύνδεσης στη βάση των διαφορετικών εργαλείων 

δημόσιας πολιτικής, όπου το ανώτερο επίπεδο θέτει τα ευρύτερα πρότυπα τα οποία 

στη συνέχεια εφαρμόζονται από τα αποκεντρωμένα πεδία, αποφεύγοντας κατά αυτόν 

τον τρόπο αρνητικές διαδράσεις (Eberlein and Kerwer 2004:128). 

Λήψη αποφάσεων στη βάση μετασχηματισμού συμφερόντων. Κεντρική ιδέα 

αποτελεί η σκέψη ότι η Ένωση αναπτύσσει ισχυρή ικανότητα λήψης αποφάσεων, 

εξαιτίας της δυνατότητας της να επηρεάζει τις προτιμήσεις των κρατών μελών. Ο 

διαβουλευτικός υπερεθνισμός100 (Joerger and Nye 1997, Eriksen and Fossum 2000), 

αναπτυσσόμενος μέσα από ένα πυκνό δίκτυο ενωσιακών επιτροπών (επιτροπολογία), 

όπου δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς συντονίζουν τα στάδια διαμόρφωσης και 

υλοποίησης των δημόσιων πολιτικών, δίνει τη δυνατότητα οι ατομικοί δρώντες να 

συνειδητοποιήσουν τις αρνητικές εξωτερικότητες που έχουν για τους άλλους οι 

επιλογές τους και να τις τροποποιήσουν αναλόγως. Κατά αυτόν τον τρόπο, η λογική 

της διακυβερνητικής συνδιαλλαγής αντικαθίσταται από αυτή της υπερεθνικής λήψης 

απόφασης που περιθωριοποιεί την πιθανότητα αποκλειστικής τεχνοκρατικής 

νομιμοποίησης, υπό την έννοια ότι η κοινωνική ρύθμιση εμπεριέχει κρίσεις αξιών και 

συγκρούσεις διανεμητικού και ρυθμιστικού χαρακτήρα που καθιστούν αδύνατη την 

ανταλλαγή μεταξύ των στοιχείων της αποτελεσματικότητας και δημοκρατικότητας. 

Μια ευρωπαϊκή απόφαση είναι αποτελεσματική στο βαθμό που είναι δημοκρατική 

(τουλάχιστον υπό τη μορφή διαβούλευσης μεταξύ ειδικών εμπειρογνωμόνων) 

(Eberlein and Kerwer 2004:128). 

Σε αντίθεση με την προσέγγιση συνάθροισης συμφερόντων, η συνεργασία 

προκύπτει ως αποτέλεσμα της απορρύθμισης που προκαλεί η Ένωση, γεγονός που 

αυξάνει τις αλληλεξαρτήσεις εντός της τελευταίας, προκαλώντας διεθνικές 

εξωτερικότητες στα κράτη μέλη που όμως απορροφούνται μέσα από τις συνεχείς 

προσπάθειες συντονισμού, ενδυναμώνοντας τη διαδικασία των διαβουλεύσεων 

(Joerger and Nye 1997:278-279). 

Συνοψίζοντας, η προσέγγιση της συνάθροισης τονίζει την οριζόντια και κάθετη 

διαφοροποίηση της διαδικασίας λήψης απόφασης, βάσει της οποίας μόνο η 

κατάλληλη επιλογή των πεδίων λήψης απόφασης και/ή επαρκής συνδεσμολογία των 

πεδίων μεταξύ τους μπορούν να εμποδίσουν ένα αδιέξοδο στη λήψη αποφάσεων. Σε 

                                                 
100 Διαδικασία που μπορεί να οριστεί ως η «συνεχής συζήτηση και ανταλλαγή επιχειρημάτων που 
μετασχηματίζει τις προτιμήσεις των κρατών μελών καθιστώντας τις τελευταίες πιο συμβατές μεταξύ 
τους μετριάζοντας τα προβλήματα συλλογικής δράσης» (Eberlein and Kerwer 2004:129).  
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αντίθεση, η προσέγγιση του μετασχηματισμού προσλαμβάνει το πρόβλημα 

ικανότητας της Ένωσης στη λήψη απόφασης να είναι ευθέως συνδεδεμένο με τη 

διαβούλευση των τεχνοκρατών στις επιτροπές. Η διαβούλευση οδηγεί βαθμιαία σε 

πιο συμβατά συμφέροντα μεταξύ των κρατών μελών.  

 

3.4.1.2. Η έννοια του «ήπιου» δικαίου 

 

Το δεύτερο και αναπόσπαστο μέρος του θεωρητικού σώματος των νέων μορφών 

διακυβέρνησης συγκροτείται γύρω από την έννοια του «ήπιου» δικαίου (soft law). Η 

έλλειψη βασικών χαρακτηριστικών που συνθέτουν την έννοια του «σκληρού» 

δικαίου όπως υποχρέωση, κυρώσεις, ενιαία εφαρμογή και που χαρακτηρίζουν τις νέες 

μορφές διακυβέρνησης, οριοθετούν μια αντιδιαστελλόμενη ως προς το πρώτο έννοια, 

που αποτελεί εργαλειακή προσέγγιση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 

Η έννοια του «ήπιου» δικαίου αναφέρεται σε μια σειρά διαδικασιών, κοινό 

χαρακτηριστικό των οποίων αποτελεί η έλλειψη τυπικής δεσμευτικότητας παρά το 

γεγονός ύπαρξης κανονιστικού περιεχόμενου αυτών των διαδικασιών. Ο Snyder 

(1994), περιγράφει το «ήπιο» δίκαιο «ως κανόνες διαγωγής οι οποίες καταρχήν δεν 

έχουν δεσμευτική ισχύ αλλά ενδεχομένως να αναπτύξουν πρακτικά αποτελέσματα» 

(Trubek, Cottrell and Nance 2005:5). H πληθώρα μελετών γύρω από το θέμα του 

«ήπιου» δικαίου101 έχει αναδείξει ότι η συζήτηση ανάμεσα στο «ήπιο» και «σκληρό» 

δίκαιο δεν μπορεί να επιλυθεί με ένα γενικό και αφηρημένο τρόπο. Το κάθε πεδίο 

πολιτικής έχει διαφορετικές ανάγκες που μπορούν να ικανοποιηθούν από 

διαφορετικές μορφές και είδη των δυο κατηγοριών δικαίου, χωρίς μάλιστα να 

αποκλείεται μια υβριδική μορφή των δύο (Trubek, Cottrell and Nance 2005:7). 

Επιπλέον η βιβλιογραφία των διεθνών σχέσεων και του διεθνούς δικαίου δεν έχουν 

καταλήξει σε μια οριστική συμφωνία, αναφορικά αφενός με την έννοια του «ήπιου» 

δικαίου, για το αν πρόκειται στην ουσία για δίκαιο και αφετέρου στον καθορισμό των 

παραμέτρων των δύο κατηγοριών. 

Στο ειδικό τεύχος του International Organization (Legalization and World 

Politics, 2000), οι Abbott και Snidal ορίζουν το «σκληρό» δίκαιο ως «νομικά 

                                                 
101 Ανάμεσα σε άλλες μελέτες βλέπε Τrubek and Trubek (2005a, 2005b); Jacobsson (2004a, 2004b); 
Joerges and Rödl (2004); Chalmers and Lodge (2003), Cosma and Whish (2003), Scott and Trubek 
(2002), Klabbers (1998), Héretier (2001); Cini (2001), Sisson and Marginson (2001), Kenner (1999), 
Hillgenberg (1999). 
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δεσμευτικές υποχρεώσεις που είναι ακριβείς και απονέμουν εξουσία ερμηνείας και 

εφαρμογής του νόμου», ενώ το «ήπιο» δίκαιο ξεκινά τη στιγμή «που οι νομικές 

ρυθμίσεις εξασθενούν σε μια ή περισσότερες διαστάσεις τους» (Trubek, Cottrell and 

Nance 2005:10). 

Οι Finnemore και Toope (2001), με κριτική διάθεση απέναντι στην παραπάνω 

διατύπωση, τονίζουν ότι ο παραπάνω ορισμός δεν λαμβάνει υπόψη του το πως η 

«υποχρέωση» προκύπτει και εφαρμόζεται, κριτική με καταβολές στην 

κονστρουκτιβιστική θεωρία που τονίζει τη θέση ότι ο νόμος «αποτελεί ένα ευρύ 

κοινωνικό φαινόμενο βαθιά ενσωματωμένο στις πρακτικές, τις πεποιθήσεις, τις 

παραδόσεις των κοινωνιών και διαμορφωμένο από την αλληλόδραση των κοινωνιών» 

(Finnemore και Toope 2001:746-750). 

Οι παραπάνω διαφορετικές προσεγγίσεις στην ουσία αναδεικνύουν τη 

διαφορετική πρόσληψη της έννοιας του νόμου ανάμεσα στους ρασιοναλιστές και 

τους κονστρουκτιβιστές, με τους μεν πρώτους να ευνοούν τη εννοιολογική θεώρηση 

του νόμου ως εργαλείου «περιορισμού» των δρώντων με συγκεκριμένες προτιμήσεις 

και τους δεύτερους να τονίζουν τη «μετασχηματιστική» ικανότητα της συμπεριφοράς 

των δρώντων αλλαγή των ταυτοτήτων τους. Δύο επισημάνσεις οφείλουν να 

διατυπωθούν: 

 

Πρώτον, ο ορθολογικός θεσμισμός προσλαμβάνει τους διεθνείς θεσμούς και τις 

νομικές ρυθμίσεις ως μέσα με τα οποία τα κράτη να μπορούν να προωθήσουν τα 

αμοιβαία συμφέροντά τους, επιλύοντας προβλήματα συλλογικής δράσης. Οι κανόνες 

και οι θεσμοί διασφαλίζουν τη συνεργασία και λειτουργούν σταθεροποιητικά ως προς 

τις προσδοκίες των δρώντων, μειώνοντας τα κόστη συναλλαγής, αυξάνοντας τη 

διαφάνεια, παρέχοντας ή διευκολύνοντας την παρακολούθηση και διευθετώντας τις 

διαφωνίες (Trubek, Cottrell and Nance 2005:11-12). 

Δεύτερον, το θεωρητικό ρεύμα του κοινωνιολογικού θεσμισμού αναπτύσσεται 

στην ιδέα ότι οι κοινωνικοί δρώντες δεν λειτουργούν ανεξάρτητα από το κοινωνικό 

περιβάλλον τους και το συλλογικό σύστημα νοηματοδοτήσεων. Με επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος να αποτελεί όχι για το «πως είναι» τα πράγματα αλλά για το «πως 

διαμορφώθηκαν», η ερευνητική προσοχή στρέφεται στο ρόλο του νόμου στην 

προώθηση της διάχυσης των νορμών, την κοινωνικοποίηση και τη μάθηση (Trubek, 

Cottrell and Nance 2005:13-14). 
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3.4.1.2.1. Πλεονεκτήματα και θεωρητικές προσλήψεις του «ήπιου» δικαίου  

 

Παρά την ύπαρξη εκ μέρους των διαφορετικών θεωρητικών κατευθύνσεων αφενός 

διακριτών προσεγγίσεων επί της φύσης, του νοήματος, της λειτουργίας και των 

εφαρμογών του νόμου και αφετέρου απόδοσης έμφασης σε διαφορετικές διαστάσεις 

της έννοιας του «ήπιου» δικαίου, η λογική τους δεν είναι αμοιβαίως αποκλειόμενη. 

Οι Trubek et al. (2005:15-16), διαπιστώνουν την ύπαρξη τουλάχιστον επτά 

θεματικών στη βιβλιογραφία του Διεθνούς Δικαίου και των Διεθνούς Σχέσεων όπου η 

λογική του «ήπιου» δικαίου εμφανίζει συγκριτικό πλεονέκτημα: 

Χαμηλά κόστη «σύμβασης». Με τη λογική ότι η κάθε συμφωνία εμφανίζει κόστη 

(διαπραγμάτευση, χρόνος μάθησης, σύγκλιση), το «ήπιο» δίκαιο εμφανίζεται 

καταλληλότερο όταν τα τελευταία είναι υψηλά (συνθετότητα, διαφιλονικούμενο 

θέμα), εξαιτίας του γεγονότος ότι οι μη δεσμευτικές νόρμες μειώνουν τα 

διακυβεύματα των μερών. 

Χαμηλά κόστη κυριαρχίας. Οι νομικά δεσμευτικές συμφωνίες ενέχουν κόστη για 

τους συμβαλλόμενους όπως οι διαφορές στα αποτελέσματα, στην απώλεια 

κυριαρχίας και στη λήψη απόφασης. Το «ήπιο» δίκαιο προωθεί τη συνεργασία 

διατηρώντας την κυριαρχία. 

Αντιμετώπιση της ποικιλομορφίας. Το «ήπιο» δίκαιο επιτρέπει στα κράτη να 

προσαρμόσουν τις δεσμεύσεις τους στις ιδιότυπες δικές τους καταστάσεις χωρίς να 

προσπαθούν να διευθετήσουν τις διαφορετικές δικές τους συνθήκες, σε ένα ενιαίο 

κείμενο. Επιτρέπει να υιοθετηθεί συμφωνία εκεί όπου οι διαφωνίες και οι διαφορές 

στον πλούτο, την ισχύ και τα συμφέροντα κάνουν τις δεσμευτικές συμφωνίες 

αδύνατες. Οι διαφορετικές πολιτισμικές και οικονομικές δομές και συμφέροντα 

μπορούν να διευθετηθούν μέσα από μια υποκειμενική εφαρμογή μιας «ήπιας» 

γλώσσας με προσδιορισμούς όπως «κατάλληλα μέτρα», «βέλτιστες προσπάθειες» και 

«μέτρα προοδευτικού χαρακτήρα». 

Ευελιξία. Η μεγαλύτερη ευελιξία των μη δεσμευτικών νομικών εργαλείων 

επιτρέπει την επαναδιαπραγμάτευση ή την τροποποίηση των συμφωνιών σε 

μεταβαλλόμενες συνθήκες, ώστε να αντιμετωπιστεί καλύτερα η αβεβαιότητα. Η 

ευελιξία αναδεικνύεται σε σημαντικό παράγοντα, όταν το περιβάλλον εργασίας 

μετασχηματίζεται ταχύτατα εν όψει τεχνολογίας και παγκοσμιοποίησης. 
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Απλότητα και ταχύτητα. Το «ήπιο δίκαιο υιοθετείται στη λογική της αποφυγής των 

τυπικών και ορατών υποχρεώσεων από τα κράτη, των επικυρώσεων, της υποχρέωσης 

συμμετοχής των λιγότερο διατεθειμένων, καθώς και της ανάγκης να προκύψει 

συμφωνία γρήγορα και με συγκυριακό χαρακτήρα. 

Συμμετοχή. Καταρχήν το «ήπιο» δίκαιο επιτρέπει την ενσωμάτωση όλων των 

συμμετεχόντων στη διαδικασία. Η αυξανόμενη διαφάνεια και ο ανοιχτός χαρακτήρας 

της διαδικασίας, επιτρέπει την ενεργότερη συμμετοχή μη κρατικών φορέων, 

ενθαρρύνει τον επαναπροσδιορισμό της ημερησίας διάταξης και διευκολύνει τη 

διάχυση της γνώσης. 

Προοδευτικότητα. Το «ήπιο» δίκαιο αντιπροσωπεύει το πρώτο βήμα για το 

πέρασμα σε νομικά δεσμευτικές συμφωνίες. 

Η αυξανόμενη προσοχή και παρουσία του «ήπιου» δικαίου στον καθορισμό 

εργαλείων δημόσιας πολιτικής με κανένα τρόπο δεν συνιστά ομόφωνη υποστήριξη. 

Οι ενστάσεις στη χρήση του «ήπιου» δικαίου στην ΕΕ επικεντρώνονται (Trubek, 

Cottrell Nance 2005:6): (α) υστερεί σε σαφήνεια και ακρίβεια που χρειάζονται 

προκειμένου να υπάρξει ένα προβλέψιμο και αξιόπιστο πλαίσιο δράσης, (β) οι αρχές 

της αγοράς θεσπίζονται με διατάξεις των συνθηκών γεγονός που αυτομάτως γεννά 

την υποχρέωση αντίστοιχης θεσμικής μεταχείρισης και των αρχών που προωθούν 

κοινωνικούς στόχους αν και εφόσον επιθυμούμε αντίστοιχη εναρμόνιση, (γ) το 

«ήπιο» δίκαιο δεν μπορεί να εμποδίσει έναν «αγώνα προς τα κάτω» στα θέματα της 

κοινωνικής πολιτικής, (δ) δεν έχει καμία ουσιαστική επίδραση αλλά συνιστά μια 

συγκαλυμμένη προσπάθεια διεύρυνσης των «σκληρών» νομοθετικών αρμοδιοτήτων 

της Ένωσης, (ε) αποτελεί κατασκευή «διαφυγής» από τις κανονικές διαδικασίες 

λογοδοσίας και (στ) υπονομεύει τη νομιμοποίηση της Ένωσης προκαλώντας 

προσδοκίες μη μπορώντας να προκαλέσει αλλαγές. 

Από την πλευρά του ορθολογικού ρεύματος, το «ήπιο» δίκαιο προσλαμβάνεται ως 

μέσο προώθησης υλικών και κανονιστικών στόχων, μειώνοντας τα κόστη 

συνεργασίας και διευκολύνοντας τη διαδικασία διαπραγμάτευσης. Αν και δεν έχει τη 

δύναμη εφαρμογής του «σκληρού» δικαίου ωστόσο, μειώνει τα εμπόδια συνεργασίας 

και μπορεί να θεωρηθεί προάγγελος πιο ενισχυμένων μορφών νομοθεσίας (Trubek, 

Cottrell and Nance 2005:16). 

Τουναντίον η κονστρουκτιβιστική προσέγγιση του «ήπιου» δικαίου, 

απομακρύνεται από το νόμο ως αντικείμενο και εστιάζει στη διαδικασία, δηλαδή στο 

πως οι διεθνείς θεσμοί και οι νομικές νόρμες μπορούν να έχουν έναν ανεξάρτητο 
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ρόλο επιρροής στους δρώντες. Με άλλα λόγια, ερευνούν το «κοινωνικό περιεχόμενο 

των οργανώσεων, τα πολιτισμικά και νομιμοποιητικά ενδιαφέροντα, τις κυρίαρχες 

νόρμες που διέπουν συμπεριφορές και διαμορφώνουν συμφέροντα καθώς και τη 

σχέση αυτών στο ευρύτερο κανονιστικό και πολιτισμικό περιβάλλον» (Barnett and 

Finnemore 1999: 707-708). Με την προσοχή στρεφόμενη στην πειθώ, τη μάθηση, την 

κοινωνικοποίηση, η διαδικασία επίδρασης στη συμπεριφορά των δρώντων έχει ως 

αποτέλεσμα την δημιουργία μιας διυποκειμενικής γνώσης και επάλληλων νορμών 

που γίνονται αποδεκτές από κρίσιμο αριθμό κρατών. Η αλλαγή αυτή συντελεσθείσα 

και μέσα από τις διακρατικές ομάδες εμπειρογνωμόνων, τις επιστημονικές κοινότητες 

και τα διακρατικά δίκτυα πολιτικής που μοιράζονται τις ίδιες αξίες και έχουν τις ίδιες 

προσλήψεις περί πραγματικότητας, διευκολύνει την ανάπτυξη και τη διάχυση ιδεών 

ενσωματωμένων σε δεδομένους θεσμούς. Υπό την έννοια αυτή, το «ήπιο» δίκαιο 

καθίσταται κατάλληλο στην προώθηση μετασχηματιστικών διαδικασιών (διάχυση 

νορμών, πειθώ και μάθηση) που έχουν θετικό αντίκτυπο στη διεύρυνση του πεδίου 

της διαβούλευσης στη διακυβερνητική διαδικασία. 

Κατά την άποψη του γράφοντος, ο εξευρωπαϊσμός των πολιτικών απασχόλησης 

και η περίπτωση της ευελισφάλειας ως απότοκό της με τη μεθοδολογία που υιοθετεί 

η Ένωση (θα αναλυθεί στο σχετικό κεφάλαιο) συγκροτούν συνθήκες που ομοιάζουν 

με την παραπάνω περιγραφή, υπό την έννοια ότι επιχειρείται η διαμόρφωση ενός 

αξιακού υπόβαθρου υβριδικής μορφής χωρίς όμως να παρεμβαίνει στο εσωτερικό.102  
 

3.4.2. Προς ένα επιχειρησιακό ορισμό των νέων μορφών διακυβέρνησης  

 

Για τη μελέτη των νέων μορφών διακυβέρνησης οι Börzel et al. (2004), λαμβάνοντας 

υπόψη τη περιορισμένη έννοια της διακυβέρνησης, ορίζουν τις διαδικασίες που 

αναφέρονται στη διαμόρφωση και την εφαρμογή συλλογικά δεσμευτικών αποφάσεων 

(βασισμένες ή μη σε νομοθεσία) και εστιάζουν σε δύο σημεία: (α) είναι μη ιεραρχικά 

επιβαλλόμενες (κάθε φορέας έχει ένα τυπικό ή de facto δικαίωμα αρνησικυρίας στη 

διαμόρφωση πολιτικής και εθελοντικά συμμορφώνεται στις ληφθείσες αποφάσεις και 

                                                 
102 Για την υβριδική κατάσταση που συγκροτείται στο πλαίσιο της απασχόλησης και γενικότερα για 
την υβριδική προσέγγιση του «ήπιου» δικαίου ενδιαφέρον παρουσιάζει η προσέγγιση Trubek et al. 
(2005:18-38). 
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(β) υπάρχει η συστηματική συμμετοχή ιδιωτών είτε με σκοπό το κέρδος (εταιρείες) ή 

μη (Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις) στη διαμόρφωση και/ή στην υλοποίηση. 

Ο μη ιεραρχικός συντονισμός καθίσταται κεντρικό χαρακτηριστικό των νέων 

μορφών διακυβέρνησης. Πρόκειται για τη «διακυβέρνηση χωρίς κυβέρνηση» 

(Rosenau and Czempiel 1992), που αναφέρεται περισσότερο στον τρόπο πολιτικής 

καθοδήγησης (steering) που δεν είναι κυριαρχικά επιβαλλόμενος, αλλά βασίζεται 

στην εθελοντική συνεργασία και λιγότερο στη μη συμμετοχή κυβερνητικών φορέων. 

Υφίσταται δύο μορφές μη ιεραρχικής καθοδήγησης για τα θέματα των δημόσιων 

πολιτικών: (α) θέσπιση θετικών και αρνητικών κινήτρων, για παράδειγμα έμμεσες ή 

παράπλευρες πληρωμές, κυρώσεις οι οποίες μεταβάλλουν τους υπολογισμούς 

κόστους και οφέλους των φορέων υπέρ μιας επιθυμητής συμπεριφοράς χωρίς να 

επηρεάζονται οι προτιμήσεις έναντι των αποτελεσμάτων και (β) πειθώ και 

διαδικασίες κοινωνικής μάθησης μέσα από τις οποίες, οι δρώντες πείθονται να 

αλλάξουν τις προτιμήσεις τους έναντι αποτελεσμάτων, με ένα τρόπο που συμπίπτει 

με επιθυμητή συμπεριφορά. 

Ενώ στην εγχώρια πολιτική η «σκιά της ιεραρχίας» αποτελεί βασικό συστατικό 

των συνεργασιών, στο διεθνές επίπεδο η αναρχία εν τη απουσία κεντρικής επιβολής 

αναδεικνύει τη μη ιεραρχική καθοδήγηση σε κεντρικό στοιχείο.  

Δεν αποτελεί έκπληξη ωστόσο το γεγονός ότι οι νέες μορφές διακυβέρνησης υπό 

τις διαστάσεις που αναπτύχθηκαν παραπάνω συναντώνται στην εγχώρια παρά στη 

διεθνή πολιτική. Το καινοτόμο στοιχείο στη μη ιεραρχική καθοδήγηση, αφορά τη 

σχέση δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, που αν και σε πρωταρχική μορφή είναι 

ιεραρχική, αφού το κράτος κατέχει το μονοπώλιο φυσικής βίας (εντός ορίων), 

διαφοροποιείται υπό τη λογική της αναγκαιότητας. Ήδη από τη δεκαετία του 1970, 

κατέστη σαφές ότι τα κράτη από μόνα τους δεν ήταν σε θέση παρέχουν 

αποτελεσματικά δημόσια αγαθά και υπηρεσίες και η προσφυγή σε ιδιωτικούς φορείς 

για πόρους όπως πληροφορία, η εμπειρογνωμοσύνη, το χρήμα και η πολιτική 

υποστήριξη ήταν απαραίτητα προκειμένου να αντιμετωπιστούν κοινωνικά 

προβλήματα. Το κράτος δίνοντας ειδικό βάρος στους ιδιωτικούς φορείς στη 

διαμόρφωση της πολιτικής, κατέστησε τη δημόσια πολιτική περισσότερο 

αποτελεσματική, υπό την έννοια ότι η τελευταία ενισχύεται σε όρους 

εμπειρογνωμοσύνης και υποστήριξης –αφού μεταφέρονται και τα συμφέροντα των 

ιδιωτών που πλέον δεν εναντιώνονται (Mayntz 2003).  
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Οι Trubek και Μosher (2003:33), εστιάζοντας την προσοχή τους στο κοινοτικό 

επίπεδο επιχειρώντας να «ορίσουν συνοψίζοντας», αναφέρουν ότι οι ρυθμίσεις των 

νέων μορφών διακυβέρνησης συνδυάζουν την ευρεία συμμετοχή στη διαμόρφωση 

και την υλοποίηση δημόσιας πολιτικής, το συντονισμό πολλαπλών κυβερνητικών 

επιπέδων, τη χρήση πληροφορίας, τη θέσπιση ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών, την 

αναγνώριση της ανάγκης και της ύπαρξης της διαφορετικότητας και τέλος τη 

δομημένη αλλά χωρίς κυρώσεις εποπτεία της Επιτροπής και του Συμβουλίου. Η 

χρήση της καταρχήν μη ιεραρχικής λογικής της ρύθμισης και των κυρώσεων 

συνεπάγεται τη μεταφορά από το «σκληρό» στο «ήπιο δίκαιο  

Οι Borzel et al. (2004:7), στην αναζήτηση ενός επιχειρησιακού ορισμού των νέων 

μορφών διακυβέρνησης και με βασικό στοιχείο τη συμμετοχή των ιδιωτικών φορέων 

στη διαμόρφωση της δημόσιας πολιτικής μέσα από τη μη ιεραρχική μορφή 

συντονισμού, εξαιρούν τις δραστηριότητες άσκησης παρασκηνιακής πίεσης, τις 

υποστηρικτικές δράσεις ιδιωτικών φορέων προς τις κυβερνήσεις καθώς και τις 

συνεργασίες ιδιωτών που βασίζονται στην αυτορρύθμιση και δεν στοχεύουν στην 

παροχή δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών. 

 

3.4.3. Βασικοί μηχανισμοί και χαρακτηριστικά των νέων μορφών διακυβέρνησης  

 

Τέσσερις βασικοί μηχανισμοί εναλλακτικοί ως προς την Κοινοτική Μέθοδο μπορούν 

να διακριβωθούν σε ενωσιακό επίπεδο: 

 

3.4.3.1. Συνεργασίες στα Διαρθρωτικά Ταμεία 

 

Ένα πρώτο υπόδειγμα των νέων μορφών διακυβέρνησης δίνεται μέσα από έννοια της 

εταιρικής σχέσης (partnership) όπως αυτή αναδεικνύεται στο πλαίσιο της κοινοτικής 

χρηματοδότησης των περιφερειακών ταμείων (διαρθρωτική χρηματοδότηση).103 Η 

έννοια της εταιρικής σχέσης βασίζεται στη θέσπιση επιτροπών με αρμοδιότητα την 

εφαρμογή της κοινοτικής χρηματοδότησης για διαρθρωτικές ενέργειες και λειτουργεί 

εντός πλαισίου που ορίζουν τα σχέδια περιφερειακής ανάπτυξης και τα πολυετή 
                                                 
103 Για την έννοια και το περιεχόμενο της συνεργασίας βλέπε τον Κανονισμό του Συμβουλίου 1260/99, 
άρθρο 8(1) και τον Κανονισμό 1083/2006 για τα Περιφερειακά Ταμεία που τον αντικατέστησε. 
Χαρακτηριστική ανάλυση για την έννοια της συνεργασίας  προσφέρει το άρθρο του Sittcliffe (2000).  
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λειτουργικά προγράμματα που υιοθετούνται σε κοινοτικό επίπεδο. Οι επιτροπές της 

εταιρικής σχέσης διαθέτουν συγκεκριμένη αρμοδιότητα στην επιλογή των έργων που 

θα λάβουν κοινοτική χρηματοδότηση. Η σύνθεσή τους συγκροτείται όχι μόνο από 

αντιπροσώπους της Επιτροπής και των κρατών μελών (κεντρική κυβέρνηση) αλλά 

και από αντιπροσωπευτικά σώματα συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών και 

τοπικών αρχών των κρατών μελών καθώς οικονομικών και κοινωνικών εταίρων που 

ορίζονται από τα κράτη μέλη. Η σύνθεση αυτή σε επίπεδο κρατών μελών δημιουργεί 

ένα ευρύ και αποτελεσματικό δίκτυο, που ωστόσο διατρέχεται από μια βασική 

αντίφαση, ενώ οι υποχρεώσεις των κρατών μελών υπόκειται στη συνθήκη ότι η 

συνεργασία διαμορφώνεται σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες και πρακτικές, η 

έννοια της συνεργασίας βασίζεται στη θέσπιση ενός συστήματος πολυεπίπεδης 

διακυβέρνησης και πολλαπλών δρώντων, με αποτέλεσμα ο χαρακτήρας και η 

ταυτότητα του τελευταίου να διαμορφώνεται εν όψει του πολιτικού και 

συνταγματικού περιβάλλοντος των κρατών μελών (Scott and Trubek, 2002:4). 

 

3.4.3.2. Κοινωνικός Διάλογος 

 

Ένας δεύτερος μηχανισμός εναλλακτικός ως προς την Κοινοτική Μέθοδο και 

διαφοροποιούμενος ως προς τη σπουδαιότητά του είναι ο Κοινωνικός Διάλογος. 

Θεσπισμένος ήδη με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ και το Πρωτόκολλο της Κοινωνικής 

Πολιτικής και ενσωματωμένος πλήρως με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ στα άρθρα 

138 και 139, ο ευρωπαϊκός κοινωνικός διάλογος αποτελεί ένα μοναδικό και 

αναπόσπαστο τμήμα του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου και χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αυτορρύθμισης (Stephanou 2006:614). Οι προβλέψεις που τον αφορούν 

αποτελούν τη θεσμική αποτύπωση της οριζόντια συνιστώσας της αρχής της 

επικουρικότητας (Stephanou 2006:614), με το βασικό ερώτημα να αφορά αν το υπό 

ρύθμιση αντικείμενο πρέπει να ρυθμίζεται νομοθετικά ή συμβατικά. Η 

Νικολακοπούλου–Στεφάνου (2006α:21-22) πολύ σωστά συμπληρώνει ότι η κάθετη 

εφαρμογή της επικουρικότητας και ειδικότερα το ερώτημα ποιος πρέπει να 

νομοθετήσει (ΕΕ ή κράτη μέλη) ακολουθεί και συμπληρώνει το πρώτο ερώτημα, 

καθώς όποια μορφή ρύθμισης και αν επιλεγεί νομοθετική ή συμβατική αυτή μπορεί 

αντίστοιχα να υιοθετηθεί εθνικό ή ενωσιακό επίπεδο. Ο κοινωνικός διάλογος 

αναφερόμενος στη διαδικασία συζητήσεων, διαβουλεύσεων, διαπραγματεύσεων και 
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κοινών δράσεων αναληφθέντων από τους κοινωνικούς εταίρους που 

αντιπροσωπεύουν τις δύο πλευρές της βιομηχανίας, εργοδότες και εργαζομένους 

μπορεί να οδηγήσει υπό όρους σε θέσπιση οδηγιών από το Συμβούλιο. Αν και ήδη 

μέρος της διαδικασίας της εθνικής κοινωνικής πολιτικής, σε επίπεδο ΕΕ λαμβάνει 

δύο μορφές είτε αυτή του διμερούς διαλόγου μεταξύ οργανισμών εργοδοτών και 

εργαζομένων είτε αυτή του τριμερούς με τη συμμετοχή και δημόσιων φορέων. Ο 

μηχανισμός του Κοινωνικού Διαλόγου ενώ διαφέρει ως προς τις εισροές ομοιάζει ως 

προς τις εκροές σε σχέση με την Κοινοτική Μέθοδο. Πιο συγκεκριμένα, η 

πρωτοβουλία για θέσπιση νομοθεσίας βασίζεται στους κοινωνικούς εταίρους και όχι 

στην Επιτροπή,104 ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει επίσημο ρόλο στο 

αποτέλεσμα παρά μόνο δρα υποστηριχτικά. Η βασική ομοιότητα της μεθόδου 

εντοπίζεται ως προς το αποτέλεσμα, που όπως και στην Κοινοτική Μέθοδο η 

διαδικασία καταλήγει στη θέσπιση οδηγίας105 μετά από σύναψη συμφωνίας 

πλαίσιο.106 

Ως τρίτος κατά σειρά μηχανισμός των νέων μορφών διακυβέρνησης 

παρουσιάζεται η ΑΜΣ, που αποτέλεσε αρχικό πρότυπο ανάπτυξης πολιτικής στο 

πλαίσιο της ΕΣΑ. Για λόγους καθαρά συστηματικούς υπό τη λογική ότι η ΑΜΣ 

αποτελεί βασική συνιστώσα της θεματικής μας, η τελευταία θα αποτελέσει 

αντικείμενο ξεχωριστής ενότητας που θα ακολουθήσει. 

 

3.4.3.3. Περιβαλλοντική Πολιτική Ολοκλήρωσης 

 

Σχετική με την Ανοιχτή Μέθοδο Συντονισμού αναφέρεται η «Περιβαλλοντική 

Πολιτική Ολοκλήρωση» (ΠΠΟ), που θεσπίζεται με το άρθρο 6 της Συνθήκης για την 

ΕΕ (Μάαστριχτ), υλοποιούμενη μέσα από τις πρακτικές των κοινοτικών οργάνων και 

                                                 
104 Ωστόσο οι Scott και Trubek (2002:4) διατυπώνουν την άποψη ότι η διαδικασία λειτουργεί 
καλύτερα όταν η υφίσταται ενδείξεις ότι η Επιτροπή προτίθεται να νομοθετήσει υπό την Κοινοτική 
Μέθοδο σε ένα συγκεκριμένο πεδίο εκτός αν οι εταίροι μπορούν να καταλήξουν σε σύναψη 
συμφωνίας μεταξύ τους. 
105 Ήδη τρεις συμφωνίες πλαίσιο υπό τα άρθρα 138 και 139 έχουν συναφθεί (1995, 1997, 1999) και 
έχουν οδηγήσει στη θέσπιση αντίστοιχων οδηγιών από το Συμβούλιο, η πρώτη αφορούσε τις γονικές 
άδειες, η δεύτερη όρους μερικής απασχόλησης και η τρίτη για τους όρους εργασίας ορισμένου χρόνου. 
Το 2006 υπογράφηκε η πρώτη πολύ-τομεακή συμφωνία που καλύπτει δύο εκατομμύρια εργαζόμενους 
στον τομέα του κρυσταλλικού πυριτικού και των προϊόντων που το περιέχουν. 
106 Τα άρθρα 138 και 139 ωστόσο δίνουν τη δυνατότητα αν μια συμφωνία επιτευχθεί μέσω του 
κοινωνικού διαλόγου να μπορεί να εφαρμοστεί σύμφωνα με τις διαδικασίες και πρακτικές των 
ενδιαφερομένων κοινωνικών εταίρων και κρατών μελών, άρθρο 139 (2). 



 201

των κρατών μελών υπό τη διαδικασία του Κάρντιφ (1998) και τη Στρατηγική της 

Ένωσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (2001). Η ΠΠΟ αφορά τη διασφάλιση της 

οριζόντιας ολοκλήρωσης των στόχων περιβαλλοντικής πολιτικής στον προσδιορισμό 

και την εφαρμογή άλλων πεδίων κοινοτικής πολιτικής με σκοπό την αειφόρο 

ανάπτυξη. Σειρά στρατηγικών έχει υιοθετηθεί με στόχο οργανωτικές αλλαγές που θα 

αντιμετωπίσουν την τομεακή κατάτμιση, θέτοντας διαδικαστικές κατευθυντήριες 

γραμμές στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, τη θέσπιση περιβαλλοντικών δεικτών 

ελέγχου και τα προαπαιτούμενα αναφοράς και εποπτείας (Scott and Trubek 2002:5). 

Ο Lafferty (2002:8), διαπιστώνει ότι η ΠΠΟ αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα 

εφαρμογής με ιδιαίτερα ανεπτυγμένη την πολιτική και δημοκρατική νομιμοποίηση. 

Διαπιστώνονται ωστόσο βασικές αδυναμίες που επικεντρώνονται στην εννοιολογική 

σύγχυση που οδηγεί σε αδυναμία επαναπροσδιορισμού των παραδοσιακών στόχων 

πολιτικής, με άμεση συνέπεια τη επιλογή σωστών μεθόδων εργασίας και τελικό 

αποτέλεσμα είτε την καθυστέρηση στους ρυθμούς προόδου 107 είτε τη 

αναποτελεσματικότητα ως αντίτιμο για επιτάχυνση της διαδικασίας. Η ΠΠΟ αποτελεί 

ένα πολύ καλό παράδειγμα του διλήμματος είτε του να είσαι πολιτικά ακριβής 

διακινδυνεύοντας να υλοποιείς διαδικασία αργή και απαιτητική σε πόρους που 

χαρακτηρίζεται από αντιπαλότητα και σύγκρουση, είτε του να είσαι περισσότερο 

πραγματιστής και ασαφής, διακινδυνεύοντας κενές δεσμεύσεις και 

αναποτελεσματικές μεθόδους εργασίας (Persson, 2004:6). 

 

3.4.4. Bασικά χαρακτηριστικά των νέων μορφών διακυβέρνησης  

 

Έχοντας ορίσει το περιεχόμενο και προσδιορίσει τους μηχανισμούς των νέων μορφών 

διακυβέρνησης, η εικόνα για αυτούς συμπληρώνεται από τα χαρακτηριστικά που 

αναδεικνύουν. Οι νέες μορφές διακυβέρνησης αναφερόμενες τόσο ως εναλλακτική 

μέθοδο εργασίας ως προς την Κοινοτική Μέθοδο, όσο και διαφοροποιούμενες εντός 

της κατηγορίας που εντάσσονται χαρακτηρίζονται ορισμένα στοιχεία, που αν και 

κανένα από αυτά δεν αποτελεί στοιχείο που εντοπίζεται μόνο σε αυτές ωστόσο οι 

προαναφερόμενοι μηχανισμοί περιλαμβάνουν κάποια ή όλα από τα παρακάτω. Οι 

Scott και Trubek (2002:5-6) διατυπώνουν έξι θεμελιώδη χαρακτηριστικά:  

                                                 
107 Χρειάστηκαν δεκαπέντε χρόνια από την ενσωμάτωση της ΠΠΟ στο τρίτο Περιβαλλοντικό 
Πρόγραμμα Δράσης (1983) στη λήψη μέτρων δράσης με τη Διαδικασία του Κάρντιφ (1998).  



 202

(α) συμμετοχή και διανομή εξουσίας. Οι νέες μορφές διακυβέρνησης 

χαρακτηρίζονται από καινοτόμους τρόπους διεύρυνσης της συμμετοχής στοιχείων της 

κοινωνίας των πολιτών στη διαμόρφωση της δημόσιας πολιτικής. Επιπλέον 

παρουσιάζουν μεγαλύτερο βαθμό διανομής εξουσίας από τις παραδοσιακές μεθόδους 

ρύθμισης και νομοθεσίας. Υπό αυτή τη λογική, η χάραξη και άσκηση δημόσιας 

πολιτικής δεν περιορίζεται σε αυτόνομους ρυθμιστές, αλλά διευρύνεται ως 

διαδικασία ανάμεσα σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς ή ανάμεσα στα διαφορετικά 

επίπεδα της κυβέρνησης,  

(β) πολυεπίπεδη ολοκλήρωση. Αποδεχόμενοι την παραπάνω συμμετοχή, οι νέες 

μορφές διακυβέρνησης περιλαμβάνουν μηχανισμούς που δίνουν τη δυνατότητα στους 

φορείς από τα διαφορετικά επίπεδα κυβέρνησης (τοπικό, περιφέρεια, εθνικό, 

ευρωπαϊκό) να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους διευκολύνοντας το διάλογο και το 

συντονισμό, 

(γ) διαφορετικότητα και αποκέντρωση. Οι νέες μορφές διακυβέρνησης σε 

αντίθεση με την παραδοσιακή προσέγγιση της κοινοτικής νομοθεσίας, αποδέχονται 

την πιθανότητα του διαφοροποιημένου συντονισμού και της ύπαρξης 

πλεονεκτημάτων στην ευχέρεια υλοποίησης του τελικού σταδίου δημόσιας πολιτικής 

στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο, όπου αυτό είναι εφικτό. Οι περισσότερες νέες 

μορφές διακυβέρνησης σχεδιάζονται με στόχο το συντονισμό των πολιτικών των 

κρατών μελών παρά την επίτευξη ενιαίας εφαρμογής,  

(δ) διαβούλευση. Οι περισσότερες νέες μορφές διακυβέρνησης  έχουν σχεδιαστεί 

με στόχο την υιοθέτηση σχημάτων ευρύτατης διαβούλευσης των εμπλεκομένων 

φορέων για τη φύση και την επίλυση των προβλημάτων, εντός των 

διαφοροποιημένων πλαισίων λειτουργίας των κρατών μελών. Ο στόχος της 

διαβούλευσης είναι διττός, αφενός να βελτιωθούν οι ικανότητες επίλυσης των 

προβλημάτων και αφετέρου να επιτευχθεί κάποιου βαθμού δημοκρατική 

νομιμοποίηση,  

(ε) ευελιξία και αναθεώρηση. Οι μηχανισμοί των νέων μορφών διακυβέρνησης σε 

αντίθεση με την Κοινοτική Μέθοδο, αναπτύσσουν πρότυπα ανοιχτού τέλους, 

ευέλικτες και αναθεωρήσιμες κατευθυντήριες γραμμές και άλλες μορφές «ήπιου» 

δικαίου. Υπό αυτό τον τρόπο, οι μηχανισμοί αυτοί προσαρμόζονται στη 

διαφορετικότητα και στις εναλλακτικές προσεγγίσεις επίλυσης προβλημάτων 

καθιστώντας ευκολότερη την αναθεώρηση στρατηγικών ενόψει νέων μεθόδων, 

στοιχείων και γνώσεων και  
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(στ) πειραματισμός και δημιουργία γνώσης. Οι μηχανισμοί των νέων μορφών 

διακυβέρνησης διευκολύνουν τον πειραματισμό και τη δημιουργία νέας γνώσης που 

παράγεται μέσα από τη διαβούλευση, το συνδυασμό τοπικού πειραματισμού, της 

πολυμερούς εποπτείας και των τυπικών και άτυπων μορφών ανταλλαγής 

αποτελεσμάτων, επιδόσεων και βέλτιστων πρακτικών.  

 

3.4.5. Νέες μορφές διακυβέρνησης, διαφορετικές όχι «νέες»  

 

Η μη ιεραρχική συμμετοχή των ιδιωτικών φορέων στη διαμόρφωση της δημόσιας 

πολιτικής, δεν είναι νέο φαινόμενο τουλάχιστον στην εγχώρια πολιτική με τυπική του 

έκφραση τον κορπορατισμό (Streeck and Schmitter 1985), τα δίκτυα πολιτικής, 

(Rhodes 1997, Borzel 1998) και το «διαπραγματευόμενο κράτος/διοίκηση». 

Οι Falkner, Treib και Bahr (2005), διαφωνούν με τη διάκριση «νέων» και 

«παλιών» μεθόδων διακυβέρνησης στηριζόμενοι στην χρονική και ιστορική 

σύμπτωση εμφάνισης συγκεκριμένων μεθόδων σε συγκεκριμένα πεδία πολιτικής. 

Εκτιμούν όπως και ο Monar (2005), λανθασμένο τον τρόπο ταυτοποίησης των 

«νέων» μεθόδων με την εμφάνισή τους σε συγκεκριμένα πεδία πολιτικής αφού είναι 

δυνατόν η «νέα» μέθοδος να έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σε διαφορετικά πεδία 

πολιτικής. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα του κοινωνικού διαλόγου και της 

συνεργασίας οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων που οδηγούν στην υιοθέτηση οδηγιών από το Συμβούλιο. Αν και η 

Heritier (2003) και οι Scott Trubek (2002) θεωρούν τον κοινωνικό διάλογο και τη 

συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων ως «νέα» μέθοδο, η χρήση αυτού μετράει χρόνια 

«προϋπηρεσίας» στην Κοινή Αγροτική Πολιτική με τη συμμετοχή οργανώσεων 

αγροτικών συμφερόντων (Grant 1993), ενώ σε εγχώριο επίπεδο η συμμετοχή των 

κοινωνικών εταίρων σε χώρες όπως η Αυστρία, Σουηδία, Δανία κάθε άλλο παρά 

νεωτερικό στοιχείο μπορεί να θεωρηθεί. 

Η παρούσα έρευνα θεωρεί ότι η χρήση του όρου «νέος» μπορεί να συνδεθεί 

περισσότερο με μια δυναμική και λειτουργική προσέγγιση δηλωτική ενός 

ανανεωτικού χαρακτήρα διακυβέρνησης και λιγότερο με μια χρονική προσέγγιση. Ο 

επιθετικός προσδιορισμός «νέος» δύναται να προσδιορισθεί μέσα από δύο διακριτικά 

γνωρίσματα αφενός την ανάμιξη μη κρατικών φορέων στη διαδικασία της πολιτικής 

καθοδήγησης και αφετέρου στο μη ιεραρχικό τρόπο καθοδήγησης, για παράδειγμα 
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διαπραγμάτευση, θετικά, αρνητικά κίνητρα, πειθώ και μάθηση. Ο Rhodes (2005) 

επισημαίνει: «οι πιο συναρπαστικές κατασκευές εντοπίζονται στα όρια του 

γεωμετρικού τόπου των μεθόδων διακυβέρνησης εκεί που το «παλιό» και το «νέο» 

διαπλέκονται διαμορφώνοντας υβριδικές μορφές».  

Οι αλλαγές στους τρόπους διακυβέρνησης μπορούν να παρατηρηθούν σε μια ή σε 

περισσότερες διαστάσεις (policy, polity, politics) και όχι αναγκαστικά σε όλες 

απαιτώντας μια επαγωγική λογική που θα λαμβάνει υπόψη της τη σύνθεση και τα 

διαφορετικά χαρακτηριστικά ενός πεδίου πολιτικής (Fligstein and Stone Sweet 2001). 

Υπό αυτή τη λογική οι νέες μορφές διακυβέρνησης στην ΕΕ μπορεί να μην είναι 

strictu sensu «νέες», ωστόσο είναι διαφορετικές τόσο σε διεθνές όσο και σε εγχώριο 

επίπεδο υπό την έννοια ότι σε επίπεδο διεθνών οργανισμών σε αντίθεση με τους 

τελευταίους η Ένωση έχει την ικανότητα ιεραρχικής καθοδήγησης αφού μπορεί να 

υιοθετεί πολιτικές ενάντια στη βούληση των κρατών μελών, όταν για παράδειγμα το 

Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, ενώ σε εθνικό επίπεδο αντίθετα με το 

κράτος η ΕΕ δεν έχει τη δύναμη να επιβάλλει τις πολιτικές της αλλά σε ύστατο 

σημείο βασίζεται στην εθελοντική συμμόρφωση των κρατών μελών (Börzel, Seper, 

Guttenbrunner 2004:8). 

Διάγραμμα 3.1 Νέες μορφές διακυβέρνησης και η μη ιεραρχική συμμετοχή των φορέων  

 Δημόσια ρύθμιση  
Μη συμμετοχή ιδιωτών 
 

 Παρασκηνιακή προώθηση 
δημόσιων φορέων από ιδιώτες 

 Διαβούλευση και απορρόφηση 
ιδιωτών (π.χ. ιδιώτες ως μέρος 
κρατικής αντιπροσωπείας) 
συμμετοχή ιδιωτών σε συστήματα 
διαπραγμάτευσης 

 Συρρύθμιση δημόσιων και ιδιωτικών φορέων 
 (π.χ. ιδιώτες ως εταίροι διαπραγμάτευσης) 
Συναποφάσεις ιδιωτών και δημόσιων φορέων 

 Συμμετοχή σε ιδιωτικούς φορείς 
(π.χ. θέσπιση προτύπων), συμμετοχή δημόσιων φορέων 

 Ιδιωτική αυτορρύθμιση υπό τη σκιά ιεραρχίας  
 (π.χ. συμφωνίες εθελοντικού χαρακτήρα), συμμετοχή δημόσιων 
φορέων 

 Δημόσια υιοθέτηση ιδιωτικής ρύθμισης  
Έλεγχος εκροών από δημόσιους φορείς 

Αυτορρύθμιση  
(Ιδιωτικά καθεστώτα) Μη δημόσια συμμετοχή 
 
Αυξανόμενος βαθμός αυτονομίας ιδιωτικών φορέων                             Αυξανόμενος βαθμός αυτονομίας δημόσιων φορέων 
Πηγή: Προσαρμοσμένο από Börzel, Guttenbrunner and Seper 2005:8 
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Ακολουθώντας τη λογική Diedrichs (2008:8) οι μέθοδοι διακυβέρνησης 

θεωρούνται «νέες» όταν: (α) καινοτόμοι μέθοδοι λήψης απόφασης αρχικά εκτός 

πλαισίου των διατάξεων των συνθηκών εισάγονται όπως για παράδειγμα η ΑΜΣ, (β) 

«παλιές» θεσμικές και διαδικαστικές διατάξεις για τη λήψη απόφασης 

μετασχηματίζονται ή εξελίσσονται είτε ενισχύοντας είτε αποδυναμώνοντας τα 

ιεραρχικά σχήματα, (γ) η μίξη «παλιών» ή/και καινοτόμων μορφών λήψης απόφασης 

μεταλλάσσεται ενισχύοντας συγκεκριμένες μορφές έναντι άλλων, (δ) η φύση των 

εργαλείων πολιτικής (δεσμευτικές/μη δεσμευτικές αποφάσεις) τροποποιείται με τη 

χρήση μεθόδων «ήπιου» δικαίου και (ε) η συμμετοχή δημόσιων και ιδιωτικών 

φορέων και θεσμών διευρύνεται και ενδυναμώνεται. 

Κατά αυτόν τον τρόπο, οι νέες μορφές διακυβέρνησης προσδιορίζονται ως 

καινοτόμοι υπό την έννοια ότι δεν έχουν δοκιμασθεί ή εισάγονται σε νέα πεδία 

τροποποιημένες ή η αναλογία στο κράμα των μεθόδων αλλάζει συν τω χρόνω 

(Diedrichs 2005).  
 

3.4.6. Η σπουδαιότητα των μορφών διακυβέρνησης 

 

Οι νέες μορφές διακυβέρνησης προσεγγίζονται ως ο «τρίτος» δρόμος στη 

διακυβέρνηση της Ένωσης, όταν «η εναρμόνιση καθίσταται δύσκολη αλλά και η 

αμοιβαία αναγνώριση με συνέπεια το ρυθμιστικό ανταγωνισμό εξαιρετικά 

επικίνδυνη» (Trubek and Mosher 2001:21). 

Αποτελεί όμως στην ουσία ελκυστική εναλλακτική επιλογή στο δίλημμα 

διακυβέρνησης της Ένωσης; 

Στη Λευκή Βίβλο για τη Διακυβέρνηση (2001) αναγνωρίζεται ότι η καινοτομία 

καθίσταται βασική στην αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων (Metcalfe 2001:3). Οι 

νέες μορφές διακυβέρνησης σε συνδυασμό με μια αναθεωρημένη κοινοτική μέθοδο 

θεωρείται ότι θα ενισχύσουν τη νομιμοποίηση και την αποτελεσματικότητα της 

ενωσιακής διαδικασίας λήψης απόφασης και του περιεχομένου των κοινοτικών 

πολιτικών (European Commission White Paper 2001a:8). Στο σχετικό κείμενο της 

Λευκής Βίβλου υπό τη μορφή τεσσάρων θεματικών ενοτήτων, παρουσιάζεται η 

συμβολή των νέων μορφών διακυβέρνησης μέσα από το πρίσμα των βασικών 

χαρακτηριστικών της «χρηστής» διακυβέρνησης διαφάνεια, συμμετοχή λογοδοσία, 

αποτελεσματικότητα και συνοχή (European Commission White Paper 2001a:9): (α) 
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περισσότερη συμμετοχή, διαφάνεια στενότεροι σύνδεσμοι με την τοπική και 

περιφερειακή δημοκρατία και ανάμειξη της κοινωνίας των πολιτών μέσα από 

οργανωμένα δίκτυα, (β) καλύτερο πλαίσιο πολιτικής, ρύθμισης και εφαρμογής108 (γ), 

ανάδειξη προτύπων διακυβέρνηση σε επίπεδο πέραν της Ένωσης και (δ) 

αναγκαιότητα επαναπροσδιορισμού αφενός των πολιτικών της Ένωσης (συντονισμός 

των τομεακών πολιτικών, επίτευξη καλύτερης ισορροπίας μεταξύ θεμάτων 

οικονομίας και κοινωνίας) και αφετέρου των θεσμών. 

Οι νέες μορφές διακυβέρνησης μη περιορισμένες σε πεδία με υψηλό βαθμό 

συναίνεσης, λειτουργούν ως μέσα «απεγκλωβισμού» σε περιπτώσεις νομοθετικών 

διαδικασιών που συναντούν αδιέξοδα και αφορούν είτε θεματικές με προβλήματα 

δημόσιας πολιτικής που χαρακτηρίζονται από αβεβαιότητα και θεωρούνται εξ αρχής 

ευαίσθητα (κοινωνική πολιτική και απασχόληση) (Trubek and Mosher 2003a:36-42), 

είτε ακολουθούνται «εθνικοί» οδοί ανάπτυξης (έρευνα) και κατά συνέπεια η ύπαρξη 

μιας κεντρικής πολιτικής καθίσταται δυσλειτουργική.109 

Οι νέες μορφές διακυβέρνησης  μπορούν να θεωρηθούν ως εγχειρήματα εύρεσης 

καινοτόμων τρόπων λήψης απόφασης σε περιπτώσεις που αφενός δεν ταιριάζει η 

εφαρμογή της κλασσικής κοινοτικής μεθόδου και αφετέρου καθίσταται αναγκαία η 

υιοθέτηση κοινών προσεγγίσεων στην αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν 

από την έντονη αλληλεξάρτηση. Παρά την έντονη διαφοροποίηση, η λειτουργία τους 

βασίζεται σε μια προσωρινή και ανοιχτή διαδικασία αναβάθμισης, που αν και δεν 

μπορεί να θεωρηθεί συνεπής με τις παραδοσιακές φόρμες λήψης απόφασης, ωστόσο 

είναι συμβατή με τις ευρύτερες τάσεις του συστήματος της ΕΕ. Δημιουργεί με άλλα 

λόγια μια μεταστροφή στη θεσμική διάδραση, από μια υπερεθνική κεντρική 

ιεραρχικού τύπου διαδικασία λήψης απόφασης σε ένα μικτό σύστημα υπερεθνικών 

και διακυβερνητικών διαπραγματεύσεων με κεντρικό στοιχείο το συντονισμό110 

                                                 
108 Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι προσεγγίσεις πλήθους ακαδημαϊκών παρατηρητών επί του 
κειμένου της Λευκής Βίβλου (Wincott 2001:2, Scharpf 2001, Heritier 2001b, Dehousse 2008:20, Scott 
and Trubek 2002:15-17), όπου μπορούν να συμπυκνωθούν στη σκέψη ότι η Επιτροπή επιχείρησε 
περισσότερο να προστατέψει το ρόλο της στη διαδικασία λήψης απόφασης επανασχεδιάζοντας τη 
κοινοτική μέθοδο παρά να προσδιορίσει το ρόλο των νέων μορφών διακυβέρνησης. Οι Scott και 
Trubek επισημαίνουν ότι η Λευκή Βίβλος επιχειρεί περισσότερο να προσδιορίσει τους τομείς που η 
ΑΜΣ δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται και να θέσει τους περιορισμούς όταν θα χρησιμοποιείται (Scott 
and Trubek :2002:16)  
109 Ωστόσο οι Idema and Kelemen (2007) και Zetlin (2005b) διαπιστώνουν ότι στον τομέα της έρευνας 
οι εθνικοί δρόμοι είναι πιο ισχυροί με αποτέλεσμα η εφαρμοζόμενη ΑΜΣ να μην έχει προσφέρει τα 
αναμενόμενα κυρίως στο θέμα του 3% του ΑΕΠ στην έρευνα και στη δημιουργία ενός συντονισμένου 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας.  
110 Στον αντίποδα της παραπάνω ερμηνείας ενδιαφέρον παρουσιάζει η τοποθέτηση που συνδέει τις 
νέες μορφές διακυβέρνησης με μια αντανάκλαση απώλειας της θεσμικής ανάπτυξης της Ε.Ε. που 
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(Diedrichs 2008:7). Υπό αυτή τη λογική, οι Treib, Bahr και Falkner (2005) 

ερμηνεύουν την ανάδυση των νέων μορφών διακυβέρνησης ως απάντηση σε 

καταστάσεις κρίσεων και αδιεξόδου στη διαδικασία λήψης απόφασης που εμποδίζουν 

περισσότερο δεσμευτικές διαδικασίες καθοδήγησης και αντικατοπτρίζουν το 

συναινετικό χαρακτήρα της Ένωσης. Η ανεπάρκεια ή και η αποτυχία των 

παραδοσιακών μορφών διακυβέρνησης θεωρούνται/είται η κινητήριος δύναμη 

αλλαγής. Στα παραπάνω προστίθεται, η έλλειψη βούλησης εκ μέρους των κρατών 

μελών να μεταφέρουν πολιτικές αρμοδιότητες και ρυθμιστικές εξουσίες στο επίπεδο 

της Ένωσης και η ανάγκη αποφυγής φαινόμενων θεσμικής παράλυσης και 

ρυθμιστικών χασμάτων (Dietrichs 2005:7).111 Οι διαπιστώσεις αυτές γίνονται 

κατανοητές είτε ως αλλαγές στη σύνθεση των υπαρχουσών μορφών διακυβέρνησης, 

είτε ως καινοτόμοι μέθοδοι, καλύπτοντας συγκεκριμένες αδυναμίες στα βασικά 

θεσμικά χαρακτηριστικά των πολιτικών. 

Στους διακυβερνητικούς πυλώνες του Μάαστριχτ, οι νέες μορφές διακυβέρνησης 

έρχονται να καλύψουν τις κλασσικές αδυναμίες της διακυβερνητικής 

διαπραγμάτευσης και τους περιορισμούς στην επίλυση των προβλημάτων, 

αποφεύγοντας προσεγγίσεις προς παραδοσιακά σχήματα κοινοτικού χαρακτήρα. Στο 

πεδίο της Κοινότητας, οι νέες μορφές διακυβέρνησης ικανοποιούν τη διπλή λογική 

του διλήμματος επίλυσης προβλημάτων με αποφυγή της κοινοτικής μεθόδου και 

διατήρηση της εθνικής κυριαρχίας, της αυτονομίας και των εθνικών ιδιαιτεροτήτων. 

Υπό αυτή τη λογική, είναι αναντίρρητη η άνοδος και η παρουσία των νέων μορφών 

διακυβέρνησης στις ενωσιακές πολιτικές για τις περιφέρειες (Eberlein and Benz 

1999), το περιβάλλον (Lenschow 2002), τη φορολογία (Radaelli 2003c), την έρευνα 

(Kaiser Prange 2002), τις μεταφορές (Kerwer and Teutsch 2001), με σπουδαιότερη 

την παρουσία τους στο πεδίο της οικονομικής πολιτικής (Hodson and Maher 2001) 

και της κοινωνικής πολιτικής (Zeitlin 2005a, 2005b, 2009). 

Η ενίσχυση της αλληλοδιδακτικής μεθόδου συμβάλλει σε μια καλύτερη 

αντιμετώπιση θεμάτων που είτε εμφανίζουν εξωτερικές αρνητικότητες και 

επηρεάζουν τα κράτη μέλη είτε επικεντρώνονται στο εσωτερικό. Οι Trubek και 

                                                                                                                                            
οδηγεί σε υψηλούς βαθμούς διαφοροποίησης και κατάτμησης ανάμεσα και εντός των πεδίων πολιτικής 
υπονοώντας μια εξασθένηση της κοινοτικής μεθόδου. Ως «απάντηση» σε αυτή η ανάπτυξη του 
Dehousse (2008) για τη διατήρηση του κεντρικού χαρακτήρα της κοινοτικής μεθόδου στη διαδικασία 
λήψης απόφασης θεωρείται ελκυστική. 
111 Χαρακτηριστική περίπτωση απάντησης στο δίλημμα της παροχής αποτελεσματικών ευρωπαϊκών 
λύσεων και της αντίστασης μεταφοράς αρμοδιοτήτων αποτελεί η ΚΕΠΑ όπου επιδιώχθηκαν και 
επινοήθηκαν ευέλικτες μορφές συνεργασίας (Diedrichs 2005). 
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Mosher (2003a:46-49), διαπιστώνουν εμπειρικές ενδείξεις ότι η εφαρμογή της ΑΜΣ 

στο πεδίο της απασχόλησης μέσω της χρήσης ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών, της 

αλληλοδιδακτικής μεθόδου και της ανάδειξης βέλτιστων πρακτικών, συμβάλλει στην 

ενίσχυση της κατανόησης από τις εθνικές διοικήσεις των προβλημάτων και των 

πιθανών λύσεων για την αντιμετώπιση της απασχόλησης. Στον τομέα της οικονομίας 

οι Hodson και Maher (2001:732-737), διαπιστώνουν ότι αν και οι κατευθυντήριες 

γραμμές του Συμβουλίου δεν επηρεάζουν άμεσα, ωστόσο προκύπτει το άνοιγμα μιας 

συζήτησης για τις αρνητικές εξωτερικότητες της εθνικής οικονομικής πολιτικής, με 

επίκεντρο το παράδειγμα της ιρλανδικής οικονομίας (Eberlein και Kerwer 2004:125-

126). 

3.5. Η Στρατηγική της Λισσαβώνας 

 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβώνας το Μάρτιο του 2000 σηματοδότησε την 

εισαγωγή δύο καινοτομιών στη λειτουργία του ενωσιακού οικοδομήματος, την 

υιοθέτηση δέσμης ιδιαιτέρως φιλόδοξων αναπτυξιακών στόχων και τη θέσπιση της 

ΑΜΣ ως εργαλειακής προσέγγισης επίτευξης των στόχων αυτών. 

Σε συνέχεια της κοινής αγοράς της εσωτερικής αγοράς και της ΟΝΕ η ΣτΛ 

αντιπροσωπεύει ένα ορόσημο στην εξέλιξη διαμόρφωσης της ενωσιακής 

αρχιτεκτονικής. Αποτελώντας κάτι παραπάνω από ένα οικονομικό πρόγραμμα η ΣτΛ, 

σχεδιάστηκε και υλοποιείται με τη φιλοδοξία να αποτελέσει μηχανισμό κοινωνικής 

αλλαγής στις αγορές εργασίας, στις πολιτικές κοινωνικής προστασίας, στην 

εκπαίδευση και στις μεταρρυθμίσεις που αφορούν την κατάρτιση, δημιουργώντας 

τους όρους και τις προϋποθέσεις διαρκούς ανάπτυξης, «ανοίγοντας» παράλληλα 

θεσμικές οδούς στενότερης διασύνδεσης ανάμεσα στις εθνικές σφαίρες και την 

Ένωση. 

Αρχικά σχεδιασμένη με μια προοπτική δεκαετίας σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης 

παγκοσμιοποίησης, τεχνολογικών αλλαγών, δημογραφικών περιορισμών, 

μακροπρόθεσμης ανεργίας και καθυστερήσεων στην υλοποίηση της ενιαίας αγοράς, η 

ΣτΛ έθεσε ως στόχο μέχρι το 2010 η Ένωση να αποτελέσει « την πιο ανταγωνιστική 

και δυναμική οικονομία–γνώσης στον κόσμο ικανή για διατήρηση βιώσιμης 

ανάπτυξης περισσότερες και καλύτερες θέσεις απασχόλησης και μεγαλύτερης 

συνοχής (Lisbon European Council Conclusions 2000).  
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Η ΣτΛ παρέχει στην ΕΕ ένα σχέδιο δράσης –τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο– 

που ενθαρρύνει ταυτοχρόνως την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, ενδυναμώνει 

την οικονομική μεγέθυνση, δημιουργεί θέσεις απασχόλησης και εκσυγχρονίζει το 

ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο. Η πολιτική συναίνεση απαραίτητη για ένα τέτοιο 

εγχείρημα ήταν εφικτή για τρεις κυρίως λόγους: η πλειονότητα των κυβερνήσεων των 

κρατών μελών ήταν κεντροαριστερού προσανατολισμού, η οικονομική μεγέθυνση 

και η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης ευνοούνταν συγκυριακά και η 

πρωτοβουλία προερχόταν από την Πορτογαλία μια μικρή χώρα και άρα με αυξημένες 

πιθανότητες το σχέδιο να υποστηριχθεί από τα μεγαλύτερα κράτη μέλη. 

Η ΣτΛ επιδιώκει τέσσερις βασικούς στόχους αν και μεταξύ τους αντιφατικοί όπως 

θα παρατηρήσουμε στη συνέχεια. Σε αφαιρετικό επίπεδο, η ΣτΛ μέσω των 

συνδυασμένων στόχων της επιδιώκει να αυξήσει την ισότητα και την 

αποτελεσματικότητα εντός των οικονομιών και των κοινωνιών των κρατών μελών. 

Επιδίωξη υψηλού κινδύνου αν σκεφθεί κανείς την ετερογένεια των μορφών 

καπιταλιστικής ανάπτυξης των αρχικά 15, στη συνέχεια 25 και τώρα 27 κρατών 

μελών που συνδυάζουν με διαφορετικό τρόπο τους όρους αποτελεσματικότητα και 

ισότητα (Goetschy 2007:501). 

 

3.5.1. Οι στόχοι της Στρατηγικής της Λισσαβώνας 

 

Πρώτον, η ΣτΛ αποβλέπει στην κάλυψη της διαφοράς κυρίως με τις ΗΠΑ σε θέματα 

που αφορούν την οικονομική ανάπτυξη, την καινοτομία, την τεχνολογική αλλαγή και 

την απασχόληση. Στοχεύοντας σε ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης βασισμένο στην 

κοινωνία της γνώσης, υιοθετεί για το σκοπό αυτό τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού 

χώρου γνώσεων και την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής περιοχής έρευνας και 

καινοτομίας, που θα θέσουν τις βασικές προϋποθέσεις ενός περιβάλλοντος φιλικού 

για τις νέες καινοτόμες επιχειρήσεις. 

Δεύτερον, η ΣτΛ στοχεύει σε επιτάχυνση της εσωτερικής αγοράς (υπηρεσίες, 

χρηματοοικονομικές αγορές ενέργεια, μεταφορές) σε συνδυασμό με υγιείς 

μακροοικονομικές πολιτικές που εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των δημόσιων 

οικονομικών, μειώνουν τη φορολογική επιβάρυνση της εργασίας και ενθαρρύνουν τις 

επενδύσεις. 
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Τρίτον, η ΣτΛ επιχειρεί την επίτευξη ισορροπίας ανάμεσα στην οικονομική 

ολοκλήρωση και την κοινωνική ανάπτυξη. Η επιτάχυνση της οικονομικής 

ολοκλήρωσης της δεκαετίας του 1990 έπρεπε να ενισχυθεί και με θέματα 

απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής, επιτυγχάνοντας αφενός εξισορρόπηση και 

αφετέρου νομιμοποίηση της οικονομικής ολοκλήρωσης112 (Goetchy 2007:502). 

Θέτοντας ως στόχους το 3% ως ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης, την πλήρη απασχόληση 

μέχρι το 2010 με συντελεστή απασχόληση το 70% (60% για τις γυναίκες), η ΣτΛ 

επιχείρησε να θέσει την οικονομική και κοινωνική πολιτική καθώς και τις πολιτικές 

απασχόλησης σε ίση βάση, με εργαλειακή προσέγγιση το συντονισμό, τις θεσμικές 

μεταρρυθμίσεις στους ήδη υπάρχοντες θεσμούς και την υιοθέτηση νέων μεθόδων 

διακυβέρνησης.113 

Τέταρτον, η ΣτΛ αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του ευρωπαϊκού κοινωνικού 

προτύπου ως διακριτό γνώρισμα ανάπτυξης της ευρωπαϊκής ηπείρου, αποβλέπει στον 

εκσυγχρονισμό των συστημάτων κοινωνικής πολιτικής μέσω του μετασχηματισμού 

των πολιτικών απασχόλησης (ενεργητικές πολιτικές, αύξηση των ποσοστών 

απασχόλησης συνδυασμός ευελιξίας και ασφάλειας), της μεταρρύθμισης των 

διαφορετικών εθνικών συστημάτων κοινωνικής προστασίας (συντάξεις, περίθαλψη), 

με στόχο τη βιωσιμότητα, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και του 

αναπροσανατολισμού των εκπαιδευτικών πολιτικών στις συνθήκες της οικονομίας 

της γνώσης. 

 

3.5.2. Η λογική της αναγκαιότητας του συντονισμού  

 

Γιατί επιλέγεται ο συντονισμός και όχι η συγκέντρωση αρμοδιοτήτων σε επίπεδο 

Ένωσης ή η αποκέντρωση σε επίπεδο κρατών; Η θεωρία του δημοσιονομικού 

ομοσπονδισμού καθορίζει τον επιθυμητό βαθμό αποκέντρωσης ή συγκέντρωσης στην 

λογική τεσσάρων κριτηρίων: τη δημιουργία των οικονομιών κλίμακας, την ύπαρξη 

θετικών ή αρνητικών εξωτερικοτήτων, την αντιστάθμιση επιλογών (ομοιογενείς 

                                                 
112 Η Συνθήκη του Άμστερνταμ επιχείρησε σε πρώτο βαθμό την επίτευξη αυτής της ισορροπίας με την 
υιοθέτηση της ΕΣΑ κυρίως υπό την πίεση των νεοεισελθόντων κρατών μελών όπως η Αυστρία, η 
Σουηδία και η Δανία.  
113 Αποδίδεται μεγαλύτερος ρόλος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ως προς τον καθορισμό των στόχων ενώ 
πραγματοποιείται και η ετήσια Σύνοδο κορυφής την άνοιξη για την πορεία της Στρατηγικής 
περιορίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο το λειτουργικό ρόλο του Συμβουλίου του Υπουργών Οικονομίας 
(ECOFIN) ως παραδοσιακό θεσμικό εργαλείο πολιτικής (Goetchy 2007:502). 
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προτιμήσεις ή διαφοροποιημένες) και της απόδοσης ευθυνών (Pelkmans 1982). 

Θεωρητικά η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από την επιλογή ενός προτύπου που θα 

επιχειρεί: να συγκεράσει τα θετικά της συγκέντρωσης αρμοδιοτήτων, να επιτύχει 

καλύτερη και αξιόπιστη συνεργασία με αποφυγή των «λαθρεπιβατών» (Begg et al. 

1993:10, 38), να καταφέρει μερική αποκέντρωση αρμοδιοτήτων με στόχο τη 

διαφοροποίηση των πολιτικών αναλόγως των προτιμήσεων. Σε αυτή τη λογική, ο 

συντονισμός μπορεί να συνδυάσει τα πλεονεκτήματα των διαφορετικών 

καταστάσεων. 

Κεντρικός πυρήνας της ΣτΛ είναι η έννοια της διαρθρωτικής μεταρρύθμισης της 

οποίας η έκβαση σε μεγάλο βαθμό προσδιορίζεται με το εάν η τελευταία αποτελεί 

μέρος μιας συντονισμένης διαδικασίας. Η έννοια του συντονισμού κεντρικό 

χαρακτηριστικό της ΑΜΣ αποτελεί αμφισβητούμενη έννοια αφενός για το εάν μπορεί 

να επιτευχθεί μεταξύ πεδίων πολιτικής ή μεταξύ κρατών και αφετέρου για το εάν 

εμφανίζει πλεονεκτήματα ή όχι. 

Σε θεωρητικό επίπεδο η επιδίωξη συντονισμένης πολιτικής ακολουθείται για 

τουλάχιστον τέσσερις λόγους (Begg 2008:430-432): 

 

(α) υιοθετώντας μια κοινή κατεύθυνση για τις οικονομίες αποφεύγονται εθνικές 

προσαρμογές που εμπεριέχουν τον κίνδυνο ανεπιθύμητων εξωτερικών 

αντιοικονομιών στα άλλα κράτη μέλη. Ιδιαιτέρως στην περίπτωση των χωρών που 

έχουν υιοθετήσει ένα κοινό νόμισμα, ο συντονισμός των δημοσιονομικών πολιτικών 

και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων έχει ως συνέπεια την πτώση των επιτοκίων 

γεγονός που ευεργετεί την οικονομία, ενώ καθίσταται επιβεβλημένος στη διάσταση 

του χρόνου εφαρμογής και της έντασης των προσπαθειών στις περιπτώσεις όπου 

ελλοχεύει κίνδυνος οι διαρθρωτικές αλλαγές σε ένα κράτος μέλος να προκαλέσουν 

επιπλοκές σε άλλα (Debrun and Pissani–Ferry 2006). Στον αντίποδα της παραπάνω 

λογικής για την αναγκαιότητα του συντονισμού των διαρθρωτικών πολιτικών, 

διατυπώνεται η άποψη ότι οι θετικές εξωτερικές μπορούν να είναι περιορισμένες 

χωρίς να αποκλείονται και οι αρνητικές, ενώ δύναται να υφίστανται διαφορετικές 

ανάγκες για εθνικές μεταρρυθμίσεις με αποτέλεσμα η σύνταξη ενός κοινού 

θεματολογίου να καθίσταται δύσκολη (Tabelini and Wyplosz 2004) (Begg 2008:430), 

(β) μια συντονισμένη πολιτική διευκολύνει τη διαδικασία μάθησης και ωθεί τις 

κυβερνήσεις στην υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών. Η λογική του συντονισμού 

και των βέλτιστων πρακτικών μειώνει την αβεβαιότητα για την προστιθέμενη αξία 
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των μεταρρυθμίσεων αφού η ενδιαφερόμενη χώρα μπορεί να αντλήσει τις 

πληροφορίες από άλλο κράτος μέλος. Επιπλέον, σε πολιτικό επίπεδο οι συνέργειες 

ωθούν στη δημιουργία πολιτικών οικονομιών κλίμακας (Debrun and Pissani –Ferry 

2006:7). Σε αντιδιαστολή με την παραπάνω επιχειρηματολογία διατυπώνεται η 

άποψη ότι η απόκτηση σχετικής γνώσης μπορεί να προκύψει και χωρίς τα Εθνικά 

Σχέδια Δράσης, τα προγράμματα μεταρρυθμίσεων και τις διαδικασίες που 

συνεπάγεται η ΣτΛ, 

(γ) η ύπαρξη ενός κοινού προγράμματος που προϋποθέτει ο συντονισμός, 

δημιουργεί βάση νομιμοποίησης ώστε η εκάστοτε κυβέρνηση να προωθήσει το 

πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων στο εσωτερικό που διαφορετικά δεν θα μπορούσε να 

υλοποιήσει. Κλασσική περίπτωση βάσης νομιμοποίησης αποτέλεσε η είσοδος στην 

ΟΝΕ με αντίτιμο σειράς μεταρρυθμίσεων στη λογική των κριτηρίων σύγκλισης. 

(Dyson and Featherstone 1999), 

(δ) η ύπαρξη μιας κοινής μεθοδολογίας ανάπτυξης δημόσιας πολιτικής δίνει τη 

δυνατότητα στα κράτη να εφαρμόσουν συνεκτική στρατηγική μεταρρυθμίσεων, που 

θα ήταν δύσκολο να τη δομήσουν από μόνα τους είτε γιατί θα αποτύγχαναν να 

εντοπίσουν τις κατάλληλες διασυνδέσεις πολιτικής, είτε γιατί θα στερούντο τις 

κατάλληλες αναλυτικές ικανότητες (Begg 2008:431).  

 

Μια συντονισμένη διαδικασία δύναται να ενισχύσει την ποιότητα των 

οικονομικών μεταρρυθμίσεων υπό μια τριπλή λογική, της παροχής ενός αρχετύπου 

για μεταρρυθμίσεις που βασίζεται στη συλλογική εμπειρία των εταίρων,114της 

παρακολούθησης και της εποπτείας που συνεισφέρουν στη διατήρηση των 

μεταρρυθμίσεων σε ορθή τροχιά και τέλος της εμφάνισης καινοτόμων και 

διαφορετικών προσεγγίσεων διακυβέρνησης με σαφή πλεονεκτήματα (συμμετοχή 

κοινωνικών εταίρων και ΜΚΟ στη διαδικασία μεταρρυθμίσεων).  

 

 

 

 

                                                 
114 Στην περίπτωση αυτή το βασικό θέμα που προκύπτει είναι κατά πόσο η λογική «ενός μεγέθους για 
όλες τις καταστάσεις» είναι επαρκής καθώς και πόσο γρήγορα και πως το πρότυπο εξελίσσεται. 
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3.5.3. Η Στρατηγική της Λισσαβώνας, εμβρυϊκή μορφή ευρωπαϊκής ιδεολογίας 

στην οικονομία της πληροφορίας και την κοινωνία της γνώσης; 

 

Κατά την άποψη του γράφοντος, η παρούσα ενότητα συνοπτικού περιεχομένου 

κρίνεται απαραίτητη, στο βαθμό που μπορεί να θεωρηθεί ότι η υιοθέτηση της ΑΜΣ 

ως μεθοδολογία διακυβερνητικής προσέγγισης της δημόσιας πολιτικής δεν έλαβε 

χώρα στο κενό, αλλά βασίστηκε σε ένα θεωρητικό υπόβαθρο ικανό να στηρίξει τις 

επιλογές. 

Ο Tucker (2003:9) ιχνηλατώντας βασικά χαρακτηριστικά των ιδεολογιών και 

εντοπίζοντας αντίστοιχα στοιχεία στη ΣτΛ, καταλήγει στη διαπίστωση ότι η ΣτΛ 

δύναται να προσληφθεί ως : 

 

Μια συνεπή και έγκυρη ως προς τα ζητούμενα της ιδεολογία, 

αποτέλεσμα μιας μακράς διάρκειας σύνθετης αλληλόδρασης ανάμεσα 

στα θεματολόγια της επιστημονικής έρευνας και της πολιτικής σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 

Πιο συγκεκριμένα, ο Tucker διαπιστώνει η ΣτΛ διακρίνεται από συνοχή, 

σταθερότητα και ιεραρχική τάξη σκέψης, στη λογική ότι προσλαμβάνει τις έννοιες 

της κοινωνικής συνοχής, της απασχόλησης και της οικονομικής ανάπτυξης ως 

αμοιβαία εξαρτώμενες σε μια οικονομία της γνώσης. Αναπτύσσοντας συγκεκριμένες 

λειτουργίες: ερμηνευτικές προσεγγίσεις της κοινωνικής πραγματικότητας, 

ενσωματώσεις δρώντων στη διαδικασία, παροχή οδικών χαρτών υλοποίησης 

προγραμμάτων, νομιμοποίηση δράσεων στη λογική στόχων, η ΣτΛ εμφορείται από 

τρία «γενετικά» και «προσαρμοσμένα» χαρακτηριστικά: έναν οντολογικό ολισμό, 

αξιακές νόρμες και διαδικαστικές νόρμες, καταλήγοντας στη διαπίστωση ότι το 

τελευταίο «γενετικό» χαρακτηριστικό αποτελεί και το αναστοχαστικό 

χαρακτηριστικό της ΣτΛ το οποίο εμπεριέχει χαμηλό κόστος κυριαρχίας δίχως να 

απαιτεί ιδιαίτερους πόρους. 

Αναφορικά με το πρώτο «γενετικό» χαρακτηριστικό, η ΣτΛ και η διαλεκτική περί 

αυτής αναδεικνύει ένα πρότυπο δημόσιας πολιτικής που δικαιολογείται ως προς τη 

δυνατότητα του να ανταπεξέλθει στη συνθετότητα των προβλημάτων. Η ΣτΛ 

εννοιολογείται ως μέσο ολοκλήρωσης πρώην διακριτών πεδίων σε ένα συνεκτικό 

«όλο» αντανακλώντας επιπλέον και μια μακροπρόθεσμη λογική (Tucker 2003:12-



 214

13).115 Η βάση «συναίνεσης» της ΣτΛ επιβεβαιώνει την παραπάνω σκέψη, αφού η 

τελευταία στηρίχτηκε σε ευρύ συμβιβασμό που γράφων θεωρεί ότι εμπεριέχει τη 

λογική μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης έστω και σε ατελή μορφή. Η ΣτΛ ήταν το 

μέσο, αφενός για να καλυφθεί το διευρυνόμενο χάσμα ανάμεσα στην κοινωνική και 

την ολοένα και επιταχυνόμενη οικονομική ολοκλήρωση της δεκαετίας του 1990 

(Goetscy 2007:500) και αφετέρου για να αντιμετωπισθεί μια δύσκολη οικονομική 

συγκυρία συνεπικουρούμενη από δημογραφικές αδυναμίες και ελλείμματα στον 

τομέα της οικονομίας της γνώσης (Begg 2008:429). Ο συμβιβασμός αυτός, 

επιτεύχθηκε μέσω της διεύρυνσης του πεδίου δράσης της Ένωσης με τις θεματικές 

της κοινωνικής πολιτικής και πολιτικής απασχόλησης ως το αντιστάθμισμα του 

στόχου της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς που εμπεριείχε η ΣτΛ, με αντίτιμο όμως 

ευρείς και «επώδυνες» μεταρρυθμίσεις στις «δύσκολες» διαστάσεις του ευρωπαϊκού 

κοινωνικού παραδείγματος την απασχόληση και την κοινωνική προστασία. Τη λογική 

ενός διπλού συμβιβασμού επισημαίνουν και οι Borrás και Jacobsson (2004). Από τη 

μία, της κατανόησης ότι οι υφιστάμενες στρατηγικές ενίσχυσης των οικονομικών 

επιδόσεων αποτελούν αναγκαίες αλλά όχι επαρκείς συνθήκες για την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας, γεγονός που οδηγεί στην παραδοχή της περιπλοκότητας της 

οικονομίας της γνώσης που αποζητά νέες γραμμές πλεύσης. Από την άλλη, στο 

κοινωνικό πεδίο, η λογική της εναρμόνισης μέσω του δικαίου στο επίπεδο της 

Ένωσης, ερχόταν πλέον σε σύγκρουση τόσο με την πραγματικότητα των 

διαφορετικών κοινωνικών κρατών όσο και με τις διαφοροποιημένες αντιλήψεις του 

εύρους και των μορφών κοινωνικής προστασίας, κατάσταση που οδηγεί σε  μη 

πολιτική υποστήριξη για επιπλέον μεταφορά νομοθετικών αρμοδιοτήτων από το 

εθνικό κοινωνικό πεδίο προς την Ένωση (Borrás and Jacobsson 2004:190). 

Επιπλέον και ενισχυτικά στα παραπάνω, λειτουργεί και η προσπάθεια 

πρωτοβουλιακού χαρακτήρα αντίδρασης απέναντι στο φαινόμενο της 

παγκοσμιοποίησης μέσω της εξεύρεσης σημείων ισορροπίας ανάμεσα στη ρύθμιση 

και την απορρύθμιση και στα κράτη μέλη και την Ένωση μέσω καινοτόμων 

ρυθμιστικών μορφών διακυβέρνησης (ΑΜΣ, διαδικασία της Λισσαβώνας). 

Η ολιστική προσέγγιση εκδηλώνεται μέσα από την υιοθέτηση των τεσσάρων 

βασικών στοχεύσεων της ΣτΛ, που ναι μεν στοχεύουν να αυξήσουν την 

αποτελεσματικότητα και την ισότητα εντός των κρατών μελών των οικονομιών και 
                                                 
115 Είναι χαρακτηριστικό ότι ο αρχικός σχεδιασμός της ΣτΛ ήταν δεκαετής και οι στόχοι της ΑΜΣ 
εμπεριείχαν μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους. 
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των κοινωνιών τους, αλλά το επιχειρούν σε ένα αντιφατικό πλαίσιο που ορίζεται από 

την ετερότητα των καπιταλιστικών μορφών ανάπτυξης που έχουν εθνικά υιοθετηθεί 

(Amable, 2003, Sapir 2005).  

Προς επίρρωσιν των παραπάνω, λειτουργεί η επιλογή των πεδίων πολιτικής για 

την εφαρμογή της ΣτΛ, που εμπίπτουν είτε στην κατηγορία των πολιτικών που 

ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, την πολιτική έρευνας και τεχνολογίας, την 

αναπτυξιακή πολιτική, πολιτική επί των επιχειρήσεων, την πολιτική της εσωτερικής 

αγοράς, τη μακροοικονομική πολιτική, είτε στην κατηγορία των πολιτικών πρόνοιας 

και κοινωνικής προστασίας (ενεργητικές κοινωνικές πολιτικές, επένδυση στο 

ανθρώπινο δυναμικό, εκπαιδευτική πολιτική, πολιτική απασχόλησης και κοινωνικής 

ενσωμάτωσης). 

Αναφορικά με τη διάσταση της υιοθέτησης συγκεκριμένων αξιακών νορμών, 

αυτή εδράζεται στον ισχυρισμό της ΣτΛ ότι οι αντιφάσεις της παγκοσμιοποίησης και 

της κοινωνικής προστασίας μπορούν να υπερκεραστούν με τον εκσυγχρονισμό της 

ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου, με υγιείς μακροοικονομικές πολιτικές και 

πολιτικές απασχόλησης με ενεργητικό χαρακτήρα. Ο συγκερασμός της 

ανταγωνιστικότητας και της κοινωνικής συνοχής γίνεται αντιληπτός είτε ως μέσο που 

ευνοεί τους μετριοπαθείς μεταρρυθμιστές (Trubek and Mosher 2002), είτε ως μέσο 

ανάδειξης ενός υβριδικού κράτους πρόνοιας (Hemmerijck 2002, Zeitlin 2002). Η 

δεύτερη αντίληψη συνδέεται με την παροχή μιας πλατφόρμας ιδεών που ευνοεί τους 

δρώντες με προσανατολισμούς υπέρ ενός «κοινωνικού» επαναπροσδιορισμού του 

ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου στο πλαίσιο μιας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας 

της γνώσης, που ενώπιον του «σκληρού» δικαίου της απελευθέρωσης της αγοράς 

προτάσσει τη γνώση και τις αξίες, συγκροτώντας ένα υπερεθνικό δημόσιο χώρο 

κοινωνικής ρύθμισης της ενωσιακής αγοράς (Tucker 2003:14). 

Τέλος, οι διαδικαστικές νόρμες που υιοθετεί η ΣτΛ ανταποκρίνονται στο 

χαρακτηριστικό των ιδεολογιών περί προσδιορισμού του ρόλου της κυβέρνησης και 

του ρόλου της απέναντι στην κοινωνία. Ο Tucker (2003:15) διαπιστώνει τρεις 

βασικές διαστάσεις των διαδικαστικών νορμών: 

 

• την αξιακή δέσμευση για συμμετοχή όλων των κυβερνητικών επιπέδων σε μια 

δικτυακή προσέγγιση επίλυσης προβλημάτων. Σε μια πλήρως αποκεντρωμένη 

προσέγγιση σε συνδυασμό με την αρχή της επικουρικότητας η Ένωση, τα κράτη 

μέλη, οι περιφέρειες, το τοπικό επίπεδο οι κοινωνικοί εταίροι και η κοινωνία των 
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πολιτών (ΜΚΟ, εταιρείες) εμπλέκονται ενεργά σε διάφορες μορφές συμπράξεων 

(Lisbon European Council Conclusions, 2000). Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Begg 

με κριτική διάθεση και ανιχνεύοντας τη λογική της ΣτΛ, αν και καταλήγει στη 

διαπίστωση ότι η ΣτΛ ως διαδικασία συντονισμού είναι ελλιπώς διαρθρωμένη 

(Begg 2008:434), η ενσωματική διάσταση αυτής ιδιαίτερα με τη αναθεώρηση του 

2005 είναι ενισχυμένη συγκροτώντας μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση 

διακυβέρνησης ανάμεσα στην Κοινότητα και τα κράτη μέλη (Begg 2008:433), 

• την αξιακή δέσμευση για μια θεσμοποιημένη διαδικασία μάθησης που 

αναδεικνύει τη συλλογική αναστοχαστική διαδικασία της ΣτΛ,  

• τη θεσμοποίηση της διαδικασίας με κεντρικό άξονα την έννοια του συντονισμού.  

 

Χαρακτηριστική είναι η διαπίστωση ότι ο κεντρικός χαρακτήρας δεν 

αμφισβητήθηκε ούτε κατ’ ελάχιστο κατά τη διάρκεια αναθεώρησης της ΣτΛ (2005), 

όπου ναι μεν διαπιστώθηκαν ελλείμματα στην εφαρμογή, αλλά η Επιτροπή κατέληξε 

στο συμπέρασμα ότι οι όποιες αδυναμίες θα μπορούσαν να θεραπευθούν από μια 

διαφορετική μορφή συντονισμού, με άλλα λόγια δεν ετέθη το ζήτημα ότι η μέθοδος 

του συντονισμού αποτελούσε λάθος προσέγγιση (Begg 2008:427). 

Η ΣτΛ δύναται να αναφερθεί ως το παράδειγμα έκφρασης του φαινομενικά 

παράδοξου συνδυασμού: (α) ενός αυξανόμενου κατακερματισμού στο αντικειμενικό 

(αυξανόμενος ρόλος των ενδο- και υπο-εθνικών συλλογικοτήτων), υποκειμενικό 

(συνθετότητα των ταυτοτήτων) και ενδο- υποκειμενικό επίπεδο και (β) μιας 

αναζήτησης λύσεων στο επίπεδο των ευρωπαϊκών θεσμίσεων και της ευρωπαϊκής 

αρχιτεκτονικής που σύμφωνα με το Λάβδα (2002:77) χαρακτηρίζει τη μετά-εθνική 

ευρωπαϊκή πολιτική.  

Η λογική που υιοθετεί η ΣτΛ για την επίλυση των προβλημάτων που καλείται να 

αντιμετωπίσει βασίζεται στη «διαρθρωτική μεταρρύθμιση», βασική διάσταση της 

οποίας αποτελεί η διακυβέρνηση και η ικανότητα των θεσμών να πείσουν τα 

αντιτιθέμενα συμφέροντα για τα πλεονεκτήματα της όποιας νέας εφαρμογής. Αυτό 

όμως που πρέπει να τονιστεί και αποτελεί το λιγότερο προφανές αλλά ίσως και το 

σημαντικότερο, είναι ότι η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα των διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων πολλαπλασιάζεται όταν αυτή καθίσταται μέρος μιας διαδικασίας 

συντονισμού (Begg 2008:430). 
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3.6. Η Ανοιχτή Μέθοδος Συντονισμού  

 

Η ΑΜΣ όπως προσδιορίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβώνας (23-24 

Μαρτίου 2000), περιελάμβανε τέσσερα βασικά σημεία (Lisbon European Council 

Conclusions 2000): 

 

(α) καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών από την Ένωση συνδυασμένων με 

συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για την επίτευξη βραχυπρόθεσμων, 

μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων,  

(β) καθορισμό ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών και σημείων αναφοράς και 

αξιολόγησης με μέτρο τα καλύτερα αποτελέσματα παγκοσμίως, προσαρμοσμένων 

στις ανάγκες διαφόρων των κρατών μελών και τομέων, ως μέσο σύγκρισης των 

βέλτιστων πρακτικών, 

(γ) μεταφορά των ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών στις εθνικές και 

περιφερειακές πολιτικές, με τον καθορισμό ειδικών στόχων και τη θέσπιση μέτρων, 

λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές και περιφερειακές ιδιομορφίες.  

(δ) περιοδική παρακολούθηση, αξιολόγηση και επανεξέταση από ομότιμους υπό 

μορφή αλληλοδιδακτικών διαδικασιών.  

 

Η Νικολακοπούλου-Στεφάνου (2006α: 85-93), περιγράφει την ΑΜΣ ως μια 

εθελοντική διαδικασία προσέγγισης προκαθορισμένων στόχων ή σημείων αναφοράς 

που το ίδιο το κράτος θέτει στον εαυτό του, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον 

τέσσερις βασικές συνιστώσες (Νικολακοπούλου-Στεφάνου 2006β: 303-304): τον από 

κοινού προσδιορισμό των προς επίτευξη στόχων και κατευθυντηρίων γραμμών, τα 

μέσα μέτρησης και αξιολόγησης των επιδόσεων των κρατών μελών (στατιστικές, 

ποιοτικοί και ποσοτικοί δείκτες), τη συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων των 

κρατών μελών και την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών. Στις παραπάνω 

συνιστώσες, προστίθενται η πολυεπίπεδη παρακολούθηση και η υλοποίηση μέσω της 

εγχώριας πολιτικής και νομοθεσίας χωρίς τη νομοθετική παρέμβαση της Ένωσης 

(Radaelli 2003b:15). 

Σε επίπεδο ιδεών διαπιστώνεται ότι η ΑΜΣ στηρίζεται σε μια εξάγωνη βάση 

αρχών: τον εθελοντισμό, την επικουρικότητα, την ευελιξία, τη συμμετοχή, την 

ολοκλήρωση σε επίπεδο δημόσιων πολιτικών και την πολυεπίπεδη ολοκλήρωση σε 
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επίπεδο διακυβέρνησης (Jacobsson 2001, Jacobsson and Schmid 2003, Scott and 

Trubek 2002).  

Η ΑΜΣ, σε αντιδιαστολή με την Κοινοτική Μέθοδο, αποτελεί μια ευέλικτη 

ανοιχτού ρυθμιστικού χαρακτήρα μέθοδο που υιοθετεί τη λογική του μη 

υποχρεωτικού χαρακτήρα των κανόνων και τον πλουραλισμό των δρώντων 

(Dehousse 2002b, Goetschy 2003b:5, Borrás and Jacobsson 2004). Αντιπροσωπεύει 

μια νέα προσέγγιση διακυβερνητικής σε επίπεδο Ένωσης, αφού ούτε αποσκοπεί σε 

εναρμόνιση, ούτε αποτελεί τυπική φόρμα διακυβερνητικής προσέγγισης, 

αποτελώντας τον «τρίτο δρόμο» (Dehousse 2002b, Zeitlin 2005b). Η Goetschy 

(2003b), επιχειρώντας να διακρίνει την ΑΜΣ από τις κλασικές μεθόδους εναρμόνισης 

ή αμοιβαίας αναγνώρισης, συνοψίζει τα βασικά χαρακτηριστικά της ΑΜΣ στο μη 

υποχρεωτικό χαρακτήρα, την ευελιξία, τον ανοιχτό χαρακτήρα του πεδίου και της 

δράσης, την αποκεντρωμένη φύση της διαδικασίας και τον πλουραλισμό των 

δρώντων, των επιλογών και των προσανατολισμών. 

Στο πνεύμα αυτό η ΑΜΣ, επιχειρεί αφενός να διατηρήσει όπου αυτό είναι δυνατό 

τις αρμοδιότητες στο εθνικό επίπεδο (Borrás and Jacobsson 2004:197), ενώ 

ταυτοχρόνως λειτουργεί συμπληρωματικά στα υπάρχοντα ενωσιακά εργαλεία 

πολιτικής (νομοθεσία, συλλογικές συμφωνίες, κοινωνικός διάλογος, διαρθρωτικά 

ταμεία (Goetschy 2003a:79). Ο Vandenbroucke (2002a) περιγράφει την ΑΜΣ: 

 

Ως αμοιβαία διαδικασία ανάδρασης, σχεδιασμού, εξέτασης, σύγκρισης 

και προσαρμογής [...] των πολιτικών των κρατών μελών στη βάση 

κοινών σκοπών. 

 

Ο Zeitlin (2005b), τονίζει το συντονισμό ανοιχτού και ευέλικτου χαρακτήρα 

βασιζόμενο στην ανάπτυξη στόχων, στη δημοσίευση επιδόσεων και στον κοινό 

ορισμό πολιτικών. Υπό το πνεύμα, αυτό συμφωνίες εθελοντικού χαρακτήρα 

προσαρμόζονται ταχέως στις εξελισσόμενες τεχνικές, οικονομικές και κοινωνικές 

περιστάσεις, ενώ η συρρύθμιση θεωρείται ότι μπορεί να επιλύσει σύνθετης φύσεως 

προβλήματα εάν ο τομέας πολιτικής ευνοεί τη συμμετοχή δημόσιων και ιδιωτικών 

φορέων (Heritier 2003:103). Ο μη υποχρεωτικός χαρακτήρας της ΑΜΣ συχνά 

αποτελεί αιτία ταξινόμησης της τελευταίας στις μορφές τού «ήπιου» δικαίου, υπό την 

έννοια ότι οι συλλογικές συστάσεις, η εποπτεία, η παρακολούθηση καθώς και η 

θέσπιση ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών ταιριάζουν με την ευρεία παράδοση του 
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«ήπιου» δικαίου της Ένωσης (Jacobsson and Borrás 2004:188). Ωστόσο οι Borrás και 

Jacobsson διατυπώνουν επτά βασικές διαφορές της ΑΜΣ με το «ήπιο» δικαίο, 

καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η ΑΜΣ αποτελεί περισσότερο μια πολιτική και 

λιγότερο μια νομική διαδικασία, με αποτέλεσμα να προτιμάται ο όρος της «ήπιας» 

διακυβέρνησης αντί του «ήπιου» δικαίου (Trubek and Trubek 2005a, Borrás and 

Jacobsson 2004:188-189).  

Παράλληλα, η αρχική εκτίμηση περί νεωτερισμού δεν ευσταθεί τουλάχιστον ως 

προς τα βασικά χαρακτηριστικά της μεθόδου, αφού αυτά ήδη είχαν ενσωματωθεί σε 

εργαλεία πολιτικής τόσο από την Κοινότητα κατά τη δεκαετία του 1990, όσο και από 

άλλους διεθνείς οργανισμούς. Υπό αυτές τις συνθήκες καθίσταται εύστοχη η 

παρατήρηση του Radaelli (2003b:17), περί της λειτουργίας της ΣτΛ «ως σημείου 

συνάντησης υπαρχουσών αλλά κατακερματισμένων πολιτικών πρακτικών 

διαμόρφωσης σε μια νέα διαλεκτική». 

Η ΑΜΣ αποτελεί μια νομιμοποιημένη διαλεκτική, που παρέχει στους σχεδιαστές 

δημόσιας πολιτικής ένα κοινό λεξιλόγιο (Radaell 2003a:51) και ένα κοινό στόχο, την 

ανάδειξη της Ευρώπης ως την πιο ανταγωνιστική κοινωνία γνώσης στον κόσμο 

(Tucker 2003:11). Προσανατολίζει τη νέα διαλεκτική στις αρχές της εταιρικής 

διαχείρισης: ποσοτικοί και ποιοτικοί δείκτες ελέγχου, ευέλικτη ρύθμιση, αυτό-

αξιολόγηση, εξέταση από ομολόγους. Κεντρικό στοιχείο αποτελεί η έννοια της 

αποτελεσματικότητας, που αποτελεί κοινό χαρακτηριστικό όλων των εργαλείων της 

νέας δημόσιας διαχείρισης υπό τη λογική της εστίασης της προσοχής στις εκροές 

(Caporaso and Wittenbrech, 2006:474). 

Έχοντας υπόψη την παρατήρηση περί άκυρης εκτίμησης του νεωτερικού 

χαρακτήρα που διατυπώθηκε πρωθύστερα, εάν θέλουμε να κατανοήσουμε την ΑΜΣ 

θα πρέπει να εμβαθύνουμε στους δομικούς λόγους που αναδεικνύουν την ΑΜΣ, με 

άλλα λόγια να εξηγήσουμε το «πώς» και το «γιατί» καταλήξαμε σε συγκεκριμένες 

επιλογές. 

 

3.6.1. Οι απαρχές της Ανοιχτής Μεθόδου Συντονισμού  

 

Ο Barani (2006:1-3) διαπιστώνει, ότι μια εκ των σημαντικότερων προκλήσεων του 

συστήματος διαμόρφωσης πολιτικής της Ένωσης, αποτελεί η εύρεση τρόπων 

διατήρησης της ικανότητας να λειτουργεί και ταυτοχρόνως να προσαρμόζει τους 
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μηχανισμούς επίλυσης προβλημάτων, στις μεταβαλλόμενες συνθήκες των 

ρυθμιστικών πολιτικών. 

Στη λογική της παραπάνω διατύπωσης η κατανόηση και η αξιολόγηση της ΑΜΣ 

δεν προκύπτει στο κενό αλλά τελεί σε πλήρη συνάρτηση με τις ιστορικές συνθήκες 

που επέβαλαν μεθοδολογικές καινοτομίες, προπομπούς της ΑΜΣ. Τέσσερις βασικοί 

σταθμοί στην ιστορία της πολιτικής και οικονομικής εξέλιξης της Ένωσης, μπορούν 

να καταγραφούν ως προάγγελοι της ΑΜΣ της Λισσαβώνας του 2000: 

Συνθήκη του Μάαστριχτ και ΟΝΕ. Η Συνθήκη του Μάαστριχτ με τη θέσπιση των 

κριτηρίων για την ένταξη στην ΟΝΕ και τον τρόπο λειτουργίας του μηχανισμού 

διευκόλυνε την ανάδυση της ΑΜΣ (Pochet et al. 2001: 291-307). Υπό τη βαθιά 

επιρροή των συντηρητικών–νεοφιλελεύθερων πολιτικών σχηματισμών που ήταν τότε 

επί κεφαλής των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, η Συνθήκη του Μάαστριχτ στόχευσε 

στην εγκαθίδρυση της ΟΝΕ μέσω της «βιώσιμης σύγκλισης των οικονομικών 

επιδόσεων των κρατών μελών» (άρθρο 99 της Συνθήκης για την Ε.Ε.). Στο πνεύμα 

αυτό, ως νέα μέθοδο συντονισμού των μακροοικονομικών πολιτικών πολιτικής 

εισήχθησαν οι Γενικοί Προσανατολισμοί Οικονομικής Πολιτικής (ΓΠΟΠ), ενώ το 

1997 με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ θεσπίζεται επιπλέον το Σύμφωνο Σταθερότητας 

και Ανάπτυξης. Τα δύο αυτά εργαλεία διακρίνονταν από μια δήλωση και δύο 

κανόνες. Οι ΓΠΟΠ παρείχαν κατευθυντήριες γραμμές για τις εθνικές οικονομικές 

πολιτικές και προέβλεπαν πολυμερή εποπτεία, ενώ το Σύμφωνο Σταθερότητας 

επιδιώκει δημοσιονομική πειθαρχία προβλέποντας διαδικασία παρακολούθησης. Οι 

ΓΠΟΠ εξέδιδαν μη δεσμευτικές συστάσεις στα μη συμμορφωθέντα κράτη μέλη, ενώ 

το Σύμφωνο εμπεριέχει έναν προληπτικό μηχανισμό και μια δέσμη κανόνων με 

δεσμευτική ισχύ (όχι υπέρβαση του 3% του δημοσιονομικού ελλείμματος του ΑΕΠ 

και σε περίπτωση υπέρβασης πρόβλεψη τυπικών κυρώσεων). Η διαδικασία των 

ΓΠΟΠ προσδιορίζεται ως το πρώτο είδος ΑΜΣ (Hodson Maher 2001:36), ενώ το 

Σύμφωνο Σταθερότητας αν και υιοθετεί στοιχεία υποχρέωσης, ωστόσο περιλαμβάνει 

και αξιολόγηση παραπέμποντας στον ιδεότυπο της ΑΜΣ (Goetschy:2003b:14). Η 

«ήπια» (ΓΠΟΠ) και η πιο «αυστηρή» μορφή οικονομικού συντονισμού, 

αντανακλούσαν τη δέσμευση των κρατών μελών να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές 

πολιτικές και να τις συντονίσουν με το Συμβούλιο ώστε να πετύχουν κοινούς 

στόχους, περιλαμβάνοντας τη βιώσιμη και μη πληθωριστική ανάπτυξη (Hodson and 

Maher 2001).  
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Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Έσσεν. Η άσχημη κατάσταση της ευρωπαϊκής 

οικονομίας και η συνειδητοποίηση ότι η ολοκλήρωση είχε προσηλωθεί στο στόχο της 

ενιαίας αγοράς, αγνοώντας το «κατεπείγον» του θέματος της ανεργίας (Schafer 

2004:8), οδήγησαν στη Σύνοδο κορυφής του Έσσεν (1994) όπου τα κράτη μέλη 

υιοθέτησαν αριθμό εργαλείων πολιτικής εθελοντικού χαρακτήρα (νομικά μη 

δεσμευτικών μηχανισμών) για την καταπολέμηση της ανεργίας. Προς αποφυγή 

ανάμειξης της Επιτροπής στην εγχώρια διαμόρφωση δημόσιας πολιτικής, τα κράτη 

μέλη κατέληξαν σε «ήπιας» μορφής προσεγγίσεις, υπό τη μορφή συστάσεων που θα 

ενσωματώνονταν σε πολυετή προγράμματα πολιτικής καταρτισμένα από αυτά, 

λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα οικονομικά και κοινωνικά τους χαρακτηριστικά 

(Essen European Council Conclusions 1994). Στο πνεύμα αυτό η Επιτροπή και τα 

Συμβούλια Απασχόλησης και Οικονομικών Υποθέσεων θα παρακολουθούσαν τις 

εθνικές εξελίξεις και θα συνέτασσαν εκθέσεις προόδου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. 

Υπό αυτή τη διαδικασία, βασικά χαρακτηριστικά της ΑΜΣ όπως η ύπαρξη κοινών 

στοχεύσεων, η εθνική εφαρμογή και η εποπτεία από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 

θεσπίζονται ήδη από το 1994 (Schafer 2004:9). 

Απασχόληση και η Διαδικασία του Λουξεμβούργου. Με δεδομένο ότι οι δύο 

συνιστώσες της συγκεκριμένης ενότητας θα αποτελέσουν αντικείμενου του επόμενου 

κεφαλαίου για την ΕΣΑ, η αναφορά μας θα είναι περιεκτική διατυπώνοντας μόνο τα 

κύρια σημεία αυτών. Η αποτυχία της μεθόδου του Συμβουλίου του Έσσεν λόγω 

έλλειψης μηχανισμού παρακολούθησης (De la Porte, Pochet, Room 2001a:295), η 

μεταβολή των δρώντων για να χρησιμοποιήσουμε το πρότυπο των τριών βημάτων 

του Pierson116 με την ανάληψη των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων από 

σοσιαλδημοκρατικά κόμματα (κυρίως Μ. Βρετανία με το New Labour και Γαλλία με 

τους σοσιαλιστές), η υποστήριξη των νεοεισελθόντων κρατών (Schafer 2004:9), η 

                                                 
116Ο Pierson (1996b) βασίζεται στην υπόθεση διακυβερνητικού χαρακτήρα ότι οι κυβερνήσεις δεν 
δέχονται στις διαπραγματεύσεις συμβιβασμούς που αντίκειται στα συμφέροντά τους. Παρατηρεί 
ωστόσο ότι συν τω χρόνω υφίσταται αποκλίσεις ανάμεσα στις θεσμικές προτιμήσεις και στις 
πραγματικές λειτουργίες τους. Εντοπίζει τέσσερις βασικούς λόγους για αυτό: αυτόνομη δράση 
υπερεθνικών δρώντων, περιορισμένος χρόνος λήψης αποφάσεων, μη σκόπιμες συνέπειες, δρώντες με 
διαφορετικές προτιμήσεις έρχονται στο προσκήνιο. Το πρότυπο των τριών βημάτων συγκροτείται στην 
λογική το είδος του θεσμού που δημιουργείται, και η μέθοδος διακυβέρνησης που θα υιοθετηθεί 
εξαρτάται από τους συμβιβασμούς που θα καταλήξουν οι δρώντες. Στη χρονική στιγμή t1 που οι 
θεσμοί μόλις έχουν δημιουργηθεί η όποια αλλαγή χρειάζεται ομοφωνία, τη χρονική στιγμή t2 η 
μέθοδος διακυβέρνησης επιδρά στην εθνική πολιτική είτε περιορίζοντας είτε διευκολύνοντας 
συγκεκριμένους τομείς πολιτικής (για παράδειγμα εξευρωπαϊσμός). Στην χρονική στιγμή t3 ένας νέος 
δρων εμφανίζεται στο προσκήνιο που ωστόσο δεν μπορεί να αλλάξει τα προηγούμενα βήματα και ο 
χώρος κινήσεων είναι περιορισμένος. Υπό αυτές τις συνθήκες το εύρος των επιλογών δημόσιας 
πολιτικής ή των διαθέσιμων εργαλείων είναι σχετικά περιορισμένο στο τέλος του κύκλου. 
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επιδεινούμενη κατάσταση της οικονομίας και κυρίως της απασχόλησης συνετέλεσαν 

ώστε να γίνει δυνατή η σύνταξη ξεχωριστού κεφαλαίου για την απασχόληση στη 

Συνθήκη του Άμστερνταμ με τη θέσπιση της ΕΣΑ και του οποίου το πρακτικό 

περιεχόμενο προσδιορίστηκε στη διαδικασία του Λουξεμβούργου (1997). Η ΕΣΑ 

αναπτύσσεται σε μια διαδικασία αποτελούμενη από ετήσιες ευρωπαϊκές 

κατευθυντήριες γραμμές, Εθνικά Σχέδια Δράσης (νυν Εθνικά Προγράμματα 

Μεταρρυθμίσεων) και διαδικασία ετήσιων συστάσεων από το Συμβούλιο στα κράτη 

μέλη, ενώ ταυτοχρόνως αποτελεί μέρος του δεκαετούς σχεδιασμού της ΣτΛ με τη 

θέσπιση του στόχου απασχόλησης του 70% (60% για τις γυναίκες) μέχρι το 2010. 

Προβλέπει ποιοτικούς στόχους εθελοντικού χαρακτήρα, με έντονα τεχνικά 

χαρακτηριστικά και άρα απολιτικοποιημένα, ενώ θέτει ως βασικούς στόχους την 

επίτευξη της μάθησης και της δόμησης εμπιστοσύνης ανάμεσα στους δρώντες (de la 

Porte, Pochet Room 2001a:296).  

Η διαδικασία του Κάρντιφ. Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορούσε τις 

διαρθρωτικές οικονομικές μεταρρυθμίσεις ώστε να επιτευχθεί η πλήρης εφαρμογή 

της ενιαίας αγοράς, στοχεύοντας στην αναβαθμισμένη ανταγωνιστικότητα της 

οικονομίας μέσω της απελευθέρωσης των αγορών προϊόντων, κεφαλαίου και 

υπηρεσιών, καθώς και των ευέλικτων αγορών εργασίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

εκπόνησε σχέδιο δράσης με κεντρικό σημείο αναφοράς το συντονισμό των 

διαρθρωτικών οικονομικών πολιτικών, ώστε να βελτιωθεί η συνοχή των 

μεταρρυθμίσεων και να επιτευχθεί καλύτερος συντονισμός των διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων και των μακροοικονομικών πολιτικών. Για το σκοπό αυτό 

εκπονούνταν ετήσιες εκθέσεις από τη Γενική Διεύθυνση της Εσωτερικής Αγοράς, 

διεξάγονταν διαδικασία παρακολούθησης και συντάσσονταν ετήσια έκθεση από 

τεχνική επιτροπή του ECOFIN. Η αναφορά στη συγκεκριμένη διαδικασία γίνεται 

περισσότερο για λόγους που συνδέονται με την εμπέδωση της ιδέας του συντονισμού 

των πολιτικών και λιγότερο με την ύπαρξη εμβρυικών ομοιοτήτων με την ΑΜΣ της 

ΣτΛμ117αφού υφίστανται δύο βασικά στοιχεία διαφοροποίησης αφενός η απουσία των 

ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών και αφετέρου η απουσία συμμετοχής των 

κοινωνικών εταίρων (Goetschy 2003b:15). 

 

                                                 
117 Η διαδικασία του Κάρντιφ γίνεται αντιληπτή ως εργαλείο απορρύθμισης αφού αποφεύγονται 
αναφορές που υποδηλώνουν προσπάθεια επίτευξης ισορροπίας κοινωνικών και οικονομικών 
στοχεύσεων όπως επιχειρεί η ΣτΛ. 
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3.6.2. Ο πολιτικός κύκλος της Ανοιχτής Μεθόδου Συντονισμού 

 

Σε θεωρητικό επίπεδο η διαδικασία της ΑΜΣ περιλαμβάνει όλα τα επίπεδα 

διακυβέρνησης: τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, τα κράτη μέλη, περιφερειακές και 

τοπικές μονάδες καθώς τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών 

(βλέπε Διάγραμμα 3.2).  

Ο Hughes (2001), επισημαίνει τέσσερα στάδια ανάλυσης της ΑΜΣ. Στο πρώτο 

στάδιο, οι διαφορετικές συνθέσεις του Συμβουλίου συμφωνούν σε συγκεκριμένους 

στόχους ανά πεδίο πολιτικής που εφαρμόζεται η ΑΜΣ, στο δεύτερο  τα κράτη μέλη 

μετατρέπουν τις κατευθυντήριες γραμμές σε εθνικές και περιφερειακές πολιτικές με 

συγκεκριμένες στοχεύσεις, στο τρίτο το Συμβούλιο συμφωνεί στη θέσπιση 

ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών και σημείων αναφοράς για τον εντοπισμό των 

βέλτιστων πρακτικών και στο τέταρτο στάδιο υφίσταται η εποπτεία και η αξιολόγηση 

των επιδόσεων των κρατών μελών, σε σχέση με τους διακηρυγμένους στόχους. 

Ένας ισχυρός και διευρυμένος ρόλος αποδίδεται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 

οποίο τοποθετείται στο κέντρο του πολιτικού κύκλου της ΑΜΣ και στο οποίο 

αποφασίζονται οι τελικοί στόχοι της Ένωσης. Εν όψει αυτών, θεσπίζονται 

συγκεκριμένοι στόχοι στα πλαίσια διακριτών πεδίων πολιτικής εντός των οποίων η 

ΑΜΣ εφαρμόζεται. Η προετοιμασία των διαφορετικών σχηματισμών του 

Συμβουλίου, πραγματοποιείται από τεχνικές επιτροπές που διαθέτουν την εντολή 

ανάληψης των τεχνικών πτυχών, κυρίως της επιλογής των δεικτών και των σημείων 

αναφοράς στη βάση των προτάσεων της Επιτροπής. Η πρόοδος που επιτυγχάνεται σε 

κάθε τομέα εξετάζεται στην ετήσια εαρινή Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που 

επικεντρώνεται στις κοινωνικές και οικονομικές πολιτικές (De la Porte 2002:44).  

Κατά το στάδιο υλοποίησης της ΑΜΣ ο ρόλος του συντονισμού αναλαμβάνεται 

από την Επιτροπή, η οποία: προτείνει κατευθυντήριες γραμμές, οργανώνει την 

ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών, προτείνει ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες 

ελέγχου και σημεία αναφοράς, παρέχει υποστήριξη κατά τη διάρκεια της εφαρμογής 

εποπτεύει, αξιολογεί και συνεισφέρει στο διεξαχθέντα διάλογο μέσω κειμένων, 

προτάσεων και εκθέσεων ανάλυσης των επιδόσεων των κρατών μελών.  

Η τελευταία αυτή διάσταση της συνεισφοράς της Επιτροπής, στοιχειοθετεί και την 

ύπαρξη διαδικασίας κοινωνικοποίησης των δρώντων μέσω εσωτερίκευσης των 
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προσλήψεων και των στοχεύσεων της Επιτροπής, θέση που παραπέμπει ευθέως σε 

γνωσιακές διεργασίες του κοινωνιολογικού θεσμισμού. (De La Porte 2002:44). 

Στο επίπεδο των κρατών μελών, πέρα από τον κεντρικό τους ρόλο στο Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο και στη θέσπιση των κατευθυντηρίων γραμμών, καταρτίζουν τα Εθνικά 

Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων (πρώην Εθνικά Σχέδια Δράσης) που περιλαμβάνουν 

τα μέτρα και το χρονοδιάγραμμα για την προώθηση των στοχεύσεων της ΣτΛ. 

Σε εθνικό επίπεδο, η κοινωνία των πολιτών, οι κοινωνικοί εταίροι και οι ΜΚΟ 

συμμετέχουν (τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο) στην προετοιμασία των εθνικών 

στρατηγικών. Η συμμετοχή τουλάχιστον των κοινωνικών εταίρων είναι ανάλογη του 

βαθμού σπουδαιότητας του εθνικού κοινωνικού διαλόγου, ενώ σε επίπεδο ΜΚΟ και 

κοινωνίας των πολιτών εξασφαλίζεται τουλάχιστον η ενημέρωση τους για τις 

τρέχουσες εξελίξεις (Biaggi 2000).  

Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις δεν υφίσταται αυστηρές κυρώσεις σε περίπτωση 

παραβίασης των συστάσεων. Επαφίεται στα κράτη μέλη να τις ακολουθήσουν, 

γεγονός που σε συνδυασμό με την αρχή της επικουρικότητας (De La Porte 2002:44) η 

αναμενόμενη ολοκλήρωση ή ο εξευρωπαϊσμός κατά τη γνώμη του γράφοντος 

εκδηλώνεται ως αποτέλεσμα διάχυσης της πληροφορίας και της διαδικασίας μάθησης 

και όχι από την επιβολή νομοθεσίας εκ των άνω. 

 

Διάγραμμα 3.2. Ο πολιτικός κύκλος της Ανοιχτής Μεθόδου Συντονισμού 

 
Επεξεργάζεται προτάσεις για τις Κατευθύνσεις  
και αξιολογεί την υλοποίηση 
 
                                                   Ευρωπαϊκό Συμβούλιο                      Αποφασίζει για τις Κατευθύνσεις  
 
 
   Ευρωπαϊκή Επιτροπή                                                                                      Κράτη Μέλη 
 
 
 Ετήσιες Εκθέσεις Προόδου                                                        Εθνικά Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων 
 
                                                                   Διαβούλευση 
 
 
 
 
                                           Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συνδεόμενες επιτροπές 
 
Πηγή: Προσαρμοσμένο από Schmid (2004)  
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3.6.3. Τα πεδία πολιτικής της Ανοιχτής Μεθόδου Συντονισμού  

 

Ως βασικό μεθοδολογικό εργαλείο της ΣτΛ και με στόχο τη την ανταγωνιστικότερη 

και δυναμικότερη κοινωνία της γνώσης, σε ένα πλαίσιο ενίσχυσης της 

ανταγωνιστικότητας και εκσυγχρονισμού του συστήματος κοινωνικής προστασίας ,το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου 2000 διεύρυνε τη χρήση της ΑΜΣ σε 

διαφορετικά πεδία πολιτικής. Τα πεδία πολιτικής στην ανάπτυξη της ΣτΛ εμπίπτουν 

είτε στην κατηγορία των πολιτικών ενδυνάμωσης της ανταγωνιστικότητας, είτε στην 

κατηγορία των πολιτικών ευημερίας. Από τη μια η κοινωνία της πληροφορίας, η 

έρευνα, η αναπτυξιακή πολιτική, η πολιτική επί των επιχειρήσεων, η πολιτική της 

εσωτερικής αγοράς και η μακροοικονομική πολιτική και από την άλλη οι ενεργητικές 

κοινωνικές πολιτικές, η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, η εκπαιδευτική πολιτική, 

η πολιτική απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης. 

Η εμπειρική εξέλιξη της πραγματικότητας από την έναρξη της ΣτΛ ήταν 

αποκαλυπτική της τεράστιας ποικιλομορφίας που διακρίνει την εφαρμογή της ΑΜΣ, 

καθώς η κωδικοποίηση της ΑΜΣ στη ΣτΛ περιέγραφε την ιδεατή της μορφή –μορφή 

που μόνο η ΕΣΑ πλησιάζει εγγύτερα– αφού το κάθε πεδίο πολιτικής ανέπτυξε το δικό 

του τύπο ΑΜΣ βασισμένο στη ιδιαίτερη ιστορική διάστασή του, λογική και 

διαδικασία (Radaelli 2003b, Borrás and Jacobsson 2004).118 Επιπλέον μέσω 

πρωτοβουλιών της Επιτροπής και άλλων ευρωπαϊκών σωμάτων προτάθηκε η 

συγκρότηση διαδικασιών ομοιαζουσών προς την ΑΜΣ ως μηχανισμών 

παρακολούθησης που συμπληρώνουν τα  υπάρχοντα ενωσιακά νομοθετικά εργαλεία 

σε πεδία πολιτικής όπως της πολιτικής του περιβάλλοντος, της μετανάστευσης και 

                                                 
118 Οι Jacobsson και Borrás (2004:189-195) επιχειρούν να ταξινομήσουν τις πολιτικές που κάνουν 
χρήση της ΑΜΣ ανάλογα με το χαρακτήρα των πολιτικών, διακρίνοντας τρεις κατηγορίες στην πρώτη 
όπου τοποθετούνται πολιτικές που προηγούμενες προσπάθειες ισχυρότερων μορφών συντονισμού 
απέτυχαν εξαιτίας συγκεκριμένων εθνικών «ευαισθησιών» (πολιτική κοινωνική ενσωμάτωσης, 
συντάξεων πολιτικές έρευνας και τεχνολογίας), στη δεύτερη όπου τα παραδοσιακά ρυθμιστικά 
εργαλεία πολιτικής δεν αποτελούν την «πρώτη» επιλογή και η αποτυχία να συντονιστούν θα 
αποτελούσε αποτυχία των δημοσίων φορέων να επιδράσουν θετικά στην κοινωνία και την οικονομία 
(πολιτική απασχόλησης, πολιτική της κοινωνίας της πληροφορίας) και στην τρίτη που αφορά πολιτικές 
με υψηλόβαθμό αλληλεξάρτησης με το ενωσιακό επίπεδο (εθνικές οικονομικές πολιτικές). Ο Radaelli 
(2003b:31-39) ταξινομεί τις πολιτικές στο βαθμό εγγύτητας της ΑΜΣ που χρησιμοποιείται στο κάθε 
πεδίο με το αρχέτυπο πρότυπο της ΑΜΣ όπως περιγράφεται στη ΣτΛ διακρίνοντας τρεις κατηγορίες: 
την πρώτη όπου η ΑΜΣ είναι η βασική μέθοδος εργασίας (ΓΠΟΠ, ΕΕΣ, Κοινωνική Ενσωμάτωση, 
Συντάξεις,) η δεύτερη όπου μέρος των συνιστωσών της μεθόδου εργασίας ανταποκρίνονται στην ΑΜΣ 
(πολιτική Έρευνας και Τεχνολογίας,, εκπαίδευση, κοινωνία της πληροφορίας, περιβάλλον, υγεία) και 
τέλος πεδία πολιτικής όπου χρησιμοποιούνται συνδυασμοί εργαλείων και πρακτικών της ΑΜΣ χωρίς 
ωστόσο πρόθεση να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος (open coordination in disguise) κλασσική περίπτωση 
αποτελεί η φορολογική πολιτική.  
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του ασύλου, της υγιεινής και της ασφάλειας στο χώρο εργασίας (Zeitlin 2005c:5). 

Είναι χαρακτηριστική η αναφορά του Βέλγου υπουργού Vandenbroucke (2001:4), 

περιγράφοντας την ΑΜΣ ως «βιβλίου συνταγών μαγειρικής με συνταγές ελαφρότερες 

και βαρύτερες».  

Η ετερότητα των λογικών του συντονισμού σε συνδυασμό με το βαθμό της 

ευαισθησίας των εκάστοτε πεδίων πολιτικής, ερμηνεύει γιατί διαφορετικού τύπου 

συντονισμοί πολιτικής αναπτύχθηκαν ανά πεδίο πολιτικής υπό όρους μηχανισμών 

συμμόρφωσης, κανόνων ψηφοφορίας, συμμετοχής δρώντων, νομικής βάσης και 

βαθμού ακρίβειας ποιοτικών και ποσοτικών στόχων (Hartwig and Meyer 2002).119 Η 

παραπάνω ετερότητα αναπτύσσεται συνοπτικά στα επτά πεδία πολιτικής και 

λεπτομερώς στον πίνακα που παρατίθεται (Πίνακας 3.3). 

Συντονισμός δημοσιονομικών πολιτικών βασισμένος σε ποιοτικές παραμέτρους 

προσδιορισμένες από το Σύμφωνο Σταθερότητας. Μια πολυμερής διαδικασία 

παρακολούθησης συντάσσει συστάσεις και ένας μηχανισμός κυρώσεων 

ενεργοποιείται σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, όταν τα δημοσιονομικά ελλείμματα 

διευρύνονται. Ο πολιτικός κύκλος της μεθόδου βασίζεται σε ετήσια διαδικασία 

έκθεσης και ελέγχου. 

Συντονισμός μακροοικονομικών πολιτικών βασίζεται στις ΓΠΟΠ και 

συγκεκριμένοι δείκτες θεσπίζονται βάσει των οποίων οι εθνικές πολιτικές 

αξιολογούνται. Δεν υφίσταται κυρώσεις μη συμμόρφωσης, αλλά ατομικές συστάσεις 

και «πιέσεις» μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης. Ο πολιτικός κύκλος της μεθόδου 

βασίζεται σε ετήσια διαδικασία έκθεσης και ελέγχου. 

Συντονισμός πολιτικών απασχόλησης που βασίζεται στη Διαδικασία του 

Λουξεμβούργου. Τα Εθνικά Σχέδια Δράσης αξιολογούνται βάσει των 

κατευθυντηρίων γραμμών που έχουν διαμορφωθεί με την ΕΣΑ. Δεν υφίσταται 

κυρώσεις μη συμμόρφωσης, αλλά συστάσεις σε ατομικό επίπεδο και «πίεση» μέσω 

της παρακολούθησης και της αξιολόγησης. Ο πολιτικός κύκλος είναι ετήσιος. 

                                                 
119 Για μια ανασκόπηση του εύρους, του πεδίου των διαφορετικών ΑΜΣ στα διαφορετικά πλαίσια 
πολιτικής ανάμεσα στα άλλα βλέπε, see Borrás and Jacobsson (2004), Radaelli (2003b), de Búrca 
(2003). Στα πλαίσια της ΑΜΣ στην έρευνα και καινοτομία, μετανάστευση και άσυλο και υγεία και 
ασφάλεια στο χώρο εργασίας βλέπε Kaiser and Prange (2004), Caviedes (2004), Smismans (2003). Για 
τις μορφές συντονισμού που ανεπτύχθησαν προ ΣτΛ για τη Διαδικασία του Cardiff, τις οικονομικές 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις την εκπαίδευση μέσω της Διαδικασίας της Bologna και τέλους επί του 
κώδικα για την αποφυγή των επιζήμιων συνεπειών του φορολογικού ανταγωνισμού βλέπε Foden and 
Magnusson (2002), Hingel (2001), and Radaelli (2003c), αντιστοίχως.  
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Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα δύο τελευταία πεδία πολιτικής με τις 

μεταρρυθμίσεις του 2005 τροποποιούνται με τη σύμπτυξή τους σε 24 ενιαίες 

ολοκληρωμένες κατευθύνσεις θέτοντας κατά τον τρόπο αυτό και τις βάσεις για το 

συνολικό τους συντονισμό (λεπτομέρειες των εν λόγω μεταρρυθμίσεων θα 

ακολουθήσουν στις επόμενες ενότητες ). 

Συντονισμός πολιτικών ένταξης και ενσωμάτωσης βασιζόμενος σε κοινούς 

ποιοτικούς στόχους και ποσοτικούς δείκτες. Δεν υπάρχουν κυρώσεις αλλά «πίεση» 

μέσω αξιολόγησης. Ο πολιτικός κύκλος είναι διετής. 

Συντονισμός πολιτικών έρευνας και τεχνολογίας βασίζεται σε διαδικασία σημείων 

αναφοράς των εθνικών επιδόσεων στη βάση κοινών δεικτών. Υφίσταται «πίεση» 

μέσω αξιολόγησης και δημοσίευσης των ασθενέστερων επιδόσεων. 

Συντονισμός των πολιτικών μεταρρυθμίσεων των συντάξεων βασιζόμενος σε 

κοινούς ποιοτικούς στόχους και εκθέσεις στρατηγικής. Η θέσπιση σημείων αναφοράς 

είναι περιορισμένη, δεν υφίσταται κυρώσεις και ο πολιτικός κύκλος είναι τριετής. 

Συντονισμός σε πολιτικές της κοινωνίας της πληροφορίας, των επιχειρήσεων και 

της εκπαίδευσης με διαδικασίες ομοιάζουσες με τη διαδικασία της ΑΜΣ, όπου 

αναπτύσσονται μορφές συντονισμού ανοιχτού τέλους που εμπεριέχουν ad hoc 

διατάξεις και πλαίσιο δημόσιας πολιτικής. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε δυο ποιοτικές διαφοροποιήσεις 

ανάμεσα σε άλλες που επέφερε η αναθεώρηση της ΣτΛ το 2005, υπό την πίεση 

ελλειμμάτων στο πεδίο υλοποίησης που αφορούν τα προαναφερθέντα πεδία:120 (α) τα 

Εθνικά Σχέδια Δράσης για την απασχόληση και οι Κοινές Εκθέσεις Απασχόλησης 

αντικαθίσταται και αποτελούν μέρη των Εθνικών Μεταρρυθμιστικών Προγραμμάτων 

της Λισσαβώνας και των ετήσιων Εκθέσεων Προόδου για τη Λισσαβώνα εκ μέρους 

της Επιτροπής αντιστοίχως και (β) οι τρεις διαστάσεις της «κοινωνικής» ΑΜΣ 

(ενσωμάτωση, συντάξεις και υγεία) ενοποιήθηκαν σε μια ΑΜΣ αυτή της Κοινωνικής 

Προστασίας και Κοινωνικής Ένταξης με κοινούς και κατά τομείς προσδιοριζόμενους 

στόχους.  

 

 

 

 
                                                 
120 Για μια αναλυτική παρουσίαση της αναθεώρησης της ΣτΛ το 2005 ανάμεσα στα άλλα βλέπε Zeitlin 
(2008). 
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Πίνακας 3.3 Χαρακτηριστικά της ΑΜΣ στα διαφορετικά πεδία πολιτικής 

Πεδίο 
πολιτικής  

Πολιτική για τα 
θέματα 
Προϋπολογισμού 

Μακροοικονομική 
πολιτική 

Πολιτική 
Απασχόλησης  

Πολιτική 
Κοινωνικής 
ενσωμάτωσης  

Μεταρρυθμίσεις 
στο χώρο των 
συντάξεων  

Κοινωνία της 
πληροφορίας  

Έρευνα και 
καινοτομία 

Νομική βάση 

Αρ.104, 
Πρωτόκολλο, 
Κανονισμοί 1466/ 
97, 1467/97 

Aρ. 99 Aρ. 125-130 Aρ. 136-137, 144 Aρ. 140 Εμμέσως Εμμέσως από Aρ. 165 
ΣΕΚ 

Διαδικασία 
συντονισμού 

Σύμφωνο 
Ανάπτυξης και 
Σταθερότητας 
(1997) 

Συντονισμός 
οικονομικών 
πολιτικών (1992) 

Διαδικασία 
Λουξεμβούργου 
(1997) 

ΑΜΣ (2000) ΑΜΣ (2000) 

ΑΜΣ, το σχέδιο 
eEurope 
ενσωματώθηκε το 
2000 

ΑΜΣ, το σχέδιο για 
τον Ευρωπαϊκό Χώρο 
Έρευνας 
ενσωματώθηκε το 
2000 και πήρε μορφή 
ΑΜΣ το 2003 

Εργαλεία 
πολιτικής  

Ποσοτικοί στόχοι, 
προγράμματα 
σύγκλισης και 
σταθερότητας 

Γενικοί 
Κατευθύνσεις 
Οικονομικής 
Πολιτικής (+ 
ποσοτικοί στόχοι), 
εθνικές εκθέσεις, 
δείκτες  

Κατευθύνσεις 
απασχόλησης 
(+ποσοτικοί στόχοι 
και δείκτες 
αναφοράς), εθνικά 
σχέδια δράσης 

Στόχοι(ποιοτικοί), 
εθνικά σχέδια δράσης 
και δείκτες αναφοράς 

Στόχοι(ποιοτικοί), 
εκθέσεις 
στρατηγικής και 
δείκτες αναφοράς  

Στόχοι σαφή 
χρονοδιαγράμματα, 
ποσοτικούς ποιοτικούς 
δείκτες αναφοράς, 
εντοπισμός των 
βέλτιστων πρακτικών  

Κατευθύνσεις, 
Ποσοτικοί και 
ποιοτικοί δείκτες, 
εντοπισμός των 
βέλτιστων πρακτικών  

Στόχοι 
πολιτικής  

Αποφυγή της 
διάχυσης και του 
λαθρεπιβάτη 

Συντονισμός 
οικονομικών 
πολιτικών στην ΟΝΕ 
όπως ορίζεται στα 
αρ.98-99 

Αυξημένοι δείκτες 
απασχόλησης, 
χαμηλότερη 
ανεργία 

Καταπολέμηση του 
κοινωνικού 
αποκλεισμού και της 
φτώχειας  

Βιώσιμα και δίκαια 
συστήματα 
κοινωνικής 
προστασίας  

Προώθηση της 
ανταγωνιστικότητας 
και των τεχνολογιών 
της επικοινωνίας 
στους πολίτες  

Προώθηση της 
ανταγωνιστικότητας 
και της καινοτομίας  

Μηχανισμοί 
κυρώσεων  

Πίεση μέσω 
αξιολόγησης, 
ατομικές συστάσεις 
και πρόστιμα σε 
περίπτωση 
υπερβολικών 
ελλειμμάτων  

Πίεση μέσω 
αξιολόγησης και 
ατομικές συστάσεις  

Πίεση μέσω 
αξιολόγησης και 
ατομικές 
συστάσεις, δείκτες 
αναφοράς  

Πίεση μέσω 
αξιολόγησης  

Πίεση μέσω 
αξιολόγησης  

Πίεση μέσω 
αξιολόγησης  

Πίεση μέσω 
αξιολόγησης, πίνακας 
αποτελεσμάτων και 
χάρτης ερευνητικής 
αριστείας  

Μηχανισμοί 
μάθησης  

Ανταλλαγή 
πληροφοριών 
εξέταση από 
ομολόγους και 
διαβούλευση 

Δείκτες αναφοράς, 
ανταλλαγή 
πληροφοριών, 
εξέταση από 
ομολόγους και 
διαβούλευση 

Δείκτες αναφοράς,  
ανταλλαγή 
πληροφοριών, 
εξέταση από 
ομολόγους και και 
διαβούλευση 

Δείκτες αναφοράς,  
ανταλλαγή 
πληροφοριών, 
εξέταση από 
ομολόγους και 
διαβούλευση  

Ανταλλαγή 
πληροφορικών , 
εξέταση από 
ομολόγους και 
διαβούλευση 

Δείκτες αναφοράς , 
ανταλλαγή 
πληροφοριών 
διαβούλευση 
εμπειρογνωμόνων σε 
ομάδες εργασίας  

Δείκτες αναφοράς και 
ανταλλαγή 
πληροφοριών  

Διαδικασίες 
ψηφοφορίας 
και πολιτικός 
κύκλος  

Ετήσια έκθεση 
αναφοράς και 
επισκόπηση, Ειδική 
Πλειοψηφία  

Ετήσια έκθεση 
αναφοράς και 
επισκόπηση, Ειδική 
Πλειοψηφία  

Ετήσια έκθεση 
αναφοράς και 
επισκόπηση, 
Ειδική 
Πλειοψηφία  

Διετής , Ομοφωνία Τριετής, Ομοφωνία Ετήσια αναφορά, 
Ομοφωνία 

Ετήσια αναφορά, 
Ομοφωνία 

Ρόλος της 
Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και 
Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου  

Κατάρτιση 
εκθέσεων και 
παρακολούθηση 

Κατάρτιση εκθέσεων 
και παρακολούθηση  

Κατάρτιση 
εκθέσεων και 
παρακολούθηση, 
το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σε 
διαβούλευση 

Κατάρτιση εκθέσεων 
και παρακολούθηση, 
το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο 
διαβούλευση 

Κατάρτιση 
εκθέσεων και 
παρακολούθηση  

Κατάρτιση εκθέσεων 
και παρακολούθηση  

Κατάρτιση εκθέσεων 
και παρακολούθηση  

Συμμετοχή μη 
κυβερνητικών 
παραγόντων  

  Όχι άμεση  

Όχι άμεση 
ανεπίσημα. Η 
διαδικασία της 
Κολωνίας προσκαλεί 
τους κοινωνικούς 
εταίρους  

Κοινωνικοί εταίροι 
σε ενωσιακό και 
εθνικό επίπεδο  

Κοινωνικοί εταίροι σε 
ενωσιακό επίπεδο και 
στην πράξη η 
Πλατφόρμα των 
κοινωνικών ΜΚΟ, 
διαβούλευση 

Όχι άμεση  

Για την eEurope 
παράγοντες της 
βιομηχανίας και 
δημόσιοι φορείς 
συμμετέχουν σε 
συγκεκριμένα πεδία 

Όχι άμεση  

Πηγή: Προσαρμοσμένο από Borrás and Jacobsson (2004:193-194) 
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Η παραπάνω κατάταξη δομείται στη λογική της ισορροπίας ανάμεσα στις 

«σκληρές» και «ήπιες» μορφές διακυβέρνησης η οποία μεταβάλλεται προς όφελος 

της δεύτερης από την αρχή προς το τέλος. Ενώ οι τρεις πρώτες κατηγορίες αφορούν 

διαδικασίες με ανάπτυξη προ ΣτΛ, έχουν νομική βάση στις Συνθήκες και 

αναπτύσσουν αυτό που αποκαλεί ο Scharpf (1997) «σκιά ιεραρχίας», οι υπόλοιπες 

τοποθετούνται στο πλαίσιο της αμιγούς ΑΜΣ. Θα πρέπει να τονιστεί και η θεωρητική 

διάσταση της παραπάνω ταξινόμησης βάσει της οποίας, ενώ η πρώτη κατηγορία 

διακρίνεται από την ύπαρξη και των δύο λογικών του θεσμισμού (συνεπειών και 

καταλληλότητας) που εξετάσαμε στο κεφάλαιο περί εξευρωπαϊσμού, στη δεύτερη 

κατηγορία αναπτύσσεται μόνο η λογική της «καταλληλότητας» (Citi and Rhodes 

2007:10).  

Έχοντας υπόψη την εσωτερική ετερότητα αλλά επικεντρώνοντας την προσοχή 

μας στο αρχέτυπο της ΑΜΣ όπως περιγράφεται στα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου, ο στόχος μας μεταφέρεται στην επόμενη ενότητα στην ανάλυση της 

ΑΜΣ ως πεδίο νέων μορφών διακυβέρνησης.  

 

3.7. Η Ανοιχτή Μέθοδος Συντονισμού ως νέα μορφή διακυβέρνησης  

 

Κατατάσσοντας την ΑΜΣ είτε στην αρχιτεκτονική των νέων μορφών διακυβέρνησης  

όπως κάνουν και οι Scott και Trubek (2002), Trubek και Mosher (2003a, 2003b), είτε 

σε πιο εξειδικευμένη μορφή αυτής όπως κάνουν οι Vifell και Jacobsson (2003a, 

2003b, 2007a, 2007b) που μιλούν για «διαβουλευτική διακυβέρνηση», μπορούμε να 

διακρίνουμε έξι βασικά χαρακτηριστικά της ΑΜΣ που μας παραπέμπουν τουλάχιστον 

στο γενικό πλαίσιο αναφοράς ως νέων μορφών διακυβέρνησης : επαναπροσδιορισμός 

του ρόλου του δικαίου, συμμετοχή, επικουρικότητα και διαφοροποίηση, νέα 

προσέγγιση επίλυσης προβλημάτων μέσω αμοιβαίας συνεργασίας, θέσπιση δεικτών 

ελέγχου και σημείων αναφοράς, νέοι τρόποι παραγωγής γνώσης και προαγωγής της 

διαδικασία της μάθησης.  

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι τα παραπάνω χαρακτηριστικά 

ανταποκρίνονται στο ιδεατό τύπο της ΑΜΣ, το εάν τα χαρακτηριστικά αυτά 

ενεργοποιούνται και συνεισφέρουν στην αποτελεσματικότητα της μεθόδου είναι κάτι 

που θα μελετηθεί στην ενότητα περί κριτικής της ΑΜΣ. Πιο συγκεκριμένα: 
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3.7.1. Δίκαιο, νέες προσεγγίσεις προκλήσεις 

 

Η λογική της ΑΜΣ και των νέων μορφών διακυβέρνησης συνδέεται ευθέως με την 

αναγνώριση των ορίων της ρυθμιστικής προσέγγισης εκ των άνω και της διεύρυνσης 

των διοικητικών πρακτικών με τα στοιχεία του επιμερισμού εξουσίας, της διαχείρισης 

μέσω στόχων και του πειραματισμού. Η βασική πρόκληση στη λογική του 

Κοινοτικού Δικαίου προκύπτει από το χάσμα που υφίσταται ανάμεσα στο τελευταίο 

και στις πρακτικές της διακυβέρνησης μέσω ΑΜΣ. Το χάσμα αυτό δύναται να λάβει 

ποικίλες μορφές, από τη διάσταση ανάμεσα στην αδιαίρετη πηγή εξουσίας που 

αντιπροσωπεύει το δίκαιο και στην κατάτμηση εξουσίας και τα ρευστά συστήματα 

επιμερισμού αυτής που αντιπροσωπεύει η ΑΜΣ, από την επιβολή της ιεραρχίας και 

τον κεντρικό ρόλο των δικαστηρίων αναφορικά με τη λογοδοσία στη λογική της 

ετεροκρατίας και τέλος από τη σαφή διάκριση των εξουσιών στην εγκατάλειψη της 

αρχής αυτής στη λογική των ευέλικτων κανόνων για την αντιμετώπιση 

απροσδόκητων προβλημάτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι η απουσία των δικαστηρίων 

στη λογική της λογοδοσίας από τους μηχανισμού της ΑΜΣ αποτελεί ένα από τους 

βασικούς λόγους κριτικής στην τελευταία (Radaelli 2003b:24). Με άλλα λόγια, 

υφίσταται σαφής διαχωρισμός αξιών και υποθέσεων ανάμεσα στο δίκαιο και στη 

λογική της διακυβέρνησης (Scott and Trubek 2002:8).121  

 

3.7.2. Διαφοροποίηση και επικουρικότητα 

 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβώνας του 2000 παρουσίασε την ΑΜΣ ως 

έκφραση της αρχής της επικουρικότητας, στη λογική μιας αποκεντρωμένης 

προσέγγισης βάσει της οποίας, η Ένωση τα κράτη μέλη, οι περιφερειακές και οι 

τοπικές αρχές, η κοινωνία των πολιτών καθώς και οι κοινωνικοί εταίροι 

ενεργοποιούνται και συμμετέχουν σε διαφόρων μορφών συνεργασίες (Council of the 

European Union 2000a).  

Η παραπάνω αναφορά στην ουσία της διαφοροποιείται τόσο από την κλασσική 

έννοια της αρχής της επικουρικότητας, που καταρχήν περιορίζεται στο πεδίο του 

                                                 
121 Για μια περιεκτική προσέγγιση του πως το ΔΕΚ αντιλαμβάνεται και προσεγγίζει την έννοια των 
νέων μορφών διακυβέρνησης και μαζί και αυτή της ΑΜΣ ανάμεσα σε άλλα βλέπε Scott and Trubek 
(2002:8-9). 
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ελέγχου της άσκησης των νομοθετικών εξουσιών της Ένωσης στα πεδία που 

υφίσταται συναρμοδιότητα, όσο και από την ίδια έννοια της αρχής όπως 

προσδιορίζεται στο Δεύτερο Πρωτόκολλο της Μεταρρυθμιστικής Συνθήκης για την 

εφαρμογή της εν λόγω αρχής και της αρχής της αναλογικότητας (Armstrong 

2008:420).  

Ο Armstrong (2008:421), προτείνει τη μελέτη της έννοιας της επικουρικότητας 

στην ΑΜΣ ως μορφή διακυβέρνησης ξεφεύγοντας από τους παραπάνω νομικούς 

φορμαλισμούς μέσω δύο οδών, αφενός μέσω της συμμετοχής συνδεόμενης με τη 

λογική της εφαρμογής της αποκέντρωσης και αφετέρου μέσω του περιεχομένου και 

της νομιμοποιητικής λογικής του συντονισμού στο επίπεδο της Ένωσης. Η δεύτερη 

«οδός» αποδεικνύεται και η πλέον «προβληματική», υπό την έννοια ότι η αδυναμία 

της λογικής του συντονισμού της δημόσιας πολιτικής ως εργαλείου πολιτικής, 

επιτρέπει πληθώρα διαφορετικών λογικών συντονισμού να συνυπάρχουν (Armstrong 

2008:421). Σε παρόμοιο κλίμα κινείται και η θέση των Pochet et al. (2001b:7) υπό 

την έννοια ότι εγκαταλείπεται η λογική της επικουρικότητας που ορίζει το επίπεδο 

εξουσίας που καλείται να διαχειριστεί μια δράση και αναγνωρίζεται η λογική της 

ΑΜΣ, βάσει της οποίας υφίσταται συσχέτιση μεταξύ των διαφόρων σφαιρών, 

προωθώντας κατά αυτόν τον τρόπο την αλληλόδραση μεταξύ διαφόρων επιπέδων 

εξουσίας και σφαιρών δράσης. Ενώ η έννοια της επικουρικότητας υπό τους νομικούς 

φορμαλισμούς συνδέεται με την αρχή της εγγύτητας, η ΑΜΣ τη συνδέει με μια 

διαδραστική διαδικασία στην οποία οι δρώντες (ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο) 

πρέπει να διαρθρώσουν τη στρατηγική και τις δράσεις τους σε μια πολυπεπίπεδη 

λογική (Pochet, DeLa Porte, Room 2001b:7).  

Ο Radaelli (2003b:25-26) αποδέχεται και αυτός μια λογική της αρχής της 

επικουρικότητας στην ΑΜΣ που συνδέεται άμεσα με τη λογική της διακυβέρνησης 

και μάλιστα της δίνει το χαρακτήρα της «υπό διαμόρφωσης αρχής», με κατεύθυνση 

«από κάτω προς τα πάνω». Την προσδιορίζει ως απόρροια της λογικής της 

διαδικασίας της αλληλοδιδαχής και της ανάπτυξης των πολιτικών με «βηματισμό», 

που δεν υπαγορεύεται από τις Βρυξέλλες αλλά διαθέτει εσωτερικό ρυθμό. Βασίζεται 

στη λογική ότι τα διαφορετικά πρότυπα καπιταλιστικής ανάπτυξης βρίσκουν τις δικές 

τους λύσεις στις προκλήσεις της περιπλοκότητας και του ανταγωνισμού, 

εγκαταλείποντας τη λογική της εναρμόνισης. 
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3.7.3. Νομιμοποίηση και συμμετοχή 

 

Ακολουθώντας την εννοιολογική ανάπτυξη του δυϊκού χαρακτήρα της 

νομιμοποίησης που συνέλαβε και μορφοποίησε ο Scharpf (1970, 1999) και η 

Smismans (2004a:73), ένα σύστημα διακυβέρνησης θεωρείται νομιμοποιημένο όταν 

ανταποκρίνεται στα προαπαιτούμενα της εσωτερικής και εξωτερικής 

νομιμοποίησης.122 Αν και οι διαστάσεις είναι συμπληρωματικές ως προς τη 

λειτουργικότητα τους, οι εκροές τους δύναται να αναπτύξουν συγκρουσιακή 

διάσταση.123 Αποδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εσωτερική νομιμοποίηση, σύμφωνα 

με την οποία οι πολιτικές επιλογές και οι διαδικασίες θεωρούνται νομιμοποιημένες 

εάν και εφόσον προκύπτουν ως αυθεντικές επιλογές των συστατικών μερών (Scharpf 

1999:6) ή ενδιαθέτουν υψηλό βαθμό αποδοχής και εμπιστοσύνης από αυτούς προς 

τους οποίους απευθύνονται (Smismans 2004a:73), η κατάσταση περιπλέκεται όταν η 

συζήτηση εντοπίζεται στο πεδίο της Ένωσης και στη σχετική «δημοκρατική» 

ρητορική περί μετασχηματισμού του προτύπου διαμόρφωσης των αποφάσεων. 

Ενώ στο πλαίσιο του κράτους, η αρχή της πλειοψηφίας σε συνδυασμό με τη 

συνεργασία διοικητικών φορέων που σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό είναι 

αντιπροσωπευτικές των πολιτικών δομών (Teague 2001:24) αποτελούν το πλαίσιο 

αναφοράς και συγκρότησης της έννοιας της νομιμοποίησης, όταν η μονάδα ανάλυσης 

μεγεθύνεται σε μεταεθνικά περιβάλλοντα όπως αυτό της Ένωσης το παραπάνω 

πλαίσιο καθίσταται ανεπαρκές. Η sui generis θεσμική δομή και η εξέλιξη των 

τυπικών και άτυπων πολιτικών διαδικασιών που έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια αυτού 

που αποκαλούμε ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, συγκροτούν μια λογική λήψης απόφασης 

βασιζόμενη σε ένα «περίτεχνο δίκτυο» μόνιμων πολυεπίπεδων διαπραγματεύσεων. 

Στα πολυεπίπεδα δίκτυα που αναδύονται γύρω από τη διαδικασία διαμόρφωσης της 

πολιτικής, κυβερνητικοί παράγοντες και κρατικοί λειτουργοί αλληλεπιδρούν με τους 

ενωσιακούς θεσμούς και με ιδιωτικούς δρώντες (Jacobsson and Vifell 2007a), 

                                                 
122 Ο Scharpf (1999) εντοπίζει την εσωτερική νομιμοποίηση ως τη «διακυβέρνηση από το λαό» 
(governance by the people) ενώ την εξωτερική νομιμοποίηση την εννοιολογεί υπό όρους 
αποτελεσματικότητας και ικανότητας επίλυσης προβλημάτων. Η έννοια της νομιμοποίησης έτυχε 
επεξεργασίας και από άλλους μελετητές με διαφορετική ωστόσο προσέγγιση όπως για παράδειγμα από 
τους Weiler (1991) και Beetham and Lord (1998). 
123 Ο Scharpf αναφέρει χαρακτηριστικά: ‘While both dimensions of legitimacy are generally 
complementary, they differ significantly in their preconditions and their implications for the legitimacy 
of the EU, when each is considered by itself’ (Scharpf 1999:6).  
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πετυχαίνοντας μια συναίνεση μέσω συμφωνιών–πακέτο, αντισταθμιστικών 

ωφελημάτων και συμβιβασμών (Héritier 1999b:275).  

Η παραπάνω περιγραφή, αναδεικνύει την ανάγκη επανα-οριοθέτησης της έννοιας 

της νομιμοποίησης υπό τη λογική ότι αφενός δημοκρατικά πρότυπα ανεπτυγμένα 

εντός των εθνικών πλαισίων δεν δύναται να μεταφερθούν εύκολα στο επίπεδο της 

Ένωσης και αφετέρου η πολιτική στρατηγική της απλής μεταφοράς δεν οδηγεί 

επαγωγικά σε μια δημοκρατικότερη Ένωση με αυξανόμενη νομιμοποίηση 

(Jachtenfuchs 1997:7). Άξονας της επανα-οριοθέτησης είναι η έννοια της συλλογικής 

επιλογής ως αποτέλεσμα διαβούλευσης,124 όπου η ροή πληροφοριών και οι νέες 

προοπτικές λαμβάνονται υπόψη στη διαμόρφωση των επιλογών (Jacobsson and Vifell 

2007a), δίνοντας βάρος σε διαδικαστικά χαρακτηριστικά που πρέπει να υφίστανται 

για επιτευχθεί η νομιμοποίηση του συστήματος (Jacobsson and Vifell 2007a), ήτοι 

συμμετοχή, δαβούλευση και μάθηση (Cohen 1996, Teague 2001, Jacobsson and 

Vifell 2003a, 2007b, de la Porte and Nanz 2004, Nanz and Steffeck 2005). Η 

εσωτερική νομιμοποίηση συγκροτείται γύρω από τη συμμετοχή (Habermas 1996, 

Cohen and Sabel 2003 Smismans 2004b) και βασικά χαρακτηριστικά της 

προβάλλονται η διαφάνεια (Habermas 1996 Dyrberg 2002), η αντιπροσώπευση, η 

διανομή (Menon 2003), η λογοδοσία (Joerges and Neyer 1997, Scharpf 1999, Arnull 

and Wincott 2002 Cohen and Sabel 2003) και η διαβούλευση (Joerges and Neyer 

1997, Scharpf 1999, Arnull and Wincott 2002 Cohen and Sabel 2003).  

Η ΑΜΣ θεωρείται «όχημα» ενίσχυσης της δημοκρατικής συμμετοχής και της 

λογοδοσίας εντός Ένωσης, αφού αφενός επιτρέπει εισροές της κοινωνίας των 

πολιτών και των υπο-εθνικών δρώντων (ΜΚΟ, κοινωνικοί εταίροι, τοπικές και 

περιφερειακές αρχές) στη διαμόρφωση των πολιτικών της Ένωσης και αφετέρου 

«υποχρεώνει τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να δικαιολογούν τις επιδόσεις τους 

αναφορικά με την επίτευξη των κοινών ευρωπαϊκών στόχων στο ευρύ κοινό (Zeitlin 

2005c:5). Ήδη στον αυθεντικό ορισμό της ΑΜΣ (Council of the European Union 

2000b) εντοπίζουμε: 

 

 Η ανάπτυξη της μεθόδου κατά την εξέλιξη των διαφόρων σταδίων θα πρέπει να 

είναι ανοιχτή στη συμμετοχή διαφόρων δρώντων της κοινωνίας των πολιτών. 

                                                 
124 Διαβούλευση προσεγγίζεται ως η αναστοχαστική συζήτηση μέσω της οποίας οι συμμετέχοντες 
αιτιολογούν προτάσεις ενώ ταυτοχρόνως είναι πρόθυμοι να μετασχηματίσουν τις αρχικές τους 
προτιμήσεις με στόχο της επίτευξη συναίνεσης (Jacobsson and Vifell 2007a, Cohen and Sabel 2003). 
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Στα Συμπεράσματα της Συνόδου της Λισσαβώνας (Lisbon European Council 

Conclusions, 2000), προσδιορίζεται ακόμη περισσότερο ο διευρυμένος συμμετοχικός 

χαρακτήρας της ΑΜΣ: 

  

Μια πλήρως αποκεντρωμένη προσέγγιση σε συνδυασμό με την αρχή της 

επικουρικότητας όπου η Ένωση, τα κράτη μέλη, οι περιφέρειες, το τοπικό 

επίπεδο οι κοινωνικοί εταίροι και η κοινωνία των πολιτών (ΜΚΟ, εταιρείες) 

εμπλέκονται ενεργά σε διάφορες μορφές συμπράξεων. 

 

Η ευρεία συμμετοχή δεν επιδρά θετικά μόνο στη νομιμοποίηση, αλλά έχει 

ευεργετικές συνέπειες και στην αποτελεσματικότητα, αφού η συμμετοχή με τη 

μεγαλύτερη δυνατή αντιπροσωπευτική σύνθεση στα στάδια διαμόρφωσης, 

υλοποίησης, εποπτείας και αξιολόγησης και στα τρία επίπεδα (Ένωση, εθνικό και 

υποεθνικό) κάνει χρήση των πλεονεκτημάτων της γνώσης τοπικού χαρακτήρα και 

δεσμεύει τους δημόσιους φορείς για εφαρμογή των αμοιβαίως αποδεκτών 

δεσμεύσεων. Η διαφάνεια καθίσταται και αυτή εξίσου σημαντική τόσο ως 

διαδικαστική δικλείδα για το δικαίωμα των ευρωπαίων πολιτών για αιτιολόγηση των 

δημοσίων αποφάσεων, όσο και του δικαιώματος της πληροφόρησης ώστε η όλη 

διαδικασία συμμετοχής να εξελιχθεί κατά τα προβλεπόμενα (Zeitlin 2005c:11), 

παράγοντας την προσδοκώμενη πρόσθετη αξία. 

 Η εφαρμογή των παραπάνω αρχών μπορεί να μετασχηματίσει την Ένωση σε μια 

νέα μορφή πραγματιστικής δημοκρατίας, η οποία θα σηματοδοτείται από την άμεση 

συμμετοχή των τοπικών διοικητικών μονάδων και των φορέων της κοινωνίας των 

πολιτών, όπου μαζί με τα κράτη μέλη θα προχωρούν στην επίλυση προβλημάτων 

μέσω διαδικασιών σύγκρισης διαφορετικών πρακτικών, αναβαθμίζοντας τη 

διαβουλευτική διαδικασία θέτοντας επί τάπητος ζητήματα που σχετίζονται με λύσεις 

και περιεχόμενα θεμελιωδών αξιών (Zeitlin 2005c:11.)  

Δυστυχώς, όπως θα δούμε και στην ενότητα περί κριτικής της μεθόδου η ΑΜΣ 

εμπειρικά παρουσιάζεται περισσότερο ως μια στενή, ασαφής και τεχνοκρατική 

διαδικασία που χαρακτηρίζεται από τη συμμετοχή υψηλόβαθμων διοικητικών 

στελεχών και παραγόντων της Ένωσης και λειτουργεί στο περιβάλλον ενός κλειστού 

δικτύου, παρά μια ευρεία, διαφανής διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, ανοιχτή στη 

συμμετοχή όλων όσων έχουν «συμφέρον» στο προκύπτον αποτέλεσμα (Zetlin 

2005:14). 
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3.7.4. Ποσοτικοί, ποιοτικοί δείκτες και σημεία αναφοράς 

 

Η παράγραφος 37 των Συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 2000 της 

Λισσαβώνας στοιχειοθετεί το καινοτόμο πλαίσιο, που αφενός συγκροτεί μια νέα 

προσέγγιση επίλυσης προβλημάτων και αφετέρου επιχειρεί να σχεδιάσει νέες 

μεθόδους παραγωγής γνώσεων (Radaelli 2003b:25-26).  

Ο Radaelli (2003b:15) διαπιστώνει την ύπαρξη έξι βασικών συνιστωσών του 

πλαισίου αυτού: κατευθυντήριες γραμμές, σημεία αναφοράς και βέλτιστες πρακτικές, 

πολυεπίπεδη παρακολούθηση, δείκτες, αξιολόγηση, υλοποίηση μέσω της εγχώριας 

πολιτικής και νομοθεσίας χωρίς την τη νομοθετική παρέμβαση της Ένωσης. 

Η ΑΜΣ αναδεικνύεται ως ένας εν δυνάμει μηχανισμός πειραματικής μάθησης και 

διαβουλευτικής επίλυσης προβλημάτων δικτυακού χαρακτήρα (Radaelli 2003b:23, 

Eberlein and Kerwer 2004), μέσω ώθησης των κρατών μελών για την υιοθέτηση 

ανταλλαγής πληροφοριών, αλληλοσυγκρίσεων και αξιολόγησης των υφιστάμενων 

πρακτικών υπό το φως των σχετικών ατομικών επιδόσεων (Zeilin 2005:4). Ο 

μηχανισμός αυτός επικεντρώνοντας την προστιθέμενη αξία του στην 

αποτελεσματικότητα, αναπτύσσει τη λειτουργία του σε δύο διαστάσεις, αφενός στην 

αλλαγή σε επίπεδο πολιτικών και προτύπων διακυβέρνησης και αφετέρου στη 

διαδικασία της μάθησης.  

Η διάσταση της αλλαγής δύναται να λάβει δύο μορφές είτε σε επίπεδο 

περιεχομένου πολιτικών είτε σε επίπεδο όρων διαμόρφωσης πολιτικής. Ο πυρήνας 

της αλλαγής είναι η νέα προσέγγιση επίλυσης των προβλημάτων. Η διαδικασία της 

ΑΜΣ συνεισφέρει στην ευρεία μεταβολή του προσανατολισμού των εθνικών 

πολιτικών και του τρόπου σκέψης, ενσωματώνοντας εννοιολογικές αναφορές της 

Ένωσης στην εγχώρια δημόσια σφαίρα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αλλαγής 

μέσω της γνωσιακής επίδρασης της ΑΜΣ, αποτελούν η μετατόπιση της έμφασης από 

τη μείωση της ανεργίας στην αύξηση των ποσοστών απασχόλησης ως βασικής 

στόχευσης, η μετάβαση από τις παθητικές στις ενεργητικές πολιτικές και από την 

«θεραπευτική» στην προληπτική προσέγγιση της καταπολέμησης της ανεργίας 

(Zeitlin 2005c:15). 

Η δεύτερη διάσταση της αλλαγής που είναι και πιο ευδιάκριτη αφορά τη 

συνεισφορά της ΑΜΣ σε ρυθμιστικές μεταβολές όρων διακυβέρνησης και 

διαμόρφωσης πολιτικής, εμπεριέχοντας διοικητικές αναδιαρθρώσεις, ενδυνάμωση 
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θεσμικών χωρικοτήτων που ενισχύουν την οριζόντια ή και τη διατομεακή 

ολοκλήρωση διακριτών μεν αλλά αλληλοεξαρτώμενων πολιτικών (πολιτική επί των 

αγορών εργασίας, επιδόματα ανεργίας, συντάξεις φορολογικές ρυθμίσεις 

εκπαίδευση). Άμεσες συνέπειες αυτών, αποτελούν η αναβάθμιση των εθνικών 

συστημάτων παρακολούθησης και εποπτείας και η ενίσχυση του κάθετου 

συντονισμού ανάμεσα στα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης, γεγονός ιδιαίτερα 

σημαντικό λαμβάνοντας υπόψη τον αποκεντρωμένο χαρακτήρα που επιχειρείται να 

διαρθρωθεί (Zeitlin 2005c:17).  

Κεντρικό άξονα στην ανάπτυξη των παραπάνω διαπιστώσεων, αποτελεί η 

θέσπιση ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών και σημείων αναφοράς και αξιολόγησης, 

βασιζόμενων στη λογική της αλληλοδιδακτικής μεθόδου και τον εντοπισμό των 

βέλτιστων πρακτικών. Ανταποκρινόμενοι στις εντάσεις της ετερονομίας (κεντρική 

ρύθμιση) και της αυτονομίας (τοπική ευθύνη), οι δείκτες παρέχουν μια λύση 

ικανοποιώντας την ανάγκη οριζόντιου και κάθετου συντονισμού, αφού στην μεν 

πρώτη περίπτωση, δίνεται η δυνατότητα στους σχεδιαστές πολιτικής ή/και στους 

κοινωνικούς εταίρους να προσδιορίσουν μια γενική κατεύθυνση αποφεύγοντας να 

συμφωνήσουν σε λεπτομέρειες που συχνά καθυστερούν τη διαδικασία, ενώ στη 

δεύτερη περίπτωση, κατανέμοντας ευθύνη σε χαμηλότερα κλιμάκια για την 

επεξεργασία τοπικών λύσεων, αποσυμφορίζεται η κάθετη διάσταση της υλοποίησης 

(Arrowsmith, Sisson Marginson 2004:311-312). 

Με καταβολές στον κόσμο των επιχειρήσεων125 ήδη από τη δεκαετία του 1950, 

μέθοδος των δεικτών χρησιμοποιείται στην λογική ανάπτυξης των πολιτικών της 

Ένωσης σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση στα μέσα της δεκαετίας του 1990 ως 

εργαλείο διαχείρισης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας (European 

Commission 1996b), ενώ στη δεύτερη προς το τέλος της δεκαετίας ως κεντρικό 

στοιχείο ανάπτυξης και υλοποίησης πολιτικών στην ΟΝΕ και το Σύμφωνο 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης (θέσπιση ορίου 3% για το δημόσιο έλλειμμα και 

περιοδική διαδικασία αξιολόγησης), που στη συνέχεια υιοθετείται στις πολιτικές 

απασχόλησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης. 

Από τεχνικής πλευράς, η εφαρμογή των δεικτών στην Ένωση ανταποκρίνεται σε 

τρεις βασικές λειτουργίες: (α) την παρακολούθηση για την αναζήτηση συμμόρφωσης 

των εθνικών και υπο-εθνικών επιπέδων στις Κοινοτικές πολιτικές και στις ήδη 
                                                 
125 Για μια αναλυτική προσέγγιση του θέματος των δεικτών ελέγχου ανάμεσα στα άλλα βλέπε Mbbet 
(2007), Arrowsmith , Sisson, and Marginson (2004). 
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συμφωνηθείσες ρυθμίσεις, (β) τη διδαχή που εστιάζει στην ανάλυση των 

προβλημάτων, τη συγκριτική αξιολόγηση και τον εντοπισμό των βέλτιστων 

πρακτικών και (γ) τη βελτίωση που συνδυάζει τον προσανατολισμό των δράσεων, με 

δείκτες για αυτό-αξιολόγηση και δυνατότητες διδαχής για βελτίωση και προσαρμογή. 

Σύμφωνα με τη High Level Group on Benchmarking που συστήθηκε το 1998 στα 

πλαίσια της Επιτροπής (Arrowsmith, Sisson Marginson 2004:311-318) η εφαρμογή 

των δεικτών αποτελεί 

 

μια φιλοσοφία άσκησης στη διαρκή και ενδελεχή μάθηση και στη 

βελτίωση, κατάλληλη για το πολυεθνικό και πολυπολιτισμικό 

περιβάλλον της Ένωσης, για πολιτικές που στοχεύουν στην υιοθέτηση 

εθελοντικού χαρακτήρα αντί στη κεντρική νομοθεσία και ρύθμιση.  

 

Σε θεωρητικό επίπεδο οι Kerwer και Eberlein (2004:131) συνδέουν την ΑΜΣ και 

την εισαγωγή των δεικτών ελέγχου και προόδου με τη θεωρία του «δημοκρατικού 

πειραματισμού» (Cohen and Sabel 1997, Dorf and Sabel 1998) και με το κατά πόσο η 

θεωρία μπορεί να παρέχει ένα πρότυπο δημοκρατίας πέρα από τα όρια των κρατών 

μέσω των νέων μορφών λήψης απόφασης στην ΕΕ. 

Βασική συνιστώσα του «δημοκρατικού πειραματισμού» αποτελεί η εισαγωγή των 

δεικτών ως μέσο πειραματικής ρύθμισης. Εν αντιθέσει με τις τυπικές μορφές 

κανόνων της παραδοσιακής ρύθμισης, στην προκειμένη περίπτωση θεσπίζονται μέσω 

διαβούλευσης τα σημεία αναφοράς επίδοσης, δηλαδή κανόνες που προσδιορίζουν τις 

παραγωγικές διαδικασίες που ταιριάζουν καλύτερα στην επίτευξη ενός κανονιστικού 

στόχου (Eberlein and Kerwer 2004:132), εντοπίζοντας παράλληλα τις βέλτιστες 

πρακτικές μέσω μια συνεχούς επεξεργασίας και ανανέωσης των σημείων αναφοράς.  

Τα χαρακτηριστικά της μεθόδου και η ίδια η ΑΜΣ γίνονται αντιληπτά από τους 

Eberlein και Kerwer (2004:133-134) ως μορφή δημοκρατικού πειραματισμού εντός 

της Ένωσης, που ανταποκρίνονται σε τρεις βασικές προκλήσεις του συστήματος της 

ΕΕ: (α) στην τοπική διαβούλευση (απάντηση στη δημοκρατική πρόκληση στην 

Ένωση), (β) στον πολυεπίπεδο συντονισμό πεδίων λήψης απόφασης χωρίς την 

παρουσία ιεραρχικού ελέγχου, αφού η ανάπτυξη των σημείων επίδοσης επαν-

ολοκληρώνει την αποκεντρωμένη διαδικασία λήψης απόφασης χωρίς να 

«τραυματίζει» την αυτονομία και (γ) στην υπέρβαση του σταδιακού χαρακτήρα της 

μάθησης, που αποτελεί τυπικό γνώρισμα των οργανώσεων, αφού η ΑΜΣ μέσω των 
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δεικτών δεν συντονίζει μόνο αλλά παρέχει κατευθύνσεις βελτίωσης, διασφαλίζοντας 

διαδικασίες μάθησης με όρους αποτελεσματικότητας ακόμη και σε ασταθή 

περιβάλλοντα. 

Η αποτελεσματικότητα και η δημοκρατική νομιμοποίηση αποτελούν τις 

υποσχέσεις των δεικτών ως βασικής διάστασης της ΑΜΣ, όπου το κέντρο 

καταλαμβάνεται από έναν στρατηγικό σχεδιαστή ύστερα όμως από σχετική 

διαβούλευση από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Με αποφυγή μιας θεσμικής εναρμόνισης, 

οι σχεδιαστές πολιτικής προσεγγίζουν την επίλυση των προβλημάτων με 

μακροπρόθεσμη προοπτική και ευελιξία. Ο επαναληπτικός κύκλος της μεθόδου 

προσδίδει στην ΑΜΣ έναν λιγότερο αδιαφανή (και άρα περισσότερο 

νομιμοποιημένο) χαρακτήρα με επεξεργασμένους στόχους, εντοπισμό βέλτιστων 

πρακτικών και έλεγχο προόδου και συγκροτεί ένα συνεκτικό πρότυπο πολιτικής πιο 

ευέλικτο αποτελεσματικό και ολοκληρωμένο από τις παραδοσιακές μορφές ρύθμισης, 

όπως η νομοθεσία συνδυάζοντας τις δημοκρατικές αρχές του εθελοντισμού και της 

επικουρικότητας (Borras and Jacobsson 2004, Arrowsmith, Sisson Marginson 

2004:319). Ωστόσο όπως θα δούμε στην ενότητα περί κριτικής της ΑΜΣ, η 

παραπάνω διαδικασία σε πρακτικό επίπεδο κάθε άλλο ανέφελη προβλημάτων μπορεί 

να χαρακτηριστεί, με αδυναμίες τόσο σε τεχνικά ζητήματα όπως ο εντοπισμός των 

βέλτιστων πρακτικών όσο και σε επίπεδο πολιτικής μέσω της ανάγκης εύρεσης 

πολιτικής συναίνεσης.  

 

3.7.5. Πεδίο αλληλοδιδαχής και μάθησης 

 

Σημείο αφετηρίας αποτελεί το «πρόβλημα γνώσης», δηλαδή η σχετική ανεπάρκεια 

γνώσεων που έχουμε για τις βέλτιστες δυνατές πολιτικές. Το πρόβλημα αυτό 

επιτείνεται ακόμη περισσότερο λόγω της τεχνολογικής προόδου και της κοινωνικής 

αλλαγής που δημιουργούν είτε εντελώς διαφορετικά προβλήματα είτε αλλάζουν τα 

ποιοτικά δεδομένα των ήδη υπαρχόντων (Kerber and Eckardt 2007:229).  

Ως άμεση συνέπεια προκύπτει η σκέψη ότι η αξιόπιστη γνώση για την ποιότητα 

των πολιτικών μπορεί να προέλθει ως αποτέλεσμα έκθεσής αυτών σε πραγματικές 

συνθήκες, αφού αυτές δίνουν τη δυνατότητα να διαπιστωθούν οι εσφαλμένες 

πληροφορίες, να αξιοποιηθεί η «τοπική» γνώση και να εκδηλωθούν τυχόν 

δημιουργικές αναδράσεις των δρώντων στις μεταρρυθμίσεις που αναπτύσσονται. 
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Αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας είναι η συλλογή πολύτιμων εμπειριών για 

την ποιότητα της πολιτικής και την κατεύθυνση των τυχόν αλλαγών. Υπό αυτά τα 

δεδομένα, ο ορισμός της μάθησης στη διαδικασία της δημόσιας πολιτικής αποτελείται 

από δύο μέρη: τη συγκέντρωση πληροφοριών και την εφαρμογή αυτών ως μέρος της 

υλοποίησης των νέων πολιτικών. Ο Hall (1993:278 όπως παρατίθεται στο Kerber and 

Eckardt 2007:229) ορίζει τη μάθηση ως: 

 

τη διαβουλευτική προσπάθεια της προσαρμογής των στόχων και των 

τεχνικών μιας πολιτικής σε ανταπόκριση προηγούμενων εμπειριών και 

νέων πληροφοριών. Η μάθηση εντοπίζεται όταν οι αλλαγές πολιτικής 

προκύπτουν ως αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας.  

 

Ακολούθως αναπτύσσεται αφενός η συλλογιστική της διάχυσης των πολιτικών 

«ως διαδικασία μέσω της οποίας η καινοτομία διαχέεται σε συγκεκριμένα κανάλια 

ανάμεσα στα μέλη ενός συστήματος» (Berry and Berry 1999:171) και αφετέρου της 

μεταφοράς πολιτικής δηλαδή του «πώς η γνώση για τις πολιτικές, τις διοικητικές 

ρυθμίσεις, τους θεσμούς και τις ιδέες εντός ενός πολιτικού περιβάλλοντος 

χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη πολιτικών, διοικητικών ρυθμίσεων θεσμών και 

ιδεών σε ένα άλλο πολιτικό περιβάλλον» (Dolowitz and Marsh 2005:5, Kerber and 

Eckardt 2007:229-30).  

Σε θεωρητικό επίπεδο η βασική ιδέα της ΑΜΣ συγκροτείται γύρω από ένα 

σύστημα μάθησης δύο επιπέδων, όπου το υπερκείμενο επίπεδο έχει την αποστολή της 

αξιολόγησης των πολιτικών του χαμηλότερου επιπέδου, προσδιορίζοντας τις σχετικά 

καλύτερες πολιτικές ως βέλτιστες πρακτικές και υποστηρίζοντας τη διάχυσή τους στο 

τελευταίο. Κεντρική θέση στον εντοπισμό των καλύτερων πολιτικών κατέχει η 

αποκτηθείσα εμπειρία των ήδη εφαρμοζόμενων πολιτικών και όχι τόσο η ανάπτυξη 

καινοτόμων προσεγγίσεων. Με άλλα λόγια, η ΑΜΣ ως διαδικασία μάθησης βασίζεται 

σε μια διαδικασία παράλληλων πειραματισμών με διαφορετικές πολιτικές στα 

χαμηλότερα επίπεδα αρμοδιοτήτων (Kerber and Eckardt 2007:231). 

Η διαδικασία της μάθησης γίνεται αντιληπτή είτε με κατεύθυνση «από την 

κορυφή προς τη βάση», όπου τα κράτη μέλη ωθούνται στην εφαρμογή των 

κατευθυντήριων γραμμών που ορίσθηκαν σε κεντρικό επίπεδο, είτε ως διαδικασία 

«από τη βάση προς την κορυφή» στη λογική ότι η βέλτιστη πρακτική υφίσταται αλλά 

δεν μπορεί να προσδιορισθεί βάσει ιεραρχίας. Η ΑΜΣ ενεργοποιείται με μια 
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δικτυακή λογική που αναζητά ικανοποιητικές λύσεις προσομοιάζοντας ως προς τη 

λειτουργία της με αυτή της διακυβέρνησης μέσω δικτύων (Radaelli 2003b:25).  

Το κείμενο των Συμπερασμάτων της Λισσαβώνας παρέχει ενδείξεις και για τις 

δύο κατευθύνσεις μάθησης. Αφενός υφίστανται αναφορές σε ενωσιακούς στόχους, 

και σε σύγκλιση στη βάσει κατευθύνσεων τις οποίες τα κράτη μέλη οφείλουν να 

ακολουθήσουν και αφετέρου το κείμενο διατυπώνει σαφείς προτάσεις για μάθηση 

στη βάση της αμοιβαιότητας και την ανάπτυξη πολιτικών με εθνικούς 

«βηματισμούς».  

Η ΑΜΣ επιδιώκει την ενθάρρυνση της διάδρασης μεταξύ των διαφόρων 

προσεγγίσεων δημόσιας πολιτικής, την οποία την αντιλαμβάνεται ως πηγή έμπνευσης 

παρά ως απειλή (Jacobsson and Vifell 2003a). Η πορτογαλική Προεδρία 

υπογραμμίζει το σκοπό της ΑΜΣ «... την οργάνωση της διαδικασίας μάθησης σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να ενθαρρύνει την ανταλλαγή και την άμιλλα των βέλτιστων 

πρακτικών, ώστε να βοηθηθούν τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τις δικές τους εθνικές 

πολιτικές» (Council of the European Union 2000b:6)126 

Σύμφωνα με το δικτυακό τόπο της Επιτροπής για την ΕΣΑ127 η διάσταση της 

μάθησης της ΑΜΣ θα μπορούσε να συνδράμει τα κράτη μέλη ώστε να «ενθαρρύνει 

την ανταλλαγή πληροφόρησης και τη διαβούλευση μεταξύ των κρατών μελών για να 

εξευρεθούν λύσεις ή κοινές πρακτικές που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη 

δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης σε κάθε κράτος 

μέλος». 

Οι Ferrera και Saachi (2005) πάνω στο πρότυπο του διπλού επιπέδου προτείνουν 

τρεις διαφορετικούς τρόπους παραγωγής της γνώσης μέσω της ΑΜΣ:128 τον 

ευριστικό, το μαιευτικό και της ενδυνάμωσης χωριτικοτήτων και μεθόδων. Στον 

ευρυστικό, η διαδικασία της ΑΜΣ στην ΕΣΑ και την Κοινωνική Ενσωμάτωση 

προσδιορίζει κοινές προκλήσεις και υποσχόμενες προσεγγίσεις δημόσιας πολιτικής 

που μετασχηματίζουν τον εθνικό τρόπο σκέψης (για παράδειγμα ενεργητικές 
                                                 
126 Η δήλωση του Βέλγου Υπουργού Κοινωνικών Υποθέσεων είναι ιδιαιτέρως αποκαλυπτική των 
παραπάνω τοποθετήσεων (παρατίθεται ως έχει): ‘The open method of co-ordination is both a cognitive 
and a normative tool. It is a “cognitive” tool, because it allows us to learn from each other. In my 
opinion, this learning process is not restricted to the practice of other Member States, but also extends 
to their underlying views and opinions, an area that is no less important. Open co-ordination is a 
“normative” tool because, necessarily, common objectives embody substantive views on social justice. 
Thus open co-ordination gradually creates a European social policy paradigm’ (Vandenbrouke 
2002b).  
127 European Employment Strategy  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=en 
128 Μάλιστα προσδιορίζουν τη διαδικασία της ΕΣΑ και την ΑΜΣ για την Κοινωνική Ενσωμάτωση ως 
τις βασικές περιπτώσεις διαπίστωσης των παραπάνω τριών τρόπων παραγωγής γνώσης.  
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πολιτικές). Στην ανάπτυξη χωριτικοτήτων και μεθόδων η ΑΜΣ για την Ενσωμάτωση 

ευνόησε την ανάπτυξη ευρωπαϊκών δεικτών και νέων βάσεων δεδομένων129 καθώς 

και τη διαβούλευση για την καταλληλότητα, τη σπουδαιότητα και τη συμβατότητα 

των στατιστικών δεδομένων. Μέσω της μαιευτικής μεθόδου οι ΑΜΣ της ΕΣΑ και της 

Ενσωμάτωσης, έδωσαν την ευκαιρία στους σχεδιαστές δημόσιας πολιτικής να 

επανεξετάσουν τις υφιστάμενες πολιτικές υπό το φως νέων ιδεών και κοινών 

πλαισίων, αποδεχόμενοι τη «βάσανο» της σύγκρισης (Trubek and Mosher 2003a, 

Zeitlin 2005c:18). 

Σε ποιο σημείο το σύστημα μάθησης διπλού επιπέδου καταλήγει στο να 

κυριαρχείται ή όχι από το υπερκείμενο επίπεδο δίνοντας στο σύστημα ένα χαρακτήρα 

δυναμικής «από πάνω προς τα κάτω», εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους 

συγκεκριμένους κανόνες που διέπουν τον πολιτικό κύκλο της ΑΜΣ (Kerber and 

Eckardt 2007:231). Υπό αυτές συνθήκες, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η 

Λισσαβώνα διαμορφώνει το πλαίσιο της ΑΜΣ αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το θέμα 

του σχετικού βάρους της τοπικής γνώσης έναντι της «από πάνω προς τα κάτω» 

μάθησης. Οι παραπάνω παρατηρήσεις καθιστούν εμφανές ότι η έμφαση δίδεται στη 

δυναμική που μπορεί η διαδικασία της μάθησης να αναπτύξει, ωστόσο το εάν 

παράγεται γνώση και ενεργοποιείται διαδικασία μάθησης είναι κάτι που θα 

αποτελέσει αντικείμενο ανάλυσης στην ενότητα που ακολουθεί. 

 

3.8. Κριτική της Ανοιχτής Μεθόδου Συντονισμού 

 

Η συζήτηση για την ΑΜΣ διακρίνεται από μια εμπειρική αδυναμία, προς το παρόν οι 

επικαιροποιημένες in vivo αναλύσεις είναι σχετικά λίγες (Radaelli 2003b, Zeitlin 

2005c), με τις περισσότερες να προβαίνουν σε μια προώθηση των δικών τους 

θεωρητικών και αξιακών συμπερασμάτων. Υπό αυτή την επισήμανση, η παρούσα 

ενότητα παρέχει μια αξιολόγηση για τη εφαρμοζόμενη μέθοδο λαμβάνοντας υπόψη 

τρία στοιχεία: Πρώτον, την ετερογένεια των ΑΜΣ που εφαρμόζονται, δεύτερον, την 

οριζόντια και κάθετη περιπλοκότητα των ΑΜΣ που τυπικά περιλαμβάνουν πολλαπλά 

πεδία δράσης και διακυβέρνησης και τρίτον, τις μεθοδολογικές δυσκολίες 

αξιολόγησης της διαδικασίας, με δεδομένη τη φύση της συνεργασίας των θεσμών της 

                                                 
129 Η δημιουργία των στατιστικών για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης είναι χαρακτηριστική 
(EU Statistics on Income and Living Condition, EU- SILC). 
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Ένωσης και των κρατών μελών χωρίς νομικές δεσμεύσεις, αφού η κλασσική έρευνα 

του εξευρωπαϊσμού βάσει της λογικής της «καταλληλότητας της προσαρμογής» δεν 

μπορεί να εφαρμοσθεί ευθέως (Cowles et al. 2001, Radaelli and Featherstone 

2003a,2003b, Zeitlin 2005b, 2005c). 

Τα ζητήματα κριτικής επικεντρώνονται στο αν: (α) υφίσταται αποτελεσματική 

διαδικασία μάθησης, (β) ικανοποιούνται τα κριτήρια της νομιμοποίησης και της 

συμμετοχής, (γ) παρέχεται εξισορροπημένη προσέγγιση οικονομικών και κοινωνικών 

στόχων και (δ) είναι αποτελεσματική η ΑΜΣ στη λογική του συντονισμού και των 

προσδοκώμενων αλλαγών. 

 

3.8.1. Κριτική στο πεδίο της μάθησης 

 

Σε πρώτο βαθμό η Hartlapp (2009) πολύ σωστά επισημαίνει την απουσία ενός 

ερευνητικού σχεδίου όπου θα μπορεί να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ των 

μηχανισμών μεταφοράς πολιτικής (πολιτικός υπολογισμός, εξαναγκασμός μάθηση, 

μίμηση ή αντιγραφή), να διακριβωθούν τα κίνητρα που ωθούν τις κυβερνήσεις σε 

αλλαγές και να εντοπιστεί αν οι αλλαγές συνδέονται με μεταβολή των διαθέσιμων 

πληροφοριών, περίπτωση που συνδέεται με τη μάθηση. Η παρατήρηση αυτή 

συνδέεται και με τις εμπειρικές μελέτες για τον εξευρωπαϊσμό των πολιτικών 

απασχόλησης στο βαθμό που όπως παρατηρεί η Hartlapp (2009) με δεδομένες τις 

εθνικές αποκλίσεις που παρατηρούνται, υφίσταται αδυναμία να διακριβωθεί αν οι 

αποκλίσεις οφείλονται στην ανεπάρκεια του ερευνητικού σχεδίου ή στις υπάρχουσες 

εθνικές διαφορές και στα εθνικά συστήματα. 

Η εμπειρική ανάλυση από τη μέχρι τώρα εφαρμογή της ΑΜΣ διαπιστώνει μια 

μερική απόκλιση από τη στοχοθεσία των μηχανισμών μάθησης, με βασικό σημείο 

αιχμής την αδυναμία μάθησης από «τη βάση προς τα πάνω» και την απουσία 

οριζόντιας μεταφοράς της καινοτομίας ανάμεσα στα κράτη μέλη. Επίκεντρο της 

προσοχής καθίσταται η ανεπάρκεια των κρατών να διοχετεύσουν σε επίπεδο τοπικής 

πρακτικής, αποτελεσματικούς τρόπους ενσωμάτωσης ενεργητικών αγορών εργασίας 

με στοιχεία κοινωνικής ενσωμάτωσης και ευελιξίας με ασφάλεια (European 

Commission 2001a White Paper). 

Η βιβλιογραφία εντοπίζει τέσσερις βασικούς λόγους για τις παραπάνω 

ανεπάρκειες. Ο πρώτος λόγος αφορά τη μη πλήρη λειτουργία της συμμετοχικής 
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διακυβέρνησης που σχεδιάστηκε στη Λισσαβώνα. Εάν ο εντοπισμός της γνώσης 

τοπικού χαρακτήρα αποτελεί βασικό στοιχείο της ΑΜΣ, η ισχνή συμμετοχή –θέμα 

που θα αναλυθεί την επόμενη ενότητα– αποτελεί εμπόδιο στη διαδικασία της 

μάθησης (Radaelli 2003b:40, Hartlapp 2009). Η πενταετής αξιολόγηση της ΕΣΑ 

προσδιόρισε ως βασική συνιστώσα της αδυναμίας μάθησης τη μη ικανοποιητική 

συμμετοχή των μη κρατικών φορέων και των υπο-εθνικών φορέων στα στάδια της 

διαδικασίας καθώς και τη μη ενσωμάτωση των ΑΜΣ (Απασχόληση και Κοινωνική 

Ένταξη) στην εγχώρια διαμόρφωση δημόσιας πολιτικής, δυσλειτουργίες που ως 

σύνολο εμποδίζουν την ευρεία συμμετοχή, που αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την 

πειραματική μάθηση στο πλαίσιο της τοπικής πρακτικής (Zeitlin 2005c:20).  

Ο δεύτερος λόγος συνδέει την ΑΜΣ ως «άσκηση» πολιτικού χαρακτήρα. Ορθώς 

επισημαίνει ο Radaelli (2003b:40), ότι οι σχεδιαστές πολιτικής «δεν επιδιώκουν την 

αλήθεια αλλά την εξουσία». Υπό αυτή τη λογική η θέσπιση δεικτών, ο σχεδιασμός 

των βέλτιστων πρακτικών και η σύνταξη κατευθυντηρίων γραμμών θεωρούνται 

πράξεις πολιτικές που θέτουν ιεραρχίες στις εγχώριες λύσεις, ασκώντας πιέσεις για 

συγκεκριμένες κατευθύνσεις σε ευαίσθητους τομείς που περιλαμβάνονται εντός των 

ΑΜΣ, όπως το κοινωνικό κράτος. Η διαδικασία της μάθησης εντός της ΑΜΣ είναι 

πράξη σχεδόν πολιτική, συχνά ιεραρχική και αποτελεί ένα κράμα συνεργατικών και 

συγκρουσιακών συμπεριφορών (Radaelli 2003b:40). Η Hartlapp (2009), επισημαίνει 

τον πολιτικό χαρακτήρα που αποκτά η διαδικασία απόφασης των δεικτών με τις 

διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη, τονίζοντας ότι 

ακριβώς αυτή η διαδικασία «διαπραγμάτευσης» αποτελεί λόγο απίσχνασης των 

δυνητικών θετικών αποτελεσμάτων των δεικτών αναφοράς. 

Ο τρίτος και ο τέταρτος λόγος συνδέονται με μεθοδολογικά και διαδικαστικά 

ζητήματα της ΑΜΣ, που συνοψίζονται στην κριτική της ΑΜΣ ως «άσκηση 

στατιστικής» και «διαγωνισμό ομορφιάς» (Keller 2000, Borrás and Jacobsson 

2004:195). Ο τρίτος λόγος επικεντρώνεται στα όρια της μεθοδολογίας θέσπισης 

δεικτών και σημείων αναφοράς. Ο Radaelli (2003b:29-30), επισημαίνει την αντίφαση 

ανάμεσα στη συνεργασία και τον ανταγωνισμό στη διαδικασία της θέσπισης δεικτών 

της ΑΜΣ. Η συνεργασία και ο ανταγωνισμός συνυπάρχουν στη λογική της ΑΜΣ των 

δεικτών και των σημείων αναφοράς. Η λογική άντλησης των μαθημάτων από τα άλλα 

κράτη μέλη και η υιοθέτηση τους στην εκάστοτε εθνική πραγματικότητα, αποτελούν 

προκλήσεις προσαρμογής της καινοτομίας στο εθνικό πλαίσιο, δεδομένων των 

εθνικών ιστορικών διαφορών (Hartlapp 2009), που όμως συγκροτούν προϋποθέσεις 
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βελτίωσης της «ατομικής» ανταγωνιστικότητας. Ταυτοχρόνως η διακίνηση της 

πληροφορίας, οι κοινές κατευθύνσεις, οι κοινοί δείκτες επίδοσης για όλη την Ένωση 

και ο συντονισμός πεδίων πολιτικής ωθούν στην κατεύθυνση της συνεργασίας με την 

εξεύρεση όμως του σημείου ισορροπίας να μην είναι πάντα εύκολη υπόθεση.130 

Η θέσπιση δεικτών και σημείων αναφοράς εντός ενός πολιτικού πλαισίου 

αποτελεί διαδικασία που μειώνει την ετερογένεια και τη διαφορετικότητα, ιδιότητες 

βασικές στα εξελικτικά μαθησιακά συστήματα (Lundvall and Tomlinson 2002:208). 

Επιπλέον η προσοχή στρέφεται σε επίπεδο μικρο-καινοτομιών αγνοώντας πολλές 

φορές τον ολιστικό και συστημικό χαρακτήρα των πολιτικών. Η λογική των 

βέλτιστων πρακτικών αποδίδει έμφαση στη μίμηση και στην προσαρμογή, 

διαμορφώνοντας ένα συνεργατικό χαρακτήρα για την ΑΜΣ που είτε δυσχεραίνει τον 

υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών μελών, είτε εμποδίζει τη διαφορετικότητα των 

εθνικών συστημάτων καινοτομίας διαμορφώνοντας όρους σύγκλισης. Άμεση 

συνέπεια του συγκλίνοντος χαρακτήρα των βέλτιστων πρακτικών, αποτελεί η μερική 

δυσχέρεια της λειτουργίας της μάθησης, εφόσον η διαδικασία των δεικτών δείχνει να 

αγνοεί θεσμικές ή πολιτικές ιδιαιτερότητες των κρατών μελών. Τα καινοτόμα 

στοιχεία των βέλτιστων πρακτικών δεν μπορούν να μεταφερθούν από το ένα κράτος 

στο άλλο χωρίς να ληφθούν υπόψη θεσμικές καταβολές, κρατικές παραδόσεις και 

κυρίαρχα πολιτισμικά στοιχεία (Radaelli 2003b:42). Στο πνεύμα αυτό η πρόταση του 

Radaelli για μια προσέγγιση των δεικτών εντός ενός πλαισίου «άντλησης 

μαθημάτων» που αποδέχεται το ρόλο των θεσμών, των παραδόσεων, των θετικών και 

αρνητικών μαθημάτων αντί των βέλτιστων πρακτικών εκτός πλαισίων, έχει λογική 

βάση.131 Υπό την παραπάνω παρατήρηση, η κανονιστική διάσταση (σύγκλιση) και η 

γνωσιακή (καινοτομία, διαφορετικότητα) της ΑΜΣ πρέπει να τεθούν υπό 

αναδιαπραγμάτευση.  

Οι Arrowsmith, Sisson και Marginson (2007:321) επισημαίνουν και την απουσία 

μιας στρατηγικής διάστασης στη λογική των υιοθετούμενων δεικτών και σημείων 

αναφοράς, υπό την έννοια ότι τα τελευταία εστιάζουν σε μια θέσπιση στόχων και μια 

ποσοτική μέτρηση που ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες περισσότερο σε μια  

                                                 
130 Η περίπτωση της φορολογικής πολιτικής αποτελεί κλασσικό παράδειγμα προβληματισμού όπου τα 
κράτη μέλη ανταγωνίζονται για προσέλκυση κεφαλαίων γνωρίζοντας παράλληλα τα οφέλη της 
συνεργασίας έναντι σε ακραίες μορφές φορολογικού ανταγωνισμού. 
131 Για την αντίθεση μεταξύ της λογικής εξαγωγής συμπερασμάτων και βέλτιστων πρακτικών βλέπε 
ανάμεσα σε άλλα Radaelli (2004b).  
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διαχειριστική λογική του τι είναι αναγκαίο, εμποδίζοντας μια ποιοτική προσέγγιση 

των αποτελεσμάτων που ευνοεί τη μαθησιακή διαδικασία. 

Συναφής με την προηγούμενη παρατήρηση τίθεται και η συμπεριφορά τόσο των 

κρατών μελών όσο και της Επιτροπής με το να αποδίδουν ιδιαίτερη έμφαση στην 

εθνική συμμόρφωση με τους στόχους των δράσεων που τίθενται από τις 

κατευθυντήριες γραμμές και λιγότερο στην αναστοχαστική διαδικασία μάθησης των 

συστάσεων, υπό το φως των δεδομένων σχετικά με την αποτελεσματικότητά τους 

(Zeitlin 2005c:19). 

Οι περιορισμοί στη δυναμική της διαδικασίας μάθησης προέρχονται και από τις 

διαδικαστικές ρυθμίσεις της ΑΜΣ, που αφορούν αφενός την υπερβολικά πλούσια 

θεματολογία των διαδικασιών και αφετέρου το σχετικά ασφυκτικό πρόγραμμα 

αξιολόγησης των Εθνικών Σχεδίων Μεταρρυθμίσεων γεγονός, που απομειώνει τις 

δυνατότητες της αμοιβαίας μάθησης μεταξύ των συμμετεχόντων, με κλασσικό 

παράδειγμα αυτό των Επιτροπών Απασχόλησης και Κοινωνικής Ενσωμάτωσης. Η 

διαδικασία καθίσταται ένας «διαγωνισμός ομορφιάς», όπου τα συμμετέχοντα κράτη 

μέλη απλώς παρουσιάζουν τις εθνικές τους πολιτικές σε ένα περιορισμένο κοινό 

τεχνοκρατών από τις χώρες που συμμετέχουν (Zeitlin 2005c:20). Οι Jacobsson και 

Borrás (2004:195) αποδίδουν το παραπάνω φαινόμενο και στην έλλειψη της «σκιάς 

ιεραρχίας», δηλαδή της απουσίας καταναγκαστικών μηχανισμών καθώς και της 

άμεσης συνέπειας αυτής στον πολιτικό χαρακτήρα της διαδικασίας. 

 

3.8.2. Κριτική στο πεδίο της νομιμοποίησης  

 

Όπως είδαμε και στην ενότητα για την αξιολόγηση της συμμετοχής, η τελευταία είναι 

περιορισμένη αναφορικά με τους τοπικούς δρώντες, τις περιφερειακές κυβερνήσεις, 

τους κοινωνικούς φορείς και τα εθνικά κοινοβούλια. Η έλλειψη αυτή επαγωγικά θέτει 

ζητήματα νομιμοποίησης και αποτελεσματικότητας. Αν και σε ρητορικό επίπεδο η 

ΑΜΣ τιτλοφορείται «ανοιχτή», η μέχρι τώρα εμπειρία την καθιστά περισσότερο 

τεχνοκρατική συγκροτούμενη στη λογική ενός δικτύου υψηλόβαθμων εθνικών 

υπαλλήλων και εμπειρογνωμόνων παρά οδοτόμο μέσο για περισσότερο δημοκρατικές 

αποφάσεις. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο μετασχηματισμός των δομών ευκαιρίας για 
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συμμετοχή δεν φαίνεται να πραγματοποιείται με μοναδική ίσως εξαίρεση την ΑΜΣ 

για την Κοινωνική Ενσωμάτωση132 (Radaelli 2003b): 

Η in vivo ανάλυση δεν φαίνεται να ευθυγραμμίζεται με τη συμμετοχική 

δημοκρατική διακυβέρνηση που σε θεωρητικό επίπεδο αναπτύσσει η ΑΜΣ στο 

πλαίσιο ενός δημοκρατικού πειραματισμού, με κυρίαρχα χαρακτηριστικά την άμεση 

πολυαρχική διαβούλευση και την από «τη βάση προς τα πάνω» μάθηση όπως τον 

περιγράφουν οι Eberlein και Kerwer (2004), Cohen και Sabel (2003), (Radaelli 

2003b). Η ΑΜΣ ως «δίκτυο των δικτύων» τείνει να αντιστέκεται στις τάσεις ενός 

εξωτερικού ελέγχου ιεραρχικού ή δημοκρατικού, με τις αποφάσεις για τη διαχείριση 

στόχων και τη θέσπιση διαδικασιών να απομακρύνονται από τους εκλεκτορικούς 

κύκλους (Ferrera Hemerijck and Rhodes 2000a:84). 

Οι διαβουλεύσεις για παράδειγμα των Επιτροπών Απασχόλησης, Κοινωνικής 

Προστασίας και της Οικονομικής Επιτροπής γίνονται πίσω από «κλειστές πόρτες», με 

τις εσωτερικές συζητήσεις να μην αποτελούν αντικείμενο ανοιχτού δημόσιου ελέγχου 

αν και οι τρεις επιτροπές δημοσιεύουν στις ιστοσελίδες τους τις επίσημες γνώμες και 

αναφορές. Σε εθνικό επίπεδο, τα Εθνικά Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων 

προετοιμάζονται από εθνικούς εμπειρογνώμονες που αν και υφίστανται κάποιου 

είδους εσωτερικοποίηση, ωστόσο η κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης, η 

ευαισθητοποίηση και το ενδιαφέρον του κοινού παραμένουν χαμηλά, με αποτέλεσμα 

τα Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων να εμφανίζονται περισσότερο ως εκθέσεις 

δράσεων προς την Ένωση και λιγότερο ως κείμενα στρατηγικού προγραμματισμού, 

υποκείμενα στο δημόσιο έλεγχο και τη διαβούλευση από τους εμπλεκόμενους φορείς 

(Zeitlin, Pochet and Magnusson 2005). 

Αν και η απoπολιτικοποίηση των διαδικασίων λήψης απόφασης επιτρέπει 

μεταρρυθμίσεις που στα πλαίσια των εθνικών συστημάτων θα ήταν δύσκολο να 

αποφασισθούν εξαιτίας των πολλαπλών σημείων αρνησικυρίας, ωστόσο εξαιτίας της 

φύσης των θεμάτων που καλούνται να διαχειριστούν οι ΑΜΣ (ζητήματα 

αναδιανομής, μεταρρυθμίσεις επί των συντάξεων κοινωνική προστασία, βιώσιμη 

ανάπτυξη) οι ευκαιρίες για διαβούλευση είναι απαραίτητες. Οι συστάσεις των 

                                                 
132 Η ΑΜΣ για την Κοινωνική Ενσωμάτωση έχει αναπτύξει έναν ιδιαίτερα δυναμικό χαρακτήρα 
αναφορικά με τη συμμετοχή στις θεματικές της καταπολέμησης της φτώχειας και του αποκλεισμού. 
Είναι χαρακτηριστική η συγκρότηση αρκετών συμβουλευτικών σωμάτων και δομών σε συνεργασία με 
ΜΚΟ κατά της φτώχειας και τοπικών και περιφερειακών αρχών με στόχο την προετοιμασία και την 
εποπτεία των Εθνικών Σχεδίων Δράσης, ενώ σε επίπεδο Ένωσης τα δίκτυα κοινωνικών ΜΚΟ 
εμφανίζονται ιδιαιτέρως δραστήρια στο ρόλο ενός διαύλου επικοινωνίας των δύο επιπέδων 
διακυβέρνησης (Zeitlin 2005c).  
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εμπειρογνωμόνων δεν επαρκούν για την έξωθεν καλή μαρτυρία νομιμοποίησης, 

καθώς οι θεματικές εμπεριέχουν αξίες και συμφέροντα που αναγκαστικά εμπίπτουν 

στα πλαίσια ενός πολιτικού διαλόγου (Olsen and Peters 1996:33-34). 

Η τεχνοκρατική και πολιτική διαβούλευση μεταξύ υψηλόβαθμων στελεχών και 

εμπειρογνωμόνων δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν αποτελεί άσκηση μάθησης, και δεν 

συνδέεται ευθέως με τη δημοκρατία αφού δεν υφίσταται αξιόλογη συμμετοχή είτε 

των εθνικών κοινοβουλίων είτε της κοινωνίας των πολιτών, με συνέπεια οι όροι της 

συμμετοχής, και της διαφάνειας (βασικές όψεις της δημοκρατίας και άρα της 

νομιμοποίησης) να μην έχουν εκπληρωθεί. 

Έχοντας υπόψη τις παραπάνω παρατηρήσεις η Επιτροπή επιχείρησε να ενισχύσει 

τη συμμετοχή σε εθνικό επίπεδο κατά τη διαδικασία υλοποίησης των Εθνικών 

Προγραμμάτων Μεταρρυθμίσεων του 2006, μέσω της συγκρότησης νέων 

συμβουλευτικών/συντονιστικών σωμάτων, αναβαθμίζοντας το ρόλο των συντονιστών 

της Λισσαβώνας και ενισχύοντας τη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων, των 

κοινωνικών εταίρων και των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Ωστόσο, σύμφωνα 

με ανεξάρτητες εκθέσεις κατά την υλοποίηση των Εθνικών Σχεδίων, η ανάμειξη των 

μη κρατικών φορέων περιορίζεται στη τυπική διαβούλευση με ελάχιστες ευκαιρίες 

ουσιαστικής επίδρασης στη διαμόρφωση περιεχομένου, είτε εξαιτίας δυσκολιών στην 

πρόσβαση επί της διαδικασίας είτε γιατί η τελευταία κυριαρχείται από τα Υπουργεία 

Οικονομικών με τα οποία προηγουμένως είχαν ελάχιστη επαφή (Zeitlin 2008:440). 

Η έντονη συμμετοχή στα πλαίσια της ΑΜΣ για την Κοινωνική Ενσωμάτωση, 

αποτελεί έμπρακτο παράδειγμα ότι είναι δυνατή η κινητοποίηση όλων των 

ενδιαφερομένων φορέων, χωρίς ωστόσο αυτή να είναι πάντοτε επιθυμητή από τους 

βασικούς δρώντες δηλαδή τα κράτη μέλη. Το ζήτημα της συμμετοχής αποτελεί 

μείζον θέμα στην ημερήσια διάταξη της πολιτικής για την απασχόληση με την 

Επιτροπή να διαπιστώνει σε κείμενά της133 την ανάγκη για μεγαλύτερη ενθάρρυνση 

και συμμετοχή των ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβάνοντας εκτός των εθνικών 

κοινοβουλίων και τους κοινωνικούς εταίρους, την κοινωνία των πολιτών, τις τοπικές 

και περιφερειακές αρχές, ζητώντας ταυτοχρόνως μεγαλύτερη συνεργασία στις 

σχεδιαζόμενες μεταρρυθμίσεις συναντώντας την αντίσταση των κρατών μελών.134 

                                                 
133Είναι χαρακτηριστικά τα κείμενα των προτάσεων για τις κατευθυντήριες γραμμές για την 
απασχόληση του 2003, του 2004 και των συστάσεων του Employment Task Force 2003.  
134 Τα κράτη μέλη σε απάντηση των προτάσεων για τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση 
που εξέδωσε η Επιτροπή το 2003 ζητώντας μεγαλύτερη κινητοποίηση των ενδιαφερομένων δρώντων 
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Μια δραστική και αποτελεσματική συμμετοχή των κοινοβουλίων στη διαδικασία 

των ΑΜΣ όπως αυτή δυνητικά παρουσιάζεται στα πλαίσια μιας πραγματιστικής ή 

πειραματικού χαρακτήρα δημοκρατίας, θα απαιτούσε δημιουργία νέων ρόλων στη 

μεταφορά του νομοθετικού πλαισίου, νέες διοικητικές δομές για την ορθή εφαρμογή 

των βέλτιστων πρακτικών στο πλαίσιο μιας αποκεντρωμένης διαδικασίας, εποπτεία 

και βελτίωση των επιδόσεων των τοπικών μονάδων, συγκέντρωση πληροφορίας 

καθώς και κεφαλοποίηση της μάθησης (Sabel 2004, Zeitlin 2005c:12). Αν και η 

παραπάνω πρόταση δύναται να θεωρηθεί περίπλοκη ως προς την υλοποίηση της, 

ενδιαφέρουσα ως προς την πρακτική της διάσταση παρουσιάζεται η πρόταση για 

θέσπιση δεικτών εντός της ΑΜΣ για την ίδια την ΑΜΣ και ειδικότερα ως προς το 

κριτήριο ικανοποίησης της συμμετοχής, σύμφωνα με την εθνική έννομη τάξη, τις 

παραδόσεις, τις πρακτικές και την αρχή της επικουρικότητας (Zeitlin 2005c).  

Άλλωστε όπως υποστηρίζει ο Scharpf (1999:54), έχουμε εισέλθει σε μια περίοδο 

όπου η νομιμοποίηση των εκροών (ποιότητα των αποφάσεων και υλοποίηση) 

θεωρείται εξίσου σημαντική για το μέλλον της Ένωσης, όσο και η νομιμοποίηση των 

εισροών (διαδικασία λήψης των αποφάσεων). Η Ένωση θα πρέπει να διασφαλίσει ότι 

μπορεί να λαμβάνει ποιοτικές αποφάσεις, να υλοποιεί αποτελεσματικά και να 

αξιολογεί τον αντίκτυπο της διαδικασίας (Goetschy 2003b:33). 

 

3.8.3. Κριτική στο πεδίο εξισορρόπησης των οικονομικών και κοινωνικών 

στόχων 

 

Ο πυρήνας της λογικής της ΑΜΣ επιχειρεί να αποδεσμεύσει θεματικές, να ενισχύσει 

τη διαφορετικότητα και να απο-πολιτικοποιήσει δημιουργώντας συνθήκες 

τεχνοκρατικών διαδικασιών. Το εγχείρημα αυτό συγκροτείται γύρω από την 

εξεύρεση σημείου ισορροπίας ανάμεσα στην αλληλεξάρτηση και στην ανάγκη να 

συντονιστούν πολιτικές με άμεση συνέπεια είτε ακούσια είτε εκούσια τη σύγκρουση 

των ευρωπαϊκών προτύπων καπιταλιστικής ανάπτυξης. Υφίσταται η ύπαρξη δύο 

«ενδημικών εντάσεων» (Radaelli (2003b:27).  

Η πρώτη ένταση προσδιορίζεται αφενός από την έμφαση που δίδεται στη ΑΜΣ 

ως μεθοδολογία, δηλαδή ως εργαλείο χρήσης από τα κράτη μέλη για να 

                                                                                                                                            
επέμειναν στην απάλειψη κάθε αναφοράς στην κοινωνία των πολιτών στο κείμενο της Απόφασης για 
τις κατευθύνσεις των πολιτικών απασχόλησης (Council of the European Union 2003:13-21). 
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προχωρήσουν με δικούς τους ρυθμούς και αφετέρου από τη στόχευση της ΑΜΣ 

δηλαδή την παρακολούθηση των αλλαγών δημόσιας πολιτικής που συνδέονται με τη 

σύγκλιση προς ενωσιακούς στόχους. Ταυτοχρόνως τίθενται ερωτήματα περί του 

τύπου της σύγκλισης που επιδιώκεται, του χαρακτήρα των στόχων υπό σύγκλιση 

καθώς και του περιεχομένου των δημόσιων συζητήσεων ή πολιτικών. 

Η δεύτερη ένταση αφορά την ΑΜΣ ως μέρος της στρατηγικής για την επίτευξη 

του στόχου να καταστεί η Ευρώπη η πλέον ανταγωνιστική κοινωνία γνώσης στον 

κόσμο και ταυτοχρόνως ως το μέσο για την οικοδόμηση της «κοινωνικής Ευρώπης». 

Αν και οι δύο αυτοί στόχοι όπως ήδη έχουμε καταστήσει σαφές δεν είναι αμοιβαία 

αποκλειόμενοι (Ferrera, Hemerijck and Rhodes 2000a), εμπειρικές ενδείξεις δείχνουν 

ότι υφίστανται συγκρούσεις ανάμεσα στους διαμορφωτές που θέτουν την 

ανταγωνιστικότητα και άρα την οικονομία σε πρώτη προτεραιότητα και σε αυτούς 

που θέτουν την κοινωνική Ευρώπη. Το γεγονός ότι αφενός η κυρίαρχη συζήτηση στη 

λογική της ΣτΛ αφορά την ανταγωνιστικότητα και αφετέρου η ποικιλομορφία 

χαρακτηρίζει την ανάπτυξη των κοινωνικών κρατών στην Ευρώπη, καθιστά 

ευκολότερο το έργο αυτών που προωθούν την ανταγωνιστικότητα ως πρώτο δομικό 

στοιχείο πολιτικής (Radaelli 2003b:29). Τέσσερις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες 

επισημάνσεις πρέπει να διατυπωθούν: 

 

• η in vivo ανάλυση της ανάπτυξης των ΑΜΣ από την έναρξη της ΣτΛ καταδεικνύει 

την ύπαρξη μιας διπλής ανισορροπίας με σημαντικές επιπτώσεις στη 

λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα της όλης διαδικασίας. Πρώτον, η 

κεντρική νομισματική πολιτική κυριαρχεί έναντι των μακροοικονομικών 

πολιτικών, οι οποίες παραμένουν αφενός εθνικές και ανεπαρκώς συντονισμένες 

σε επίπεδο Ένωσης και αφετέρου περιορισμένες ως προς την ανάπτυξή τους από 

το Σύμφωνο Σταθερότητας. Η ύπαρξη των ολοκληρωμένων κατευθύνσεων 

μακροοικονομίας και μικροοικονομίας αποτελεί το αντίβαρο του κεντρικού 

σχεδιασμού της νομισματικής πολιτικής που όμως σε κάθε περίπτωση είναι 

θεσμικά ανεπαρκής. Δεύτερον υφίσταται «κυριαρχία» των πρώην ΓΠΟΠ έναντι 

των ΑΜΣ, με άμεση επίδραση στην αποτελεσματικότητα των ΑΜΣ ιδίως της 

ενοποιημένης ΑΜΣ της Κοινωνικής Προστασίας και της Κοινωνικής Ένταξης 

αλλά και της ΕΣΑ, 
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• σε γενικό επίπεδο αναφοράς, η κυριαρχία της νομισματικής πολιτικής και το 

ασφυκτικό πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας συνθέτουν ένα περιβάλλον 

οικονομικής ολοκλήρωσης και περιορισμού των κοινωνικών πολιτικών, που 

θεωρείται απίθανο να ελαστικοποιηθεί σε μόνιμη βάση, υποδηλώνοντας στην 

ουσία την «υποταγή της ΣτΛ και άρα των ΑΜΣ σε μια περιοριστική 

δημοσιονομική λογική (Goetschy 2003b:28), 

• στα πλαίσια της ΣτΛ αν και η raison d’ être αυτής υπήρξε η ισορροπία ανάμεσα 

στις οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές, ανάμεσα στην οικονομική και την 

κοινωνική ολοκλήρωση, η εφαρμογή της μέχρι τώρα κατέδειξε την ύπαρξη 

περισσότερο μιας υπό διαμόρφωση ιεραρχίας ανάμεσα στα πεδία πολιτικής παρά 

μιας ισόρροπης ανάπτυξης, αποδίδοντας ιδιαίτερη προτεραιότητα στην οικονομία 

έναντι των κοινωνικών στόχων και ειδικότερα έναντι της απασχόλησης (Goetschy 

2003b, Dehousse 2002b, Zeitlin 2008). Η αξία της παραπάνω παρατήρησης 

πολλαπλασιάζεται, αν αναλογιστεί κανείς ότι η ένας από τους λόγους 

αναθεώρησης της ΣτΛ το 2005 ήταν η παραπάνω έλλειψη ισορροπίας135 Η 

έμφαση ιεραρχίας διαπιστώνεται σε τρία επίπεδα: 

 

(α) σε αντίθεση με τον αρχικό στόχο της ΣτΛ περί ενίσχυσης των θεμάτων 

κοινωνικής πολιτικής, παρατηρείται αφενός ενίσχυση της επιρροής και του ρόλου του 

Συμβουλίου Οικονομικών Υποθέσεων και αφετέρου ανάδειξη των ΓΠΟΠ σε 

κεντρική θέση. Οι παραπάνω παρατηρήσεις μετουσιώνονται σε μια σταδιακή 

ενσωμάτωση των στόχων των άλλων ΑΜΣ και ειδικότερα της Κοινωνικής 

Προστασίας, της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης καθώς και της ΕΣΑ στη λογική 

εξυπηρέτησης των στόχων των ΓΠΟΠ. Είτε τονίζεται η αναγκαιότητα σεβασμού του 

Συμφώνου Σταθερότητας, δηλαδή η επίπτωση επί των δημοσιονομικών μεγεθών είτε 

επηρεάζεται το περιεχόμενο των πολιτικών θέτοντας γενικούς στόχους 

ομοσπονδιακού χαρακτήρα, όπως για παράδειγμα «υψηλότερα επίπεδα 

απασχόλησης». Υπό αυτό το πνεύμα και προς χάριν ενός συντονισμού υπό 

προτεραιότητες, ελλοχεύει ο κίνδυνος αυθύπαρκτοι στόχοι των διαδικασιών της ΕΣΑ 

                                                 
135 Κάτι που επιβεβαιώθηκε και στα Συμπεράσματα του εαρινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 2006 
όπου τονίζεται ότι η αναθεωρημένη Λισσαβώνα σχεδιάστηκε για να παρέχει πλαίσιο όπου η 
οικονομική και κοινωνική πολιτική και η πολιτική απασχόλησης ενισχύουν η μια την άλλη 
διασφαλίζοντας παράλληλη πρόοδο στη δημιουργία απασχόλησης, στην ανταγωνιστικότητα και στην 
κοινωνική συνοχή σε πλήρη συμφωνία με τις ευρωπαϊκές αξίες (Zeitlin 2008:438).  
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(μείωση της ανεργίας) και της ΑΜΣ Κοινωνικής Ενσωμάτωσης (καταπολέμηση της 

φτώχειας) να βρεθούν εκτός κυρίαρχης λογικής (Goetschy 2003b:29),  

(β) σε τεχνικό επίπεδο, η κυριαρχία των ΓΠΟΠ αποτυπώνεται στην αρχιτεκτονική 

δομή της ΣτΛ. Αν και η αναθεώρηση του 2005 έγινε με γνώμονα την επίτευξη 

καλύτερων αποτελεσμάτων (Kok 2004) και για το λόγο αυτό υιοθετήθηκε η ενιαία 

συγκρότηση των ευρωπαϊκών κατευθύνσεων για την απασχόληση και των ΓΠΟΠ σε 

24 ενοποιημένες κατευθύνσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση διαιρεμένες σε 

τρία κεφάλαια (μακροοικονομία, μικροοικονομία και απασχόληση), ωστόσο αυτό 

που προκύπτει από τη μέχρι τώρα εμπειρία είναι η υπεροχή των ΓΠΟΠ και του 

Συμφώνου Σταθερότητας έναντι της απασχόλησης και των κοινωνικών πολιτικών σε 

στόχους και σε περιεχόμενο. Τα πρώτα στοχεύοντας σε σταθερό μακροοικονομικό 

περιβάλλον και σε μια αυστηρή νομισματική πολιτική πλαισιώνουν τις κατευθύνσεις 

της απασχόλησης και των άλλων ΑΜΣ (κοινωνική προστασία και ενσωμάτωση), 

ακόμα και μετά τις μεταρρυθμίσεις του 2005 (Ashiagbor 2005).Υπό αυτή τη λογική, 

οι κοινωνικές μεταρρυθμίσεις συνδέονται περισσότερο με την αγορά, ενώ οι 

εργασιακοί θεσμοί λειτουργούν λιγότερο ως καταφύγιο από την αγορά. Η παραπάνω 

τάση αναπτύσσει δύο διαστάσεις αφενός του αναπροσανατολισμού των αγορών 

εργασίας και των μεταρρυθμίσεων του κοινωνικού κράτους και αφετέρου της 

ύπαρξης ιεραρχίας πολιτικής όπως προσδιορίσθηκε παραπάνω Goetschy 2007:514), 

(γ) η μη συμπερίληψη των κοινωνικών στόχων της Ένωσης στις ολοκληρωμένες 

κατευθύνσεις, επενεργεί αρνητικά προωθώντας έναν μονόπλευρο συντονισμό των 

κοινωνικών πολιτικών των κρατών μελών στη λογική της οικονομικής βιωσιμότητας, 

που θεωρητικά οι ΑΜΣ της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης και της Κοινωνικής 

Προστασίας θεσπίστηκαν για να τον υπερβούν. Για παράδειγμα στις κοινές 

συστάσεις του 2007 βασιζόμενες στις ετήσιες Εκθέσεις Προόδου της Επιτροπής οκτώ 

κράτη μέλη έλαβαν συστάσεις για επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων των συντάξεων 

και των συστημάτων υγείας, με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των 

δημόσιων οικονομικών (Zeitlin 2008:442), 

 

• αναδεικνύεται η ύπαρξη ενός ομογενοποιημένου γνωσιακού πλαισίου που αφορά 

τους εμπλεκόμενους με τα οικονομικά θέματα (πολιτικούς, εμπειρογνώμονες 

μέλη επιτροπών), που καταλήγει στην απόκτηση ενός συγκριτικού 

πλεονεκτήματος έναντι των κατακερματισμένων απόψεων αυτών που 

διαχειρίζονται τα θέματα της απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής. Το 
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συγκριτικό αυτό πλεονέκτημα ενισχύεται, αφενός από το γεγονός ότι όλες οι 

πολιτικές έχουν οικονομικές διαστάσεις και αφετέρου από την αναγκαιότητα της 

δημοσιονομικής σταθερότητας που αναγνωρίζεται από τις Συνθήκες (Dehousse 

2002b:17, Goetschy 2003b:29). Οι ΑΜΣ που εσωτερικά εμφανίζονται πιο 

συντονισμένες έχουν περισσότερες ευκαιρίες να κυριαρχήσουν έναντι των 

κατακερματισμένων, ενώ πεδία που κατέχουν πρωτεύουσα θέση στην λειτουργική 

αρχιτεκτονική της Ένωσης όπως οι μακροοικονομικές πολιτικές έχουν 

περισσότερες πιθανότητες να επηρεάζουν τη λογική των υπολοίπων (de La Porte 

and Pochet 2002a:18). Για παράδειγμα, η Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής 

κινητοποιούμενη γρηγορότερα από την Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας 

κατάφερε να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στις δημοσιονομικές διαστάσεις των 

μεταρρυθμίσεων επί των συντάξεων, αποδυναμώνοντας τις αναφορές σε 

κοινωνικούς στόχους (de la Porte 2003). 

 

3.8.4. Κριτική στο πεδίο της αποτελεσματικότητας  

 

Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της ΑΜΣ αποτελεί μια ιδιαιτέρως περίπλοκη 

υπόθεση, με δεδομένο το μικρό χρονικό ορίζοντα εφαρμογής αν λάβουμε υπόψη μας 

τις μεταρρυθμίσεις του 2005, καθώς και το διπλό επίπεδο ανάπτυξης της έρευνας 

αφενός διατομεακά με κεντρικό άξονα την αποτελεσματικότητα και αφετέρου τον 

προσδιορισμό της προόδου ανά τομέα πολιτικής. 

Σε πρώτο επίπεδο, τα απογοητευτικά αποτελέσματα της πρώτης περιόδου της 

ΣτΛ 2000-2005 όπως διαπιστώνονται σε σχετικές εκθέσεις (Kok et al. 2004, 

Rodrigues 2004, European Commission 2005) και η αναγκαιότητα μεταρρύθμισής 

όπως αυτή πραγματοποιήθηκε από την Ένωση, επαγωγικά μας οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι δεν επιτεύχθηκε ικανοποιητικός συντονισμός και άρα συνοχή της 

όλης διαδικασίας. Κοινή διαπίστωση αποτέλεσε η υστέρηση στα επίπεδα υλοποίησης 

(Zeitlin 2005b, 2005c, Goetscy 2007). Ήδη η έκθεση Kok (2004), έκανε λόγο: για 

έλλειψη πολιτικής βούλησης και δέσμευσης εκ μέρους των κρατών μελών προς τους 

στόχους της ΣτΛ, ιδιαιτέρως επιβαρυμένη ημερήσια διάταξη, μειωμένο συντονισμό 

σε συγκρουόμενους στόχους, αδυναμίες στη θέσπιση των σημείων αναφοράς, 

καλώντας για επαναπροσδιορισμό των στόχων, των δεικτών και των μέσων της ΣτΛ, 

αναπτύσσοντας μια προσέγγιση αξιολόγησης και εποπτείας μέσω της λογικής της 
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δημοσιοποίησης των μη συμμορφούμενων. Σε παρόμοιο κλίμα, η Επιτροπή σε 

συστάσεις της προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης μιλούσε για 

συγχρονισμό των κύκλων των ΓΠΟΠ και των κατευθύνσεων για την απασχόληση 

ώστε να δοθεί η δυνατότητα στο εαρινό Συμβούλιο να μπορεί να συντονίσει 

καλύτερα τις διαφορετικές διαδικασίες, να εστιάσει στην υλοποίηση και να παράξει 

μεσοπρόθεσμη στρατηγική σε όλη τη διαδικασία (European Commission 2002b). Αν 

και η Επιτροπή Barroso δέχθηκε την αναγκαιότητα των αλλαγών απέρριψε τη λογική 

της δημοσιοποίησης των μη συμμορφούμενων επιλέγοντας τις συνεργασίες 

μεταρρυθμίσεων ανάμεσα στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη από τη μία και τις 

εθνικές κυβερνήσεις και τους εγχώριους φορείς από την άλλη (Zeitlin 2008:436). 

Σε τεχνικό επίπεδο τα ζητήματα του συντονισμού επιχειρήθηκαν να επιλυθούν 

στην αναθεώρηση της ΣτΛ μέσω τεσσάρων τροποποιήσεων: 

 

• σε εθνικό επίπεδο, υιοθέτηση των ενιαίων ετήσιων Εθνικών Προγραμμάτων 

Μεταρρυθμίσεων αντί των πολλών εθνικών εκθέσεων (ΓΠΟΠ, Έκθεση για την 

απασχόληση, Έκθεση για τη διαδικασία του Κάρντιφ) και θέσπιση θέσης εθνικού 

συντονιστή της διαδικασίας της Λισσαβώνας,  

• απλοποίηση των στόχων με καθορισμό προτεραιοτήτων στη μακροοικονομία, την 

καινοτομία, τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τις αγορές εργασίας με 

ενοποίηση των ΓΠΟΠ και των ευρωπαϊκών κατευθύνσεων για την απασχόληση 

σε 24 ολοκληρωμένες κατευθύνσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση, 

• συγχρονισμός των διαφορετικών πεδίων πολιτικής για την επίτευξη 

σταθερότητας. Σε πρώτη φάση αυτό αποφασίσθηκε για τις ΓΠΟΠ, την 

απασχόληση και τη διαδικασία του Κάρντιφ το 2003 και υλοποιήθηκε στις 

ολοκληρωμένες κατευθύνσεις την περίοδο 2005-08, ενώ για τις κοινωνικές ΑΜΣ 

μετά την ενοποίησή τους από το 2006 και ύστερα  

• καλύτερη συνέργεια μεταξύ της ΣτΛ, των άλλων πολιτικών της Ένωσης και των 

πολιτικών τους εργαλείων (Σύμφωνο Σταθερότητας, Κοινοτικός 

Προϋπολογισμός, Διαρθρωτικά Ταμεία. 

 

Η εμπειρία από το κύκλο 2005-2008 αν και πρώιμη κατέδειξε τέσσερα βασικά 

προβλήματα συντονισμού: 
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(α) αν και οι ολοκληρωμένες κατευθύνσεις διατήρησαν βασικές στοχεύσεις των 

πρώην ευρωπαϊκών κατευθύνσεων για την απασχόληση,136 ωστόσο αυτό επιβάρυνε 

με επιπλέον περιπλοκότητα και επικάλυψη το κεφάλαιο της οικονομικής πολιτικής 

(Zeitlin 2008:437). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της ικανότητας συντονισμού 

της πολιτικής απασχόλησης σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. Η επικάλυψη αυτή και η 

συνακόλουθη αδυναμία συντονισμού καθίσταται ορατή από το γεγονός ότι μόνο έξι 

από τα 25 κράτη μέλη συμπεριέλαβαν πλήρη στοιχεία για τους ευρωπαϊκούς δείκτες 

απασχόλησης (2006) στα Εθνικά Σχέδια Μεταρρυθμίσεων και ελάχιστα εξ αυτών 

συντάσσουν εκθέσεις προόδου για την ενεργοποίηση στόχων βάσει της ΕΣΑ ή για τις 

στρατηγικές για τη διά βίου μάθηση (Zeitlin 2008:438). Αποτέλεσμα του μη 

ισορροπημένου θεματολογίου των Προγραμμάτων των Εθνικών Μεταρρυθμίσεων 

είναι και η πρόκληση επιπλέον προβλημάτων ανάδρασης και δυσκολιών στη 

μεταφορά των αποτελεσμάτων της διαδικασίας μάθησης, στη διαμόρφωση δημόσιας 

πολιτικής σε εθνικό επίπεδο. 

(β) η επικάλυψη αυτή έχει άμεσο αποτέλεσμα την συγκρότηση μιας άτυπης μεν 

αλλά ισχυρής ιεράρχησης πολιτικών πεδίων πλαισιωμένη από μια ομοιογενή 

γνωσιακή προσέγγιση πρωτοκαθεδρίας της οικονομίας που διατρέχει και τα υπόλοιπα 

πεδία πολιτικής, 

(γ) η απουσία ενός συγκεκριμένου θεσμικού μηχανισμού που να διασφαλίζει την 

ανάδραση μεταξύ της κοινωνικής και της οικονομικής πολιτικής και της πολιτικής 

απασχόλησης, καθιστά την πρακτική εμβέλεια της αποτελεσματικότητας 

περιορισμένη εμπίπτουσα στη μεγάλη διαφοροποίηση κατά μήκος των κρατών 

μελών. Στο κείμενο της Επιτροπής ‘Further Steps in Implementing the Revised 

Lisbon Agenda’ το οποίο αναφερόταν σε ένα οδικό χάρτη για την προετοιμασία των 

Εκθέσεων Προόδου των κρατών μελών μαζί με ένα μεθοδολογικό πλαίσιο για την 

αξιολόγηση τους, δεν γινόταν καμία αναφορά στους κοινωνικούς στόχους της 

Ένωσης. Αποτέλεσμα αυτής της απουσίας στις εκθέσεις για τα ΕΣΜ του 2006 μόνο 

δέκα κράτη μέλη συμπεριέλαβαν τους στόχους της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 

εθνικές προτεραιότητες τους, ενώ τα υπόλοιπα είτε έκαναν συνοπτική αναφορά στην 

Έκθεση για την ΑΜΣ της Κοινωνικής Προστασίας και της Ενσωμάτωσης (εννέα 

κράτη μέλη), είτε επικέντρωναν την αναφορά τους αποκλειστικά στην ενσωμάτωση 

                                                 
136 Πλήρης απασχόληση, ποιότητα και παραγωγικότητα στην εργασία, ενίσχυση της κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτές διατηρήθηκαν και στο καινούργιο κύκλο 2008-
2010. 
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στην αγορά εργασίας (τέσσερα κράτη μέλη) ή τέλος απάλειψαν κάθε αναφορά στην 

κοινωνική ενσωμάτωση (τέσσερα κράτη μέλη) (Zeitlin 2008:439), 

(δ) ελάχιστες συνδέσεις υφίσταται μεταξύ των στόχων της κοινωνικής συνοχής 

και της ενσωμάτωσης και των σχεδίων των κρατών μελών, αν και θεωρητικά 

αποτελούν αφενός βασικό τμήμα της διάταξης της ΣτΛ και αφετέρου το βασικό 

τμήμα της κατεύθυνσης των δαπανών ανερχόμενο στο 60-75% των συνόλου των 

δαπανών (Zeitlin 2008:439). 

 

Η αρνητική αξιολόγηση του χαμηλού βαθμού συντονισμού κατά μήκος των 

πολιτικών πεδίων σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται ότι η ΑΜΣ στερείται 

αποτελεσμάτων. Σε επίπεδο αξιολόγησης, τα αποτελέσματα της πολιτικής της ΑΜΣ 

διαφοροποιούνται αφενός αναλόγως του πεδίου δράσης, του τύπου του κοινωνικού 

κράτους, της θέσης βασικών πολιτικών δρώντων σε εγχώριο επίπεδο (De la Porte 

2002:17) και αφετέρου εντός των πεδίων δράσης, όπου για παράδειγμα στην ΕΣΑ ο 

πυλώνας της απασχολησιμότητας παρουσιάζεται ισχυρότερος από άλλους (Radaelli 

2003b:45). 

Ένα βασικό εύρημα της έρευνας αποτελεί ότι η διαδικασίες της ΑΜΣ έχουν 

συμβάλλει σε έναν εθνικό αναπροσανατολισμό, που συνεπάγεται την ενσωμάτωση 

ενωσιακών εννοιών και κατηγοριών στον εγχώριο δημόσιο διάλογο, υποδηλώνοντας 

μια επιρροή–σύγκλιση γνωσιακού χαρακτήρα. Η γνωσιακή σύγκλιση αναφέρεται σε 

ταυτοποίηση μιας κοινής δέσμης πεποιθήσεων για τα κοινά προβλήματα και τους 

αιτιώδεις μηχανισμούς πρόκλησής τους, στο εκάστοτε πεδίο πολιτικής. Η εμπειρία 

μας δίνει τρία βασικά παραδείγματα στο πεδίο της απασχόλησης, της φορολογικής 

πολιτικής και της κοινωνικής προστασίας. Στο επίπεδο της απασχόλησης υφίσταται 

μια μετατόπιση έμφασης από τη μείωση της ανεργίας στην αύξηση των επιπέδων 

απασχόλησης ως βασικού στόχου, από την υποστήριξη εισοδήματος παθητικού τύπου 

(επιδόματα) στις ενεργητικές πολιτικές και από την «θεραπευτική» στην προληπτική 

καταπολέμηση της ανεργίας. Επιπλέον στο εθνικό θεματολόγιο πολιτικής έχουν 

εισέλθει θέματα παράτασης εργασιακού χρόνου παραμονής, δια βίου μάθησης και 

ευελισφάλειας (Zeiltlin and Pochet and Magnusson 2005, European Commission 

2004a:36-42). Σε επίπεδο φορολογικής πολιτικής, αν και η σύγκλιση που υφίσταται 

γύρω από την έννοια του «επιβλαβούς φορολογικού ανταγωνισμού» είναι σε 

εμβρυική μορφή, αναντίρρητο είναι το γεγονός ότι έχουν αναπτυχθεί κοινές 

πεποιθήσεις για το τι αποτελεί αποδεκτή ή μη συμπεριφορά στον εν λόγω τομέα 
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δημόσιας πολιτικής. Σε επίπεδο κοινωνικής προστασίας και ενσωμάτωσης είναι κοινά 

αποδεκτό ποια είναι τα βασικά στοιχεία που θα πρέπει να αποτελούν τους άξονες 

δράσεων στις μεταρρυθμίσεις στον τομέα των συντάξεων (Radaelli 2003b:45). 

Πέραν της παραπάνω γνωσιακής διάστασης παρατηρούνται τεχνικές αλλαγές που 

αφορούν διοικητικές αναδιαρθρώσεις. Πιο συγκεκριμένα σχεδόν όλες οι ΑΜΣ έχουν 

βελτιώσει τις επιδόσεις τους αναφορικά με την οριζόντια ή τη διατομεακή 

ολοκλήρωση σε διακριτά αλλά αλληλοεξαρτώμενα πεδία πολιτικής όπως η πολιτική 

της αγοράς εργασίας, τα επιδόματα ανεργίας, την κοινωνική συνδρομή, τη 

φορολογία, τις συντάξεις, την εκπαίδευση. Επιπλέον οι ΑΜΣ έχουν συμβάλλει και 

στην αναβάθμιση των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών, των ικανοτήτων εποπτείας 

και αξιολόγησης με στόχο την εναρμόνιση με τα ενωσιακά πρότυπα στατιστικής 

(Zeitlin 2005c). 

Ολοκληρώνοντας την ενότητα περί κριτικής της ΑΜΣ δύο παρατηρήσεις είναι 

κρίσιμες. Πρώτον, τα μέχρι τώρα δεδομένα για την επίδραση των ΑΜΣ αφορούν 

κατά βάση μια σύγκλιση ιδεολογικού τύπου. Η σύγκλιση αυτή καθίσταται 

εξαιρετικής σημασίας στο βαθμό που μπορεί να υπερκεράσει την «ενδημική ένταση» 

για την οικδόμηση της κοινωνικής Ευρώπης, προτείνοντας τρόπους που μπορεί αυτή 

να ενσωματωθεί στην κυρίαρχη συζήτηση για τον ανταγωνισμό συγκρατώντας 

ωστόσο δύο στοιχεία: (α) τα στοιχεία της ιδεολογικής σύγκλισης είναι σε εμβρυική 

μορφή, η δε θεσμοποίηση τους αποτελεί μια περίπλοκη διαδικασία, (β) η υιοθέτηση 

ενός κοινού λεξιλογίου τουλάχιστον σε επίπεδο τεχνοκρατών δεν σημαίνει και 

«εύκολες» αλλαγές σε εθνικό επίπεδο (Radaelli 2003b:45-46). Δεύτερον, η σχέση 

ανάμεσα στις ΑΜΣ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναλυθεί ως μια διπλή 

διαδικασία. Σε επίπεδο ΑΜΣ Κοινωνικής Προστασίας και της ΕΣΑ, οι διαδικασίες 

συχνά λειτουργούν ως καταλύτες ή «επιλεκτικοί πολλαπλασιαστές» για τις εθνικές 

στρατηγικές μεταρρυθμίσεων επιταχύνοντας τις αλλαγές σε συγκεκριμένους τομείς 

που ήδη έχουν έρθει στην εθνική επικαιρότητα. Ωστόσο υφίσταται ενδείξεις και για 

την ικανότητα των ΑΜΣ να διευρύνουν τον εθνικό δημόσιο διάλογο προσθέτοντας 

νέες θεματικές, κυρίως στους τομείς της ισότητας των φύλων και της κοινωνικής 

ενσωμάτωσης, λειτουργώντας ως πηγή νομιμοποίησης για αυτή τη διεύρυνση (Zeitlin 

2005c:16).  
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3.9. Συμπερασματικές διαπιστώσεις   

 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 τόσο η έρευνα στα θέματα ολοκλήρωσης όσο και οι 

συζητήσεις σε πολιτικό επίπεδο ανέπτυξαν ιδιαιτέρως τη θεματική των νέων μορφών 

διακυβέρνησης, που διαφέροντας από την Κοινοτική Μέθοδο αναζητούν περισσότερο 

ευέλικτες και ανοιχτού χαρακτήρα προσεγγίσεις, με στόχο τη συνύπαρξη ενωσιακής 

σύγκλισης και εθνικής διαφορετικότητας, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για 

μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και νομιμοποίηση.  

Η ΑΜΣ παρουσιάστηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβώνας του 2000 

ως μια «νέα» εργαλειακή προσέγγιση στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη της δημόσιας 

πολιτικής ενωσιακού χαρακτήρα, στις περιπτώσεις πολιτικής όπου τα αυτόνομα 

κέντρα αποφάσεων (κράτη) συνυπάρχουν με μη συμβατές προτιμήσεις και στόχους 

με συνδετικό κρίκο τη μεγάλη αληλεξάρτηση.  

Ο Dehousse (2002b:19) ωστόσο, σωστά παρατηρεί ότι ο καινοτόμος χαρακτήρας 

είναι σχετικός στο βαθμό που αφενός η διατήρηση των εθνικών ιδιαιτεροτήτων είχε 

ήδη επισημανθεί ως μέρος των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων από τη Συνθήκη του 

Μάαστριχτ και αφετέρου μηχανισμοί συνεργασίας είχαν αναπτυχθεί και πρωθύστερα 

του Συμβουλίου της Λισσαβώνας σε διάφορα πεδία πολιτικής. 

Αυτό που διακρίνει το καινοτόμο χαρακτήρα της ΑΜΣ είναι η συνειδητοποίηση 

ότι η γνωσιακή σύγκλιση αποτελεί βασική προϋπόθεση για τις περισσότερες μορφές 

ευρωπαϊκής δράσης και η οποία επιχειρείται να επιτευχθεί μέσα από μια 

συστηματοποίηση των ευέλικτων μορφών συντονισμού και την ανάπτυξη του ενιαίου 

στρατηγικού στόχου της προσαρμογής στην οικονομία της γνώσης (Dehousse 

2002b:19). 

Ανταποκρινόμενη τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο στις απαιτήσεις δύο 

διαμετρικά αντίθετων προσεγγίσεων, η ΑΜΣ γίνεται αντιληπτή για τα κράτη μέλη 

φιλικά προσκείμενα στην ιδέα του ομοσπονδισμού ως μια επικίνδυνη στροφή προς το 

διακυβερνητισμό, ενώ κράτη μέλη που δεν διάκεινται φιλικά στην επιτάχυνση των 

ρυθμών ενοποίησης η ΑΜΣ αντιπροσωπεύει μια παράκαμψη στη λογική της 

επικουρικότητας και μια ευκαιρία για διεύρυνση των θεμάτων στην ενωσιακή 

διάταξη απεριόριστου μάλιστα χαρακτήρα (Goetschy 2003b:33). 

Μπορούμε να διακρίνουμε στον ιδεότυπο της ΑΜΣ την ιδέα μιας νέας μορφής 

διακυβέρνησης με στοιχεία συμμετοχής και προσέγγισης επίλυσης προβλημάτων, 
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όπου η γνώση δημιουργείται και η μάθηση διαχέεται εντός πολιτικών και 

γραφειοκρατικών δικτύων καθώς και κοινωνικών δρώντων. Στον ιδεότυπο της, η 

ΑΜΣ μπορεί να παράξει «καλύτερη διακυβέρνηση» βασιζόμενη σε μια 

«αρχιτεκτονική» χορήγησης κινήτρων και μάθησης και υπό αυτή την έννοια δεν 

αποτελεί απλώς τη δεύτερη καλύτερη επιλογή σε σχέση με τη λογική της νομοθετικής 

διαδικασίας (Radaelli 2003b:52).  

Στην πράξη η ΑΜΣ μπορεί και αποκτά και τις δύο προαναφερθείσες όψεις, 

επεκτεινόμενη τουλάχιστον σε δέκα τομείς πολιτικής δράσης συμπεριλαμβάνοντας 

την απασχόληση, την κοινωνική προστασία και την ενσωμάτωση, καθώς και θέματα 

που συνδέονται με την οικονομία της γνώσης και τις οικονομικές διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις. Αναπτύσσει μια ιδιαίτερη διαφορετικότητα ως προς τη λειτουργία 

της: στόχοι περισσότερο ή λιγότερο αισιόδοξοι, πεδία δράσης περισσότερο ή 

λιγότερο περιεκτικά, με διαφορετικές νομικές βάσεις στις Συνθήκες, με τους ρυθμούς 

εξευρωπαϊσμού άλλοτε επιταχυνόμενους και άλλοτε βραδυπορούντες, με 

αποκλίνοντα μεγέθη σύγκλισης εξαρτώμενα σε μεγάλο βαθμό από τη ετερογένεια 

των κρατών μελών στη δεδομένη θεματική (Goetschy 2003b:33-34). 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και σε συνδυασμό με την εστίαση της 

προσοχής αφενός στο μη παραδοσιακό τρόπο κατανομής καθηκόντων ανάμεσα στους 

θεσμούς της Ένωσης και τα κράτη μέλη και αφετέρου στο ευέλικτο νομοθετικό 

πλαίσιο, το βασικό ερώτημα που προκύπτει αφορά τη δυνατότητα παραγωγής 

θετικών αποτελεσμάτων (Dehousse 2002b:19). 

Η δυναμική της νέας προσέγγισης εμφανίζεται μεγαλύτερη σε εκείνα τα πεδία 

δράσης όπου η Ευρώπη αναμένεται να διαδραματίσει ρόλο καταλύτη για τις 

μεταρρυθμίσεις, με τον τελικό λόγο όμως να  παραμένει στην αρμοδιότητα των 

κρατών. Αντιστρόφως, στις πολιτικές όπου η σύγκλιση είναι επιτακτική ο «ήπιος» 

χαρακτήρας της ΑΜΣ αποτελεί αδυναμία (Dehousse 2002b:20, Goetschy 2003b:34). 

Ο βαθμός της αποτελεσματικότητας της ΑΜΣ στα παραπάνω πεδία εξαρτάται 

από την επίτευξη ισορροπίας ανάμεσα σε δύο αντιτιθέμενες λειτουργίες: αφενός του 

συντονισμού για την αντιμετώπιση της αλληλεξάρτησης και της εσωτερικοποίησης 

των εξωτερικοτήτων και αφετέρου της αποκέντρωσης για την ικανοποίηση των 

διαφορετικών προτιμήσεων και της ευκολότερης απόδοσης ευθυνών. 

Η ΑΜΣ καλείται να εκπληρώσει το βασικό στόχο της ΣτΛ που ταυτόχρονα 

αποτελεί τουλάχιστον σε πρώτο βαθμό είδος «ενδημικής» αντίφασης. Η ΑΜΣ έχει ως 

αποστολή την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ταυτοχρόνως αποτελεί το 
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εργαλείο οικοδόμησης της κοινωνικής Ευρώπης. Η ανταγωνιστικότητα ορίζει το 

γεωμετρικό τόπο των πρακτικών επιλογών πολιτικού χαρακτήρα αναφορικά με το 

ευρωπαϊκό κοινωνικό κράτος. Οι οικονομικοί και νομικοί περιορισμοί της 

ολοκλήρωσης επιδρούν στο εύρος του ρόλου της πολιτικής απασχόλησης και της 

κοινωνικής πολιτικής είτε τα κράτη μέλη ενεργούν αυτόνομα είτε στα πλαίσια της 

ΑΜΣ (Scharpf 2002). Ωστόσο η σημασία των περιορισμών είναι σχετική στο βαθμό 

που όπως σωστά παρατηρούν οι Hemerijck, Rhodes και Ferrera (2000a) οι βασικοί 

κίνδυνοι του κοινωνικού κράτους δεν προέρχονται τόσο από την οικονομική 

ολοκλήρωση όσο από τις δημογραφικές τάσεις και τις εγχώριες θεσμικές επιλογές. Η 

πρόσθετη αξία των περιορισμών έγκειται αφενός στη δημιουργία κουλτούρας 

μακροοικονομικής σταθερότητας στις κοινωνικές πολιτικές και πολιτικές 

απασχόλησης με άξονα την ενίσχυση της προσφοράς και αφετέρου στην ύπαρξη μιας 

γνωσιακής σύγκλισης μέσω του προσδιορισμού μιας δέσμης κοινών πεποιθήσεων για 

καίρια προβλήματα και αιτιώδεις μηχανισμούς. 

Στον τομέα της απασχόλησης που αποτελεί κατά την άποψη του γράφοντος την 

primus inter pares των κοινωνικών πολιτικών, η εμπειρική παρατήρηση καταδεικνύει 

την ύπαρξη μιας γνωσιακής σύγκλισης ως προς τα αίτια των προβλημάτων των 

αδυναμιών του κοινωνικού κράτους (εξωτερικές προκλήσεις, εσωτερικές πιέσεις), 

αλλά και ενός κοινού προσανατολισμού πρακτικών και πολιτικών προς αντιμετώπιση 

τους, με έμφαση στις ενεργητικές πολιτικής απασχόλησης και τις πολιτικές με 

έμφαση στην προσφορά. Οι Berozzi και Bonnoli (2002) ήδη μιλούν για την ανάδυση 

ενός «ευρωπαϊκού επιθυμητού προτύπου» υβριδικής μορφής στη βάση 

χαρακτηριστικών των αγγλοσαξωνικού και σκανδιναβικού κοινωνικού κράτους. 

Όπως όμως θα δούμε και στην in vivo ανάλυση μας, το επίπεδο του κοινωνικού 

κράτους καθώς και οι θεσμικές καταβολές διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο ως προς 

το τελικό αποτέλεσμα. 

Η διατήρηση των βασικών στοχεύσεων των πολιτικών απασχόλησης στις 

ενοποιημένες πλέον είκοσι τέσσερις ολοκληρωμένες κατευθύνσεις, αλλά και η 

ύπαρξη κοινού προσανατολισμού αυτών επιβεβαιώνει την παραπάνω παρατήρηση. 

Ωστόσο θα μπορούμε να μιλάμε για μια αποτελεσματική αντιμετώπιση της 

«ενδημικής έντασης» ανταγωνιστικότητα έναντι κοινωνικής Ευρώπης στο βαθμό που 

αφενός οι κατευθύνσεις των πολιτικών απασχόλησης διατηρήσουν την αυτονομία 

τους σε σχέση με τις κατευθύνσεις της οικονομικής πολιτικής αποφεύγοντας να 

αποτελέσουν «παράρτημα» των τελευταίων και αφετέρου να ενσωματωθούν σε αυτές 
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και οι κατευθύνσεις της ΑΜΣ της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης και Κοινωνικής 

Προστασίας που προς το παρόν μένουν εκτός των ολοκληρωμένων κατευθύνσεων.  

Η αξιολόγηση των μέχρι τώρα αποτελεσμάτων της ΑΜΣ δεν είναι εύκολη 

υπόθεση εξαιτίας τόσο του μικρού χρονικού διαστήματος εφαρμογών των 

μεταρρυθμίσεων, όσο και των πολλαπλών πεδίων εφαρμογής και της έλλειψης 

νομικής δεσμευτικότητας. Έχοντας αυτά κατά νου η αξιολόγηση στράφηκε στις 

βασικές κατευθύνσεις της μάθησης, της αποτελεσματικότητας, της νομιμοποίησης, 

της συμμετοχής και της εξισορρόπησης στοχεύσεων.  

Στο πεδίο της μάθησης, η εμπειρική ανάλυση κατέδειξε την ύπαρξη μιας 

γνωσιακής σύγκλισης αναφορικά με την κοινωνική πολιτική και κυρίως την πολιτική 

απασχόλησης, ως προς τον προσδιορισμό των προβλημάτων, των αιτιωδών 

μηχανισμών τους αλλά και ως προς τον προσανατολισμό των στρατηγικών προς 

επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων μέσω των ενεργητικών πολιτικών και των 

πολιτικών ενίσχυσης της προσφοράς. Βασική διάσταση αυτής της σύγκλισης, 

αποτελεί η απομείωση της ισχύος της έντασης ανάμεσα στην ανταγωνιστικότητα και 

τη δόμηση της κοινωνικής Ευρώπης. Οι βασικές αδυναμίες στο πεδίο της μάθησης 

εντοπίζονται σε τρεις λόγους: πρώτον, στην έλλειψη μάθησης από «τη βάση προς τα 

πάνω», δηλαδή την αξιοποίηση της γνώσης των τοπικών φορέων που οφείλεται στην 

απουσία συμμετοχής, δεύτερον, στην εφαρμογή των δεικτών μάθησης που είτε 

αποτελούν «ασκήσεις στατιστικής» αφού οι πολιτικοί φορείς «επιδιώκουν 

περισσότερο την εξουσία παρά την αλήθεια», είτε αγνοούν τις εθνικές ιδιαιτερότητες 

εξαιτίας της ομοιόμορφης εφαρμογής και τρίτον δεν παράγεται ουσιαστική γνώση, 

αφού απουσιάζει η στρατηγική διάσταση της ποιοτικής προσέγγισης στη λογική 

υιοθέτησης ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών και ευνοείται η διαχειριστική λογική. 

Η μελέτη της αποτελεσματικότητας της μεθόδου, επικεντρώνεται κυρίως στη 

λειτουργία του συντονισμού με βασικά προβλήματα να ανακύπτουν κατά την 

εφαρμογή της διαδικασίας. Η αναθεώρηση του 2005 επιχειρεί να τα λύσει με 

κυριότερη μεταρρύθμιση την ενσωμάτωση σε είκοσι τέσσερις ενιαίες ολοκληρωμένες 

κατευθύνσεις των οικονομικών πολιτικών και των πολιτικών απασχόλησης. Αν και ο 

προσανατολισμός αναφορικά με την επίτευξη συντονισμού ανάμεσα στα δύο πεδία 

είναι σωστός, ωστόσο παρουσιάζεται ελλειπτικός αφού αφενός ελλοχεύει ο κίνδυνος 

οι κατευθύνσεις της οικονομικής πολιτικής να επικαλύψουν αυτές της απασχόλησης, 

με την εμφάνιση ήδη ανησυχητικών ενδείξεων κατά την σύνταξη των Εθνικών 

Προγραμμάτων Μεταρρυθμίσεων και αφετέρου η μη συμπερίληψη στις ενιαίες 
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κατευθύνσεις των κατευθυντηρίων γραμμών της ΑΜΣ της Κοινωνικής Προστασίας 

και της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης αποδυναμώνει τον ευρύτερο συντονισμό 

οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, απισχνώντας τις προσπάθειες να ενσωματωθεί 

η έννοια του κοινωνικού κράτους στη βασική στόχευση της ΣτΛ την 

ανταγωνιστικότητα. 

Στην αξιολόγηση της συμμετοχής των φορέων αυτή είναι περιορισμένη 

αναφορικά με τους τοπικούς δρώντες, τις περιφερειακές κυβερνήσεις, τους 

κοινωνικούς φορείς και τα εθνικά κοινοβούλια. Η έλλειψη αυτή επαγωγικά θέτει 

ζητήματα νομιμοποίησης και αποτελεσματικότητας. Αν και σε ρητορικό επίπεδο η 

ΑΜΣ τιτλοφορείται «ανοιχτή», η μέχρι τώρα εμπειρία την καθιστά περισσότερο 

τεχνοκρατική συγκροτούμενη στη λογική ενός δικτύου υψηλόβαθμων εθνικών 

υπαλλήλων και εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή επιχειρεί να αντιστρέψει την 

παραπάνω τάση και από το πρόγραμμα εφαρμογής των Εθνικών Προγραμμάτων 

Μεταρρυθμίσεων του 2006 αναβαθμίζει το καθεστώς των Συντονιστών της 

Λισσαβώνας, συγκροτεί συμβουλευτικά σώματα και ενθαρρύνει τη συμμετοχή 

κοινωνικών εταίρων, τοπικών φορέων και εθνικών κοινοβουλίων, δημιουργώντας 

σαφέστερα μεγαλύτερο δίκτυο συμμετοχής από τη Λισσαβώνα I (Begg 2008:433), με 

το ερώτημα όμως της αποτελεσματικότητας και άρα της νομιμοποίησης να παραμένει 

ανοιχτό. 

Όπως ήδη παρατηρήσαμε η εκδήλωση της γνωσιακής σύγκλισης τουλάχιστον στα 

θέματα της απασχόλησης απομειώνει την ισχύ έντασης ανάμεσα στο κοινωνικό 

κράτος και την ανταγωνιστικότητα, ωστόσο αναδεικνύει ζητήματα που συνδέονται 

άμεσα με τη θεωρία του εξευρωπαϊσμού με προεξέχοντα αυτά της θεσμοποίησης των 

ιδεών και των εθνικών οδών προσαρμογής μέσα από δύο βασικές διαστάσεις 

«γνωστές» στον εξευρωπαϊσμό των εγχώριων δομών ευκαιρίας και της 

κοινωνικοποίησης (Radaelli and Featherstone 2003b). 

Τα ζητήματα της επίδρασης του εξευρωπαϊσμού εγείρονται από τη στιγμή που η 

γνωσιακή σύγκλιση ή η υιοθέτηση ενός «κοινού λεξιλογίου» όπως το περιγράφει ο 

Radaelli, όχι μόνο δεν οδηγεί σε σύγκλιση αποφάσεων αλλά και αν συμβεί αυτό 

αφενός η υλοποίηση δύναται να διαφοροποιηθεί αφετέρου η συγκλίνουσα υλοποίηση 

μπορεί να έχει και διαφορετικά αποτελέσματα (Pollitt 2001:940, Radaelli 2003b:46). 

Η απόκλιση των Εθνικών Προγραμμάτων Μεταρρυθμίσεων, το περιορισμένο εύρος 

της διαδικασίας μάθησης και οι εθνικές αποφάσεις στο πεδίο της πολιτικής 

απασχόλησης επιβεβαιώνουν την παραπάνω εκτίμηση, οριοθετώντας το πλαίσιο 
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μελέτης της επίδρασης της ΑΜΣ στην απασχόληση. Όπως θα δούμε και στην 

ανάλυση που ακολουθεί, βασική συνιστώσα του αποτελέσματος αποτελεί η θέση της 

έννοιας της ανταγωνιστικότητας στην πολιτική απασχόλησης καθώς επίσης και ο 

τρόπος που αντιμετωπίζεται η ενδημική ένταση ανάμεσα στην Κοινωνική Ευρώπη 

και την ανταγωνιστικότητα είτε με την εύρεση σημείου ισορροπίας είτε ως «μάχη» με 

την πλήρη επικράτηση της δεύτερης στη λογική των εγχώριων φορέων.  

Έχοντας αυτά ως δεδομένα, η ΑΜΣ αναπτύσσει μια ιδιαίτερη σχέση με το 

φαινόμενου του εξευρωπαϊσμού η οποία δομείται σε δύο επίπεδα (Radaelli 

Featherstone 2003a, Radaelli 2003b): 

 

Πρώτον, η ΑΜΣ ως μορφή εξευρωπαϊσμού έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά: 

αφενός αναπτύσσει τάσεις κοινωνικοποίησης τουλάχιστον σε επίπεδο ηγετικών 

ομάδων και τεχνοκρατών μέσω της χρήσης ενός κοινού λεξιλογίου και αφετέρου 

προκαλεί αλλαγές στις υπάρχουσες δομές ευκαιρίας. Η ΑΜΣ δίνοντας νέες ευκαιρίες 

συμμετοχής ή αναδιανέμοντας πόρους ενισχύει δρώντες των οποίων η θέληση και η 

ικανότητα χρήσης των νέων δεδομένων αποτελεί παράγοντα μέτρησης του εύρους 

των συνεπειών της ΑΜΣ. 

Δεύτερον, με δεδομένο ότι ο εξευρωπαϊσμός ως φαινόμενο προκαλεί διαφορετικά 

αποτελέσματα λόγω της ταυτόχρονης διάθλασης και διήθησης του από τους 

εγχώριους θεσμούς, πρόκληση συγκλινουσών τάσεων της ΑΜΣ σε επίπεδο 

αποτελεσμάτων δημόσιας πολιτικής δεν πρέπει να αναμένεται. Η λογική της 

αποτελεσματικής μάθησης ανάμεσα σε πολλούς συμμετέχοντες όπως συμβαίνει στην 

ΑΜΣ εμπεριέχει και την πιθανότητα άνισης απορρόφησης και ενσωμάτωσης, με 

συνέπεια την πρόκληση αυξανόμενης διαφοροποίησης εντός της Ένωσης 

(διαφορετικές επιδόσεις κρατών μελών).  

 

Ο εξευρωπαϊσμός λειτουργεί με τη χρήση πολλών μηχανισμών, ένας από αυτούς 

η πίεση προσαρμογής (Börzel and Risse 2003), που ήδη αναλύσαμε στο προηγούμενο 

κεφάλαιο. Υπό αυτή τη λογική, ο γεωμετρικός τόπος μεγαλύτερης επίδρασης της 

ΑΜΣ υφίσταται εκεί που ασκούνται πιέσεις προσαρμογής. Κράτη μέλη με 

διαφορετικά χαρακτηριστικά κοινωνικού κράτους αντιμετωπίζουν πιέσεις 
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προσαρμογής σε διαφορετικούς τομείς137. Όσο μεγαλύτερη είναι η απόκλιση τόσο 

λιγότερες είναι και οι πιθανότητες προσαρμογής με την αδράνεια ή την 

οπισθοχώρηση ως πιθανές εκβάσεις. Μιας μέτριας ισχύος πίεση φέρνει αποτελέσματα 

αλλαγής λαμβάνοντας όμως υπόψη δυο βασικές παραμέτρους αφενός τη σαφήνεια 

των στόχων που έχουν τεθεί138 και αφετέρου την έλλειψη δεσμευτικότητας και την 

απουσία της «σκιάς ιεραρχίας».  

Η σύνδεση του εξευρωπαϊσμού, της ΑΜΣ και της θεωρίας της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης γίνεται αντιληπτή ως μια σύνθετη διαδικασία διαμορφούμενη από 

υλικές και γνωσιακές διαστάσεις αλληλεπιδράσεων των δρώντων, κάνοντας κατά 

αυτόν τον τρόπο συμβατό και το αίτημα του Olsen για την ανάγκη η αλλαγή που 

προκύπτει ως το αποτέλεσμα των σκόπιμων επιλογών των δρώντων, των 

διαβουλεύσεών τους και των αμοιβαίων διευθετήσεων να ενσωματωθεί στις θεσμικές 

δυναμικές (Borrás and Jacobsson 2004:204). 

Η παραπάνω αποτύπωση της σχέσης ΑΜΣ και του εξευρωπαϊσμού αφενός 

αποτελεί το πρελούδιο των επόμενων κεφαλαίων που θα συνδέσουν τον 

εξευρωπαϊσμό με την ΑΜΣ και την ΕΣΑ με στόχο τη διερεύνηση της κατεύθυνσης 

του επανασχεδιασμού του κοινωνικού κράτους και αφετέρου εμφανίζει την ανάδειξη 

των νέων μορφών διακυβέρνησης και ιδιαιτέρως της ΑΜΣ ως το αποτέλεσμα των 

απαιτήσεων δημόσιας πολιτικής σε διαφορετικά πεδία. Πεδία που μετακινούνται από 

τη λογική της αποκλειστικής διακυβερνητικής συνεργασίας προς λογικές που 

ευνοούν την κοινοτική μέθοδο χωρίς όμως να υιοθετούν την παραδοσιακή Κοινοτική 

Μέθοδο. Η λογική αυτή δεν πρέπει να ιδωθεί ως αποκλεισμός της διακυβερνητικής 

συνεργασίας αλλά ως άνοιγμα δυναμικών σε πεδία που είτε υφίστανται στενές 

σχέσεις με κοινοτικές πολιτικές (αμυντική βιομηχανία) είτε μεγάλα χάσματα 

δημόσιας πολιτικής πρέπει να καλυφθούν (Diedrichs 2008).  

Με άλλα λόγια, οι νέες μορφές διακυβέρνησης δεν τροποποιούν το σύστημα της 

ΕΕ, αλλά θα πρέπει να γίνουν κατανοητές ως εσωτερική συνιστώσα της διαδικασίας 

της ολοκλήρωσης που υιοθετεί καινοτόμους μεθόδους συντονισμού διατηρώντας 

ταυτοχρόνως την αυτονομία και τη διακριτική ευχέρεια των κρατών (Diedrichs 

2008:11).Επιπλέον, η θεώρηση της ΑΜΣ ως εσωτερικό μέρος της διαδικασίας της 
                                                 
137 Για παράδειγμα οι χώρες του μεσογειακού Νότου δέχονται πιέσεις σε θέματα απασχόλησης και 
κοινωνικής ενσωμάτωσης, η πολιτική απασχόλησης επηρεάζεται στο σύνολό της στις χώρες του 
ηπειρωτικού προτύπου ενώ τέλος οι αγγλοσαξωνικές χώρες δέχονται πιέσεις σε θέματα κοινωνικής 
ενσωμάτωσης και σύγκλισης επί της φορολογικής πολιτικής. 
138 Όσο πιο ασαφείς είναι οι στόχοι τόσο λιγότερη προσπάθεια καταβάλλουν οι κυβερνήσεις να 
προσαρμοστούν και να «εξευρωπαΐσουν» τις πολιτικές τους. 
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ολοκλήρωσης αναδεικνύει μέσω της επιτυχίας της ή όχι και τα όρια της Ένωσης ως 

«ρυθμιστικού κράτους» και μέσω αυτών και της Κοινοτικής Μεθόδου (Borrás and 

Jacobsson 2004:202). 

Η σύλληψη των νέων μορφών διακυβέρνησης αποτελεί απάντηση δημιουργικού 

χαρακτήρα στην ανάγκη επίτευξης θεσμικών λύσεων, όπου η συναίνεση είναι 

εύθραυστη, οι στόχοι όχι πλήρως ενσωματωμένοι και η πολιτική θέληση για επιπλέον 

μεταφορά αρμοδιοτήτων αμφισβητούμενη. 

Ο καινοτόμος χαρακτήρας της ΑΜΣ ως το κύριο εργαλείο ολοκλήρωσης μέσω 

συντονισμού, ενδυναμώνει και διαρθρώνει στις ήδη υπάρχουσες διακρατικές 

πολιτικές δυναμικές και τις γνωσιακές διαστάσεις του συστήματος διακυβέρνησης 

της Ένωσης, μέσω της ενίσχυσης της οργανωτικής ικανότητας της συντονισμένης 

δράσης στα πεδία πολιτικής. Μια ενδυνάμωση που προκύπτει είτε μέσω τυπικών 

διαδικασιών και επίσημων θεσμών διακυβέρνησης, είτε μέσω της συνεισφοράς στην 

κανονιστική τάξη κοινών θεωρήσεων και πεποιθήσεων (Borrás and Jacobsson 

2004:203). Η τελευταία αυτή συνεισφορά στην ουσία καταδεικνύει κι ένα ακόμη 

βασικό επακόλουθο της ΑΜΣ: την απελευθέρωση δυναμικών ολοκλήρωσης που δεν 

οδηγούν σε ρυθμίσεις και τυπικές διαδικασίες, αλλά σε άτυπους θεσμούς (ιδέες, 

ρουτίνες κώδικες συμπεριφοράς), εντός ενός πολιτικού χώρου που χαρακτηρίζεται 

από τυπική ετερογένεια (Borrás and Jacobsson 2004:203). 
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4. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση: Γένεση, 

αυτονόμηση, πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και συντονισμός   

 

4.1. Εισαγωγικές επισημάνσεις  

 

Η Goetschy (1999:117), εύστοχα επισημαίνει ότι η εμφάνιση θεματικών στο 

κοινοτικό θεματολόγιο προκύπτει ως το αποτέλεσμα ενός τετραπλού μηχανισμού: 

σύγκλιση πολιτικών συμφερόντων ανάμεσα στα κράτη μέλη, πρωταγωνιστικό ρόλο 

υπερεθνικών θεσμών όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

προώθηση θεματικής μέσω υπερεθνικών ομάδων πίεσης όπως η ETUC, η UNICE και 

η CEEP139 και αυτοματοποιημένη κίνηση της λειτουργίας της ολοκλήρωσης με 

«διάχυση» των αποτελεσμάτων, όπου η διαδικασία ολοκλήρωσης σε ένα τομέα 

πολιτικής διαχέει τη δυναμική της σε άλλους τομείς, όπως την είχε περιγράψει ο Haas 

(1964). Ο Pochet (2005:2), αντί του όρου «διάχυση» (spill over) χρησιμοποιεί τον 

όρο του Dyson περί «επικονίασης»:140  

 

Όπου οι «σπόροι» της ολοκλήρωσης αναπτύσσονται σε τομείς όπως η 

αγορά εργασίας, οι δημοσιονομικές πολιτικές, με κρίσιμη συνιστώσα τη 

«γονιμότητα» του εδάφους, της οποίας ο βαθμός ορίζεται από το 

μέγεθος, τη διάθεση και την ικανότητα των δρώντων να ενεργήσουν.  

 

Υπό την παραπάνω λογική και με τη σκέψη ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση 

αποτελεί τη συνισταμένη υπερεθνικών και διακυβερνητικών δυνάμεων, η ΕΣΑ θα 

πρέπει να προσεγγιστεί ως το αποτέλεσμα μιας διπλής λειτουργίας, αφενός αυτής των 

παραπάνω δυνάμεων και αφετέρου του μηχανισμού διάχυσης, πρωτοβουλιών 

κοινωνικής πολιτικής της δεκαετίας του 1970 και οικονομικών εξελίξεων της 

δεκαετίας του 1990. 

                                                 
139 European Trade Union Confederation (ETUC), Union of Industrial and Employers' Confederations 
of Europe (UNICE), νυν The Confederation of European Business (Businesseurope), European Centre 
of Employers and Enterprises (CEEP) 
140 Όρος που χρησιμοποιείται στη γεωπονία για να περιγράψει τη γονιμοποίηση με γύρη. 
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Η ανάδυση της ΕΣΑ τη δεκαετία του 1990, θα πρέπει να γίνει κατανοητή σε ένα 

διπλό πλαίσιο: Πρώτον, θα πρέπει να τοποθετηθεί μέσα στην ιστορική προοπτική της 

κοινωνικής Ευρώπης και ειδικότερα της ιστορίας της Ευρωπαϊκής κοινωνικής 

πολιτικής. Η ύστερη περίοδος που ακολουθεί τα πρώτα δραστήρια χρόνια της 

δεκαετίας του 1990 (Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης 1989, Σχέδιο Κοινωνικής 

Δράσης 1990, 1995), με δεδομένη τη μη μεταβίβαση επιπλέον αρμοδιοτήτων σε 

υπερεθνικό επίπεδο, χαρακτηρίζεται από την υιοθέτηση αφενός βολονταριστικών 

λογικών των βέλτιστων πρακτικών μέσω ΑΜΣ και αφετέρου από την επιλογή του 

συντονισμού των εθνικών πολιτικών γύρω από συμπεφωνημένες κατευθύνσεις σε 

ενωσιακό επίπεδο, γεγονότα που δικαιολογούν κατά το ήμισυ τη μορφή, τη δομή και 

το χαρακτήρα της ΕΣΑ (Goetscy 2003:61).  

Σε ένα δεύτερο πλαίσιο, η ΕΣΑ θα πρέπει να τοποθετηθεί εντός της ιστορίας της 

ενωσιακής οικονομικής ολοκλήρωσης ή όπως το θέτει ο Pochet (2005:2), να 

«θεωρηθεί ως το μη σκόπιμο αποτέλεσμα της Ευρωπαϊκής οικονομικής και 

νομισματικής ολοκλήρωσης». Η δεκαετία του 1990 κατέστησε σαφές, ότι η μη λήψη 

μέτρων στο πεδίο της απασχόλησης έθετε σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα του 

εγχειρήματος της ΟΝΕ,141 γεγονός που σε συνδυασμό με την άνοδο κεντροαριστερών 

κομμάτων στη Γαλλία και τη Μ. Βρετανία, έκαμψε τις αντιρρήσεις της 

απομονωμένης Γερμανίας, οδηγώντας στη θέσπιση του κεφαλαίου της Απασχόλησης 

στη Συνθήκη του Άμστερνταμ, σε μια εποχή που τα κράτη μέλη ήδη αντιμετώπιζαν 

αρκετά και διαφορετικά προβλήματα στο πεδίο της απασχόλησης (Goetschy 

2001:401). 

 

4.2. Η ιστορική θέαση της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής  

 

Η ιστορία της κοινωνικής πολιτικής ως η κοινωνική διάσταση της οικονομικής 

ολοκλήρωσης διακρίνεται από πέντε ιστορικές φάσεις, κάθε μια με τις δικές της 

προτεραιότητες, υφέρπουσα λογική και ιδιαίτερες θεματικές (ελεύθερη κυκλοφορία 

εργαζομένων, κοινωνική νομοθεσία συντονισμός της απασχόλησης). Δίχως να 

υπεισέλθουμε σε λεπτομέρειες, αλλά με στόχο να αναδείξουμε την εσωτερική συνοχή 
                                                 
141 Ο φόβος των ασυμμετρικών διαταραχών που μπορούσαν να προκύψουν στην ενιαία νομισματική 
περιοχή χωρίς την προστατευτική δράση ενός προϋπολογισμού της Ένωσης που θα λειτουργούσε ως 
σταθεροποιητής και ο χαμηλός βαθμός εργασιακής κινητικότητας βάρυναν ιδιαιτέρως το σχεδιασμό 
για τη θέσπιση μέτρων για την απασχόληση (Pochet et al. 1998). 
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των φάσεων υπό όρους θεμάτων και επιλογής μεθόδων διακυβέρνησης, που θα μας 

διευκολύνει στην προσέγγιση της ΕΣΑ, διακρίνουμε τις εξής περιόδους (βλέπε 

πίνακα 4.1):  

Η πρώτη φάση από την αρχή του ευρωπαϊκού εγχειρήματος (1958) μέχρι και τη 

δεκαετία του 1960, περιορίστηκε στη θεματική της ελεύθερης διακίνησης των 

εργαζομένων. Η λογική που διέκρινε αυτή την περίοδο δεν ήταν η εναρμόνιση των 

διαφορετικών εθνικών πολιτικών, αλλά η απονομή των ίδιων δικαιωμάτων εντός της 

Κοινότητας για όλους τους εργαζόμενους των κρατών μελών (έχοντες την ιθαγένεια), 

συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων που αφορούν την παροχή εργασίας σε 

περισσότερα του ενός κρατών μελών (συνταξιοδότηση) (Pakaslahti and Pochet 2003). 

Τα βήματα κοινωνικής πολιτικής είχαν ως στόχο την συνεισφορά στην ολοκλήρωση 

των αγορών και στον ανόθευτο ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών μελών (Goetschy 

2007:507). Ενισχυτικά στην παραπάνω λογική, λειτούργησε η θέσπιση του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου με στόχο δράσεις υπέρ των εργαζομένων που 

επηρεάζονται από την οικονομική ολοκλήρωση. 

Η δεύτερη φάση κατά τη δεκαετία του 1970, σημαδεύτηκε από την προσπάθεια 

υλοποίησης μιας βασικής στόχευσης της Συνθήκης της Ρώμης: «την εξεύρεση τρόπου 

προώθησης βελτιωμένων εργασιακών συνθηκών και ενός βελτιωμένου επιπέδου 

διαβίωσης των εργαζομένων, με στόχο τον εναρμονισμό και ταυτοχρόνως τη 

διατήρηση των ρυθμών προόδου» (άρθρο 117 ΣυνθΕΟΚ), πάντοτε όμως με 

υφέρπουσα τη λογική της ολοκλήρωσης των αγορών. Ένας ιδιαίτερος αριθμός 

οδηγιών με έμμεση διάσταση στην προστασία της απασχόλησης θεσπίστηκε με 

επίκεντρο την ισότητα ανδρών γυναικών, την υγιεινή και την ασφάλεια στο χώρο 

εργασίας, τις συλλογικές απολύσεις (1974), τη μεταφορά επιχειρήσεων (1977) και 

την υπερημερία εργοδότη (1980). Κατά την περίοδο αυτή υιοθετείται το πρώτο 

Κοινωνικό Πρόγραμμα (1974) θεωρούμενο ως η κοινωνική διάσταση του Σχεδίου 

Werner για την νομισματική και πολιτική ένωση τη μέχρι το 1980 (Magnusson and 

Strath 2001), ενώ θεσπίζεται ο θεσμός τριμερούς συμμετοχής (1970) για να 

ασχοληθεί με θέματα της απασχόλησης. Πρόκειται για τη Μόνιμη Επιτροπή 

Απασχόλησης, αποτελούμενη από τους υπουργούς Εργασίας, τους κοινωνικούς 

εταίρους και την Επιτροπή. Στόχος της Επιτροπής ήταν ο συντονισμός των εθνικών 

πολιτικών απασχόλησης με τις κοινοτικές στοχεύσεις, που ωστόσο δεν επιτεύχθηκε 

εξαιτίας αφενός του αριθμού των συμμετεχόντων και αφετέρου του τυπικού 

χαρακτήρα της διαδικασίας (Goetschy 1999:118). Τέσσερις τριμερείς Διασκέψεις 
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έλαβαν χώρα την περίοδο 1975-1978 υπό την πίεση της ETUC, εν τω μέσω μιας 

διαρκώς επιδεινούμενης οικονομικής κατάστασης. Θεωρητικά ο στόχος των 

Διασκέψεων ήταν η προετοιμασία για κοινή προσέγγιση των θεμάτων οικονομίας και 

απασχόλησης, που ωστόσο αποδυναμώθηκε από την έλλειψη εθνικών μέτρων 

παρακολούθησης και της αρνητικής στάσης της UNICE (Goetschy 1999:118). Είναι 

χαρακτηριστικό ότι η «χρυσή» περίοδος της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής 

συμπίπτει με την περίοδο κρίσης της κεϋνσιανής οικονομικής διαχείρισης και του 

τέλους της επέκτασης του κοινωνικού κράτους (Pochet 2005:5).  

Η τρίτη περίοδος που εκτείνεται τη δεκαετία του 1980 μέχρι το 1989 

χαρακτηρίζεται από πρωτοβουλίες με άξονα τα διαρθρωτικά ταμεία και με πεδίο 

δράσης τις πιο ευάλωτες κατηγορίες πληθυσμού στην αγορά εργασίας (τοπικές 

πρωτοβουλίες απασχόλησης κυρίως για γυναίκες και μέτρα για την είσοδο στην 

αγορά εργασίας νέων και μακροχρόνια ανέργων) και τις μειονεκτούσες περιφέρειες, 

ενώ παράλληλα σημειώνεται στροφή προς νεοφιλελεύθερες οικονομικές πολιτικές με 

πρωταγωνίστριες χώρες τις ΗΠΑ (Reagan) και τη Μ. Βρετανία (Thatcher). Η 

σπουδαιότητα της τελευταίας διαπίστωσης δικαιολογείται στο βαθμό που 

σηματοδοτεί μια διακοπή ρύθμισης των κοινωνικών θεμάτων σε επίπεδο Κοινότητας 

και διαδικασία απορρύθμισης σε εθνικό επίπεδο (Pochet 2005:5).142 Παράλληλα, 

σειρά μέτρων της Κοινότητας είχαν κυρίως έμμεσες συνέπειες στην απασχόληση 

(μέτρα για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, επαγγελματική εκπαίδευση 

και εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισμού) και ελάχιστη συνεισφορά στην 

καταπολέμηση της ανεργίας. Η θέσπιση της ΕΕΠ (1986), διεύρυνε τις αρμοδιότητες 

της Κοινότητας στο πεδίο κοινωνικής πολιτικής επιτρέποντας σειρά οδηγιών για την 

υγιεινή και την ασφάλεια, ενώ η θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Διαλόγου 

(1985) που προέβλεπε συναντήσεις μεταξύ των τριών οργανώσεων των κοινωνικών 

εταίρων ( ETUC για τους εργαζόμενους και UNICE και CEEP για τους εργοδότες), οι 

οποίες μπορούσαν να καταλήξουν σε μη δεσμευτικές κοινές γνωμοδοτήσεις, 

αποτέλεσε ένα forum για τα θέματα της απασχόλησης (Goetschy 1999:118, Pochet 

2005:5).  

Υπό τη στρατηγική της θέσπισης των ελάχιστων νορμών, η τέταρτη περίοδος 

(1989-1997) χαρακτηρίζεται ως διάστημα επικράτησης του νεοφιλελευθερισμού και 

                                                 
142 Σειρά προτάσεων για θέσπιση οδηγιών (πρόταση Vredeling για την πληροφόρηση και τη 
συμμετοχή στις πολυεθνικές εταιρίες, τη μείωση του χρόνου εργασίας και τη ρύθμιση των άτυπων 
μορφών εργασίας) η οποία απέτυχε να υιοθετηθεί σε κοινοτικό επίπεδο (Pochet 2005:5).  
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της παγκοσμιοποίησης. Η λογική αυτή αντανακλάται στη θέσπιση του Κοινοτικού 

Χάρτη των Θεμελιωδών Κοινωνικών Δικαιωμάτων των εργαζομένων που 

υιοθετήθηκε το 1989 και το πρόγραμμα δράσης που το ακολούθησε. Η βασική ιδέα 

ήταν η ανάπτυξη μιας δέσμης νομοθετικών ρυθμίσεων ελάχιστων μέτρων 

μεταχείρισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που όμως πολλές φορές υστερούσε σε 

προδιαγραφές σε σχέση με διεθνείς συμβάσεις, όπως για παράδειγμα του Διεθνούς 

Γραφείου Εργασίας (Pochet 2005:5).143 Την ίδια περίοδο, η ανάπτυξη του κοινωνικού 

διαλόγου οδήγησε στην υπογραφή της Κοινωνικής Συμφωνίας ανάμεσα στους 

ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους. Η συμφωνία προσαρτήθηκε με τη μορφή 

πρωτοκόλλου στη Συνθήκη του Μάαστριχτ εξαιτίας της αντίθεσης της βρετανικής 

συντηρητικής κυβέρνησης. Η συμφωνία έδινε τη δυνατότητα στους κοινωνικούς 

εταίρους να υπογράφουν συμφωνίες που μπορούν να ισχύουν με τη θέσπιση οδηγίας 

από το Συμβούλιο. Η υφέρπουσα λογική ήταν να δημιουργηθούν συνθήκες 

αντίστοιχες με τις εθνικές, όπου οι εταίροι αυτόνομα να ρυθμίζουν πτυχές των 

εργασιακών σχέσεων (Pochet 2005:6).144  

Η λογική του Μάαστριχτ και της περιόδου που ακολούθησε αντανακλούσε τη 

νομιμοποίηση μιας «ανταλλαγής» επιπλέον βημάτων κοινωνικής πολιτικής με την 

αποδοχή παράλληλα μιας επιταχυνόμενης οικονομικής ολοκλήρωσης (ενιαία αγορά, 

ΟΝΕ). Στη Συνθήκη του Μάαστριχτ, η απασχόληση αποτελεί πεδίο προσοχής αρχικά 

με το άρθρο 2 της Συνθήκης για την επίτευξη υψηλού επιπέδου απασχόλησης και 

κοινωνικής προστασίας, στη συνέχεια με το άρθρο 118 που ανατίθεται στην Επιτροπή 

να προωθήσει τη συνεργασία των κρατών μελών, το άρθρο 123 που ορίζει την 

απασχόληση ως στόχο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και τέλος με το άρθρο 

127 για την επαγγελματική εκπαίδευση η οποία αναδεικνύεται ως το μέσο για την 

επανένταξη στην αγορά εργασίας. Επιπλέον στο κοινωνικό κεφάλαιο της Συνθήκης, 

προβλέπονται οι περιπτώσεις εκείνες όπου το Συμβούλιο μπορεί να υιοθετεί οδηγίες, 

αφενός με ειδική πλειοψηφία με στόχο την επανένταξη των αποκλεισμένων από την 
                                                 
143 Ο Χάρτης στερούμενος υποχρεωτικής ισχύος διαλαμβάνει τα κοινωνικά δικαιώματα με τη μορφή 
ελάχιστων μέτρων μεταχείρισης τα οποία ανταποκρίνονται σε διατάξεις των εθνικών συνταγμάτων ή 
νομοθεσιών, των Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας και εκείνων που είχαν συναφθεί στο πλαίσιο του 
Συμβουλίου της Ευρώπης. Με δεδομένο ότι αφενός δεν προσθέτει νέα δικαιώματα και αφετέρου τα 
κράτη μέλη δεν δεσμεύονται από όλες τις διεθνείς και ευρωπαϊκές συμβάσεις επιδιώκει την 
κατοχύρωση των κοινωνικών δικαιωμάτων στον κοινοτικό χώρο συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός 
«ευρωπαϊκού κοινωνικού χώρου» (Νικολοκαπούλου – Στεφάνου 2001:650).  
144 Οι μόλις τρεις συμφωνίες για τη γονική άδεια (1996), τους εργαζόμενους μερικής απασχόλησης 
(1997) και τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου (1999) μέχρι τις αρχές του 2000 αντανακλά την 
περιορισμένη πρόοδο που κατά κύριο λόγο αποδιδόταν στην αρνητική στάση της UNICE (Goetschy 
1999:119).  
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αγορά εργασίας και αφετέρου με ομοφωνία για τις περιπτώσεις που αφορούν 

χρηματοοικονομικές εισφορές που στοχεύουν στην προώθηση της απασχόλησης και 

της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. 

Η πέμπτη περίοδος από το 1997 και ύστερα, χαρακτηρίζεται από πολιτικές 

αλλαγές, θεσμικές πρωτοβουλίες και επιλογές εναλλακτικών μεθόδων 

διακυβέρνησης. Πιο συγκεκριμένα, η είσοδος κεντροαριστερών κυβερνήσεων σε Μ. 

Βρετανία και Γαλλία (New Labour, Σοσιαλιστικό Κόμμα αντιστοίχως) και η 

διεύρυνση της Ένωσης με τις χώρες του σκανδιναβικού Βορρά, είχαν ως συνέπεια τη 

διαμόρφωσης ευνοϊκού κλίματος που οδήγησε στη διαμόρφωση ειδικού κεφαλαίου 

απασχόλησης στα πρότυπα των διαδικασιών της ΟΝΕ, την εισαγωγή της ειδικής 

πλειοψηφίας σε ορισμένα πεδία της κοινωνικής πολιτικής και την ενσωμάτωση του 

κοινωνικού πρωτοκόλλου στη Συνθήκη. Το παραπάνω πλαίσιο αλλαγών 

συμπληρώνεται με την επιλογή της ΑΜΣ ως μεθόδου διακυβέρνησης που αποτελεί 

την πέμπτη προσπάθεια διαμόρφωσης μιας διακριτής ευρωπαϊκής κοινωνικής 

διάστασης. Ο στόχος πλέον δεν είναι η συγκρότηση ευρωπαϊκών κανόνων διακριτών 

από τις εθνικές ρυθμίσεις, αλλά η διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών αλλεπίδρασης 

μεταξύ διαφορετικών επιπέδων διακυβέρνησης (Pochet 2005:6), με τις «εθνικές» 

προτεραιότητες να εμφανίζονται στην ενωσιακή ημερήσια διάταξη. Η περίοδος αυτή 

σηματοδοτεί το πρώτο βήμα για το συντονισμό πολιτικών τόσο μεταξύ κοινωνικής 

προστασίας και απασχόλησης, όσο και μεταξύ οικονομίας, απασχόλησης και 

κοινωνικής πολιτικής με στόχο την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της 

νομιμοποίησης μέσω της ΑΜΣ.  

Η μεταρρύθμιση της ΣτΛ (2005) με επίκεντρο την ΑΜΣ, η ενσωμάτωση των 

κοινωνικών δικαιωμάτων στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, η προτεραιότητα στο ρόλο της αγοράς145 (Manow et al. 2004) και η 

απροθυμία μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στο ενωσιακό επίπεδο συνθέτουν ένα νέο 

σκηνικό, όπου κυβερνήσεις και κοινωνικοί εταίροι αναζητούν την εύρεση ενός νέου 

σημείου ισορροπίας που θα αποτελέσει και την έναρξη ενός νέου έκτου κύκλου 

κοινωνικής πολιτικής. Η σαφέστατη άρνηση προσέγγισης εναρμόνισης του 

κοινωνικού πεδίου μέσω της Κοινοτικής Μεθόδου και ο προσανατολισμός των 

κρατών μελών στον εκσυγχρονισμό, την ευελιξία, το δημοσιονομικό περιορισμό και 
                                                 
145 Η όσμωση των θεματολογίων της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής και ο συντονισμός των 
πολιτικών ευλόγως γεννούν ερωτήματα σχετικά με το αν υφίσταται «μερική» επιστροφή και στη 
λογική της πρώτης περιόδου της κοινωνικής πολιτικής περί της κυριαρχίας της αγοράς (Goetschy 
2007:509). 
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τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης τοποθετούν την ΕΣΑ σε πρώτο ευρωπαϊκό 

πλάνο. 
 

Πίνακας 4.1: Η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής 

 Εθνικό επίπεδο Βασικές θεματικές 
της Ευρωπαϊκής 
κοινωνικής 
πολιτικής  

Μέθοδος 
διακυβέρνησης  

Εθνική 
ετερογένεια 

1958-1973 Οικονομικός 
εκσυγχρονισμός: 
διεύρυνση του κράτους 
πρόνοιας, κευνσιανές 
προληπτικές πολιτικές, 
κυβερνήσεις 
Χριστιανοδημοκρατών 
και δεξιών κομμάτων 
σε όλα τα κράτη μέλη 
της Κοινότητας  

Ελεύθερη 
διακίνηση 
εργαζομένων, 
κοινωνική 
ασφάλιση 
μεταναστών 
από την 
Κοινότητα, 
Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό 
Ταμείο 

Αυτόματη 
σύγκλιση 
κοινωνικής 
πολιτικής, 
ισότητα 
μεταναστών 
προερχόμενων 
από τα κράτη 
μέλη της 
Κοινότητας με 
τους γηγενείς και 
χορήγηση 
δυνατότητας 
επιπλέον 
παραμονής στο 
εξωτερικό για 
εργασία 

Έξι κοινωνικά 
κράτη τύπου 
bismarckian  

1973- 1981 Στασιμοπληθωρισμός, 
κοινωνικές συγκρούσεις 
για τη μισή περίοδο και 
στα πέντε από τα εννέα 
κράτη μέλη αριστερές 
κυβερνήσεις  

Υγιεινή και 
ασφάλεια στην 
εργασία, ίση 
μεταχείριση 
ανδρών γυναικών, 
προστασία 
δικαιωμάτων των 
εργαζομένων 
(χρυσή περίοδος 
της Ευρωπαϊκής 
κοινωνικής 
πολιτικής) 
  

Διαδικασία 
εναρμόνισης  

Δανία, Μ. 
Βρετανία, 
Ιρλανδία (1973), 
σκανδιναβικό 
και 
αγγλοσαξωνικό 
πρότυπο 
προστίθεται 

1981-1989 Νεοφιλελεύθερη στροφή, 
απορρύθμιση, 
ιδιωτικοποιήσεις, τέλος 
κευνσιανών δεξιών και 
χριστιανοδημοκρατικών 
κυβερνήσεων 

Υγιεινή και 
ασφάλεια στην 
εργασία, ισότητα 
και διαρθρωτικά 
ταμεία 

Θέσπιση 
ελάχιστων 
προτύπων με 
ειδική 
πλειοψηφία στην 
υγιεινή και 
ασφάλεια στο 
χώρο εργασίας, 
έναρξη του 
Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού 
Διαλόγου, 
κοινωνικός 
χάρτης  

Ελλάδα (1981), 
Ισπανία, 
Πορτογαλία 
(1985), 
παρουσία των 
κρατών 
πρόνοιας 
μεσογειακού 
τύπου 
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Συνέχεια Πίνακα 4.1 
1989-1997 Δημοσιονομικοί 

περιορισμοί επιβάλλονται 
από την ΟΝΕ, κοινωνικά 
σύμφωνα, υποχώρηση του 
κράτους πρόνοιας, 
πλειοψηφικές αριστερές 
κυβερνήσεις (1995) 

Θεμελιώδη 
δικαιώματα και 
ελάχιστα 
δικαιώματα στα 
θέματα υγιεινής και 
ασφάλειας στην 
εργασία, 
συλλογική 
εκπροσώπηση 
συμφερόντων, 
Ταμείο Συνοχής  

Βρετανική αυτο-
εξαίρεση, 
δεσμευτικός 
κοινωνικός 
διάλογος(άδειες 
μητρότητας, 
συμβάσεις 
άτυπων μορφών 
απασχόλησης  

Σουηδία, 
Φιλανδία (1995) 
ενίσχυση της 
παρουσίας 
ισχυρών κρατών 
πρόνοιας 

1997-2003 Διαρθρωτική ανεργία, 
γήρανση πληθυσμού, 
λιγότερη δημοσιονομικοί 
περιορισμοί ΟΝΕ μέσω 
αναθεώρησης του 
Συμφώνου Σταθερότητας, 
τέλος των κοινωνικών 
συμφώνων, 
μεταρρυθμίσεις στις 
συντάξεις (βιωσιμότητα) 
αριστερές κυβερνήσεις 
μεγάλης πλειοψηφίας στην 
αρχή και ισχνής στα οκτώ 
από τα δεκαπέντε κράτη 
μέλη στο τέλος της 
περιόδου 
 

Ευρωπαϊκή 
Στρατηγική για την 
Απασχόληση, 
αυτόνομος 
κοινωνικός 
διάλογος ανά 
τομείς οδηγίες 
κατά των 
διακρίσεων, ΑΜΣ 
κοινωνικής 
προστασίας  

Κοινωνικός 
διάλογος , ΑΜΣ, 
μάθηση ως 
κεφάλαιο για την 
προώθηση των 
μεταρρυθμίσεων
, κοινωνική 
προστασία ως 
παραγωγικός 
παράγω, οδηγίες 
για θέσπιση 
ελάχιστων 
δικαιωμάτων 
(πολιτικών και 
κοινωνικών και 
οικονομικών) 

Προετοιμασία 
για τη διεύρυνση 
και αυξημένη 
διαφορετικότητα 
θεσμών 
κοινωνικής 
πρόνοιας και 
εργασίας 

Πηγή: Προσαρμοσμένο από Pochet (2005:10) 
 

4.3. Η πρώτη περίοδος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την Απασχόληση: 

η γένεση  

 

Η ΕΣΑ εκτός από μέρος της ιστορίας της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής, θα 

πρέπει να εξεταστεί και ως τμήμα και παράγωγο της Ευρωπαϊκής οικονομικής 

ολοκλήρωσης που επιταχύνθηκε τη δεκαετία του 1990 με τη θέσπιση της ΟΝΕ.  

Η ΕΣΑ έχει αναπτυχθεί σε τρεις διαδοχικές φάσεις. Κατά την πρώτη η ΕΣΑ 

εκδιπλώθηκε υπό τη σκιά του προτύπου ολοκλήρωσης της ΟΝΕ. Η λογική που 

διέκρινε τη συγκεκριμένη φάση, ήταν η εξισορρόπηση της νομισματικής και 

οικονομικής ολοκλήρωσης. Η δεύτερη φάση διέρχεται μέσα από τη Συνθήκη του 

Άμστερνταμ, την υιοθέτηση του Κεφαλαίου για την απασχόληση και τη σταδιακή 

διαμόρφωση της πολιτικής διαδικασίας της ΕΣΑ, με αποκορύφωμα τη χρήση της 

ΑΜΣ με τη θέσπιση της ΣτΛ (2000). Έκτοτε η ΕΣΑ και η ΑΜΣ προσεγγίζονται 

περισσότερο με μια διάθεση αποσύνδεσης από την ΟΝΕ. Η τρίτη φάση ξεκινά 

ύστερα από την πενταετή αξιολόγηση της ΕΣΑ (2003), το συγχρονισμό των 
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κατευθύνσεων οικονομικής πολιτικής και πολιτικής απασχόλησης που είδαμε στο 

προηγούμενο κεφάλαιο, με την προσοχή να εστιάζεται στην εφαρμογή των 

μεταρρυθμίσεων σε εθνικό επίπεδο ώστε να επιτευχθεί η βιωσιμότητα του 

εγχειρήματος της ΟΝΕ (Sapir 2005) και να αντιμετωπιστούν οι εσωτερικές πιέσεις 

και οι εξωτερικές προκλήσεις του κοινωνικού κράτους (Pochet 2006:75-76).  

 

4.3.1. Απασχόληση και επιταχυνόμενη οικονομική ολοκλήρωση  
 

Στόχος της παρούσας ενότητας είναι εν συντομία να καταδείξει το πως η ιδέα του 

συντονισμού των πολιτικών απασχόλησης αναπτύχθηκε εμπνεόμενη αλλά και 

ωθούμενη από τις διαδικασίες του οικονομικού συντονισμού και των ανεπαρκειών 

των εθνικών πολιτικών απασχόλησης, καταλήγοντας να αποτελεί αυτόνομη 

στρατηγική. Με βασική πηγή έμπνευσης το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών 

που οδήγησε στην νομισματική ένωση και το αίτημα κυρίως από ημιαυτόνομους 

ευρωπαϊκούς φορείς η κοινωνική διάσταση να ακολουθήσει παράλληλη διαδρομή με 

την οικονομική, υιοθετούνται σε μια σειρά σταθμών της ενωσιακής διαδρομής 

μεσοπρόθεσμοι στόχοι, δείκτες και τάσεις σύγκλισης που θα αποτελέσουν τη βάση 

του Κεφαλαίου για την απασχόληση της Συνθήκης του Άμστερνταμ. Αυτό που θα 

πρέπει να τονιστεί είναι ότι η αντανάκλαση του οικονομικού συντονισμού στο πεδίο 

της απασχόλησης ήταν περισσότερο διαδικαστικού χαρακτήρα και λιγότερο 

περιεχομένου (Pochet 2005:12). 

 

4.3.1.1. Το πρόβλημα της ανεργίας τη δεκαετία του 1990 

 

Αν και η ιδέα συμπλήρωσης του οικονομικού συντονισμού με μια κοινωνική 

διάσταση βρισκόταν στην ημερήσια διάταξη συζήτησης, η οικονομική ύφεση146 που 

ακολούθησε τη Συνθήκη του Μάαστριχτ και τα αυξανόμενα ποσοστά ανεργίας που 

τη συνόδευσαν, αποτέλεσαν τον καταλυτικό ρόλο για την ενεργοποίηση θεσμών, 

πολιτικών και φορέων. 

                                                 
146 Τα χρηματιστήρια είχαν καταρρεύσει το 1987, οι τιμές του πετρελαίου είχαν αυξηθεί εξαιτίας του 
πολέμου του Κόλπου (1990–1991) και η επανένωση της Γερμανίας αποδείχθηκε αναπάντεχα 
δαπανηρή. 
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Τα εθνικά ποσοστά ανεργίας ήταν σταθερά άνω του 10%, της ανεργίας των νέων 

γύρω στο 20% και το 5% του ενεργού πληθυσμού ήταν εκτός εργασίας για 

περισσότερο από δώδεκα μήνες. Ιδιαιτέρως την περίοδο 1990-1994 σημειώθηκε 

έκρηξη των ποσοστών ανεργίας (βλέπε πίνακα 4.2). Στα κράτη μέλη χάθηκαν 

περισσότερες από έξι εκατομμύρια θέσεις εργασίας (το 60% αυτών που είχαν 

δημιουργηθεί την περίοδο 1985-1990). Το ποσοστό απασχόλησης μειώθηκε από το 

62% το 1990 στο 60,5% το 1997, χαμηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό της 

δεκαετίας του 1970 (και από τα αντίστοιχα ποσοστά των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας). Η 

ανεργία από το 7,7% το 1990 αυξήθηκε στο 11,1% το 1994, ενώ μέχρι και το 1998 

διατηρήθηκε σε διψήφιο ποσοστό (10,2%). Το 1994, 18,7 εκατομμύρια άνθρωποι δεν 

είχαν εργασία οι περισσότεροι δε από αυτούς ήταν νέοι. Η ανεργία στους νέους ήταν 

διπλάσια από το μέσο όρο, η μακροχρόνια ανεργία αυξήθηκε κατά 50% και σε όλα 

αυτά να σημειωθεί και ο αυξανόμενος αριθμός των επισφαλών εργασιών που 

συντελούσαν στην ενίσχυση της ανασφάλειας του κόσμου της εργασίας (Goetschy 

1999:121). 

 

Πίνακας 4.2 Επίπεδα ανεργίας (%) Ε.Ε 12 (1990-1994) 

 1990  1991 1992 1993 1994 
 
Belgium 9.6 10.2  11.2 12.9 13.8 

Denmark 9.7 10.6  11.3 12.4 12.2 
France 8.9 9.3  10.2 11.5 12.1 
Germany                       : 6.6  7.9 9.5 10.3 
Greece 7.0 7.7  8.7 9.7 9.6 
Ireland 17.2 19.0  : 16.7 15.1 
Italy 11.0 10.9  11.4 9.8 10.7 
Luxembourg 1.3 1.4   1.6 2.1 2.7 
The Netherlands 7.5 7.0  5.5 6.2 6.8 
Portugal 4.7 4.1  4.1 5.4 6.7 
Spain 15.7 15.2  14.9 16.6 17.1 
United Kingdom 6.8 8.4  9.7 10.3 9.6 
Πηγή: ILO (2009) Laborsta Database 

 

Υπό τις παραπάνω συνθήκες οι υπερασπιστές των γενναιόδωρων κοινωνικών 

πολιτικών έπρεπε να δράσουν, για να διατηρήσουν την «ευρωπαϊκή κοινωνική 

ταυτότητα» με τις τρεις συνιστώσες της τη διατήρηση των επιδομάτων, τη σχετική 

μισθολογική και εισοδηματική ισότητα και τη συντονισμένη διαπραγμάτευση με 

οργανωμένες ομάδες συμφερόντων. Ωστόσο η διατήρηση και η ενίσχυση της 

ευρωπαϊκής κοινωνικής ταυτότητας αντιμετώπιζε δύο ειδών περιορισμούς που σε 
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μεγάλο βαθμό διατηρούνται μέχρι σήμερα, καθορίζοντας το χαρακτήρα και τη 

μεθοδολογία διακυβέρνησης που ακολουθεί η ΕΣΑ.  

Η πρώτη ομάδα περιορισμών αφορούσε την άμεση διασύνδεση της απασχόλησης 

με το εγχείρημα της οικονομικής και νομισματικής ενοποίησης, που καθιστούσε τις 

υπάρχουσες εθνικές στρατηγικές απασχόλησης ανεπαρκείς. Η δεύτερη, αφορούσε 

τους περιορισμούς που σχετίζονταν με τη φύση και την ικανότητα της ΕΕ, αφενός να 

οργανώσει την πολιτική για την απασχόληση ως ένα κοινό πρόβλημα που απαιτεί 

ευρωπαϊκή αντίδραση και αφετέρου να βρει κατάλληλο τον μηχανισμό διαχείρισης 

ικανό να ανταπεξέλθει και στην «αντίσταση» στον «εξευρωπαϊσμό» της πολιτικής 

απασχόλησης από τα εθνικά εγχώρια συστήματα (Trubek and Mosher 2003b:64-65).  

 

4.3.1.2. Ανεπάρκειες, αλληλεξαρτήσεις και εθνικές εμπειρίες των πολιτικών 

απασχόλησης  

 

Η επιτάχυνση της οικονομικής ολοκλήρωσης έθεσε τρεις βασικούς περιορισμούς στις 

εθνικές πολιτικές (Goetschy 2003a:60), ενώ ταυτοχρόνως δημιουργούσε συνθήκες 

αλληλεξάρτησης: (α) δεν ήταν δυνατή η ενίσχυση της απασχόλησης μέσω μιας 

ανταγωνιστικής μείωσης και προσαρμογής των εθνικών επιτοκίων, αφού η ΟΝΕ 

συνεπαγόταν μια ολοένα και περισσότερο κεντρικά σχεδιαζόμενη νομισματική 

πολιτική από την Ένωση, (β) η ΟΝΕ και η υιοθέτηση του Συμφώνου Σταθερότητας 

(1997) απαγόρευαν τα υψηλά δημόσια ελλείμματα, καθιστώντας στην ουσία 

αποτρεπτικές συνθήκες καταπολέμησης της ανεργίας μέσω δημιουργίας θέσεων στο 

δημόσιο τομέα και (γ) το κοινοτικό δίκαιο ανταγωνισμού περιόριζε τις διαθέσιμες 

λύσεις ενίσχυσης της απασχόλησης, μέσω των αυστηρών διατάξεων για τις κρατικές 

ενισχύσεις, τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές βιομηχανικών ή χρηματοοικονομικών 

ομίλων. 

Παράλληλα, η σταδιακή ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και ο ορίζοντας του 

κοινού νομίσματος, συγκροτούσαν μια δέσμη αλληλεξαρτήσεων, καθιστώντας την 

εκάστοτε εθνική πολιτική απασχόλησης παράγοντα βαρύτητας στα υπόλοιπα κράτη 

μέλη που επηρέαζε το κοινό νόμισμα και την ανταγωνιστικότητα στην ενιαία αγορά. 

Κατά κύριο λόγο, ο συντονισμός των πολιτικών απασχόλησης και στη συνέχεια των 

κοινωνικών πολιτικών ήταν επιθυμητός, στο βαθμό που διασφάλιζε τα παραγωγικά 

οφέλη της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, καθιστώντας την τελευταία πιο 
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ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο. Υπό τη λογική αυτή, ήταν σημαντικό όλα τα 

κράτη μέλη στην ενιαία αγορά να υιοθετήσουν πολιτικές που θα διατηρούσαν τη 

δέσμευση για κοινωνική συνοχή και μείωση των οικονομικών κινδύνων, ενώ 

παράλληλα θα προσάρμοζαν τις πολιτικές τους εν όψει της νέας πραγματικότητας 

(Trubek and Trubek 2005a:344-345). 

Επιπλέον, ο βαθμός αλληλεξάρτησης αυξανόταν και στη λογική του φόβου ενός 

«αγώνα προς τα κάτω» στην κοινωνική πολιτική και ειδικότερα στην πολιτική 

απασχόλησης. Το κάθε κράτος, μέλος της ενιαίας αγοράς είχε συμφέρον ως προς τη 

διασφάλιση αναφορικά με τα υπόλοιπα μέλη, ότι δεν θα επιτύγχαναν δημοσιονομική 

βιωσιμότητα μέσω μιας δραστικής μείωσης των κοινωνικών και εργασιακών τους 

προτύπων, ωθώντας σε έναν ανηλεή αγώνα προς τα κάτω εντός της ενιαίας αγοράς. 

Θέμα που αποτελούσε πρωταρχική ανησυχία από τη χρονική στιγμή εκκίνησης της 

Κοινής Αγοράς (Dehousse 2002b). 

 

4.3.1.3. Οι εθνικές εμπειρίες των πολιτικών απασχόλησης πριν τη Συνθήκη του 

Άμστερνταμ 

 

Οι παραπάνω περιορισμοί όπως θα πρέπει να συμπληρωθούν και από μια βασική 

διάσταση της απασχόλησης, που σε μεγάλο βαθμό ερμηνεύει και το χαρακτήρα των 

τεχνοκρατικών μέτρων που λαμβάνονται από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ μέχρι τις 

μέρες μας. Η διάσταση αυτή αφορά τη μεταστροφή του προτύπου των εθνικών 

πολιτικών απασχόλησης που σημειώνεται από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. 

Υφίσταται μια σταδιακή εγκατάλειψη (από τη δεκαετία 1980 που κορυφώνεται τη 

δεκαετία 1990) του κεϋνσιανού προτύπου ενίσχυσης της πολιτικής της ζήτησης 

απασχόλησης, προς τις πολιτικές τόνωσης της προσφοράς απασχόλησης εν όψει της 

προόδου ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς, των πιέσεων της παγκοσμιοποίησης και 

των νέων δημογραφικών δεδομένων που οδηγούν σε ανισορροπίες στην αγορά 

εργασίας. Οι ευρωπαϊκές εθνικές πολιτικές απασχόλησης μετατοπίζουν την προσοχή 

τους από την ανεργία, στην αύξηση των ποσοστών απασχόλησης ώστε να 

διατηρηθούν οι παροχές του κοινωνικού κράτους. Δύο ήταν οι βασικοί λόγοι 

μεταστροφής στη σκέψη των σχεδιαστών: (α) το χαμηλό επίπεδο συμμετοχής του 

εργατικού δυναμικού, που προέκυπτε από την προσπάθεια των κρατών να 

αντιμετωπίσουν την ανεργία μέσω γενναιόδωρων επιδομάτων και πρόωρων 
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συνταξιοδοτήσεων, εξασθενούσε επικίνδυνα τη δημοσιονομική βιωσιμότητα του 

κοινωνικού κράτους και (β) οι παροχές δημιουργούσαν «παγίδες φτώχειας», 

καθιστώντας δύσκολη τη δημιουργία θέσεων απασχόληση χαμηλής εξειδίκευσης 

(Cοron and Palier 2002). Ο σχεδιαστές των εθνικών πολιτικών απασχόλησης 

απομακρύνθηκαν από την ιδέα διατήρησης χαμηλών επιπέδων ανεργίας και 

επικεντρώθηκαν στην αύξηση των ποσοστών των ικανών προς εργασία. Η μεταβολή 

αυτή είχε ιδιαίτερη επίδραση στις χώρες της ηπειρωτικής Ευρώπης, όπου η χαμηλή 

συμμετοχή εργατικού δυναμικού λειτουργούσε ως μέσο διατήρησης χαμηλών 

ποσοστών ανεργίας και σχετικής μισθολογικής ισότητας.  

Η μεταστροφή αυτή θα πρέπει να ενσωματωθεί στον ευρύτερο επανασχεδιασμό 

του κοινωνικού κράτους, εν όψει των εξωτερικών πιέσεων και των εσωτερικών 

προκλήσεων της παγκοσμιοποίησης, της ενιαίας αγοράς και των νέων δημογραφικών 

δεδομένων. Ο επανασχεδιασμός αυτός δεν λειτουργούσε στο κενό αλλά λάμβανε 

χώρα υπό την επίδραση τεσσάρων βασικών διδαγμάτων που έλαβαν τα κράτη μέλη 

της Ένωσης την περίοδο 1977-1997, στο τέλος της οποίας η Δανία, η Μ. Βρετανία, η 

Ολλανδία η Πορτογαλία κατάφεραν να μειώσουν τα ποσοστά ανεργίας, ενώ αυτά 

διατηρήθηκαν υψηλά σε χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, το 

Βέλγιο και η Ελλάδα λόγω της θεσμικής «αδράνειας» που εκδηλώθηκε στις 

επιχειρούμενες αλλαγές (Goetschy 2003a:62).  

 

Πρώτον, οι πλέον πετυχημένες χώρες σε επίπεδο ποσοστών ήταν αυτές που 

συνδύασαν στρατηγική συντονισμού μακροοικονομικών πολιτικών, διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων στις αγορές εργασίας και μέτρων για την απασχόληση υπό τη μορφή 

κοινωνικών συμφώνων (2003:62).  

Δεύτερον, οι πετυχημένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στο χώρο των αγορών 

εργασίας δεν ήταν μονοσήμαντες αλλά συνδυαστικές πολλών μεταβλητών, γεγονός 

που κατέδειξε ότι δεν υπάρχουν ευθύγραμμες σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών και 

του επιπέδου απασχόλησης.147  

Τρίτον, υφίσταται μια σταδιακή αποσύνδεση του χαρακτήρα των μέτρων που 

υιοθετούνται και των ιδεολογικών τους καταβολών. Κλασσικά μέτρα 
                                                 
147 Οι κανόνες προσλήψεων και απόλυσης, η διάρκεια των εργασιακών συμβάσεων, ο χαρακτήρας των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων, η μισθολογική ευελιξία, η ευελιξία του χρόνου εργασίας, ο 
καταμερισμός έργου, η αναλογία του δημόσιου τομέα στην απασχόληση, η διάρκεια και τα επίπεδα 
των παροχών, τα ελάχιστα κοινωνικά επιδόματα, οι δαπάνες για ενεργητικές πολιτικές αποτελούν 
μεταβλητές απασχόλησης που όλες μαζί και όχι ξεχωριστά μπορούν να ερμηνεύσουν τις επιδόσεις μιας 
χώρας στο τομέα της απασχόλησης.  
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νεοφιλελεύθερων οικονομιών, όπως μείωση του μη εργατικού κόστους συνδυάζονται 

με πρακτικές σοσιαλδημοκρατικών κυβερνήσεων, όπως η μείωση του χρόνου 

εργασίας, ή τα στοχευμένα μέτρα κατάρτισης και εκπαίδευσης (Goetschy 

2003a:63).148 Το φαινόμενο εντείνεται στο βαθμό που φαινόμενα μιμητισμού και 

ισομορφίας προκύπτουν εντός της Κοινότητας και αναπόφευκτα μέσω του 

εξευρωπαϊσμού. 

Τέταρτον, οι εθνικές πολιτικές απασχόλησης εισέρχονται σε μια αναστοχαστική 

διαδικασία μέσω των εθνικών ασκήσεων αξιολόγησης, όπου η ποιότητα, το σχετικό 

κόστος και ο αριθμός των θέσεων απασχόλησης που δημιουργεί το εκάστοτε μέτρο, 

εξετάζονται με σχετικά και αναβαθμισμένα μεθοδολογικά και στατιστικά εργαλεία. Η 

δυναμική της διαδικασίας ενισχύεται στο βαθμό που τα κράτη μέλη κατανοούν 

αφενός τα οφέλη από την αλληλόδραση των πολιτικών πεδίων (μακροοικονομία, 

κοινωνική προστασία, απασχόληση) σε εθνικό ή ενωσιακό επίπεδο και αφετέρου τις 

αρνητικές εξωτερικότητες που προκύπτουν από την ανεπάρκεια συντονισμού 

(Goetschy 2003a:63).  

 

Συνοψίζοντας, όλη αυτή η συσσωρευμένη γνώση σε συνδυασμό με τις τάσεις 

προτύπων αφενός της απασχόλησης και αφετέρου της επιταχυνόμενης οικονομικής 

ολοκλήρωσης, αποτέλεσαν την πλατφόρμα εντός της οποίας με ρυθμούς ελεγχόμενης 

επιτάχυνσης, αναπτύχθηκε το περιεχόμενο και τα εργαλεία πολιτικής της ΕΣΑ αρχικά 

ως πρωτοβουλία και στη συνέχεια ως αυτόνομη στρατηγική. 

 

4.3.2. Από τη Λευκή Βίβλο στη Σύνοδο του Δουβλίνου: το προσχέδιο της 

Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση  

 

Σημείο αφετηρίας της ΕΣΑ πρέπει να θεωρηθεί η Λευκή Βίβλος για την Ανάπτυξη, 

την Ανταγωνιστικότητα και την Απασχόληση (European Commission White Paper 

1993) που δημοσιεύθηκε το 1993, κατόπιν πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

και του ιδιαίτερου ρόλου του προέδρου της Delors. Βάση της υπήρξε η «Ευρωπαϊκή 

Πρωτοβουλία για την Ανάπτυξη», που εγκρίθηκε στη συνάντηση κορυφής του 

                                                 
148 Η μείωση του μη εργατικού κόστους που αποτέλεσε βασική πολιτική επιλογή της γαλλικής δεξιάς 
συνεχίστηκε και από τις σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις στη Γαλλία καθ’ όλη τη διάρκεια της 
δεκαετίας του 1990 (Goetschy 2003a:63).  
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Εδιμβούργου (1992). Πρόκειται για ένα φιλόδοξο κείμενο που αποσκοπούσε στη 

συντονισμένη απόκριση σε μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις, την καταπολέμηση 

της ανεργίας.149. Ενσωματώνοντας μια εμπεριστατωμένη ανάλυση για τα 

πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες των ευρωπαϊκών οικονομιών, η Λευκή Βίβλος 

παρείχε ένα μακροοικονομικό πλαίσιο αναφοράς (European Commission White Paper 

1993:39-53) εντός του οποίου τοποθετούσε την κοινωνική πολιτική. Η Επιτροπή 

επιχείρησε να αναδείξει τα θέματα της απασχόλησης μέσω μιας στρατηγικής τριών 

επιπέδων: 

Στο πρώτο επίπεδο, η Λευκή Βίβλος επιχείρησε να συνδυάσει δυο αποκλίνοντα 

στοιχεία τη σύγκλιση σε επίπεδο ΟΝΕ που η λογική είναι αποπληθωριστική και τα 

υψηλά επίπεδα απασχόλησης που ευνοούν πληθωριστικές πιέσεις. Ο συνδυασμός 

αυτός, διεύρυνε τη θεματική απασχόλησης με τις πολιτικές για ενεργητικές αγορές 

εργασίας, καθώς επίσης επιχείρησε την ενσωμάτωση της πολιτικής απασχόλησης σε 

επιπλέον τομείς (περιβάλλον, οικονομία κοινωνική προστασία, δημογραφικές 

αλλαγές), ώστε να συνδεθεί η παρεμβατική πολιτική κεϋνσιανού τύπου (τόνωση της 

ζήτησης) με μέτρα ενίσχυσης της προσφοράς (Goetschy 1999:120). 

Υπογραμμίζοντας τη στενή διασύνδεση ανάπτυξης, ανταγωνισμού και απασχόλησης, 

η Επιτροπή πρότεινε ένα μείγμα μακροοικονομικών και διαρθρωτικών πολιτικών.150 

Βασικός στόχος της παραπάνω λογικής ήταν η ενίσχυση της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης και η απίσχνανση του κύματος σκεπτικισμού που κυριάρχησε μετά τη 

Συνθήκη του Μάαστριχτ είτε λόγω της αντίληψης περί κυριαρχίας της διάστασης της 

οικονομίας στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση στην οποία απέδιδαν και τα υψηλά επίπεδα 

ανεργίας, είτε λόγω της εντεινόμενης δυσαρέσκειας και της κριτικής περί 

δημοκρατικού ελλείμματος στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα (Goetschy 1999:120). Ο 

Delors επιχειρούσε τη δόμηση μιας οικονομικής στρατηγικής που θα έδινε ώθηση 

στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, θα δημιουργούσε θέσεις απασχόλησης151 και θα 

ενδυνάμωνε τη δημοκρατική διάσταση. Αν και λογική ήταν στη σωστή κατεύθυνση, 

η υποδοχή αυτής της διευρυμένης ημερήσιας διάταξης ή των «κεϋνσιανών λύσεων 

της Επιτροπής» όπως χαρακτηρίστηκε (Ashiagbor 2001:315), δεν ήταν η 

                                                 
149 Η πρώτη πρόταση της Λευκής Βίβλου αφορά την ερώτηση “Why this White Paper?” δίνοντας 
αμέσως μετά την απάντηση “the one and only reason is unemployment”(European Commission White 
Paper 1993:9). 
150 Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η ιδέα των Διευρωπαϊκών Δικτύων (Turner 1994:253-258).  
151 Στο σχεδιασμό της στρατηγικής ο βασικός στόχος ήταν η δημιουργία 15 εκατομμυρίων θέσεων 
απασχόλησης με την κινητοποίηση 600 δισεκατομμυρίων  ECU (European Commission White Paper 
1993:11). 



 280

αναμενόμενη τόσο από τους υπουργούς Οικονομίας όσο και από το Συμβούλιο λόγω 

του υπερβολικού κόστους, με αποτέλεσμα η ιδέα να απορριφθεί ως φιλόδοξη και 

δαπανηρή (Goetschy 1999:120). Αυτό όμως που πρέπει να συγκρατήσουμε, ήταν ότι 

Λευκή Βίβλος αποτέλεσε σημείο αναφοράς στην επικαιροποίηση του ζητήματος της 

απασχόλησης και της σύνδεσής του με τη διαδικασία της ολοκλήρωσης. Η Λευκή 

Βίβλος πλέον αποτέλεσε αναπόσπαστο κομμάτι κάθε Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αν 

και χωρίς να αποτελεί πηγή υποχρεώσεων ή νομοθετικό πρόγραμμα λειτούργησε ως 

«ηθική δέσμευση των κρατών μελών να ακολουθήσουν τις αναπτυξιακές 

κατευθύνσεις που περιείχε» (European Commission White Paper 1993:120). 

Επιπλέον, η Λευκή Βίβλος αποτέλεσε το πρελούδιο της μετάβασης από την 

εναρμόνιση στο συντονισμό των σχετικών πολιτικών και στην εισχώρηση του 

«ήπιου» δικαίου στην Ένωση (Sciarra 1999:158). Η μέθοδος του «ήπιου» δικαίου 

αποτέλεσε την αντίδραση των κρατών μελών στην τάση διεύρυνσης των θεματικών 

που πρότεινε η Λευκή Βίβλος. Η έλλειψη συναίνεσης αποτέλεσε και ένα από τα 

καθοριστικά στοιχεία του διαδικαστικού χαρακτήρα που θα ακολουθούσε η 

ευρωπαϊκή προσέγγιση των θεμάτων της απασχόλησης (Ashiagbor 2001: 319). 

Στο δεύτερο επίπεδο στρατηγικής, η Επιτροπή κάνοντας χρήση των ετήσιων 

συναντήσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που έθεταν το πλαίσιο ανάπτυξης των 

πολιτικών απασχόλησης, κατάφερε να προσανατολίσει συζητήσεις, να προωθήσει 

ιδέες και μέτρα και να ελέγξει την εφαρμογή. Με την «Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για 

την Ανάπτυξη», η Επιτροπή παρουσίαζε εκθέσεις και ανακοινώσεις για την εφαρμογή 

της διαδικασίας (Edinburgh European Council Conclusions 1992) που αφενός 

ενσωματώνονταν στα κείμενα των Συμπερασμάτων και αφετέρου παρείχαν 

κατευθύνσεις για δράσεις (Goetschy 1999:121). 

Στο τρίτο επίπεδο στρατηγικής, η Επιτροπή κατάφερε να κινητοποιήσει φορείς 

που παραδοσιακά τάσσονταν υπέρ μιας ενδυναμωμένης κοινωνικής πολιτικής: το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή 

Περιφερειών, την Επιτροπή Απασχόλησης και την ΕΤUC, που σε συνδυασμό με τη 

είσοδο των νέων κρατών μελών της διεύρυνσης του 1995 ερμηνεύουν και την ύπαρξη 

μεγάλου αριθμού διακηρύξεων, γνωμοδοτήσεων και ψηφισμάτων από το 1993 και 

ύστερα (Goetschy 1999:121). 
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4.3.2.1. Η Σύνοδος του Έσσεν 

 

Υπό τη πίεση των προβλημάτων της ανεργίας και υπό τη διαμορφωτική 

αρχιτεκτονική λογική των διαδικασιών εποπτείας και ελέγχου των οικονομικών 

πολιτικών που εισήχθησαν με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, η Σύνοδος του Έσσεν    

(9-10 Δεκεμβρίου του 1994) αποφάσισε την ύπαρξη πολυμερούς διαδικασίας 

παρακολούθησης των πολιτικών απασχόλησης. Το Συμβούλιο στη βάση των αξόνων 

της Λευκής Βίβλου, πρότεινε στα κράτη μέλη την ανάληψη δράσης σε πέντε πεδία 

(Essen European Council Conclusions, 1994): (α) τη βελτίωση των ευκαιριών 

απασχόλησης μέσω προώθησης των ευκαιριών επαγγελματικής κατάρτισης (κυρίως 

για τους νέους) και της δια βίου μάθησης, (β) την ενδυνάμωση της απασχόλησης ως 

διάστασης της ανάπτυξης κυρίως μέσω της ευέλικτης οργάνωσης της εργασίας, του 

χρόνου αυτής, των μισθολογικών περιορισμών και της δημιουργίας απασχόλησης σε 

τοπικά περιβάλλοντα και στο χώρο των κοινωνικών υπηρεσιών, (γ) τη μείωση του μη 

μισθολογικού κόστους και την ενθάρρυνση πρόσληψης εργατικού δυναμικού 

χαμηλής εκπαίδευσης από τους εργοδότες, (δ) την ανάπτυξη των ενεργητικών 

πολιτικών για την αγορά εργασίας, μέσω μεταρρυθμίσεων στις υπηρεσίες 

απασχόλησης, την ενθάρρυνση της επαγγελματικής και της γεωγραφικής 

κινητικότητας και την παροχή κινήτρων για την ενθάρρυνση επιστροφής στην 

εργασία και (ε) την ενίσχυση κατηγοριών που αντιμετωπίζουν τις συνέπειες 

μακροχρόνιας ανεργίας. 

Τα κράτη μέλη θα συνέτασσαν μακροπρόθεσμα προγράμματα υπό τις παραπάνω 

κατευθύνσεις, προσαρμοσμένα στις εθνικές οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, 

ενώ θα κατήρτιζαν ετήσιες εκθέσεις προόδου. Το Συμβούλιο Οικονομικών 

Υποθέσεων, η Επιτροπή και το Συμβούλιο Κοινωνικών Υποθέσεων θα ενέτασσαν τις 

εθνικές εκθέσεις σε μια ετήσια έκθεση αξιολόγησης που θα υποβάλλονταν στο 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, το οποίο θα προχωρούσε σε επισκόπηση των 

κατευθύνσεων απασχόλησης, θα εξέδιδε εκ νέου συστάσεις στα κράτη μέλη και θα 

αναπτύσσονταν πρωτοβουλίες σε κοινοτικό επίπεδο (Essen European Council 

Conclusions, 1994). 

Η ιδέα που κυριαρχούσε στις παραπάνω προτεραιότητες, ήταν ότι τα υψηλά 

επίπεδα ανεργίας οφείλονταν στο χάσμα μεταξύ των προαπαιτουμένων δεξιοτήτων 

και των συνθηκών που υπήρχαν για την απόκτηση αυτών (European Commission 
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1995:19), γεγονός που ευθέως παραπέμπει στη λογική των ενεργητικών πολιτικών 

απασχόλησης, που αποτελούν σήμα κατατεθέν της ΣτΛ. 

Η μεθοδολογία που ακολουθείται, βρίσκεται σε άμεση σύνδεση με την ΑΜΣ που 

θα υιοθετηθεί λίγα χρόνια αργότερα σε τρία βασικά σημεία: 

 

Πρώτον, οι ετήσιες εθνικές εκθέσεις αποτελούσαν μια πρώιμη μορφή αυτού θα 

υιοθετηθεί αργότερα ως εξέταση από ομολόγους της ΑΜΣ, αφού αυτές θα 

υπόκεινταν στη βάσανο της δημόσιας εξέτασης, αξιολόγησης και της σύγκρισης των 

επιδόσεων. 

Δεύτερον, η συνεργασία του Συμβούλιο Οικονομικών Υποθέσεων με το 

Συμβούλιο Κοινωνικών Υποθέσεων για τη σύνταξη των ετήσιων εκθέσεων, 

αποτέλεσε το πρώτο δείγμα της μιας ολοένα και στενότερης σχέσης των πολιτικών 

οικονομίας και απασχόλησης που αποτελεί κεντρικό πυρήνα της ΣτΛ. 

Τρίτον, η πολυμερής εποπτεία των εθνικών πολιτικών απασχόλησης 

αποσκοπούσε σε μια σταδιακή σύγκλιση των πολιτικών απασχόλησης στη βάση των 

κατευθύνσεων του Έσσεν. 

 

Αν θέλουμε να συγκρατήσουμε τη σημασία του Συμβουλίου του Έσσεν θα 

εστιάζαμε την προσοχή μας σε δύο στοιχεία: (α) η στρατηγική του Έσσεν αποτελεί 

ορόσημο στη σχεδίαση της ΕΣΑ σε δύο βασικά σημεία, αφενός στον προσδιορισμό 

στόχων απασχόλησης και αφετέρου στην πολυμερή εποπτεία της εφαρμογής, (β) σε 

επίπεδο πρακτικής σημασίας και αποτελεσμάτων, η στρατηγική του Έσσεν απεδείχθη 

κάτι λιγότερο από αποτελεσματική κυρίως λόγω έλλειψης ποσοτικοποιημένων και 

μετρήσιμων στόχων, σε συνδυασμό με την απουσία πολιτικής συναίνεσης. Αν και 

αρχίζει και γίνεται αποδεκτή η ιδέα της εφαρμογής του «ήπιου» δικαίου, ωστόσο η 

υιοθέτηση του κατάλληλου προτύπου παρέμενε ανοιχτή, με το τελευταίο να αποτελεί 

περισσότερο ένα νομικό μέσο προώθησης σύγκλισης διαφορετικών πολιτικών, παρά 

ένα εργαλείο διαχείρισης του πλουραλισμού της κοινωνικής πολιτικής (Szyszcak 

2000:213). Ωστόσο θα λέγαμε ότι η στρατηγική του Έσσεν προετοίμασε το έδαφος 

για τις θεσμοποιημένες διαδικασίες που θα οριστούν στο κεφάλαιο για την 

απασχόληση στη Συνθήκη του Άμστερνταμ. 
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4.3.2.2. Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Εμπιστοσύνης για την Απασχόληση  

 

Η περίοδος μετά το Έσσεν επιβεβαίωσε τη λογική της ανάπτυξης πρωτοβουλιών της 

Επιτροπής και της μεταφοράς των θεμάτων απασχόλησης στο επίκεντρο της 

πολιτικής προσοχής. Παρά την εναλλαγή στην προεδρία της Επιτροπής,152 η 

τελευταία προσέδωσε νέα δυναμική με τις προτάσεις για θέσπιση ενός Ευρωπαϊκού 

Συμφώνου Εμπιστοσύνης για την Απασχόληση τον Ιούνιο 1996. Το Σύμφωνο είχε 

πέντε στόχους (European Commission 1996a): (α) την ενίσχυση της δυναμικής της 

ΟΝΕ που είχε περιοριστεί, εξαιτίας αφενός των κακών οικονομικών συνθηκών και 

αφετέρου του σκεπτικισμού λόγω της αντιπληθωριστικής λογικής των κριτηρίων 

σύγκλισης που έπλητταν την απασχόληση,153 (β) τη μεγιστοποίηση των εν δυνάμει 

πλεονεκτημάτων της ενιαίας αγοράς, (γ) την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων στις 

πολιτικές απασχόλησης και των θεσμών σε αντιστοιχία με τις κατευθύνσεις του 

Έσσεν, (δ) την ανάπτυξη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σε κοινοτικό επίπεδο που 

ενθαρρύνουν την απασχόληση (διευρωπαϊκά δίκτυα και προσανατολισμός των 

Διαρθρωτικών Ταμείων σε προγράμματα απασχόλησης) και (ε) την ενίσχυση του 

Κοινωνικού Διαλόγου με κινητοποίηση των κοινωνικών εταίρων σε συμφωνία επί 

μέτρων που δημιουργούν απασχόληση σε κοινοτικό επίπεδο αλλά και μέσω των 

τοπικών συμφώνων απασχόλησης. 

Η ανάληψη αυτής της πρωτοβουλίας έλαβε χώρα για τρεις λόγους: (Goetschy 

1999:122). Πρώτον, ως αντίδραση στην κακή μακροοικονομική κατάσταση που 

επικρατούσε στην Ευρώπη, οριζόμενη από χαμηλή εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων, 

κακές οικονομικές επιδόσεις, νομισματική αστάθεια, πτωτική καταναλωτική ζήτηση 

και υψηλά επιτόκια με άμεσο αντίκτυπο στην απασχόληση. Δεύτερον, ως αντίβαρο 

στο Σύμφωνο Σταθερότητας (European Council Resolution 1997), που προτάθηκε 

από το Γερμανό υπουργό Οικονομίας Waigel και προέβλεπε δημοσιονομικούς 

περιορισμούς στα κράτη μέλη της πρώτης εισόδου στην ΟΝΕ. Το Σύμφωνο 

Εμπιστοσύνης για την Απασχόληση απέβλεπε στο να κάνει συμβατές τις έννοιες της 

δημοσιονομικής πειθαρχίας και της ανάπτυξης της απασχόλησης. Τρίτον, ως 

προσωπική σφραγίδα του νέου Προέδρου στην κοινοτική στρατηγική για την 

απασχόληση. 

                                                 
152 Το 1995 ο  Santer  διαδέχθηκε τον Delors στην προεδρία της Επιτροπής. 
153 Η συγκεκριμένη στοχοθεσία στην ουσία επιβεβαιώνει τη λογική της Λευκής Βίβλου και του 
πρωταγωνιστικού ρόλου της στην εκκίνηση νέων πρωτοβουλιών. 
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Τα επόμενα Ευρωπαϊκά Συμβούλια (Κάνες, Μαδρίτη, Φλωρεντία και Δουβλίνο), 

επιχείρησαν να ενισχύσουν τη στρατηγική απασχόλησης του Έσσεν, επιβεβαιώνοντας 

αφενός τον υψηλό βαθμό προτεραιότητας της μάχης κατά της ανεργίας και αφετέρου 

προσδιορίζοντας πεδία δράσης εκ μέρους των κρατών μελών όπως για παράδειγμα 

τους μακροχρόνια ανέργους, τους νέους και τις γυναίκες, διατυπώνοντας την ανάγκη 

της διαμόρφωσης κοινών δεικτών για βελτίωση της εποπτείας. Η «Δήλωση για την 

Απασχόληση» του Δουβλίνου που υιοθετήθηκε και προσαρτήθηκε στα 

Συμπεράσματα, υπογράμμισε την ανάγκη να ακολουθηθεί μια μακροοικονομική 

πολιτική υπέρ της ανάπτυξης και της απασχόλησης (European Council Dublin 

Declaration 1996). Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δουβλίνου προχώρησε ένα βήμα 

επιπλέον καλώντας κράτη μέλη, Επιτροπή, Επιτροπή Αγοράς Εργασίας και Επιτροπή 

Οικονομικής Πολιτικής, να αναπτύξουν εργαλεία αποτελεσματικής εποπτείας και 

αξιολόγησης των πολιτικών απασχόλησης και των αγορών εργασίας, καθώς και 

εντοπισμού των βέλτιστων πρακτικών. Με άλλα λόγια, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

προώθησε στη πράξη την υιοθέτηση της λογικής του «ήπιου» δικαίου στην 

απασχόληση, αν και θα πρέπει να τονιστεί ότι αυτή η λογική δεν υπαγορευόταν 

αποκλειστικά από λόγους αποτελεσματικότητας, αλλά και εξαιτίας σαφούς 

επιφύλαξης της αρμοδιότητας υπέρ των κρατών μελών.154 

 

4.3.3. Η Συνθήκη του Άμστερνταμ και η θεσμική κατοχύρωση της απασχόλησης  

 

Η θεσμική κατοχύρωση της απασχόλησης στη Συνθήκη του Άμστερνταμ υπήρξε το 

αποτέλεσμα τεσσάρων βασικών λόγων: 

 

(α) η επιδεινούμενη μακροχρόνια κρίση ανεργίας ενίσχυε τη δημόσια κριτική για 

σύνδεση της πρώτης με την οικονομική ολοκλήρωση, δημιουργώντας κλίμα 

απαισιοδοξίας και αποξένωσης των πολιτών από την Ένωση.155 Η σύνδεση της 

νομισματικής ένωσης, της απορρύθμισης του δημόσιου τομέα και της εξαγοράς 
                                                 
154 Στα συμπεράσματα διατυπώνεται κατηγορηματικά “The fight against unemployment is the prime 
responsibility of the Member States…” Dublin European Council, Conclusions, B.E.U., 12-1996. 
Τμήμα III παρ. 1.  
155 Χαρακτηριστικό ήταν το απεργιακό κύμα στη Γαλλία το Δεκέμβριο του 1995 και οι ταραχές στη 
Γερμανία το 1996 και 1997. Η υπόθεση Vilvorde με το ξαφνικό κλείσιμό του εργοστασίου της Renault 
κοντά στις Βρυξέλλες αποτέλεσε τη θρυαλλίδα που ώθησε στις πρώτες διαδηλώσεις κατά της 
οικονομικής ολοκλήρωσης (Euro-demonstrations) η οποία στη συνέχεια αποτέλεσε και κομβικό 
ζήτημα στις εκλογές του 1997 στη Γαλλία.  



 285

επιχειρήσεων στο πλαίσιο της κοινής αγοράς με την ανεργία αποτελούσε καίριο 

πολιτικό ζήτημα. Υπό αυτή την αναγκαιότητα, έπρεπε να παρθούν μέτρα που δεν θα 

διακινδύνευαν την ομαλή εφαρμογή του σχεδίου της ΟΝΕ (Trubek and Mosher 

2003b:67), 

(β) οι εκλογές στη Μ. Βρετανία το Μάιο και στη Γαλλία το Ιούνιο του 1997, 

ανέδειξαν Εργατικούς και σοσιαλδημοκράτες στην εξουσία, που σε συνδυασμό με 

την είσοδο στην Ένωση της Σουηδίας, Φιλανδίας και της Αυστρίας στην Ένωση 

αποτέλεσαν μια ισχυρή ομάδα ένθερμων υποστηριχτών της θεσμικής πρωτοβουλίας 

για την απασχόληση, που απομόνωσε τη Γερμανία και τη θέση της περί απόρριψης 

ενός κεφαλαίου για την απασχόληση (Goetschy 1999:124),156  

(γ) ήδη υπό γερμανική πίεση τα κράτη μέλη είχαν συμφωνήσει στην υπογραφή 

του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης που συνδεόταν άμεσα με στοιχεία 

δημοσιονομικής αυστηρότητας για τη βιωσιμότητα της ΟΝΕ. Το γεγονός αυτό ώθησε 

τις ηγεσίες πολλών κρατών μελών να θεωρήσουν ότι υφίσταται κίνδυνος αποξένωσης 

των πολιτών από την Ένωση αν δεν υπάρξει αποφασιστική δράση στον τομέα της 

απασχόλησης. Η άρνηση πρωτοβουλιών, θα ενίσχυε την κριτική περί μη 

ενασχόλησης Ένωσης με τα προβλήματα των πολιτών (Trubek and Mosher 

2003b:67), 

(δ) η εφαρμογή των κριτηρίων σύγκλισης είχε οδηγήσει σε σχετικά ισορροπημένα 

δημοσιονομικά ισοζύγια, γεγονός που αποτέλεσε γόνιμο έδαφος για την προώθηση 

της απασχόλησης ως μέρος των προτεραιοτήτων και των στόχων της Ένωσης.157 

 

Υπό την πίεση των παραπάνω λόγων και στη σκιά άρνησης μεταφοράς 

αρμοδιοτήτων στην Ένωση στον τομέα της απασχόλησης, τα κράτη μέλη κατέληξαν 

σε έναν προσεκτικό πολιτικό συμβιβασμό υπό το βάρος ενός πολιτικού αδιεξόδου. Η 

λύση που προσδιορίσθηκε αφορούσε την προσαρμογή του προτύπου πολυμερούς 

εποπτείας της ΟΝΕ στη διαδικασία πολιτικής για την απασχόληση (Trubek and 

Mosher 2003b:67). 

 

                                                 
156 Είναι χαρακτηριστικό ότι η νέα κυβέρνηση Jospin στη Γαλλία απείλησε να μην υπογράψει το 
Σύμφωνο Σταθερότητας για την ΟΝΕ εάν και εφόσον δεν λαμβάνονταν μέτρα σε επίπεδο Ένωσης για 
την απασχόληση ώστε να αντισταθμιστούν οι συνέπειες της ΟΝΕ. 
157 Η συμπερίληψη της απασχόλησης θα πρέπει να προσεγγιστεί και υπό το πρίσμα της απόρριψης των 
προτάσεων για μια κεντρικά κατευθυνόμενη μακροοικονομική πολιτική που είχε ως χαρακτηριστικό 
την αναθέρμανση της οικονομίας μέσω αύξησης της προσφοράς του χρήματος (Barnard and Deakin, 
1999:359). 
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4.3.3.1. Ο Τίτλος VIIΙ της Συνθήκης του Άμστερνταμ 

 

Αν επιχειρήσουμε να κωδικοποιήσουμε τον τίτλο για την απασχόληση στη Συνθήκη 

του Άμστερνταμ θα εντοπίζαμε εννέα βασικά σημεία: 

 

(i) επιχειρείται η συμβολική αναβάθμιση της θεματικής της απασχόλησης μέσω 

της εισαγωγής των διατάξεων που την αφορούσαν σε ξεχωριστό τίτλο (Τίτλος VIII) 

και όχι απλώς εντός ενός κεφαλαίου όπως έγινε με την οικονομική πολιτική, 

(ii) η Συνθήκη του Άμστερνταμ κατέστησε την επίτευξη ενός υψηλού επιπέδου 

απασχόλησης (άρθρο 2) διακριτή προτεραιότητα, ενώ τονίζεται ότι η απασχόληση 

αποτελεί θέμα κοινού ενδιαφέροντος.158 Τα κράτη μέλη συντονίζουν τις πολιτικές 

τους σε επίπεδο Κοινότητας, 

(iii) τα κράτη μέλη και η Κοινότητα συνεργάζονται για την ανάπτυξη μιας 

συντονισμένης στρατηγικής για την απασχόληση και ιδιαιτέρως για την προώθηση 

ενός καταρτισμένου προσαρμόσιμου εργατικού δυναμικού και αγορών εργασίας 

ικανών να ανταποκριθούν στην οικονομική αλλαγή (άρθρο 125). Θα πρέπει να 

επισημανθεί, ότι οι αναφορές στα στοιχεία της ευελιξίας και της προσαρμογής της 

απασχόλησης και του εργατικού δυναμικού αντανακλούσαν τις επιθυμίες της 

βρετανικής πλευράς (Goetschy 1999:125), 

(iv) η ισχύς των παραπάνω σημείων αναπτύσσεται υπό την απαραίτητη συνθήκη, 

ότι οι εθνικές πολιτικές εξακολουθούν και κατέχουν τον κύριο ρόλο (άρθρα 126, 

127), αν και η απασχόληση θεωρείται θέμα κοινού ενδιαφέροντος σε κοινοτικό 

επίπεδο. 

(v) στο άρθρο 127, περιέχεται η αρχή του «συγχρονισμού» της πολιτικής 

απασχόλησης: όλες οι κοινοτικές πολιτικές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους το 

στόχο της απασχόλησης. Επιπλέον εγκαθιδρύονται μηχανισμοί συντονισμού των 

πολιτικών απασχόλησης σε κοινοτικό επίπεδο. Οι μηχανισμοί αυτοί αντανακλούν εν 

μέρει τις πρακτικές που ήδη έχουν υιοθετηθεί από το Συμβούλιο του Έσσεν, αλλά 

επηρεάζονται και σε μεγάλο βαθμό από τις διαδικασίες του συντονισμού οικονομικής 

πολιτικής που είχαν θεσπιστεί με το άρθρο 103 της Συνθήκης του Μάαστριχτ, με τη 

                                                 
158 Η απόδοση μιας ιδιαίτερης βαρύτητας στους κοινωνικούς στόχους και δη στην απασχόληση ως 
πολιτικό αντιστάθμισμα στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης είχε δοθεί ήδη με το Ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση που προσαρτήθηκε στα 
Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Άμστερνταμ. (European Council Resolution 1997:3-
4).  
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βασική όμως διαφορά ότι οι συστάσεις που διατυπώνονται στα θέματα της 

απασχόλησης δεν έχουν δεσμευτική ισχύ (Goetschy 1999:125). Η προσέγγιση 

βασίζεται στον ορισμό κοινών στόχων, αφήνοντας την επιλογή των μέσων προς την 

επίτευξη των στόχων σε ύστερες αξιολογήσεις. Εισάγει στο πεδίο της απασχόλησης 

μια κατευθυντήρια αρχή, το συντονισμό βάσει του οποίου επιχειρεί να δεσμεύσει του 

εθνικούς δρώντες σε ένα κοινό σχέδιο δράσης (Sciarra 1999). Υπό αυτή τη λογική, η 

επιτυχία της μεθόδου της σύγκλισης που υιοθετήθηκε στην νομισματική σφαίρα είχε 

ένα διπλό αποτέλεσμα στην προκείμενη περίπτωση αφενός της μίμησης και αφετέρου 

της διάχυσης, 

(vi) σε σχέση με την παραπάνω παρατήρηση, θα πρέπει να τονιστεί ότι ο 

μηχανισμός της πολιτικής απασχόλησης που υιοθετείται στον τίτλο της Συνθήκης 

αποτελούσε εμπλουτισμένη εκδοχή αυτού που υιοθετήθηκε στο Έσσεν. Ο 

μηχανισμός του άρθρου 128, δημιουρούσε το πλαίσιο για τη διαδικασία πολυμερούς 

εποπτείας. Οι πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών εξετάζονται μέσω της 

Κοινής Έκθεσης για την Απασχόληση που καταρτίζει η Επιτροπή και το Συμβούλιο. 

Η Επιτροπή προτείνει και το Συμβούλιο (το Συμβούλιο των Κοινωνικών Υποθέσεων 

και το Συμβούλιο Οικονομικών Υποθέσεων) υιοθετεί της ετήσιες κατευθύνσεις για 

την απασχόληση με ειδική πλειοψηφία κατόπιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή Περιφερειών 

και την Επιτροπή για την Απασχόλησης, τις οποίες τα κράτη μέλη οφείλουν να τις 

λάβουν υπόψη τους στα Ετήσια Εθνικά Σχέδια Δράσης (νυν Εθνικά Προγράμματα 

Μεταρρυθμίσεων). Οι ετήσιες κατευθύνσεις αποτελούν την κινητήριο δύναμη της 

όλης διαδικασίας, ωστόσο αυτές θα πρέπει να είναι συμβατές με τις ευρύτερες 

κατευθύνσεις οικονομικής πολιτικής, γεγονός που οδηγεί στη σκέψη περί 

προτεραιότητας των στόχων της οικονομίας έναντι της απασχόλησης (Goetschy 

2001:403). Στη συνέχεια, το Συμβούλιο διενεργεί ετήσια αξιολόγηση των εθνικών 

μέτρων που πάρθηκαν για την εφαρμογή των κατευθύνσεων. Η αξιολόγηση αυτή 

βασίζεται στην ετήσια έκθεση, όπου το κάθε κράτος μέλος συντάσσει και υποβάλλει 

στην Επιτροπή και το Συμβούλιο και στη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης. 

Τέλος, η Επιτροπή μπορεί να προτείνει και το Συμβούλιο να υιοθετήσει με ειδική 

πλειοψηφία συστάσεις που να απευθύνονται στο κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά, είτε 

όταν δεν έχουν ακολουθηθεί οι κατευθυντήριες γραμμές είτε όταν δεν έχουν 

επιτευχθεί επιθυμητά αποτελέσματα (Goetschy 2003b:16). Οι συστάσεις δεν έχουν 
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δεσμευτική ισχύ, ωστόσο θα πρέπει να τονιστεί όπως θα δούμε αμέσως μετά ότι 

μπορούν να έχουν πολιτική βαρύτητα, 

(vii) το άρθρο 130 εγκαθιδρύει μόνιμη θεσμική δομή. Πρόκειται για την Επιτροπή 

Απασχόλησης αποτελούμενη από δύο μέλη από κάθε κράτος μέλος και την Επιτροπή 

με συμβουλευτικό ρόλο. Μπορεί να θεωρηθεί η θεσμική γέφυρα μεταξύ 

διαφορετικών fora αποτελούμενη από εμπειρογνώμονες έχοντας τριπλό ρόλο: να 

παρακολουθεί την κατάσταση στην απασχόληση και τις πολιτικές απασχόλησης στα 

κράτη μέλη και την Ένωση, να διατυπώνει γνώμες (όταν ζητηθεί από το Συμβούλιο 

την Επιτροπή ή εξ ιδίας πρωτοβουλίας) σε συνεννόηση με τους κοινωνικούς εταίρους 

και να προετοιμάζει τις εργασίες του Συμβουλίου,159  

(viii) με το άρθρο 129 συγκροτείται νομική βάση για την ανάλυση, την έρευνα, 

την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την προώθηση κινήτρων για την 

απασχόληση. Το Συμβούλιο μπορεί να υιοθετήσει με ειδική πλειοψηφία ύστερα από 

διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 

Περιφερειών «μέτρα που ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και 

υποστηρίζουν τη δράση τους στο πεδίο της απασχόλησης». Τα μέτρα αυτά, αφορούν 

τη διάχυση των βέλτιστων πρακτικών, την αξιολόγηση των υφισταμένων εμπειριών 

και τη δρομολόγηση πιλοτικών προγραμμάτων. Τα παραπάνω μέτρα λαμβάνονται 

υπό τη «σκιά» ενός βασικού περιορισμού: τα μέτρα δεν θα περιλαμβάνουν την 

εναρμόνιση νόμων και ρυθμίσεων των κρατών μελών, με άλλα λόγια δηλαδή 

προστατεύεται η αρχή της επικουρικότητας και  

(ix) δίνεται η δυνατότητα να ληφθούν οι αποφάσεις με ειδική πλειοψηφία γεγονός 

που καθιστά αδύνατο ένα κράτος μέλος να εμποδίσει αποφάσεις ή συστάσεις. 

 

4.3.3.2. Η Συνθήκη του Άμστερνταμ: μεθοδολογικές, εργαλειακές και θεσμικές 

παρατηρήσεις 

 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω σημεία κωδικοποίησης της Συνθήκης του Άμστερνταμ, 

κρίσιμες για τη συνέχεια της ανάλυσης μας καθίσταται οι παρακάτω παρατηρήσεις: 

 

                                                 
159 Το συμβουλευτικό αυτό όργανο αντικατέστησε την Επιτροπή Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας 
και θεσπίστηκε με απόφαση του Συμβουλίου το 2000 Council Decision 2000/98/EC of 24 January 
2000 establishing the Employment Committee, Official .Journal. L. 29, 04.02.2000, p. 21- 22. 
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(α) η ΕΣΑ επιχειρεί μια διαδραστική διαδικασία ανάμεσα στην Ένωση και το 

εθνικό επίπεδο, συναρθρώνοντας τη διακυβερνητική και την κοινοτική λογική. 

Αφενός ενισχύει την πολιτική δέσμευση των κρατών μελών στη διαδικασία της 

διαμόρφωσης των αποφάσεων σε ενωσιακό επίπεδο και παράλληλα ενδυναμώνει τον 

έλεγχο και διευκολύνει την αποδοχή των κατευθυντήριων γραμμών. Αφετέρου οδηγεί 

σε αποφάσεις που σέβονται την εθνική ετερότητα, καθιστώντας τις ληφθείσες 

αποφάσεις ρεαλιστικές και ενδυναμώνοντας τον πλουραλισμό της συμμετοχής. Υπό 

την παραπάνω λογική, τα θέματα των πραγματικών κοινωνικών προτεραιοτήτων 

έρχονται στο θεματολόγιο της Ένωσης, ενώ ο εξευρωπαϊσμός και η επανα- 

εθνικοποίηση των πολιτικών απασχόλησης καθίσταται εφικτή μέσα από τη 

διαδικασία της αλληλοδιδαχής, αυξάνοντας ταυτοχρόνως τη νομιμοποίηση των 

αποφάσεων είτε μέσω της συμμετοχής είτε μέσω των βελτιούμενων επιδόσεων 

(Goetschy 2001:403), 

(β) στον Τίτλο VIII για την απασχόληση, υφίσταται μια μετατόπιση από την 

κανονιστική προσέγγιση που εστιάζει στη νομοθετική εναρμόνιση και τα δεσμευτικά 

μέτρα, σε μια κοινωνική συναίνεση όπου ένα μείγμα «σκληρού» και «ήπιου» δικαίου 

στοχεύει στη θέσπιση των ελάχιστων δυνατών προτύπων σε κοινοτικό επίπεδο, 

αφήνοντας ένα ευρύ φάσμα διακριτικής ευχέρειας στα κράτη μέλη (Kenner 1999:34). 

Εισάγει μια νέα λογική από «τη διαχείριση μέσω ρυθμίσεων στη διαχείριση μέσω 

στοχεύσεων», η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί ως πιθανή εναλλακτική σε 

παραδοσιακές μεθόδους ρύθμισης ακόμη και εκτός πεδίου απασχόλησης (Biagi 

2000:161), 

(γ) στη Συνθήκη του Άμστερνταμ, η απασχόληση προσεγγίστηκε με ένα σταδιακό 

και εξελικτικό τρόπο υπό την έννοια ότι τα «επεισόδια» της απασχόλησης (Λευκή 

Βίβλος, Έσσεν, Δουβλίνο) έδωσαν τη δυνατότητα η πρόοδος της προσέγγισης να 

μετρηθεί στην πράξη προτού καταγραφεί στα θεσμικά κείμενα. Υπό αυτή την έννοια, 

οι νέες αρμοδιότητες της Ένωσης έστω και στον τομέα του συντονισμού θα πρέπει να 

ιδωθούν στο πλαίσιο μιας δυναμικής που υιοθετήθηκε κάποια χρόνια νωρίτερα 

αντανακλώντας την επιθυμία των εταίρων να αντιμετωπίσουν το θέμα της ανεργίας, 

καθώς και της συναίνεσης ότι η διαδικασία του Έσσεν ήταν σχετικά ανεπαρκής 

Goetschy 1999:122). Η δυναμική αυτή αντιπροσωπεύει την ανάδυση της λογικής του 

«ήπιου» δικαίου στο πεδίο της απασχόλησης (Szyszcak 2000:204), 

(δ) ο Τίτλος VIII της Συνθήκης αποτελεί μια ανοιχτή δομή βασιζόμενη σε μια 

καινοτόμο εξελικτική δυναμική διαλόγου ανάμεσα σε διαφορετικούς φορείς και σε 
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διαφορετικά επίπεδα. Η βασική ιδέα δεν είναι η εναρμόνιση κάτι που ευθέως 

διατυπώνεται (άρθρο 129.2) ούτε η σύγκλιση αλλά ο συντονισμός. Ενώ οι πολιτικές 

απασχόλησης παραμένουν θέμα εθνικής αρμοδιότητας, η Συνθήκη του Άμστερνταμ 

νομιμοποιεί την κοινοτική δράση στα θέματα της απασχόλησης. Με την εισαγωγή της 

αρχής του συντονισμού, τα κράτη μέλη εμποδίζονται στο να δράσουν ανεξάρτητα 

στη σφαίρα της απασχόλησης (Biaggi 1998:325). Η «ήπια» ρύθμιση αποτελεί το 

καταλληλότερο εργαλείο πλαισίωσης της κοινοτικής δράσης στο πεδίο της 

απασχόλησης, με στόχο όχι τον περιορισμό των δρώντων εντός ενός πλαισίου 

ρυθμιστικού, αλλά την πρόσθεση μιας οργανωτικής διάστασης για την επίτευξη 

κοινών στόχων. Η ευελιξία της μεθόδου, δίνει την ευκαιρία στους θεσμούς της 

Ένωσης να συντονίσουν τους διαφορετικούς δρώντες γύρω από κοινούς στόχους 

χωρίς τη θέσπιση νομικών υποχρεώσεων (Kenner 1999:58), 

(ε) η επιλογή δεικτών και σημείων αναφοράς σε συνδυασμό με την πιθανότητα 

έκδοσης συστάσεων αποτελούν σημαντικά βήματα στη δόμηση της ΕΣΑ στις αρχές 

της «ήπιας» ρύθμισης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αν και οι συστάσεις στερούνται 

δεσμευτικής ισχύος, στο βαθμό που η raison d’ être της όλης της διαδικασίας 

βασίζεται σε έναν πολιτικό συμβιβασμό επί της ανάγκης μείωσης της ανεργίας, η 

πολιτική φύση αυτού του είδους της κύρωσης μπορεί να έχει μια συγκεκριμένη 

επίδραση στο εσωτερικό του κράτους μέλους. Η έκδοση μας σύστασης είναι κάτι 

παραπάνω από μια συμβολική (Goetschy 1999:126) ή «φιλική» συμβουλή προς ένα 

κράτος μέλος, αφού δύναται να φέρει αφενός σε δυσχερή θέση την εθνική κυβέρνηση 

ενώπιον της εθνικής κοινής γνώμης (Biaggi 1998:327) και αφετέρου να λειτουργήσει 

ως μηχανισμός νομιμοποίησης για επικείμενες επώδυνες μεταρρυθμίσεις, 

αποτελώντας ενδυνάμωση της επιρροής σε κοινοτικό επίπεδο (Goetschy 1999:126), 

(στ) η ενσωμάτωση των κατευθύνσεων στις πολιτικές απασχόλησης των κρατών 

μελών και η υιοθέτηση μιας λογικής μεσοπρόθεσμης πολυετούς προοπτικής με το 

σταδιακό χαρακτήρα που διαπιστώθηκε παραπάνω, αποτελεί έναν ενδεχόμενο τρόπο 

αποπολιτικοποίησης των προβλημάτων ανεργίας, αποσύνδεσής τους από την εγχώρια 

πολιτική συγκυρία και τοποθέτησης τους τα σε μια μακροπρόθεσμη προοπτική 

(Goetschy 2001:403),160  

                                                 
160 Αντίστοιχη λογική αποπολιτικοποίησης των θεμάτων της ΟΝΕ και των κριτηρίων σύγκλισης 
αναπτύχθηκε στην ανάγκη οι πολιτικές ηγεσίες να αποκολληθούν από τους άμεσους εθνικούς 
περιορισμούς και τις εθνικές πολιτικές συγκυρίες με στόχο τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος 
(Goetschy 2001:403).  
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(ζ) η αναφορά του άρθρου 129 για τη λήψη ενθαρρυντικών μέτρων με στόχο την 

αποτελεσματικότητα των πολιτικών απασχόλησης, για να μπορεί να θεωρηθεί 

ολοκληρωμένη πέρα από τις πολιτικές πρωτοβουλίες οφείλει να εξεταστεί και στο 

πλαίσιο της εργαλειακής διάστασης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ)161 

και  

(η) το ΕΚΤ αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο με το οποίο η Ένωση 

μετουσιώνει τους στόχους της ΕΣΑ (προώθηση της απασχόλησης, καταπολέμηση της 

ανεργίας, διακρίσεις και κοινωνικός αποκλεισμός) σε δράση. Με το νέο Κανονισμό 

για τα Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2007-2013,162 η δυνατότητα του ΕΚΤ 

ενσωματώνεται στις δράσεις των κρατών μελών υλοποιώντας τις προτεραιότητες της 

ΕΣΑ μέσω χρηματοδότησης στις βασικές πολιτικές θεματικές που εποπτεύει163 

(περίπου 75 δις € για την περίοδο 2007-2013), ενώ ταυτοχρόνως παρέχει επιπρόσθετη 

χρηματοδοτική στήριξη και στα νυν Εθνικά Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων. Η 

βοήθεια αυτή διοχετεύεται μέσω των λειτουργικών προγραμμάτων υπό τους στόχους 

1 και 2 που υπάγονται στην περιφερειακή πολιτική και αφορούν τον εκσυγχρονισμό 

των εκπαιδευτικών συστημάτων, των προγραμμάτων κατάρτισης και 

απασχόλησης.164 Θα πρέπει να τονιστεί ότι πέρα από τη διάσταση της 

χρηματοδότησης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος λειτουργίας του ΕΚΤ 

που βασίζεται στη «λογική του διαλόγου», υποδηλώνοντας μια σφαιρικότερη 

προσέγγιση της εταιρικής σχέσης στην ΕΣΑ σε πολιτικό και διαχειριστικό επίπεδο. 

Το ΕΚΤ περιγράφεται:  

 

Η στρατηγική και ο προϋπολογισμός του ΕΚΤ είναι αντικείμενο 

διαπραγμάτευσης και αποφάσεων των κρατών μελών της ΕΕ, του 

                                                 
161 Το ΕΚΤ αποτελεί ένα εκ των τεσσάρων Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων. Δημιουργήθηκε το 
1957 και αποτελεί το κύριο εργαλείο ανάπτυξης των ανθρωπίνων πόρων και της βελτίωσης των 
λειτουργιών της αγοράς εργασίας. http://ec.europa.eu/employment_social/esf/index_el.htm 
162 Κανονισμός (EK) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 
163 Στόχοι του ΕΚΤ αποτελούν η ανάπτυξη και η προώθηση μια ενεργού αγοράς εργασίας, προώθηση 
των ίσων ευκαιριών για πρόσβαση στην αγορά εργασίας, προώθηση και βελτίωση της εκπαίδευσης και 
της κατάρτισης της ενίσχυσης των δεξιοτήτων, της ανάπτυξης της σταδιοδρομίας και της προώθησης 
της επιχειρηματικότητας. 
164 Ο στόχος 1 αφορά την προώθηση της ανάπτυξης των περιφερειών με ΑΕΠ κάτω 75% του μέσου 
κοινοτικού, ο στόχος 2 αφορά την υποστήριξη της περιφερειακή ανταγωνιστικότητας και της 
απασχόλησης μέσω της προώθησης της οικονομικής αλλαγής μέσω της καινοτομίας, της προώθησης 
της κοινωνίας της γνώσης και της επιχειρηματικότητας. Το διαθέσιμο ποσό για το στόχο 2 ανέρχεται 
στο ποσό των 55 δις € που αντιπροσωπεύει το 16% του συνόλου της περιφερειακής πολιτικής για την 
περίοδο 2007-2013. 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε αυτή τη 

βάση, σχεδιάζονται επταετή Λειτουργικά Προγράμματα από τα κράτη 

μέλη σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά τα Λειτουργικά 

Προγράμματα στη συνέχεια υλοποιούνται μέσω οργανισμών του 

δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Στους οργανισμούς αυτούς 

συμπεριλαμβάνονται εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, ιδρύματα 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) και ο 

τομέας εθελοντισμού, καθώς και κοινωνικοί εταίροι, π.χ. συνδικάτα και 

συμβούλια εργασίας, βιομηχανικοί και επαγγελματικοί σύνδεσμοι και 

επιμέρους εταιρίες.165 

 

4.3.4. Η Σύνοδος του Λουξεμβούργου και η θέσπιση της Ευρωπαϊκής 

Στρατηγικής για την Απασχόληση 

 

Η πρώτη εφαρμογή του τίτλου της απασχόλησης έλαβε χώρα στη συνάντηση του 

Λουξεμβούργου. Μια ειδική Σύνοδος για την απασχόληση πραγματοποιήθηκε το 

Νοέμβριο 1997, ένα μήνα πριν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Άμστερνταμ. Στη 

Σύνοδο αυτή η Επιτροπή παρουσίασε τις προτάσεις της για τις κατευθύνσεις 

απασχόλησης του 1998 (European Commission Communication 1998). Αν και ο 

γενικός προσανατολισμός που υιοθετήθηκε στο Έσσεν και θεσμοθετήθηκε στο 

Άμστερνταμ παρέμεινε σταθερός, αυτό που άλλαξε ήταν η μεθοδολογία της 

εργασίας. Η Διαδικασία του Λουξεμβούργου προσδιόρισε τέσσερις πυλώνες γύρω 

από τους οποίους η ΕΣΑ θα αναπτυσσόταν. Με στόχο την προώθηση μιας 

μεσοπρόθεσμης προσέγγισης συγκροτούνταν οι εξής πυλώνες (Extraordinary 

European Council Luxembourg 1997): 

 

(α) απασχολησιμότητα (employability) η οποία αποτελεί και το κεντρικό πυρήνα 

της ΕΣΑ (Lefresne 1999). Η έννοια της απασχολησιμότητας υπό γενικούς όρους 

συγκροτείται γύρω από το στόχο της βελτίωσης της πρόσβασης του κάθε ατόμου 

στην απασχόληση, δίνοντας προτεραιότητα στους περισσότερο μειονεκτούντες. O 

πυλώνας αυτός, στοχεύει στην ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας ενός μεγάλου 

αριθμού ανθρώπων που είναι εκτός εργασίας για μακρά περίοδο, μέσω ενίσχυσης των 
                                                 
165 European Social Fund http://ec.europa.eu/employment_social/esf/discover/esf_el.htm 
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ικανοτήτων προς εύρεση εργασίας και των δεξιοτήτων ώστε να επιστρέψουν γρήγορα 

στην εργασία. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι η πλειονότητα των μέτρων των εθνικών 

πολιτικών εμπίπτουν στο συγκεκριμένο πυλώνα (Pochet 2005:15). Δυο βασικοί 

προσανατολισμοί υιοθετούνται: Αφενός η προσοχή μετατοπίζεται από τη διαχείριση 

των παροχών ανεργίας, στην επαναφορά των ανέργων στην εργασία (ενεργοποίηση). 

Αφετέρου η ενεργοποίηση θα πρέπει να πραγματοποιείται ευθύς αμέσως. Η τελευταία 

επισήμανση βασίζεται στη λογική ότι η παραδοσιακή αντιμετώπιση επί της 

μακροχρόνιας ανεργίας επιδεινώνει και δεν βελτιώνει την κατάσταση,  

(β) ο δεύτερος πυλώνας συγκροτείται γύρω από την ιδέα της επιχειρηματικότητας 

(Foden and Magnusson 1999). Η επιχειρηματικότητα γίνεται κατανοητή ως η 

προώθηση της ευελιξίας και της ασφάλειας μέσω της απλοποίησης των κανόνων 

ίδρυσης επιχειρήσεων και πρόσληψης προσωπικού, καθώς και των μειώσεων του 

εργατικού κόστους με στόχο την κινητοποίηση των επιχειρήσεων για δημιουργία 

θέσεων απασχόλησης, 

(γ) ο τρίτος πυλώνας αφορά την ενθάρρυνση της προσαρμοστικότητας (Meuders 

and Plasman 1999). Συνδέεται με τη συνδρομή προς τους εργαζομένους να 

προσαρμοστούν στις διαρθρωτικές αλλαγές εμποδίζοντας την εμφάνιση της ανεργίας. 

Οι κοινωνικοί εταίροι θεωρούνται ως βασικοί αποδέκτες του περιεχομένου του 

πυλώνα. Η δια βίου μάθηση μέσω κοινής δράσης των κοινωνικών  εταίρων και των 

εθνικών αρχών γίνεται μια από τις βασικές πολιτικές του πυλώνα και  

(δ) η ενδυνάμωση των ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί το 

περιεχόμενο του τέταρτου πυλώνα, με στόχο οι τελευταίες να γίνουν βασική 

συνιστώσα για την αποτελεσματικότητα των αγορών εργασίας (Lemière and Silvera 

1999). Δύο βασικές πολιτικές αναπτύσσονται υπό αυτό τον πυλώνα. Πρώτον, οι 

εργαζόμενοι που υπέχουν την ευθύνη φροντίδας μελών της οικογένειας τους και που 

στην πλειονότητα τους είναι γυναίκες θα πρέπει να λάβουν ενίσχυση αναγκαία για τη 

συμμετοχή στην απασχόληση. Δεύτερον, ο συγχρονισμός των ίσων ευκαιριών σε 

όλες τις πολιτικές απασχόλησης θα πρέπει να διασφαλιστεί, οι συγκεκριμένες 

καταστάσεις ανδρών και γυναικών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό και 

στην εφαρμογή πολιτικών απασχόλησης και προγραμμάτων για την αγορά εργασίας.  

 

Το απαραίτητο συστατικό ενεργοποίησης των παραπάνω πυλώνων αποτέλεσαν οι 

κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση. Στη Σύνοδο του Λουξεμβούργου, οι 

κατευθύνσεις αποτέλεσαν πεδίο διαμάχης ανάμεσα στην Επιτροπή και τα κράτη 
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μέλη. Η Επιτροπή παρουσίασε μια εμπεριστατωμένη και λεπτομερή δέσμη 

κατευθύνσεων που τα κράτη μέλη δεν ήταν πρόθυμα να την αποδεχτούν (European 

Commission 1998). Το Συμβούλιο κάνοντας χρήση των δυνατοτήτων του 

τροποποίησε ή απέρριψε πολλά από τα στοιχεία της ανωτέρω δέσμης (Mosher and 

Trubek 2003b:68). Τελικώς, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε δεκατρείς 

κατευθύνσεις, καθεμία εκ των οποίων περιελάμβανε τρία ως επτά υπο-μέτρα 

οργανωμένες στους τέσσερις πυλώνες (Extraordinary European Council Luxembourg 

1997), ενώ απόφυγε τους μετρήσιμους στόχους συμπεριλαμβανομένων και αυτών της 

Επιτροπής για τη μείωση της ανεργίας κατά επτά μονάδες και της αύξησης του 

ποσοστού απασχόλησης στο 65% εντός πενταετίας. Η ανάλυση υπό τις 

συγκεκριμένες συγκυρίες, έκανε λόγο τη δημιουργία δέκα με δώδεκα εκατομμυρίων 

θέσεων απασχόλησης, με ετήσιο αριθμό ανάπτυξης 3% (Pochet 2005:16). 

 

Πίνακας 4.3 Οι τέσσερις πυλώνες της απασχόλησης (1998)  

I. Βελτίωση της απασχολησιμότητας 

Αντιμετώπιση της νεανικής ανεργίας και πρόληψη της μακροχρόνιας ανεργίας 
Μετάβαση από παθητικά σε ενεργητικά μέτρα τόνωσης της απασχόλησης  
Ενθάρρυνση των συνεργιών 
Διευκόλυνση μετάβασης από το σχολείο στην εργασία 
II. Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας  

Διευκόλυνση έναρξης και λειτουργίας των επιχειρήσεων 
Εκμετάλλευση των ευκαιριών για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης  
Τα φορολογικά συστήματα ευνοϊκότερα ως προς την απασχόληση 
III.Ενθάρρυνση της προσαρμοστικότητας 

Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης εργασίας  
Υποστήριξη της προσαρμοστικότητας στις επιχειρήσεις  
IV. Ενίσχυση των πολιτικών για ίσες ευκαιρίες 

Αντιμετώπιση των χασμάτων στις διακρίσεις των φύλων 
Διευκόλυνση οικογενειακής ζωής και εργασίας  
Διευκόλυνση επιστροφής στην εργασία 
Προώθηση της ενσωμάτωσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην αγορά εργασίας  
Πηγή: Προσαρμοσμένο από Extraordinary European Council Luxembourg, 1997 
 

Οι κατευθύνσεις συμφωνήθηκαν στο Λουξεμβούργο και υιοθετήθηκαν από το 

Συμβούλιο των Υπουργών το Δεκέμβριο 1997. Τα Εθνικά Σχέδια Δράσης θα 

παρουσιάζονταν τον Απρίλιο 1998 στη βρετανική προεδρία και την Επιτροπή ως τον 

Απρίλιο 1998 και θα αποτελούσαν τη προκαταρκτική βάση συζήτησης στη Σύνοδο 

του Κάρντιφ τον Ιούνιο 1998. 

Αυτό που θα πρέπει να τονιστεί σχετικά με την ύπαρξη των ποσοτικών στόχων 

και των ποσοτικών δεικτών, είναι ότι αν και δεν κάνουν την εμφάνισή τους ωστόσο 
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το κείμενο των Συμπερασμάτων της Συνόδου αναπτύσσει την ιδέα των ποσοτικών 

στόχων ως μέρος της υιοθετούμενης μεθοδολογίας (Extraordinary European Council 

Luxembourg 1997). Η υφέρπουσα λογική βασιζόταν στο γεγονός, ότι οι ποιοτικοί 

δείκτες θα μπορούσαν να συμβάλλουν ενεργά στην αποτελεσματικότητα, αφού είναι 

μετρήσιμοι και συγκρίσιμοι. Κατά αυτόν τον τρόπο, η ανάπτυξη ποσοτικών στόχων 

και συγκρίσιμων ευρωπαϊκών δεικτών αποτέλεσε βασική προτεραιότητα της 

διαδικασίας του συντονισμού των πολιτικών της απασχόλησης. Στην ουσία η 

«άφιξη» των δεικτών θα πραγματοποιούνταν αμέσως μετά, ως δηλωτική της αλλαγής 

παραδείγματος προς τις ενεργητικές πολιτικές. 

Η πίεση μέσω της παρακολούθησης και της αξιολόγησης, καθώς και η διαδικασία 

της αμοιβαίας μάθησης αποτέλεσαν τα κεντρικά χαρακτηριστικά της ΕΣΑ. Αυτά τα 

χαρακτηριστικά θα συγκροτήσουν και την ΑΜΣ που θα ακολουθήσει ως βασική 

μέθοδος εργασίας με την έναρξη της ΣτΛ το 2000. Αν και η Διαδικασία του 

Λουξεμβούργου υπό την παραπάνω λογική άφηνε την πολιτική απασχόλησης στη 

σφαίρα των εθνικών κυβερνήσεων, η σύγκλιση αν και δεν αποτελούσε διακηρυγμένο 

στόχο έβρισκε γόνιμο έδαφος, έστω και σε επίπεδο γνωσιακό. Οι διαφορετικές 

συνιστώσες της δυναμικής του Λουξεμβούργου οδηγούσαν στη λογική της 

σύγκλισης.166 Επιπροσθέτως η λογική της «ήπιας» προσέγγισης που ακολουθούσε η 

Επιτροπή, ενίσχυε την παραπάνω τάση είτε μέσω της θέσπισης επιτροπών, 

ερευνητικών σχεδίων και προγραμμάτων μεσαίας κλίμακας, είτε μέσω της 

ενθάρρυνσης συμμετοχής φορέων στη διαδικασία του διαλόγου και της έκδοσης 

ανακοινώσεων. Υπό αυτή το πρίσμα, η Επιτροπή λειτουργούσε ως καταλύτης για τη 

δημιουργία δομών ευκαιρίας «ήπιου» χαρακτήρα, με κεντρικό άξονα τον εντοπισμό 

των καταλληλότερων οδών δράσεως. Η ορθότητα των παραπάνω παρατηρήσεων 

σχετικά με τη φύση της προσέγγισης επί της απασχόλησης, επιβεβαιώνεται στις 

επόμενες Συνόδους. Στα Συμπεράσματα της Συνόδου της Βιέννης, το Συμβούλιο 

καλούσε για την σύνταξη ενός Ευρωπαϊκού Συμφώνου για την Απασχόληση 

(European Council Vienna European Council Conclusions 1998). Η πρωτοβουλία 

αυτή δεν προέκυπτε στο κενό, αλλά τουναντίον είχε προηγηθεί σειρά κειμένων και 

ανακοινώσεων ύστερα από τη Σύνοδο του Κάρντιφ 1998, που επανέφερε το ζήτημα 

μιας συνολικής προσέγγισης της απασχόλησης κατά τα πρότυπα της Λευκής Βίβλου 
                                                 
166 Για παράδειγμα η ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών, η ασκούμενη επιρροή των σημείων 
αναφοράς και της πίεσης μέσω παρακολούθησης οδηγούσαν τουλάχιστον σε δύο βασικά επίπεδα 
σύγκλισης αφενός γνωσιακής μέσω του εντοπισμού των καλύτερων εφαρμογών και ίσως η υπό όρους 
μεταφορά των και αφετέρου αποτελεσμάτων μέσω της υιοθέτησης κοινών ποσοτικών στόχων.  



 296

του 1993.167 Ο όρος «Σύμφωνο» συνδεόταν με τη θέσπιση διαδικασιών διαλόγου και 

διαμόρφωσης πολιτικής (Foden 1999:524). Η δομή και το περιεχόμενο του 

Συμφώνου προσδιορίσθηκε στη Σύνοδο της Κολωνίας, αφού είχε επιβεβαιωθεί ότι η 

υψηλή απασχόληση αποτελούσε βασική προτεραιότητα της Ένωσης (Cologne 

European Council Conclusions 1999). Το Συμβούλιο καλούσε για μια 

εμπεριστατωμένη προσέγγιση που θα συνάρθρωνε όλα τα μέτρα που αφορούσαν την 

πολιτική απασχόλησης (Cologne European Council Conclusions 1999). Στόχος ήταν 

ο συντονισμός τριών διαφορετικών πυλώνων, της Διαδικασίας του Λουξεμβούργου 

που επικεντρωνόταν στην αγορά εργασίας, της Διαδικασίας του Κάρντιφ  που εστίαζε 

στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στις αγορές προϊόντων και κεφαλαίου και της 

Συνόδου της Κολωνίας που επιζητούσε την διάδραση μεταξύ της μακροοικονομικής 

και νομισματικής πολιτικής και στόχευε στη θεσμοποίηση ενός μακροοικονομικού 

διαλόγου ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους και την Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα, για μια μη πληθωριστική αναπτυξιακή δυναμική (Cologne European 

Council Conclusions 1999). Το Σύμφωνο Απασχόλησης διατύπωνε την ανάγκη 

αφενός να προσέλθουν όλοι οι εμπλεκόμενοι δρώντες σε συντονιστική δράση και 

αφετέρου ο χαρακτήρας της διαδικασίας να υπαγορεύεται από τη λογική της 

ολοκλήρωσης.  

 

4.3.5. Κρίσιμες διαπιστώσεις της πρώτης περιόδου  

 

Το τέλος της πρώτης περιόδου της ΕΣΑ (1999), παρουσίασε ποσοστό θετικής 

ανάπτυξης (2,5%), που συνοδεύτηκε από ισχυρά κέρδη αναφορικά με τα ποσοστά 

απασχόλησης, αφού την περίοδο 1997-1999 δημιουργήθηκαν τέσσερα εκατομμύρια 

θέσεις απασχόλησης κυρίως στον τριτογενή τομέα. Το συνολικό επίπεδο 

απασχόλησης στην Ένωση αυξήθηκε στο 62,2% το 1999 (το 56,5% αυτού σε θέσεις 

πλήρους απασχόλησης), επιστρέφοντας στα αντίστοιχα επίπεδα πριν την οικονομική 

ύφεση του πρώτου μισού της δεκαετίας του 1990. Ωστόσο περισσότερο από 
                                                 
167 Το χρονικό διάστημα 1998-1999 ήταν από τα πλέον παραγωγικά έτη σε επίπεδο κειμένων και 
ανακοινώσεων για την απασχόληση. Η Έκθεση για την Απασχόληση 1998 από την Επιτροπή, το 
Συμβούλιο Οικονομικών Υποθέσεων και το  Συμβούλιο Κοινωνικών Υποθέσεων, η Έκθεση για την 
Απασχόληση 1998 από την Γενική Διεύθυνση V, οι προτάσεις για τις κατευθύνσεις της Απασχόλησης 
1999 και μια σειρά έξι αναφορών για την απασχόληση είχαν συνταχθεί πριν τη Σύνοδο της Βιέννης για 
τα σημεία αναφοράς και τους δείκτες, τα επίπεδα απασχόλησης, τις ευκαιρίες απασχόλησης στην 
κοινωνία της πληροφορίας, τον εκσυγχρονισμό των αγορών εργασίας, τις μεταρρυθμίσεις στις 
δημόσιες υπηρεσίες για την απασχόληση καθώς και για τις δημόσιες επενδύσεις (Goetschy 1999:128).  
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δεκατέσσερα εκατομμύρια άνθρωποι ήταν εκτός εργασίας (European Commission 

Joint Employment Report 2000). Με το τέλος του 1999, οι βασικές τάσεις 

απασχόλησης σε επίπεδο μακροοικονομίας ήταν οι εξής: 

 

• για πρώτη φορά από το 1990, ο αριθμός των θέσεων εργασίας πλήρους 

απασχόλησης που δημιουργήθηκαν, ξεπερνούσε τον αντίστοιχο αριθμό μερικής 

απασχόλησης (το 63% των εργασιών που δημιουργήθηκαν ήταν πλήρους 

απασχόλησης). Ωστόσο, οι θέσεις μερικής απασχόλησης μαζί με αυτές του ορισμένου 

χρόνου αυξάνονταν, με το 30% του συνολικού εργατικού δυναμικού της Ένωσης να 

απασχολείται σε αυτές (European Commission Joint Employment Report 2000),  

• ο αριθμός των νέων θέσεων αορίστου χρόνου ξεπερνούσαν τον αντίστοιχο του 

ορισμένου χρόνου (το 57% των νέων θέσεων ήταν αορίστου) για πρώτη φορά από το 

1990,  

• οι γυναίκες καταλάμβαναν τις νέες θέσεις σε ποσοστό 70%, με το ποσοστό 

απασχόλησης να ανέρχεται στο 52,5%, μειώνοντας το σχετικό χάσμα ανδρών 

γυναικών από 27% το 1990 σε 18,5% το 1999,  

• ο αριθμός των νέων θέσεων αφορούσε κυρίως τον τομέα των υπηρεσιών, ο 

οποίος είχε ποσοστό απασχόλησης 41,6% το 1999 με τη διαφορά από τις ΗΠΑ να 

βρίσκεται στο 14%,168  

• η ανεργία στους νέους άγγιξε το χαμηλότερο ποσοστό από το 1980, ωστόσο 

παρέμενε σχετικά υψηλή (το 8,5% στην ηλικιακή ομάδα 15-24 ήταν άνεργο), με τη 

συμβατική ορολογία ως ποσοστό του εργατικού δυναμικού αυτό ήταν στο 17,7%,  

• η ανεργία μειώθηκε κατά τέσσερα εκατομμύρια ανέργους κυμαινόμενη στο 

9,2% το 1999, ενώ η μακροχρόνια ανεργία αν και φθίνουσα παρέμενε υψηλή 

(περίπου 4,2% για παραπάνω από δώδεκα μήνες) από το 1994 (European 

Commission Joint Employment Report 2000),  

• σε περιφερειακό επίπεδο, αν και η απασχόληση αυξήθηκε ωστόσο η αύξηση 

αυτή δεν ήταν του ιδίου μεγέθους μεταξύ κρατών μελών, περιφερειών και 

κοινωνικών ομάδων. Στις περισσότερες χώρες η αύξηση οφείλονταν σε συνδυασμό 

ενδυνάμωσης της οικονομικής ανάπτυξης και μεταρρυθμίσεων στις αγορές εργασίας 

(Goetschy 2001:405). 

                                                 
168 Η Επιτροπή θεωρούσε ότι η απασχόληση στον τριτογενή τομέα θα ήταν το «κλειδί» αύξησης της 
απασχόλησης για αυτό υποστήριζε και υποστηρίζει την απομάκρυνση των εμποδίων στη δημιουργία 
μιας γνήσιας ενιαίας αγοράς (απελευθέρωση στον τομέα των υπηρεσιών). 
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Από τους πίνακες (ακολουθούν στο τέλος της ενότητας) μπορούμε να 

παρατηρήσουμε ότι χώρες όπως η Δανία, η Σουηδία, η Μ. Βρετανία και η Ολλανδία 

υπερκαλύπτουν ήδη από το 1999 το διακηρυγμένο στόχο της ΣτΛ περί του 70% ως 

ποσοστό απασχόλησης, ενώ χώρες όπως η Ελλάδα, η Ισπανία και η Ιταλία 

αντιμετώπιζαν σοβαρές υστερήσεις. Στο πλαίσιο της ανεργίας τα υψηλότερα ποσοστά 

είχαν η Ισπανία (15,9%), η Ελλάδα (11,6%), η Γαλλία και η Ιταλία (11,3%) και η 

Φινλανδία (10,2%) (European Commission Joint Employment Report 2000). 

Η ανάγνωση των πινάκων, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μας οδηγήσει στο 

πρόωρο συμπέρασμα ότι η ανάπτυξη και τα βελτιούμενα ποσοστά της απασχόλησης 

και της ανεργίας αποτελούν «καθαρό» προϊόν της ΕΣΑ. Η υιοθέτηση από τα κράτη 

μέλη της λογικής των ενεργών πολιτικών απασχόλησης είχε παίξει καταλυτικό ρόλο 

συνδυασμένη με το όριο του 3% στα επίπεδα του ελλείμματος που απαγόρευε 

πολιτικές τόνωσης της ζήτησης. Ο Scharpf επισημαίνει (2002:4):  
 

Σε σύγκριση με τις επιλογές πολιτικής που ήταν διαθέσιμες δύο ή τρεις 

δεκαετίες νωρίτερα, οι ευρωπαϊκές ρυθμίσεις είχαν μειώσει την 

ικανότητα των εθνικών κυβερνήσεων να επηρεάσουν την ανάπτυξη και 

την απασχόληση στις οικονομίες για τις οποίες ήταν πολιτικά υπόλογες. 

Καταρχήν οι μόνες επιλογές που παρέμεναν διαθέσιμες ήταν 

στρατηγικές που έριχναν το βάρος στην προσφορά με άξονες τους 

χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές, την περαιτέρω απορρύθμιση 

και την ευελιξία, τη μισθολογική διαφοροποίηση και τις κοινωνικές 

περικοπές για τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους. 

 

Εξετάζοντας τα δύο πρώτα Εθνικά Σχέδια Δράσης και τη Κοινή Έκθεση της 

Επιτροπής για την Απασχόληση του 1998, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι η ΕΣΑ 

στο τέλος της πρώτης περιόδου αν και σε θεωρητικό επίπεδο ήταν μεθοδολογικά 

διαμορφωμένη, αναζητούσε τον εμπειρικό τρόπο συντονισμού υστερώντας αισθητά 

στο επίπεδο της ολοκληρωμένης προσέγγισης, με αποτέλεσμα οι εθνικές πολιτικές να 

κυριαρχούν τόσο σε επίπεδο θεματολογίου πολιτικής όσο και σε επίπεδο μέτρων. 

Ο Pochet (2006), διαπιστώνει την ύπαρξη δύο «μαθημάτων» κατά το πέρας της 

πρώτης περιόδου που η μελέτη της Έκθεσης της Επιτροπής για την Απασχόληση 

1998 τα επιβεβαιώνει: 
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• κατά την πρώτη περίοδο της ΕΣΑ, οι εθνικοί δρώντες ακολουθούν μια 

διαφορετική ημερήσια διάταξη πολιτικής απασχόλησης (Pochet 2006:78), σε 

σχέση με μια πολυεπίπεδη προσέγγιση που οφείλεται να ακολουθηθεί, που θα 

λαμβάνει υπόψη προτεραιότητες και δρώντες σε διαφορετικά επίπεδα και 

διατομεακές προσεγγίσεις. Εξετάζοντας την Έκθεση της Επιτροπής για την 

Απασχόληση 1998 διαπιστώνονται τουλάχιστον τρεις βασικές αδυναμίες: (α) η 

εστίαση της προσοχής των περισσοτέρων κρατών μελών εντοπίζεται στους δύο 

πρώτους πυλώνες την απασχολησιμότητα και την επιχειρηματικότητα (European 

Commission Joint Employment Report 1998:28,31), ενώ λιγότερη βαρύτητα είχε 

δοθεί στους πυλώνες της προσαρμοστικότητας και των ίσων ευκαιριών (European 

Commission Joint Employment Report 1998:33,34), (β) παρά την έμφαση των 

κατευθύνσεων για την απασχόληση στην πρόληψη της μακροχρόνιας ανεργίας, η 

πλειονότητα των εθνικών μέτρων εστιάζει την προσοχή της στους ήδη 

μακροχρόνια ανέργους (Joint Employment Report 1998:28), (γ) η ενσωμάτωση 

των δράσεων του ΕΚΤ στις διάφορες εθνικές δράσεις κρίνεται ως ανεπαρκής 

(European Commission Joint Report 1998:10), 

• αν η νέα διαδικασία ως προς τα τυπικά της χαρακτηριστικά είχε οριστικοποιηθεί 

μέσω των θεσμοθετημένων διαδικασιών, ωστόσο η καθημερινή διαχείριση της 

αποτελούσε μια διαδικασία εν εξελίξει (Pochet 2006:79). Στην Έκθεση του 1998 

εντοπίζουμε: (α) τα περισσότερα Εθνικά Σχέδια Δράσης δεν προσδιορίζουν 

επακριβώς ποσοτικούς δείκτες, τους πόρους που προορίζονται για τα ληφθέντα 

μέτρα, χρονοδιαγράμματα εφαρμογής και στατιστικά εργαλεία για την 

αξιολόγηση του αποτελέσματος (European Commission Joint Employment Report 

1998:10,16), (β) υφίσταται μια ανεπαρκής αξιολόγηση των πόρων και των 

επιπλοκών επί των προϋπολογισμών, σε σχέση με τα μέτρα των πολιτικών 

απασχόλησης που θα λαμβάνονταν ή για αυτά που ήδη είχαν ληφθεί (European 

Commission Joint Employment Report 1998:6, 10, 27), (γ) υφίσταται αδυναμία 

εντοπισμού των βέλτιστων πρακτικών που αποτελεί χαρακτηριστικό της ΕΣΑ, 

εξαιτίας της σχετικής έλλειψης κοινών δεικτών και αποτελεσματικών εργαλείων 

παρακολούθησης (European Commission Joint Employment Report 1998:16,17), 

(δ) τα περισσότερα Εθνικά Σχέδια Δράσης αποτελούνται από σειρά μέτρων και 

πρωτοβουλιών χωρίς να συνδέονται με τις κατευθύνσεις, ενώ απουσιάζει το 

στοιχείο της συνοχής μέσω της ολοκλήρωσης (European Commission Joint 
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Employment Report 1998:10,15). Άμεση συνέπεια αυτού τα Εθνικά Σχέδια 

Δράσης να αποτελούν στην ουσία τα εθνικά σχέδια για την απασχόληση (Δανία, 

Φιλανδία, Ελλάδα, Πορτογαλία Ισπανία).  

 

Παράλληλα με τα παραπάνω «μαθήματα» θα πρέπει να επισημάνουμε την ύπαρξη 

της απασχολησιμότητας –της προμετωπίδας της ΕΣΑ– σε εμβρυική μορφή μεν, αλλά 

που επρόκειτο συντόμως να εδραιωθεί. Η λογική του «τρίτου δρόμου» και η έννοια 

της απασχολησιμότητας που θα εξετάσουμε στη συνέχεια αποτελούν τους νέους 

όρους της «ενωσιακής διαλέκτου», δείγμα καθαρό της στροφής της πολιτικής 

απασχόλησης προς τους δρόμους τόνωσης της προσφοράς απασχόλησης. 

Επιπροσθέτως, θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι η ατελής θεσμοποίηση της 

πρώτης περιόδου, θέτει τις συνθήκες της δημιουργίας ενός νέου πολιτικού χώρου 

όπου η απασχόληση και οι πολιτικές της θα βρίσκονται στο επίκεντρο συστηματικής 

προσοχής με προοπτική διεύρυνσης (εκθέσεις προόδου, κατευθύνσεις, συστάσεις, 

πίεση παρακολούθησης). 

Θα πρέπει να επισημανθεί και ο ρόλος της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων 

στην όλη διαδικασία, με δεδομένο το βαθμό σπουδαιότητας τους στη νομιμοποιητική 

συνιστώσα της ΕΣΑ. Κατά την πρώτη περίοδο, η διαβούλευση των εταίρων για τη 

σύνταξη των Εθνικών Σχεδίων δεν προκάλεσε νέες πρωτοβουλίες από τους εταίρους 

ή νέες στρατηγικές για την ανεργία, στο βαθμό που η στρατηγική συνέπεσε χρονικά 

με την υπογραφή κοινωνικών συμφώνων σε πολλά κράτη μέλη (Pochet Fagertag 

2000). Τα κοινωνικά σύμφωνα σε εθνικό επίπεδο και η ΕΣΑ σε ενωσιακό δεν 

συγχωνεύθηκαν. Υπήρξε μια γραμμή διάκρισης ανάμεσα στο εθνικό θεματολόγιο 

διαπραγμάτευσης που στόχευε περισσότερο στις αλλαγές στις μισθολογικές 

διαπραγματεύσεις και λιγότερο στις επιπλοκές του κοινωνικού κράτους εν όψει ΟΝΕ 

και στο ευρωπαϊκό θεματολόγιο που ήταν επικεντρωμένο στους τέσσερις πυλώνες. Σε 

επίπεδο δρώντων, τα κοινωνικά σύμφωνα κατά κύριο λόγο ήταν αντικείμενο 

διαπραγμάτευσης κοινωνικών εταίρων και των κυβερνήσεων, ενώ στην ΕΣΑ οι 

συνομιλίες ήταν κατά βάση μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών. (Pochet 

2006:78).169 Η προτεραιότητα για τα εργατικά σωματεία ήταν η συγκρότηση σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο βιομηχανικών σχέσεων και όχι η συμμετοχή στην ΕΣΑ. Οι 

                                                 
169 Στα πλαίσια των Εθνικών Σχεδίων η όποια συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων δεν λάβαινε χώρα 
σε επίπεδο υψηλό επίπεδο κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τη διαπραγμάτευση των κοινωνικών 
συμφώνων που γίνεται με την υψηλότερη δυνατή εκπροσώπηση (Goetschy 1999:130). 
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εργοδότες ανησυχούσαν στο μέτρο που διαδικασίες όπως η ΕΣΑ θα μπορούσαν να 

καταλήξουν σε τυπικές υποχρεώσεις ή νομοθεσία (Pochet 2006:79). 

 
[ Οι πίνακες που ακολουθούν 4.4 -4.7 βασίζονται στα στατιστικά δεδομένα της Εurostat όπως αυτά 
έχουν προκύψει μετά την τελευταία ανανέωση του δικτυακού τόπου της τελευταίας και εμφανίζουν 
στοιχεία μερικής απόκλισης συγκριτικά με τα δεδομένα της Ετήσιας Έκθεσης για την Απασχόληση 
2000) (Joint Employment Report 2000) που παρουσιάστηκαν παραπάνω και για τα οποία ο γράφων 
δεν φέρει καμία ευθύνη. Αν και οι αποκλίσεις είναι περιορισμένου εύρους ωστόσο ως γεγονός θα 
πρέπει να αναφερθεί.] 

 

Πίνακας 4.4 Δείκτες απασχόλησης (%) EΕ 15 (1999-1997)170 

 1997 1999 
Συνολική ανάπτυξη 
απασχόλησης  

1.0 1.8 

Ανάπτυξη ΑΕΠ 2.4 3.0 
Συνολικά επίπεδα 
απασχόλησης  

60.7 62.5 

Άνδρες  70.6 72.1 
Γυναίκες  50.8 53.0 
Απασχολούμενοι υπό 
καθεστώς μερικής 
απασχόλησης  

16.7 17.6 

Απασχολούμενοι με συμβάσεις 
ορισμένου χρόνου 
 

12.4 13.4 

Πηγή: Eurostat  
 

Πίνακας 4.5 Επίπεδα απασχόλησης (%) Ε.Ε. 15 (1997-1999)171 

 1997 1998 1999 
ΕU15 60.7 61.4 62.5 
Belgium 56.8 57.4 59.3 
Denmark 74.9 75.1 76.0 
Germany 63.7 63.9 65.2 
Ireland 57.6 60.6 63.3 
Greece 55.1 56.0 55.9 
Spain 49.5 51.3 53.8 
France 59.6 60.2 60.9 
Italy 51.3 51.9 52.7 
Luxembourg 59.9 60.5 61.7 
Netherlands 68.5 70.2 71.7 
Austria 67.8 67.9 68.6 
Portugal 65.7 66.8 67.4 
Finland 63.3 64.6 66.4 
Sweden 69.5 70.3 71.7 
United Kingdom 69.9 70.5 71.0 
Πηγή: Eurostat  

                                                 
170 Eurostat 2009 Employment and Unemployment Main Tables  
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/data/main_tables 
171 Eurostat 2009 Employment Rate by gender 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsiem010&plugi
n=1 
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Πίνακας 4.6 Επίπεδα ανεργίας (%) Ε.Ε. 15 (1997-1999)172 

 1997 1998 1999 
EU15 9.8 9.3 8.5 
Belgium 9.2 9.3 8.5 
Denmarkk 5.2 4.9 5.2 
Germany 9.4 9.1 8.2 
Ireland 9.9 7.5 5.7 
Greece : 10.8 12.0 
Spain 16.7 15.0 12.5 
France 11.5 11.0 10.4 
Italy 11.3 11.4 11.0 
Luxembourg 2.7 2.7 2.4 
Netherlands 4.9 3.8 3.2 
Austria 4.4 4.5 3.9 
Portugal 6.7 5.0 4.5 
Finland 12.7 11.4 10.2 
Sweden 9.9 8.2 6.7 
United Kingdom 6.8 6.1 5.9 
Πηγή: Eurostat  

 

Πίνακας 4.7 Δείκτες ανεργίας (%) Ε.Ε. 15 (1997-1999)173 

 1997 1998 
Συνολική ανεργία 9.8 8.5 
Άνδρες 8.8 7.5 
Γυναίκες 10.8 12.4 
Νεανική ανεργία 19.6 16.4 
Μακροχρόνια ανεργία 4.8 3.9 
Άνδρες 4.1 3.3 
Γυναίκες 5.6 4.6 
Πηγή: Eurostat  

 

4.4. Η δεύτερη περίοδος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την 

Απασχόληση: ανάπτυξη και αυτονόμηση (2000-2002) 

 

4.4.1. Θεσμοποίηση, Στρατηγική της Λισσαβώνας και η Σύνοδος της 

Στοκχόλμης  

 

Στη Λισσαβώνα και στη δεύτερη Ειδική Σύνοδο για την απασχόληση μετά το 

Λουξεμβούργο (23-24 Μαρτίου 2000), τα κράτη μέλη «μετέφεραν» την απασχόληση 
                                                 
172 Eurostat 2009 Unemployment Rate by gender -% 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsiem110&plugi
n=1 
173 Eurostat 2009 Employment and Unemployment Main Tables  
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/data/main_tables 
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σε μια ευρύτερη περιοχή ενδιαφέροντος αντανακλώντας το νέο φιλόδοξο στόχο της 

Ένωσης «γίνει η πιο ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία της γνώσης στον κόσμο, 

ικανή για μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις 

εργασίας και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή» (Lisbon European Council Conclusions 

2000). Ο παραπάνω στόχος τοποθέτησε την πρόκληση της καταπολέμησης της 

ανεργίας σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση οικονομικής και κοινωνικής ανανέωσης. 

Ο εκσυγχρονισμός του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου, μέσω της επένδυσης σε 

ανθρώπινους πόρους και καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού, αποτέλεσε το 

νέο πεδίο δυναμικής παρέμβασης. Μια παρέμβαση όπου η οικονομική ολοκλήρωση 

και οι μεταρρυθμίσεις δεν είναι οι αυτοσκοποί, αλλά πρέπει να υποστηρίζουν την 

απασχόληση και την κοινωνική συνοχή, αλλά και οι τελευταίες θα πρέπει να 

αποτελούν συνιστώσες της οικονομικής μεγέθυνσης. 

Προς εξυπηρέτηση του στόχου αυτού, τα κράτη μέλη αποδέχθηκαν τη θέσπιση 

στόχων για τα επίπεδα απασχόλησης. Η απασχολησιμότητα που βρέθηκε στο 

επίκεντρο της Διαδικασίας του Λουξεμβούργου αποτελεί μετρήσιμο μέγεθος. Το 

πρότυπο των ενεργητικών πολιτικών βασισμένο στη θέσπιση στόχων και ποσοτικών 

δεικτών αναφοράς και επηρεασμένο από το πρότυπο ολοκλήρωσης της ΟΝΕ, 

δημιούργησε ποσοτικούς δείκτες για τα επίπεδα απασχόλησης. Αύξηση του μέσου 

επιπέδου απασχόλησης στο 70% μέχρι το 2010 και στο 60% για τις γυναίκες (Lisbon 

European Council Conclusions 2000), με ενδιάμεσους στόχους το 67% και 57% 

αντιστοίχως για το 2005 (Stockholm European Council Conclusions 2001) 

συμπεριλαμβανομένης και μιας δέσμευσης για επιστροφή στο ποσοστό του 50% για 

τους εργαζόμενους ηλικίας 55-64 μέχρι το 2010 (Stockholm European Council 

Conclusions 2001), καθώς και ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης στο 3%. Υπό το πνεύμα αυτό, 

για πρώτη φορά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διάρθρωσε στο κείμενο Συμπερασμάτων 

άξονα εργασίας εξήντα δράσεων σε δέκα διαφορετικά πεδία.(Goetschy 2001:405). 

Για την υλοποίηση των στόχων της Λισσαβώνας όπως ήδη έχουμε εξετάσει στο 

προηγούμενο κεφάλαιο εισάγεται η καινοτομία της ΑΜΣ. Ωστόσο, στο πεδίο της 

Απασχόλησης δυο βασικές παρατηρήσεις είναι αναγκαίες: 

 

• το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν θεσπίζει νέα μέθοδο για τη Διαδικασία του 

Λουξεμβούργου, οι Διαδικασίες της Κολωνίας και του Κάρντιφ παρείχαν τα 

αναγκαία εργαλεία (Lisbon European Council Conclusions 2000). Αυτό που 

έκανε η Σύνοδος της Λισσαβώνας ήταν να μετεξελίξει τις τέσσερις βασικές αρχές 
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που διέκριναν την ΕΣΑ, τη σύγκλιση, τη διαχείριση στόχων, την παρακολούθηση 

των κρατών μελών και την ολοκληρωμένη προσέγγιση. Η Λισσαβώνα 

ενδυνάμωσε τη λογική της αμοιβαίας μάθησης, της θέσπισης στόχων και σημείων 

αναφοράς, της υιοθέτησης των βέλτιστων πρακτικών και της πίεσης μέσω 

αξιολόγησης για την επίτευξη στόχων. Θεσμοποιείται μια μέθοδος 

διακυβέρνησης βασισμένη σε μια ευέλικτη και συμμετοχική διαδικασία, που 

αποφεύγει την κάθετη διάσταση ενιαίων κανόνων υποστηριζόμενων από 

κυρώσεις. Με τη Λισσαβώνα η ΕΣΑ μετασχηματίζεται σε μια κατάλληλη και 

ολοκληρωμένη μέθοδο επέμβασης. Η ΕΣΑ αποκτά τους δικούς της καινοτόμους 

μηχανισμούς, όπως για παράδειγμα το Πρόγραμμα Παρακολούθησης, 

προορισμένο να διευκολύνει την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των 

εμπειρογνωμόνων από χώρες που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα ή 

προκλήσεις, 

• η παραπάνω ολοκληρωμένη προσέγγιση σε συνδυασμό με την εντατικοποίηση 

μέσω των ποσοτικών δεικτών διεύρυναν το πεδίο πολιτικής δράσης. Η 

Λισσαβώνα σε πρώτο βαθμό και στη συνέχεια η Σύνοδος της Στοκχόλμης (23-24 

Μαρτίου 2001), προσέδωσαν στην ΕΣΑ μεγαλύτερο ειδικό βάρος. Η 

απασχολησιμότητα δεν αναφερόταν μόνο στη θεματική της εργασίας. Η αύξηση 

των επιπέδων απασχόλησης εν όψει κοινωνιών που αντιμετωπίζουν δημογραφικά 

προβλήματα (γήρανση, υπογεννητικότητα) και προβλήματα στον τομέα παροχής 

συντάξεων, αποτελούσε τον τρόπο διατήρησης του υψηλού επιπέδου κοινωνικής 

προστασίας που διακρίνει το ευρωπαϊκό κοινωνικό κράτος. Η ΕΣΑ αποκτά μια 

διαδικασία διαμόρφωσης πολιτικής αφενός αυτονομημένη και αφετέρου σε άμεση 

και ευθεία αναφορά με κοινωνικές διαστάσεις. Η απασχόληση καθίσταται 

οριζόντιος στόχος του οποίου ο βαθμός επίτευξης οφείλεται να εξετάζεται 

ενδελεχώς και συστηματικώς. 

 

Υπό αυτή την έννοια, η θεσμική παρέμβαση της Συνόδου της Λισσαβώνας περί 

θέσπισης ειδικής Συνόδου (εκτός των δύο που παραδοσιακά λαμβάνουν χώρα τον 

Ιούνιο και το Δεκέμβριο), αφιερωμένης κατά βάση στα θέματα της οικονομίας και 

των κοινωνικών υποθέσεων κάθε άνοιξη δεν αποτελούσε έκπληξη. Η Σύνοδος θα 

αποτελούσε την κινητήριο δύναμη που θα έδινε τη στρατηγική κατεύθυνση και τη 

αναγκαία συνοχή στους οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους, διασφαλίζοντας την 

αποτελεσματική παρακολούθηση της προόδου. Η παραπάνω απόφαση, σε τεχνικό 



 305

επίπεδο επιχειρούσε αφενός να ενδυναμώσει τη συνοχή στα διαφορετικά πεδία λήψης 

των αποφάσεων και κυρίως ανάμεσα στο Συμβούλιο Οικονομικών Υποθέσεων και 

στα υπόλοιπα Συμβούλια Υπουργών και αφετέρου να συνδυάσει αποτελεσματικότερα 

τις πρώην ΓΠΟΠ με τις κατευθύνσεις για την απασχόληση (Διαδικασία του 

Λουξεμβούργου) και ευρύτερα με την πολιτική για τη δια βίου μάθηση, τις 

μεταρρυθμίσεις για την κοινωνική προστασία και τις οικονομικές διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις (πρώην Διαδικασία και Έκθεση Κάρντιφ) (Goetschy 2001:405). 

Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν η περαιτέρω επεξεργασία της μορφής της ΕΣΑ. 

Στις Συνόδους της Λισσαβώνας και της Στοκχόλμης, οι ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για 

την απασχόληση 2001 αν και διατήρησαν το περιεχόμενο των πυλώνων, ωστόσο 

προσδιόρισαν έξι οριζόντιες στοχεύσεις με την καθεμία να βρίσκεται σε σύνδεση με 

την ευρύτερη προβληματική και τους στόχους της Ένωσης (Council of the European 

Union Decision 2001): 

 

(α) ο συνολικός στόχος της απασχόλησης επαναπροσδιοριζόταν και ζητούμενο 

καθίστατο, η παρακολούθηση των εθνικών συνολικών ποσοστών και των ποσοστών 

απασχόλησης των γυναικών που θα έπρεπε να φτάσουν το όριο του 70% και 60% 

αντιστοίχως μέχρι το 2010, 

(β) στο πλαίσιο του παραπάνω στόχου θα λαμβάνονταν υπόψη η βελτίωση της 

ποιότητας της απασχόλησης, 

(γ) τα κράτη μέλη πρέπει να αναπτύξουν περιεκτικές και συνεκτικές στρατηγικές 

για τη διά βίου μάθηση, που πλέον αποτελούν βασική συνιστώσα στους πυλώνες της 

απασχολησιμότητας και της προσαρμοστικότητας,  

(δ) τα κράτη μέλη πρέπει να αναπτύξουν μια πλήρη εταιρική σχέση με τους 

κοινωνικούς εταίρους για την εφαρμογή, την παρακολούθηση και τη συνέχεια της 

ΕΣΑ, 

(ε) αναγνωρίζοντας τον κυρίαρχο ρόλο του πυλώνα απασχολησιμότητας, ζητείται 

κατά τη μετατροπή των κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση σε εθνικές 

πολιτικές, τα κράτη μέλη να δίδουν προσοχή στους τέσσερις άξονες και στους 

οριζόντιους στόχους, καθορίζοντας τις προτεραιότητες τους με ισορροπημένο τρόπο, 

ώστε να σέβονται τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα και την ισοτιμία των 

κατευθυντήριων γραμμών και  

(στ) τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να υποστηρίζουν την ανάπτυξη 

κοινών δεικτών, ώστε να αξιολογείται η πρόοδος σε όλους τους άξονες και να 
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ενισχύεται ο καθορισμός συγκριτικών στοιχείων και ο εντοπισμός των ορθών 

πρακτικών. Στον τομέα αυτό ζητείται και η συνδρομή των κοινωνικών εταίρων. 

 

4.4.2. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση, διαδικασία και 

στρατηγική   

 

Με δεδομένη τη λεπτομερή ανάλυση των βημάτων της διαδικασίας της ΕΣΑ στις 

ενότητες που προηγήθηκαν, στόχος της παρούσας ενότητας είναι να τονίσει μερικές 

πτυχές τις διαδικασίας, που η έρευνα εκτιμά ότι χρήζουν σημασίας αναφορικά με την 

αυτονόμηση της ΕΣΑ και να αποτυπώσει βασικά χαρακτηριστικά της στρατηγικής 

που η Ένωση υιοθέτησε για τη βελτίωση των δεικτών απασχόλησης. Όπως 

επισημαίνουν οι Trubek και Mosher (2003a, 2003b) και Goetschy (2001) η ΕΣΑ 

αποτελεί μια διαδοχική πολυεπίπεδη διαδικασία, υιοθετώντας ως βασικό 

χαρακτηριστικό της στρατηγικής της αφενός τη βαρύτητα προς την πλευρά της 

προσφοράς απασχόλησης και αφετέρου το συμπληρωματικό χαρακτήρα προς άλλες 

εθνικές και κοινοτικές πολιτικές που έχουν επίδραση στην απασχόληση. 

Σε ένα πρώτο επίπεδο ,δίνοντας εν συντομία τον πολιτικό κύκλο της ΕΣΑ όπως 

αναπτύχθηκε την περίοδο 1997-2002 θα εστιάσουμε την προσοχή μας σε κάποια 

χαρακτηριστικά που διακρίνουν την ΕΣΑ ανεξαρτήτως της μεταρρύθμισης που 

ακολούθησε την αξιολόγηση μετά το πέρας της πρώτης πενταετίας (2002) και στη 

συνέχεια θα προχωρήσουμε την ανάλυση μας στα χαρακτηριστικά της διαδικασίας 

όπως προέκυψαν μετά τη μεταρρύθμιση του 2003 και ισχύουν μέχρι σήμερα. 

Με δεδομένη τη σαφή διατύπωση των άρθρων της Συνθήκης του Άμστερνταμ 

(125-130) και την ανάλυση που ακολούθησε για την περίοδο 1997-2002 ο κύκλος της 

ΕΣΑ ήταν ετήσιος και αναπτυσσόταν ως ακολούθως: 

Ο πολιτικός κύκλος ξεκινούσε με τη διαμόρφωση του θεματολογίου που σε 

μεγάλο βαθμό επηρεαζόταν από την Προεδρία, αλλά κατά βάση από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, που αποτελούσε την υποστηριχτική ομάδα παρέχοντας κείμενα εργασίας 

και αναλύσεις. Η Επιτροπή κατάρτιζε ένα σύνολο από κατευθύνσεις στη βάση 

διαβουλεύσεων με τα Συμβούλια Υπουργών, τα κράτη μέλη, τους κοινωνικούς 

εταίρους. Οι ετήσιες ευρωπαϊκές κατευθύνσεις της απασχόλησης αποφασίζονταν στο 

δεύτερο μέρος του πολιτικού κύκλου. Αρχικά γίνονταν αποδεκτές από το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο και στη συνέχεια το Συμβούλιο (το Συμβούλιο των Κοινωνικών 
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Υποθέσεων και το Συμβούλιο Οικονομικών Υποθέσεων) τις υιοθετούσε με ειδική 

πλειοψηφία, κατόπιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την Οικονομική 

και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή Περιφερειών και την Επιτροπή για την 

Απασχόληση. 

Πίνακας 4.8. Ο πολιτικός κύκλος της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση (1997-2002) 

Κύκλος της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση, 1997-2002 
 
A) Ανάπτυξη θεωρίας  
Η Επιτροπή χρειάζεται την ανάπτυξη θεωρητικού πλαισίου για τους παράγοντες που δυσχεραίνουν την 
ανάπτυξη της απασχόλησης 
                                          ↓ 
(B) Εντοπισμός των καλύτερων εθνικών επιδόσεων και πρακτικών  
Η Επιτροπή εντοπίζει τα κράτη μέλη με τις καλύτερες επιδόσεις των οποίων οι βέλτιστες πρακτικές 
μπορούν να ενσωματωθούν στη στρατηγική 
                                                            ↓ 
(Γ)Πρόταση για συγκεκριμένες κατευθύνσεις  
Συγκεκριμένες κατευθύνσεις καταρτίζονται επισημαίνοντας δράσεις που πρέπει τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν και να τροποποιήσουν στις εθνικές πολιτικές απασχόλησης  
                                                            ↓ 
(Δ) Διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών 
Η Επιτροπή τυπικά διαβουλεύεται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών. Ικανός αριθμός δρώντων αυξάνει ατύπως την εμπλοκή 
του στη διαδικασία  
                                                            ↓ 
(E) Επιτροπή Απασχόλησης  
Η Επιτροπή Απασχόλησης εξετάζει τις κατευθύνσεις που προτείνονται από την Επιτροπή και 
υποβάλλει γνώμη στο Συμβούλιο 
                                                            ↓ 
(ΣΤ) Αποδοχή των κατευθύνσεων  
Οι κατευθύνσεις αποφασίζονται με ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο σε κοινή συνεδρίαση του 
Συμβουλίου Οικονομικών Υποθέσεων και Κοινωνικών Υποθέσεων. Στάδιο όπου τα κράτη μέλη 
μπορούν να τροποποιήσουν τις προτάσεις της Επιτροπής  
                                                            ↓ 
(Ζ) Υλοποίηση σε εθνικό επίπεδο  
Με την έγκριση των  κατευθύνσεων κάθε κράτος μέλος καταρτίζει τα Εθνικά Σχέδια Δράσης στα 
οποία ενσωματώνει τις κατευθύνσεις που έχουν υιοθετηθεί 
                                                            ↓ 
 (H) Εποπτεία 
Κάθε χρόνο η Επιτροπή εξετάζει την εφαρμογή των κατευθύνσεων από τα κράτη μέλη. Συντάσσει 
εκθέσεις προόδου και ελέγχει τη συμμόρφωση των κρατών μελών. Η Επιτροπή Απασχόλησης 
συμβάλλει στην εποπτεία . Στη βάση των εθνικών αξιολογήσεων η Επιτροπή συντάσσει προτάσεις 
συστάσεων προς το Συμβούλιο για κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά. Οι συστάσεις υιοθετούνται με ειδική 
πλειοψηφία 
                                                             ↓ 
(Θ) Κοινή Έκθεση Απασχόλησης  
Στο τέλος του ετήσιου κύκλου η Επιτροπή και το Συμβούλιο συντάσσουν κοινή έκθεση για την 
απασχόληση σχετικά με την κατάσταση της απασχόλησης στην Ένωση και την υλοποίηση των 
κατευθύνσεων στα κράτη μέλη. Η Επιτροπή Απασχόλησης εξετάζει την έκθεση και στη συνέχεια αυτή 
υιοθετείται στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
                                                            ↓ 
(Ι) Νέος κύκλος  
Στη βάση της Κοινής Έκθεσης Απασχόλησης  
Πηγή: Προσαρμοσμένο από Mosher and Trubek 2003b 
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Ο αριθμός των κατευθύνσεων για την περίοδο 1997-2002 κυμαίνονταν από 18 έως 

21.174 Οργανωμένες γύρω από τους τέσσερις πυλώνες αντανακλούσαν τις βασικές 

αδυναμίες των ευρωπαϊκών αγορών εργασίας την αναντιστοιχία δεξιοτήτων, το 

χάσμα στη δημιουργία θέσεων εργασίας, αδυναμίες στην προσαρμοστικότητα και στα 

επίπεδα απασχόλησης ανδρών, γυναικών καθώς και μεταξύ των νέων και των 

μεγαλύτερων σε ηλικία (Watt 2004:118-119). Κατά την τρίτη φάση του κύκλου, τα 

κράτη μέλη προετοιμάζουν τα Εθνικά Σχέδια Δράσης στα οποία διατυπώνουν τα 

μέτρα που έχουν λάβει και προτίθεται να λάβουν ώστε να ανταποκριθούν στις 

παραπάνω κατευθύνσεις. Στο τέταρτο μέρος που αφορά την αξιολόγηση, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβαίνει σε μια εκτίμηση της επίδοσης του κάθε κράτους 

μέλους και της Ένωσης συνολικά, η οποία τροποποιείται και εγκρίνεται από το 

Συμβούλιο Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η έκθεση αυτή στη συνέχεια 

παρουσιάζεται ως η Κοινή Έκθεση για την Απασχόληση. Παράλληλα με τη τέταρτη 

φάση, η Επιτροπή προχωρά στη σύνταξη συστάσεων προς τα κράτη μέλη που 

υιοθετούνται από το Συμβούλιο, συγκροτώντας κατά αυτόν τον τρόπο ένα «πακέτο 

απασχόλησης» μαζί με τις προτάσεις για τις κατευθύνσεις της επόμενης χρονιάς και 

την Έκθεση για την απασχόληση.  

Ο πολιτικός κύκλος της ΕΣΑ (1997-2002) μας προσφέρει πεδίο μελέτης για 

τέσσερις βασικές διαστάσεις της στρατηγικής. 

 

4.4.3.Βασικές συνιστώσες της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση 

 

4.4.3.1.Συστάσεις, εργαλείο πίεσης; 

 

Το εργαλείο των συστάσεων όπως προσδιορίστηκε στη Συνθήκη του Άμστερνταμ175 

διαφοροποιεί την ΕΣΑ από αντίστοιχες διαδικασίες ΑΜΣ, αφού προβλέπεται μόνο 

στις διαδικασίες του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών και πολιτικών 

απασχόλησης (Pochet and De la Porte 2004:72). Η Επιτροπή δύναται να εκδώσει 

                                                 
174 Κατά την περίοδο 1997-1999 εκδόθηκαν δεκαεννέα Κατευθύνσεις το 2000 είκοσι μία και την 
περίοδο 2001-2002 μειώθηκαν στις δεκαοχτώ. 
175 Το άρθρο 128 παράγραφος 4 ορίζει τα περί έκδοσης των συστάσεων ως ακολούθως: «Κάθε χρόνο, 
το Συμβούλιο, βάσει των εκθέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 και αφού λάβει τη γνώμη της 
επιτροπής απασχόλησης, εξετάζει την εφαρμογή των πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών, υπό 
το πρίσμα των κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση. Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με 
ειδική πλειοψηφία, μετά από σύσταση της Επιτροπής, δύναται, εάν το κρίνει σκόπιμο, υπό το πρίσμα 
της εξέτασης αυτής, να απευθύνει συστάσεις προς τα κράτη μέλη». 
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συστάσεις υπό την τελική έγκριση του Συμβουλίου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων. Συστάσεις εκδόθηκαν για πρώτη φορά το 1999 και θεωρούνται ως μέσο 

άσκησης πίεσης προς τα κράτη μέλη για την επίτευξη των στόχων των 

κατευθυντηρίων γραμμών, χωρίς ωστόσο να διαθέτουν δεσμευτική ισχύ. Η αρχική 

αντίδραση των κρατών μελών στη χρήση των συστάσεων ύστερα από το πρώτο γύρο 

έκδοσης τους ήταν αρνητική, στο βαθμό που κατά την άποψη τους η Επιτροπή δεν 

ακολούθησε επακριβώς τις διαδικασίες, δίνοντας ιδιαίτερη δημοσιότητα στις 

συστάσεις ως μέσο άσκησης πίεσης. Η αντιπαράθεση αυτή οδήγησε τελικώς σε ένα 

κώδικα δεοντολογίας ανάμεσα στην Επιτροπή για την Απασχόληση, το Συμβούλιο 

Κοινωνικών Υποθέσεων και την Επιτροπή για τις αρχές χρήσης των συστάσεων, 

αφενός η διατύπωση της θα απέφευγε το έντονο ύφος και θα ήταν ανοιχτή σε 

τροποποιήσεις και αφετέρου θα αποφεύγονταν η κατάταξη των κρατών μελών 

αναλόγως των επιδόσεων τους, αλλά θα επιδιωκόταν η ισότιμη μεταχείριση κατά την 

παρουσίαση. Υπό αυτή τη λογική, τα κράτη μέλη από απλοί παρατηρητές 

αποτελούσαν μέρος της επεξεργασίας των συστάσεων και οι τελευταίες ενίσχυαν τον 

οριζόντιο χαρακτήρα της ΕΣΑ ενδυναμώνοντας τη διαδικασία της διαβούλευσης 

(Jacobsson 2003 Jacobsson and Vifell 2003a, 2003b, 2007a, 2007b). 

 

Πίνακας 4.9 Αριθμός συστάσεων ανά έτος (1999-2003) 

Συστάσεις ανά έτος 
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Πηγή: Επεξεργασία του γράφοντος 

 

Μια επιπλέον διάσταση που πρέπει να επισημανθεί είναι αυτή της ενίσχυσης της 

Επιτροπής. Παρά την απουσία δεσμευτικής ισχύος, οι συστάσεις μπορούν να γίνουν 
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σημεία αναφοράς επιτελώντας το ρόλο των δεικτών στο βαθμό που η Επιτροπή έχει 

την αρμοδιότητα να εντοπίσει ποια κράτη μέλη ακολουθούν ή όχι τις στοχεύσεις που 

προτείνονται. Υπό αυτή τη λογική, ο ρόλος της Επιτροπής μπορεί να ενισχυθεί στις 

διαπραγματεύσεις για τις πολιτικές προτεραιότητες και τη διαμόρφωση των 

κατευθύνσεων απασχόλησης (Jenson and Pochet 2002:11). 

 

4.4.3.2. Η αξιολόγηση από ομολόγους  

 

Η διαβουλευτική και οριζόντια διάσταση της ΕΣΑ ενισχύεται ακόμη παραπάνω με τη 

διαδικασία αξιολόγησης από ομολόγους. Η διαδικασία έχει δύο διαστάσεις, αφενός 

αυτή της συνολικής παρουσίασης των Εθνικών Σχεδίων Δράσης (ΕΣΔ)/ Νυν Εθνικών 

Προγραμμάτων Μεταρρύθμισης και αφετέρου του προγράμματος για την αμοιβαία 

μάθηση. Στην πρώτη περίπτωση πρόκειται για την επίσημη εξέταση από ομολόγους, 

όπου σε μια διήμερη διαδικασία τα κράτη μέλη παρουσιάζουν τα ΕΣΔ και απαντούν 

στα σχόλια των ομολόγων τους και της Επιτροπής.176 Η διαδικασία αυτή συχνά 

αναφερόμενη ως Διαδικασία Cambridge αποτελεί το πρώτο βήμα της αξιολόγησης 

των ΕΣΔ από την Επιτροπή και την ευκαιρία για τα κράτη μέλη να πληροφορηθούν 

τα συμβαίνοντα στο εκάστοτε εθνικό πεδίο απασχόλησης. Στη συνέχεια η Επιτροπή 

διεξάγει διμερείς συναντήσεις με τα κράτη μέλη, όπου συζητά το προσχέδιο της 

Κοινής Έκθεσης για την Απασχόληση δίνοντας ευκαιρία να συζητηθούν και οι 

συστάσεις τις Επιτροπής προς αυτά (Casey and Gold 2005). Η μεταρρύθμιση του 

2003, περιόρισε την εμβέλεια της διαδικασίας βάσει της οποίας η προσοχή θα 

εστιάζεται περισσότερο στην εφαρμογή των συστάσεων για την απασχόληση. 

Η δεύτερη διάσταση της αξιολόγησης από ομολόγους μέσω του ειδικού 

Προγράμματος αν και εθελοντικού χαρακτήρα, αποτελεί αναβαθμισμένη διαδικασία 

διαβούλευσης με στόχο τη μάθηση και τον εντοπισμό βέλτιστων πρακτικών. 

Αναλυόμενη στην ενότητα για τους μηχανισμούς αμοιβαίας μάθησης θα αρκεστούμε 

να επισημάνουμε ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά. Πρόκειται για το Πρόγραμμα 

Αμοιβαίας Μάθησης (2005)177 που ενσωμάτωσε το αρχικό Πρόγραμμα εξετάσεων 

                                                 
176 Τα κράτη μέλη δεν βαθμολογούν τις επιδόσεις των άλλων ούτε τους κατατάσσουν σε κάποια 
κλίμακα με αποτέλεσμα η διαδικασία να απομειώνει τον αρχικό χαρακτήρα της ως πηγή διαβούλευσης 
και μέσο ανταλλαγής των βέλτιστων πρακτικών. 

177 http://www.mutual-learning-employment.net 
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από ομολόγους του 1999 και έχει ως στόχο την αμοιβαία μάθηση σε όλα τα επίπεδα 

ενθαρρύνοντας τη μεταφορά στο εθνικό πεδίο των πιο πετυχημένων πολιτικών στο 

πεδίο της ΕΣΑ, παροτρύνοντας τους εμπλεκόμενους φορείς στη διάχυση της γνώσης 

και την εφαρμογή της.178 Αν και η διαδικασία είναι πιο ανοιχτή χωρίς 

προκαθορισμένους στόχους (Bisopoulos 2002), η κριτική κυρίως εστιάζεται στις 

διαρθρωτικές και πρακτικές δυσκολίες μεταφοράς των επιτυχημένων πολιτικών λόγω 

της ετερότητας των συστημάτων (Hartlapp 2009, Pochet and de la Porte 2004:72). 

 

4.4.3.3. Η Επιτροπή Απασχόλησης  

 

Έχοντας ήδη αναλύσει τα θέματα που αφορούν τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας 

της Επιτροπής Απασχόλησης (EMCO), η αναλυτική μας διάσταση θα εστιάσει στο 

ρόλο που αναλαμβάνει η συγκεκριμένη επιτροπή ως ο διαβουλευτικός θεσμός 

ανάμεσα στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη. Με χαρακτήρα περισσότερο 

διακυβερνητικής υφής που παραπέμπει σε διαπραγματεύσεις συμφερόντων και 

λιγότερο σε διαβουλεύσεις ανοιχτού τέλους, η Jacobsson (2003) αλλά και η Hartlapp 

(2009) παρατηρούν ότι οι συζητήσεις εντός Επιτροπής Απασχόλησης λαμβάνουν 

περισσότερο τη μορφή διαπραγματεύσεων βασιζόμενων στις εθνικές τοποθετήσεις 

παρά ανταλλαγές απόψεων επί βέλτιστων πρακτικών (Jacobsson 2003 Jacobsson and 

Vifell 2003b, 2007b). Με άλλα λόγια υφίσταται μια διαδικασία πολιτικοποίησης179 με 

στόχο την επίδραση στη διαμόρφωση του θεματολογίου της απασχόλησης, γεγονός 

όμως που δεν πρέπει να μας εκπλήσσει στο βαθμό που αφενός αποφάσεις για τις 

κατευθύνσεις και για τα σημεία αναφοράς-δείκτες διαμορφώνονται σε πρώτο βαθμό 

από αυτή (Hartlapp 2009) και αφετέρου η τελευταία μαζί με την Επιτροπή 

Οικονομικής Πολιτικής αποτελούν το σώμα προπαρασκευής των εργασιών του 

Συμβουλίου (Jacobsson and Vifell 2003b, Jacobsson and Vifell 2007b). Ωστόσο θα 

                                                 
178 Η διαδικασία ορίζεται ως εξής: ένα κράτος μέλος προτίθεται να φιλοξενήσει συζήτηση για μια 
επιτυχημένη εμπειρία που αφορά την πολιτική απασχόλησης και κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν 
παρόμοια πρόκληση δηλώνουν η συμμετοχή τους. 
179 Χαρακτηριστικό παράδειγμα διαπραγμάτευσης αποτέλεσε η περίπτωση της μεταρρύθμισης της 
ΕΣΑ το 2003. Εντός της Επιτροπής Απασχόλησης η Επιτροπή και τα κράτη μέλη βρέθηκαν σε μια 
σύγκρουση επιλογών με την μεν Επιτροπή να επιδιώκει μια επιπλέον ολοκλήρωση και εξ αντικείμενου 
αύξηση της επιρροής επί των εθνικών πολιτικών απασχόλησης και τα κράτη μέλη να αμύνονται 
σθεναρώς. Η σύγκρουση έληξε με την απόσυρση των αρχικώς 25 νέων ποσοτικών στόχων που είχε 
προτείνει η Επιτροπή με εξαίρεση την εκπαίδευση και τις ενεργητικές πολιτικές. (Jobelius 2003).Στην 
ουσία επιβεβαιώνοντας την παρατήρηση των Borrás Jacobsson για άρνηση των κρατών μελών να 
διευρυνθεί η ισχύς της Επιτροπής μέσω της διαδικασίας (Borrás and Jacobsson 2004:197-200). 
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πρέπει να επισημάνουμε ότι ο παραπάνω χαρακτήρας σε κάθε περίπτωση δεν είναι 

αποκλειστικός, στο βαθμό που ταυτοχρόνως με τις παραπάνω λειτουργίες η επιτροπή 

συμβάλλει στη δόμηση εμπιστοσύνης ανάμεσα στα κράτη μέλη και ανάμεσα στα 

κράτη μέλη και την Επιτροπή (Jacobsson and Vifell 2003b, Jacobsson and Vifell 

2007b). 

 

4.4.3.4. Δείκτες απασχόλησης   

 

Αν και η αξιολόγηση αποτελεί βασική συνιστώσα της ΕΣΑ, το θέμα των κοινών 

δεικτών αντιμετωπίστηκε τρία χρόνια μετά τη θέσπιση της ΕΣΑ από την πορτογαλική 

προεδρία του 2000 με το σχετικό κάλεσμα για την ανάπτυξη κοινών ποσοτικών 

δεικτών για «την αξιολόγηση της προόδου και τη διασφάλιση της συνοχής» (Feira 

European Council Conclusions 2000:8).  

Με τη συμπερίληψη «της ποιότητας στην απασχόληση» στην Ευρωπαϊκή 

Κοινωνική Ατζέντα και στην ΕΣΑ στη Σύνοδο της Νίκαιας, η διαδικασία θέσπισης 

των δεικτών για την αξιολόγηση της επίδρασης της εφαρμογής, των κατευθύνσεων 

της ΕΣΑ καθώς και του εντοπισμού των βέλτιστων πρακτικών επιταχύνθηκε 

(European Commission 2000c, European Commission 2001f, Council of the 

European Union 2003:21). Θεσπίστηκε μια δέσμη 28 δεικτών σε τέσσερα πεδία 

πολιτικής: απασχόληση (7),180 καινοτομία (7), οικονομική μεταρρύθμιση (7), 

κοινωνική συνοχή (7) και γενικοί δείκτες οικονομικής πολιτικής (7). Στη Σύνοδο της 

Στοκχόλμης ζητήθηκε περαιτέρω ενίσχυση των δεικτών (Stockholm European 

Council Conclusions 2001) σε πεδία όπως η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η παροχή 

κοινωνικών υπηρεσιών για παιδιά και εξαρτώμενα μέλη οικογένειας. Στη Σύνοδο του 

Laeken το Δεκέμβριο 2001 θεσπίστηκαν δείκτες για την ποιότητα της απασχόλησης 

(Laeken European Council Conclusions 2001, European Commission 2001d) στη 

βάση κειμένου της Επιτροπής (European Commission 2001c) για την ποσοτική και 

ποιοτική καταπολέμηση της ανεργίας. Στις εκθέσεις της Επιτροπής για την 

Απασχόληση στην Ευρώπη (2001, 2002, 2003) η Επιτροπή εφαρμόζει τους δείκτες με 

στόχο την εξεύρεση εμπειρικών σχέσεων ανάμεσα στην ποιότητα και την ποσότητα 

                                                 
180 Οι δείκτες για την απασχόληση είναι: ποσοστό απασχόλησης, ποσοστό απασχόλησης γυναικών, 
ποσοστό ανάπτυξης απασχόλησης, ποσοστό απασχόλησης μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων (55-
64 ετών), ποσοστό ανεργίας, ποσοστό φορολόγησης των χαμηλόμισθων, δια βίου μάθηση (ποσοστό 
συμμετοχής ενηλίκων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση).  
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της εργασίας και ανάμεσα στην ποιότητα και την ευελιξία. Δύο παρατηρήσεις 

χρήζουν σημασίας: (α) οι ευρωπαϊκοί κοινοί δείκτες αντιμετωπίζουν δύο σοβαρές 

αδυναμίες ,αφενός το εννοιολογικό περιεχόμενο της ποιότητας στην εργασία έχει 

προσδιορισθεί περισσότερο ως αποτέλεσμα πολιτικού συμβιβασμού και λιγότερο ως 

αποτέλεσμα θεωρητικής ανάλυσης (βλέπε το ρόλο της Επιτροπής Απασχόλησης στην 

προηγούμενη ενότητα) και αφετέρου η γνώση για την ποιότητα εργασίας στις χώρες 

της Ένωσης είναι σχετικά μικρή (Davoine and Erhel 2006:7), (β) η θέσπιση δεικτών 

ενέχει μια μορφή πίεσης αν και ήπιου χαρακτήρα, στο βαθμό που προσδιορίζονται τα 

κράτη μέλη που επιτυγχάνουν ή όχι, αποτελώντας μια χαλαρή και λιγότερο τυπική 

μορφή κοινοτικού ελέγχου (Scott 2002:72). 

 

4.4.4. Κρίσιμες διαπιστώσεις της δεύτερης περιόδου  

 

Η δεύτερη περίοδος της ΕΣΑ κατά την οποία αναπτύσσεται η θεσμική της υπόσταση, 

δημιουργούνται συνθήκες αυτονόμησης της και εκδιπλώνεται το θεωρητικό της 

υπόβαθρο προσφέρεται ως πεδίο για δυο κρίσιμες παρατηρήσεις ουσιαστικής και 

διαδικαστικής φύσης, που συνδέονται τόσο με τη γενικότερη αποτελεσματικότητα 

της ΕΣΑ όσο και με την περαιτέρω εξέλιξη της μέχρι σήμερα. 

Η πρώτη παρατήρηση σχετίζεται με το επίπεδο προσήλωσης στόχων. Η αύξηση 

των επιπέδων απασχόλησης αποτελεί τον πυρήνα της ΕΣΑ (De la Porte 2007) όπως 

διατυπώθηκε στα σχετικά άρθρα της Συνθήκης του Άμστερνταμ (125-130). 

Στοχοθεσία αφενός συνδεδεμένη με την οικονομική μεγέθυνση της ΟΝΕ και 

αφετέρου συνεχώς ενδυναμωμένη καθ’ όλη τη χρονική εξέλιξη της ΕΣΑ.  

Ο Raveaud (2007:413-415) εντοπίζει τέσσερις λόγους για τους οποίους σε 

επίπεδο Ένωσης η επικέντρωση της προσοχής εντοπίζεται στο μέγεθος της 

απασχόλησης: (α) η αδυναμία συμφωνίας υιοθέτησης κοινού στόχου επί της ανεργίας 

ως συστατικό μέρος των στόχων της ΟΝΕ, εξαιτίας της τεράστιας ετερότητας των 

εθνικών μεγεθών και της έλλειψης εμπιστοσύνης των σχεδιαστών πολιτικής για 

δυνατότητα μεγάλης μείωσης,181 (β) η στόχευση της Επιτροπής για κάλυψη του 

χάσματος παραγωγικότητας με τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία με απώτερους στόχους την 

ενδυνάμωση της ανάπτυξης, τη βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής 

προστασίας, και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, (γ) την κατανόηση ότι η 
                                                 
181 Η Επιτροπή σε κείμενό της είχε θέσει ως πρόταση το στόχο του 7% ως ανεκτό επίπεδο ανεργίας 
(European Commission (1997) 
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αύξηση των επιπέδων απασχόλησης λειτουργεί θετικά ως προς τη βιωσιμότητα των 

συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης (Lisbon European Council Conclusions 2000) 

και (δ) η χρονική συγκυρία έναρξης της ΣτΛ που συνέπεσε με περίοδο οικονομικής 

μεγέθυνσης, φθίνουσα ανεργία (από το 10,1% το 1996 στο 7,8% το 2000) και την 

εκτίμηση ευνοϊκών προοπτικών για το μέλλον.182 

Δεν ακολουθείται μια περιεκτική προσέγγιση, υπό την έννοια ότι πεδία πολιτικής 

όπως η νομισματική, η δημοσιονομική και η μισθολογική πολιτική βρίσκονται εκτός 

της διαδικασίας (Watt 2004, Pochet and Jenson 2002, Mosher and Trubek 2003a, 

2003b). Η νομισματική πολιτική βρίσκεται σταθερά προσηλωμένη στον 

αντιπληθωριστικό στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και η δημοσιονομική 

πολιτική τελεί υπό τους περιορισμούς του Συμφώνου Σταθερότητας. Ως αποτέλεσμα 

των παραπάνω συσχετισμών, η ΕΣΑ υποχρεούται να αναπτύσσει μια πολιτική 

τόνωσης της προσφοράς της απασχόλησης στοχεύοντας στην άρση των 

διαρθρωτικών εμποδίων της απασχόλησης. Επίκεντρο αυτής της πολιτικής 

καθίσταται το άτομο, υπό την έννοια τα προβλήματα στην αγορά εργασίας είναι 

προβλήματα της ίδιας της αγοράς δηλαδή των ατόμων που την αποτελούν (Watt 

2004, Serrano Pascual 2003). 

Ο Watt (2004) ευστόχως παρατηρεί, ότι κατά αυτόν τον τρόπο απομακρύνεται η 

προσοχή από την πλευρά της ζήτησης δηλαδή της αδυναμίας διαχείρισης της ζήτησης 

και των προσδοκιών των δρώντων ώστε να επιτευχθούν συνθήκες πλήρους 

απασχόλησης. Η παρατήρηση αυτή σε συνδυασμό με τα παραπάνω καθιστά δύο 

σημεία σημαντικά: (α) το σχετικά περιορισμένο πεδίο αρμοδιότητας της ΕΣΑ θα 

πρέπει να προσανατολίσει την εμπειρική έρευνα για την αποτελεσματικότητα της στη 

δυνατότητα διάχυσης αποτελεσματικών στρατηγικών απασχόλησης. Άλλωστε κατά 

το γράφοντα, όπως θα επιχειρήσει να καταδείξει στην εμπειρική έρευνα, η ΕΣΑ ως 

μηχανισμός διάχυσης γνώσης και μάθησης αποτελεί το βασικό μέσο εξευρωπαϊσμού 

σε μια διαδικασία «ήπιας» διακυβέρνησης, με την επιφύλαξη όμως μελετών όπως των 

Jacobsson και Schmid (2002) που αδυνατούν να εντοπίσουν θεσμικά μονοπάτια που 

υποδηλώνουν επίδραση της ΕΣΑ στον εθνικό μηχανισμό διαμόρφωσης αποφάσεων, 

(β) με δεδομένους τους περιορισμούς, η ΕΣΑ επιχειρεί μέσω των εθνικών 

παραδοσιακών μεθόδων κοινωνικής ρύθμισης, να διευρύνει την επιρροή της σε πεδία 

                                                 
182 Στα Συμπεράσματα του Συμβουλίου της Λισσαβόνας διατυπώνεται η εκτίμηση ότι ο ετήσιος 
ρυθμός ανάπτυξης του 3% αποτελεί ρεαλιστικό στόχο (Lisbon European Council Conclusions 2000). 
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πολιτικής που μέχρι προσφάτως ήταν υπό την αποκλειστική ρύθμιση των κρατών 

μελών (Trubek and Mosher 2003b:71). 

Υπό τις παραπάνω επισημάνσεις η εστίαση της ΕΣΑ στις ενεργητικές πολιτικές 

και στις πολιτικές πρόληψης δεν είναι τυχαία. Οι ενεργητικές πολιτικές αποφεύγουν 

την «επιδότηση» της ανεργίας, προσφέροντας ενεργή υποστήριξη (κατάρτιση, 

επιδόματα μετακίνησης και φροντίδας τέκνων) για τη διευκόλυνση ένταξης στην 

αγορά εργασίας και «επιβάλλουν» υποχρεώσεις στον άνεργο για αποδοχή των 

προτάσεων που του γίνονται υπό τη δαμόκλειο σπάθη περικοπής ή απώλειας των 

επιδομάτων. Οι πολιτικές πρόληψης εστιάζουν στην ανάγκη τα άτομα να μη μείνουν 

χωρίς απασχόληση εξ αρχής. 

Ο Wincott (2003b), επισημαίνει ότι ο ενεργητικός χαρακτήρας των πολιτικών που 

αποτελεί την κεντρική ψηφίδα της ΣτΛ υιοθετείται από την ΕΣΑ.183 Το θεματολόγιο 

της Λισσαβώνας αποτελεί μια σημαντική αλλαγή που συνδέεται με την 

«ενεργοποίηση» της κοινωνικής πολιτικής και της πολιτικής απασχόλησης (Wincott 

2003b:542). Αν και η ενεργητική προσέγγιση δεν αποτελούσε καινοτομία 

(αποτελούσε τουλάχιστον σκανδιναβική «παράδοση»), η Λισσαβώνα εγκανιάζει την 

υιοθέτηση αυτής της προσέγγισης (Wincott 2003b:542). Για παράδειγμα στόχοι 

τίθενται για τη διασφάλιση ότι στους νέους θα προσφέρεται νέο ξεκίνημα με τη 

μορφή εκπαίδευσης, κατάρτισης εντός έξι μηνών από τη στιγμή της απόλυσης, ενώ 

ίδιος στόχος τίθεται και για τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας σε χρονικό 

διάστημα δώδεκα μηνών. 

Η θεωρητική διάσταση της ΕΣΑ απορρίπτοντας τις ριζικές απορρυθμιστικές 

προσεγγίσεις φέρει χαρακτηριστικά ενός συμβιβασμού με αναφορές στο «τρίτο 

δρόμο» και σε σκανδιναβικές επιλογές, αποφεύγοντας ακραίες νεοφιλελεύθερες 

προσεγγίσεις για δραστική μείωση των προγραμμάτων οικονομικής στήριξης. Η 

αναφορά στην επιχειρηματικότητα και στην ευελισφάλεια, γίνεται με στόχο την 

υπερκέραση της εξάρτησης και την αποδοχή της ανάγκης προσαρμογής της 

κοινωνικής προστασίας στην ευελιξία (Kenner 1999), γεγονός όμως που μας 

υπενθυμίζει την εστίαση προσοχής στην προσφορά απασχόλησης. Η κατασκευή 

σχετικής ορολογίας είτε στο επίπεδο της ΕΣΑ είτε στο επίπεδο της ΣτΛ με τους όρους 

απασχολησιμότητα, ενεργοποίηση, κοινωνική εταιρικότητα, ευελισφάλεια, κοινωνία 

                                                 
183 Τα επίπεδα απασχόλησης όπως διατυπώθηκαν στην Στρατηγικής της Λισσαβόνας και υιοθετήθηκαν 
από την ΕΣΑ αποτελούν ποσοτική έκφραση των εκτιθέμενων συλλογισμών . 
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της γνώσης είναι χαρακτηριστική (Barbier 2006:135, Jepsen and Serrano Pascual 

2006:36).  

Οι ενεργητικές πολιτικές και οι πολιτικές πρόληψης αποτελούν το μέσο 

υλοποίησης του στόχου της απασχολησιμότητας, αφού ανταποκρίνονται στους δύο 

περιορισμούς όπως διατυπώθηκαν παραπάνω: (α) μεταφέροντας τα αιτήματα της 

κοινωνικής προστασίας στην αγορά εργασίας επιχειρείται μείωση ή ανάσχεση του 

επιπέδου των κοινωνικών δαπανών (Begg and Berghman 2002:184) (περιορισμός του 

πεδίου αρμοδιότητας της ΕΣΑ υπό τις σταθερές της ΕΚΤ και του Συμφώνου 

Σταθερότητας), (β) η σκανδιναβική εμπειρία των ενεργητικών πολιτικών θα 

αποτελούσε κατάλληλο πρότυπο μεταφοράς (περιορισμός της αποτελεσματικότητας 

της ΕΣΑ στο επίπεδο της διάχυσης προτύπου). 

 

Πίνακας 4.10 Επίπεδα απασχόλησης (%) Ε.Ε. 15 (2000-2003)184 

 2000 2001 2002 2003 
Belgium 60.5 59.9 59.9 59.6 
Denmark 76.3 76.2 75.9 75.1 
Germany 65.6 65.8 65.4 65.0 
Ireland 65.2 65.8 65.5 65.5 
Greece 56.5 56.3 57.5 58.7 
Spain 56.3 57.8 58.5 59.8 
France 62.1 62.8 63.0 64.0 
Italy 53.7 54.8 55.5 56.1 
Luxembourg 62.7 63.1 63.4 62.2 
Netherlands 72.9 74.1 74.4 73.6 
Αustria 68.5 68.5 68.7 68.9 
Portugal 68.4 69.0 68.8 68.1 
Finland 67.2 68.1 68.1 67.7 
Sweden 73.0 74.0 73.6 72.9 
UK 71.2 71.4 71.4 71.5 
EU -15 63.4 64.1 64.2 64.5 
Πηγή: Eurostat 

 

Οι παραπάνω επισημάνσεις και στοχεύσεις διατυπωμένες υπό την μορφή των 

κατευθύνσεων απασχόλησης, μετουσιώνονται σε ένα «οκτάγωνο» που χαρακτηρίζει 

τις κατευθύνσεις απασχόλησης την περίοδο 1997-2002, που σε συνδυασμό με τους 

έξι οριζόντιους στόχους συγκροτούσαν μια προσέγγιση απασχόλησης που θα 

ενισχυθεί με τις μεταρρυθμίσεις του 2003. 

 

                                                 
184 Eurostat 2009 Employment Rate by Gender -% 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsiem010&plugi
n=1 
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Διάγραμμα 4.1: Το «οκτάγωνο» των κατευθύνσεων απασχόλησης  

 

 

 
 

Πηγή: Επεξεργασία του γράφοντος  

 

Για την ορθότητα και την αποτελεσματικότητα του παραπάνω προσανατολισμού 

σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συνυπολογιστεί και η ποιότητα των προσφερόμενων 

θέσεων (Goetschy 2002:77), υπό τον ορατό κίνδυνο της άσκησης πτωτικής πίεσης 

στους μισθούς και στις εργασιακές συνθήκες, οδηγώντας σε περαιτέρω 

περιθωριοποίηση, αντανακλώντας παράλληλα τη λογική «κάθε εργασία είναι 

καλύτερη από την αργία» (Watt 2004:122, Raveaud 2007).185 

                                                 
185 Η θεματική της ποιότητας της εργασίας αποτελεί θεματική της Κοινωνικής Ατζέντας των 
Συμπερασμάτων της Στοκχόλμης ενώ στη θέσπιση των δεικτών στη Σύνοδο του Laeken 
συμπεριελήφθησαν και δείκτες για την ποιότητα, με τις μεταρρυθμίσεις του 2003 η ποιότητα στην 
εργασία καθίσταται στόχος ως μέρος στο τρίπτυχο «πλήρη απασχόληση» «ποιότητα απασχόλησης» 
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Η δεύτερη κρίσιμη παρατήρηση για την υπό μελέτη περίοδο, συνδέεται με τη 

θεσμοποίηση της ΕΣΑ. Με δεδομένη τη θεσμική ετερογένεια των κρατών μελών και 

τον ευαίσθητο χαρακτήρα του πεδίου πολιτικής ο «ήπιος» συντονισμός αποτελεί ίσως 

την καλύτερη πρακτική πολιτική επιλογή διεύρυνσης της επιρροής της Ένωσης στις 

εθνικές πολιτικές (Watt 2004:122). Οι κατευθύνσεις για την απασχόληση αποδίδουν 

καθοριστικό ρόλο στο κράτος και στους εταίρους, υποδηλώνοντας στην ουσία ότι ο 

πυρήνας του κοινωνικού κράτους παραμένει. Επιπλέον, η θέσπιση της ειδικής 

Συνόδου την άνοιξη για τα θέματα οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής αφενός 

αναδεικνύει την απασχόληση σε προτεραιότητα θέτοντας μεσοπρόθεσμες στοχεύσεις 

για αυτή και αφετέρου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διατηρεί τον έλεγχο της 

στρατηγικής κατεύθυνσης της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Οι παραπάνω 

αλλαγές θεσμικού χαρακτήρα σε συνδυασμό με τη θέσπιση της Επιτροπής 

Απασχόλησης συγκροτούν μια δομική ευκαιρία όπου ιδέες και δρώντες έχουν τη 

νομιμοποίηση να συμμετέχουν, με άλλα λόγια, «κατασκευάζονται» σημεία 

πρόσβασης στην πολιτική διαδικασία που πριν δεν υπήρχαν. Μέσω της 

θεσμοποίησης, η θεματική της απασχόλησης θα βρίσκεται στο ενωσιακό θεματολόγιο 

ανεξαρτήτως των πολιτικών προσανατολισμών των κυβερνήσεων και της 

οικονομικής κατάστασης. 
 

Πίνακας 4.11 Επίπεδα ανεργίας (%) Ε.Ε. 15 (2000-2003)186 

 2000 2001               2002 2003 
Belgium 6.9 6.6 7.5 8.2 
Denmark 4.3 4.5 4.6 5.4 
Germany 7.5 7.6 8.4 9.3 
Ireland 4.3 4.0 4.5 4.7 
Greece 11.2 10.7 10.3 9.7 
Spain 11.1 10.3 11.1 11.1 
France 9.0 8.3 8.6 9.0 
Italy 10.1 9.1 8.6 8.5 
Luxembourg 2.2 1.9 2.6 3.8 
Netherlands 2.8 2.2 2.8 3.7 
Austria 3.6 3.6 4.2 4.3 
Portugal 4.0 4.1 5.1 6.4 
Finland 9.8 9.1 9.1 9.0 
Sweden 5.6 4.9 4.9 5.6 
UK 5.4 5.0 5.1 5.0 
EU-15 7.7 7.2 7.6 7.9 
Πηγή: Eurostat 
                                                                                                                                            
και «κοινωνική συνοχή». Οι τρεις αυτές στοχεύσεις επιβεβαιώθηκαν για την περίοδο 2005-2008 με 
απόφαση του Συμβουλίου (Council of the European Union 2005:21). 
186 Eurostat 2009 Unemployment Rate by Gender -% 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsiem110&plugi
n=1 
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4.5. Η τρίτη περίοδος της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την 

Απασχόληση: πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και συντονισμός, (2003-

σήμερα) 

 

4.5.1. Μεταρρυθμιστική αναγκαιότητα, διλήμματα και σχέσεις ισχύος 

 

Δέκα χρόνια μετά η Συνθήκη του Μάαστριχτ και πέντε μετά την εφαρμογή της ΕΣΑ, 

οι διαδικασίες που όριζαν την τελευταία θα έπρεπε να τεθούν στο μικροσκόπιο της 

ανάλυσης και των απαιτούμενων παρεμβάσεων εν όψει της νέας πραγματικότητας 

της ΟΝΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Θεματολόγιο που υιοθετήθηκε στη Σύνοδο της 

Νίκαιας 2000 καλούσε σε μια σε βάθος αξιολόγηση της πρώτης πενταετούς περιόδου 

της ΕΣΑ. 

Η αναγκαιότητα της αξιολόγησης της ΕΣΑ του 2002 θα πρέπει να ιδωθεί υπό το 

πλαίσιο που ορίζουν τα εξής σημεία: (α) την ανάγκη προσδιορισμού ενός μείγματος 

πολιτικής με συνιστώσες την απασχόληση και τη δημοσιονομική πολιτική για τις 

απαιτήσεις της ζώνης των χωρών του κοινού νομίσματος, (β) την καθοδική κίνηση 

του οικονομικού κύκλου με αφετηρία την 11η Σεπτεμβρίου 2001 και (γ) τη 

διελκυστίνδα για την ανάκτηση του ελέγχου των μεταρρυθμίσεων αφενός ανάμεσα 

στα κράτη μέλη και την Επιτροπή και αφετέρου ανάμεσα στο Συμβούλιο 

Οικονομικών Υποθέσεων και το Συμβούλιο Κοινωνικών Υποθέσεων (Pochet 2005, 

Jobelius 2003).  

Το 2002 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη προχώρησαν στη σύνταξη 

αξιολογήσεων της ΕΣΑ, σε μια προσπάθεια της Επιτροπής να ενισχυθεί η 

νομιμοποίησή της επί της ΕΣΑ στη βάση «τεχνοκρατικών» αναλύσεων (Pochet 

2005:23). Δύο ερωτήσεις τέθηκαν: αφενός σε πιο βαθμό η ΕΣΑ είχε επηρεάσει της 

εθνικές πολιτικές σε επίπεδο περιεχομένου και διαμόρφωσης λήψης αποφάσεων και 

αφετέρου ποια η επίδραση των κατευθύνσεων απασχόλησης στις επιδόσεις των 

κρατών μελών (απασχόληση και ανεργία) Goetschy 2003b:18). 

Η Επιτροπή στη σύνταξη της αξιολόγησης της ΕΣΑ εστίασε την προσοχή της στις 

εξής θεματικές περιοχές: 
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– προληπτικές και ενεργητικές πολιτικές 

– φορολογικές μεταρρυθμίσεις και μεταρρυθμίσεις επιδομάτων 

– διοικητικές απλοποιήσεις και αυταπασχόληση 

– δια βίου μάθηση  

– κοινωνικός αποκλεισμός  

– δημιουργία θέσεων απασχόλησης στο τριτογενή τομέα τοπικά και στο χώρο της 

κοινωνικής οικονομίας  

– εκσυγχρονισμός της οργάνωσης της εργασίας  

– ίσες ευκαιρίες  

– αλλαγές στη διαδικασία διαμόρφωσης της πολιτικής  

 

Με δεδομένη τη δυσκολία διάκρισης μεταξύ της ΕΣΑ και των εθνικών πολιτικών 

ως «μήτρας» των μεταρρυθμίσεων, καθώς και το γεγονός ότι οι εθνικές αξιολογήσεις 

που ξεκίνησαν ταυτοχρόνως με αυτή της Επιτροπής για τα πλεονεκτήματα και τους 

περιορισμούς της μεθόδου δεν υιοθέτησαν κοινή μεθοδολογία, η αξιολόγηση που 

αναπτύχθηκε αποτέλεσε περισσότερο αξιολόγηση των εθνικών πολιτικών και 

λιγότερο ως αξιολόγηση της επίδρασης της ΕΣΑ στο εσωτερικό (Pochet 2005:22). 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της Επιτροπής και τα συμπεράσματα 

πολιτικής δημοσιεύθηκαν σε δύο ανακοινώσεις (European Commission 2002a, 

European Commission 2002b). Σε γενικές γραμμές η Επιτροπή αξιολογούσε θετικά 

την ΕΣΑ τόσο από πλευράς αποτελεσμάτων (αναφορά στις δέκα εκατομμύρια θέσεις 

απασχόλησης την περίοδο 1997-2000, μείωση του αριθμού των ανέργων κατά 

τέσσερα εκατομμύρια και αύξηση του επιπέδου απασχόλησης κατά πέντε 

εκατομμύρια) (European Commission 2002a), όσο και ως διαδικασία πολιτικής 

(αναφορά στη διαπίστωση σύγκλισης σε κοινές στοχεύσεις που είχαν τεθεί μέσω των 

κατευθύνσεων απασχόλησης). Διαπίστωνε την ύπαρξη προκλήσεων (δημογραφικές 

τάσεις, αγκυλώσεις στις αγορές εργασίας, περιφερειακές ανισότητες, 

αναδιαρθρώσεις, παγκοσμιοποίηση και διεύρυνση), καθώς και χρονιζόντων 

προβλημάτων όπως αυτά της ανεργίας και του επιπέδου της μακροχρόνιας 

ανεργίας.187 

                                                 
187 Περίπου 13 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν εκτός εργασίας εκ των οποίων το 42% μακροχρόνια 
άνεργοι. Επιπλέον για την επίτευξη του 70% του στόχου της Λισσαβώνας χρειάζονταν να 
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Εντόπιζε τέσσερις περιοχές μεταρρυθμίσεων : τη θέσπιση σαφών στόχων, την 

απλοποίηση των κατευθύνσεων, τη βελτίωση της εφαρμογής της διαδικασίας μέσω 

αυξημένης συμμετοχής των φορέων πολιτικής και τη διασφάλιση μεγαλύτερης 

συνοχής με τις άλλες διαδικασίες της Ένωσης και κυρίως με τις ΓΠΟΠ (Watt 

2004:124). 

Οι εθνικές αξιολογήσεις υπήρξαν μετριοπαθείς αναφορικά με την 

αποτελεσματικότητα της προμετωπίδας της ΕΣΑ των ενεργητικών πολιτικών, 

αναφέροντας μεν κάποιες επιτυχίες εστιάζοντας όμως περισσότερο στην ύπαρξη 

αρκετών περιορισμών (de la Porte and Pochet 2003). 

Παράλληλα με την «επιστημονική» προσέγγιση λάβαινε χώρα η ύπαρξη της 

διελκυστίνδας ισχύος όπως προσδιορίστηκε στην αρχή της ενότητας και της οποίας 

το αποτέλεσμα θα έκρινε το περιεχόμενο και την εμβέλεια των μεταρρυθμίσεων. 

Υπήρξαν δύο επίπεδα αντιπαράθεσης, στο πρώτο επίπεδο η αντιπαράθεση έλαβε 

χώρα με την επιθυμία των δρώντων να ελέγξουν εκ νέου το θεματολόγιο της 

πολιτικής απασχόλησης. Η επιστροφή κεντροδεξιών σχηματισμών στις εθνικές 

κυβερνήσεις, σε συνδυασμό με μια συζήτηση νεοφιλελεύθερου προσανατολισμού για 

τις αγορές εργασίας εντός του Συμβουλίου Οικονομικών Υποθέσεων, υποδήλωνε την 

επιθυμία των δρώντων στο πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής να επιδιώξουν 

ρήγματα στην αυτονόμηση της ΕΣΑ. Η αρνητική στάση της Γενικής Διεύθυνσης του 

Συμβουλίου Οικονομικών Υποθέσεων για τη θέσπιση επιπλέον ποσοτικών στόχων 

είναι δηλωτική, στο βαθμό που η στάση αυτή απόρρεε από την ανησυχία ότι οι 

δείκτες θα προκαλούσαν περιορισμούς στην οικονομική πολιτική (Jacobsson and 

Vifell 2007a). 

Αποτέλεσμα αυτής της έντασης υπήρξε η απόφαση στη Σύνοδο της Βαρκελώνης 

(Barcelona European Council Conclusions 2002), όπου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

προχώρησε στην υιοθέτηση της σκέψης περί συγχρονισμού σε ετήσιο 

προγραμματισμό των ΓΠΟΠ και των κατευθύνσεων για την απασχόληση που μέχρι 

τότε ήταν αποσυνδεδεμένες στη λογική επίτευξης καλύτερης συνοχής.188 Παράλληλα 

οι ΓΠΟΠ και οι κατευθύνσεις για την απασχόληση αποτελούσαν μέρος του 

πολυετούς σχεδιασμού (τριετούς) με μεγαλύτερη έμφαση στην εφαρμογή.  

                                                                                                                                            
δημιουργηθούν από το 2002 μέχρι το 2010 15,4 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας (Goetschy 
2003b:20). 
188 Μέχρι τότε οι Κατευθύνσεις για την Απασχόληση εκδίδονταν το φθινόπωρο ενώ οι ΓΠΟΠ την 
άνοιξη. 
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Η προσπάθεια για αναπροσανατολισμό της ΕΣΑ σε μια νεοφιλελεύθερη εκδοχή 

είναι εμφανής στην τοποθέτηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την προώθηση της 

απασχολησιμότητας, στην οποία κάνει λόγο για «εξάλειψη των εμποδίων και 

αντικινήτρων στην ανάληψη εργασίας ή στην παραμονή σε αυτή τηρουμένων 

ταυτοχρόνως υψηλών προδιαγραφών προστασίας του ευρωπαϊκού κοινωνικού 

προτύπου» (Barcelona European Council Conclusions 2002) και της αντιφατικής 

κατά τα άλλα διατύπωσης της Επιτροπής στη Δήλωση ‘On the future of the European 

Employment Strategy’ (European Commission 2003), όπου συμφωνείται ότι η 

ευελιξία στην αγορά εργασίας θα πρέπει να ενθαρρύνεται κυρίως με τη μορφή των 

διαφορετικών συμβατικών ρυθμίσεων «ενώ ταυτοχρόνως βήματα θα πρέπει να γίνουν 

ώστε να εμποδιστεί η κατάτμιση της αγοράς εργασίας μεταξύ των διαφορετικών 

τύπων εργαζομένων» (Raveaud 2005). 

Το δεύτερο επίπεδο αντιπαράθεσης υπήρξε ανάμεσα στην Επιτροπή, που 

επιθυμούσε να καταστήσει την ΕΣΑ πιο λεπτομερή με τη θέσπιση επιπλέον 

ποσοτικών δεικτών και με ευρύτερη συμμετοχή με στόχο τη βελτίωση της 

διακυβέρνησης και στα κράτη μέλη, που επιθυμούσαν να περιορίσουν την ΕΣΑ 

φοβούμενα την ευρύτερη συμμετοχή (Pochet 2005:24). Αποτέλεσμα αυτής της 

διαμάχης, υπήρξε το άτυπο Συμβούλιο Κοινωνικών Υποθέσεων της 19ης Ιανουαρίου 

2002189 και ο συμβιβασμός που υπαγορευόταν από την «...ανάγκη απλοποίησης της 

διαδικασίας (...) μειώνοντας τον αριθμό των κατευθύνσεων απασχόλησης», όπως 

εκφράστηκε τυπικά στο Συμβούλιο Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής της 7ης 

Μαρτίου 2002.190 Επιπλέον διαπιστωνόταν η ανάγκη καλύτερου συντονισμού όλων 

των στρατηγικών για την κοινωνική πολιτική, με στόχο να καταστεί η διαδικασία πιο 

ισχυρή, να απλοποιηθεί και να αποφευχθεί η επικάλυψη, άποψη που έβρισκε 

σύμφωνα τα κράτη μέλη που θεωρούσαν την ετήσια υποβολή των διαφορετικών ΕΣΔ 

ιδιαίτερο διοικητικό βάρος (Pochet 2006:80).191 Κατά την άποψη του γράφοντος, η 

αντιπαράθεση του δεύτερου επιπέδου έφερε νικητές τα κράτη μέλη «στα σημεία» υπό 

τα δεδομένα τριών παρατηρήσεων:  

 

                                                 
189Burgos Informal Council: labour ministers renew commitment to Lisbon targets on jobs 
http://ec.europa.eu/employment_social/news/2002/feb/021_en.html 
1902415th Council meeting - Employment and Social Policy - Brussels, 7 March 2002 6695/02 (Presse 
56) 
191 Για μια πληρέστερη περιγραφή των πολιτικών διενέξεων στη διαμόρφωση της νέας ΕΣΑ βλέπε 
Jobelius 2003 
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• το Συμβούλιο αρχικά και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη συνέχεια υιοθέτησαν τη 

λογική μείωσης του αριθμού των κατευθύνσεων και απέρριψαν την προσθήκη 

νέων δεικτών που αποτελούσε αίτημα της Επιτροπής (Jacobsson and Vifell 

2007a) στο θέμα διάκρισης των δύο φύλων.192 Η προσθήκη νέων δεκτών θα έκανε 

τη διαδικασία της ΕΣΑ πιο περίπλοκη και πιο τεχνοκρατική, γεγονός που θα έδινε 

προβάδισμα ελέγχου στην Επιτροπή. Υπό αυτές τις συνθήκες, τονώθηκε ο 

πολιτικός προσανατολισμός της ΕΣΑ. Επιπλέον η Επιτροπή απέτυχε στο να 

πείσει τα κράτη μέλη να δεχθούν να θεσπίσουν τους δικούς τους στόχους 

ξεχωριστά, αν και η κατάσταση κάπως βελτιώθηκε όπως αναφέρει η Κοινή 

Έκθεση του 2004 (Jacobsson and Vifell 2007a), 

• η Επιτροπή και ιδιαιτέρως η Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, επιχείρησε να 

ενθαρρύνει τη μεγαλύτερη συμμετοχή δρώντων (εθνικά κοινοβούλια, κοινωνία 

των πολιτών τοπικές αρχές), με στόχο τη βελτίωση της εφαρμογής και την 

ενδυνάμωση της νομιμοποίησης (European Commission 2002a, 2003), θέση που 

τα κράτη μέλη απέρριψαν,193 

• ο ρόλος της ‘European Employment Task Force’,194 της ad hoc επιτροπής για την 

τόνωση της Απασχόλησης, υπήρξε καθοριστικός στο βαθμό επίδρασης αφενός ως 

προς την ενίσχυση των κρατών μελών υπό πολιτικούς όρους και αφετέρου στην 

ανάδυση μιας πολιτικής απασχόλησης περισσότερο προσανατολισμένης προς την 

αγορά (Pochet 2005, 2006). Οι εκθέσεις της Ομάδας (Kok et al. 2003, Kok et al. 

2004) (συμπεριλαμβανομένης και της Έκθεσης για τη ΣτΛ), επέδρασαν δραστικά 

στις ΓΠΟΠ και στις κατευθύνσεις για την απασχόληση. Αναγνωρίζοντας ότι οι 

ενδιάμεσοι στόχοι του 2005 ήταν αδύνατον να επιτευχθούν, οι εκθέσεις εστίαζαν 

την προσοχή τους στο 2010. (Kok et al. 2003:11) Τα συμπεράσματα της 

επιτροπής διαπνεόμενα από μια νεοφιλελεύθερη διάθεση εντόπιζαν τέσσερις 

τομείς δράσεων: ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των 

επιχειρήσεων, προσέλκυση περισσότερων ατόμων στην αγορά εργασίας, 
                                                 
192 Η Επιτροπή πρότεινε την ύπαρξη 25 νέων στόχων για την εξάλειψη των διακρίσεων στα επίπεδα 
της ανεργίας και μείωση στο μισό του χάσματος μεταξύ των δύο φύλων στα κράτη μέλη μέχρι το 2010 
προτάσεις που το Συμβούλιο απέρριψε μόνο διατηρώντας δεσμεύσεις για μείωση του χάσματος μέχρι 
το 2010 και τους δείκτες σχετικά με την εκπαίδευση και τις ενεργητικές πολιτικές. 
193Η σύγκριση ανάμεσα στο κείμενο της απόφασης του Συμβουλίου για τις Κατευθύνσεις 
Απασχόλησης 2003 (Council of the European Union 2003) και του κειμένου της Επιτροπής (European 
Commission 2003) είναι χαρακτηριστική.  
194Η Employment Task Force θεσπίστηκε το 2003 με εντολή από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και υπό 
την προεδρία του πρώην πρωθυπουργού της Ολλανδίας W. Kok, να προσδιορίσει τις προκλήσεις της 
πολιτικής απασχόλησης που αντιμετωπίζει η Ένωση και να διατυπώσει μέτρα για την τόνωση της 
απασχόλησης (Brussels European Council Conclusions 2003). 
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επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και δια βίου μάθηση και διασφάλιση 

καλύτερης εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων μέσα από καλύτερη διακυβέρνηση. 

Τα παραπάνω συμπεράσματα τεχνοκρατικής υφής, αφενός αποτέλεσαν περιοχές 

γύρω από τις οποίες οργανώθηκαν οι διαδικασίες της Επιτροπής, αφετέρου 

δικαιολογούσαν τη νεοφιλελεύθερη στροφή (Pochet 2005, 2006). Σε 

ευθυγράμμιση με το αρχικό πνεύμα της Λισσαβώνας ήταν και η δεύτερη έκθεση 

που επικέντρωνε ανάμεσα στα άλλα στην απομάκρυνση των εμποδίων 

συμμετοχής των γυναικών στην εργασίας και στην εμμονή στο στόχο της 

απασχόλησης (Κok et al. 2004). 

 

Από τα παραπάνω είναι προφανές, ότι οι εντάσεις για μεγαλύτερη ή μικρότερη 

συγκέντρωση στόχων και συμμετοχή είχαν κατά βάση νικητές τα κράτη μέλη (Pochet 

2005:24). Οι κυβερνήσεις παρουσιάζονται ανυποχώρητες στις πιέσεις από το 

ενωσιακό κέντρο στο όνομα της αυτονομίας σύμφωνα με την αρχή της 

επικουρικότητας (Jacobsson and Vifell 2007a). 

Η μεταρρύθμιση του 2003, αν και διαδικαστικής φύσης όπως θα δούμε στη 

συνέχεια, αποτελούσε όπως διαπιστώνει ο Pochet (2005) την επιλογή στο ζήτημα της 

οικονομικής και της κοινωνικής αρχιτεκτονικής, εν όψει των ανεπαρκειών των 

μορφών συντονισμού στον οικονομικό τομέα (ΓΠΟΠ και Σύμφωνο Σταθερότητας) 

και της ανάκαμψης των κεντροδεξιών σχηματισμών που απέδιδαν το πρόβλημα της 

απασχόλησης σε δομικές ανεπάρκειες της αγοράς εργασίας, μεταφέροντας το 

θεματολόγιο στην απελευθέρωση και την ευελιξία. Υπό αυτές τις συνθήκες, η ΕΣΑ 

αποτέλεσε για μια ακόμη φορά αποτέλεσμα ενός πολιτικού συμβιβασμού, με στόχο 

τον αποκλεισμό τόσο των ακραίων νεοφιλελεύθερων απόψεων όσο και των 

σοσιαλδημοκρατικών προσεγγίσεων (Pochet 2005:24). 

 

4.5.2. Η αναθεωρημένη διάταξη της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την 

Απασχόληση 

  

Οι μεταρρυθμίσεις της ΕΣΑ εστιάζονται σε δύο σημεία, τη νέα δομή των 

κατευθύνσεων και τη «συγχρονισμένη» σχέση των ΓΠΟΠ και της ΕΣΑ. Θα πρέπει να 
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τονιστεί ότι η οριστική μορφή των μεταρρυθμίσεων και της ΕΣΑ ολοκληρώθηκε 

όπως θα δούμε στη συνέχεια με την αναθεώρηση της ΣτΛ το 2005. 

 

4.5.2.1. Η νέα δομή των κατευθύνσεων απασχόλησης  

 

Οι κατευθύνσεις για την απασχόληση του 2003 όπως παρουσιάστηκαν στις προτάσεις 

της Επιτροπής και υιοθετήθηκαν με Απόφαση του Συμβουλίου (Council of the 

European Union 2003), έχουν δύο βασικές διαφορές σε σχέση με την προηγούμενη 

δομή: οι τέσσερις πυλώνες και οι έξι οριζόντιοι στόχοι αντικαταστάθηκαν από τρεις 

αλληλένδετους στόχους: (α) την πλήρη απασχόληση, (β) την ποιότητα και την 

παραγωγικότητα στην εργασίας και (γ) την κοινωνική συνοχή και την ενσωμάτωση. 

Οι τρεις στόχοι πλαισιώνουν δέκα κατευθύνσεις που διαμορφώνουν την ΕΣΑ και που 

χαρακτηριστικά έχουν αναφερθεί ως οι «Δέκα Εντολές» (βλέπε πίνακα 4.13). Κάθε 

κατεύθυνση αποτελείται από υπο-μέτρα υλοποίησης (πέντε ως έξι ). Επιπλέον 

θεσπίζονται 66 δείκτες (40 κύριοι δείκτες και 26 δείκτες-πλαίσιο) απλοποιώντας 

ακόμη περισσότερο τους 99 δείκτες που ίσχυαν μέχρι το 2002.195 Παράλληλα 

διατυπώνονται διαδικαστικές ρυθμίσεις για τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, των κοινωνικών εταίρων, καθώς και του τρόπου χρηματοδότησης, 

ενώ εξ αρχής τονίζεται η ανάγκη τα θέματα διάκρισης των φύλων να ενσωματωθούν 

πλήρως στις κατευθύνσεις.   

 

Πίνακας 4.12 Οι «Δέκα Εντολές» για την απασχόληση (2003) 

1. ενεργητικά και προληπτικά μέτρα για τους ανέργους και τους άεργους 

2. δημιουργία θέσεων εργασίας και επιχειρηματικό πνεύμα 

3. αντιμετώπιση των αλλαγών και προώθηση της προσαρμοστικότητας και της κινητικότητας  

στην αγορά εργασίας 

4. προώθηση της ανάπτυξης του ανθρωπίνου δυναμικού και της δια βίου μάθησης 

5. αύξηση της προσφοράς εργατικού δυναμικού και παράταση του επαγγελματικού βίου 

6. ισότητα των φυλών 

7. προώθηση της ένταξης και καταπολέμηση των διακρίσεων έναντι των ατόμων σε μειονεκτική 

θέση στην αγορά εργασίας 

                                                 
195 European Employment Strategy, Monitoring and Indicators 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=477&langId=en  
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8. να καταστεί η εργασία οικονομικά συμφέρουσα μέσω κινήτρων για την ενίσχυση της 

ελκυστικότητας της 

9. μετατροπή της αδήλωτης εργασίας σε κανονικής μορφής απασχόληση 

10. αντιμετώπιση των περιφερειακών ανισοτήτων στην απασχόληση 

Πηγή: Προσαρμοσμένο από Watt (2004) 
 

Πίνακας 4.13 Ποσοτικοί στόχοι στις κατευθύνσεις για την απασχόληση (2003)  

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι: 

— σε κάθε άνεργο προσφέρεται η δυνατότητα νέας αρχής πριν από την πάροδο έξι μηνών 

ανεργίας, αν πρόκειται για νέους, και δώδεκα μηνών ανεργίας, αν πρόκειται για ενηλίκους, με 

τη μορφή κατάρτισης, επανεκπαίδευσης, εξάσκησης στην εργασία, θέσης εργασίας ή άλλων 

μέτρων απασχόλησης, σε συνδυασμό με την κατάλληλη βοήθεια για αναζήτηση εργασίας,— 

έως το 2010, το 25 % των μακροχρόνια ανέργων να συμμετέχουν σε κάποιο ενεργητικό μέτρο 

υπό μορφή κατάρτισης, επανεκπαίδευσης, εξάσκησης στην εργασία ή άλλων μέτρων 

απασχόλησης, με στόχο τη επίτευξη του μέσου όρου των τριών περισσότερο προηγμένων 

κρατών μελών, 

— μέχρι το 2010 θα περέχονται υπηρεσίες φροντίδας των παιδιών σε τουλάχιστον 90 % των παιδιών 

ηλικίας από τριών ετών έως και την ηλικία υποχρεωτικής εκπαίδευσης και τουλάχιστον 33 % των 

παιδιών κάτω των τριών ετών. 

Ανάλογα με τις εθνικές προτεραιότητες, οι πολιτικές θα αποβλέπουν ιδίως στην επίτευξη των 

ακόλουθων αποτελεσμάτων έως το 2010: 

— τουλάχιστον 85 % των ατόμων ηλικίας 22 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχουν 

ολοκληρώσει την ανώτερη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

—το μέσο επίπεδο συμμετοχής στη δια βίου μάθηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 12,5 % του ενεργού ενήλικου πληθυσμού (ηλικιακή ομάδα 25-64), 

— το μέσο ποσοστό ανθρώπων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο στην ΕΕ να μην υπερβαίνει το 

10 %, 

— να αυξηθεί προοδευτικά κατά πέντε χρόνια η πραγματική μέση ηλικία εξόδου από την αγορά 

εργασίας. Η ηλικία αυτή εκτιμάται ότι το 2001 ήταν τα 59,9 έτη.  

Πηγή: Council Decision of 22 July 2003 on guidelines for the employment policies of the Member 

States (2003/578/EC) 
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Πραγματοποιώντας μια κριτική ανάγνωση των προαναφερθουσών 

μεταρρυθμίσεων (για μια λεπτομερή σύγκριση βλέπε Watt 2004:126-127) μπορούμε 

να εξάγουμε τα εξής συμπεράσματα: 

 

• οι τρεις στοχεύσεις μαζί με τα σημεία που ορίζουν τα σχετικά με τη διαδικασία 

επαναλαμβάνουν τους προηγούμενους οριζόντιους στόχους στα οποία 

προστίθεται και η πολιτική αξία του τονισμού της ανάγκης για ποιοτικούς και 

ποσοτικούς στόχους στην απασχόληση, 

• η αντικατάσταση των πυλώνων και των δέκα οχτώ κατευθύνσεων με τις «Δέκα 

Εντολές», αφορά μέτρο απλοποίησης με όρους όμως παρουσίασης και προβολής. 

Οι νέες κατευθύνσεις επιχειρούν περισσότερο να προεκτείνουν τις 

προτεραιότητες που εμπεριείχαν οι προηγούμενες παρά να τις μετασχηματίσουν 

δραστικά ή να τις αναπροσανατολίσουν. Η κάθε κατεύθυνση, αντανακλά ένα 

συγκεκριμένο στόχο δημόσιας πολιτικής και δεν δομείται γύρω από αφηρημένες 

έννοιες. Οι πολιτικές θεματικές εμφανίζονται πιο συγκεντρωμένες σε σχέση με τη 

διασπορά τους στους πυλώνες, γεγονός που διευκολύνει την αναζήτηση 

κατεύθυνσης ανά θεματική και διευκολύνει τη δόμηση των νέων ΕΣΔ. Η βασική 

θεωρητική κατεύθυνση της ΕΣΑ, η θετική ευελιξία (ευελισφάλεια) στην 

ευρωπαϊκές αγορές εργασίας παραμένει, 

• ένας αριθμός νέων στόχων συμπεριλήφθηκε και κάποιοι εξ αυτών 

ποσοτικοποιήθηκαν αν και οι αρχικές προτάσεις της Επιτροπής ήταν σαφώς πιο 

απαιτητικές αναφορικά με τους δείκτες.  

 

Υπό τις παραπάνω συνθήκες (αποσαφήνιση και επιπλέον ποσοστικοποίηση), η 

ΕΣΑ επιχειρεί να διεισδύσει ακόμη περισσότερο αυξάνοντας την πίεση προς τις 

εθνικές κυβερνήσεις για επίτευξη προόδου. Η αξία της παραπάνω παρατήρησης 

επιβεβαιώνεται με την επιπλέον απλοποίηση των κατευθύνσεων για την απασχόληση 

που έλαβε χώρα (από δέκα αυτές μειώθηκαν σε οκτώ) κατά την περίοδο 2005-2008 

και επιβεβαιώθηκε την περίοδο που διανύουμε 2008-2010. 
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4.5.2.2. Ο συγχρονισμός και η ενσωμάτωση των πολιτικών του συντονισμού 

 

Ο συντονισμός196 των διαδικασιών των κατευθύνσεων για την απασχόληση και των 

ΓΠΟΠ που ξεκίνησε το 2003 ολοκληρώθηκε το 2005 με την Αναθεώρηση της ΣτΛ. 

Υπό τις προτάσεις της Επιτροπής (European Commission 2005), η διαδικασία 

πλήρους συγχρονισμού τέθηκε σε εφαρμογή με την υιοθέτηση της πρώτης δέσμης 

των ολοκληρωμένων κατευθύνσεων για την ανάπτυξη και την απασχόληση το 2005 

(Brussels European Council, Conclusions 2005). 

Ο αρχιτεκτονικός πυρήνας της ανανεωμένης ΣτΛ ήταν η ενσωμάτωση των 

ευρωπαϊκών κατευθύνσεων για την απασχόληση και των ΓΠΟΠ σε μια ενιαία δέσμη 

είκοσι τεσσάρων ολοκληρωμένων κατευθύνσεων για την ανάπτυξη και την 

απασχόληση, διαιρεμένη σε τρία ξεχωριστά κεφάλαια (μακροοικονομία, 

μικροοικονομία και απασχόληση). Ο πρώτος τριετής κύκλος των ολοκληρωμένων 

κατευθύνσεων 2005-2008, μείωσε τον αριθμό των κατευθύνσεων για την 

απασχόληση (Council of the European Union 2005) μετά την μεταρρύθμιση του 2003 

από δέκα σε οκτώ στο όνομα της απλοποίησης και διατήρησε ως συνδετικό κρίκο 

ανάμεσά τους τις τρεις βασικές αρχές του 2003. Ο νέος τριετής κύκλος που 

διανύουμε (2008-2010) με απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (Brussels 

European Council 2008) διατήρησε την υπάρχουσα δομή και περιεχόμενο των 

κατευθύνσεων ως έχουν (βλέπε πίνακα 4.14, 4.15). Επιπλέον προς συμπλήρωση των 

κατευθύνσεων που αφορούν την απασχόληση, θεσπίζονται δείκτες διαιρούμενοι σε 

δείκτες ανάλυσης και δείκτες παρακολούθησης (EMCO 2008). Σε πλήρη 

ευθυγράμμιση με τη συγκεκριμένη αρχιτεκτονική τα ΕΣΔ για την Απασχόληση και η 

Κοινή Έκθεση για την Απασχόληση αποτελούν τμήματα στα Εθνικά Προγράμματα 

Μεταρρυθμίσεων της Λισσαβώνας των κρατών μελών και της ετήσιας Έκθεσης 

Προόδου της Λισσαβώνας που συντάσσει η Επιτροπή, ενώ παράλληλα η τελευταία 

συντάσσει τη Στρατηγική Έκθεση για την εκάστοτε τριετή περίοδο (European 

Commission 2007c) καθώς και το Κοινοτικό Πρόγραμμα για τη Λισσαβώνα 

(European Commission 2007d). 
 

 

  

                                                 
196 Στη διαδικασία του συντονισμού συμπεριλαμβάνονταν και οι Διαδικασίες του Κάρντιφ και της 
Κολωνίας (Εσωτερική Στρατηγική για την Αγορά). 
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Πίνακας 4.14 Οι ολοκληρωμένες κατευθύνσεις για την απασχόληση (2005-2008), (2008-2010) 

Κατεύθυνση 17 Να εφαρμοστούν πολιτικές απασχόλησης που θα στοχεύουν στην πλήρη απασχόληση, 
στη βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας στην εργασία και στην ενίσχυση της κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής. 
 
Κατεύθυνση 18 Να προωθηθεί μια προσέγγιση της εργασίας βασιζόμενη στον κύκλο ζωής. 
 
Κατεύθυνση 19 Να δημιουργηθούν αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, να ενισχυθεί η 
ελκυστικότητα της εργασίας και να καταστεί αυτή αποδοτική για όσους αναζητούν εργασία, 
συμπεριλαμβανομένων των μειονεκτούντων ατόμων και των άεργων. 
 
Κατεύθυνση 20 Να βελτιωθεί η κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας. 
 
Κατεύθυνση 21 Να προωθηθεί η ευελιξία σε συνδυασμό με την ασφάλεια της απασχόλησης και να 
μειωθεί ο κατακερματισμός της αγοράς εργασίας, λαμβανομένου δεόντως υπόψη του ρόλου των 
κοινωνικών εταίρων. 
 
Κατεύθυνση 22 Να εξασφαλιστεί ότι η εξέλιξη του κόστους της εργασίας και οι μηχανισμοί 
καθορισμού των μισθών ευνοούν την απασχόληση. 
 
Κατεύθυνση 23 Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο. 
 
Κατεύθυνση 24 Να προσαρμοστούν τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στις νέες απαιτήσεις 
ως προς τις δεξιότητες. 
Πηγή: European Commission (2007e) 

 

Δύο παρατηρήσεις επί της διαδικασίας χρήζουν αναφοράς: 

 

Πρώτον, οι ολοκληρωμένες κατευθύνσεις στην οικονομία και στην απασχόληση 

παραμένουν σταθερές τουλάχιστον για μια περίοδο τριών ετών, ενώ η ετήσια 

αξιολόγηση παραμένει ως έχει. Η αλλαγή αυτή αποδίδει μεγαλύτερη βαρύτητα στο 

στάδιο της εφαρμογής. Τα κράτη μέλη απαλλαγμένα από το βάρος της ετήσιας 

κατάρτισης των ΕΣΔ, μπορούν να εστιάσουν στην υλοποίηση που πλέον αποκτά 

χαρακτήρα μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού εναρμονισμένου με τη 

μακροπρόθεσμη προοπτική της ΣτΛ (Watt 2004:129). 

Δεύτερον, σε απόρροια του πρώτου διαμορφώνεται μια περίοδος «σχεδιασμού 

των κατευθύνσεων» (Απρίλιος – Ιούλιος) και μια «εφαρμογής» (Ιανουάριος – 

Μάρτιος), με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της άνοιξης να αποτελεί το ετήσιο κέντρο 

διαμόρφωσης των αποφάσεων, ορίζοντας την πορεία των οικονομικών και 

κοινωνικών πολιτικών για το επόμενο έτος. Της συνόδου προηγείται Τριμερής 

Σύνοδος των Κοινωνικών Εταίρων (Pochet 2005, Watt 2004). Η διαδικασία τους 

τριετούς κύκλου μπορεί να απεικονισθεί ως εξής: 

 



 330

Πίνακας 4.15 Η εξελικτική διαδικασία της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την Απασχόληση (1998-2010) 

1998: 4 Βασικές Δέσμες Δράσης  
         13 Κατευθύνσεις  
1999: 4 Πυλώνες 
         22 Κατευθύνσεις  
2000: 4 Πυλώνες  
        21 Κατευθύνσεις  
2001: 6 Οριζόντιοι Στόχοι  
          4 Πυλώνες  
        18 Κατευθύνσεις  
2002: 6 Οριζόντιοι Στόχοι  
          4 Πυλώνες  
          18 Κατευθύνσεις  
2003: 3 Βασικοί Στόχοι  
         10 Κατευθύνσεις  
2004: 3 Βασικοί Στόχοι  
         10 Κατευθύνσεις  
2005-08:    3 Βασικοί Στόχοι  
                   8 Κατευθύνσεις  
 2008-10:    3 Βασικοί Στόχοι  
                    8 Κατευθύνσεις  

Πηγή: Προσαρμοσμένο από Watt (2004) 

Διάγραμμα 4.2 Ο τριετής κύκλος της ΕΣΑ 

 

 
Σε ετήσια βάση: οι Εθνικές Εκθέσεις Εφαρμογής και η Ετήσια Έκθεση Αναφοράς Προόδου της 

Επιτροπής (στην οποία ενσωματώνεται η ετήσια Κοινή Έκθεση για την Απασχόληση) βάσει της 

οποίας το Συμβούλιο με πρόταση της Επιτροπής υιοθετεί συστάσεις ανά κράτος 

Πηγή: Επεξεργασία του γράφοντος  
 

Εαρινό Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο μελετά 
την Έκθεση της 
Επιτροπής και 
παρέχει τις 
πολιτικές 

κατευθύνσεις  

Συμβούλιο υιοθετεί 
τις  
Ολοκληρωμένες 
Κατευθύνσεις 
σύμφωνα με αρ.128 
της ΣΕΚ και τις 
κατευθύνσεις του 
Ε.Σ.

Τα κράτη μέλη 
παρουσιάζουν τα 
Εθνικά Προγράμματα 
Μεταρρυθμίσεων και 
η Επιτροπή το 
Κοινοτικό 
Πρόγραμμα της 
Λισσαβώνας  

Στρατηγική 
Έκθεση της 
Επιτροπής  
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4.5.3. Κρίσιμες παρατηρήσεις για την τρίτη περίοδο 

 

Στην Ανακοίνωση της Επιτροπής (European Commission 2008a) για τα βασικά 

σημεία της Έκθεσης για την απασχόληση του 2008, ανάμεσα στα άλλα η Επιτροπή 

παρατηρεί μια αύξηση της καθαρής ανάπτυξης της απασχόλησης κατά 3,5 

εκατομμύρια θέσεις το 2007, με σαφείς όμως αφενός τάσεις επιβράδυνσης κατά το 

πρώτο εξάμηνο του 2008 και αφετέρου με αυξημένο κίνδυνο περιορισμού της 

τουλάχιστον σε μεσοπρόθεσμη βάση λόγω των οικονομικών συνεπειών της κρίσης. 

Διατηρείται η αντισταθμιστική τάση ανάμεσα στην απασχόληση και την 

παραγωγικότητα σε μεσοπρόθεσμη βάση, που ωστόσο ελπίζει ότι μπορεί να 

μετριαστεί με το κατάλληλο μείγμα πολιτικής της ευελισφάλειας, που αποτελεί 

κεντρική έννοια στην ανάκαμψη της απασχόλησης και τη θετική απάντηση στην 

«εξάλειψη παλαιών βεβαιοτήτων των ευρωπαϊκών αγορών εργασίας» (European 

Commission 2008a:9). 

Στο κείμενο της Κοινής Έκθεσης για την απασχόληση 2007-08 (Council of the 

European Union 2008, Joint Employment Report), επισημαίνεται η ανάγκη 

διεξοδικής προσέγγιση της ευελισφάλειας εν όψει της επίμονης διαρθρωτικής 

ανεργίας, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας των αγορών εργασίας Με δεδομένη 

την κατάτμιση των αγορών εργασίας, η πολιτική απορρύθμισης της αγοράς για να 

ενθαρρυνθεί η είσοδος νέων εργαζομένων και η διευκόλυνση των συμβατικών 

επιλογών προτείνονται ως ενδεδειγμένες λύσεις. 

Το περιεχόμενο των σταχυολογημένων διαπιστώσεων της Επιτροπής αποτελεί 

ενδεικτικό μιας τάσης που εδραιώνεται στα θέματα της απασχόλησης και που 

επηρεάζει τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας της ΕΣΑ κατά την περίοδο που 

διανύουμε. Αν και βρισκόμαστε στο μέσο της τριετούς περιόδου 2008-2010 και είναι 

νωρίς για αποτίμηση της ΕΣΑ, μπορούμε να παρατηρήσουμε τρία χαρακτηριστικά: 

 

• το πρώτο χαρακτηριστικό διαμορφώνεται στον τρόπο προσέγγισης της θεματικής 

της απασχόλησης. Μπορούμε να διαπιστώσουμε την ύπαρξη δύο βασικών 

διαστάσεων: (α) ο πυρήνας της ΕΣΑ περιορίζεται στη διαμόρφωση ευέλικτων 

αγορών εργασίας που ενισχύουν την προσφορά εργασίας, διακινδυνεύοντας τα 

θέματα κοινωνικής συνοχής, ταιριάζοντας στις αναφορές περί νεοφιλελεύθερου 

προσανατολισμού των κοινωνικών πολιτικών και πολιτικών απασχόλησης της 
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Ένωσης (Raveaud 2007, Leibfried and Pierson 2000a, Scharpf 2002, Streeck 

1995). Επιπλέον επιβεβαιώνεται και η διαπίστωσή στα χαρακτηριστικά της 

δεύτερης περιόδου περί επικράτησης της έννοιας της «απασχολησιμότητας» ως 

προμετωπίδας της ΕΣΑ, (β) μέσω της θεσμοποίησης της ΕΣΑ και του τρόπου 

ανάπτυξης του προγράμματος των μεταρρυθμίσεων επιδιώκεται η 

αποπολιτικοποίηση του θέματος της απασχόλησης, θέμα ωστόσο κατά βάση 

πολιτικό. Η Ένωση επιδιώκει την προώθηση της ιδέας των κοινών προβλημάτων 

και της κοινής δέσμης λύσεων τους εκτός του εσωτερικού πολιτικού κύκλου και 

του πολιτικού θεματολογίου των κρατών μελών (Jepsen and Serrano Pascual 

2006). Η υιοθέτηση της χρονικής διάστασης είτε της δεκαετούς στην περίπτωση 

της ΣτΛ είτε της τριετούς στα προγράμματα της απασχόλησης, αποτελεί 

εγχείρημα απελευθέρωσης των θεμάτων της απασχόλησης από την άμεση εθνική 

συγκυρία (κατά τρόπο αντίστοιχο της ΟΝΕ και των κριτηρίων) (Goetschy 

2003b:24). Ωστόσο, η απουσία της διάστασης των ζητημάτων αναδιανομής που 

συμπληρώνουν τις παραπάνω θεματικές (Begg 2008:434) και εγείρονται από 

αυτές καθιστά την προσέγγιση της Ένωσης τουλάχιστον ατελή,  

• το δεύτερο χαρακτηριστικό εντοπίζεται στην επιθυμία των κρατών μελών να 

διατηρήσουν τον έλεγχο της διαδικασίας. Η μεταρρύθμιση του 2003 κατέδειξε ότι 

τα κράτη μέλη δεν επιθυμούν να βρεθούν σε μια κατάσταση πλήρους 

τεχνοκρατικής προσέγγισης στα ζητήματα της απασχόλησης. Η απόρριψη του 

μεγαλύτερου μέρους των δεικτών που πρότεινε η Επιτροπή σε συνδυασμό με την 

απομειωμένη ισχύ του αιτήματος διεύρυνσης της συμμετοχής όπως τελικώς το 

έθεσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, υποδήλωναν την πρόθεση αποφυγής 

ανεξέλεγκτων πιέσεων. Η δεύτερη Έκθεση του Kok για τη ΣτΛ (Kok et al. 2004), 

έδινε καθοδηγητικό προβάδισμα στην Επιτροπή, ενώ υιοθετούσε τη λογική της 

δημοσιοποίησης των μη συμμορφουμένων σκέψεις που τελικώς δεν έγιναν 

αποδεκτές από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (Pochet 2005:31). Η ύπαρξη της 

Επιτροπής Απασχόλησης και η ανάγκη επίτευξης ισορροπιών έστω και υπό τη 

μορφή των ειδικών πλειοψηφιών εξισορροπεί το δικαίωμα πρωτοβουλίας της 

Επιτροπής, δίνοντας τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να ασκούν συγκεκριμένη 

επιρροή στις δεσμεύσεις που πρόκειται να αναλάβουν (Watt 2004:133). Το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διατήρησε τον έλεγχο τόσο της Συνόδου της Λισσαβώνας 

όσο και του επαναπροσδιορισμού της ΕΣΑ. Την περίοδο που διανύουμε, οι 

κυβερνήσεις των κρατών μελών επιχειρούν να μειώσουν τους άτυπους χώρους σε 
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ενωσιακό επίπεδο, ευνοώντας μηνύματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην 

προώθηση των εθνικών τους προγραμμάτων μεταρρύθμισης (Pochet 2006:82),  

• το τρίτο χαρακτηριστικό και ίσως το σπουδαιότερο εστιάζεται στην ύπαρξη μιας 

ανισορροπίας ανάμεσα στην οικονομική ολοκλήρωση και την κοινωνική 

ολοκλήρωση, με εμφανή αντίκτυπο στις ολοκληρωμένες κατευθύνσεις των 

τριετών προγραμμάτων. Η περίοδος που διανύουμε αναδεικνύει δύο διαστάσεις 

αυτής της ανισορροπίας: (α) η ύπαρξη και η αντοχή του Συμφώνου Σταθερότητας 

ως θεμέλιου λίθου της οικονομικής ολοκλήρωσης ακόμα και εν όψει της μεγάλης 

κρίσης που διανύουμε δείχνει κυριαρχεί επί της ΣτΛ. Η προτεραιότητα των 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων επί των κοινωνικών στόχων και των στόχων της 

απασχόλησης έστω και με βραχυπρόθεσμη προοπτική, δημιουργεί τάσεις 

ιεράρχησης πολιτικών παρά προϋποθέσεις γνήσιου συντονισμού (Goetschy 

2003b:28), με αποτέλεσμα την προτεραιότητα της οικονομίας επί της 

απασχόλησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η χρηματοδότηση των 

κατευθύνσεων για την απασχόληση στη μεταρρύθμιση του 2003, με την απάλειψη 

της πρότασης περί «κατανομής επαρκών πόρων για την εφαρμογή των 

κατευθύνσεων απασχόλησης» στην πρόταση της Επιτροπής ‘The future of the 

European Employment Strategy’ (European Commission 2003) και την 

αντικατάστασή της με την πρόταση περί «διαφανούς και στη βάση οφέλους–

κόστους χρηματοδότησης» με την επισήμανση του πλαισίου περί υγιούς 

δημοσιονομικού πλαισίου (Watt 2004:131), (β) o συγχρονισμός και η διάχυση σε 

ένα σώμα των κατευθύνσεων οικονομίας και απασχόλησης σε συνδυασμό με την 

παραπάνω παρατήρηση δείχνει τουλάχιστον προς το παρόν η πρωτοκαθεδρία της 

οικονομικής πολιτικής να επιδρά στις πολιτικές προτεραιότητες των κρατών 

μελών, κάτι που αποτυπώνεται ευκρινώς στα Εθνικά Μεταρρυθμιστικά 

Προγράμματα των κρατών μελών. Οι ΓΠΟΠ έστω και μέσα από το σώμα των 

ολοκληρωμένων κατευθύνσεων λειτουργούν στη λογική του «επόπτη» είτε 

ενσωματώνοντας στόχους των άλλων ΑΜΣ, τονίζοντας την αναγκαιότητα 

σεβασμού στο Σύμφωνο Σταθερότητας είτε προωθώντας την έννοια της 

απασχολησιμότητας σε σχέση με τη μείωση της ανεργίας. Οι ΓΠΟΠ 

αναπτύσσοντας ένα αυστηρό νομισματικό πλαίσιο που τονίζει τη μείωση των 

δημοσιονομικών ελλειμμάτων, τη φορολογία και τον ανταγωνισμό των αγορών 

υπεισέρχονται και στις κατευθύνσεις της απασχόλησης. Στην πέμπτη κατεύθυνση 

απασχόλησης ζητείται από τα κράτη μέλη να «διασφαλίσουν ότι οι εξελίξεις που 
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αφορούν τους μισθούς θα πρέπει να είναι συνεπείς με την μακροοικονομική 

σταθερότητα και την ανάπτυξη». Η παρατήρηση αυτή ισοδυναμεί με ονομαστικές 

αυξήσεις και εργατικά κόστη κατώτερα ή ισοδύναμα των κερδών 

παραγωγικότητας. Η μετριοπαθής μισθολογική πολιτική ακολουθείται από τα 

κράτη μέλη και χαρακτηρίζεται από την Επιτροπή ως πολιτική «φιλική» για την 

απασχόληση (Raveaud 2007:428).197 Επιπλέον σε αυτή τη διάσταση πρέπει να 

αναφερθεί και η ύπαρξη ενός ομογενοποιημένου γνωσιακού πλαισίου που 

διακρίνει τις ΓΠΟΠ και τους φορείς αυτών, σε σχέση με τις διαφοροποιημένες 

αντιλήψεις που συνυπάρχουν στα θέματα της απασχόλησης (De la Porte and 

Pochet 2002a). 

 

Πίνακας 4.16 Βασικά δημοσιονομικά μεγέθη (%) Ε.Ε. (2001-2008)198 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Οικονομική μεγέθυνση 
(μεγέθυνση ΑΕΠ) 2.0 1.2 1.3 2.5 1.9 3.1 2.9 

 
 
0.9 

 
Δείκτης ανεργίας 8.5 8.9 9.0 9.0 8.9 8.2 7.1 

 
7.6 

Πληθωρισμός  2.2 2.1 2.0 2.0 2.2 2.2 2.3 
 
3.7 

Ανάπτυξη απασχόλησης  1.4 0.7 0.5 0.8 1.1 1.7 1.8 
 
0.9 

Δείκτης απασχόλησης  64.1 64.2 64.5 64.8 64.0 64.9 65.4 
 
65.9 

Δείκτης απασχόλησης 
ηλικιωμένων εργαζομένων 38.8 40.2 41.7 42.5 42.6 43.7 44.7 

 
45.6 

Δαπάνες σε Έρευνα και 
Τεχνολογία ως ποσοστό του 
ΑΕΠ 1.86 1.87 1.86 1.82 1.82 1.84 1.83  

 
 
: 

Δείκτης μακροχρόνιας 
ανεργίας  3.1 3.1 3.3 3.4 : 3.7 3.0 

 
2.6 

Πηγή: Eurostat  

 

Η ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών κατευθύνσεων για την απασχόληση με τις 

ΓΠΟΠ μείωσε την ορατότητα συντονισμού της πολιτικής απασχόλησης τόσο σε 

εθνικό όσο και σε επίπεδο Ένωσης, με άμεσο αποτέλεσμα τη μειωμένη ικανότητα σε 

επίπεδο παρακολούθησης. Τα περισσότερα κράτη μέλη δεν δομούν τα ΕΠΜ στη 

                                                 
197 Η μετριοπαθής μισθολογική πολιτική αμφισβητείται από παραδοσιακές οικονομικές σχολές στη 
λογική πρόκλησης ενός αέναου κύκλου χαμηλής κατανάλωσης, χαμηλής ζήτησης, μειωμένων 
επενδύσεων, χαμηλής κερδοφορίας και άρα αύξησης της ανεργίας. Ανάμεσα σε άλλες μελέτες για τις 
επιπτώσεις μια μετριοπαθούς μισθολογικής πολιτικής βλέπε Huffschmid (2005).  
198 Eurostat 2009 Structural Indicators 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/structural_indicators/indicators/short_list 
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βάση των ολοκληρωμένων κατευθύνσεων για την απασχόληση. Μόνο έξι από τα 

είκοσι πέντε κράτη μέλη παρείχαν πλήρη στοιχεία για τους υπάρχοντες δείκτες 

απασχόλησης, ενώ ελάχιστα καταγράφουν την πρόοδο στους στόχους των 

ενεργητικών πολιτικών της ΕΣΑ, του Συμφώνου για τα δύο φύλα και τις στρατηγικές 

για τη δια βίου μάθηση. Η ορατότητα παρακολούθησης μειώνεται ακόμα και στο 

Πρόγραμμα της Αμοιβαίας Μάθησης του 2005, αφού η ετερότητα στη δομή των 

ΕΠΜ προκαλεί μειωμένη πληροφόρηση ανάδρασης Zeitlin (2008:438). 

Υπό αυτή τη λογική, το επιχείρημα του Scharpf (2002) για «συνταγματική 

ασυμμετρία» ανάμεσα στην οικονομική και κοινωνική διάσταση της Ένωσης που 

εκδηλώνεται στη λογική της διακυβέρνησης της απασχόλησης που βασικό της 

εργαλείο είναι ο «ήπιος συντονισμός» σε σχέση με τη λογική του «κεκτημένου» που 

κυριαρχεί στην οικονομία καθίσταται επίκαιρο και συμβαδίζει με την 

επιχειρηματολογία του Offe (2003), για προώθηση των οικονομικών αξιών μέσω ενός 

ανανεωμένου θεματολογίου που αποσταθεροποιεί ή και καταργεί θεσμικά σχήματα 

ενσωματωμένα στα εγχώρια συστήματα κοινωνικής ευημερίας.  

Για τον Scharpf (2002:654-655), η «συνταγματική ασυμμετρία» ανάμεσα στην 

οικονομική και κοινωνική διάσταση οδηγεί σε μια μόνο διαθέσιμη επιλογή υπό το 

κοινοτικό δίκαιο, τις στρατηγικές τόνωσης της προσφοράς που σχετίζονται με 

φοροελαφρύνσεις, απορρύθμιση και ευελιξία στις σχέσεις εργασίας. Παρατηρεί ότι οι 

τρεις από τους τέσσερις αρχικούς πυλώνες της ΕΣΑ έχουν απορροφηθεί στη ΣτΛ που 

διακρίνεται από μια νεοφιλελεύθερη διάθεση. Όπως εξηγεί (Scharpf 2002:654-655): 

 

Κατά αυτό τον τρόπο, η απασχολησιμότητα έγκειται στη βελτίωση των 

δεξιοτήτων και των κινήτρων των ανέργων για εργασία, η 

επιχειρηματικότητα προσεγγίζεται ως τρόπος άρσης των εμποδίων για 

την εκκίνηση μιας επιχείρησης και η προσαρμοστικότητα κατά βάση για 

την απορρύθμιση της προστασίας της απασχόλησης . 
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Πίνακας 4.17 Επίπεδα απασχόλησης (%) Ε.Ε. 27 (2008)199 

 Employment Rate Male                 Female 
 
Belgium 62.4 68.6 56.2 
Bulgaria 64.0 68.5 59.5 
Czech Republic 66.6 75.4 57.6 
Denmark 78.1 81.9 74.3 
Germany 70.7 75.9 65.4 
Estonia 69.8 73.6 66.3 
Ireland 67.6 74.9 60.2 
Greece 61.9 75.0 48.7 
Spain 64.3 73.5 54.9 
France 65.2 69.8 60.7 
Italy 58.7 70.3 47.2 
Cyprus 70.9 79.2 62.9 
Latvia 68.6 72.1 65.4 
Lithuania 64.3 67.1 61.8 
Luxembourg 63.4 71.5 55.1 
Hungary 56.7 63.0 50.6 
Malta 55.2 72.5 37.4 
Netherlands 77.2 83.2 71.1 
Austria 72.1 78.5 65.8 
Poland 59.2 66.3 52.4 
Romania 59.0 65.7 52.5 
Slovenia 68.6 72.7 64.2 
Slovakia 62.3 70.0 54.6 
Finland 71.1 73.1 69.0 
Sweden 74.3 76.7 71.8 
UΚ 71.5 77.3 65.8 
EU27 65.9 72.8 59.1 
Με έντονη ένδειξη τα κράτη μέλη που έχουν εκπληρώσει το στόχο της απασχόλησης του 70% 
Πηγή: Eurostat  

 

Πίνακας 4.18 Επίπεδα ανεργίας (%) Ε.Ε. 27 προ οικονομικής κρίσης (2007) και κατά τη διάρκεια 

(2008) και 2009 (Σεπτέμβριος)200 

 2007 2008 2009  

EU27 7.1 7.0 9.2  

Belgium 7.5 7.0 7.9  
Bulgaria 6.9 5.6 7.6  
Czech Republic 5.3 4.4 7.  
Denmark 3.8 3.3 6.4  
Germany 8.4 7.3 7.6  
Estonia 4.7 5.5 13.3(Ιούνιος)  

                                                 
199 Eurostat 2009 Employment Rate by Gender -% 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tsiem010&la
nguage=en 
200 Harmonised unemployment rate by gender – total % (SA) 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=teilm020&tableSelectio
n=1&plugin=1 
Unemployment rate by gender  
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsiem110&plugi
n=1 
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Ireland 4.6 6.3 13.0  
Greece 8.3 7.7 9.2 (Ιούνιος)  
Spain 8.3 11.3 19.3  
France 8.3 7.8 10.0  
Italy 6.1 6.8 7.4 (Ιούνιος)  
Cyprus 4.0 3.8 5.9  
Latvia 6.0 7.5 19.7  
Lithuania 4.3 5.8 13.8(Ιούνιος)  
Luxembourg 4.2 4.9 6.6  
Hungary 7.4 7.8 9.7  
Malta 6.4 5.9 7.2  
Netherlands 3.2 2.8 3.7  
Austria 4.4 3.8 4.8  
Poland 9.6 7.1 8.2  
Portugal 8.1 7.7 9.2  
Romania 6.4 5.8 6.4 (Ιούνιος)  
Slovenia 4.9 4.4 5.9  
Slovakia 11.1 9.5 12.0  
Finland 6.9 6.4 8.6  
Sweden 6.1 6.2 8.7  
UΚ 5.3 5.6 7.8(Αύγουστος)  
Πηγή: Eurostat  

 

4.6. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση ως νέα μέθοδος 

διακυβέρνησης 

 

Οι Jacobsson και Vifell (2007a), παρατήρησαν ότι η ΕΣΑ έχει τρεις βασικούς 

στόχους, τη συνεργασία των δρώντων, το συντονισμό των εθνικών πολιτικών 

απασχόλησης και τη σύγκλιση στη βάση των αποτελεσμάτων και μια βασική 

φιλοδοξία, να γεφυρώσει τις διχοτομίες της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής δηλαδή 

την επικουρικότητα έναντι της υπερεθνικότητας και της φιλελεύθερη ευελιξία έναντι 

της σοσιαλδημοκρατικής αλληλεγγύης στην οργάνωση της αγοράς εργασίας. Η 

διαδρομή της ΕΣΑ όπως εκδιπλώθηκε σε συνδυασμό με τις κρίσιμες παρατηρήσεις 

που διαπιστώθηκαν, είναι ενδεικτικές της τεράστιας πρόκλησης που εμπεριέχει η 

εκπλήρωση των παραπάνω στόχων και φιλοδοξιών. 

Αν και το ξεκίνημα της ΕΣΑ χαρακτηρίστηκε ως η συμπληρωματική διάσταση 

στην οικοδόμηση της διαδικασίας της ΟΝΕ, σύντομα η ΕΣΑ απέκτησε μια ιδιαίτερη 

δυναμική ικανή να αποτελέσει το αντικείμενο ενδιαφέροντος στη συζήτηση που 

συνδέεται με τις μορφές της διακυβέρνησης στην Ένωση. Η Goetschy(1999:130) 

ήταν η πρώτη που χαρακτήρισε την ΕΣΑ ως την «ποιοτική αλλαγή» σε σχέση με τις 

προηγούμενες μορφές διακυβέρνησης στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής, θέση που 
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αναπτύχθηκε στη συνέχεια από ακαδημαϊκούς και πολιτικούς που προσδιόριζαν την 

ΕΣΑ ως «νέο» εργαλείο διακυβέρνησης και μια καινοτόμο ρυθμιστική προσέγγιση 

εντός της Ένωσης. Με τις περισσότερες αναλύσεις να εστιάζουν στην απόκλιση από 

την παραδοσιακή Κοινοτική Μέθοδο και από τις μορφές «σκληρού» δικαίου καθώς 

και στην ανάπτυξη των βασικών διαστάσεων της ΕΣΑ την ετεραρχική συμμετοχή 

δρώντων, τη διαδικασία διαμόρφωσης πολιτικής με νέο τρόπο επίλυσης των 

προβλημάτων, τον εθελοντικό χαρακτήρα, την επικουρικότητα, τη μάθηση, την 

ευελιξία, τις βέλτιστες πρακτικές, τη χρήση σημείων αναφοράς και τους κάθετους και 

οριζόντιους τρόπους ολοκλήρωσης (Scott and Trubek 2002, Borrás and Jacobsson 

2004),  η ΕΣΑ ως μέθοδος διακυβέρνησης έρχεται να ανταποκριθεί σε δύο βασικές 

θεωρητικές αναλύσεις.  

Η πρώτη αναφέρεται στην πολυεπίπεδη προσέγγιση της διακυβέρνησης, που 

προσλαμβάνει την Ένωση ως πολυεπίπεδη πολιτεία που αποτελείται από αρκετά 

επίπεδα κυβέρνησης και διακυβέρνησης, στα πλαίσια των οποίων οι αρμοδιότητες 

και οι διαδράσεις δρώντων επικαλύπτονται, οι κυβερνητικοί, οι μη κυβερνητικοί 

δρώντες και οι υπο-εθνικοί παράγοντες δρουν σε διασυνδεόμενα πεδία με ευκαιρίες 

συμμετοχής και επιρροής (Marks, Hooghe and Blank 1996).  

Η δεύτερη αναφέρεται στη λειτουργική διάσταση της ολοκλήρωσης, 

προσλαμβάνοντας την ΕΣΑ ως ανταπόκριση στα προβλήματα συντονισμού της 

πολυεπίπεδης πολιτείας, ως αποτέλεσμα των μη μεταφερόμενων ή των 

καθυστερήσεων της μεταφοράς αρμοδιοτήτων, της ανάγκης συντονισμού πολλαπλών 

δρώντων στα στάδια διαμόρφωσης και εφαρμογής, καθώς και της αυξανόμενης 

αλληλεξάρτησης των πεδίων πολιτικής (Borrás and Jacobsson 2004). Κοινή βάση 

πρόσληψης της ΕΣΑ στα δύο θεωρητικά πεδία αποτελούν οι μηχανισμοί της 

διαδικασίας μάθησης και της διαβούλευσης–συμμετοχής. 

Είτε στο πλαίσιο μιας λειτουργικής προσέγγισης θεραπείας των ατελειών 

διάχυσης, είτε ως απόκριση στις θεσμικές πιέσεις της ενωσιακής αρχιτεκτονικής, η 

ΕΣΑ όπως αναλύθηκε ανωτέρω εμφανίζει οχτώ χαρακτηριστικά, που τελούν σε 

πλήρη εναρμόνιση με την τυπολογία που αναπτύξαμε στο τρίτο κεφάλαιο της 

παρούσας διατριβής: 

 

• η ΕΣΑ αποτελεί μια διαδοχική διαδικασία (Goetschy 1999:25) που ενθαρρύνει το 

συντονισμό μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης. Πρόκειται για μια 

διαδικασία που εμπεριέχει σχέσεις δρώντων αμφίδρομες από τη βάση προς τα 
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πάνω και αντιστρόφως, μεταξύ επιπέδων (τοπικό, εθνικό και ενωσιακό) και 

μεταξύ δρώντων (Ένωση, κράτη μέλη, περιφέρειες κοινωνικοί εταίροι και ΜΚΟ). 

Οι αποτελεσματικές μεταρρυθμίσεις στο πεδίο της απασχόλησης και η γενικότερη 

επιτυχία της στρατηγικής επί της απασχόλησης κρίνεται όχι μόνο στις προθέσεις 

,αλλά και στην εφαρμογή της σε εθνικό και τοπικό επίπεδο που πρέπει να τελεί σε 

πλήρη ευθυγράμμιση με τις πολιτικές της Ένωσης. Προκειμένου η στρατηγική να 

καταστεί αποτελεσματική έχουν αναπτυχθεί δύο βασικές διαστάσεις 

συντονισμού. Αφενός αυτής των συνδέσμων συνεργασίας μεταξύ κοινωνικών και 

πολιτικών εταίρων (ενωσιακοί θεσμοί, κυβερνήσεις κοινωνικοί εταίροι). 

Αφετέρου εκείνης της εντατικής θεσμικής συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων 

φορέων είτε σε επίπεδο Ένωσης (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σχηματισμοί του 

Συμβουλίου των Υπουργών), μεταξύ του Συμβουλίου (Συμβούλιο Οικονομικών 

Υποθέσεων, Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Παιδείας) και των 

διαφόρων Επιτροπών (Επιτροπή Απασχόλησης, Επιτροπή Κοινωνικής 

Προστασίας, Επιτροπή Οικονομικών), μεταξύ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και 

του Συμβουλίου, μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων της Επιτροπής 

(απασχόλησης/κοινωνικής προστασίας, εκπαίδευσης, εσωτερικής αγοράς, 

οικονομίας, καινοτομίας), είτε σε εθνικό επίπεδο μεταξύ των διαφόρων 

Υπουργείων. Ο συντονισμός αυτός πεδίων και δρώντων έχει πέντε βασικές 

διαστάσεις: (α) το ευρύ αυτό δίκτυο αυξάνει τη νομιμοποίηση τόσο των 

αποφάσεων (μεγαλύτερη συμμετοχή) όσο και των αποτελεσμάτων (καλύτερες 

επιδόσεις αναμένονται) (Scharpf 1999:54), (β) ενθαρρύνει την πολιτική δέσμευση 

των κρατών μελών σε διαδικασίες διαμόρφωσης πολιτικής, δημιουργώντας 

συνθήκες καλύτερου ελέγχου, αποδοχής και εφαρμογής των κατευθύνσεων 

απασχόλησης, (γ) αναδύει εθνικές προτεραιότητες πολιτικής στο ενωσιακό 

θεματολόγιο, (δ) συνθέτει αποφάσεις εγγύτερα στις εθνικές ιδιομορφίες 

συμβάλλοντας και στη βελτίωση του σταδίου της εφαρμογής και (ε) δημιουργεί 

πεδία συνεργασίας δρώντων με διαφορετικούς προσανατολισμούς (Συμβούλιο 

Οικονομικών Υποθέσεων και Συμβούλιο Κοινωνικών Υποθέσεων και 

Απασχόλησης). Τα Εθνικά Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων και οι 

ολοκληρωμένες κατευθύνσεις αποτελούν τα μέσα συγκρότησης των μηχανισμών 

σύνδεσης τοπικού, εθνικού και υπερεθνικού επιπέδου. Ο βαθμός επιτυχίας τους 

θα κριθεί κατά βάση από δύο συνθήκες, την επιθυμία των κρατών μελών που 



 340

ελέγχουν τη διαδικασία να αλλάξουν τις εθνικές τους πολιτικές και το βαθμό 

ενσωμάτωσης του περιφερειακού και τοπικού επιπέδου στη διαδικασία, 

•  το δεύτερο βασικό χαρακτηριστικό που ανέπτυξε η ΕΣΑ, είναι η διατομεακή 

προσέγγιση σε συνδυασμό με την υπέρβαση των θεσμικών ορίων. Η ΕΣΑ 

επιχειρεί να δημιουργήσει συνδέσμους μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων 

διαμόρφωσης πολιτικής και των διαφορετικών πεδίων πολιτικής που η θεματική 

της απασχόλησης αναπόφευκτα αγγίζει. Άλλωστε η έννοια της 

απασχολησιμότητας επιζητά ολοκληρωμένες προσεγγίσεις. Για παράδειγμα, πέρα 

από την κλασσική περίπτωση της διάδρασης της απασχόλησης με την οικονομία 

που σε επίπεδο πολιτικής εκφράζεται μέσα από το συντονισμό των ΓΠΟΠ και 

των κατευθύνσεων απασχόλησης, η δημιουργία θέσεων απασχόλησης συνδέεται 

άμεσα τόσο με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία που εμπίπτουν στο 

χώρο της μικροοικονομίας, όσο και με την κατάρτιση των εργαζομένων θέμα που 

εμπίπτει στην πολιτική της εκπαίδευσης. Οι ολοκληρωμένες κατευθύνσεις 

επιχειρούν να υιοθετήσουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, όπου το κράτος όπως 

περιγράφει ο Koch (2008:267), καλείται να αναλάβει ένα οργανωτικό ρόλο 

ενεργού χαρακτήρα ακόμα και σε περιπτώσεις όπως η καλλιέργεια ενός 

επιχειρηματικού κλίματος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ωστόσο θα πρέπει 

να τονιστεί και η άλλη όψη αυτής της ολοκλήρωσης, η μειωμένη ισχύς των 

αυτόνομων στόχων των πεδίων (Goetschy 2003b:26),  

• το τρίτο χαρακτηριστικό συνδέεται με την προώθηση των νέων μεθόδων 

εργασίας. Η ΕΣΑ αποτελεί ένα επεξεργασμένο εργαλείο εκσυγχρονισμού 

διαμόρφωσης δημόσιας πολιτικής μέσω διαχείρισης στόχων και προθεσμιών, 

καλλιεργώντας το πνεύμα της αξιολόγησης της ποιοτικής και ποσοτικής 

εφαρμογής των ενωσιακών κατευθύνσεων και των στοχεύσεων. Ως μέθοδος 

εργασίας, η ΕΣΑ συμβάλλει στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των 

πολιτικών απασχόλησης μέσω: της θέσπισης εξωτερικών περιορισμών και 

επίτευξης στόχων εντός προσδιορισμένων χρονοδιαγραμμάτων, της 

ευθυγράμμισης των στόχων αυτών στις καλύτερες εθνικές επιδόσεις, της 

υιοθέτησης δεικτών ελέγχου και σημείων αναφοράς (66 δείκτες ελέγχου για την 

περίοδο 2008-2010) που διευκολύνουν την εθνική σύγκριση, της βασάνου της 

αξιολόγησης μέσω των διαδικασιών παρακολούθησης (Εκθέσεις Επιτροπής, 

Κοινές Εκθέσεις Συμβουλίου και Επιτροπής, Εθνικά Προγράμματα 
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Μεταρρυθμίσεων) και της δυνατότητας προσαρμογής και στοχευμένων 

βελτιώσεων μέσω του εργαλείου των συστάσεων,  

• το τέταρτο χαρακτηριστικό συνδέεται με τη δυνατότητα διεύρυνσης του 

θεματολογίου πολιτικής της Ένωσης. Η θεματική της απασχόλησης αν και 

αποτελεί ένα «ευαίσθητο» πεδίο πολιτικής για τα κράτη μέλη, ωστόσο η ΕΣΑ 

αποτελεί ευκαιρία επέκτασης της Ένωσης έστω και απομειωμένου χαρακτήρα, 

συμβάλλοντας όμως θετικά στην ενδυνάμωση της διάστασης της ολοκλήρωσης 

του πολιτικού εγχειρήματος της Ένωσης,  

• το πέμπτο χαρακτηριστικό συνδέεται με τη συμπλήρωση του κενού ανάμεσα στην 

προσέγγιση του κοινοτικού κεκτημένου και του διακυβερνητισμού. Οι Trubek, 

Cotrell και Nance (2005) ευστόχως παρατηρούν ότι αφενός η ΕΣΑ εμπίπτει στο 

«ήπιο» δίκαιο, υπό την έννοια οι κατευθύνσεις δεν είναι δεσμευτικές και δεν 

υπάρχει δυνατότητα υπαγωγής στο ΔΕΚ και αφετέρου τέμνοντας πεδία του 

«σκληρού δικαίου», η ΕΣΑ δημιουργεί συνθήκες αλληλόδρασης υβριδικής 

μορφής. Για παράδειγμα, οι διακρίσεις στο χώρο εργασίας ρυθμίζονται από 

διατάξεις οδηγιών ενώ αποτελούν παράλληλα πεδίο δράσης των κατευθύνσεων, 

με άλλα λόγια δημιουργούνται συνθήκες υβριδικής συγκέντρωσης. Η ΕΣΑ 

αποτελεί παράδειγμα της ανάδυσης ενός νέου προτύπου πολιτικής, που καλείται 

να ανταποκριθεί στις περιπλοκότητες της Ένωσης σε μια περίοδο αυξανόμενων 

αβεβαιοτήτων (Kerwer and Eberlein 2004). Η ΕΣΑ αναπτύσσοντας τα 

χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην παρούσα ενότητα και με κεντρικό άξονα 

τη θέσπιση σημείων αναφοράς, το σεβασμό στην αρχή της επικουρικότητας και 

τη συμμετοχή σε μια πολυεπίπεδη διάσταση, ευθυγραμμίζεται με την προσέγγιση 

της «νέας διακυβένησης» όπως την προσδιορίζουν οι Scott και Trubek (2002:5-6) 

συμμετοχή, διανομή ισχύος, πολυεπίπεδη ολοκλήρωση, ετερότητα, αποκέντρωση, 

διαβούλευση, ευελιξία, πειραματισμός και δημιουργία γνώσης, 

• το έκτο χαρακτηριστικό συνδέεται με την ενθάρρυνση της σύγκλισης υπό την 

προϋπόθεση του σεβασμού στην ετερότητα. Οι εθνικές εμπειρίες απέναντι στην 

ανεργία σε συνδυασμό με τα υιοθετηθέντα πρότυπα καπιταλιστικής ανάπτυξης, 

καταδεικνύουν ότι όλα τα κράτη μέλη δεν αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα ή 

με την ίδια ένταση. Αν και θεωρούνται δεδομένες οι διαφορετικές εθνικές 

παραδόσεις, τα διοικητικά πρότυπα, οι θεσμικές δομές των βιομηχανικών 

σχέσεων και πάνω από όλα η επιθυμία των κρατών μελών να μην εκχωρήσουν 
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τον πυρήνα των αρμοδιοτήτων τους επί της πολιτικής απασχόλησης, η ΕΣΑ 

επιδιώκει μια μερική σύγκλιση όχι τόσο στη βάση των πολιτικών όσο στη βάση 

των αποτελεσμάτων (Trubek and Mosher 2003b:81). Οι Ruberry Lehndorrf και 

Bosch (2008:500) διαφοροποιούνται σε αυτό το σημείο, θεωρώντας ότι η 

σύγκλιση που διαπιστώνεται προκαλείται στο επίπεδο του προσανατολισμού του 

πολιτικού θεματολογίου με τη διείσδυση της ορολογίας της απασχολησιμότητας 

στην εθνική συζήτηση (ευελιξία, κοινωνική συνεργασία ενεργητικές πολιτικές). Η 

ΕΣΑ αποτελεί τρίγωνο συμφιλίωσης της αρχής της επικουρικότητας201 εν όψει 

της ετερότητας των κοινωνικών θεσμών, της απροθυμίας μεταφοράς επιπλέον 

αρμοδιοτήτων και της ανάγκης για συνεργασία, που προκύπτει αφενός από τη 

φύση των προβλημάτων και αφετέρου από την πιθανότητα να τεθούν σε κίνδυνο 

τα εγχειρήματα και τα οφέλη του κοινού νομίσματος και της ενιαίας αγοράς. Η 

ΕΣΑ υιοθετεί ως συνιστώσα της ολοκλήρωσης την εθνική ετερότητα μέσω της 

προώθησης της διαδικασίας της μάθησης και της συμμετοχής (Goetschy 

2003b:27). Η λογική της μεθοδολογίας της θέσπισης των δεικτών ελέγχου, των 

συγκριτικών αξιολογήσεων, της πίεσης μέσω παρακολούθησης και των 

κατευθύνσεων αποτελούν ενδείξεις της παραπάνω τάσης, αφήνοντας στα κράτη 

μέλη τη διακριτική ευχέρεια επιλογής των μέσων επίτευξης των σημείων 

αναφοράς. Η λογική των συστάσεων με τη μη δεσμευτική ισχύ τους σε 

περίπτωσεις αποκλίνουσας συμπεριφοράς επιβεβαιώνει τη διαπιστωθείσα λογική. 

Η διαδικασία της αξιολόγησης διεξάγεται στη βάση και με αφετηρία τις εθνικές 

δυσκολίες. Η μεθοδολογία εφαρμογής της ευελισφάλειας με τη χρήση των 

διαφορετικών «μονοπατιών» αναλόγως της εθνικής εμπειρίας, που θα 

αναλύσουμε στο επόμενο κεφάλαιο, αποτελεί απόδειξη του βάρους που δίνεται 

στην εθνική ετερότητα. Η Επιτροπή στην ενδιάμεση αξιολόγηση της για την 

πρώτη πενταετία, επισημαίνει την ύπαρξη σύγκλισης σε επίπεδο αρχών επί των 

ενεργών αγορών εργασίας (European Commission 2002c). Πέρα από τη χρηστική 

αξία της παραπάνω παρατήρησης ως επιβεβαιωτικής, η αξία της 

πολλαπλασιάζεται, στο βαθμό που επιβεβαιώνει την απασχολησιμότητα ως 

κυρίαρχη λογική της ΕΣΑ,  

                                                 
201 Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβώνας (2000) επανειλημμένως αναφέρεται στην αρχή της 
επικουρικότητας όπως διατυπώθηκε στη Συνθήκη του Μάαστριχτ κάνοντας λόγο για την  επιθυμία στο 
σεβασμό των εθνικών ιδιαιτεροτήτων και των κοινωνικών συστημάτων.  
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• το έβδομο χαρακτηριστικό της ΕΣΑ η συμμετοχή και η λειτουργική 

αντιπροσώπευση και το όγδοο χαρακτηριστικό η προώθηση της διαδικασίας 

μάθησης δεν θα αναπτυχθούν στην παρούσα ενότητα. Το μεν έβδομο 

χαρακτηριστικό θα αναλυθεί στην ενότητα για τα «ανοιχτά» ζητήματα που 

κυριαρχούν στο θεματολόγιο της ΕΣΑ ως νέα μορφή διακυβέρνησης που 

ακολουθεί το δε όγδοο θα αποτελέσει μέρος της εμπειρικής μας ανάλυσης. 

 

4.7. Το ζήτημα της συμμετοχής 

 

Η θεματική της συμμετοχής στην ΕΣΑ τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο 

επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τη θεωρία της άμεσης πολυαρχικής διαβούλευσης, 

που τονίζει τη συμμετοχή των διαφορετικών πολιτών σε μια λογική από τη βάση προς 

την κορυφή (Cohen and Sabel 2003). Με θεωρητική βάση κυρίως κανονιστική, η 

ανοιχτή συμμετοχή αναφέρεται στην Ένωση, στα κράτη μέλη, στα περιφερειακά και 

τοπικά επίπεδα, καθώς στους κοινωνικούς εταίρους και στην κοινωνία των πολιτών 

(Lisbon European Council Conclusions 2000). Η λειτουργία της συμμετοχής 

συνδέεται με την ενίσχυση της νομιμοποίησης των αποφάσεων και προκύπτει είτε 

μέσω της συμμετοχής καθεαυτής είτε μέσω της παροχής διευρυμένης και 

εξειδικευμένης πληροφόρησης (εσωτερική και εξωτερική νομιμοποίηση). 

Ο τίτλος VIII για την απασχόληση της Συνθήκης του Άμστερνταμ, προβλέπει τη 

συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων σε εθνικό επίπεδο, ενώ το αίτημα για συμμετοχή 

διατυπώνεται στις κατευθύνσεις απασχόλησης καθώς και σε ανακοινώσεις της 

Επιτροπής. Η Επιτροπή Απασχόλησης βάσει του άρθρου 130 θα πρέπει να 

διαβουλεύεται με την εργοδοσία και τους εργαζόμενους. 

Οι Goetschy (2003), de la Porte και Nanz (2004), de La Porte (2007) Vifell και 

Jacobsson (2007a), αξιολόγησαν τη συμμετοχή στη διαδικασία της ΕΣΑ 

καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η τελευταία δεν έχει αναπτυχθεί σε επίπεδα 

επαρκή. Η συμμετοχή της εργασίας και της εργοδοσίας στην ΕΣΑ χαρακτηρίζεται ως 

το πλέον αδύναμο στοιχείο της στρατηγικής, οδηγώντας σε ποικίλες πολιτικές και 

νομικές διευθετήσεις για την ενδυνάμωση της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων 

(Smismans 2004b). 

Οι βασικοί δρώντες σε εθνικό επίπεδο είναι τα Υπουργεία Απασχόλησης και 

Κοινωνικών Υποθέσεων. Θεωρούνται υπεύθυνα για τη μεταφορά αναφορών προς το 



 344

ενωσιακό επίπεδο και για την οριζόντια ολοκλήρωση δηλαδή συνεργασία και 

συντονισμός με τα άλλα Υπουργεία, ενώ λειτουργούν καθοριστικά σε κάθετη 

διάσταση στο βαθμό αποκέντρωσης της πολιτικής απασχόλησης, συνεπώς και της 

ΕΣΑ. Σε επίπεδο συμμετοχής των υπολοίπων δρώντων, η de La Porte (2007) 

διατυπώνει ευστόχως την άποψη ότι η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στη 

διαδικασία της ΕΣΑ είναι τυπική, στο βαθμό που στο θεματολόγιο πολιτικής της ΕΣΑ 

απουσιάζει η διάσταση των μισθολογικών διαπραγματεύσεων, γεγονός που τους 

οδηγεί να χρησιμοποιούν άλλες θεσμικές διαδρομές επηρεασμού της πολιτικής 

απασχόλησης. Τέσσερα επίπεδα συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων μπορούν να 

διαπιστωθούν:  

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο παρατηρείται μια έλλειψη δέσμευσης στη διαδικασία της 

ΕΣΑ από την ETUC και μια απροθυμία συμμετοχής από τη UNICE (De la Porte and 

Nanz 2004:279). Ωστόσο παρατηρείται η χρήση των κατευθύνσεων για την 

απασχόληση ως πλαίσιο εσωτερικής συζήτησης για τα ευρωπαϊκά εργατικά 

συνδικάτα στη θεματική των πολιτικών απασχόλησης και των αγορών εργασίας. Η 

παραπάνω αδυναμία επιχειρείται να καλυφθεί αφενός με τη σύναψη επαφής της 

Πλατφόρμας για τις κοινωνικές ΜΚΟ με την Επιτροπή που αποτελεί πηγή 

σημαντικής πληροφόρησης από πλευράς της κοινωνίας των πολιτών και αφετέρου με 

άτυπες συναντήσεις της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης με αντιπροσώπους ΜΚΟ. 

Ήδη από το 2003 το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Φτώχειας παροτρύνει τα μέλη του 

στη συμμετοχή τους στην ΕΣΑ (Jacobsson and Vifell 2007a).202 

Σε εθνικό επίπεδο, όπως ήδη διατυπώσαμε η συμμετοχή είναι περιορισμένη με 

προσπάθειες να επικεντρώνονται αυτή να ενισχυθεί (Trubek and Trubek 2005a). Αν 

και σε όλα τα κράτη μέλη οι κοινωνικοί εταίροι συμμετείχαν στην εφαρμογή των 

ΕΣΔ, μόνο σε επτά περιπτώσεις από τα πρώτα δέκα πέντε ΕΣΔ οι κοινωνικοί εταίροι 

συμμετείχαν και στην κατάρτιση των ΕΣΔ (De la Porte and Pochet 2004:74). Υπό 

αυτά τα δεδομένα η ΕΣΑ παραμένει θέμα κατά βάση κυβερνητικό (Goetschy 

2003a:67).  

Σε τοπικό επίπεδο, η συμμετοχή των δρώντων δεν έχει νομική βάση παρά μόνο 

απορρέουσα ως εντολή από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβώνας που 

ενθαρρύνει τη συμμετοχή σε όλα τα επίπεδα των ΑΜΣ και άρα και της ΕΣΑ (Lisbon 
                                                 
202 Το European Trade Union Institute σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο Βιομηχανικών Σχέσεων 
του Δουβλίνου και την Επιτροπή συλλέγουν πληροφόρηση για τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων 
στην παραγωγή των ΕΣΔ/ΕΜΠ η οποία στη συνέχεια λειτουργεί ως μέσο πίεσης από τα εργατικά 
σωματεία και την Επιτροπή στις διμερείς επαφές με τα κράτη μέλη (Jacobsson and Vifell 2007a). 
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European Council Conclusions 2000) και στην ουσία εντοπίζεται στην ήδη 

αναπτυχθείσα δυναμική της συμμετοχής των τοπικών φορέων από την έναρξη της 

ΕΣΑ (de la Porte and Nanz 2004). Η Jacobsson (2004b) παρατηρεί:  

 

Πρόκειται για μια μακροπρόθεσμη και σταδιακή διαδικασία η οποία με 

τη σειρά της εξαρτάται από την απόκριση των δρώντων εντός των 

κρατών μελών. Υφίσταται μια μακρά και «ευαίσθητη» αλυσίδα σταδίων 

εφαρμογής προτού οι κοινοί στόχοι να μετατραπούν σε πρακτική εντός 

των κρατών μελών.  

 

Η μακροπρόθεσμη προοπτική της όλης διαδικασίας καθιστά τη συμμετοχή 

«ευάλωτη», όπως εξηγεί η Jacobsson (2004a:366): 

 

Η ΕΣΑ δεν έχει ενσωματωθεί πλήρως στα εθνικά και υποεθνικά 

συστήματα της πολιτικής απασχόλησης και αγοράς εργασίας, ως 

αντικείμενο απασχολεί περισσότερο ένα περιορισμένο αριθμό στελεχών 

στα εθνικά υπουργεία, με τις αρχές εφαρμογής και τους υποεθνικούς 

δρώντες ναι μεν να εμπλέκονται αλλά ανεπαρκώς. 

 

Η ανάγκη εμπλοκής των τοπικών παραγόντων συμπεριλαμβάνεται σε κατεύθυνση 

για την απασχόληση του 2001 σε συνέχεια Ανακοίνωσης της Επιτροπής το 2000 για 

την τοπική διάσταση της ΕΣΑ (European Commission 2000b και 2001e). Στο πνεύμα 

ενθάρρυνσης εντάσσεται η εκστρατεία για την «Τοπική δράση για την Απασχόληση» 

(Acting locally for employment), που συνδυαζόταν με τη δυνατότητα αίτησης 

χρηματοδότησης για τα Τοπικά Σχέδια Δράσης (Local Action Plans, LAPs) για την 

Απασχόληση,203 καθώς και το δίκτυο του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την 

Τοπική Απασχόληση (European Observatory for Local Employment) με στόχο τη 

διάχυση των βέλτιστων πρακτικών για την τοπική απασχόληση.  

Αναφορικά με την ΕΣΑ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η σχέση τους 

χαρακτηρίζεται περιορισμένης εμβέλειας. Σύμφωνα με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ 

(Άρθρα 128 και 130) προβλέπεται η διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

αλλά στην πράξη ο ρόλος του τελευταίου ήταν μικρού βεληνεκούς κατά την πρώτη 

                                                 
203 Περισσότερα για τα Τοπικά Σχέδια Δράσης για την Απασχόλησης μεταξύ άλλων βλέπε Jacobsson 
and Vifell (2007a), Jacobsson and Vifell (2007b), Jacobsson (2004b). 
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πενταετία κυρίως εξαιτίας χρονικών περιορισμών που δεν επέτρεπαν τη διαμόρφωση 

γνωμών ή τοποθετήσεων.  

Σε επίπεδο εθνικών κοινοβουλίων, αν και η συμμετοχή δεν προβλέπεται από τη 

Συνθήκη ωστόσο αυτή κρίνεται σημαντική στο βαθμό που ενισχύεται το πολιτικό 

status της ΕΣΑ και η επίδραση της στο εσωτερικό των κρατών μελών (de la Porte and 

Nanz 2004). Η εμπειρία καταδεικνύει ότι δεν υφίσταται αξιόλογη συμμετοχή και 

όπου καταγράφεται αυτή (Μ. Βρετανία, Ιρλανδία Σουηδία Βέλγιο και Ολλανδία) 

κατά βάση είναι ενημερωτική (GOVECOR Final Report 2004, de la Porte 2007). 

Υπό τα παραπάνω δεδομένα, αν και η ΕΣΑ ενθαρρύνει τη συμμετοχή των 

κοινωνικών υπο-εθνικών και τοπικών δρώντων στην κατάρτιση και την εφαρμογή 

των ΕΠΜ αυτή αναπτύσσεται με σχετικά βραδείς ρυθμούς. Η τοποθέτηση αυτή θέτει 

αφενός το ζήτημα κατά πόσο η ΕΣΑ ανταποκρίνεται στην ιδανική περιγραφή του 

ανοιχτού και διαβουλευτικού χαρακτήρα ως μορφή νέας διακυβέρνησης (Smismans 

2004b) και αφετέρου το θέμα της εσωτερικής νομιμοποίησης της υπό εξέταση 

πολιτικής, υπό την έννοια της αναλογικής σχέσης που συνδέει συμμετοχή και 

νομιμοποίηση (Heritier 2003:108).204 Ευθυγραμμισμένη με την παραπάνω λογική, η 

Smismans (2004b) περιγράφει την ΕΣΑ ως μια περισσότερο «κλειστή», λιγότερο 

ετεραρχική διαβουλευτική διαδικασία, με ανεπτυγμένη σε μικρότερο βαθμό τη 

διάσταση της λογοδοσίας σε σχέση με τις παραδοσιακές κοινοτικές μεθόδους. 

Το ζήτημα της συμμετοχής στη διαδικασία της ΕΣΑ και της νομιμοποίησης που 

απορρέει, αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον και νόημα στο βαθμό που αποτελεί μέρος 

αυτού που Λάβδας (2002:67) περιγράφει ως «κρίσιμο πεδίο» στο οποίο κρίνονται οι 

σχέσεις της Ένωσης και των ευρωπαίων πολιτών και αφορά τις πολιτικές της Ένωσης 

και τις αλληλεπιδράσεις τους με τις κρατικές πολιτικές. Θεωρώντας την εσωτερική 

πολιτική συμπεριλαμβανομένων και των εμπειριών συμμετοχής ως προϋπάρχοντα 

σημεία αναφοράς που διηθίζουν και επηρεάζουν τη διαμόρφωση στάσεων και τις 

δομές πρόσληψης της ευρωπαϊκής πολιτικής, κυρίως στις περιπτώσεις εκείνες που οι 

πολίτες έχουν ελάχιστες ή συγκεχυμένες πληροφορίες, η ενδεχόμενη αποθάρρυνση 

της συμμετοχής και μέσω αυτής της ευρωπαϊκής πολιτικότητας τροφοδοτεί αρνητικά 

το κεντρικό πεδίο που θα κριθούν η δημοκρατία, η κυβερνησιμότητα και η 

αποτελεσματικότητα του ευρωπαϊκού πολιτικού συστήματος. Κατάσταση της οποίας 

η δυναμική πολλαπλασιάζεται, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες ασυμμετρίας 
                                                 
204 Η τελευταία αυτή σύνδεση επαγωγικά μας οδηγεί στο να χαρακτηρίσουμε ως σχετικά περιορισμένη 
τη συνεισφοράς της ΕΣΑ στην εσωτερική νομιμοποίησης της Ένωσης.  
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οικονομικής και πολιτικής και της συνύπαρξης διαφορετικών εθνικών προτύπων 

οικονομικής και πολιτικής ανάπτυξης εντός Ένωσης (Λάβδας 2002:67, 69, 76). 

Ο Παπάζογλου (2009:102-103, 259) σωστά παρατηρεί ότι το αυξημένο 

ενδεχόμενο της πολιτικής κυριαρχίας στις διαδικασίες περιφερειακού συντονισμού 

των πολιτικών, εξαιτίας: (α) της ευχέρειας των εκτελεστικών θεσμών να 

διαχειρίζονται την ημερήσια διάταξη (β) των περιορισμένων δυνατοτήτων για μια 

διαβουλευτική διαμόρφωση των πολιτικών και ενός αποτελεσματικού δημοκρατικού 

ελέγχου καθώς και (γ)της μη μείωσης της απόστασης των πολιτών από τα πολλαπλά 

κέντρα λήψης αποφάσεων, αποτελεί πρόκληση για τη δημοκρατική διακυβέρνηση και 

συγκροτεί συνθήκες κρίσης νομιμοποίησης, καθιστώντας προβληματική τη 

διαδικασία του εξευρωπαϊσμού. Ο εξευρωπαϊσμός και η διαβούλευση (δημοσιότητα 

και ανοιχτή συζήτηση), θα πρέπει να θεωρηθούν συμπληρωματικές λειτουργίες, στο 

βαθμό που η δεύτερη επιτρέπει αφενός την εκλογικευμένη άρθρωση και ενσωμάτωση 

ευρύτερων και διάχυτων αιτημάτων των εθνικών κοινωνιών και αφετέρου συμβάλλει 

στη σύζευξη των υπερεθνικών κανόνων με τις εθνικές αξίες και ρυθμίσεις, 

συνεπικουρώντας στη διαδικαστική και ευρύτερη κοινωνική νομιμοποίηση του 

πρώτου και άρα στην ομαλότερη εφαρμογή του (Παπάζογλου 2009:53, 251). 

Στο βαθμό που η διαδικασία του «ήπιου» συντονισμού προσλαμβάνεται ως 

διαδικασία των κυβερνήσεων, αυτομάτως υιοθετούνται περιορισμοί ως προς το τι 

μπορεί να επιτύχει μια διαδικασία από την κορυφή προς τη βάση. Εύστοχα 

επισημαίνεται, ότι οι πιέσεις από την κορυφή προς τη βάση μπορούν να συνδυαστούν 

με πιέσεις από τη βάση δηλαδή εντός των κρατών μελών, ώστε η ΕΣΑ να αποτελέσει 

πεδίο αλληλόδρασης με τους εγχώριους δρώντες. Οι κατευθύνσεις, οι συστάσεις και 

η πίεση παρακολούθησης μπορούν να καταστούν αποτελεσματικές στο βαθμό που 

χρησιμοποιούνται από τους τοπικούς φορείς. Με άλλα λόγια, η ΕΣΑ μπορεί να 

αποτελέσει εφαλτήριο μεταρρύθμισης, όταν υπάρχουν πρόθυμοι δρώντες να δρέψουν 

ευκαιρίες και να δώσουν επιπλέον ώθηση (Jacobsson and Vifell 2007a, 2007b). 
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4.8. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόλησης ως μορφή 

ευρωπαϊκής διακυβέρνησης  

 

Η πλήρη ευθυγράμμιση των χαρακτηριστικών της ΕΣΑ με την τυπολογία των νέων 

μορφών διακυβέρνησης, επαγωγικά μας οδηγεί στο ερώτημα της αξιολόγησης της 

επίδρασης της ΕΣΑ επί των εθνικών πολιτικών απασχόλησης. Η απάντηση στο 

ερώτημα αυτό που αποτελεί και τη θεματική των κεφαλαίων εμπειρικού χαρακτήρα 

της παρούσας διατριβής μας καλεί σε μια υπέρβαση της αναλυτικής μας προσοχής 

από την υπερεθνική θεσμοποίηση. Στην υπέρβαση αυτή η θεωρία του εξευρωπαϊσμού 

όπως αναπτύχθηκε στο δεύτερο κεφάλαιο μας είναι πολύτιμος οδηγός. Ο 

εξευρωπαϊσμός γίνεται κατανοητός ως η «διείσδυση της ευρωπαϊκής διάστασης στα 

εθνικά πεδία πολιτικής (politics) και της δημόσιας πολιτικής (policy)» (Radaelli 

2003a:29). Η ήπια μορφή συντονισμού που διακρίνει την ΕΣΑ και το γεγονός ότι τα 

κράτη μέλη δεν έχουν μεταφέρει τη βασική αρμοδιότητα διαμόρφωσης των εθνικών 

αγορών εργασίας στο ενωσιακό επίπεδο συνιστούν συνθήκες βάσει των οποίων η 

επίδραση της ΕΣΑ στην εγχώρια αλλαγή αποκτά κατά βάση έμμεσο χαρακτήρα μέσω 

του «μετασχηματισμού των πεποιθήσεων και των προσδοκιών των δρώντων» (Knill 

and Lehmkuhl 1999:2) που προετοιμάζουν το έδαφος για αλλαγές στις εγχώριες 

αγορές εργασίας. Ο εξευρωπαϊσμός προσλαμβάνει την ΕΣΑ ως μηχανισμό 

«επαναχάραξης του πλαισίου και επαναπροσδιορισμού του περιεχομένου του 

εγχώριου δημόσιου διαλόγου στη διάσταση του χρόνου» (Radaelli 2003a:43). Αυτή 

ακριβώς την αλλαγή του περιεχομένου της δημόσιας συζήτησης στο εθνικό πεδίο 

«συλλαμβάνει» η έννοια της απασχολησιμότητας, όπως συνοπτικά αποδώσαμε και 

αναλυτικά θα προσεγγίσουμε στα κεφάλαια που ακολουθούν. Η ορολογία της ΕΣΑ 

που επιρρώθηκε στη ΣτΛ εμφιλοχωρεί στη δημόσια σφαίρα καθιστώντας της έννοιες 

της ευελισφάλειας, των ενεργητικών πολιτικών και της κοινωνικής συνεργασίας 

μέρος των μεταρρυθμιστικών εγχειρημάτων στην αγορά εργασίας.  

Ο μη δεσμευτικός χαρακτήρας των κατευθύνσεων της απασχόλησης και η 

απουσία κυρώσεων στην περίπτωση της μη συμμόρφωσης, καθιστούν την ΕΣΑ 

φανερά διαφορετική σε σχέση με την παραδοσιακή μορφή της Κοινοτικής Μεθόδου. 

Αναδεικνύουν σε κομβικό σημείο για την ανάπτυξη επίδρασης επί της εγχώριας 

αλλαγής τη δυνατότητα της ΕΣΑ να δημιουργήσει συνθήκες πίεσης μέσω της 

παρακολούθησης και να συμβάλλει στη διαδικασία της μάθησης. Η ανάλυση 
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επικεντρώνεται σε ένα συγκεκριμένο «μονοπάτι» σκέψης που το χαρακτηρίζει η 

συγκρότηση του γνωσιακού περιβάλλοντος. Η Jacobsson (2004b) παρατηρεί:  

 

Οι επιδράσεις περιλαμβάνουν πιο αδιόρατες επιρροές στο περιεχόμενο 

των δημόσιων συζητήσεων και διαβουλεύσεων και αλλαγές στους 

τρόπους σκέψης της δημόσιας πολιτικής (αρχές δημόσιας πολιτικής) και 

στις συλλογικές προσλήψεις και ταυτότητες. 

  

Οι κοινοί στόχοι ενθαρρύνουν τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν η λογική των 

βέλτιστων πρακτικών, να μάθουν από αυτές και να τις μεταφέρουν προσαρμόζοντας 

το περιεχόμενό τους στο εθνικό πλαίσιο, ώστε να βελτιώσουν τις εθνικές πολιτικές 

και πρακτικές τους (de la Porte et al. 2001a:293). Η σπουδαιότητα της γνωσιακής 

μεθόδου πολλαπλασιάζεται στο βαθμό που επιτρέπει στον ίδιο χρόνο τον 

«εξευρωπαϊσμό» και την επανεθνικοποίηση των πολιτικών απασχόλησης (Radaelli 

2000:51, Börzel and Risse 2000:5, Trubek and Mosher 2003a), όταν την ίδια στιγμή η 

δημόσια ενημέρωση και η συμμετοχή στη διαδικασία της ΕΣΑ εντός της εθνικής 

σφαίρας είναι περιορισμένη, γεγονός που εξ ορισμού αποδυναμώνει τη δημόσια 

πίεση προς συμμόρφωση των κυβερνήσεων στις κατευθύνσεις και απομειώνει την 

αποτελεσματικότητα του μηχανισμού της πίεσης μέσω παρακολούθησης. 
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5. Η γνωσιακή δυναμική της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για 

την Απασχόληση 

 

5.1. Εισαγωγικές επισημάνσεις   

 

Η θεωρητική ανάλυση που αναπτύχθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια εγείρει ως 

καταληκτικά ερωτήματα αυτά των επιπτώσεων και της αποτελεσματικότητας της 

ΕΣΑ. Η ανάπτυξη του «ήπιου» ρυθμιστικού πλαισίου με στόχο το συντονισμό των 

πολιτικών απασχόλησης και των αγορών εργασίας θέτει αναπόφευκτα τα κάτωθι 

ζητήματα: Ποιες είναι συνέπειες από την ανάπτυξη της «ήπιας» κοινωνικής 

διάστασης της Ένωσης στην εγχώρια διαδικασία της πολιτικής των τριών επιπέδων; 

Επηρεάζει η ΕΣΑ τα κράτη μέλη με παρόμοιο τρόπο και αν όχι πως ερμηνεύονται οι 

διαφορές μεταξύ τους; 

Οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα δεν αποτελούν μια εύκολη διαδικασία, 

στο βαθμό που κατά την έρευνα η διερεύνηση των διεργασιών και η αξιολόγηση των 

επιπτώσεων προσδιορίζονται από την αλληλόδραση δύο στοιχείων διαφορετικού 

χαρακτήρα: ενός δυναμικού φαινόμενου, του εξευρωπαϊσμού και μιας ρυθμιστικής 

πλαισίωσης «ήπιου» χαρακτήρα της ΑΜΣ, της ΕΣΑ. Ο βαθμός δυσκολίας 

πολλαπλασιάζεται από το γεγονός ότι η επίδραση στο εγχώριο περιβάλλον δεν 

περιλαμβάνει αναγκαστικά αλλαγές νομοθετικού χαρακτήρα που καθιστούν τη 

διαδικασία περισσότερο ορατή, ενώ το ευρωπαϊκό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από 

θεσμική απροσδιοριστία, που οφείλεται αφενός στην πραγματικότητα ενός 

σχηματισμένου συστήματος που χαρακτηρίζεται από την απουσία κρατικού 

μορφώματος και αφετέρου στην κυριαρχία της διαδικασίας πολιτικής θεσμοποίησης, 

μέσα από διαπλοκές ευρωπαϊκού και εθνικών πολιτικών συστημάτων που διατηρούν 

χαρακτηριστικά κρατικής οργάνωσης (Λάβδας 2002:76).  

Ακριβώς αυτός ο βαθμός ορατότητας, η «μέτρηση» της επίδρασης του 

εξευρωπαϊσμού και τα «ήπια» χαρακτηριστικά της ΕΣΑ έχουν διαμορφώσει δύο εκ 

διαμέτρου αντίθετες τοποθετήσεις. 

Αφενός αυτοί που θέτουν εν αμφιβόλλω την επάρκεια των μη δεσμευτικών 

κανόνων στην επίδραση του εγχώριου περιβάλλοντος. Οι Radaelli (2003a) και 
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Scharpf (2003b), θέτουν τη σκέψη ότι καθίσταται εύκολο για τα κράτη μέλη να 

αποφύγουν μέρος των ενωσιακών τους υποχρεώσεων, στο βαθμό που μπορούν να 

μετονομάζουν τις υπάρχουσες πολιτικές σε διαφορετικούς οδούς δράσεων ώστε να 

συμμορφώνονται με τις κατευθύνσεις. Στο ίδιο πνεύμα ο Streeck (1995), ασκεί 

κριτική στο βαθμό που ο εθελοντικός χαρακτήρας που προσδιορίζει τη διάσταση της 

κοινωνικής πολιτικής ωθεί τα κράτη μέλη να θέτουν σε προτεραιότητα τις εθνικές 

πρακτικές αναζητώντας την έξοδο από τις κοινές ρυθμίσεις. Οι Trubek και Trubek 

(2005a, 2005b) και η Goetschy (2003), προχωρούν ένα ακόμη βήμα θέτοντας το 

ζήτημα εάν ο ήπιος χαρακτήρας της ΑΜΣ «απειλεί» την Κοινοτική Μέθοδο ως η 

συνέχεια του δεσμευτικού δικαίου στην Ένωση και αν αποδυναμώνει τη 

νομιμοποίηση του υπερεθνικού εγχειρήματος ολοκλήρωσης. 

Αφετέρου αυτοί που αναπτύσσουν μια περισσότερο θετική προσέγγιση για τη 

δημιουργία και τη χρήση της ΑΜΣ και της ΕΣΑ ως μέσων για το συντονισμό των 

πολιτικών των αγορών εργασίας και των μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη. Ο Zeitlin 

(2005b, 2005c), διατυπώνει τη σκέψη ότι η ΑΜΣ μπορεί να είναι αποτελεσματική 

στο βαθμό που επιτρέπει στα κράτη μέλη να συγκεντρώνουν πληροφορίες, να κάνουν 

συγκρίσεις και να αξιολογούν τις επιδόσεις τους υπό τα νέα δεδομένα. Η διάχυση της 

πληροφορίας, η μίμηση, η διαβούλευση και η δικτύωση μπορούν να επηρεάσουν τις 

εγχώριες δομές (Zeitlin and Trubek 2003, Borrás and Jacobsson 2004, Jacobsson and 

Vifell 2007a 2007b, Trubek and Trubek 2005a, Zeitlin 2005a, 2005b). Ο Radaelli 

(2003a), θέτει το ζήτημα της μάθησης του πολιτικού-διοικητικού συστήματος ως το 

πρώτο χαρακτηριστικό της διαδικασίας. Επιπλέον σειρά ερευνητών διαβλέπει την 

ΑΜΣ και την ΕΣΑ ως νέου τύπου εργαλείο πολιτικής που μπορεί να ενισχύσει τη 

δημοκρατική συμμετοχή, τη λογοδοσία και να «ξεκλειδώσει» τις κλειστές δομές 

συντονισμού των διαδικασιών διαμόρφωσης πολιτικής και λήψης αποφάσεων, 

ιδιαιτέρως των χωρών του ηπειρωτικού και μεσογειακού προτύπου οργάνωσης του 

κοινωνικού κράτους (Sabel and Zeitlin, 2007, Cohen and Sabel 2003, Zeitlin 2005a, 

2005b, Eberlein and Kerwer 2004).  

Η έρευνα στην εμπειρική ανάλυση που θα αναπτύξει τάσσεται στη θετική θέαση 

της ΕΣΑ ως παράγοντα επίδρασης στις εγχώριες δομές. Η ΕΣΑ και η ΑΜΣ 

αποτελούν εργαλειακή προσέγγιση βελτίωσης της διακυβέρνησης που ξεπερνά τα 

στενά όρια της αξιολόγησης και της διακρατικής σύγκρισης εμπειριών εφαρμογής και 

διευρύνεται με όρους αλλαγής σχημάτων και προσλήψεων. Αν στην ανάλυση που θα 

ακολουθήσει μπορέσουμε να δείξουμε ότι η ΕΣΑ με την ενίσχυση ορισμένων 
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δρώντων προκαλεί τις προϋπάρχουσες ισορροπίες τότε ο ήπιος συντονισμός δεν 

περιορίζεται σε ένα συμβολικό χαρακτήρα. 

Προτού προχωρήσουμε στη συνοπτική διατύπωση των υποθέσεων μας όπως 

διαμορφώθηκαν στο θεωρητικό μέρος και στην παρουσίαση της προσέγγισης που θα 

ακολουθήσει η εμπειρική μας ανάλυση, κρίνεται σκόπιμο να διατυπωθούν συνοπτικά 

δύο βασικές ερμηνείες της ΕΣΑ για την επίδραση επί των εγχώριων δομών. Η 

αναφορά τους κρίνεται απαραίτητη στο βαθμό που η πορεία της εμπειρικής μας 

ανάλυσης και η συνεισφορά της παρούσας διατριβής επικεντρώνεται στη σύνθεση 

τους. 

Η πρώτη προσέγγιση απέδειξε ότι τα πυκνά δίκτυα που συγκροτούνται και ο 

διαδοχικός χαρακτήρας της διαδικασίας συνεισφέρουν στη διακρατική μάθηση μέσω 

των επιστημικών κοινοτήτων (epistemic communities) (Jacobsson and Vifell 2007b, 

Jacobsson 2004a), που εξετάσαμε στο κεφάλαιο περί εξευρωπαϊσμού. Η προσέγγιση 

αυτή αν και συνεισφέρει ουσιωδώς στην κατανόηση της γραφειοκρατικής μάθησης, 

ωστόσο δεν επαρκεί στο βαθμό που δεν εξετάζονται οι θεματικές που αφορούν τη 

συγκρότηση των εθνικών καθεστώτων απασχόλησης καθώς και τον πλουραλισμό των 

δρώντων και των συμφερόντων που υπεισέρχονται στη διαδικασία διαμόρφωσης των 

αποφάσεων. Η Jacobsson (2004a:366), ευστόχως επισημαίνει: 

 

Μια άμεση εφαρμογή των κοινών στόχων είναι δύσκολο να αναμένει 

κανείς, περισσότερο ίσως μια βαθμιαία ενσωμάτωση των νέων νορμών 

στις ισχύουσες πρακτικές των κρατών μελών. 

 

Κρίνεται αμφίβολο εάν από μόνη της η διάσταση της μάθησης μπορεί να αλλάξει 

τις ιστορικά εξελισσόμενες και βαθιά θεσμοποιημένες εθνικές πολιτικές 

απασχόλησης. Υπό αυτή τη λογική, η υιοθέτηση μιας προσέγγισης διακυβέρνησης 

που τονίζει το ρόλο των μη κρατικών και των υπο-εθνικών δρώντων στη θεσμική 

αλλαγή και διευρύνεται πέρα από τα στενά όρια του κράτους (Goul Andersen 

2007:27) κρίνεται απαραίτητη. 

Η δεύτερη προσέγγιση προερχόμενη από την «πολιτισμική» διάσταση του 

ιστορικού θεσμισμού (Hall and Taylor 1996), βασίζεται στην ανάλυση με άξονα το 

διάλογο και εστιάζει στην επίδραση των θεσμικών αλλαγών της ΕΣΑ (Zeitlin 2005b), 

χωρίς όμως να ερμηνεύει τους μηχανισμούς που αναπτύσσονται πίσω από τις αλλαγές 

(Trubek and Mosher 2003a). Βασική αδυναμία της προσέγγισης αυτής αποτελεί η 
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έλλειψη ερμηνείας του τρόπου που τα εξωγενή ερεθίσματα επιδρούν στην εγχώρια 

αλλαγή (Room 2008, Goul Andersen 2007). Η ΕΣΑ πλαισιώνει γνωσιακά την εθνική 

δημόσια συζήτηση για την «ενδεδειγμένη» πολιτική απασχόλησης χωρίς όμως να 

αναλύεται ο ρόλος των θεσμικών παραδόσεων που ωστόσο αναγνωρίζεται ως δείκτης 

του εξευρωπαϊσμού (Lopez Santana 2006:494). 

Ο Barbier (2004), παρατηρεί ότι η ολοκληρωμένη πρόσληψη της δημόσιας 

πολιτικής συμπεριλαμβάνει πέρα από τη γνωσιακή και την κανονιστική διάσταση, 

τους πόρους και τα συστήματα δρώντων ενώ ο Zeitlin (2005b), επισημαίνει ότι ο 

αποτελεσματικότερος μηχανισμός επίδρασης της ΑΜΣ στις εθνικές κοινωνικές 

πολιτικές και πολιτικές απασχόλησης βασίζεται στην προσαρμογή, τη σύνθεση και τη 

διάταξη των δρώντων. Υπό αυτή τη λογική η θεώρηση της στρατηγικής διάστασης 

της εγχώριας θεσμικής δομής ως ανεξάρτητης μεταβλητής καθίσταται ως 

αναπόφευκτο συμπέρασμα (Heidenreich and Bischoff 2008). Με άλλα λόγια, η 

ανάλυση της επίδρασης της ΕΣΑ στις εγχώριες δομές διαμόρφωσης πολιτικής 

(Mailand 2008, Zeitlin et al. 2005) χρειάζεται να στραφεί και στο ρόλο των 

προϋπαρχουσών σχέσεων ισχύος εντός του πεδίου της πολιτικής απασχόλησης που 

αποτελούν το κάτοπτρο με ιδιότητες διηθητήρα που θα ορίσει τη διάταξη της ΕΣΑ 

στον εθνικό χώρο και τις σχετικές με αυτή μεταρρυθμίσεις κάτι που μέχρι τώρα δεν 

έχει αναλυθεί επαρκώς. 

 

5.2. Υποθέσεις εργασίας, μεθοδολογία και δομή έρευνας  

 

Η εμπειρική ανάλυση της παρούσας διατριβής στοχεύει στη συγκρότηση του 

συνδέσμου μεταξύ της ΕΣΑ, των εθνικών μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας και 

των εγχώριων θεσμοποιημένων σχέσεων ισχύος. Τα εθνικά καθεστώτα απασχόλησης 

προσλαμβάνονται ως σύνθετες περιπτώσεις, όπου η εθνική εφαρμογή της ΕΣΑ σε 

μεγάλο βαθμό επηρεάζεται και δομείται γύρω από την προϋπάρχουσα θεσμική δομή. 

Τελικό προϊόν αυτής της διαδικασίας είναι ένας εξευρωπαϊσμός του οποίου τα 

εξειδικευμένα χαρακτηριστικά καθορίζουν και το περιεχόμενό του αξιακό ή 

επιχειρησιακό. Η μεθοδολογία αυτή μας επιτρέπει αφενός τον προσδιορισμό των 

εθνικών αλλαγών, τη συμπερίληψη ενός αντικειμένου πολιτικής και την 

επαναδιαμόρφωση της δημόσιας πολιτικής και αφετέρου την ερμηνεία των 

διαφοροποιήσεων που μπορούν να παρατηρηθούν στην πορεία των εγχώριων 
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μεταρρυθμίσεων, αφού ως μια επιπλέον ανεξάρτητη μεταβλητή συμπεριλαμβάνεται η 

υπάρχουσα εθνική δομή. 

Θα συνδυάσουμε το μεθοδολογικό πρότυπο έρευνας του Radaelli (2003a) για τον 

εξευρωπαϊσμό της δημόσιας πολιτικής με τη μέθοδο ομοιότητας του Mill205 (most 

different systems design), επιχειρώντας να απαντήσουμε στα ερωτήματα «τι» 

εξευρωπαΐζεται και σε «ποιο βαθμό» τοποθετώντας την εξαρτημένη μας μεταβλητή 

τον εξευρωπαϊσμό των πολιτικών απασχόλησης στην επίδραση των εξωτερικών ροών 

της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση και των προϋπαρχουσών 

θεσμικών δομών των κρατών μελών. Ο παραπάνω μεθοδολογικός συνδυασμός θα 

ενισχυθεί με την πρόσθεση δύο επιπλέον ερωτημάτων αφενός του «πώς» 

αναπτύσσεται ο εξευρωπαϊσμός των πολιτικών απασχόλησης, ερώτημα που 

εμφιλοχωρεί ανάμεσα στο «τι» και το «πόσο», καθορίζοντας το πρώτο και 

προσδιορίζοντας την ένταση του δεύτερου και αφετέρου «τι είδους» εξευρωπαϊσμός 

πολιτικών απασχόλησης προκρίνεται, επιχειρησιακός ή αξιακός. 

Η πρόσληψη της πολιτικής ως παίγνιο δύο επιπέδων (Moravcsik 1998), τα κράτη 

μέλη και την Ένωση αδυνατεί να συλλάβει το πλήρες των διαδράσεων αφού η 

πολιτική απασχόλησης περιλαμβάνει και επιπλέον δρώντες. Με την ύπαρξη 

ανιχνεύσιμων αλλαγών στο πεδίο της απασχόλησης που η παρούσα έρευνα 

αναδεικνύει, η βιβλιογραφία του εξευρωπαϊσμού εμπλουτίζεται με δύο βασικούς 

τρόπους: (α) δεν είναι επιβεβλημένη η παρουσία αξιοσημείωτης προσαρμοστικής 

πίεσης μέσω εξαναγκασμού και των όρων της καταλληλότητας της προσαρμογής, 

όπως μελετήσαμε στο σχετικό κεφάλαιο και είχε επισημανθεί από τους Cowles et al. 

(2001) και Börzel και Risse (2000). Διευρύνοντας το περιεχόμενο των αιτιών της 

αλλαγής, η εγχώρια αλλαγή μπορεί να επέλθει μέσα από δύο κύριους μηχανισμούς 

που εντοπίζονται αφενός στις εγχώριες δομές ευκαιρίας (αλλαγές στους κανόνες, στις 

στρατηγικές τοποθετήσεις, στους πόρους και στα κίνητρα των δρώντων (Knill and 

Lehmkuhl 1999, Knill and Lenschow 2003) και αφετέρου στις πεποιθήσεις, τις 

αντιλήψεις και τις προσδοκίες των εγχώριων δρώντων κυρίως μέσω της επίδρασης 

του γνωσιακού μηχανισμού (Radaelli 2004a) και (β) η θεματική του εξευρωπαϊσμού 

των πολιτικών απασχόλησης αποκτά επιπλέον διαστάσεις με τις κατηγορίες του 

                                                 
205 Η μεθοδολογία της μέγιστης διαφοράς του Mill αποτελείται από τη σύγκριση διαφορετικών 
συστημάτων τα οποία έχουν κοινή εξαρτημένη μεταβλητή υπό αυτή τη συνθήκη κάθε παρούσα 
περίπτωση ερμηνευτική της εξαρτημένης μεταβλητής εμπίπτει στην κατηγορία των ανεξάρτητων 
μεταβλητών. 
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αξιακού και επιχειρησιακού εξευρωπαϊσμού και των διαδρομών που αυτές 

ακολουθούν. 

Ο εξευρωπαϊσμός κατά το γράφοντα στο πεδίο της απασχόλησης γίνεται 

αντιληπτός ως το αποτέλεσμα της εγκαθίδρυσης κάθετου (δομές ευκαιρίας) και 

οριζόντιου (γνωσιακός μηχανισμός) δικτύου δημόσιας πολιτικής. Η Ένωση επηρεάζει 

τους εθνικούς δρώντες είτε άμεσα συνεισφέροντας στη διάχυση των πρωτοβουλιών 

δημόσιας πολιτικής, είτε έμμεσα δημιουργώντας δίκτυα κατά βάση γνωσιακά με 

στόχο την αύξηση των αλληλοδράσεων μεταξύ των κρατών μελών. Η ΕΣΑ 

προσλαμβάνεται από την παρούσα διατριβή ως μια εξωτερική δομή ευκαιρίας που 

ωθεί τους εγχώριους δρώντες σε μεταρρύθμιση ή ενίσχυση των υφιστάμενων 

πρακτικών, πολιτικών και θεσμών στη βάση της γνωσιακής επίδρασης (οριζόντια 

διάσταση) υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτή η εξωτερική δομή ευκαιρίας 

διαθλάται και διηθίζεται στις προϋπάρχουσες θεσμικές τάξεις των εθνικών 

καθεστώτων απασχόλησης (κάθετη διάσταση). Επιπρόσθετα στην υπάρχουσα 

θεσμική δομή λαμβάνονται υπόψη ως μεταβλητές συνθήκης (α) το επίπεδο του 

κοινωνικού κράτους, (β) ο βαθμός αποκέντρωσης και αυτόνομης δράσης του υπο-

εθνικού επιπέδου και (γ) η εμπειρία σε συνεργατικές διαδικασίες και διαβουλεύσεις. 

Η μη ευθύγραμμη εφαρμογή της ΕΣΑ στο εσωτερικό μάς ωθεί στη διατύπωση 

των ακόλουθων υποθέσεων που η εμπειρική μας ανάλυση θα ελέγξει. 

 

Πρώτον, των γενικών μάς υποθέσεων για την ΕΣΑ: 

 

• η ουσιαστική δομική σύζευξη του κοινωνικού πεδίου που συγκροτείται στο 

ενωσιακό επίπεδο και στα αντίστοιχα εθνικά είναι κατά βάση γνωσιακή, 

θεμελιωμένη επί το πλείστον στην αμοιβαία μάθηση, στην επίδραση του 

δημόσιου διαλόγου, στην ανταλλαγή εμπειριών και στη σύγκριση των εθνικών 

επιδόσεων. Στο γνωσιακό αυτό πλαίσιο, η Ένωση αποκτά μια δυική φύση, γίνεται 

πεδίο και φορέας προσδιορισμού κοινών προβλημάτων και «ενδεδειγμένων» 

λύσεων που (επανα)σχεδιάζουν το εθνικό θεματολόγιο, 

• τα εγχώρια θεσμικά περιβάλλοντα οδηγούν σε διαφορετικούς τρόπους εθνικής 

οργάνωσης της ΕΣΑ,  
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• οι διαφορετικές μορφές εγχώριου συντονισμού και οι εθνικές πολιτικές 

προτεραιότητες καθορίζουν και το αποτέλεσμα των μεταρρυθμίσεων των 

πολιτικών απασχόλησης, 

• όσο περισσότερο η εθνική πολιτική απασχόλησης τείνει προς τα ενωσιακά 

πρότυπα τόσο μικρότερη είναι η στρατηγική χρήση της ΕΣΑ στο εγχώριο πεδίο 

και αντιστρόφως,  

 

Δεύτερον, των ειδικών μάς υποθέσεων περί αξιακού και επιχειρησιακού 

εξευρωπαϊσμού στο πεδίο της ΕΣΑ: 

 

• χώρες που υπολείπονται περιεκτικού και αποτελεσματικού κοινωνικού κράτους 

παρουσιάζονται ευεπίφορες στο να υιοθετήσουν σχήματα ενός επιχειρησιακού 

εξευρωπαϊσμού, στη βάση κυρίως ρυθμίσεων απελευθέρωσης της αγοράς 

εργασίας, υπό το βάρος τριών βασικών συνιστωσών δυνάμεων: (α) των 

προσταγμάτων που θέτει το Σύμφωνο Σταθερότητας, (β) της αρχής της «ήσσονος 

διαδρομής» που ανταποκρίνεται εν μέρει μόνο στο πρότυπο της ΕΣΑ, συνδέεται 

με μειωμένες κοινωνικές δαπάνες και απαντά θεωρητικά στην πρόκληση του 

ανταγωνισμού και (γ) των συγκυριακών πολιτικών προτεραιοτήτων,  

• στον αντίποδα, χώρες που διατηρούν αποτελεσματικό και υψηλού επιπέδου 

κοινωνικό κράτος, τείνουν να ευνοούν έναν αξιακό εξευρωπαϊσμό που ενισχύει 

την οριζόντια ολοκλήρωση των πολιτικών απασχόλησης. Ο εξευρωπαϊσμός αυτός 

εμφορείται από τη λογική της ενσωμάτωσης των αγορών εργασίας που διακρίνει 

την ΕΣΑ και αποτρέπει υψηλού βαθμού μετασχηματισμούς των εθνικών 

πολιτικών απασχόλησης, σε σχέση με να επιχειρησιακό εξευρωπαϊσμό του οποίου 

ως βασικό χαρακτηριστικό αναδεικνύεται η ομοιομορφία μέσα από σαρωτικές 

αλλαγές του χαρακτήρα των εκάστοτε κοινωνικών κρατών. Το μέγεθος και η 

έκταση του εξαρτάται από: (α) το υψηλό επίπεδο του κοινωνικού κράτους, (β) την 

επιθυμία για διατήρηση του, ώστε να μειώνονται οι εξωτερικές πιέσεις από την 

Ένωση, να αποτελεί εξωτερικό σημείο αναφοράς και να συμβάλλει στην 

εσωτερική οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή, (γ) την εσωτερίκευση 

της ΕΣΑ εντός των υπαρχόντων θεσμικών δομών μέσω της λογικής της 

διευθέτησης, που εκμεταλλεύεται το χαμηλό βαθμό υποχρεωτικότητας των 
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ρυθμίσεων της και (δ) το βαθμό έκθεσης των εγχώριων δομών στο Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ),   

• η ΕΣΑ ως ήπια μορφή συντονισμού ευνοεί τις δράσεις και τη συμμετοχή υπο-

εθνικών επιπέδων στο βαθμό που υφίσταται: είτε υψηλός βαθμός αυτονομίας των 

υπο-εθνικών μερών, είτε υψηλός βαθμός ενσωμάτωσης της κουλτούρας της 

συμμετοχής και του διαλόγου. Κεντρικό σημείο αναφοράς και στις δύο 

περιπτώσεις το ΕΚΤ. 

 

Η διαδρομή του εξευρωπαϊσμού των πολιτικών απασχόλησης κατά την παρούσα 

έρευνα, ορίζεται από το σύνολο των σταθμών που περιλαμβάνει ο σχεδιασμός που 

υιοθετεί το εκάστοτε κοινωνικό κράτος ώστε να ανταπεξέλθει στα ενωσιακά πρότυπα 

της ΕΣΑ, της ΣτΛ και στις ανάγκες που προκαλεί ο διεθνής καταμερισμός εργασίας 

και ο ανταγωνισμος. Η «βέλτιστη» αλλά μακρά διαδρομή του αξιακού 

εξευρωπαϊσμού ορίζεται από τους «σταθμούς»: κοινωνική ασφάλιση, ενεργητικές 

αγορές εργασίας, εκπαιδευτικό σύστημα, αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών 

Απασχόλησης, συντονισμός δημόσιας πολιτικής με οριζόντια ενσωμάτωση της 

πολιτικής απασχόλησης, επανασχεδιασμός στο πρότυπο των ευέλικτων αγορών 

εργασίας υπό τους πυλώνες της κοινωνικής δικαιοσύνης και αποτελεσματικότητας  

Η «ήσσονα» διαδρομή του επιχειρησιακού εξευρωπαϊσμού στοχεύοντας στις 

ευέλικτες αγορές εργασίας και στην ενεργοποίηση, στηρίζεται κατά βάση σε 

κοινωνικές μεταρρυθμίσεις αρνητικού χαρακτήρα, που προσανατολίζονται στη 

μείωση των δαπανών και την απελευθέρωση της απασχόλησης μέσω νομοθετικών 

ρυθμίσεων. 

Για να μπορέσουμε να ελέγξουμε τις παραπάνω υποθέσεις η ανάλυση μας θα 

αναπτυχθεί στο επίπεδο της συγκριτικής μελέτης των μεταρρυθμίσεων στο πεδίο της 

αγοράς εργασίας που λαμβάνουν χώρα παράλληλα με τους στόχους της ΕΣΑ σε δύο 

κράτη μέλη της Σουηδίας, και της Ιταλίας. Βασικός στόχος καθίσταται η σύλληψη 

και η ερμηνεία των διαφοροποιημένων επιδράσεων της ΕΣΑ στις παραπάνω χώρες 

μέσα από την εξέταση των συνθηκών, της οργάνωσης και της εφαρμογής της 

στρατηγικής. Η επιλογή των δύο χωρών δεν είναι τυχαία αφού αυτές εμφανίζονται με 

διαφορές σε δύο επίπεδα: αφενός στο επίπεδο της ασυμβατότητας (misfit) ενωσιακών 

πολιτικών και εγχώριων θεσμών και αφετέρου στο επίπεδο οργάνωσης των θεσμών 

της αγοράς εργασίας. Βάσει της σχετικής βιβλιογραφίας για την εφαρμογή των 

διατάξεων του «σκληρού» ενωσιακού δικαίου η Σουηδία εμφανίζει χαμηλά επίπεδα 
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ασυμβατότητας και αντιπροσωπεύει το σκανδιναβικό πρότυπο οργάνωσης του 

κοινωνικού κράτους, ενώ η Ιταλία παρουσιάζει υψηλό επίπεδο ασυμβατότητας και 

αντιπροσωπεύει το μεσογειακό πρότυπο οργάνωσης τοι κοινωνικού κράτους. Η 

προσέγγιση αυτή θα μας επιτρέψει να εντοπίσουμε εθνικές αλλαγές στο πλαίσιο 

διαμόρφωσης δημόσιας πολιτικής και επιπλέον να παρατηρήσουμε πως οι θεσμικές 

παραδόσεις μεσολαβούν σε επίπεδο πολιτικών αποτελεσμάτων μέσω της αλλαγής 

στο περιεχόμενο της δημόσιας πολιτικής. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η συγκριτική 

ανάλυση που επιχειρείται δεδομένου του μικρού αριθμού των περιπτώσεων υπό 

εξέταση (small Ν) (Lieberson 1991), δεν μπορεί να προβεί σε γενικευμένα 

συμπεράσματα αλλά να αποτελέσει καταρχήν μια διεξοδική μελέτη του 

εξευρωπαϊσμού των πολιτικών απασχόλησης στα δύο εθνικά παραδείγματα. Ωστόσο 

το γεγονός ότι η υπό εξέταση χώρες ανήκουν σε διαφορετικές οικογένειες 

κοινωνικών κρατών, καθώς επίσης και το ότι οι αγορές εργασίας και το υπο-εθνικό 

επίπεδο είναι οργανωμένα διαφορετικά μας δίνεται το περιθώριο ανάπτυξης μιας 

τυπολογίας που συνδέει το επίπεδο του κοινωνικού κράτος και το βαθμό αυτονομίας 

του υπο-εθνικού επιπέδου με το είδος του εξευρωπαϊσμού που αναπτύσσεται στα 

πλαίσια των πολιτικών απασχόλησης.   

Με την ολοκλήρωση της εμπειρικής έρευνας η παρούσα διατριβή στοχεύει να 

διευρύνει τη σχετική βιβλιογραφία του εξευρωπαϊσμού των εγχώριων σχηματισμών, 

συγκροτώντας ένα πλαίσιο για την ανάλυση του τρόπου με τον οποίο τα μη 

δεσμευτικά μέτρα, δηλαδή «ήπιου» χαρακτήρα ρυθμίσεις επηρεάζουν τη 

διαμόρφωση της δημόσιας πολιτικής στα κράτη μέλη στο πεδίο της απασχόλησης. 

Επιχειρεί να συνεισφέρει επιστημονικά με την κατανόηση των εξής σημείων: 

 

(α) τη σχέση μεταξύ εργαλείων και θεσμών «ήπιου» χαρακτήρα με τη διαδικασία 

διαμόρφωσης της πολιτικής απασχόλησης, 

(β) πως οι εξωγενείς ροές της ΕΕ επηρεάζουν τη διαδικασία διαμόρφωσης της 

πολιτικής απασχόλησης,  

(γ) πως οι προϋπάρχουσες θεσμικές δομές διαθλούν και διηθίζουν τις εξωτερικές 

ροές στο πεδίο της απασχόλησης, 

(δ) στην εμπειρική ανάλυση και την αξιολόγηση της οργάνωσης, της εφαρμογής 

και των επιπτώσεων της ΕΣΑ στο εσωτερικό της Ιταλίας και της Σουηδίας,  
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(ε) πως αναπτύσσεται η λογική του αξιακού και του επιχειρησιακού 

εξευρωπαϊσμού στην πολιτική απασχόλησης ως αποτέλεσμα των παραπάνω 

διαδικασιών. 

 

Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί αποτελείται: (α) αναφορές και εκθέσεις της από 

τους θεσμούς της Ένωσης, (β) κυβερνητικά κείμενα,( γ) ακαδημαϊκά εγχειρίδια για 

την επίδραση της ΕΣΑ στο εθνικό επίπεδο και (δ) δομημένες συνεντεύξεις στη βάση 

αποστολής ερωτηματολογίου σε λειτουργούς σε επίπεδο Ένωσης, σχεδιαστές εθνικής 

πολιτικής των κρατών μελών, μέλη της Επιτροπής Απασχόλησης καθώς και σε 

κοινωνικούς εταίρους. Τα ευρήματα συλλέγησαν από τον Ιανουάριο του 2009 μέχρι 

τον Απρίλιο του 2009 και αποτελούν την πλέον σημαντική πηγή πληροφόρησης 

δεδομένου του πρωτογενούς χαρακτήρα της πληροφόρησης για την επίδραση της 

ΕΣΑ. Εκτός από την ύπαρξη των δομημένων ερωτηματολογίων σε κάποιες 

περιπτώσεις υπήρξε και τηλεφωνική επικοινωνία για επιπλέον διευκρινίσεις Αξίζει να 

επισημανθεί στόχος της εμπειρικής ανάλυσης δεν είναι η αξιολόγηση της 

ακολουθούμενης πολιτικής αλλά ο τρόπος λειτουργίας της. 

Η εμπειρική μας ανάλυση θα ακολουθήσει την εξής διαδρομή: Στο δεύτερο μέρος 

του παρόντος κεφαλαίου αναλύεται ο εντοπισμός και η επίδραση της γνωσιακής 

δυναμικής της Ένωσης, δηλαδή των ρυθμιστικών μηχανισμών διαλογικού χαρακτήρα 

(Jacobsson 2004a) με βασικό «μήνυμα» την έννοια της ευελισφάλειας (flexicurity) 

και των ενεργητικών πολιτικών. Στο έκτο κεφάλαιο θα εξετάσουμε τα δύο βασικά 

«μηνύματα» αυτά της ευελισφάλειας και των ενεργητικών πολιτικών και τον τρόπο 

που αναπτύσσονται στην ενωσιακή πραγματικότητα. Στο έβδομο κεφάλαιο θα 

εξεταστεί ο ιδιαίτερος τρόπος ενσωμάτωσης της ευελισφάλειας και των ενεργητικών 

πολιτικών στις πολιτικές απασχόλησης των εθνικών μας παραδειγμάτων, ενώ τέλος 

στο όγδοο κεφάλαιο μέσα από τα εθνικά παραδείγματα εξετάζουμε πως διαφορετικοί 

δρώντες εμπλέκονται στη διαδικασία συντονισμού της ΕΣΑ. Θα δείξουμε ότι η 

εθνική οργάνωση της ΕΣΑ επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τα προϋπάρχοντα 

εθνικά θεσμικά σχήματα συντονισμού και διαπραγμάτευσης στο εγχώριο περιβάλλον 

και από τις εγχώριες πολιτικές προτεραιότητες. Επιπλέον παρά τις προσδοκίες για 

διεύρυνση της συμμετοχής γίνεται εμφανές ότι καταρχήν η ΕΣΑ ευνοεί τους δρώντες 

που ήταν σε ενισχυμένη θέση εκ των προτέρων καθιστώντας τους τελευταίους 

«αναδόχους αξιών» (norms entrepreneurs) των πόρων της ΕΣΑ προς βελτίωση της 

θέσης τους συνεισφέροντας στις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας. Τέλος, σε 
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επίπεδο καταληκτικών επισημάνσεων διατυπώνονται σκέψεις και παρατηρήσεις 

κριτικού χαρακτήρα, που απεικονίζουν τις ευρωπαϊκές τάσεις και μετουσιώνουν τις 

παραπάνω ερμηνείες σε εξελίξεις στον τομέα της απασχόλησης. 

 

5.3. Η γνωσιακή δυναμική της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την 

Απασχόληση  

 

5.3.1 Κοινωνική μάθηση και μεταφορά πολιτικής  

 

Με βασικό προσανατολισμό την διερεύνηση του οριζόντιου τρόπου με το οποίο ο 

εξευρωπαϊσμός λειτουργεί στο πεδίο της ΕΣΑ, η ανάλυση μάς επικεντρώνεται στη 

διάχυση της πολιτικής. Η «ήπια» ρυθμιστική πλαισίωση, με δεδομένη την απώλεια 

του «πλεονεκτήματος της υποχρέωσης» οδηγεί σχεδόν νομοτελειακά στην αναζήτηση 

της ικανότητας της ΕΣΑ να διευκολύνει αλλά και να παράξει γνώση, που στη 

βιβλιογραφία παρουσιάζεται ως μηχανισμός εξευρωπαϊσμού των εθνικών πολιτικών 

(Radaelli 2003a:43) και αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του προτύπου διάχυσης της 

πολιτικής. 

Άλλωστε ο σκοπός της ΕΣΑ σύμφωνα με τα Συμπεράσματα της Πορτογαλικής 

Προεδρίας στη Σύνοδο του 2000 είναι η «αμοιβαία μάθηση» (Lisbon European 

Council Conclusions 2000). Ωστόσο θα πρέπει να τονιστεί ότι η διερεύνηση των 

δυναμικών που καθορίζουν τη μάθηση ως συνιστώσα της διαμόρφωσης της δημόσιας 

πολιτικής δεν είναι εύκολη με δεδομένη τη χρονική διάρκεια του εγχειρήματος και τη 

δυσκολία της μέτρησης της επίδρασης (Zeitlin 2005b), με αποτέλεσμα η ερευνητική 

διαδικασία να αντιμετωπίζει μεθοδολογικές δυσκολίες (Barbier, 2004, De Deken, 

2003). 

Οι θεωρίες της διάχυσης της πολιτικής, αντιλαμβάνονται το στάδιο διαμόρφωσης 

της δημόσιας πολιτικής ως διαδικασία κοινωνικής μάθησης που επηρεάζεται από τα 

συμφέροντα, τις ιδέες, τις αντιλήψεις και το θεσμικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων 

και των ήδη ειλημμένων αποφάσεων και των κανόνων που διέπουν την πολιτική 

διαδικασία (Hall 1993:275, Dolowitz and Marsh 1996, 344-354). 

Αν και η βιβλιογραφία της διάχυσης της πολιτικής διαιρείται αναλυτικά σε δύο 

τομείς, σε αυτόν που αφορά τη μεταφορά της πολιτικής και σε αυτόν που συνδέεται 
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με την κοινωνική μάθηση, η διάκριση τους καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη (Stone 

1999).  

Καταρχήν, η μεταφορά πολιτικής υποδηλώνει τη διαδικασία με την οποία η 

γνώση για πολιτικές, διοικητικές και θεσμικές ρυθμίσεις που εφαρμόστηκε σε μια 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο και περιοχή, χρησιμοποιείται στην ανάπτυξη 

πολιτικών, διοικητικών και θεσμικών ρυθμίσεων σε μια ύστερη χρονική περίοδο 

ή/και περιοχή (Dolowitz and Marsh 1996:344). 

Η μάθηση συνδέεται με βαθμιαίες διαδικασίες πραγματοποίησης όπου γνωστικές 

κατηγορίες επαναπροσδιορίζονται στη βάση της νέας γνώσης. Επιπλέον, η μεταφορά 

πολιτικών συχνά αναλύεται σε συστημικά πλαίσια χωρίς την παρουσία των δρώντων, 

ενώ στη μάθηση οι δρώντες εμπλέκονται υπό τη λογική ότι αυτοί μαθαίνουν.  

Αν και παραδοσιακά η ανάλυση της μάθησης προσεγγιζόμενη είτε ως εξωγενής 

είτε ως ενδογενής διαδικασία εστιάζει την προσοχή της στο άτομο, τα τελευταία 

χρόνια διευρύνει το πεδίο της και στο επίπεδο των Διεθνών Σχέσεων στη λογική της 

αμοιβαίας μάθησης. Αρχικά ο Nye (1987:379), μένοντας σταθερός στην ατομική 

προσέγγιση προσδιορίζει το εύρος και την ακρίβεια της μάθησης στην ευρωστία των 

παλαιοτέρων πεποιθήσεων, την ποιότητα και την ποσότητα της νέας πληροφορίας, 

ενώ ο E.B.Haas (1990: 23-24), μετακινείται ορίζοντας τη μάθηση ως 

 

Τη διαδικασία μέσω της οποίας χρησιμοποιείται συναινετική γνώση για 

να προσδιορίσει τις αιτιώδεις σχέσεις με νέους τρόπους των οποίων το 

αποτέλεσμα επηρεάζει το περιεχόμενο της δημόσιας πολιτικής, [...] η 

μάθηση προϋποθέτει τη υιοθέτηση μεγαλύτερων νοημάτων από τους 

συμμετέχοντες. 

 

Υπό αυτή τη λογική, η συναινετική γνώση γίνεται θεμέλιο της μάθησης 

προσδίδοντας και μια συλλογική διάσταση μέσω των μεγαλύτερων νοημάτων. Ο 

Checkel (1999), αναφέρεται στη μάθηση ως διαδικασία όπου «οι δρώντες 

αλληλεπιδρούν με ευρύτερα θεσμικά πλαίσια (νόρμες και δομές διαλόγου) 

αποκτώντας νέα συμφέροντα και προτιμήσεις». 

Οι Bennet και Howlett (1999:289), διακρίνουν τρεις βασικές πηγές της 

διαδικασίας της μάθησης: τη μάθηση για τις οργανώσεις, τα προγράμματα και τις 

δημόσιες πολιτικές. Ο May (1999:331-341) διακρίνει δύο διαστάσεις στην έννοια της 

μάθησης: την εργαλειακή μάθηση που σχετίζεται με τη βιωσιμότητα, την 
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πρακτικότητα των εργαλείων πολιτικής και των σχεδιασμάτων εφαρμογής και την 

κοινωνική μάθηση που συνδέεται με την κοινωνική κατασκευή των προβλημάτων 

πολιτικής, το εύρος της δημόσιας πολιτικής και του στόχους αυτής. Υπό αυτή τη 

λογική, η διαδικασία της μάθησης μπορεί να αποτελέσει μηχανισμό μείωσης της 

αβεβαιότητας που συνδέεται με διεργασίες διαμόρφωσης πολιτικής σε περίπλοκα 

περιβάλλοντα όπως αυτό της αγοράς εργασίας, εν όψει εσωτερικών πιέσεων και των 

εξωτερικών προκλήσεων της παγκοσμιοποίησης. 

Υπό τα παραπάνω δεδομένα μπορούμε να διακρίνουμε τη μάθηση στο πλαίσιο 

της δημόσιας πολιτικής που αναπτύσσεται εντός γραφειοκρατικών επιτροπών, και 

των επιτροπών απαρτιζόμενων από εμπειρογνώμονες (Haas 1992), στην οποία όμως 

θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και τη μάθηση που αναπτύσσεται εντός των θεσμών, η 

οποία λαμβάνει υπόψη της και την εγχώρια θεσμική αδράνεια (βλέπε Διάγραμμα 

5.1). 

Διάγραμμα 5.1 Το πρότυπο διάχυσης δημόσιας πολιτικής  

 
Πηγή: Προσαρμογή του γράφοντος από Nedergaard 2006:426 
 

5.3.2. Η κοινωνική μάθηση στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση 

 

Η θέσπιση και η μεταφορά των προγραμμάτων της Ένωσης που αφορούν την 

απασχόληση, την κινητοποίηση του εργατικού δυναμικού και την εισαγωγή νέων 

μεθοδολογιών όπως αυτή της ευελισφάλειας, αποδεικνύονται εξαιρετικά δύσκολες 

στο βαθμό που η διαμόρφωση δημόσιας πολιτικής σε εθνικό επίπεδο βασίζεται 

περισσότερο σε ειλημμένες αποφάσεις και καθορισμένες διαδικασίες πολιτικής παρά 

Διάχυση δημόσιας πολιτικής

Μεταφορά δημόσιας 
πολιτικής  

Μάθηση δημόσιας πολιτικής 

Μάθηση εντός  
γραφειοκρατικών επιτροπών 

Μάθηση εντός 
 επιστημικών κοινοτήτων  

Θεσμική μάθηση  
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στην αλλαγή κοινωνικών ή οικονομικών συνθηκών (Hall 1993:277). Υπό αυτή τη 

λογική η επιτυχία της ΕΣΑ εξαρτάται από την ικανότητα της Ένωσης να πείσει τους 

δρώντες, αφενός για την ανάγκη παρέμβασης και την αποτελεσματικότητα της 

προτεινόμενης πολιτικής και αφετέρου για τη δυνατότητα των προτεινόμενων 

πολιτικών να συνυπάρξουν με τις εθνικές αξίες (Schmidt 2002a:221).  

Η γνωσιακή διάσταση που αναπτύσσεται μέσω της κοινωνικής μάθησης τονίζει 

ακριβώς τα βασικά προβλήματα, παρέχοντας αποτελεσματικές λύσεις στα τωρινά και 

μελλοντικά προβλήματα προσδιορίζοντας νέες μεθόδους και εργαλεία πολιτικής, ενώ 

η κανονιστική διάσταση που ενσωματώνεται ως μέρος του μηχανισμού της ΕΣΑ, 

πλαισιώνει τους πολιτικούς στόχους και παρέχει νομιμοποίηση στα προγράμματα 

δημόσιας πολιτικής, επιδεικνύοντας καταλληλότητα είτε συμβαδίζοντας είτε 

μετασχηματίζοντας τις προϋπάρχουσες εθνικές αξίες (Schmidt 2002a213-221).  

Η θεσμική κατάτμηση στη λήψη των αποφάσεων που πιστώνεται το ενωσιακό 

λειτουργικό περιβάλλον και ιδιαιτέρως το πεδίο της απασχόλησης σε συνδυασμό με 

το ρευστό και αβέβαιο περιβάλλον των αγορών εργασίας επιβάλλουν τη διάχυση 

γνώσης μέσα από επαναληπτικούς κύκλους δημόσιας πολιτικής, την ανάπτυξη 

διαλόγου κοινής πολιτικής, τη γνωσιακή σύγκλιση και τη στρατηγική χρήση της 

γνώσης για επιτυχή ισομορφισμό προτύπων και πρακτικών (Citi and Rhodes 

2007:15). 

Για να εντοπίσουμε τις πηγές μάθησης στην οργάνωση της ΕΣΑ θα πρέπει να 

στρέψουμε την προσοχή μας σε πρώτο βαθμό στις επιστημικές κοινότητες που 

συγκροτούνται την Επιτροπή Απασχόλησης που συζητείται όλος ο επαναληπτικός 

κύκλος της ΕΣΑ και στο Πρόγραμμα Παρακολούθησης για την ανταλλαγή βέλτιστων 

πρακτικών. 

Έχοντας ήδη εξετάσει τα τεχνικά ζητήματα και των δύο συνιστωσών θα 

επικεντρωθούμε στη σχετική συζήτηση που έχει αναπτυχθεί σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα τους, δηλαδή τη δυνατότητα η μάθηση που προκύπτει να 

προκαλέσει και την αλλαγή στο εγχώριο περιβάλλον. Η συζήτηση διακρίνεται για τις 

αντιτιθέμενες απόψεις που κατατίθενται. 

Οι Jacobsson και Vifell (2007b:), ορίζουν τις επιστημικές κοινότητες στη βάση 

της ύπαρξης μιας κοινής θεωρητικής προσέγγισης με την οποία ένα σύνολο δρώντων 

αυτοπροσδιορίζεται, ενώ παράλληλα το υφιστάμενο υπόβαθρο (γνώσεις και αξιακό 

σύστημα) πλαισιώνει τις συζητήσεις τους. Η κοινή θεωρητική προσέγγιση που 

αναφέρει ο παραπάνω ορισμός σε συνδυασμό με τη συνεχή συνεργασία μεταξύ των 
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εθνικών εμπειρογνωμόνων από όλα τα κράτη μέλη μπορεί σε μακροπρόθεσμη βάση 

να συνεισφέρει σε μια «αλλαγή ερμηνείας του συμφέροντος εκ μέρους των πολιτικών 

δρώντων» (de la Porte Pochet 2004:73). Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που 

επιβάλλει η επαναλαμβανόμενη συνεργασία σε συνδυασμό με τις κοινές αξίες εντός 

των επιστημικών κοινοτήτων (Nedergaard 2006) καταλήγουν σε μια διαδικασία όπου 

η μάθηση ως το αποτέλεσμα της παρατήρησης και της ερμηνείας της εμπειρίας 

παίρνει τη μορφή αλλαγών σε ατομικές ιδέες και πεποιθήσεις (Hemerijck & Visser 

2003:6). Σε παρόμοιο κλίμα η Jacobsson (2004a), υποστηρίζει ότι η αλληλόδραση 

εντός των επιστημικών κοινοτήτων καταλήγει σε μια γνωσιακή συναίνεση που αφορά 

τις κοινές προκλήσεις, στόχους και προσεγγίσεις πολιτικής. 

Στον αντίποδα, εκδηλώνεται σκεπτικισμός από ομάδα ερευνητών για την 

αποτελεσματικότητα της ΕΣΑ μόνο με τη δυναμική της γνωσιακής σύγκλισης. Οι 

Trubek και Trubek (2005a), σημειώνουν ότι δεν υφίσταται συναίνεση για το αν η 

στρατηγική μάθησης λειτουργεί και πώς. Η ύπαρξη της γνωσιακής σύγκλισης από 

μόνη της δεν μπορεί να θεωρηθεί αρκετή για διασφαλίσει την επιτυχία της ΕΣΑ 

(Heidenreich and Bischoff 2008), όταν υφίσταται η απουσία των τυπικών μέτρων 

αναγκαστικής ισχύος (Alesina and Perotti 2004). Σε έρευνα για την 

αποτελεσματικότητα του Peer Review Programme και κατά πόσο η αμοιβαία μάθηση 

μεταξύ των συμμετεχόντων είναι αποτελεσματική μεταφέροντας τα βέλτιστα 

παραδείγματα πολιτικής, οι Casey και Gold (2005:37) καταλήγουν ότι η διαδικασία 

μάθησης ναι μεν έχει θεσπιστεί αλλά η αποτελεσματικότητα της περιορίζεται, καθώς 

δραστικότητα του προγράμματος εντοπίζεται στο πεδίο μιας μικρής επιστημικής 

κοινότητας εμπειρογνωμόνων της αγοράς εργασίας. Η διατύπωση περί «ρητορικής 

σύγκλισης» της ΕΣΑ όσον αναφορά την αποτελεσματικότητα της (de la Porte and 

Pochet 2003, Radaelli 2003b, Scharpf 2002) ή παρουσίας της στο επίπεδο της 

συμβολικής πολιτικής (symbolic politics) (Zeitlin 2005c:14) δεν εκπλήσσει. 

Κατά την παρούσα έρευνα η επιτυχία της ΕΣΑ να προκαλέσει αλλαγές και κατά 

επέκταση το ζήτημα της μάθησης θα πρέπει να αποσπαστεί από μια προσέγγιση που 

συνδέεται με την ατομική μάθηση, που εξ αντικειμένου και λόγω συνθηκών 

περιορίζει αν όχι ελαχιστοποιεί το βεληνεκές μιας άμεσης μεταφοράς πολιτικής. Ο 

Zeitlin (2005b:472), ορθώς επισημαίνει ότι τα περιορισμένα δείγματα άμεσης 

μεταφοράς πολιτικής οφείλονται στο τρίπτυχο εγχώρια θεσμική αδράνεια, 

ελλείμματα της ΕΣΑ και πολιτική δέσμευση που εξαρτά άμεσα την εφαρμογή των 

μεταρρυθμίσεων δημόσιας πολιτικής ανεξαρτήτως της δυναμικής των νέων γνώσεων.  
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Οι παραπάνω τοποθετήσεις αναπόφευκτα μας οδηγούν αφενός να αντιληφθούμε 

την ανάγκη συμπληρωματικότητας της μαθησιακής προσέγγισης και αφετέρου να 

διερευνήσουμε την εγχώρια θεσμική δομή που υποδέχεται τις εισροές. Στην 

προκειμένη περίπτωση, το εθνικό καθεστώς απασχόλησης ενσωματώνει σε 

θεσμοποιημένη μορφή τις εγχώριες νοοτροπίες, τους κοινούς κανόνες και τις δομές 

διακυβέρνησης. Τα στοιχεία αυτά τελούν σε βαθιά σχέση με τις εγχώριες ιστορικά 

εξελισσόμενες θεσμικές δομές (Thelen 1999). Όπως ήδη έχουμε εξετάσει στο πρώτο 

κεφάλαιο για το κοινωνικό κράτος, η «τροχιά εξάρτησης» που εντοπίζει ο Pierson 

(1996a, 1998, 2000a) που σε μεγάλο βαθμό προσδιορίζει το μέγεθος και την 

κατεύθυνση της εξέλιξης που ακολουθούν οι θεσμοί και η δόμηση της κοινωνικής 

τάξης, άμεσα προσδιοριζόμενης από τα εθνικά οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά 

πλαίσια που ήδη είχε μιλήσει ο Rokkan (1973), συνθέτουν μια διπλή πηγή αδράνειας 

ή επιβράδυνσης που στην ουσία καθορίζει το εύρος της επιρροής της ΕΣΑ στις 

εγχώριες δομές απασχόλησης. Αντιλαμβανόμαστε ότι οι παραπάνω τάσεις 

επιβράδυνσης που η θεωρία του θεσμισμού λαμβάνει υπόψη της καθιστούν τις όποιες 

αλλαγές σταδιακές (Streeck Thelen 2005) και σε βάθος χρόνου. Η εκτίμηση αυτή 

ενδυναμώνεται, έχοντας υπόψη και τη συμμετοχή των εγχώριων δρώντων στη 

διαδικασία της ΕΣΑ, της οποίας το βαθμός σύμφωνα με το ρεύμα του ορθολογικού 

θεσμισμού διαμορφώνεται σε βάση αντιστρόφως ανάλογη, δηλαδή όσο περισσότεροι 

οι συμμετέχοντες τόσο περισσότερα τα σημεία αρνησηκυρίας και άρα πιο απίθανη η 

αποδοχή των αλλαγών (Tsebelis 2002). Οι Streeck και Thelen (2005:1, 4-9), μας 

προειδοποιούν για τον κίνδυνο να υποτιμήσουμε τις μακροχρόνιες επιδράσεις σε μια 

σταδιακή θεσμική αλλαγή.  

Υπό αυτή τη λογική, θα πρέπει να συνδυάσουμε μια δυναμική προσέγγιση της 

μάθησης με την εγχώρια θεσμική δομή (Giddens 1990), όπου η θεσμική μάθηση 

πλέον αφορά το σύνολο των δρώντων που εμπλέκονται στη διαμόρφωση του 

εκάστοτε εθνικού καθεστώτος απασχόλησης αλλά και αναφορικά με την ΕΣΑ. 

Ακολουθώντας την πρόταση των Heidenreich και Bischoff (2008:505), θα 

υιοθετήσουμε την έννοια των οργανωτικών πεδίων (Di Magio Powel 1991), των 

οποίων ο γεωμετρικός τόπος ορίζεται στα σημεία που τέμνεται η ευρωπαϊκή και η 

εθνική πολιτική ως διαδικασία και διοίκηση (Fligstein and Stone Sweet 2002:1211) 

και θα αναλύσουμε την επίδραση της ΕΣΑ στο δυναμικό πεδίο που συγκροτεί η 

λειτουργία της στο εγχώριο επίπεδο. Η προσέγγιση αυτή θα μας βοηθήσει αφενός να 

αναλύσουμε την αντίσταση για την αλλαγή στη θεσμική δομή και αφετέρου να 
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εντοπίσουμε τις ευκαιρίες για αλλαγή. Στην προκειμένη περίπτωση το πεδίο 

διάδρασης της μάθησης και της εγχώριας θεσμικής δομής είναι το κοινωνικό πεδίο 

που η ΕΣΑ αναπτύσσεται και τα όρια του εντοπίζονται στα εφαπτόμενα σημεία του 

ενωσιακού με το εθνικό επίπεδο. Με άλλα λόγια κατά το γράφοντα το εγχώριο 

κοινωνικό πεδίο παρουσιάζεται ως το κάτοπτρο που διαθέτει και τις ιδιότητες ενός 

διηθητήρα (φίλτρο) εντός του οποίου διαθλάται206 και διηθίζεται η εισροή από τους 

μηχανισμούς της ΕΣΑ, η ενδιάμεση μονάδα που παρεμβαίνει ανάμεσα στην ατομική 

μάθηση και τη θεσμική αλλαγή αντιμετωπίζοντας την ανάγκη της 

συμπληρωματικότητας της μάθησης που αναδείξαμε παραπάνω (βλέπε Διάγραμμα 

5.2). 

Η συγκρότηση και η θεσμοποίηση των κοινωνικών πεδίων αποτελεί βασική 

διάσταση της διαδικασίας του εξευρωπαϊσμού (Olsen 2002, Risse et al. 2001, 

Radaelli 2003b), αποτελώντας στην ουσία τα πεδία κοινωνικής πρακτικής. Τα 

κοινωνικά πεδία χαρακτηρίζονται από τη συμμετοχή συγκεκριμένων δρώντων και 

οργανισμών, που προσαρμόζουν τη δράση τους σε σχέση με τις δράσεις των 

υπολοίπων και την ανάδειξη συγκεκριμένων θεματικών και συμφερόντων, ενώ 

λειτουργούν υπό καθεστώς σχετικής αυτονομίας ως προς τις εξωτερικές επιρροές. Η 

αμοιβαία προσδοκία ως προς τη συμπεριφορά δημιουργεί συνθήκες όπου το πεδίο 

αφενός δομεί τις διαδράσεις των δρώντων (Heidenreich and Bischoff 2008:505) 

αναπαράγοντας την εκάστοτε θεσμική δομή (Di Magio and Powell 1991) και 

αφετέρου τις περικλείει (Fligstein and Stone Sweet 2002), με το εθνικό καθεστώς 

απασχόλησης να λειτουργεί ως το πλαίσιο αναφοράς που διευκολύνει τη δράση των 

οργανισμών εντός του κοινωνικού πεδίου. 

Διάγραμμα 5.2 Η εγχώρια θεσμική μάθηση 

 
 
 
 
 
 
 
 
Πηγή: Επεξεργασία του γράφοντος  

 

                                                 
206 Η αναφορά στο φαινόμενο της διάθλασης από το γράφοντα υποδηλώνει τη μη ευθύγραμμη 
μετάδοση των εισροών της ΕΣΑ στο εγχώριο σύστημα κατά τρόπο αντίστοιχο με την εκτροπής της 
ευθύγραμμης τροχιάς διάδοσης που υφίστανται φωτεινά ή άλλα κύματα όταν διέρχονται από ένα 
διαπερατό από αυτά μέσον σε άλλο. 

ΕΣΑ 
Μάθηση στις επιστημικές 

κοινότητες 
Κοινωνικό 
πεδίο ΕΣΑ Εγχώρια θεσμική αλλαγή 
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Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή οι στόχοι και τα εργαλεία της πολιτικής της 

ΕΣΑ δεν επηρεάζουν απευθείας τις εγχώριες μεταρρυθμίσεις. Οι εθνικές πολιτικές 

και η διαδικασία συντονισμού αποτελούν σχετικά αυτόνομα κοινωνικά πεδία που δεν 

αναμειγνύεται ευθέως το ένα στην επιχειρησιακή δράση του άλλου (Heidenreich and 

Bischoff 2008:506). Τα κοινωνικά πεδία δεν μπορούν να έχουν εξωτερική 

καθοδήγηση αφού λειτουργούν με τη δική τους λογική, κριτήρια, μεθοδολογία 

προσδιορισμού προβλημάτων, ρυθμιστικές δομές (Armstrong 2006:97). Η μόνη 

δυνατότητα διασύνδεσης των υπερεθνικών-εθνικών κοινωνικών πεδίων που 

δημιουργεί η ΕΣΑ και των εθνικών πεδίων όπου οι μεταρρυθμίσεις των συστημάτων 

απασχόλησης λαμβάνουν χώρα, είναι η δημιουργία σχετικά σταθερών σχημάτων 

διάδρασης, υποχρέωσης, κυρώσεων και ερεθισμάτων που προκαλούν συνθήκες 

αμοιβαίας «παρενόχλησης» (Heidenreich and Bischoff 2008:506). 

Οι στόχοι, οι κατευθύνσεις, οι νέες έννοιες που εισάγει και τα εργαλεία πολιτικής 

που ενσωματώνει στη μεθοδολογία της αποτελούν τους βασικούς πόρους που παρέχει 

η ΕΣΑ στους εγχώριους δρώντες, οι οποίοι τους ερμηνεύουν και τους χρησιμοποιούν 

στη βάση της θεσμικής δομής και των ιδιαίτερων τους προτιμήσεων. Οι Heidenreich 

και Bischoff (2008:506-518), κατηγοριοποιούν τους πόρους που παρέχει η ΕΣΑ στο 

εγχώριο σύστημα σε τρεις βασικές ομάδες: τους γνωσιακούς, τους κανονιστικούς και 

τους στρατηγικούς πόρους. Οι γνωσιακοί πόροι αναφέρονται στις ιδέες και στις νέες 

έννοιες που η ΕΣΑ εισάγει, οι κανονιστικοί πόροι αναφέρονται σε πρακτικές 

δημόσιας πολιτικής, δηλαδή σε τρόπους ενέργειας εργαλεία πολιτικής και δράσης και 

οι στρατηγικοί πόροι αναφέρονται στους οργανωτικούς και χρηματοοικονομικούς 

πόρους για τη δημιουργία ικανοτήτων που η ΕΣΑ και κυρίως το ΕΚΤ παρέχουν.  

Προκειμένου οι παραπάνω πόροι να ενδυναμώσουν ή να μεταβάλλουν τις 

υπάρχουσες καταστάσεις στο εγχώριο επίπεδο, για να «εισαχθεί» η ΕΣΑ με άλλα 

λόγια στο εθνικό πεδίο θα πρέπει να διακρίνουμε την ύπαρξη τριών προϋποθέσεων 

στο εγχώριο σύστημα που καθορίζουν την εγχώρια επιτυχία της ΕΣΑ και 

προσδιορίζουν το βαθμό συμβατότητας αυτής με την εθνική κατάσταση: (α) τις 

γνωσιακές συνθήκες δηλαδή κατά πόσο οι ιδέες και οι έννοιες τις ΕΣΑ αποτελούν 

βάση νομιμοποίησης και άρα συμφωνίας με προϋπάρχουσες ιδέες ή «απειλούν» 

αυτές, στην περίπτωση αυτή ο βαθμός αποδοχής της ΕΣΑ ως εργαλείο πολιτικής στο 

εθνικό πεδίο είναι καθοριστικός, (β) τις κανονιστικές συνθήκες που αναφέρονται στο 

βαθμό θεσμικής «συμφωνίας» των νέων πρακτικών πολιτικής και μέσων με τους 

υπάρχοντες εγχώριους κανόνες και πρακτικές δημόσιας πολιτικής και (γ) τις 
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στρατηγικές συνθήκες που αναφέρονται στη δυνατότητα των εγχώριων δρώντων να 

κάνουν χρήση των πόρων της ΕΣΑ. Ο βαθμός ενσωμάτωσης και ερμηνείας της 

ευελισφάλειας ως παράδειγμα ενεργητικής πολιτικής εξαρτάται από το βαθμό 

συμβατότητας και συνδυασμού των τριών προαναφερθεισών συνθηκών.  

Υπό αυτούς τους όρους η μάθηση λαμβάνει τρεις δυνατές μορφές: την 

παραδειγματική μέσω της αλλαγής των στόχων της δημόσιας πολιτικής και του 

υφιστάμενου παραδείγματος δημόσιας πολιτικής στην αγορά εργασίας, την 

εργαλειακή μέσω της αλλαγής των κοινών τρόπων δράσης (πρακτικές δημόσιας 

πολιτικής) για την επίτευξη των υφισταμένων στόχων και την κυβερνητική μέσω των 

αλλαγών στις υπάρχουσες σχέσεις ισχύος μεταξύ των δρώντων (Hall 1993, Zeitlin 

2005c, Di Magio and Powell 1991) (βλέπε Διάγραμμα 5.3). 
 

Διάγραμμα 5.3 Μορφές μάθησης στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση  

 
Πηγή: Επεξεργασία του γράφοντος  

 

Το σχήμα των πιθανών μορφών της μάθησης όπως προκύπτει ομοιάζει σε μεγάλο 

βαθμό με τους τρεις βασικούς τύπους αλλαγής στο διάλογο περί δημόσιας πολιτικής 

που εντοπίζει η διεθνής βιβλιογραφία και με τους οποίους επιδρά η ΑΜΣ στη 

διαμόρφωση της εθνικής δημόσιας πολιτικής: ανανέωση προγράμματος δημόσιας 

πολιτικής μέσω αλλαγής των εργαλείων πολιτικής, αλλαγή προγράμματος πολιτικής 

Αλλαγή 
εργαλείων 
δημόσιας 
πολιτικής  

Αλλαγή 
στις σχέσεις 
ισχύος  

Αλλαγή 
παραδείγμα-

τος 
πολιτικής  

Η μάθηση 
στην ΕΣΑ  
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με διαφορετικά εργαλεία δημόσιας πολιτικής και στόχους και πλήρης 

μετασχηματισμός εργαλείων δημόσιας πολιτικής, στόχων και ιδεολογίας (Schmidt 

2002a:222-223, Hall 1993:278) (βλέπε πίνακα 5.1). 

Υπό την παραπάνω παρατήρηση θα πρέπει να τονιστεί ότι η επίδραση των 

εξωτερικών παραδειγμάτων πολιτικής μπορεί να επιφέρει όχι μόνο αλλαγές στο 

υπάρχον εθνικό παράδειγμα, αλλά να συμπαρασύρει και αλλαγές στο επίπεδο 

εργαλείων πολιτικής και ισχύος, ενώ αλλαγές στις σχέσεις ισχύος μπορούν να 

μεταβάλλουν και τα υπάρχοντα παραδείγματα και εργαλεία. Αν δεν υπάρξουν 

αλλαγές σε καμία από τις προαναφερθέντες περιπτώσεις το υφιστάμενο πρόγραμμα 

πολιτικής θα συνεχίσει να ενισχύει τον υπάρχοντα δημόσιο διάλογο, περίπτωση που 

ισοδυναμεί με τη διατήρηση των εθνικών νοοτροπιών στο πεδίο της απασχόλησης 

(Schmidt 2002a:221). 

Πίνακας 5.1: Επισκόπηση των αλλαγών στο πλαίσιο των δημόσιων συζητήσεων και προγραμμάτων  

 
Αλλαγή στη δημόσια 
συζήτηση και στο 
πρόγραμμα δημόσιας 
πολιτικής  

 
Αλλαγή πρώτου 
βαθμού: Ανανέωση της 
πολιτικής συζήτησης 
και του προγράμματος 
πολιτικής  

 
Αλλαγή δευτέρου 
βαθμού: 
Επαναπροσδιορισμός 
της πολιτικής 
συζήτησης και του  
προγράμματος 
πολιτικής  

 
Αλλαγή τρίτου βαθμού: 
Πλήρης αλλαγή της 
πολιτικής συζήτησης 
και του προγράμματος 
πολιτικής  

Εργαλεία πολιτικής 
  

Αλλαγή  Αλλαγή  Αλλαγή  

Στόχοι πολιτικής  
 

Ίδια  Αλλαγή  Αλλαγή  

 
Περιεχόμενο πολιτικής  

Ίδια  Ίδια  Αλλαγή  

Πηγή: Προσαρμοσμένο από Schmidt 2002a:223 

 

Υπό αυτά τα δεδομένα για να εξετάσουμε την επίδραση της ΕΣΑ στο εγχώριο 

πεδίο και να δούμε πως η έννοια της ευελισφάλειας εισάγεται και ερμηνεύεται από 

τους εγχώριους δρώντες στα εθνικά παραδείγματα, θα εξετάσουμε τις εθνικές 

μεταρρυθμίσεις των δύο χωρών παράλληλα με τους στόχους της ΕΣΑ και στη 

συνέχεια θα εξετάσουμε πως οργανώνεται η ΕΣΑ στο εσωτερικό, ώστε να 

εντοπίσουμε τους εσωτερικούς μηχανισμούς που καθορίζουν τη συμβολή της ΕΣΑ 

στις εγχώριες μεταρρυθμίσεις.  

Η αναλυτική προσοχή της έρευνάς μας θα πρέπει να προσανατολιστεί σε τρεις 

βασικές κατευθύνσεις: στις ορθολογικές συνθήκες υπό τις οποίες η διαδικασία της 

μάθησης στο πεδίο της απασχόλησης είναι λειτουργική και άρα μπορεί να αναπτύξει 
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αλλαγές θεματολογίου, κατεύθυνσης και περιεχομένου πολιτικής, στη συνέχεια να 

προσδιοριστούν οι ρυθμιστικοί μηχανισμοί διαλογικής μάθησης που αναπτύσσει η 

ΕΣΑ και να εξεταστούν και τέλος να εντοπιστούν οι φορείς της αλλαγής που θα 

διαδραματίσουν ρόλο στα εθνικά παραδείγματα, προσδιορίζοντας απαντήσεις στα 

ερωτήματα περί του «τι», «πόσο», «πως» εξευρωπαΐζεται και τι είδους 

εξευρωπαϊσμός προκύπτει. 

 

5.3.3. Ρυθμιστικοί μηχανισμοί διαλόγου 

 

Η Jacobsson (2004a), χρησιμοποιεί τον όρο «ρυθμιστικοί μηχανισμοί διαλόγου» 

(discursive regulatory mechanisms) σε μια προσπάθεια να κατανοήσει τις δυναμικές 

ενός συστήματος διακυβέρνησης που βασίζεται στην «ήπια» ρύθμιση. Οι μηχανισμοί 

αυτοί συνδεόμενοι με τη γνώση και τη διαμόρφωση νοημάτων, αποτελούν βασική 

συνιστώσα στην προσπάθειά μας να ερμηνεύσουμε την εγχώρια αλλαγή, αφού αυτοί 

δύνανται να επηρεάσουν το γνωσιακό περιεχόμενο των αντιλήψεων των εγχώριων 

δρώντων. Το σχετικό παράδειγμα της ευελισφάλειας προσεγγίζει ακριβώς το εθνικό 

επίπεδο μέσω αυτών των μηχανισμών. Η σχετική έρευνα διακρίνει έξι βασικούς 

μηχανισμούς: τη χρήση κοινής γλώσσας (χρήση βασικών εννοιών και διαλόγου), την 

ανάπτυξη κοινών ταξινομήσεων και δεικτών, τη συγκρότηση γνωσιακής βάσης με τη 

συλλογή στατιστικών δεδομένων, τη στρατηγική χρήση συγκρίσεων και 

αξιολογήσεων, τη συστηματική διάχυση γνώσης και αποτελεσμάτων αξιολόγησης και 

τη χρονική πίεση.  

Κοινή συνισταμένη των παραπάνω μηχανισμών η δυνατότητα μάθησης. Έχοντας 

ήδη αναλύσει το περιεχόμενο τους σε αντίστοιχες ενότητες του κεφαλαίου για την 

ΕΣΑ εν συντομία θα παρουσιάσουμε αυτούς που διαδραματίζουν βαρύνοντα ρόλο 

στην εμφάνιση της εγχώριας αλλαγής. 

 

5.3.3.1. Η χρήση κοινής γλώσσας - Eurodiscourse 

 

Η διαμόρφωση συμφωνίας στον ορισμό κοινών προβλημάτων και των θεωρήσεων 

για τα αίτια και τα αιτιατά αυτών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για δράση, σε 

πεδίο που εκλείπει η υπερεθνική νομοθετική αρμοδιότητα. Η συγκρότηση ενός 
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κοινού πλαισίου για την ανάλυση της αγοράς εργασίας με τη χρήση ενός κοινού 

λεξιλογίου και γνωσιακού πεδίου αποτελεί βασική διάσταση στην ανάπτυξη ενός 

κοινού διαλόγου στο επίπεδο της πολιτικής απασχόλησης και στη θέσπιση βασικών 

εννοιών και αρχών δημόσιας πολιτικής. 

Η ΕΣΑ κάνει εκτεταμένη χρήση της παραπάνω λογικής. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτέλεσε η Λευκή Βίβλος για την Ανάπτυξη, την Ανταγωνιστικότητα 

και την Απασχόληση που όπως είδαμε στην σχετική ενότητα αποτέλεσε τη βάση της 

ΕΣΑ παρέχοντας το πλαίσιο περιγραφής των προβλημάτων. Ο συνδυασμός 

αναπτυξιακών πολιτικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, οι προκλήσεις της 

μετάβασης στην κοινωνία της γνώσης, το πρόβλημα των γηρασκουσών κοινωνιών 

της Ένωσης, η έμφαση στα ποσοστά απασχόλησης και η ανάγκη για αγορές εργασίας 

που ενσωματώνουν, αποτέλεσαν θέματα της ανάλυσης των πολιτικών απασχόλησης 

που εμφανίστηκαν με την υιοθέτηση από την Επιτροπή της λογικής για κοινή 

γνωσιακή πρόσληψη των θεμάτων των αγορών εργασίας. Η συγκρότηση μιας 

«ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας» προσδιορίζοντας τις παραμέτρους αυτής στη βάση 

των «κοινών» προβλημάτων και των ανησυχιών που την αφορούν, εμφανίζεται σε 

κείμενα της Επιτροπής (European Commission 2001b). Ένας διάλογος δημόσιας 

πολιτικής για την απασχόληση αναπτύχθηκε από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 με 

τις έννοιες της απασχολησιμότητας, της ευελιξίας, της προσαρμοστικότητας, της δια 

βίου μάθησης και πρόσφατα της ευλισφάλειας και της ποιότητας στην εργασία να 

κυριαρχούν και να προσανατολίζουν τους συμμετέχοντες, αφενός σε μια νέα 

ευρωπαϊκού τύπου προσέγγιση ισορροπίας ανάμεσα στην ευελιξία και την ασφάλεια 

και αφετέρου σε μια εφαρμογή προληπτικών αντί «θεραπευτικών» μεθόδων δημόσιας 

πολιτικής απασχόλησης. Η χρήση αρχικά των πυλώνων και στη συνέχεια των στόχων 

και των κατευθύνσεων στις οποίες οφείλουν τα ΕΠΜ να κινηθούν, στοχεύουν στη 

διαμόρφωση ενός σχεδίου μέσω του οποίου θα δράσει η δημόσια διοίκηση. Μέσω της 

χρήσης κοινής διαλέκτου, η ΕΣΑ επιχειρεί να πλαισιώσει με έννοιες την υπάρχουσα 

πραγματικότητα. Η ανάδυση και η υποστήριξη ενός παραδείγματος δημόσιας 

πολιτικής απασχόλησης που αποδίδει προσοχή στην πρόληψη, στις ενεργητικές 

πολιτικές και στη διά βίου μάθηση έχει ήδη συντελεστεί (Jacobsson 2004a:361). Αν 

και ο τρόπος σχετικά με το πως ερμηνεύουν και ενσωματώνουν τις ενωσιακές έννοιες 

τα εθνικά παραδείγματα διαφοροποιείται, η συγκρότηση μιας κοινής γλώσσας που 

αναφέρεται στα προβλήματα των αγορών εργασίας και το γνωσιακό πλαίσιο που θα 
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μας επιτρέψει να την κατανοήσουμε αποτελούν σημαντικές υποδομές υποστήριξης 

μιας κοινής πολιτικής στρατηγικής (Jacobsson 2004a:361). 

 

5.3.3.2. Μια κοινή βάση γνώσης  

 

Εύστοχα επισημαίνεται ότι η δημιουργία «ευρωπαϊκής» γνώσης μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί στη νομιμοποίηση «ευρωπαϊκών» λύσεων (Jacobsson 2004a:361). Η 

προβολή και η χρήση των βέλτιστων πρακτικών αποτελούν μέρος της δημιουργίας 

γνώσης. Η χρήση κοινών δεικτών βασιζόμενων σε συγκρίσιμα στατιστικά αποτέλεσε 

κρίσιμη επιλογή, όπως είδαμε στη σχετική ενότητα στην παρακολούθηση και την 

αξιολόγηση των πολιτικών σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο (European Commission 

2000c, 2001f). Αν και η «μετάφραση» των δεικτών όπως ήδη έχουμε επισημάνει 

αποτελεί κατά βάση πολιτική διαδικασία, οι κοινές κατηγορίες και οι ταξινομήσεις 

που συνοδεύουν τους δείκτες αποτελούν προσπάθεια μιας κεντρικά 

παρακολουθούμενης διοικητικής πρακτικής. Η μέτρηση και η σύγκριση αποτελούν 

μηχανισμούς συντονισμού όπου οι ενωσιακοί ποσοτικοί και ποιοτικοί δείκτες 

ενδυναμώνουν την αντίληψη ότι οι εθνικές πολιτικές απασχόλησης αποτελούν πεδίο 

κοινού ενδιαφέροντος (Jacobsson 2004a:363). 

 

5.3.3.3. Συστηματική διάχυση της γνώσης 

 

Όπως έχουμε ήδη επισημάνει και αναλύσε,ι η Κοινή Έκθεση για την απασχόληση της 

Επιτροπής ως μέρος πλέον της Έκθεσης Προόδου αποτελεί πλούσια πηγή 

πληροφόρησης αφενός για τις καταστάσεις στις εθνικές αγορές εργασίας και για τα 

μέτρα εθνικής πολιτικής που έχουν ληφθεί και αφετέρου για την ανταπόκριση των 

κρατών μελών στις προηγούμενες κατευθύνσεις και συστάσεις. Η διάχυση της 

γνώσης και της πληροφορίας περιλαμβάνει και την αμοιβαία μάθηση είτε μέσω της 

εξέτασης από ομολόγους είτε μέσω του Peer Review Programme που διοργανώνεται 

από την Επιτροπή και την Επιτροπή Απασχόλησης με στόχο τον προσδιορισμό 

βέλτιστων πρακτικών. Αν και οι in vivo αναλύσεις δείχνουν ότι οι δυνατότητες 

μεταφοράς πολιτικής που ακολουθούν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών είναι 

περιορισμένες (Jacobsson and Vifell 2007a Nederaard 2006, Casey Gold 2005), 
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ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι οι συλλογική μάθηση είναι ανύπαρκτη. Η μάθηση 

αναπτύσσεται στη λογική του μηχανισμού της χρήσης της κοινής γλώσσας, δηλαδή 

της κοινής μεθοδολογίας εντοπισμού των προβλημάτων και ανάλυσης της αγοράς 

εργασίας και της αναθεώρησης των υφιστάμενων πολιτικών υπό το φως ενός κοινού 

πλαισίου αναφοράς. Επιπλέον η Jacobsson (2004a:364), επισημαίνει και τη 

δυνατότητα που παρέχεται μέσω της ανταλλαγής γνώσης της διαμόρφωσης μιας 

κοινής δέσμης πολιτικών εργαλείων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της 

αγοράς εργασίας. 

 

5.3.3.4. Η χρονική πειθαρχία 

 

Η διαδοχικός και ο επαναληπτικός χαρακτήρας της ΕΣΑ (Goetschy 2003a, 2003b) 

συνεπάγεται μια περιοδική παρακολούθηση του κύκλου της δημόσιας πολιτικής σε 

εθνικό επίπεδο. Η ταυτόχρονη ενασχόληση των εθνικών διοικήσεων με τα ίδια 

θέματα την ίδια χρονική περίοδο (κατευθύνσεις, ΕΠΜ, εκθέσεις εφαρμογής, 

συστάσεις) δίνει την ευκαιρία για εισροές πολιτικής από την Επιτροπή και από 

άλλους βασικούς δρώντες (Jacobsson 2004a:364). 

 

5.3.4. Οι ορθολογικές συνθήκες της διαδικασίας μάθησης και μεταφοράς στο 

πεδίο της δημόσιας πολιτικής. 

 

Η ύπαρξη των συνθηκών εκείνων υπό τις οποίες οι σχεδιαστές της δημόσιας 

πολιτικής είναι πρόθυμοι να μπουν στη διαδικασία μεταφοράς πολιτικής (στόχεύσεις, 

αποτελέσματα, βέλτιστες πρακτικές), δηλαδή οι συνθήκες υπό τις οποίες οι 

μηχανισμοί της ΕΣΑ μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά, διαδραματίζουν 

καθοριστικό ρόλο ως προς την γένεση αλλαγών. Οι Eberlein και Kerwer (2004), 

τοποθετώντας τη διαδικασία μάθησης στο θεωρητικό πλαίσιο ενός «δημοκρατικού 

πειραματισμού» και μιας «διαβουλευτικής πολυαρχίας» άμεσου χαρακτήρα 

βασιζόμενου στα έργα των Sabel και Cohen (1997), Dorf και Sabel (1998) όπως 

είδαμε στο σχετικό κεφάλαιο για την ΑΜΣ, αν και σε θεωρητικό επίπεδο ικανοποιεί 

αφού το πρότυπο λειτουργίας που προτείνεται μπορεί να μετατρέψει την πληροφορία 

σε βέλτιστη πρακτική μέσα από ένα κεντρικό μηχανισμό συντονισμού διαβούλευσης 



 375

μονάδων και παράλληλου πειραματισμού τοπικού χαρακτήρα, ωστόσο υστερεί σε 

σχέση με την εμπειρική πραγματικότητα. Όπως αναλύσαμε στο προηγούμενο 

κεφάλαιο για την ΕΣΑ, η δυνατότητα διευρυμένης συμμετοχής και άρα μέσω αυτής η 

διάχυση της πληροφορίας και η ενίσχυση της διαβούλευσης δεν ανταποκρίνονται στο 

θεωρητικό βαθμό που αναμενόταν (De la Porte 2007, Jacobsson and Vifell 2007a). 

Σε καμία όμως περίπτωση η αυτό δεν σημαίνει ότι η διαδικασία της μάθησης δεν 

λειτουργεί στο πεδίο της απασχόλησης. Η Kröger (2006), σωστά επισημαίνει ότι με 

δεδομένη τη διακυβερνητική φύση του εγχειρήματος και το ρόλο των εθνικών 

συμφερόντων, κάθε ανάλυση γύρω από τη δυνατότητα σύγκλισης και προφανώς και 

της γνώσης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις συνιστώσες της διαπραγμάτευσης, τη 

σύγκρουση των συμφερόντων και την ύπαρξη της ορθολογισμού για την επιλογή 

μεταφοράς πολιτικής. Οι Citi και Rhodes (2007:16), εύστοχα παρατηρούν ότι «οι 

διαμορφωτές δημόσιας πολιτικής δεν αναζητούν την αλήθεια, αλλά την εξουσία και 

τη συναίνεση που απαιτείται για την επανεκλογή τους». Η διαβούλευση γύρω από 

βέλτιστες πρακτικές είναι δυνατή, ωστόσο δεν σημαίνει ότι είναι εξίσου εφικτή και 

εύκολη η αποδοχή πρακτικών σε ευαίσθητα θέματα όπως αυτό του επανασχεδιασμού 

του εθνικού κοινωνικού κράτους. Η σύγκλιση σε επίπεδο διαβούλευσης δεν 

συνεπάγεται σύγκλιση σε επίπεδο αποφάσεων (Citi and Rhodes 2007:16). O 

ενδεχόμενος κίνδυνος αποτυχίας και το πολιτικό κόστος και καιροφυλακτούν.  

Υπό αυτές τις παρατηρήσεις, ο εντοπισμός των συνθηκών υπό τις οποίες τα κράτη 

μέλη θεωρούν ορθολογικό να «διδάξουν», να «μάθουν» και να «μεταφέρουν» 

στοιχεία των εθνικών πολιτικών απασχόλησης καθίσταται επιβεβλημένος. 

Οι Citi και Rhodes (2007), προσδιορίζουν πέντε βασικές συνθήκες που 

καθίσταται ορθολογική εν τη απουσία εξαναγκασμού η επιλογή των σχεδιαστών 

δημόσιας πολιτικής να εισέλθουν στη διαδικασία της μάθησης ,συνδεόμενες με τη 

«λογική των συνεπειών» (οι τρεις πρώτες) και της «καταλληλότητας» (οι δύο 

επόμενες) που γνωρίσαμε στο κεφάλαιο του εξευρωπαϊσμού και μια συνθήκη μη 

ορθολογική. Κατά τους Citi και Rhodes, και οι δύο «λογικές» είναι παρούσες στη 

διαδικασία της ορθολογικής επιλογής,207 ενώ καταλήγουν στην παρατήρηση περί 

αναλογικής σχέσης μεταξύ της παρουσίας των συνθηκών και της πιθανότητας οι 

δρώντες να εμπλακούν στη διαδικασία της μάθησης ή της μίμησης. 

                                                 
207 Για εκτενέστερη συζήτηση επί της συγκεκριμένης θεματικής ανάμεσα σε άλλα βλέπε Epstein και 
Rachel (2006).  
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Προτού προχωρήσουμε στην επισήμανση των συνθηκών και την αναζήτηση της 

ύπαρξή τους στο πεδίο της απασχόλησης, τέσσερις εννοιολογικές παρατηρήσεις είναι 

απαραίτητες: 

 

Πρώτον, η περιορισμένη μάθηση υπό την οποία οι αναλυτικές ικανότητες των 

δρώντων είναι περιορισμένες από γνωσιακές προϊδεάσεις είναι ο κανόνας, ενώ η 

«ορθολογική» μάθηση υπό την οποία οι αναλυτικές γνώσεις των δρώντων είναι στο 

μέγιστο και μπορούν να οδηγήσουν σε σύγκλιση αποφάσεων είναι η εξαίρεση.  

Δεύτερον, η in vivo ανάλυση δείχνει ότι η απλή μίμηση χωρίς την παρεμβολή της 

στοχαστικής συνιστώσας επί των επιπτώσεων στα αποτελέσματα της δημόσιας 

πολιτικής είναι ακόμα συχνότερη (Dolowitz and Marsh 2000). 

Τρίτον, θα πρέπει να διακρίνουμε τη γνωσιακή μάθηση της δημόσιας πολιτικής 

που εστιάζει στις διαδικασίες και τις προοπτικές (May 1999:322), από τη «πολιτική» 

μάθηση που επικεντρώνει στην πολιτική πρακτικότητα των προτάσεων και στη 

βελτίωση των στρατηγικών προώθησης των ιδεών και του περιεχομένου των 

θεματολογίων πολιτικής (May 1999:336). 

Τέταρτον, η καλλιέργεια ενός συνεκτικού πνεύματος μάθησης προσδιορίζει και 

την αποτελεσματικότερη χρήση των μηχανισμών μάθησης από τους δρώντες (Popper 

and Lipshitz 1998).  

 

Οι ορθολογικές και μη συνθήκες διευκόλυνσης της μάθησης προσδιορίζονται ως 

εξής: 

 

• αποτυχία δημόσιας πολιτικής, αβεβαιότητα και ανασφάλεια 

•  εξωτερική αιρεσιμότητα 

•  λειτουργική αλληλεξάρτηση 

•  συναίνεση και κανονιστική συνοχή 

•  εγχώρια προσληπτικότητα 

• συνυπολογισμός κόστους οφέλους 

 

Η πρώτη συνθήκη αναφέρεται στις περιστάσεις εκείνες όπου η σχεδιαστές 

πολιτικής αντιλαμβάνονται ότι αποτυγχάνουν αλλά διακατέχονται από ανασφάλεια 

για το πώς θα πορευθούν. Η αποτυχία μπορεί να προέρχεται όχι τόσο από την 
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αναποτελεσματικότητα της ακολουθούμενης πολιτικής, αλλά από την αλλαγή των 

εξωτερικών δεδομένων. Η ανασφάλεια ωθεί στη μίμηση και στον ισομορφισμό σε 

σχέση με επιτυχημένα πρότυπα ως μέσα εύρεσης νομιμοποίησης υπό όρους 

καταλληλότητας αλλά και αποτελεσματικότητας (Citi and Rhodes 2007:17).208 Στο 

πεδίο της απασχόλησης η χρονική περίοδος της Λευκής Βίβλου του Delors είναι 

χαρακτηριστική. Τα υψηλά επίπεδα της ανεργίας σε ολόκληρη την Ευρώπη, η 

αναποτελεσματικότητα των κλασσικών μέτρων τόνωσης της βιομηχανικής ζήτησης 

και οι δημογραφικές πιέσεις που προκαλούσαν τη βιωσιμότητα του κοινωνικού 

κράτος, καλλιέργησαν τη ανάγκη εύρεσης αποτελεσματικών μεθόδων ανάκαμψης και 

επιτυχημένων προτύπων πολιτικής. 

Η δεύτερη συνθήκη συνδέεται με την αιρεσιμότητα βάσει της οποίας μια 

κυβέρνηση υπόσχεται να εφαρμόσει μια συγκεκριμένη πολιτική και ως ανταποδοτικό 

όφελος λαμβάνει συγκεκριμένη βοήθεια οικονομική ή τεχνική από ένα διεθνή 

οργανισμό.209 Στο πεδίο της απασχόλησης υφίστανται χαλαροί σύνδεσμοι με τη 

χορήγηση χρηματοοικονομικής βοήθειας μέσα από τη χρήση των πόρων του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Από το 2007 η χρήση τους θα πρέπει να 

συμβαδίζει με τους στόχους της ΕΣΑ. Τόσο οι Εκθέσεις Kok (2003) και Sapir (2004), 

όσο και οι μελέτες ερευνητών όπως του Scharpf (2002), επισημαίνουν τη συχνότερη 

χρήση της αιρεσιμότητας αν και η αναγνωρίζεται η απαραίτητη προϋπόθεση της 

κοινωνικοποίησης για την επιτυχία της πρώτης (Citi and Rhodes 2007:18). 

Η λειτουργική αλληλεξάρτηση αναφέρεται στην ύπαρξη αρνητικών 

εξωτερικοτήτων που «επιβάλλουν» ορθολογικά τη συνεργασία προς αποφυγή 

συμμετοχής σε ένα καθοδικό σπειροειδές σχήμα δημόσιας πολιτικής.210 Ο φόβος 

πρακτικών που εκκινούν έναν «αγώνα προς τα κάτω» αποτελεί έναν εκ των 

σημαντικότερων λόγων για ισχυρή και κεντρικά κατευθυνόμενη πολιτική στο τομείς 

της οικονομίας και της απασχόλησης. Αν και στο πεδίο της απασχόλησης δεν 

υφίσταται μια κεντρικά κατευθυνόμενη πολιτική, ωστόσο η τάση των κρατών για 

μείωση των κοινωνικών δαπανών προς επίτευξη συγκριτικού πλεονεκτήματος στον 

                                                 
208 Αναλυτικότερα βλέπε μεταξύ άλλων (Di Maggio and Powell, 1991). 
209 Κλασσικές οι περιπτώσεις του ΔΝΤ της Παγκόσμιας Τράπεζας. Στην Ένωση η προώθηση των 
μεταρρυθμίσεων με στόχο την ενσωμάτωση του κοινοτικού κεκτημένου από τις υποψήφιες προς 
ένταξη χώρες είναι το αντάλλαγμα για αναβάθμιση των καθεστώτος της υποψήφιας χώρας.  
210 Στον ενωσιακό χώρο συχνά αναφέρονται δημοσιονομικές, φορολογικές και εργασιακές πρακτικές 
που εμπεριέχουν αρνητικές εξωτερικότητες (beggar-thy-neighbour)  όπως για παράδειγμα η 
ανακατεύθυνση της ροής των ξένων επενδύσεων που μπορεί να οδηγήσει σε έναν «αγώνα προς τα 
κάτω» που στην ουσία δεν ευνοεί κανέναν (Radaelli 2003b). 
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ανταγωνισμό και οι διασυνοριακές εργατικές ροές ωθούν τα κράτη μέλη τουλάχιστον 

ως προς τη σύγκλιση προσανατολισμού πολιτικής για την αποφυγή υπέρμετρων 

αποκλίσεων.  

Η τέταρτη και η πέμπτη συνθήκη αναφέρονται στη συναίνεση και την 

κανονιστική συνοχή του μεταφερθέντος μηνύματος και του πολιτιστικού και 

κοινωνικού περιβάλλοντος εντός του οποίου μεταδίδεται. Από την εμπειρική 

ανάλυση προκύπτει, ότι οι σχεδιαστές δημόσιας πολιτικής που εμπλέκονται στη 

μεταφορά πολιτικής χρησιμοποιούν γνωσιακά μονοπάτια, ευνοούν τα ξένα πρότυπα 

επιτυχίας και περιορίζουν τις αλλαγές στις εθνικές περιστάσεις (επίδραση της 

«περιορισμένης» μάθησης). Στην προκειμένη περίπτωση η καθαρότητα του 

μεταφερθέντος μηνύματος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο.211 Το πεδίο της 

απασχόλησης δεν ευνοεί την καθαρότητα των μηνυμάτων πέραν της γενικής 

συναίνεσης στην επιλογή στις μεταρρυθμίσεις που ευνοούν την πλευρά της 

προσφοράς της απασχόλησης. Υφίστανται διαφορετικά πρότυπα οργάνωσης της 

αγοράς εργασίας εντός της Ένωσης που αντιπροσωπεύουν σε διαφορετικό βαθμό το 

καθένα τις αντισταθμίσεις ανάμεσα στην εργασιακή ασφάλεια και στην ευελιξία στην 

αγορά εργασίας. Οι υπάρχουσες εθνικές διαφορές επιδρούν στη μορφή των 

ρυθμίσεων της αγοράς απασχόλησης, με αποτέλεσμα να διαπιστώνεται σημαντική 

διαφοροποίηση στο περιεχόμενο των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης ανάμεσα 

στα κράτη μέλη (Barbier and Ludwig-Mayerhofer 2004, Serrano Pascual and 

Magnusson 2007). Οι Citi και Rhodes (2007), επισημαίνουν ότι πολλά από τα 

μηνύματα της ΕΣΑ που εμπεριέχονται στις εκθέσεις και τις ατομικές συστάσεις 

καταδεικνύουν τις αναποτελεσματικές προσπάθειες στην αντιμετώπιση αυτών των 

ασυνεχειών. Στην Έκθεση της Επιτροπής ‘The Future of the European Employment 

Strategy’ (European Commission 2003), προτείνεται αφενός μεγαλύτερη ευελιξία 

στις συμβατικές ρυθμίσεις και αφετέρου περιορισμούς στην κατάτμιση της αγοράς 

εργασίας σε διαφορετικές κατηγορίες εργαζομένων, πρόταση που στην ουσία 

περιλαμβάνει δύο αντιτιθέμενους στόχους (Raveaud 2005:123-139). Σε αυτήν 

ακριβώς την ασυνέχεια η Büchs (2004), εντοπίζει την ασύμμετρη μάθηση που 

παρουσιάζεται ανάμεσα στα κράτη μέλη (Rhodes and Citi 2007:19).  

                                                 
211 Για παράδειγμα η σαφήνεια των αρχών που συνδέονται με την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας 
(σταθερότητα τιμών και πολιτική αυτονομία ) καθιστούν το πρότυπο αυτό εξαιρετικά πρόσφορο ως 
προς τη μεταφορά του (Citi and Rhodes 2007:19). 
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Η εγχώρια προσληπτικότητα που αφορά την πέμπτη συνθήκη συνδέεται με το 

πλαίσιο εντός του οποίου το «μήνυμα» αναγιγνώσκεται. Η έλλειψη συναίνεσης και 

κανονιστικής συνοχής εξαιτίας των πολιτισμικών, θεσμικών και οργανωτικών 

διαφορών αποτελεί βασικό εμπόδιο στη διαδικασία της μάθησης (Büchs 2004). Οι 

παραπάνω διαφοροποιήσεις αναφέρονται συχνά ως βασικοί λόγοι για τον περιορισμό 

στη μεταφορά του περιεχομένου, των εργαλείων και των προγραμμάτων μεταξύ των 

κρατών μελών μέσω το ειδικών προγραμμάτων της ΕΣΑ. Ρόλο απορρόφησης των 

κραδασμών και διάχυσης των νέων νορμών της δημόσιας πολιτικής αναλαμβάνουν οι 

επιστημικές κοινότητες, που όπως θα δούμε στη συνέχεια κάνοντας αφενός χρήση 

στοιχείων κοινωνικής αναγνώρισης και αφετέρου εμπλουτίζοντας τις νόρμες μέσω 

πόρων πληροφόρησης, ενδυναμώνουν τη θέση των κυβερνητικών παραγόντων στην 

εγχώρια αρένα (Heidenrieich and Bischoff 2008), αλλά και συμβάλλουν στην εξέλιξη 

των κοινών προτύπων, εννοιών και προσλήψεων για την επίλυση των προβλημάτων 

της απασχόλησης.  

Ο συνυπολογισμός κόστους και οφέλους κλείνει το κύκλο των συνθηκών που 

ευνοούν τη μάθηση και άρα τη μεταφορά πολιτικής. Πρόκειται για μη ορθολογική 

συνθήκη όπου: «όταν τα κόστη μεταφοράς της πολιτικής είναι υψηλότερα από τα 

προσδοκώμενα οφέλη» τότε υφίστανται εμπόδια στη μάθηση και άρα στη μεταφορά 

πολιτικής. Το κόστος μπορεί να είναι οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό που σε 

συνδυασμό με ενδεχόμενη ρήξη της υφιστάμενης θεσμικής εξάρτησης (Pierson 

2000a) ερμηνεύει σε μεγάλο βαθμό γιατί αν και εντοπίζονται οι βέλτιστες πρακτικές 

αυτές δύσκολα μεταφέρονται (Casey and Gold 2005) (Citi and Rhodes 2007:20).  

Στις παραπάνω συνθήκες κατά την άποψη του γράφοντος θα πρέπει να 

διατυπώσουμε και μια έβδομη που συνδέεται με την ύπαρξη δικτύου πολιτικής. Η 

θεσμική κατάτμιση δεν ευνοεί την πρόκληση αλλαγών μέσω της ατομικής μάθησης. 

Τουναντίον ευνοείται η συλλογική μάθηση που συνεπάγεται την ύπαρξη ενός δικτύου 

δημόσιας πολιτικής αυτό που οι Knoepfel και Kissling–Näf (1998:161-179) 

ονομάζουν «ενδιάμεσο θεσμό» όπου η επικοινωνία μεταξύ των δρώντων διευκολύνει 

τη συλλογική μάθηση και δημιουργεί στη δημιουργία συναινετικής γνώσης. 

Η ΕΣΑ μέσα από τις διαδικασίες που εκκινεί για τα Εθνικά Προγράμματα 

Μεταρρυθμίσεων, τις ροές από του κοινωνικούς εταίρους και τις επιστημικές 

κοινότητες (Επιτροπή Απασχόλησης) παρέχουν το δίκτυο ιδιωτικού-δημόσιου 

χαρακτήρα μέσα από το οποίο νέες ιδέες διαχέονται. Οι Trubek και Trubek 

(2005a:358), διαπιστώνουν την αμφίδρομη διάσταση του δικτύου ως μεταφορέα 



 380

ιδεών και από την βάση και από την κορυφή με ενδεχόμενο τελικό στόχο έναν 

ευρωπαϊκό τρόπο σκέψης για την απασχόληση που θα επηρεάζει τα εθνικά πρότυπα. 
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6. Ευελισφάλεια και Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης  

 

6.1. Ευελισφάλεια, η ευρωπαϊκή προσέγγιση στην πολιτική της αγοράς 

απασχόλησης 

 

6.1.1. Η εννοιολογική προσέγγιση του όρου της ευελισφάλειας  

 

Ο αδόκιμος για πολλούς όρος της «ευελισφάλειας» (flexicurity) επιχειρώντας να 

συνδυάσει την ασφάλεια και την ευελιξία, καθιστά πρόδηλη την πρόθεση η πολιτική 

απασχόλησης να θεωρηθεί διάσταση της οικονομικής πολιτικής και σημαντικός 

παραγωγικός συντελεστής της ευρωπαϊκής οικονομίας. Έννοια εξελισσόμενη γοργά 

στο ενωσιακό επίπεδο, αρχικά το 1998 με την ενσωμάτωσή της στις ενεργητικές 

πολιτικές απασχόλησης, στη συνέχεια το 2003 και το 2005 ως τμήμα των 

κατευθύνσεων απασχόλησης και από το 2006 και ύστερα αποτελώντας ανεξάρτητο 

παράδειγμα βέλτιστης ευρωπαϊκής πολιτικής απασχόλησης ικανής να ανταπεξέλθει 

στις προκλήσεις και τις πιέσεις του κοινωνικού κράτους. Ως ένα συναινετικό πρότυπο 

ανάμεσα στην ευελιξία της αγοράς εργασίας, τη μεταρρύθμιση των υπηρεσιών 

απασχόλησης και των αιτημάτων για διασφάλιση των προτύπων κοινωνικής 

ασφάλισης, το αρχικά δανικό και στη συνέχεια ολλανδικό πρότυπο ευελισφάλειας 

στην πολιτική απασχόλησης εισάγεται στο ευρωπαϊκό επίπεδο διαμόρφωσης 

δημόσιας πολιτικής (Rogowski 2008:83). 

Σύμφωνα με τους Wilthagen και Tros (2004:169), η έννοια της ευελισφάλειας 

γίνεται κατανοητή ως: 

 

Στρατηγική δημόσιας πολιτικής που επιχειρεί συγχρονισμένα και 

διαβουλευτικά, αφενός να ενθαρρύνει την ευελιξία στις αγορές εργασίας, 

στην οργάνωση εργασίας και στις εργασιακές σχέσεις και αφετέρου να 

ενθαρρύνει την ασφάλεια –ασφάλεια απασχόλησης και κοινωνική 

ασφάλεια– κατά κύριο λόγο στους ασθενέστερους εκτός και εντός της 

αγοράς εργασίας.  
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Η αντίληψη της ευελισφάλειας ως στρατηγική διάσταση πολιτικής, αντανακλά τη 

μεταβαλλόμενη πρόσληψη της ασφάλειας και της ευελιξίας, εννοιών που συνδέονται 

με την αγορά εργασίας και την πολιτική απασχόλησης. Η νεωτερική πρόσληψη της 

«ασφάλειας» προσεγγίζει την τελευταία μέσω της ικανότητας για αλλαγή (Wilthagen, 

Bekker and Klosse 2007:490). Υπό αυτή τη λογική για να ενδυναμωθεί η ασφάλεια 

της απασχόλησης, οι απασχολούμενοι θα πρέπει να ενισχύσουν και να ανανεώσουν 

γνώσεις και δεξιότητες ώστε να παραμείνουν ελκυστικοί στην αγορά εργασίας, με τη 

δια βίου μάθηση να αναδεικνύεται αναπόφευκτα ως βασική συνιστώσα της 

στρατηγικής. Η ευελιξία δεν περιορίζεται στην ικανότητα προσαρμογής των 

επιχειρήσεων, αλλά ενσωματώνει και τις ανάγκες των εργαζομένων για συνδυασμό 

εργασίας και οικογενειακής ζωής. 

Ως έννοια στο σχεδιασμό πολιτικής αρχικά εισήχθη από τις κυβερνήσεις του 

Δανού Πρωθυπουργού Nyrup Rasmussen (1992-2001) και συνοδεύτηκε από 

εντυπωσιακά αποτελέσματα τουλάχιστον από πλευράς αριθμών. Το επίπεδο 

απασχόλησης κυμαίνεται στο 78,1% (2008), που αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό 

απασχόλησης στους 27 και με επίπεδο ανεργίας στο 6,4% (Σεπτέμβριος 2009).212 

Παράλληλα με την δανική και η ολλανδική αγορά εργασίας ανασχεδιάστηκε στη 

λογική της ευελισφάλειας με χαρακτηριστικό παράδειγμα την εφαρμογή της Dutch 

Flexibility and Security Act 1999, με αποτελέσματα την αύξηση του επιπέδου 

απασχόλησης στο 77,2% (2008) και τη μείωση στο 3,7% του ποσοστού ανεργίας 

(Σεπτέμβριος 2009).213 Τα δυο αυτά παραδείγματα εφαρμογής της έννοιας της 

ευελισφάλειας αποτελούν τις πρακτικές δημόσιας πολιτικής που προωθεί η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως παραδείγματα δημόσιας πολιτικής από τα οποία τα 

υπόλοιπα κράτη μέλη μπορούν να διδαχθούν (Bredgaard, Larsen, Madsen 2006:61-

68). 

Το πρότυπο οργάνωσης της δανικής αγοράς εργασίας συχνά σχηματοποιείται ως 

το «χρυσό τρίγωνο» της ευελισφάλειας (βλέπε Διάγραμμα 6.1), όπου στις κορυφές 

του τριγώνου τοποθετούνται μια ευέλικτη αγορά εργασίας με μεγάλο βαθμό 

γεωγραφικής και επαγγελματικής κινητικότητας, ένα ολοκληρωμένο σύστημα 
                                                 
212 Εurostat 2009 Harmonised unemployment rate by gender - total - % (SA), Eurostat 2009, 
Employment rate by gender - %.Το ποσοστό προ οικονομικής κρίσης για τη Δανία κυμαίνονταν στο 
3,8% (Δεκέμβριος 2007). 
213 Eurostat (2009) Harmonised unemployment rate by gender - total - % (SA), Eurostat 2009 
Employment rate by gender - % Το ποσοστό προ οικονομικής κρίσης για την Ολλανδία κυμαίνονταν 
στο 3,2% (Δεκέμβριος 2007). 
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κοινωνικής προστασίας για τους ανέργους και μια πολιτική αγοράς εργασίας ενεργού 

χαρακτήρα (Madsen 2008). Πιο συγκεκριμένα: 

 

Διάγραμμα 6.1: Το δανικό πρότυπο ευελισφάλειας  

 

 
 

Πηγή: Προσαρμοσμένο από Madsen 2008:75 

 

(α) ευέλικτη αγορά εργασίας. Αν και η νομοθετική προστασία της απασχόλησης 

στη Δανία θεωρείται ιδιαιτέρως χαμηλή συγκριτικά με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές 

χώρες (Zhou 2008), η χώρα γνωρίζει χαμηλό ποσοστό ανεργίας. Στην πράξη αυτό 

σημαίνει ότι οι Δανοί εργοδότες τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα 

μπορούν να απολύσουν εργαζόμενους με σχετική ευκολία. Το χαρακτηριστικό αυτό 

δεν αποτελεί καινοτομία τουλάχιστον για τη δανική αγορά εργασίας, στο βαθμό που 

ιστορικά τα επίπεδα προστασίας της απασχόλησης ήταν πάντα χαμηλά, άμεσα 

συνδεδεμένα με το υψηλό βαθμό ανοίγματος της αγοράς και το μεγάλο μερίδιο των 

μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην οικονομία (Zhou 2008).214 Αν και η 

Δανία κατέχει το υψηλότερο ποσοστό των απασχολούμενων που πλήττονται από την 

ανεργία κάθε χρόνο (20%), ωστόσο οι πλειονότητα αυτών βρίσκει το δρόμο 

                                                 
214 Παρά το χαμηλό επίπεδο προστασίας οι Δανοί απασχολούμενοι διακρίνονται από υψηλότερο 
επίπεδο ασφάλειας σχετικά με τα θέματα εργασίας σε σχέση με Ιταλούς Γερμανούς και Γάλλους 
εργαζόμενους. Σε έρευνα του ευρωβαρόμετρου περισσότερο από το 70% των απασχολουμένων 
θεωρούν «θετική» την αλλαγή απασχόλησης μετά από κάποια χρόνια συγκριτικά με το 30% σε χώρες 
όπως η Αυστρία, Πολωνία και Γερμανία (Madsen 2008).  
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επιστροφής στην εργασία (Madsen 2008). Αυτοί που δεν τα καταφέρνουν αποτελούν 

το πεδίο στόχευσης της δεύτερης κορυφής του τριγώνου,  

(β) ενεργητικές πολιτικές αγοράς εργασίας (ΕΠΑΕ). Οι δανικές ενεργητικές 

πολιτικών των αγορών εργασίας ανέρχονται στο 1,7% του ΑΕΠ (2005) και 

αποτελούν το υψηλότερο επίπεδο στις χώρες του ΟΟΣΑ, που ωστόσο θα πρέπει να 

επισημανθεί ότι χρηματοδοτείται από ένα ιδιαιτέρως υψηλό φόρο εισοδήματος (Zhou 

2008). Βασική διάσταση των ΕΠΑΕ είναι η έμφαση στην έγκυρη δράση, υπό την 

έννοια ότι μόλις ένα μήνα μετά την απώλεια εργασίας όλοι οι άνεργοι εισέρχονται σε 

ένα πεδίο υποχρεωτικής κινητικότητας όπως συνεντεύξεις, τοποθέτηση ατομικού 

συμβούλου απασχόλησης και ενεργητική ενασχόληση εύρεσης εργασίας. Ύστερα 

από έξι ή εννέα μήνες, ο άνεργος θα πρέπει να ενταχθεί σε κάποια ενεργητικά μέτρα 

όπως επαγγελματική κατάρτιση. Η λογική αυτή έχει δύο βασικές συνέπειες, τα 

ενεργητικά μέτρα αφενός αναβαθμίζουν τα επαγγελματικά προσόντα των 

συμμετεχόντων ανέργων και αφετέρου επιταχύνουν την κινητοποίηση τους προς 

εύρεση εργασίας, ιδιαιτέρως αυτών που θεωρούν τη διαδικασία συμμετοχής σε 

προγράμματα κατάρτισης ως μια αρνητική προοπτική (Madsen 2008). Θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι η δεύτερη διάσταση συμβάλλει ιδιαιτέρως στην ενίσχυση της 

μετάβασης από τα παθητικά επιδόματα ανεργίας στην αγορά εργασίας (Madsen 

2008),215.  

(γ) η λειτουργία του παραπάνω συστήματος θα ήταν ανέφικτη αν δεν υπήρχε ένα 

ισχυρό σύστημα κοινωνικής προστασίας που περιλαμβάνει εύρωστα επιδόματα 

ανεργίας των οποίων ο μέσος όρος αντικατάστασης του απολεσθέντος εισοδήματος 

φτάνει το 80%, αποτελώντας τον υψηλότερο στην Ένωση μαζί με αυτά της Σουηδίας 

και της Ολλανδίας. Το σύστημα κοινωνικής προστασίας είναι το αποτέλεσμα μιας 

μακράς ιστορικής παράδοσης και ενός προσεχτικά διαμορφωμένου τριμερούς 

συμβιβασμού που επιτεύχθηκε από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Η 

κορπορατιστική διάσταση του εγχειρήματος αποτελεί βασική αιτία της επιτυχίας της 

εφαρμογής του προτύπου της ευελισφάλειας στη Δανία (Madsen 2008).216  

                                                 
215 Ενδεικτικό της επιτυχίας της λογικής του σχεδιασμού των ενεργητικών πολιτικών για την αγορά 
εργασίας είναι το γεγονός ότι η μακροχρόνια ανεργία στη Δανία και την Ολλανδία κυμαίνεται στο 
0,5% και 1% αντιστοίχως συγκριτικά με το 2,6% στην Ε.Ε. 27 (2008). Eurostat 2009 Long-term 
unemployment rate by gender - Long-term unemployed (12 months and more) as a percentage of the 
total active population 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsisc070&plugin
=1 accessed 28.05.09 
216 Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις κατά τη διάρκεια του 1990 για τον προσδιορισμό των 
μισθολογικών αυξήσεων βοήθησαν σημαντικά την στροφή από την υψηλή ανεργία στην πλήρη 
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6.1.2 Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση και ευελισφάλεια  

 

Τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα της εφαρμογής της έννοιας της ευελισφάλειας με τη 

μείωση των επιπέδων ανεργίας και την ταυτόχρονη αύξηση των ποσοστών 

απασχόλησης,217 καθώς και η ανεπάρκεια της νεοφιλελεύθερης υπόθεσης εργασίας 

περί γραμμικής σχέσης μεταξύ του επιπέδου προστασίας της απασχόλησης και του 

επιπέδου της ανεργίας,218 ώθησαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υιοθετήσει την έννοια 

της ευελισφάλειας ως βασική συνιστώσα του εκσυγχρονισμού του ευρωπαϊκού 

κοινωνικού κράτους.  

Στην εαρινή Σύνοδο του 2006, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα Συμπεράσματα του 

(European Council 2006), ενσωμάτωσε την ευελισφάλεια ως μέσο για την αύξηση 

των ποσοστών απασχόλησης και υιοθέτησε την πρόταση για θέσπιση βασικών αρχών 

που θα διέπουν την έννοια της ευελισφάλειας: 
 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει την ανάγκη να αναπτυχθούν 
συστηματικότερα στα ΕΠΜ συνολικές στρατηγικές πολιτικής για τη 
βελτίωση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. 
Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί από τα κράτη μέλη να 
δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην κύρια πρόκληση που ονομάζεται flexicurity 
(εξισορρόπηση της ευελιξίας και της ασφάλειας). Η Ευρώπη οφείλει να 
αξιοποιήσει τη θετική αλληλεξάρτηση μεταξύ ανταγωνιστικότητας, 
απασχόλησης και κοινωνικής ασφάλειας. Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη 
καλούνται να προωθήσουν, ανάλογα με την κατάσταση που επικρατεί στην 
αγορά εργασίας εκάστου, μεταρρυθμίσεις στις πολιτικές της αγοράς 
εργασίας και τις κοινωνικές πολιτικές βάσει μιας ολοκληρωμένης 
προσέγγισης ευελιξίας και ασφάλειας, κατάλληλα προσαρμοσμένης στο 
εκάστοτε θεσμικό περιβάλλον και λαμβάνοντας υπόψη την κατάτμηση της 
αγοράς εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή από κοινού με τα κράτη 
μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους θα διερευνήσει τη διαμόρφωση μιας 
δέσμης κοινών αρχών για τη flexicurity. Οι αρχές αυτές μπορούν να 
αποτελέσουν χρήσιμη αναφορά για την επίτευξη περισσότερο ανοικτών και 
ευπροσάρμοστων αγορών εργασίας και παραγωγικότερων χώρων εργασίας.  

                                                                                                                                            
απασχόληση διατηρώντας τις μισθολογικές αυξήσεις σε μέτρια επίπεδα μη ξεφεύγοντας από τη διεθνή 
τάση για χαμηλό πληθωρισμό (Madsen 2008). 
217 Ωστόσο διατυπώνονται ερωτήματα σχετικά με τη μονοσήμαντη ερμηνεία των αποτελεσμάτων των 
μεταρρυθμίσεων στις αγορές εργασίας της Δανίας και της Ολλανδίας. Στην περίπτωση της Ολλανδίας 
σχεδόν το 50% των θέσεων απασχόλησης αφορά θέσεις μερικής απασχόλησης που συνεπάγεται θέσεις 
πλήρους απασχόλησης σε επίπεδο αντίστοιχο της Γερμανίας και κατώτερο της Ισπανίας της Ελλάδας 
και της Γαλλίας (Keune 2008).  
Στην περίπτωση της Δανίας έρευνες συμφωνούν ότι πιο σύνθετες προσεγγίσεις που λαμβάνουν υπόψη 
τους μακροοικονομικές συνθήκες, μισθολογικές πολιτικές δημοσιονομική πολιτική και το είδος των 
βιομηχανικών σχέσεων που έχει αναπτυχθεί πρέπει να υιοθετηθούν για να ερμηνεύσουν το 
αποτέλεσμα της Δανίας. Ανάμεσα στις μελέτες βλέπε Campbell (2006), Larsen (2002). 
218 Σε μελέτη του ο ΟΟΣΑ αποδέχεται τη μη ύπαρξη άμεσης σχέσης ανάμεσα στα δύο μεγέθη 
επικαλούμενο ταυτοχρόνως τα επιτυχή παραδείγματα της Δανίας και της Ολλανδίας (OECD 2006:96-
100).  
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Τον Ιούνιο 2007, η Ευρωπαϊκή Ομάδα Ειδικών για την Ευελισφάλεια (European 

Expert Group on Flexicurity), παρουσίασε την αναφορά της για τα «μονοπάτια» 

(pathways) για την ευελισφάλεια, προτείνοντας τέσσερις στρατηγικές 

(Μεθοδολογίες) για την ενίσχυση της διάστασης ευελισφάλειας στις ρυθμίσεις για 

την απασχόληση (European Expert Group on Flexicurity Wilthagen et al. 2007).  

 

Μέθοδος 1, που αφορά τις χώρες στις οποίες το βασικό πρόβλημα είναι οι 

κατακερματισμένες αγορές εργασίας, με «εσωτερικούς» και «εξωτερικούς» 

εργαζόμενους (κατακερματισμός συμβάσεων).  

Μέθοδος 2, ανάπτυξη της ευελιξίας με ασφάλεια στο εσωτερικό της επιχείρησης 

και προσφορά ασφάλειας κατά τη μετάβαση. Η τυπική αυτή μέθοδος αφορά τις χώρες 

με σχετικά χαμηλές ροές θέσεων εργασίας.  

Μέθοδος 3, αντιμετώπιση της έλλειψης δεξιοτήτων και ευκαιριών για το εργατικό 

δυναμικό. Η τυπική αυτή μέθοδος αφορά τις χώρες στις οποίες το βασικό πρόβλημα 

είναι τα μεγάλα κενά στις δεξιότητες και η έλλειψη ευκαιριών για τον πληθυσμό.  

Μέθοδος 4, βελτίωση των ευκαιριών για τους αποδέκτες παροχών και τους 

εργαζομένους με άτυπη μορφή απασχόλησης Η τυπική αυτή μέθοδος αφορά χώρες 

στις οποίες σημειώθηκε ουσιαστική οικονομική αναδιάρθρωση κατά το πρόσφατο 

παρελθόν, με συνέπεια να υπάρχει μεγάλος αριθμός ατόμων που λαμβάνουν 

μακροχρόνιες παροχές και για τα οποία οι προοπτικές επιστροφής στην αγορά 

εργασίας είναι δύσκολες.  

 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι η ιδέα των «μονοπατιών», υποδηλώνει την αναγνώριση 

εκ μέρους της Ένωσης των διαφορετικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα κράτη 

μέλη και την άρνηση της Επιτροπής να συστήσει μια ενιαία εφαρμογή τύπου «ένα 

μέγεθος για όλους» (one size fits all) (Wilthagen, Bekker and Klosse (2007:496). 

Προκλήσεις που πηγάζουν από διαφορές εστιαζόμενες στις ιστορικές θεσμικές 

επιλογές που διαμόρφωσαν τους εγχώριους οικονομικούς και κοινωνικούς θεσμούς. 

Υπό αυτές τις συνθήκες ευνόητο είναι να υπάρξουν διαφορετικές αναλογίες 

ασφάλειας και ευελιξίας στις εθνικές ρυθμίσεις, στο βαθμό που τα κράτη μέλη 

αξιολογούν διαφορετικά την κατάσταση τους και τις ιδιότυπες προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν στην εθνική αγορά εργασίας. 
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανταποκρινόμενη στις προτάσεις της Ομάδας για την 

ευελισφάλεια, συνέταξε το κείμενο ‘Towards Common Principles of Flexicurity: 

More and better jobs through flexibility and security’ που δημοσίευσε τον Ιούλιο του 

2007 και υιοθέτησε με ψήφισμά του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 29 Νοεμβρίου 

2007 (European Commission 2007a). Στο κείμενο αυτό υιοθετώντας τα «μονοπάτια» 

της Ομάδας των Ειδικών, διατυπώνονται τέσσερις βασικές συνιστώσες που πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών ευελισφάλειας: 

 

(α) ευέλικτες και αξιόπιστες συμβατικές ρυθμίσεις (από την πλευρά τόσο των 

εργοδοτών όσο και των εργαζομένων, «εσωτερικών» και «εξωτερικών») μέσω 

σύγχρονων εργατικών νομοθεσιών, συλλογικών συμβάσεων και μορφών οργάνωσης 

της εργασίας, 

(β) σφαιρικές στρατηγικές δια βίου μάθησης, για να εξασφαλίζεται η συνεχής 

προσαρμοστικότητα και απασχολησιμότητα των εργαζομένων, ιδίως των πιο 

ευάλωτων, 

(γ) αποτελεσματικές και ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας, που θα 

βοηθούν τους πολίτες στην αντιμετώπιση ραγδαίων εργασιακών αλλαγών, στη 

μείωση της ανεργίας και στη διευκόλυνση της μετάβασης σε νέες θέσεις εργασίας,  

(δ) σύγχρονα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης που θα παρέχουν κατάλληλη 

στήριξη του εισοδήματος, θα ενθαρρύνουν την απασχόληση και θα διευκολύνουν την 

κινητικότητα στην αγορά εργασίας. Σε αυτά περιλαμβάνεται η ευρεία κάλυψη 

κοινωνικής προστασίας (παροχές ανεργίας, συντάξεις, υγειονομική περίθαλψη) που 

θα βοηθούν τους πολίτες να συνδυάζουν την εργασία με τις ιδιωτικές και 

οικογενειακές τους υποχρεώσεις, όπως για παράδειγμα, οι υπηρεσίες για την παιδική 

φροντίδα και τη φροντίδα ηλικιωμένων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 388

Διάγραμμα 6.2 Ο ευρωπαϊκός «σταυρός» της ευελισφάλειας 

 
Πηγή: Επεξεργασία του γράφοντος  

 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 14 Δεκεμβρίου 2007, προσυπέγραψε τη συμφωνία 

για τις κοινές αρχές του συνδυασμού ευελιξίας και ασφάλειας στην οποία κατέληξε 

το Συμβούλιο στις 5 και 6 Δεκεμβρίου 2007 (Council of the European Union 2007b), 

καλώντας τα κράτη μέλη να λάβουν δεόντως υπ’ όψη τις αρχές αυτές κατά τη χάραξη 

και την εφαρμογή των εθνικών πολιτικών που επιδιώκουν συνδυασμό ευελιξίας και 

ασφάλειας. Στο κείμενο Συμβουλίου διατυπώνονται οκτώ Κοινές Αρχές για την 

Ευελισφάλεια: 

 

(α) η ευελισφάλεια θεωρείται μέσο για την εφαρμογή της ΣτΛ, για τη δημιουργία 

περισσότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης και τον εκσυγχρονισμό των 

αγορών εργασίας, 

(β) η ευελισφάλεια επιχειρεί το συνδυασμό ευέλικτων και αξιόπιστων 

συμβατικών ρυθμίσεων, στρατηγικών δια βίου μάθησης, ενεργητικών πολιτικών 

για την αγορά εργασίας και εκσυγχρονισμένων και ισχυρών συστημάτων 

κοινωνικής προστασίας, 

(γ) η ευελισφάλεια δεν αφορά ένα ενιαίο πρότυπο εργασίας ή στρατηγική. Θα 

πρέπει να υπάρχει προσαρμογή των ρυθμίσεων στις αντίστοιχες εθνικές 

ιδιαιτερότητες. Βασιζόμενα στις κοινές αρχές τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

αναπτύξουν τις δικές τους ρυθμίσεις ευελισφάλειας των οποίων η πρόοδος θα 

πρέπει να παρακολουθείται,  

(δ) η ευελισφάλεια θα πρέπει να προωθεί ανοικτές αγορές εργασίας που 

ενσωματώνουν ώστε να αποφευχθεί η κατάτμιση. Καλύτερες ευκαιρίες και 

περισσότερα κίνητρα για τους ανέργους, αυτούς που απασχολούνται με αδήλωτη 

εργασία και αυτούς που βρίσκονται στα όρια της αγοράς εργασίας ενώ επιπλέον 

Ευέλικτες και 
αξιόπιστες συμβατικές 
ρυθμίσεις  

Δια βίου μάθηση  

Εκσυγχρονισμένο 
σύστημα κοινωνικής 
προστασίας  

Ενεργητικές 
πολιτικές αγορών 
εργασίας  
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υποστήριξη θα πρέπει να δίδεται σε όλους εντός της απασχόλησης ώστε να 

παραμείνουν εντός της αγοράς 

(ε) η ευελισφάλεια εντός και εκτός της επιχείρησης θα πρέπει να προωθείται 

εξίσου. Η συμβατική ευελιξία θα πρέπει να εξισορροπείται με ασφαλείς 

μεταβάσεις από τη μια απασχόληση στην άλλη. Υψηλής ποιότητας και 

παραγωγικότητας τόποι εργασίας, συνεχής αναβάθμιση των δεξιοτήτων και καλή 

οργάνωση εργασίας θεωρούνται βασικοί συντελεστές. Η κοινωνική προστασία θα 

πρέπει να κατευθύνεται στην παροχή κινήτρων για την μετάβαση και την 

πρόσβαση σε μια νέα θέση απασχόλησης, 

(στ) η ευελισφάλεια θα πρέπει να υποστηρίζει την ισότητα των φύλων μέσω της 

ισότιμης πρόσβασης, της ποιότητας της εργασίας και της παροχής μέτρων 

υποστήριξης εργασίας και οικογενειακής ζωής, 

(ζ) η ευελισφάλεια απαιτεί κλίμα εμπιστοσύνης και διαλόγου ανάμεσα στους 

ενδιαφερόμενους κοινωνικούς εταίρους για την προετοιμασία της αλλαγής. Αν 

και οι δημόσιες αρχές διαθέτουν τον έλεγχο, οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να 

συμμετέχουν στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών ευελισφάλειας 

μέσω του κοινωνικού διαλόγου και των συλλογικών διαπραγματεύσεων  

(η) η ευελισφάλεια απαιτεί κατανομή πόρων στη λογική της συμβατότητας με 

υγιή δημοσιονομικά μεγέθη. Θα πρέπει να διαμορφώνεται πολιτική που στοχεύει 

σε μια ισοβαρή κατανομή των κοστών και των ωφελειών ανάμεσα στα κράτη, 

τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις κυρίως τις μικρομεσαίες. 

 

Υπό αυτά τα δεδομένα, η ευελισφάλεια αποτελεί συνιστώσα στην Κοινωνική 

Ατζέντα της Ένωσης για το 2005-2010 και στην εμβάθυνση της ΣτΛ για την 

Ανάπτυξη και την Απασχόληση στον τομέα του εκσυγχρονισμού των αγορών 

εργασίας και της επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό, ενώ αποτελεί βασική έννοια 

και στην Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής για το εργατικό δίκαιο (European 

Commission Green Paper 2006:4). Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ευελισφάλεια 

αποτελεί καινοτόμο στρατηγική για μεταρρύθμιση στην αγορά εργασίας, 

ενθαρρύνοντας ταυτοχρόνως την ασφάλεια και την ευελιξία. Στον δικό της ορισμό 

που εμφανίζει ομοιότητες με τον ακαδημαϊκό ορισμό που διατυπώσαμε πρωθύστερα 

η Επιτροπή ορίζει την ευελισφάλεια ως (Wilthagen, Bekker Klosse 2007:494): 
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Μια στρατηγική πολιτικής που ενθαρρύνει και ταυτοχρόνως με 

διαβουλευτικό τρόπο προωθεί την ευελιξία στις αγορές εργασίας, στην 

οργάνωση της εργασίας και στις εργασιακές σχέσεις και την ασφάλεια 

στην απασχόληση και το εισόδημα. 

 

Η έννοια αυτή αποτελεί μέσο συνδυασμού οικονομικών και κοινωνικών 

στοχεύσεων, με οφέλη για τους εργαζόμενους και τους εργοδότες, σε ένα περιβάλλον 

ταχύτατων αλλαγών. Για τις επιχειρήσεις αυτό συνεπάγεται «ανάγκη να 

προσαρμόζουν το εργατικό τους δυναμικό μέσω απόκτησης καλύτερων δεξιοτήτων 

με στόχο τη μεγαλύτερη καινοτομία και άρα την ανταγωνιστικότητα» και για τους 

εργαζόμενους ισοδυναμεί «με μεγαλύτερη ασφάλεια για παραμονή στην αγορά 

εργασίας και λιγότερη για παραμονή σε συγκεκριμένη θέση» (European Commission 

2007a). 

Η ασφάλεια στην απασχόληση έχει δύο διαστάσεις αφενός τη δυνατότητα 

εύρεσης εργασίας γρήγορα σε ένα ταχέως εξελισσόμενο περιβάλλον που συνεπάγεται 

συχνές μετακινήσεις απασχόλησης και αφετέρου την ανάγκη να μειωθεί η κατάτμιση 

της αγοράς εργασίας ανάμεσα στους καλά προστατευμένους εργαζόμενους και στους 

σχετικά περιθωριοποιημένους. 

Υπό τους παραπάνω όρους, η ευελισφάλεια ενσωματώνεται στην ΕΣΑ αφενός σε 

επίπεδο στρατηγικής κα αφετέρου σε επίπεδο γνωσιακό. Σε επίπεδο στρατηγικής ήδη 

στις κατευθύνσεις του 2003, όπως έχουμε επισημάνει (βλέπε ενότητα για τις 

μεταρρυθμίσεις του 2003) επιζητείται η σωστή ισορροπία ανάμεσα στην ευελιξία και 

στην ασφάλεια για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ποιότητας της 

εργασίας, της παραγωγικότητας καθώς και της διευκόλυνσης της προσαρμογής των 

εργαζομένων και των επιχειρήσεων στις οικονομικές αλλαγές (Council of the 

European Union 2003:13-21). Το 2005, με τη μέθοδο των ενιαίων κατευθύνσεων η 

ευελισφάλεια ενσωματώνεται στην ολοκληρωμένη κατευθυντήρια γραμμή 21, με 

στόχο να ενισχυθεί η ασφάλεια στην απασχόληση και να μειωθεί η κατάτμηση των 

αγορών εργασίας (Council of the European Union 2005:21-27). Τα κράτη μέλη 

οφείλουν να λάβουν υπόψη τις συμπεφωνημένες αρχές επ’ αυτής στην ανάπτυξη των 

εθνικών πολιτικών απασχόλησης και στην κατάρτιση των Εθνικών Προγραμμάτων 

Μεταρρυθμίσεων, που έχουν ως στόχο τον εκσυγχρονισμό των ευρωπαϊκών 

κοινωνικών συστημάτων απασχόλησης και προστασίας. Επιπλέον, τα κράτη μέλη 
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υποχρεούνται να κάνουν ρητή αναφορά στις στρατηγικές τους για την απασχόληση 

στα μέτρα που υιοθετούν για την προώθηση της ευελισφάλειας.  

Σε επίπεδο γνωσιακό, η συζήτηση για την ευελισφάλεια ευθυγραμμίζεται με την 

υφιστάμενη προσέγγιση της ΕΣΑ που ισορροπεί ανάμεσα στην ευρωπαϊκή 

ολοκλήρωση και την εθνική ετερότητα μέσω του «ήπιου» συντονισμού. Επιχειρεί να 

ενθαρρύνει τη σύγκλιση σε επίπεδο στοχεύσεων, επίδοσης και ευρέων στόχων 

δημόσιας πολιτικής χωρίς όμως να προτείνει συγκεκριμένα προγράμματα δημόσιας 

πολιτικής, ενώ παράλληλα σε θεωρητικό επίπεδο προβάλλει καταστάσεις κερδών για 

όλους (Keune 2008). Επιπλέον, βρίσκεται σε εναρμόνιση με τη συζήτηση για την 

ευρωπαϊκή κοινωνική ταυτότητα, στο βαθμό που εκτός από μια στρατηγική 

ενίσχυσης των αγορών εργασίας προβάλλει και ως προσπάθεια επιβεβαίωσης της 

κοινωνικής διάστασης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης μέσω ρυθμίσεων «ήπιου» 

χαρακτήρα (Keune 2008). 

 

6.1.3. Η ευελισφάλεια ως αμφισβητούμενη έννοια 

 

Η εφαρμογή της έννοιας της ευελισφάλειας σε επίπεδο εθνικό (Δανία) και η 

υιοθέτηση της ως στρατηγική συνιστώσα των μεταρρυθμίσεων στις αγορές εργασίας 

σε επίπεδο ενωσιακό, καθ’ ουδένα τρόπο δεν συνεπάγεται ότι δεν υφίσταται σοβαρή 

κριτική ως προς τον τρόπο εφαρμογής. 

Αν και η έννοια της ευελισφάλειας προβάλλεται σε θεωρητικό επίπεδο να 

ισορροπεί ανάμεσα στην ασφάλεια των εργαζομένων και στην ευελιξία των 

εργοδοτών, η θέση της Επιτροπής διολισθαίνει σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο σε τοποθέτηση της ευελιξίας σε υπερκείμενη θέση συγκριτικά με την 

ασφάλεια, θέση που συνδέεται με την προτεραιότητα που αποδίδει η Επιτροπή –

σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο– στους οικονομικούς στόχους σε σχέση με 

τους κοινωνικούς, προωθώντας ακόμη περισσότερο την αρνητική ολοκλήρωση 

συγκριτικά με τη θετική. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επισημαίνει ότι η Επιτροπή 

αποδίδει μεγαλύτερη έμφαση στην ευελιξία, ενώ το ίδιο τοποθετείται υπέρ της 

βελτίωσης στην ασφάλεια της απασχόλησης (European Parliament 2007).219 Η ETUC 

                                                 
219Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεπές με την θέση του υπέρ μιας προσέγγισης ρυθμισμένου 
καπιταλισμού, θεωρεί ότι η προστασία της απασχόλησης και οι συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου 
συμβάλλουν ως κίνητρα στις επιχειρήσεις να επενδύουν στους ανθρώπινους πόρους που με τη σειρά 
τους αποδίδουν σε καινοτομία και παραγωγικότητα. Ευελιξία επομένως επιτυγχάνεται μέσω της 
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στο ίδιο μήκος κύματος επισημαίνει την έμφαση που αποδίδει η Επιτροπή στις 

σχετικά ασταθείς μορφές εργασίας και στην υπερβολική ευελιξία (ETUC 2007). 

Στον αντίποδα, η θέση των εργοδοτών (Business of Europe) επισημαίνει ότι το 

ζητούμενο στην συνιστώσα της ασφάλειας δεν είναι η διατήρηση μια θέσης εργασίας 

καθ’ όλη τη διάρκεια του εργασιακού βίου, αλλά η διασφάλιση ότι οι εργαζόμενοι θα 

είναι καταρτισμένοι κατάλληλα ώστε να δράξουν τις ευκαιρίες απασχόλησης.220  

Στο σημείο αυτό οι Rubbery, Bosch και Lehndorff (2008:492), επισημαίνουν ότι 

δίδεται έμφαση στην απόκτηση δεξιοτήτων για την κινητικότητα και όχι δεξιοτήτων 

που συμβάλλουν στην καινοτομία ή την υψηλή απόδοση εντός των οργανισμών που 

δημιουργούν το συγκριτικό πλεονέκτημα. Η έμφαση αυτή γίνεται κατανοητή ως 

δημιουργία ενός μηχανισμού απορρόφησης των διαταραχών και αναδιάταξης στην 

αγορά εργασίας, που στην ουσία αποτελεί αντικίνητρο για την επένδυση των 

εργοδοτών στους υφιστάμενους ανθρώπινους πόρους. Οι Leschke, Schmid και Griga 

(2006:342-344), επισημαίνουν τον κίνδυνο της πιθανότητας ενός συνδέσμου 

ασφάλειας και ευελιξίας που θα οδηγήσει σε ένα καθοδικό σπείρωμα και απωλειών 

για τους εργαζόμενους και τους εργοδότες. Αντ’ αυτού, προτείνουν την ενσωμάτωση 

της ευελισφάλειας σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που θα αφορά τις μεταβάσεις 

στην αγορά εργασίας.  

Από τα παραπάνω καθίσταται ευνόητο ότι δεν υφίσταται ευρωπαϊκή συναίνεση 

στην έννοια της ευελισφάλειας. Η έννοια παραμένει ασαφής και ανοιχτή σε 

ερμηνείες, που σε μεγάλο βαθμό προσδιορίζονται από εθνικές τοποθετήσεις 

αναφορικά με τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας. Κατά την άποψη του 

γράφοντος αυτή η αμφισημία προσδιοριζόμενη από τις εκάστοτε εθνικές αντιλήψεις 

δεν αποτελεί ad hoc αρνητικό στοιχείο. Τα επιτυχημένα παραδείγματα της Δανίας και 

της Ολλανδίας σε μεγάλο βαθμό εξαρτήθηκαν από το συνυπολογισμό των ιδιαίτερων 

εθνικών συνθηκών. Ο Madsen (2008), σε αναζήτηση των παραγόντων που 

καθορίζουν τη δυνατότητα μεταφοράς των πολιτικών της ευελισφάλειας, επισημαίνει 

την ύπαρξη της πολιτικής ικανότητας των δρώντων να μπορούν επιβάλλουν ή να 

διαπραγματευτούν την αλλαγή, τις προϋπάρχουσες θεσμικές υποδομές και τις 

                                                                                                                                            
εκπαίδευση των προγραμμάτων κατάρτισης, τις πολιτικές καταπολέμησης των διακρίσεων στην αγορά 
εργασίας και των πολιτικών που διευκολύνουν την κινητικότητα και υποστηρίζουν τις μεταβάσεις 
στην απασχόληση (European Parliament 2007). 
220 Η θέση είναι σαφής: Η ευελισφάλεια αποτελεί στήριξη επιχειρήσεων και εργαζόμενων στις 
προσπάθειές τους να προσαρμοστούν στις αλλαγές και να προχωρήσουν στην αλλαγή της νοοτροπίας 
από την διατήρηση της θέσης απασχόλησης στη δημιουργία θέσης απασχόλησης (Business Europe 
2008). 
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εγχώριες προτιμήσεις, τονίζοντας ότι τα στοιχεία αυτά αφενός καθορίζουν το βαθμό 

συμβατότητας των «νέων» πολιτικών με τις ήδη υπάρχουσες και αφετέρου 

διευκολύνουν τις ρυθμίσεις της ευελισφάλειας, όπως για παράδειγμα ένα επαρκές 

σύστημα εκπαίδευσης και αναβάθμισης δεξιοτήτων. Οι Wilthagen και Tros (2004), 

τονίζουν το ρόλο της πολιτικοθεσμικής ικανότητας με τη μορφή της αμοιβαίας 

εμπιστοσύνης ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους και το κράτος και τους 

κοινωνικούς εταίρους μεταξύ τους. Ζητείται από τους εργαζόμενους να αποδεχθούν 

μεγαλύτερη ευελιξία με κίνδυνο να μην εισπράξουν μεγαλύτερη ασφάλεια. Η 

εμπιστοσύνη διαμορφωμένη μέσα από τις εθνικές εμπειρίες των τριμερών 

διαπραγματεύσεων είναι απαραίτητη (Madsen 2008). 

Υπό αυτά τα δεδομένα ,θα ήταν συνετό η έννοια της ευελισφάλειας να παραμείνει 

ανοιχτή νοηματικά τουλάχιστον για τρεις λόγους–αναγκαιότητες (Rogowski 2008): 

(α) ο όρος ευελισφάλεια θα πρέπει να παραμείνει ως εργαλείο έμπνευσης παρά να 

προσδιορισθεί με συγκεκριμένα μέτρα δημόσιας πολιτικής που εξ αντικειμένου 

περιορίζουν και εξαιτίας των ιδιαίτερων εθνικών θεσμικών επιλογών θα αποτελέσουν 

εστίες έντασης, (β) ο όρος της ευελισφάλειας θα πρέπει να παραμένει σχετικά ασαφής 

στο βαθμό που θα επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για την επίτευξη συχνά 

αντιτιθέμενων στόχων και (γ) η επιτυχία της έννοιας της ευελισφάλειας εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό από τη σχετική ενίσχυση της αντίληψης που εγγυάται ότι οι θετικές 

συνέπειες της εξισορρόπησης των αντιτιθέμενων συμφερόντων, της ολοκλήρωσης 

των διαφορετικών μεταρρυθμίσεων και της ενσωμάτωσης στην αγορά απασχόλησης 

θα υπερκεράσουν τις όποιες αρνητικές επιπτώσεις που προκύπτουν από 

συγκαλυμμένες πολιτικές απορρύθμισης.  

Ευστόχως επισημαίνεται ότι η οργάνωση της ευελισφάλειας είτε κατά τα 

πετυχημένα πρότυπα της Δανίας είτε ως πηγή έμπνευσης, επιβάλλει συγκεκριμένες 

απαιτήσεις από τους συμμετέχοντες κοινωνικούς εταίρους και κράτος. Τα εργατικά 

σωματεία να αποδεχθούν την ασφάλεια στην απασχόληση παρά την ασφάλεια για 

συγκεκριμένη θέση, κατάσταση εκ των πραγμάτων δύσκολη εν όψει των 

δυνατοτήτων μεταφοράς της παραγωγής, που μπορεί να αντιμετωπιστεί με την 

ενίσχυση της διάστασης της ασφάλειας για τους εκτεθειμένους εργαζόμενους 

(μαζικές επενδύσεις στην εκπαίδευση ενηλίκων). Οι εργοδότες θα πρέπει να 

αντιληφθούν ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη χαμηλή προστασία στις θέσεις 

εργασίας που αυτοί επιζητούν, είναι η ύπαρξη και η λειτουργία ενός σωστά 

διαρθρωμένου και εύρωστου συστήματος κοινωνικής προστασίας. Το κράτος θα 
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πρέπει να κατανοήσει ότι οποιαδήποτε αλλαγή σε μια από τις πλευρές του τριγώνου 

της ευελισφάλειας συνεπάγεται εξίσου ισχυρές επιπτώσεις στις άλλες. Κάθε πολιτική 

επέμβαση στην αγορά εργασίας θα πρέπει να βασίζεται σε μια ολιστική κατανόηση. 

Το παράδειγμα της Δανίας καθιστά ορατή τη σύζευξη ενός εύρωστου συστήματος 

κοινωνικής προστασίας και μιας λειτουργικής αγοράς εργασίας, που το πρώτο αν και 

δαπανηρό ωστόσο αντιμετωπίζεται ως μακροχρόνια επένδυση (Madsen 2008).  

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι sine qua non προϋπόθεση για την επιτυχία της 

εφαρμογής αποτελεί το εύρωστο μακροοικονομικό περιβάλλον. Το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο επισημαίνει ότι η ευελισφάλεια δεν δημιουργεί θέσεις εργασίας, αυτό 

που χρειάζεται είναι οικονομία εξωστρεφή που να δημιουργεί θέσεις απασχόλησης 

(European Parliament 2007). 

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι οι ευρωπαϊκές ιδέες για την 

ευελισφάλεια θα πρέπει να ιδωθούν ως το πλαίσιο έμπνευσης των εθνικών μέτρων 

που θα καταστήσουν βιώσιμη μια ισορροπία ανάμεσα στην ασφάλεια και την 

ευελιξία. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προχωρήσουν στις ρυθμίσεις που θα 

αντανακλούν τις δικές τους ιστορικές επιλογές με σημεία εκκίνησης το υπάρχον 

πολιτικό, θεσμικό και πολιτισμικό πλαίσιο. Η ορθότητα της συγκεκριμένης θέασης 

αποδεικνύεται από την ευθυγράμμισή της με την πραγματικότητα, στο βαθμό που τα 

εθνικά παραδείγματα πολιτικής που θα αναλύσουμε στη συνέχεια καταδεικνύουν την 

επίδραση των προϋπαρχόντων σχημάτων. Ταυτοχρόνως, η συζήτηση και η 

αναζήτηση τρόπων εφαρμογής αποτελούν διαδικασίες συμβατές, συμπληρωματικές 

και ενισχυτικές με τη συζήτηση για τις νέες μορφές διακυβέρνησης στην Ένωση.  

Συνεχίζοντας την προσπάθεια σύζευξης της ισότητας και της 

αποτελεσματικότητας (Rogowski 2008) η έμφαση δίδεται στη διαδικασία. Η 

ισορροπία ανάμεσα στην ασφάλεια και την ευελιξία απαιτεί διαδικασίες ανοιχτού 

τέλους. Αξιολόγηση, παρακολούθηση, ποσοτικοί και ποιοτικοί δείκτες που 

συνοδεύουν την ευελισφάλεια σε ενωσιακό επίπεδο αποτελούν στοιχεία 

διαδικαστικής φύσεως (Rogowski 2008). Αποτελούν οδηγό για μεταρρυθμίσεις στα 

κράτη μέλη που επιχειρούν ήδη να εξισορροπήσουν τα υπάρχοντα συστήματα με τις 

νέες μορφές απασχόλησης. Ωστόσο η επιτυχία, δηλαδή η επίδραση των πολιτικών 

ευελισφάλειας στα εθνικά πρότυπα οργάνωσης εξαρτάται από την ικανότητα των 

ευρωπαϊκών πολιτικών να λάβουν υπόψη τους τις ανάγκες και τις συνθήκες της 

αυτορρύθμισης στα κράτη μέλη. 
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Στο δικό μας οδοιπορικό, η ευελισφάλεια θα πρέπει να ιδωθεί ως το πλαίσιο που 

μπορεί να χρησιμεύσει στην ανάλυση των δεδομένων και στη σύγκριση των εθνικών 

ετεροτήτων και βρίσκεται σε άμεση σχέση με τις ενεργητικές πολιτικές που 

καθιστούν τα όρια ανάμεσα στην αγορά εργασίας και στα διάφορα κοινωνικά 

συστήματα (εκπαίδευση, πλαίσιο αντιμετώπισης της ανεργίας) περισσότερο ανοιχτά 

σε μεταβατικές καταστάσεις ανάμεσα στην μισθωτή απασχόληση και σε παραγωγικές 

δραστηριότητες εκτός της αγοράς. Ενεργητικές πολιτικές που θα εξετάσουμε ευθύς 

αμέσως. 

 

6.2. Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, ανανοηματοδοτώντας το 

παράδειγμα της κοινωνικής προστασίας   

 

6.2.1. Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, έννοια και περιεχόμενο 

 

Η ενεργοποίηση και οι συνδεόμενες με αυτήν έννοιες (ενεργός, ενεργητικές 

πολιτικές) αποτελούν μια εκ των βασικότερων διαστάσεων του επανασχεδιασμού του 

κοινωνικού κράτους. Χρησιμοποιούμενες στην κοινωνική έρευνα (Esping-Andersen 

et al. 2001, Schmid and Gazier 2002) και συνδεόμενες με έννοιες όπως αυτή της 

ενεργητικής προστασίας, σε επίπεδο γενικού προσανατολισμού γίνονται κατανοητές 

ως προγράμματα δημόσιας πολιτικής που στοχεύουν στη μετάβαση στην αγορά 

εργασίας όσων γίνονται αποδέκτες της κρατικής συνδρομής. 

Αν και από οικονομική σκοπιά η μεταστροφή στις ενεργητικές πολιτικές 

προβάλλει ως η απάντηση στα υψηλά επίπεδα της διαρθρωτικής ανεργίας, ωστόσο 

αυτές εκφεύγουν από ένα στενό οικονομικό πλαίσιο και αντιπροσωπεύουν ένα 

σύνολο νέων ιδεών, στόχων δημόσιας πολιτικής και λογικής απονομής κοινωνικών 

δικαιωμάτων που σηματοδοτεί την απομάκρυνση από τις ιδέες του μεταπολεμικού 

κοινωνικού κράτους (Cox 1998). 

Εξεταζόμενες από την οικονομική σκοπιά, οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης 

δεν συνεπάγονται αναγκαστικά περικοπές επιδομάτων και εισαγωγή νέων σχεδίων 

στην αγορά εργασίας, αλλά εξαρτούν τη χορήγηση των επιδομάτων από δράσεις προς 

ανεύρεση εργασίας, αποδοχή προτάσεων εργασίας και συμμετοχή σε σχέδια 

ενεργητικών αγορών εργασίας. 
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Οι ενεργητικές πολιτικές έχουν ένα διττό στόχο. Σε ατομικό επίπεδο, στοχεύουν 

να επαναφέρουν τα άτομα από την ανεργία και την αδράνεια στην εργασία, γεγονός 

που οδηγεί στη βελτίωση της οικονομικής τους αυτάρκειας και της κοινωνικής 

συνοχής μέσω της αύξησης της απασχόλησης, στρατηγική που αντιδιαστέλλεται με 

αυτή των επιδοματικών πολιτικών που συνδέεται με τη φτώχεια και τον κοινωνικό 

αποκλεισμό. Βασικό μέσο επίτευξης του παραπάνω στόχου αποτελεί η ευθυγράμμιση 

των ατομικών ικανοτήτων με την πραγματικότητα της αγοράς εργασίας. Σε μακρο-

επίπεδο, οι ενεργητικές πολιτικές σχεδιάζονται για να μειώσουν την ανεργία, να 

αυξήσουν το επίπεδο απασχόλησης και μακροπρόθεσμα να βελτιώσουν τη 

δημοσιονομική ισορροπία. Υπό αυτή τη λογική ενδυναμώνεται η βιωσιμότητα του 

κοινωνικού κράτους, μειώνονται οι δαπάνες επί των επιδομάτων, ενώ αυξάνονται τα 

έσοδα από τη φορολογία και τις κοινωνικές εισφορές. Όσο μεγαλύτερη η συμμετοχή 

των ανθρώπων στην αγορά εργασίας (πλήρης ή μερική απασχόληση) τόσο 

μεγαλύτερη η συνεισφορά στη δυνατότητα στήριξης επαρκών επιπέδων κοινωνικής 

προστασίας (Εichhorst, Κaufmann, Κonle-Seidl, Reinhard 2008:4).  

Η παραπάνω οικονομική θεώρηση των ενεργητικών πολιτικών αποτελεί μερική 

προσέγγιση της θεματικής. Οι αλλαγές που επέρχονται στο νόημα της κοινωνικής 

προστασίας είναι τέτοιες που επιβάλλεται να κάνουμε μια πιο συσσωματική 

προσέγγιση της έννοιας της ενεργοποίησης (activation), ώστε να μπορέσουμε να 

εντοπίσουμε ένα ευρύ φάσμα πολιτικών που διαμορφωμένες από τις εθνικές 

ιστορικές συνθήκες επηρεάζουν και επηρεάζονται από την ΕΣΑ. 

Ο Barbier (2005), επιχειρώντας να αποσαφηνίσει την έννοια της ενεργοποίησης, 

επισημαίνει την κατάταξη της ενεργοποίησης ως όρου αντίστοιχου με αυτών του 

κοινωνικού αποκλεισμού ή της κοινωνικής ενσωμάτωσης και ιδιαίτερα διακριτού 

στην Ένωση από τη Σύνοδο του Έσσεν (1994) και τη Λευκή Βίβλο (1993), 

καταλήγοντας στη θεώρηση της ενεργοποίησης ως «την εισαγωγή ενός ενισχυμένου 

συνδέσμου ανάμεσα στην κοινωνική προστασία και στη συμμετοχή στην αγορά 

εργασίας και στα προγράμματα που την αφορούν». Οι Eichhorst et al.(2008), 

διαπιστώνοντας πολλές φορές την τάση να χρησιμοποιούμε τους στόχους 

προκειμένου να ερμηνεύσουμε τον όρο221 και λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές 

                                                 
221 Διαπιστώνουν για παράδειγμα σχετική αδυναμία συναίνεσης αναφορικά με τους στόχους. Η 
ενεργοποίηση στοχεύει στην ανάληψη εργασίας όσο το δυνατόν γρηγορότερα ή στην ενίσχυση μιας 
βιώσιμης ενσωμάτωσης στην αγορά εργασίας που θα οδηγήσει σε μια «γνήσια» κοινωνική 
ενσωμάτωση; Σε ποιους απευθύνεται; Σε αυτούς που είναι εκτός εργασίας γενικά ή κατά πρώτο λόγο 
σε αυτούς που είναι μακροχρόνια άνεργοι ή δύσκολα βρίσκουν θέση απασχόλησης; Ποιος 
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ετερότητες, προσεγγίζουν την ενεργοποίηση ως την απομάκρυνση των επιλογών 

εξόδου από την αγορά εργασίας και τη χωρίς όρους χορήγηση επιδομάτων στα μέλη 

της πληθυσμιακής ομάδας που ανήκουν στο ανενεργό τμήμα του εργατικού 

δυναμικού. Μέσα από ένα συνδυασμό στοιχείων που διευκολύνουν αλλά και 

απαιτούν, οι ενεργητικές πολιτικές στοχεύουν στην υπερκέραση των ατομικών 

εμποδίων στην απασχόληση, όπως αυτό της ελλιπούς κατάρτισης (Εichhorst et al.. 

2008:5) (βλέπε πίνακα 6.1). 

Πίνακας 6.1. Οι δύο όψεις της ενεργοποίησης  

Η ενεργοποίηση απαιτεί: Η ενεργοποίηση παρέχει: 
1. Διάρκεια και επίπεδα επιδομάτων  
-μείωση των ασφαλιστικών επιδομάτων 
και των επιδομάτων συνδρομής  
-μείωση της χρονικής περιόδου παροχής 
των επιδομάτων  

1. Ενεργητικές πολιτικές αγοράς εργασίας  
-βοήθεια εύρεσης εργασίας και καθοδήγηση 
-εκπαιδευτικά προγράμματα απασχόλησης  
-επιδοτήσεις έναρξης απασχόλησης  
-επιδοτούμενη απασχόληση 
-επιδοτήσεις κινητικότητας  

 
2. Αυστηροποίηση των κριτηρίων 
επιλεξιμότητας  
-διατάξεις κυρώσεων 
 -περισσότερο περιοριστικούς όρους των 
καταλλήλων προσφορών εργασίας  
-κυρώσεις για μη συμμόρφωση 

 

2.Χρηματοοικονομικά κίνητρα  (make work pay) 
-φορολογικές ελαφρύνσεις εισοδήματος  
-επιδοτήσεις μισθού σε περιπτώσεις χαμηλόμισθων 
θέσεων (in-work-benefits) 

 

3. Προαπαιτούμενα ατομικής 
ενεργοποίησης  
- συμβάσεις ενσωμάτωσης  
-παρακολούθηση της ατομικής 
προσπάθειας εύρεσης εργασίας  
-υποχρεωτική συμμετοχή σε προγράμματα 
για την αγορά εργασίας ενεργητικού 
χαρακτήρα 

3.Κοινωνικές Υπηρεσίες  
-διαχείριση ατομικών υποθέσεων, προσωπική 
υποστήριξη 
-ψυχολογική και κοινωνική παροχή βοήθειας  
-παροχή υπηρεσιών φροντίδας παιδιών  

Πηγή: Προσαρμοσμένο από Εichhorst et al. 2008 

Η σχετική πολυσημία του όρου δεν είναι τυχαία, στο βαθμό που ο όρος της 

ενεργοποίησης στο λεξιλόγιο της δημόσιας πολιτικής εξελίσσεται στο χρόνο 

ενσωματώνοντας νέα στοιχεία. Μπορούμε να διακρίνουμε τρεις βασικές ιστορικές 

φάσεις του όρου της ενεργοποίησης.  

Η πρώτη αφορά το ιστορικό «σουηδικό» πρότυπο (Rhen Meidner Model), ένα 

είδος «τρίτου δρόμου» από τη δεκαετία του 1940 που αναπτύχθηκε ιδιαίτερα τις 

δεκαετίες 1960-1970. Η ενεργοποίηση αναφερόταν κυρίως στην ανάγκη της 

αντιμετώπισης των δυσκολιών της αγοράς εργασίας μέσω προγραμμάτων που 

ενθάρρυναν την κινητοποίηση, την ανακατανομή του εργατικού δυναμικού και την 

                                                                                                                                            
χρηματοδοτεί το κόστος της ενεργοποίησης, ποιοι πόροι χρησιμοποιούνται και ποιος έχει την ευθύνη 
της διαχείρισης; 
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κατάρτιση. Υπό αυτή την έννοια, η ενεργοποίηση αύξανε την ευελιξία στην αγορά 

εργασίας σε ένα όμως προστατευμένο περιβάλλον για τους εργαζόμενους. Η έμφαση 

αποδίδονταν στην ενεργοποίηση της αγοράς εργασίας και της δημόσιας πολιτικής 

απασχόλησης (Barbier 2005:4). Αν και το πρότυπο μετεξελίχθηκε και μεταφέρθηκε 

και στις υπόλοιπες σκανδιναβικές χώρες ωστόσο διατήρησε τον ενεργητικό του 

χαρακτήρα. Η δεύτερη φάση αναπτύσσεται με την θέσπιση σύστασης εκ μέρους του 

ΟΟΣΑ(1964) για την προώθηση της ενεργητικής πολιτικής των αγορών εργασίας, 

στην οποία διατυπώνονταν θετικά σχόλια για τη σκανδιναβική περίπτωση. Η τρίτη 

φάση λαμβάνει χώρα με την έλευση των νεοφιλελεύθερων επιλογών στην οικονομία 

από το 1980 και ύστερα. Ο ΟΟΣΑ ασκώντας κριτική σε σειρά μελετών του (OECD 

Jobs study 1994, Employment Outlook reports) στις χώρες με «παθητικές» πολιτικές 

απασχόλησης, υιοθετεί μια προσέγγιση ενεργοποίησης των αγορών εργασίας, η οποία 

τοποθετείται στο πλαίσιο ευρύτερων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων των αγορών 

εργασίας με όρους προστασίας της απασχόλησης και ευελιξίας στους μισθούς, με 

στόχο τον ανασχεδιασμό του κοινωνικού κράτους. Το πρότυπο της Δανίας 

(aktivering) με την εισαγωγή ατομικού σχεδίου ‘individual handlingsplan’ για την 

ενεργοποίηση του ανέργου, αποτέλεσε το νέο παράδειγμα ενεργοποίησης και 

ενεργητικών πολιτικών (Barbier 2005).  

Υπό αυτή τη λογική, στο στάδιο που διανύουμε η ενεργοποίηση ως 

προσανατολισμός δημόσιας πολιτικής κανονιστικού χαρακτήρα έχει ευρύ πεδίο 

εφαρμογής. Απευθύνεται στα άτομα που απαρτίζουν πληθυσμιακά το εργατικό 

δυναμικό ανεξαρτήτως αν είναι ενεργοί ή όχι (άτομα με ειδικές ανάγκες), γυναίκες, 

μονογονεϊκές οικογένειες, άτομα κοινωνικά αποκλεισμένα, συνταξιούχοι ή 

προσφάτως συνταξιοδοτημένοι, υιοθετώντας ταυτοχρόνως ένα ευρύ φάσμα 

εργαλείων δημόσιας πολιτικής. Ο Barbier (2005), διαπιστώνει την ενεργοποίηση 

όλου του συστήματος κοινωνικής προστασίας (που περιλαμβάνει και τις ρυθμίσεις 

για την προστασία της απασχόλησης) για να περιγράψει το εύρος της κινητοποίησης. 

Τα πεδία της κοινωνικής προστασίας που ενεργοποιούνται επιπλέον εκτός αυτών που 

συνδέονται με τη συνδρομή προς τους ανέργους, αφορούν τα γενικότερα 

προγράμματα επιδομάτων, τα συνταξιοδοτικά συστήματα, τα προγράμματα 

απασχόλησης, τα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής που συνδυάζονται με θέσπιση 

φορολογικών κινήτρων (επιδοτήσεις θέσεων απασχόλησης). Το σύνολο του 

κοινωνικού κράτους υπόκειται σε ανασχεδιασμό (Pierson 2001a) στη νομιμοποιητική 

βάση του αιτήματος για ισότητα και αποτελεσματικότητα. 
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Η παραπάνω πρόσληψη των αλλαγών σε μέσα και στοχεύσεις που επιτυγχάνεται 

με την εισαγωγή των ενεργητικών πολιτικών, σχεδόν νομοτελειακά μας οδηγεί στη 

θέση περί μεταβολής παραδείγματος δημόσιας πολιτικής (paradigm shift) (Hall 

1993).222 Ο Serrano Pascual (2007:14), αντιλαμβάνεται τις ενεργητικές πολιτικές στο 

πλαίσιο σύνθεσης ενός νέου παραδείγματος δημόσιας παρέμβασης που βασιζόμενο 

στην έννοια της ενεργοποίησης χαρακτηρίζεται από τρία θεμελιώδη γνωρίσματα:  

 

(α) εξατομικευμένη προσέγγιση: στόχος καθίσταται η αλλαγή της ατομικής 

συμπεριφοράς και των κινήτρων. Οι πολιτικές ευνοούν μια περισσότερο 

εξατομικευμένη παρέμβαση με τη ρυθμιστική και τη νομοθετική στόχευση να 

επικεντρώνεται στο άτομο,  

(β) έμφαση στην απασχόληση: ο στόχος των πολιτικών είναι η απασχόληση και η 

αυτονομία. Υπό αυτή την έννοια, η προσοχή εστιάζεται περισσότερο στην 

οικονομική διάσταση της έννοιας του πολίτη παρά την πολιτική ή την κοινωνική και  

(γ) συμβασιοποίηση ως βασική αρχή: η σύμβαση εργασίας αποτελεί μέσο 

νομιμοποίησης πολιτικών, αλλάζοντας τους όρους του «κοινωνικού συμβολαίου» που 

παραδοσιακά συνδέεται με την κοινωνική διάσταση της ιδιότητας του πολίτη 

καθιστώντας το «ηθικά» εξαρτώμενο περισσότερο από τη συμπεριφορά του ατόμου 

σχετικά με την απασχόληση και την εργασία (βλέπε Πίνακα 6.2). 

Πίνακας 6.2 Οι αλλαγές στο παράδειγμα δημόσιας παρέμβασης  

 Παράδειγμα παρέμβασης 
βασισμένο στην παροχή 
πρόνοιας   

Παράδειγμα παρέμβασης 
βασισμένο στην παροχή 
ενεργοποίησης  

Εντοπισμός του 
προβλήματος  

Πολιτική οικονομία, λάθος 
λειτουργία της αγοράς  

Ατομική συμπεριφορά  

Νοηματοδότηση της 
κοινωνικής ενσωμάτωσης  

Πολιτική, κοινωνική και 
οικονομική ενσωμάτωση 

Οικονομική ενσωμάτωση 

Έννοια της ιδιότητας του 
πολίτη 

Η συνθήκη καθορίζει τα 
δικαιώματα που παρέχονται 
στους πολίτες 

Ιδιότητα που απονέμεται 
Δικαιώματα υπό την 
αιρεσιμότητα της ατομικής 
συμπεριφοράς  

Πηγή: Προσαρμοσμένο από Serrano Pascual 2007:15 

                                                 
222 Ο Hall διατυπώνει τη θέση περί αλλαγής του παραδείγματος (paradigm shift) όταν υφίσταται 
αλλαγές που ξεπερνούν την τροποποίηση των υπαρχόντων εργαλείων ή της υπάρχουσας στρατηγικής 
και επεκτείνονται σε επαναπροσδιορισμό των στόχων της δημόσιας πολιτικής και του θεσμικού 
πλαισίου. Στην προκειμένη περίπτωση όπως προκύπτει και από τον πίνακα του Serrano Pascual 
(Πίνακας 6.2) υφίσταται αλλαγή ως προς τις έννοιες που συνδέονται με την βάση της παρέμβασης με 
άλλα λόγια αλλαγή στην πρόσληψη και την ερμηνεία του προβλήματος, έμφαση στην οικονομική 
διάσταση της έννοιας του πολίτη, στην ατομικότητα και στο ρόλο του κράτους. 
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6.2.2. Ο ατομοκεντρικός χαρακτήρας των ενεργητικών πολιτικών  

 

Αναπόφευκτα η μεταστροφή στις ενεργητικές πολιτικές ως παράδειγμα παρέμβασης 

επιφέρει συνέπειες στην κοινωνικά δικαιώματα, την κοινωνική ιδιότητα του πολίτη 

και το κοινωνικό κράτος (Εichhorst et al. 2008:9). Το πρότυπο ενεργοποίησης που 

περιγράφηκε ανωτέρω συναντά την εξατομικευμένη προσέγγιση για την 

αντιμετώπιση του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας. Ένας εξατομικισμός που 

γίνεται κατανοητός διπλά: αφενός το άτομο είναι ο στόχος (και άρα το μέρος του 

προβλήματος) και αφετέρου υφίσταται μια διευρυνόμενη τάση για την προώθηση της 

ατομικής ευθύνης για την ολοκλήρωση, με άλλα λόγια η έμφαση μετατοπίζεται από 

την καταπολέμηση της φτώχειας στην καταπολέμηση της εξάρτησης από το κράτος. 

Πρόκειται για απεικόνιση της αλλαγής που ήδη έχουμε περιγράψει στο πρώτο 

κεφάλαιο και αφορά την κοινωνική ιδιότητα του πολίτη.  

Οι ενεργητικές πολιτικές συνάδουν με τη φιλελεύθερη-συμβατική θέση περί της 

ατομικής κατάστασης, όπου τονίζεται περισσότερο η σπουδαιότητα της ατομικής 

ευθύνης και η απομάκρυνση από την εξάρτηση από το κράτος, και λιγότερο η ιδέα 

της αλληλεγγύης σύμφωνα με την οποία τα άτομα είναι αλληλεξαρτώμενα και τρωτά 

απέναντι στην αγορά, ακρογωνιαία θέση στη λογική του κεϋνσιανού κοινωνικού 

κράτους. Το πρόβλημα της ανεργίας ή της έλλειψης κατάρτισης γίνεται ατομική 

ευθύνη. Πλέον η έμφαση δίδεται στη διαχείριση της προσφοράς της απασχόλησης, 

δηλαδή σε παρεμβάσεις με στόχο την κινητοποίηση του ατόμου για εργασία, 

εγκαταλείποντας τις πολιτικές τόνωσης της ζήτησης απασχόλησης μέσω κεϋνσιανών 

μεθόδων. Κατά αυτό τον τρόπο, καθίσταται ατομική η ευθύνη διαχείρισης της 

απώλειας της θέσης απασχόλησης και αποδεκτή η έννοια του κινδύνου απώλειας της 

θέσης. Υπό αυτή τη λογική, η κοινωνική ιδιότητα του πολίτη όπως την ανέπτυξε ο 

Marshall (1950) και περιγράψαμε στο πρώτο κεφάλαιο αντικαθίσταται από το 

δικαίωμα σε μια συμπεριφορική κατάσταση που πρέπει να αποκτηθεί (Serrano 

Pascual 2007:17). Το κοινωνικό ζήτημα δεν αφορά τη σχέση εξάρτησης ανάμεσα στο 

άτομο και την αγορά αλλά την εξάρτηση από το κοινωνικό κράτος. Ανακατανέμοντας 

ευθύνες το κράτος από εγγυητής των κοινωνικών δικαιωμάτων καθίσταται ρυθμιστής 

των ατομικών συμπεριφορών, όπου ο ρόλος του επικεντρώνεται στη διασφάλιση 

ευθυνών, αξιών και ευκαιριών (βλέπε πίνακα 6.3). Αντανάκλαση αυτής της λογικής 

προκύπτει στον αναγκαστικό χαρακτήρα της πλειονότητας των προγραμμάτων 
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ενεργοποίησης και της προϋπόθεσης συμμετοχής σε αυτά προκειμένου να 

χορηγηθούν επιδόματα.  

Πλέον η οικονομική διάσταση του πολίτη επικρατεί, απαιτώντας εργαζόμενους 

έτοιμους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς αλλά και να είναι διαθέσιμοι, 

προσδίδοντας σύμφωνα με τον Serrano Pascual (2007:20) μια ηθικολογική πρόσληψη 

της εργασίας ως καθήκον των πολιτών. 

Ωστόσο ορθά επισημαίνεται, ότι ο ζωτικός χώρος που υφίσταται βάσει της 

απόστασης ανάμεσα στο παράδειγμα των ενεργητικών πολιτικών και τις νομοθετικές 

παραδόσεις των κρατών είναι τέτοιος, ώστε ο επανασχεδιασμός των κοινωνικών 

δικαιωμάτων και των συμβατικών ρυθμίσεων ανάμεσα στο κράτος και το άτομο δεν 

θα είναι ομοιόμορφος, στο βαθμό που θα επηρεαστεί από το ρόλο των εθνικών 

δικαστηρίων, το συνολικό συνταγματικό πλαίσιο και την ανάλογη ερμηνεία που θα 

υιοθετηθεί (Εichhorst et al. 2008:12). 

Πίνακας 6.3 Η διττή όψη του Κοινωνικού Συμβολαίου  

 Κράτος πρόνοιας  Ενεργοποίηση 
Βασική αρχή θεσμοποίησης της 
αλληλεγγύης: θεωρητική αρχή 
του φορέα και της εξάρτησης  
 
 
 

Ασυμμετρία μεταξύ αγοράς και 
πολίτη: ανάγκη για προστασία 
από τις δυνάμεις της αγοράς. 
Εξάρτηση από τον αγοραίο 
κίνδυνο της εκμετάλλευσης 

Διασφάλιση του ατομικού 
συντελεστή (οικονομική 
ανεξαρτησία).  

Κατανόηση του κινδύνου  Κοινωνικός κίνδυνος: το άτομο 
δεν είναι υπεύθυνο για τον 
κίνδυνο, ο κίνδυνος 
κοινωνικοποιείται 

Ατομικός κίνδυνος: ηθικές 
αρχές – κατανόηση της 
εργασίας – ατομικές 
συμπεριφορές που συνδέονται 
με τη μετάβαση στην αγορά 
απασχόλησης  

Ρόλος του κράτους  Απο-εμπορευματοποίηση Ενθάρρυνση της ατομικής 
ευθύνης  

Πηγή: Προσαρμοσμένο από Serrano Pascual 2007:23 
 

6.2.3. Αντιμετωπίζοντας τα αντικίνητρα για εργασία  

 

Η παραπάνω ατομική θέαση των ενεργητικών πολιτικών προκύπτει ως το 

αποτέλεσμα του επιχειρούμενου συμφιλιωτικού στόχου –εκτός της διαχείρισης 

παλαιών και νέων κοινωνικών κινδύνων– του αιτήματος για κοινωνική ασφάλεια και 

των απαιτήσεων της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Τα θεσπισμένα επίπεδα 

εισοδήματος ακόμα και για αυτούς που μένουν εκτός εργασίας λόγω 

υποβαθμισμένων προσόντων κατά το πρότυπο των παθητικών πολιτικών αποτελούν 
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αντικίνητρα για εργασία, γεγονός που συνεπάγεται μακρύτερες περιόδους απονομής 

επιδομάτων και ισχνότερες προσπάθειες εύρεσης εργασίας. 

Οι ενεργητικές πολιτικές προς αντιμετώπιση των ανωτέρω και επιχειρώντας να 

ευθυγραμμίσουν τις ατομικές προσδοκίες με τις ρεαλιστικές επιλογές της αγοράς, 

αφενός υιοθετούν εργαλεία εντατικοποίησης της εύρεσης εργασίας (αύξηση του 

βαθμού υποχρέωσης, παρακολούθηση, αυστηρά κριτήρια επιλεξιμότητας για τα 

επιδόματα) και αφετέρου ενισχύουν την ικανότητα απασχολησιμότητας, ώστε να 

καταστήσουν τους κινούμενους προς εύρεση εργασίας ελκυστικούς στους εργοδότες 

(υιοθέτηση σχεδιασμού υπηρεσιών ανταποκρινόμενων στις ανάγκες του ατόμου). 

Κατά αυτόν τον τρόπο, σε θεωρητικό επίπεδο τα επιδόματα γίνονται λιγότερο 

προσιτά και άρα λιγότερο ελκυστικά, ενώ ταυτοχρόνως μικραίνει και το χρονικό 

διάστημα απουσίας από την αγορά εργασίας (Εichhorst et al. 2008:8-9). 

Οι ενεργητικές πολιτικές επιδιώκουν να περιορίσουν τα εμπόδια προς την 

απασχόληση, συνδέοντας για παράδειγμα τα επιδόματα με την απασχόληση έστω και 

σε χαμηλόμισθες θέσεις, μειώνοντας τη διάρκεια των επιδομάτων, αυξάνοντας τα 

κατώτατα επίπεδα αμοιβής (make work pay) ή επιδοτώντας θέσεις απασχόλησης με 

χαμηλότερες εργοδοτικές εισφορές βελτιώνοντας τις πιθανότητες εισόδου στην αγορά 

εργασίας ασθενέστερων κοινωνικά ομάδων. 

Ο όρος της ασφάλειας μετασχηματίζεται και συνδέεται με την ικανότητα της 

προσαρμογής στην αλλαγή, όπου το κράτος αναλαμβάνει το ρόλο της δημιουργίας 

των σωστών συνθηκών που θα επιτρέψουν στα άτομα να προσαρμοστούν στις 

αλλαγές της οικονομίας. 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι παραπάνω διεργασίες των ενεργητικών πολιτικών 

δεν λειτουργούν στο κενό, αλλά κατά αντίστοιχο τρόπο με την ευελισφάλεια 

λειτουργούν συμπληρωματικά ως προς το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο που θα 

δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες εισόδου των ενεργών ανέργων. Η ευέλικτη αγορά 

εργασίας αποτελεί συμπληρωματικό στοιχείο για τις ενεργητικές πολιτικές 

απασχόλησης, με ανοιχτό όμως το ερώτημα για την ποιότητα των προσφερόμενων 

θέσεων απασχόλησης (Crespo and Serrano Pascual 2004, Raveaud 2007).  

Τα παραπάνω στοιχεία πυροδοτούν σειρά αλλαγών στις κοινωνικές πολιτικές, οι 

οποίες πλέον θεωρούνται μέρος του προβλήματος αφού οι μεταβιβαστικές πληρωμές 

εκτιμάται ότι επιφέρουν επιζήμιες παρενέργειες στην ατομική απασχολησιμότητα και 

στη συνολική επίδοση των αγορών εργασίας (van Berkel and Hornemann Moller 

2002). Η σύνδεση των θεσπισμένων κοινωνικών δικαιωμάτων με όρους 
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προσδιοριζόμενους από την ατομική συμπεριφορά και την ατομική προσπάθεια 

αντανακλάται στις μεταρρυθμίσεις των εθνικών κοινωνικών πολιτικών που ξεκινούν 

από τη θέσπιση των σχετικών προϋποθέσεων που ρυθμίζουν τα ατομικά πρότυπα 

συμπεριφοράς και καταλήγουν μέχρι την οργάνωση και την κατανομή πόρων 

αρμοδιοτήτων μεταξύ διοικητικών μονάδων (Εichhorst et al. 2008:12). Σε κάθε 

περίπτωση όμως όπως θα διαπιστώσουμε και στα εθνικά παραδείγματα στη συνέχεια 

οι αλλαγές είναι δύσκολες και περίπλοκες, στο βαθμό που υπεισέρχονται οι 

μεταβλητές της θεσμικής εξάρτησης και οι κοινωνικές προσδοκίες (Pierson 2001a).223  

 

6.2.4. Οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για 

την Απασχόληση  

 

Αν και η υιοθέτηση των στοχεύσεων των ενεργητικών πολιτικών και η χρήση των 

εργαλείων δημόσιας πολιτικής που τις προωθούν  σε συνδυασμό με την επίδραση των 

ιδιαίτερων εθνικών ετεροτήτων συγκροτούν διαφορετικές εκδοχές της εφαρμογής 

των ενεργητικών πολιτικών ως παράδειγμα παρέμβασης δημόσιας πολιτικής, η 

ύπαρξη κοινών τάσεων όπως ο εξατομικευμένος χαρακτήρας των παρεμβάσεων και η 

έμφαση στην οικονομική ιδιότητα του πολίτη, μας αφήνουν πεδίο έρευνας ανοιχτό 

για το ενδεχόμενο σύγκλισης των κοινωνικών αποκρίσεων των εθνικών περιπτώσεων 

στις οικονομικές αλλαγές. 

Στο πλαίσιο των εσωτερικών πιέσεων (δημογραφικό πρόβλημα), των εξωτερικών 

προκλήσεων (αλλαγές στην παραγωγή, οικονομική κρίση) και των επιπτώσεων της 

                                                 
223 Το μέγεθος των δυσκολιών στο σύνολό τους το αποτυπώνεται στην Κοινή Έκθεση για την 
Απασχόληση του 2006-2007: «Γενικά, οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης παρέχουν τις σωστές 
προϋποθέσεις για ευελιξία με ασφάλεια. Οι χώρες της Βορειοδυτικής Ευρώπης αντιπροσωπεύουν 
δυναμικές αγορές εργασίας και καλές επιδόσεις ενεργοποίησης, αλλά πρέπει να επενδύσουν 
περισσότερο σε συστήματα παροχών και σε ανθρώπινο δυναμικό. Στις χώρες της Δυτικής Κεντρικής  
Ευρώπης, υπάρχει μια τάση οι πολιτικές να εισάγουν την ευελιξία στο περιθώριο, γεγονός που, παρά 
την κάποια επιτυχία στην απασχόληση, επιτείνει τον κίνδυνο κατακερματισμού. Ναι μεν 
αναπτύσσονται ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας, πρέπει όμως να αυξηθεί η 
αποτελεσματικότητα συνδυάζοντας το «καρότο» με το «μαστίγιο». Οι χώρες της Νότιας Ευρώπης 
συχνά αντιπροσωπεύουν ιδιαίτερα κατακερματισμένες αγορές εργασίας που απορρέουν από 
προηγούμενες πολιτικές για την εισαγωγή της ευελιξίας στο περιθώριο χωρίς όμως να 
αντιμετωπιστούν οι ιδιαίτερα στατικές κύριες αγορές εργασίας και η αύξηση της αδήλωτης εργασίας. 
Οι ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας και τα συστήματα δια βίου μάθησης παρουσιάζουν 
αδυναμίες. Στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης υπάρχει έντονος διαχωρισμός μεταξύ 
άκαμπτων εργασιακών ρυθμίσεων σε παραδοσιακούς τομείς της οικονομίας και πολύ 
απελευθερωμένων συμβασιακών ρυθμίσεων στη νέα οικονομία, καθώς και υψηλή συχνότητα 
αδήλωτης εργασίας. Τα συστήματα δια βίου μάθησης και οι ενεργητικές πολιτικές για την αγορά 
εργασίας παρουσιάζουν μεγάλες αδυναμίες» (Council of the European Union 2007a). 
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υπερεθνικής διακυβέρνησης (ΕΕ) υφίσταται μια διαρκής συζήτηση για την ύπαρξη ή 

όχι σύγκλισης των εθνικών περιπτώσεων (Serrano Pascual 2007:24) της οποίας οι 

βασικές πτυχές επικεντρώνονται: στην ύπαρξη σύγκλισης της Ευρώπης με τις ΗΠΑ 

στα πλαίσια μιας ενεργητικής προστασίας υπό τους όρους της νεοφιλελεύθερης 

παγκοσμιοποίησης (Ηandler 2006, Jessop 2002), στη διαφορετικότητα των εθνικών 

κοινωνικών αποκρίσεων στο βαθμό που η μακροοικονομική πολιτική και το θεσμικό 

πλαίσιο διαφέρουν (Esping Andersen 1996, Pierson 2001a), στην εξάρτηση της 

σύγκλισης από επίπεδα και διαστάσεις (Hemerijck et 1999) και τέλος στην ύπαρξη 

υβριδικών καταστάσεων που προκύπτουν μέσα από τις εθνικές τάσεις και 

προσεγγίσεις.224  

Η θέση της παρούσας διατριβής τοποθετείται στο ενδιάμεσο της τρίτης και της 

τέταρτης πτυχής, στο βαθμό που η ΕΣΑ ως παράδειγμα πολιτικής (Barbier 2005) 

ήπιου συντονισμού, επιδρά στην εθνική υιοθέτηση ρυθμιστικών στοιχείων των 

ενεργητικών πολιτικών, τα οποία όμως αλληλεπιδρώντας με τα διαφορετικά πρότυπα 

ανάπτυξης του κοινωνικού κράτους συγκροτούν υβριδικές προσεγγίσεις ενεργητικών 

πολιτικών. Οι υπερεθνικές πρωτοβουλίες συμβάλλουν σε μια διαδικασία σύγκλισης 

των στρατηγικών απασχόλησης, γεγονός που ενδυναμώνεται με την εμβάθυνση της 

ενωσιακής οικονομικής ρύθμισης, σηματοδοτώντας μια στροφή από το κοινωνικό 

κράτος των παθητικών πολιτικών προς το κράτος της κοινωνικής επένδυσης 

(Hemerijck 2007). 

Οι κοινές προκλήσεις, οι δημοσιονομικές απαιτήσεις για εξυγίανση, οι κοινές 

ιδέες του «τρίτου δρόμου» και οι συστάσεις της Επιτροπής έχουν επιταχύνει μια 

διαδικασία μεταρρυθμίσεων δημόσιας πολιτικής, με τις ενεργητικές πολιτικές σε 

πρώτο πλάνο των οποίων όμως το εύρος, το περιεχόμενο και η αποτελεσματικότητα 

τους καθορίζεται από τις εγχώριες εννοιολογικές αρχές, τα εθνικά εργαλεία 

πολιτικής, το εύρος των ομάδων που καλύπτουν τα μέσα και η διάδραση με την 

εγχώρια αγορά εργασίας (Εichhorst et al. 2008:11). 

Η διατριβή απομακρυνόμενη από τα άκρα μιας συζήτησης που τοποθετεί την 

ΕΣΑ είτε στο πλαίσιο ενός απολύτως συμβολικού και επιφανειακού συντονισμού με 

μηδενική επιρροή, είτε στο πλαίσιο πρόσληψης της ΕΣΑ ως μηχανισμού ουσιωδών 

αλλαγών που λειτουργεί ως «Δούρειος Ίππος» για την προώθηση του 

νεοφιλελεύθερου παραδείγματος δημόσιας πολιτικής, ή ακόμη και ως κοινωνική 
                                                 
224 Χαρακτηριστικές ανάμεσα σε άλλες οι συγκριτικές μελέτες των Barbier, Samba Sylla and Eydoux 
(2006) καθώς και για την περίπτωση της Ολλανδίας των van Berkel and van der Aa (2005). 
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διάσταση του εγχειρήματος της ολοκλήρωσης που άλλως θα στηριζόταν μόνο στην 

οικονομία και την αγορά (Barbier 2005), δέχεται ότι η ΕΣΑ διαδραματίζει ρόλο στη 

διάχυση βασικών εννοιών των ενεργητικών πολιτικών στην πολιτική συζήτηση και 

ως εκ τούτου η βαρύτητα της θα πρέπει να εξεταστεί. 

Όπως ήδη έχει επισημανθεί στην ενότητα για την ικανότητα μάθησης και τη 

δυνατότητα δημιουργίας γνώσης στο πεδίο της ΕΣΑ αλλά και θα διαπιστωθεί στη 

συνέχεια στη μελέτη των εθνικών παραδειγμάτων, το βασικό ρυθμιστικό μέσο της 

ΕΣΑ βασίζεται στη γνώση και την πειθώ όπως αυτές προκύπτουν στις επιστημικές 

κοινότητες και διαχέονται στη συνέχεια στο εσωτερικό, συγκροτώντας μια κοινή 

πλατφόρμα πρόσληψης και ερμηνείας των προβλημάτων των αγορών εργασίας, 

νομιμοποίησης των αρχών και των στόχων παρέμβασης και προσδιορισμού του 

ρόλου του κοινωνικού κράτους και των ατόμων. 

Μελετώντας τις κατευθύνσεις για την απασχόληση, διαπιστώνουμε μια βαθμιαία 

τάσης έμφασης του στοιχείου της ενεργοποίησης που στις κατευθύνσεις για την 

απασχόληση του 2005 –μεσολαβούσης της πρώτης πενταετίας της ΕΣΑ– εντοπίζεται 

σε τρία βασικά σημεία: την εξατομικευμένη παρέμβαση, στη λογική όπου η ανεργία 

και τα προβλήματα αποκλεισμού μπορούν να επιλυθούν με την τροποποίηση των 

ατομικών κινήτρων (κατάρτιση), την ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας, όπου ο 

στόχος της αύξησης των εθνικών ποσοστών απασχόλησης κυριαρχεί, και τη 

συμβασιοποίηση όπου αναγνωρίζεται η ευθύνη και των δύο μερών εργοδότη και 

εργαζόμενου για την ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας. 

Υιοθετείται το Πρότυπο του Ενήλικα Εργαζόμενου (Adult Worker Model), όπου 

όλοι οι ενήλικες εργαζόμενοι αναμένεται να έχουν πόρους βάσει της εργασίας τους 

ώστε να διασφαλίσουν την οικονομική ανεξαρτησία τους. Το πρότυπο αυτό 

συνεπάγεται κινητοποίηση όλων όσων βρίσκονται εκτός εργασίας μέσω της αύξησης 

του επιπέδου απασχόλησης με στόχο τη βιωσιμότητα του κοινωνικού κράτους 

(μέθοδοι συμφιλίωσης εργασίας και οικογενειακής ζωής, προσεγγίσεις εργασίας 

συγχρονισμένες με τον κύκλο ζωής). Η κινητοποίηση μέσω της ενεργητικής 

πρόσληψης της προστασίας αφορά όχι μόνο όσους επιθυμούν και είναι ικανοί προς 

εργασία, αλλά και αυτούς που τυγχάνουν επιδομάτων και είναι απρόθυμοι προς 

απασχόληση. Η ΣτΛ επιδιώκει να συνδυάσει καταστάσεις κέρδους ταυτοχρόνως για 

την ανταγωνιστικότητα και την κοινωνική πρόοδο μέσα από ολοκληρωμένες 

μεταρρυθμίσεις (Hemerijck 2007). 
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Στις ολοκληρωμένες κατευθύνσεις για την περίοδο 2005-2008 το περιεχόμενο 

των οποίων έμεινε σταθερό και για την περίοδο 2008-2010, παρατηρούμε 

χαρακτηριστικές αναφορές μέτρων που ευθέως σχετίζονται με το παράδειγμα των 

ενεργητικών πολιτικών (Serrano Pascual 2007): «πλήρης απασχόληση», 

«προσέλκυση και διατήρηση περισσότερων ανθρώπων στην απασχόληση», «αύξηση 

της προσφοράς εργασίας και εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής 

προστασίας», «βελτίωση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των 

επιχειρήσεων», «αύξηση των επενδύσεων σε ανθρώπινους πόρους μέσω καλύτερης 

εκπαίδευσης και κατάρτισης» (κατεύθυνση 17), «αύξηση της συμμετοχής των 

γυναικών, καλύτερη συμφιλίωση της εργασίας και της ιδιωτικής ζωής», «υποστήριξη 

της ενεργού γήρανσης», «εκσυγχρονισμένα συστήματα κοινωνικής προστασίας (....) 

για την υποστήριξη της συμμετοχής και τη διατήρηση στην απασχόληση» 

(κατεύθυνση 18), «διασφάλιση της οικονομικής και δημοσιονομικής βιωσιμότητας 

ως βάση για την αύξηση της απασχόλησης» (ενσωματωμένη στην κατεύθυνση 2), 

«ενθάρρυνση της ελκυστικότητας της εργασίας, καθοδήγηση και εκπαίδευση ως 

μέρος των ατομικών σχεδίων δράσης», «αναθεώρηση των κινήτρων και των 

αντικινήτρων από τα συστήματα φορολόγησης και επιδομάτων 

συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης και των όρων απόδοσης των επιδομάτων» 

(κατεύθυνση 19), «εκσυγχρονισμός των θεσμών της αγοράς εργασίας», «άρση των 

εμποδίων κινητικότητας των εργαζομένων» (κατεύθυνση 20), «μείωση του μη 

μισθολογικού κόστους», «αναθεώρηση των μισθολογικών εισφορών» (κατεύθυνση 

21), «διασφάλιση μη μισθολογικού κόστους φιλικού προς την απασχόληση», 

«ανάπτυξη συστήματος μισθολογικών διαπραγματεύσεων (κατεύθυνση 22), «αύξηση 

και επένδυση του ανθρώπινου κεφαλαίου» (κατευθύνσεις 23, 24). 

Οι παραπάνω αναφορές αποκαλύπτουν την υιοθέτηση τριών βασικών εργαλείων 

πολιτικής εκ μέρους της Ένωσης, με στόχο την ενσωμάτωση των ενεργητικών 

πολιτικών στο πλαίσιο της ΕΣΑ: ιδεολογική πειθώ, παροχή πολιτικών πόρων, 

διαβούλευση και προώθηση της μάθησης (Serrano Pascual 2007:26), περίπτωση που 

ομοιάζει αν όχι ταυτίζεται με την προσέγγιση που υιοθετεί η παρούσα διατριβή περί 

παροχής πόρων (στρατηγικοί, κανονιστικοί γνωσιακοί) στους εγχώριους δρώντες από 

την ΕΣΑ (Heidenreich and Bischoff 2008) και των οποίων τη χρήση, την επιρροή και 

το αποτέλεσμα θα τα εξετάσουμε στα κεφάλαια των εθνικών παραδειγμάτων που 

ακολουθούν.  
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7. Η ενσωμάτωση του παραδείγματος των ενεργητικών 

πολιτικών απασχόλησης και της ευελισφάλειας στις εθνικές 

περιπτώσεις των κρατών της Ιταλίας και της Σουηδίας  

 

7.1. Οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης στην Ιταλία  

 

7.1.1. Η γενική κατάσταση της οικονομίας και της απασχόλησης  

 

Σύμφωνα με την τριμερή τυπολογία του Esping-Andersen (1990), ο τύπος ανάπτυξης 

του κοινωνικού κράτους στην Ιταλία κατατάσσεται στο συντηρητικό κορπορατιστικό 

πρότυπο, βάσει του οποίου η θέση του ατόμου στην αγορά εργασίας καθορίζει την 

πρόσβαση στα επιδόματα και τις παροχές, οι οποίες χρηματοδοτούνται σε μεγάλο 

βαθμό από τις μισθολογικές κρατήσεις (Borghi and van Berkel 2007:86). Οι Ferrera 

(1996) και Rhodes (1996), ομαδοποιώντας τα χαρακτηριστικά των κοινωνικών 

κρατών της Μεσογείου (Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία Πορτογαλία) περιγράφουν ένα 

διακριτό τέταρτο τύπο κοινωνικού κράτους παρά την ύπαρξη διαφορών ανάμεσά τους 

(Trifiletti 1999) και του οποίου τα βασικά χαρακτηριστικά τα έχουμε ήδη εξετάσει 

στο πρώτο κεφάλαιο. 

Ειδικότερα, το ιταλικό κοινωνικό κράτος διακρίνεται: από μια εργασιακή 

ασφάλεια και μια σχετικά γενναιόδωρη επιδοματική πολιτική περιορισμένη όμως 

στους μόνιμους και πλήρους απασχόλησης εργαζόμενους, στον οικογενειακό ιστό ως 

δομή υποστήριξης στους εργασιακά ευάλωτους (νέους και γυναίκες), καθώς και σε 

ένα ρυθμιστικό πλαίσιο υπερπροστασίας για τους εντός αγοράς εργασίας με 

κατοχυρωμένα εργασιακά δικαιώματα το οποίο όμως απευθύνεται στους κατά βάση 

εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης.  

Οι Leibfried (1992), Mingione (1996), διακρίνουν έξι βασικά χαρακτηριστικά για 

το ιταλικό κράτος πρόνοιας: (α) ισχυρή διασύνδεση μεταξύ της θέσης στην αγορά 

εργασίας και της κοινωνικής προστασίας, (β) κατάτμιση της αγοράς εργασίας στη 

βάση του χαμηλού επιπέδου συμμετοχής των γυναικών στην απασχόληση (βλ. πίνακα 

7.1), (γ) υψηλό επίπεδο ετερογένειας των κοινωνικών πολιτικών στη βάση των 
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διοικητικών περιφερειών της χώρας (διάκριση πλούσιου Βορρά και φτωχού Νότου), 

(δ) ο οικογενειακός ιστός ως συνιστώσα υποστήριξης στη βάση των κοινωνικών 

αναγκών, (ε) ο άνδρας ως βασικός στόχος των κρατικών παρεμβάσεων ως 

οικονομικός «στυλοβάτης» της οικογένειας και (στ) κατάτμιση των κοινωνικών 

πολιτικών στη βάση των κοινωνικών αναγκών. 

Ο Trifiletti (1999:50), με δεδομένη τη σχετική ανεπάρκεια πόρων διαπιστώνει και 

προσθέτει στα παραπάνω χαρακτηριστικά τον προσανατολισμό του ιταλικού 

κοινωνικού κράτους στους κοινωνικούς κινδύνους «πρώτης τάξης» στους οποίους η 

οικογένεια δεν μπορεί με ίδιες δυνάμεις να ανταποκριθεί. 

Οι Lodovici και Semenza (2008), επισημαίνουν ότι ταυτόχρονα με τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά υφίσταται και ένα ιδιότυπο πρότυπο «ευέλικτης» εργασίας, 

βασιζόμενο στην παραοικονομία και την αυταπασχόληση, σε σχέση με τις 

«επίσημες» μορφές ευέλικτης εργασίας (συμβάσεις ορισμένου χρόνου, μερική 

απασχόληση), εξαιτίας της μη προστασίας που παρατηρείται στις τελευταίες μορφές 

απασχόλησης . 

Η παραπάνω κατάσταση κατακερματισμού απεικονίζεται ανάγλυφα, αφενός στην 

κατάσταση της ιταλικής αγοράς εργασίας και στα σχετικά ποσοστά των επιπέδων 

απασχόλησης που υπολείπονται αυτών του στρατηγικού στόχου της Λισσαβώνας (βλ. 

πίνακα 7.1) και αφετέρου στις σχετικές διατάξεις που προβλέπονται για την 

χορήγηση του επιδόματος ανεργίας, που διαφοροποιούνται συγκριτικά με τις 

ρυθμίσεις που προβλέπονται στη σουηδική περίπτωση.  

Από το σχετικό πίνακα μπορεί να παρατηρηθεί ότι το επίπεδο απασχόλησης 

παρουσιάζεται ιδιαιτέρως χαμηλό, γεγονός που ενισχύεται από τα ιδιαίτερα χάσματα 

απασχόλησης τόσο ανάμεσα σε άνδρες γυναίκες όσο και ανάμεσα στις περιφέρειες 

γεγονός, που αποδίδεται στην ύπαρξη μιας κατακερματισμένης αγοράς εργασίας. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι η απασχόληση στην περιφέρεια της Σικελίας ανέρχεται στο 

45%, ενώ στην Emilia Romagna στο 69,4% (Lodovici and Semenza 2008). Η 

πτωτική τάση της ανεργίας (προ παγκόσμιας οικονομικής κρίσης 2008-2009) (βλ. 

πίνακα 7.2) ερμηνεύεται περισσότερο με όρους μείωσης της συμμετοχής των 

γυναικών στην αγορά εργασίας κυρίως από το Νότο και περιορισμού της αδήλωτης 

εργασίας και λιγότερο ως αποτέλεσμα μεγέθυνσης της απασχόλησης (Lodovici and 

Semenza 2008, Tiraboschi 2008). Επιπλέον, από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι 

τη δεκαετία 1998-2008 σχεδόν διπλασιάστηκε το μέγεθος της ευέλικτης εργασίας, 
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γεγονός που αποδίδεται στην επίδραση των μεταρρυθμίσεων για την απελευθέρωση 

της εργασίας που θα δούμε αμέσως μετά (βλ. πίνακα 7.3). 

 
Πίνακας 7.1 Ιταλία: Κύριοι δείκτες της αγοράς εργασίας (%), (2008)225  

 Άνδρες  Γυναίκες  Σύνολο 

Δείκτης απασχόλησης (15-
64 ετών) 

70,3 47,2 58,7 

Συμμετοχή 74,4 51,6 63,0 

Δείκτης ανεργίας  5,5 8,5 6,8 

Δείκτης μακροπρόθεσμης 
ανεργίας  

2,4 4,1 3,1 

Μερική απασχόληση 
στο σύνολο των 
απασχολουμένων 

5,3 27,9 14,3 

 
Συμβάσεις ορισμένου 
χρόνου στο σύνολο 
των απασχολουμένων 

 
11,2 

 
15,8 

 
13,3 

 
Αυταπασχόληση 
στο σύνολο των 
απασχολουμένων 

 
30,2 

 
20,4 

 
24,9 

Πηγή: ISTAT and Eurostat  
 
Πίνακας 7.2. Ιταλία: Επίπεδα ανεργίας (%), (1998-2008)226 

Έτη Δείκτης ανεργίας 
1998 11.4 
1999 11.0 
2000 10.1 
2001 9.1 
2002 8.6 
2003 8.5 
2004 8.1 
2005 7.7 
2006 6.8 
2007 6.1 
2008 6.9 
Πηγή: Eurostat  
 

 

                                                 
225 ISTAT 2009 Labour force 2008  
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/forzelav/20090320_00/testointegrale20090320
.pdf 
Eurostat 2009 Employment and Unemployment main tables  
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/data/main_tables  
226 Eurostat 2009Harmonised unemployment rate by gender - total - % (SA) 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsiem110&plugi
n=1  
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Πίνακας 7.3. Ιταλία: Μεγέθυνση της «ευέλικτης εργασίας (%), (1998-2008)227 

 1998 2003 2007 2008 

Άτομα 
απασχολούμενα με 
καθεστώς μερικής 
απασχόλησης (%) 

 
7,3 

 
8,5 

 
13,6 

 
14,3 

 
Άτομα με συμβάσεις 
ορισμένου χρόνου (%) 

 
8,6 

 
9,9 

 
13,2 

 
13,3 

Πηγή: Eurostat  
 

Το σύστημα των επιδομάτων ανεργίας στην Ιταλία παρουσιάζεται 

κατακερματισμένο. Υφίστανται το ειδικό Ταμείο Αποζημιώσεων (Casa Integrazione 

Guadagni, CIG) και τα επιδόματα μετακίνησης στις περιπτώσεις των ομαδικών 

απολύσεων. Στην περίπτωση των ομαδικών απολύσεων το επίδομα ανεργίας 

ισοδυναμεί με το 80% του απωλεσθέντος μισθού που μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 

πέντε έτη αναλόγως τη γεωγραφική περιοχή και την ηλικία του λήπτη. Αν και τα 

επιδόματα αυτά προβλέπονταν αρχικά για βιομηχανικές επιχειρήσεις άνω των 15 

υπαλλήλων, αυτά επεκτάθηκαν μόλις το 1991 σε μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις 

(άνω των 50 υπαλλήλων). Τα κοινά επιδόματα ανεργίας μπορούν να ληφθούν από 

τους εργαζόμενους ανεξαρτήτως συλλογικής ή ατομικής απόλυσης, χωρίς όμως να 

προστίθενται σε αυτά τα επιδόματα μετακίνησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι το κοινό 

επίδομα ανεργίας ισοδυναμεί μόλις με το 54% του απωλεσθέντος μισθού, ενώ ο 

εργαζόμενος για να έχει δικαίωμα σε αυτό θα πρέπει να έχει ασφαλιστικές εισφορές 

σε φορέα τουλάχιστον για δύο έτη ή 78 μέρες αν πρόκειται για εποχιακά εργαζόμενο 

(Lodovici and Semenza 2008). 

Οι παραπάνω συνθήκες καθιστούν ιδιαιτέρως εμφανή την αντίθεση ανάμεσα στην 

υψηλή προστασία των καλά οργανωμένων βιομηχανικών εργατών και των 

εργαζομένων που το απλό επίδομα ανεργίας έληξε και δεν έχουν επιλεγεί για ένταξη 

σε μια δεύτερη ενισχυτική κατηγορία μέτρων, περίπτωση που κατά βάση 

εντάσσονται είτε οι εργαζόμενοι με άτυπη μορφή απασχόλησης, είτε αυτοί που 

αναζητούν για πρώτη φορά εργασία. Η έλλειψη προστασίας κυρίως στα άτομα της 

τελευταίας περίπτωσης επισημαίνεται από το Ferrera (1996), ως διακριτό 
                                                 
227 Eurostat 2009 Persons employed part-time - Total - (% of total employment)  
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00159&plugi
n=1 
Eurostat 2009 Employees with a contract of limited duration (annual average) - (% of total number of 
employees) 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00073&plugi
n=1 
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χαρακτηριστικό του μεσογειακού κοινωνικού προτύπου που προστατεύει το 

βιομηχανικό εργατικό δυναμικό και αφήνει σχετικά απροστάτευτους τους 

εργαζόμενους της περιφέρειας της αγοράς και τους μακροχρόνια άνεργους.  

Οι αδυναμίες αυτές και η απουσία ενός καθολικού συστήματος κοινωνικής 

προστασίας κατέστησαν το θεσμό της οικογένειας και τα επιδόματα της 

αυτοδιοίκησης ως εναλλακτική επιλογή προστασίας, επιλογή που ωστόσο συναντά 

πρακτικές δυσκολίες αφού η συγκέντρωση της ανεργίας κυρίως στις περιφέρειες του 

Νότου συναντά τις ανεπάρκειες των εκεί θεσμικών συστημάτων.  

Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι μια απλή σύγκριση μεταξύ των μεγεθών που 

αφορούν το ποσοστιαίο τμήμα του συνόλου των κοινωνικών δαπανών που 

απορροφάται σε δαπάνες για τα επιδόματα ανεργίας στις χώρες της Ιταλίας και 

Σουηδίας, καταδεικνύει τη διαφορετική προσέγγιση που ακολουθείται ιδιαιτέρως 

στην περίπτωση της Ιταλίας. Μέχρι και το 2005, η διαφορά ανάμεσα στα δύο εθνικά 

παραδείγματα κυμαίνονταν πάνω από τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες, ενώ ο χρόνος 

ασφάλισης που απαιτείται για την απόδοση του επιδόματος ανεργίας είναι συγκριτικά 

διπλάσιος με μειωμένο το ποσό αντικατάστασης κατά 36% (54% σε σχέση με το 

80%) (Πίνακας 7.4). 
 

Πίνακας 7.4 Ιταλία: Δαπάνες για επιδόματα ανεργίας επί του συνόλου των κοινωνικών δαπανών (%), 

(1996-2007)228 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
EU27 : : : : : : : : : 6.1 5.6 5.1 
 
EU15 7.9 7.3 6.9 6.7 6.1 6.1 6.3 6.5 6.4 6.2 5.7 5.2 
 
Italy 2.8 2.6 2.4 2.1 1.7 1.6 1.8 1.9 2.0 2.0 2.0 1.8 
 
Sweden 10.3 10.2 9.3 8.5 7.1 6.1 5.8 5.8 6.2 6.0 5.5 3.8 
Πηγή: Eurostat  
 

Πίνακας 7.5 Ιταλία: Δαπάνες σε επιδόματα ανεργίας (εκατ. EUR), (1998-2007)229 

Έτη  € εκατ. 
1998 6152.9 
1999 6175.9 
2000 6133.1 
2001 6624.4 
2002 7315.2 

                                                 
228 Eurostat Social benefits by function - (% of total benefits) 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&init=1&pcode=tps00
106&language=en 
229 Eurostat 2009 Public expenditure on labour market policy supports, by type of action - Million EUR 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00078&plugi
n=1 
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Συνέχεια Πίνακα 7.5 
2003 7246.4 
2004 8930.7 
2005 10226.7 
2006 10162.3 
2007 9648.1 
Πηγή: Eurostat  
 

7.1.2. Η ανεπάρκεια του ιταλικού προτύπου ανάπτυξης της απασχόλησης  

 

Υπό αυτούς τους όρους το ιταλικό πρότυπο ανάπτυξης στον τομέα της απασχόλησης 

και των επιδομάτων διακρίνεται για τρεις βασικές αδυναμίες (Semenza and Lodovici 

2008:167-168):  

 

(α) ο υψηλός βαθμός κατάτμησης των επιδομάτων τα οποία συνδέονται με τις 

προηγούμενες εργασιακές θέσεις (είδος απασχόλησης, διάρκεια, κατηγορία 

επιχείρησης) και η αιτιολογία της απώλειας της θέσης απασχόλησης (συλλογική, 

ατομική απόλυση) καθορίζουν το επίπεδο και τη διάρκεια των επιδομάτων. Οι 

εργαζόμενοι σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις από το χώρο της βιομηχανίας, του 

εμπορίου και από τον κατασκευαστικό τομέα που χάνουν τη θέση τους εξαιτίας 

αναγκών αναδιάρθρωσης ή κρίσης τυγχάνουν ευνοϊκότερων ρυθμίσεων, συγκριτικά 

με τους εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις που λαμβάνουν μόνο το επίδομα 

ανεργίας. Άτομα χωρίς εργασιακή εμπειρία και οι αυταπασχολούμενοι δεν 

λαμβάνουν κανένα επίδομα ακόμη και όταν είναι άνεργοι, 

(β) δεν υφίστανται ρυθμίσεις που να προβλέπουν κάλυψη των μακροχρόνιων 

ανέργων με επιδόματα (εισοδήματος ή οικογενειακών αναγκών) από τη στιγμή που 

έχει παρέλθει η περίοδος που δικαιούνται να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας, 

(γ) αποσυνδέεται η καταβολή των επιδομάτων από την κατάρτιση και τον 

ενεργητικό χαρακτήρα εύρεσης απασχόλησης. Οι ενεργητικές πολιτικές με κίνητρα 

εύρεσης εργασίας έστω και χαμηλόμισθης σε συνδυασμό με συνιστώσες 

παρακολούθηση των ατομικών εργασιακών πορειών δεν αποτελούν τη βάση των 

πολιτικών απασχόλησης κυρίως στη γεωγραφική περιφέρεια του Νότου. Υπό αυτές 

τις συνθήκες, η εργασία στην παραοικονομία αποτελεί σύνηθες φαινόμενο μέχρι τη 

λήξη της καταβολής των επιδομάτων η οποία και νομιμοποιείται αμέσως μετά. 
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Οι παραπάνω αδυναμίες συνθέτουν ένα μηχανισμό αναπαραγωγής ανεπαρκειών 

και του status quo, που υποβαθμίζει τις δυνατότητες κοινωνικής κινητικότητας 

(Borghi and van Berkel 2007:86) και δυσχεραίνει αν όχι αποκλείει τις προσπάθειες 

διαγενεακής ισότητας, οδηγώντας το 25% των δαπανών για την κοινωνική πρόνοια 

σε οικογένειες κάτω από τα όρια φτώχειας.  

Ειδικότερα στο πλαίσιο της αγοράς εργασίας, οι παραπάνω ανεπάρκειες σε 

συνδυασμό με το υψηλό δημοσιονομικό κόστος, τις μεταβολές στην εργασία (αύξηση 

της ευέλικτης απασχόλησης) και τη δομή της οικογένειας (αύξηση των μονογονεϊκών 

οικογενειών) προκάλεσαν την ανάγκη για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με 

χαρακτηριστικό παράδειγμα τις μεταρρυθμίσεις Biaggi το 2003. 

Τρία είναι τα βασικά δομικά θέματα που επιχειρούν να αντιμετωπίσουν οι 

μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις: 

 

• ο υψηλός βαθμός ρύθμισης των συμβάσεων εργασίας και της κατάτμισης των 

επιδομάτων έχουν παράξει ένα ιδιότυπο πρότυπο «ευελιξίας» που βασίζεται στην 

επέκταση αφενός της παραοικονομίας που αγγίζει το 25% του ιταλικού ΑΕΠ 

(Tiraboschi 2008) και αφετέρου της αυταπασχόλησης και της απασχόλησης σε 

μικρές επιχειρήσεις στις οποίες η προστασία απασχόλησης είναι συνήθως 

απούσα. Οι Lodovici και Semenza (2008), παρατηρούν ότι υπό τη «σκέπη» της 

προστασίας της απασχόλησης καλύπτεται μόλις το μισό του εργατικού δυναμικού 

στην Ιταλία,  

• η αγορά εργασίας και οι κοινωνικές παροχές προκαλούν διαφοροποιήσεις 

προστασίας και ροής εισοδήματος ανάμεσα στους εργαζόμενους πλήρους και 

μερικής απασχόλησης. Ευάλωτες ομάδες της διάκρισης αυτής είναι οι νέοι που 

αποτελούν το βασικό εργατικό δυναμικό των ευέλικτων μορφών απασχόλησης 

στις οποίες δεν υφίστανται εξασφαλισμένα εργασιακά δικαιώματα και 

εισοδηματική σταθερότητα σε μακροχρόνια βάση και αφετέρου και οι γυναίκες 

κυρίως του Νότου που αποκλείονται από την αγορά εργασίας κυρίως λόγω 

έλλειψης πολιτικών συμφιλίωσης εργασιακής και οικογενειακής ζωής,  

• άμεση συνέπεια των παραπάνω αποτελούν τα μειωμένα κίνητρα ανάπτυξης των 

επιχειρήσεων, της εργασιακής κινητικότητας και της γρήγορης προσαρμογής στις 

οικονομικές αλλαγές.  
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7.1.3. Ο ιταλικός μεταρρυθμιστικός σχεδιασμός   

 

Ο ιταλικός μεταρρυθμιστικός σχεδιασμός σε πρώτο βαθμό, ακολούθησε τη διαδρομή 

των μεταρρυθμίσεων των ενεργητικών πολικών που υιοθέτησαν τα κοινωνικά κράτη 

της ηπειρωτικής και της Βορείου Ευρώπης. Ακολουθώντας τη διάκριση που εισάγουν 

οι Carmel και Papadopoulos (2003), επιχείρησαν αναδιάρθρωση μέσω της σύζευξης 

των λειτουργικών και των τυπικών μεταρρυθμιστικών πολιτικών. Οι μεταρρυθμίσεις 

επιχείρησαν να επιδράσουν αφενός στο περιεχόμενο της πολιτικής (προγραμματικά 

χαρακτηριστικά των κοινωνικών πολιτικών) και αφετέρου στη δομή δηλαδή το 

κράτος (τρόποι διακυβέρνησης, διοίκησης και οργάνωσης των πολιτικών).  

Αυτό όμως που θα πρέπει να επισημανθεί είναι ότι αν και η μεθοδολογία 

πολιτικής υιοθετήθηκε το περιεχόμενό αυτής στην ιταλική περίπτωση 

διαφοροποιήθηκε. Παρά τις κατάδηλες ανεπάρκειες της ιταλικής αγοράς εργασίας 

δεν εισήχθησαν καινοτόμα στοιχεία στα σχέδια για την ανεργία, ενώ ταυτοχρόνως 

δεν υπήρξε διεύρυνση, αναβάθμιση ή τροποποίηση της κοινωνικής προστασίας με 

στοιχεία ενεργητικού χαρακτήρα (Borghi and van Berkel 2007:91). Η πολιτική 

επιλογή προσανατολίστηκε προς μια βαθμιαία ρύθμιση–απελευθέρωση των 

εργασιακών συμβάσεων προς ευέλικτες μορφές απασχόλησης κυρίως όμως στα όρια 

της αγοράς εργασίας (Lodovici 2000). Οι ρυθμιστικές παρεμβάσεις κατά βάσει 

επιχείρησαν να συγκροτήσουν ένα ιδιότυπο σχήμα ευελιξίας απελευθερώνοντας τις 

ρυθμίσεις πρόσληψης και απόλυσης στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου και μερικής 

απασχόλησης, αφήνοντας στην ουσία το πρόβλημα της κατάτμισης της αγοράς 

εργασίας και της διάκρισης ανάμεσα στους εντός με σίγουρη απασχόληση και τους 

εκτός με «ασταθή» βιογραφικά να εξακολουθεί να υφίσταται (Lodovici and Semenza 

2008). Οι μεταρρυθμίσεις με αποκορύφωμα τις μεταρρυθμίσεις Biagi το 2003 αν και 

διατρέχονται από την ιδέα της μετάβασης σε μια πιο ευέλικτη απασχόληση, δεν 

εξετάζουν την προσαρμογή των ήδη υφιστάμενων δεδομένων της κοινωνικής 

ασφάλισης. 

 

7.1.4. Η διοικητική μεταρρύθμιση  

 

Η πρώτη διάσταση της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας αφορούσε την εδαφική 

αναδιοργάνωση των κοινωνικών υπηρεσιών. Αν και η βασική διάσταση που μας 
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ενδιαφέρει αφορά τις μεταρρυθμίσεις στο τομέα των Δημόσιων Υπηρεσιών 

Απασχόλησης, ωστόσο η σύντομη αναφορά μας στο γενικότερο νομοθετικό πλαίσιο 

κρίνεται απαραίτητη στο βαθμό που καταδεικνύεται ο βασικός διοικητικός 

προσανατολισμός των μεταρρυθμίσεων. 

Το πρώτο νομοθετικό πλαίσιο για το ολοκληρωμένο σύστημα των κοινωνικών 

υπηρεσιών και των παρεμβάσεων αποτέλεσε ο Νόμος 328/2000, που επιχείρησε να 

καλύψει το κενό που χαρακτήριζε το πεδίο των κοινωνικών υπηρεσιών. Οι βασικές 

προθέσεις του Νόμου 328/2000 προσδιορίζονται ως εξής : 

 

(α) ορισμός του «βασικού επιπέδου των κοινωνικών υπηρεσιών», το οποίο οι 

θεσμοί του κοινωνικού κράτους θα πρέπει να παρέχουν σε όλη την επικράτεια 

(καθολικός στόχος), 

(β) υπέρβαση των ανεπαρκειών του κοινωνικού κράτους (πολίτες ως παθητικοί 

αποδέκτες των επιδομάτων, κατάτμιση των υπηρεσιών), με στόχο την ευημερία των 

πολιτών μέσω τεσσάρων προτεραιοτήτων: τη διευκόλυνση της οικογενειακής ζωής, 

την ενδυνάμωση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, την καταπολέμηση του 

κοινωνικού αποκλεισμού και την  υποστήριξη των οικονομικά μη αυτοδύναμων, 

(γ) πλουραλισμός συμμετοχής κοινωνικών δρώντων (κράτος, περιφέρειες 

επαρχίες, Αυτοδιοίκηση, ενώσεις πολιτών, τοπικές κοινότητες) υπό τη σκέπη 

αλληλεγγύης ομοσπονδιακού τύπου για το σχεδιασμό και την εφαρμογή των 

κοινωνικών πολιτικών, 

(δ) εφαρμογή της αρχής των «ολοκληρωμένων υπηρεσιών» και υπέρβαση του 

κατακερματισμού τους σε τομείς κοινωνικών πολιτικών (κοινωνική πρόνοια, υγεία, 

εκπαίδευση, κατάρτιση και εργασία). 

 

Οι αρχές του παραπάνω νομοθετικού πλαισίου επιχείρησαν δύο βασικές 

καινοτομίες διακυβέρνησης, αφενός ενίσχυση της αρχής της επικουρικότητας στην 

οριζόντια και κάθετη διάστασή της και αφετέρου ενίσχυση της νομοθετικής 

αυτονομίας των περιφερειών στα κοινωνικά θέματα. Οι άμεσες επιπτώσεις αυτής της 

μεταρρυθμιστικής προσπάθειες ήταν εμφανείς στις νέες αρμοδιότητες των 

περιφερειών (στο σχεδιασμό και υλοποίηση των περιφερειακών κοινωνικών 

πολιτικών), στο ρόλο της αυτοδιοίκησης (με συγκρούσεις οικονομικής και 

διοικητικής φύσεις με τις περιφέρειες) και στη συμμετοχή ιδιωτικών φορέων στην 

υλοποίηση των υπηρεσιών. 
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Αν και οι παραπάνω στόχοι εξειδικεύονται σε μια σειρά νομοθετικών 

παρεμβάσεων, ωστόσο η ουσιαστική του εφαρμογή συναντά δυσκολίες εξαιτίας της 

ανομοιογένειας των κοινωνικών πολιτικών στις είκοσι μία διαφορετικές περιφέρειες, 

με αποτέλεσμα το ελάχιστο εθνικό πρότυπο να εξακολουθεί να υπολείπεται (Genova 

2008). Επιπλέον, οι διαδικασίες συμμετοχής που προβλέπονται ερμηνεύονται κατά το 

δοκούν από τις περιφέρειες (Borghi and van Berkel 2007), με αποτέλεσμα άλλοτε 

περισσότερο κεντρικά σχεδιασμένες περιφερειακά πολιτικές και άλλοτε περισσότερο 

συμμετοχικές, με τις περιφέρειες του Βορρά να υιοθετούν περισσότερο συμμετοχικά 

σχήματα συγκριτικά με τις πιο κορπορατιστικές πολιτικές των περιφερειών του 

κέντρου και τις πελατειοκεντρικές του Νότου (Genova 2008). 

Αυτό που επιχείρησε συνολικά να κάνει το νομοθετικό πλαίσιο του Νόμου 

328/2000 ήδη είχε τεθεί σε εφαρμογή στις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης. Ο 

τομέας των Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης ήδη από το 1997, με το Νόμο 

469/1997 βρέθηκε σε διαδικασία αναδιάρθρωσης επαναπροσδιορίζοντας 

αρμοδιότητες, δομές και θεσμικές διαδικασίες. Οι διοικητικές αναδιαρθρώσεις στον 

τομέα των Υπηρεσιών Απασχόλησης προσανατολίστηκαν σε αποκεντρωτικού 

χαρακτήρα ενέργειες επιδρώντας στο θεσμικό σύστημα της αγοράς εργασίας και στις 

ρυθμίσεις που τη διέπουν, εισάγοντας παράλληλα νέα αναπτυξιακά έργα και δράσεις 

απασχόλησης με έντονη την εδαφική διάσταση (Borghi and van Berkel 2007).  

Η αποκεντρωτική τάση είχε ως άμεση συνέπεια την αναβάθμιση του ρόλου των 

περιφερειών, των επαρχιών και των ιδιωτικών φορέων (βλ. πίνακα 7.6). Επιχειρείται 

η «κατάργηση» του κρατικού μονοπωλίου στο σχεδιασμό των θεμάτων των 

πολιτικών απασχόλησης, με άμεση συνέπεια τη διάρθρωση της πολιτικής της αγοράς 

εργασίας βάσει των περιφερειών (Pirrone and Sestito 2006). 

Η μεταρρυθμιστική αυτή κατεύθυνση με ταυτόχρονη είσοδο των ιδιωτών στην 

αγορά εργασίας (γραφεία ευρέσεως εργασίας) θεωρήθηκε αναπόφευκτη στο βαθμό 

που οι Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης απορροφώνται εξ ολοκλήρου από 

γραφειοκρατικές διαδικασίες και ελέγχους καλύπτοντας μόνο το 15% του ιταλικού 

πληθυσμού που αναζητά απασχόληση (Borghi and van Berkel 2007:91).  

Παράλληλα, η περιφεριοποίηση ενδεικνύονταν στο βαθμό που αποτελούσε μέσο 

ορθότερης και αποτελεσματικότερης προσαρμογής των σχεδίων απασχόλησης στις 

ανάγκες της περιφέρειας. Η διαδικασία αποκέντρωσης έλαβε τη μορφή οργανωτικών 

αλλαγών προς τέσσερις βασικές κατευθύνσεις (Borghi and van Berkel 2007:91): 
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Πίνακας 7.6 Ιταλία: Κατανομή αρμοδιοτήτων πριν και μετά τις διοικητικές μεταρρυθμίσεις  

(a) Πριν τις διοικητικές μεταρρυθμίσεις (1996) 

Υπουργείο 
Απασχόλησης  

Περιφέρειες n =21 Επαρχίες n=103 Ιδιωτικός τομέας  

 
Πολιτικές κατευθύνσεις  
 
Σχεδιασμός και 
συντονισμός των 
πολιτικών απασχόλησης  
 
Επαγγελματική 
κατάρτιση 
 
Διαχείριση των 
Υπηρεσιών 
Απασχόλησης  

 
Συμβουλευτική 
σχολείων 
 
Επαγγελματική 
κατάρτιση 

  

 
(β) μετά τις διοικητικές μεταρρυθμίσεις (2001) 
 
Υπουργείο 
Απασχόλησης  

Περιφέρειες n =21 
 

Επαρχίες n=103 
 

Ιδιωτικός τομέας 
 

Γενικές πολιτικές και 
διοικητικές κατευθύνσεις 
 
 Σύστημα Πληροφοριών 
για την Εργασία (SIL): 
σχεδιασμός, διαχείριση 
και ανάπτυξη 

Σχεδιασμός για τις 
πολιτικές 
απασχόλησης  
 
Συμβουλευτική 
σχολείων 
 
Επαγγελματική 
κατάρτιση 
 
Συντονισμός 
δράσεων με στόχο 
την ισορροπία 
εργασιακής 
προσφοράς και 
ζήτησης  

Δημόσιες Υπηρεσίες 
Απασχόλησης: 
επαγγελματικός 
προσανατολισμός, 
συμβουλευτική, 
παροχή πληροφοριών 
(για επιχειρήσεις και 
ανέργους) 
 
 Συντονισμός 
προσφοράς και 
ζήτησης  
 
Παροχή ενημέρωσης 
στο Σύστημα 
Πληροφοριών για την 
Εργασία (SIL) 

Γραφεία ευρέσεως 
εργασίας 
 
Παροχές υπηρεσιών 
(προσανατολισμός 
κατάρτιση για 
ανέργους) προς τις 
Δημόσιες Υπηρεσίες 
Απασχόλησης 

Πηγή: Προσαρμοσμένο από Borghi and van Berkel 2007:92 

 

(α) μετακίνηση προσωπικού από την κεντρική διοίκηση προς τις περιφέρειες και 

τις επαρχίες (περίπου 5485 υπάλληλοι), 

(β) αλλαγή μεθόδων εργασίας με έμφαση στην υιοθέτηση περισσότερο 

λειτουργικών μορφών προσανατολισμού και συμβουλευτικής στα θέματα 

απασχόλησης,  

(γ) προσδιορισμός των βασικών λειτουργιών των Υπηρεσιών Απασχόλησης με 

στόχο να καλυφθεί το χάσμα μεταξύ Βορρά και Νότου, 

(δ) σύνταξη ατομικού σχεδίου δράσης και δυνατότητα συμμετοχής σε 

προγράμματα κατάρτισης που απευθύνονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες ανέργων.  
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Η μεταρρυθμιστική διαδικασία των Υπηρεσιών Απασχόλησης υπολείπεται ως 

προς την επίτευξη των στόχων της, εξαιτίας αφενός της καθυστέρησης υλοποίησης 

της αλλαγής των ρυθμίσεων για τα επιδόματα ανεργίας που συμπαρασύρει σε 

καθυστερήσεις πολλές από τις μεταρρυθμίσεις στις Υπηρεσίες Απασχόλησης (Borghi 

and van Berkel 2007:91) και αφετέρου της δυσκολίας του συντονισμού των 

περιφερειών και των υπόλοιπων διοικητικών μονάδων (Pirrone and Sestito 2006). 

Ενώ οι περιφέρειες και οι αυτοδιοίκηση αποτελούν τους βασικούς φορείς της 

κοινωνικής πολιτικής με τις επαρχίες να έχουν ένα περιορισμένο ρόλο, οι τελευταίες 

αποκτούν ένα κρίσιμο ρόλο στο πλαίσιο της πολιτικής απασχόλησης και των 

υπηρεσιών, με αποτέλεσμα να παρατηρείται κατακερματισμός των σημείων λήψης 

απόφασης για τις ενεργητικές πολιτικές οδηγώντας σε ένα λιγότερο ενοποιημένο 

σύστημα (Genova 2008:385). 

Η κατανομή των οργανωτικών και οικονομικών πόρων ανάμεσα στις περιφέρειες 

πραγματοποιείται σε άνιση βάση, με αποτέλεσμα ο «πλούσιος» Βορράς να 

καρπώνεται περισσότερα οφέλη από τις μεταρρυθμίσεις. Για παράδειγμα, η δράση 

των ιδιωτικών γραφείων ευρέσεως εργασίας αναπτύσσεται με ταχύτερους ρυθμούς, 

εν αντιθέσει με το «φτωχό» Νότο όπου η ιδιωτική πρωτοβουλία στην αγορά εργασίας 

αποδεικνύεται μη επικερδή με τους πόρους που κατανέμονται να θεωρούνται κατά 

τεκμήριο ανεπαρκείς ως προς την επιτέλεση των βασικών λειτουργιών (Pirrone and 

Sestito 2006). Η αναφορά στο παράδειγμα των ιδιωτικών γραφείων είναι 

χαρακτηριστική στο μέτρο που αποτελεί τη βασική πηγή εύρεσης εργασίας σύμφωνα 

με τα στοιχεία του ιταλικού Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι το πρώτο εξάμηνο του 2002 απευθύνθηκαν στα τοπικά 

γραφεία απασχόλησης 113,000 άτομα, όταν ο αριθμός των ατόμων που 

απευθύνθηκαν στα ιδιωτικά γραφεία την ίδια περίοδο ανήλθαν στα 318,000 άτομα. Η 

ανισότητα αντανακλάται άμεσα στα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τις 

περιφέρειες. Στην Έκθεση της ISTAT για το 2008 (ISTAT 2009), εντοπίζουμε 

έντονες διαφοροποιήσεις στα βασικά στοιχεία που αφορούν την απασχόληση, τα 

επίπεδα συμμετοχής και ανεργίας ανάμεσα στο Βορρά και το Νότο (βλ. πίνακα 7.7). 

Είναι χαρακτηριστικό ότι το επίπεδο ανεργίας στο Νότο σχεδόν τριπλασιάζεται 

συγκριτικά με αυτό του Βορρά, υποδηλώνοντας θεσμικές ανεπάρκειες, οργανωτικές 

αδυναμίες και ανισοκατανομές πόρων.  
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Πίνακας 7.7. Ιταλία: Επίπεδα απασχόλησης, ανεργίας και συμμετοχής στην αγορά εργασίας ανά 

περιφέρεια (%), (2008, IV τρίμηνο)  

 
Περιφέρεια 

 
Απασχόληση (15-64) 

 
Ανεργία  

 
Συμμετοχή  

Βορράς (%)  66.8 4.3 69.8 
Κέντρο (%) 62.7 6.3 67.0 
Νότος (%)  45.6 12.3 52.0 
Σύνολο(%)  58.5 7.1 63.0 

 
Πηγή:ISTAT 

 

7.1.5. Οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης   

 

Η δεύτερη όψη των μεταρρυθμίσεων αφορούσε τις ενεργητικές πολιτικές 

απασχόλησης. Οι παρεμβάσεις στην ιταλική αγορά εργασίας αφορούσαν τη 

διεύρυνση της ευέλικτης και της άτυπης εργασίας. Βασική συνιστώσα στη σκέψη των 

σχεδιαστών της δημόσιας πολιτικής ήταν η θέση ότι η θέσπιση χρονικών ορίων στις 

συμβάσεις εργασίας θα ενθάρρυνε τη μετάβαση των θέσεων αυτών στο πλαίσιο της 

τυπικής απασχόλησης (regular employment).  

Η ιταλική περίπτωση διακρίνεται από μια αξιοσημείωτη διαφορά συγκριτικά με 

το εθνικό παράδειγμα της Σουηδίας. Οι μεταρρυθμίσεις αφορούσαν τη χαλάρωση των 

ρυθμίσεων πρόσληψης και απόλυσης στις άτυπες μορφές απασχόλησης, εισάγοντας 

μια ευελιξία στα όρια της αγοράς εργασίας, χωρίς όμως να παρεμβαίνει στο καθεστώς 

προστασίας των εργαζομένων καθώς και στο καθεστώς των επιδομάτων. Εν αντιθέσει 

με τις δραστικές αλλαγές στο πεδίο των επιδομάτων στη Σουηδία, η Ιταλία άφησε 

ανέγγιχτο σύστημα των επιδομάτων αναβάλλοντας παράλληλα και μια συνολικότερη 

αναθεώρηση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας.230 Η επιλογή αυτή είχε ως άμεση 

συνέπεια τη διατήρηση των διαφορών στήριξης ανάμεσα στους εντός και τους εκτός 

αγοράς εργασίας και τη συνεχιζόμενη κατάτμιση της αγοράς εργασίας. Oι Tiraboschi 

και Del Conte (2004:92) εύστοχα παρατηρούν:  

 

Οι πολιτικές απασχόλησης στην Ιταλία παραδοσιακά χαρακτηρίζονται 

από ισχυρές δικλείδες ασφαλείας για τους εργαζόμενους εντός της 

εργασιακής σχέσης, ενώ περιορίζουν αισθητά την προσοχή τους για την 

προστασία του εργαζόμενου στην αγορά εργασίας.  
                                                 
230 Μόλις στις 23 Ιουλίου  2007 υπογράφηκε το Πρωτόκολλο για την αναθεώρηση του συστήματος 
κοινωνικής πρόνοιας (Protocollo su Previdenza, Lavoro e Competitivita pe l’ equita e la crescita 
sostenibili) μεταξύ της κυβέρνησης και των κοινωνικών εταίρων που ανοίγει τη σχετική διαδικασία 
χωρίς ωστόσο να έχουν υπάρξει ακόμη οριστικά αποτελέσματα (Lodovici and Semenza 2008). 
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Επιπλέον, οι Semenza και Lodovici (2008), διαπιστώνουν ότι η μη αναθεώρηση 

των επιδομάτων με δεδομένη την υψηλή κατάτμισή τους και η υπερβολική ρύθμιση 

των συμβάσεων εργασίας έχουν παράξει ένα «κακό» πρότυπο ευελιξίας το οποίο 

ενδυναμώνει την παραοικονομία, και βασίζεται στην αυαταπασχόληση και στην 

απασχόληση σε μικρές επιχειρήσεις όπου το επίπεδο προστασίας της εργασίας και 

της παροχής επιδομάτων είναι περιορισμένο αν όχι ανύπαρκτο. Είναι ενδεικτικό ότι 

περίπου τέσσερα εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης βρίσκονται στο καθεστώς της 

παραοικονομίας αντιπροσωπεύοντας περίπου το 23%-25% του ιταλικού ΑΕΠ 

(Tiraboschi 2008:428).  

Υπό το βάρος των ανταγωνιστικών πιέσεων, της επίδρασης του προτύπου 

οργάνωσης της αγοράς εργασίας που εμφορείται από τις προτάσεις της Ένωσης και 

της αναποτελεσματικότητας των υφιστάμενων ρυθμίσεων για την απασχόληση 

(Tiraboschi 2008:429), η ιταλική πολιτική απασχόλησης δίηλθε φάση μεταρρύθμισης 

διαρθρωμένη σε τρεις άξονες παιδεία – κατάριση, στοχευμένες δράσεις στις ευάλωτες 

ομάδες και ευελιξία των εργασιακών συμβάσεων που υλοποιούνται σε τρία διαδοχικά 

στάδια: 

Τη μεταρρύθμιση του 1991 (Νόμος 223/1991) για τις ομαδικές απολύσεις, 

προβλέποντας λιγότερο αυστηρές διατάξεις και μεγαλύτερα επιδόματα κινητικότητας 

για τις απολύσεις στις εταιρείες που πλήττονται από κρίση ή διέρχονται φάση 

αναδιάρθρωσης (βλ. ενότητα για τα επιδόματα), χωρίς όμως να εξεταστούν τα θέματα 

που αφορούσαν τις ατομικές συμβάσεις. Στην ουσία πρόκειται για την πρώτη 

νομοθετική ρύθμιση που αγγίζει τα όρια της λογικής ενεργητικού κοινωνικού 

κράτους αναπτύσσοντας τη διαλεκτική της προσφοράς της απασχόλησης 

προωθώντας την έννοια της απασχολησιμότητας.   

Τη μεταρρύθμιση του 1997 (Treu Package)231 με την αναθεώρηση των ρυθμίσεων 

για τις Υπηρεσίες Απασχόλησης (βλ. σχετική ενότητα) και τις συμβάσεις 

απασχόλησης. Αφετηρία αποτέλεσε το Σύμφωνο για την Εργασία, της κυβέρνησης 

Prondi των πέντε εργατικών ενώσεων και των είκοσι ενώσεων των εργοδοτών (1996). 

Ο Νόμος 196/1997 αντανακλά τον προσανατολισμό της τότε κυβέρνησης προς την 

ευελιξία. Για πρώτη φορά εισάγονται οι συμβάσεις προσωρινού χρόνου με ιδιωτικά 

γραφεία ευρέσεως εργασίας αν και με αυστηρές ρυθμίσεις που αφορούσαν τις 

προβλεπόμενες διαδικασίες, τα χαρακτηριστικά των ιδιωτικών γραφείων και των 

                                                 
231 Από το όνομα του τότε υπουργού Απασχόλησης Tiziano Treu. 
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απασχολούμενων με αυτό το καθεστώς εργασίας. Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης οι 

ρυθμίσεις κινήθηκαν σε δύο κατευθύνσεις: προέβλεπαν θέματα κατάρτισης των 

απασχολουμένων με την παραπάνω σύμβαση και με σχετική πρόνοια περί καταβολής 

του 5% των ακαθάριστων αποδοχών των εργαζομένων αυτού του τύπου από τα 

ιδιωτικά γραφεία σε ειδικό ταμείο για την επαγγελματική κατάρτιση (Vocational 

Training Fund). Επιπλέον υπήρξε αναθεώρηση των ρυθμίσεων για τις περιπτώσεις 

μαθητείας και των συμβάσεων εργασίας με στόχο την εκπαίδευση, με δυνητικό 

όφελος τη διευκόλυνση της μετάβασης από το σχολείο στην αγορά εργασίας και τη 

βελτίωση της παρεχόμενης κατάρτισης. Τέλος, η μεταρρύθμιση του 1997 κατήργησε 

το κρατικό μονοπώλιο στις υπηρεσίες απασχόλησης θεσπίζοντας ρυθμίσεις για 

παροχή μέρους των υπηρεσιών από ιδιώτες. 

Το τρίτο στάδιο των αλλαγών αφορά τις μεταρρυθμίσεις Biagi του 2003 που 

πήραν νομοθετική μορφή με τους νόμους Ν.30/2003 και Ν.276/2003. Οι 

μεταρρυθμίσεις παρουσιάστηκαν ως προτεινόμενο σώμα αλλαγών υπό τη μορφή της 

Λευκής Βίβλου για τις συνθήκες της αγοράς εργασίας τον Οκτώβριο του 2001 

(Tiraboschi 2008). 

Βασικές συνιστώσες των μεταρρυθμίσεων Biagi, ήταν αφενός η υιοθέτηση ενός 

προτύπου ευελισφάλειας με στόχο τη μετάβαση προς μια περισσότερο ευέλικτη 

απασχόληση και αφετέρου η περιθωριοποίηση της συναινετικής μεθόδου στη λήψη 

των αποφάσεων ως αναποτελεσματικής και η αντικατάστασή της με μια μορφή 

ευέλικτου κοινωνικού διαλόγου (Graziano 2007), που σηματοδότησε τη διάρρηξη της 

συναινετικής στρατηγικής.232 Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί η κρίσιμη 

μεταβλητή της ενωσιακής παρουσίας, υπό την έννοια ότι οι μεταρρυθμίσεις Biagi 

κάνουν ευθεία αναφορά στην ΕΣΑ με στόχο την ενίσχυση του επιπέδου της 

απασχόλησης (Tirabschi 2008:435) όπως άλλωστε και οι μεταρρυθμίσεις Treu του 

1997 (Decree 469/1997,196/1997) (Genova 2008). 

Στο κείμενο της Λευκής Βίβλου διατυπώνονται οι βασικές στοχεύσεις των 

μεταρρυθμίσεων Biagi: αποτελεσματική και διαφανής αγορά εργασίας με στόχο την 

ενδυνάμωση του επιπέδου απασχόλησης, ισότιμη πρόσβαση στη ποιοτική 

απασχόληση, εφαρμογή μιας συντονισμένης στρατηγικής για την καταπολέμηση των 

διαρθρωτικών αδυναμιών της ιταλικής οικονομίας: ανεργία νέων, μακροχρόνια 

                                                 
232 Ο κοινωνικός διάλογος οριζόταν ως ήπιας μορφής διαβούλευση και προληπτική διαπραγμάτευση σε 
θέματα οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής στις οποίες η εκτελεστική εξουσία διατηρούσε για 
αυτήν περιθώρια ελιγμών και το ρόλο του τελικού διαμορφωτή πολιτικής (Ferrera and Gualmini 2004).  
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ανεργία, επικέντρωση ανεργίας στο Νότο, χαμηλά ποσοστά απασχόλησης γυναικών 

και ηλικιωμένων εργαζόμενων στην αγορά εργασίας (Biagi et al. 2002). 

Ο γράφων παρατηρεί ότι για την προσέγγιση επίτευξης των παραπάνω στόχων, η 

στρατηγική που προτάσσεται αφορά απόδοση ιδιαίτερης βαρύτητας στη διάσταση της 

ευελιξίας τονίζοντας περισσότερο τη μετάβαση σε μια πιο ευέλικτη απασχόληση 

καθώς και τις μεταρρυθμίσεις των Υπηρεσιών Απασχόλησης και λιγότερο την 

προσαρμογή των γενικότερων ρυθμίσεων που αφορούσαν την κοινωνική ασφάλεια, 

τακτική που διακρίνει στο σύνολό τους τις ιταλικές μεταρρυθμίσεις. Η κεντρική ιδέα 

της Λευκής Βίβλου αφορούσε την απελευθέρωση της αγοράς εργασίας και τη 

μεταρρύθμιση του Άρθρου 18 του Εργατικού Κώδικα που αφορούσε τις αναίτιες 

απολύσεις με ισχύ από το 1970 (Graziano 2007). 

Οι παραπάνω προτάσεις που έθιγαν το σκληρό πυρήνα των εργαζομένων και 

υιοθετούσαν μια επιλεκτική ευελιξία ήταν φυσικό να μη γίνουν αποδεκτές στην 

ολότητα τους από τα μεγάλα σωματεία εργαζομένων, καταλήγοντας στη σύναψη του 

Patto per Italia (Ιούλιος 2002) με τη συμφωνία μόνο δύο εκ των τριών μεγαλύτερων 

εργατικών οργανώσεων (ο κοινωνικός εταίρος CGIL233 δεν συμμετείχε).234 Το 

Σύμφωνο αποτέλεσε την καταρχήν συμφωνία για τους νόμους Biagi που 

ακολούθησαν ένα έτος αργότερα και κατά βάση διατρέχονταν από τη λογική της 

ενεργού αντίληψης για τις αγορές εργασίας με σαφείς ευρωπαϊκές αναφορές 

(Graziano 2007). 

Ο νόμος Biagi 2003, επανασχεδιάζει τις υφιστάμενες συμβάσεις απασχόλησης 

(μερική απασχόληση, μαθητεία, συμβόλαια συνεργασίας) και εισάγει νέες (εργασία 

ανά περιόδους, ενιαία εργασία με εκ περιτροπής εργαζόμενους, μίσθωση προσωπικού 

σε ανοιχτή βάση, προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας) (Triboschi and del 

Conte 2004:92). Οι Lodovici και Semenza (2008), διαπιστώνουν τουλάχιστον 35 νέου 

τύπου συμβάσεις. Με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας στις ευάλωτες 

κοινωνικά ομάδες, και στις περιοχές που εμφανίζουν διαρθρωτικά προβλήματα, 

εισήχθησαν συμβάσεις που επέτρεπαν στις επιχειρήσεις να προσλάβουν 

απασχολούμενους με απολαβές κατώτερες των συλλογικών συμβάσεων σε 

συνδυασμό με την παροχή οικονομικών κινήτρων. Επιπλέον διατυπώθηκαν νέες 

ρυθμίσεις που αφορούσαν τη μερική απασχόληση και τις συμβάσεις ορισμένου 

                                                 
233 Confederazione Generale Italiana del Lavoro, Italian General Confederation of Labour 
234 Περισσότερα για το θέμα της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων ανάμεσα σε άλλα βλ. Ferrera 
and Gualmini (2004) και Giugni (2003:112-118). 
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χρόνου.235 Στο πλαίσιο της μαθητείας ‘contratti di apprendistato’ ο νόμος Biagi 

προέκτεινε την υφιστάμενη τυπολογία, προσθέτοντας δύο νέες στην υπάρχουσα, μία 

που στόχευε στους υψηλά καταρτιζόμενους νέους μέχρι 29 ετών και μια πλήρως 

ευθυγραμμισμένη με την γενικότερη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Παράλληλα 

ρύθμισε τα «συμβόλαια συνεργασίας» αυξάνοντας τις εισφορές και το σύστημα 

προστασίας,236 ενώ τέλος απελευθέρωσε ακόμη παραπάνω τις υπηρεσίες 

απασχόλησης ευνοώντας τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (Lodovici and 

Semenza 2008:170). 

Το Μάιο του 2009, η κυβέρνηση Berlusconi δημοσίευσε νέα Λευκή Βίβλο που 

διατύπωνε προτάσεις για μεταρρυθμίσεις στο σύστημα κοινωνικής ασφάλειας 237 

Αφορά πρόγραμμα δράσης με στόχο την καλύτερη αναδιανομή του εισοδήματος, 

μεταρρυθμίσεις στο χώρο της υγείας, την απασχόληση και τις συντάξεις με άξονες 

δράσης κατά βάση τις περιφέρειες. Αναφορικά με την απασχόληση, αυτό που θα 

πρέπει να τονιστεί είναι ότι οι προτεινόμενες κατευθύνσεις ενισχύουν ακόμη 

περισσότερο την ευελιξία των εργασιακών σχέσεων, αφού γίνεται λόγος αφενός για 

παρεμβάσεις στη βάση των περιφερειακών αναγκών και αφετέρου για αλλαγή του 

συστήματος των βιομηχανικών σχέσεων στη βάση των διαπραγματεύσεων ανά 

εταιρεία. Στην ευελιξία αυτή οι παρεμβάσεις κοινωνικής προστασίας αυτές θα έχουν 

χαρακτήρα εξαιρέσεων (European Industrial Relations Observatory 2009). 

Στην ιταλική Έκθεση Προόδου του 2009, διαπιστώνουμε ότι η παραπάνω τάση 

για προώθηση της ευελιξίας διατηρείται σταθερή. Ο βασικός στόχος της κυβέρνησης 

εξακολουθεί να είναι η ενίσχυση της απασχολησιμότητας (employability) και τα 

μέτρα κοινωνικής προστασίας αποκτούν προσωρινό χαρακτήρα εν όψει της 

υφιστάμενης οικονομικής κρίσης. Σε ειδική ενότητα που αφορά την ευελισφάλεια και 

τις πολιτικές απασχόλησης διατυπώνεται «εξ αρχής ότι τα μέτρα που θεσπίζονται στη 

νομοθεσία αφορούν την προώθηση της ευελιξίας» (National Reform Programme 

Implementation Report 2009:76), τονίζεται στη συνέχεια ότι οι ευέλικτες συμβάσεις 

ενισχύονται (National Reform Programme Implementation Report 2009:78), ενώ η 

κοινωνική προστασία περιορίζεται και αφορά έκτακτες περιπτώσεις δικτύου 

                                                 
235 Οι ρυθμίσεις δεν προέβλεπαν ανώτατο χρονικό όριο ωστόσο την περίπτωση των ανανεώσεων αυτές 
δεν πρέπει να ξεπερνούν τα τρία έτη.  
236 Θέσπισε την υποχρέωση για σαφή περιγραφή του έργου που πρόκειται να αναληφθεί και τη 
διάρκεια της σύμβασης χωρίς όμως να προσδιορίζει τα όρια της ανανέωσης των συμβάσεων (Lodovici 
and Semenza 2008).  
237 Η Λευκή Βίβλο παρουσιάστηκε από τον Υπουργό Απασχόλησης Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής 
M. Sacconi, ενώ είχε προηγηθεί η έκδοση Πράσινης Βίβλου τον Ιούλιο 2008. 
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κοινωνικής πρόνοιας εν όψει της οικονομικής κρίσης, στοχεύοντας αυτούς που δεν 

καλύπτονται από τα υπάρχοντα σχήματα προστασίας εισοδήματος (National Reform 

Programme Implementation Report 2009:77). 

 

7.1.6. Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μεταρρυθμίσεων 

 

Το σχετικά μικρό χρονικό διάστημα εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων Biagi αποκλείει 

μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση αφού αυτή προϋποθέτει μια εξέταση στοιχείων σε 

βάθος χρόνου. Ο Tiraboschi (2008:450), παρατηρεί ότι η μη σαφής κατανομή 

αρμοδιοτήτων μεταξύ περιφέρειας και κεντρικής διοίκησης καθώς και μεταξύ 

νομοθετικών ρυθμίσεων και συλλογικών διαπραγματεύσεων, δυσχεραίνει ακόμη 

περισσότερο την ορθή εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων και συνακολούθως την 

εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Πέρα από αδυναμίες που έχουν να κάνουν με 

επιμέρους διατάξεις, κοινή διαπίστωση αποτελεί η έλλειψη εφαρμογής ενός 

αξιόπιστου μηχανισμού παρακολούθησης του νόμου Biagi αν και προβλέπεται από 

αυτόν (αρ.17 Ν.276/2003). Μηχανισμός αποστασιοποιημένος από πολιτικές 

ιδεολογίες που θα επιχειρεί να αξιολογήσει τα πρακτικά αποτελέσματα της 

εφαρμογής. Πρόκειται για βασική αδυναμία αν αναλογιστεί κανείς ότι ο εξ 

αντικειμένου πειραματικός χαρακτήρας των ρυθμίσεων –τουλάχιστον σε αρχικό 

στάδιο– θα πρέπει να συνοδεύεται από μια αξιολόγηση βασιζόμενη σε εμπειρικά 

δεδομένα ώστε να επιχειρηθούν διορθωτικές παρεμβάσεις (Tiraboschi 2008, 

Lidovichi and Semenza 2008). 

Με δεδομένη την απουσία μηχανισμού αξιολόγησης το σύνολο των 

μεταρρυθμίσεων και η εφαρμογή τους οδηγεί στις εξής διαπιστώσεις (Lodovici and 

Semenza 2008:170): 

 

(α) υφίσταται μια νομοθετική περιπλοκότητα που ενισχύει τις όψεις της ασάφειας 

και των διοικητικών εξόδων εκ μέρους των επιχειρήσεων, 

(β) αυξάνεται ο αριθμός των συμβάσεων στη βάση των ευέλικτων ρυθμίσεων 

(γ) οι επιχειρήσεις εμφανίζουν μικρή επίγνωση των νέων ρυθμίσεων που 

αφορούσαν τις νέες μορφές των εργασιακών συμβάσεων εξαιτίας μακρών 

καθυστερήσεων στην εφαρμογή των ρυθμίσεων. 
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Πίνακας 7.8 Ιταλία: Παράμετροι αγοράς εργασίας (%), (1992–2006) 
 
Παράμετροι 

 
1992–1997 

 
1997–2000 

 
2000–2003 

 
2003–2006 
 

1.Μέσος όρος ετήσιας μεταβολής 
ενεργού πληθυσμού 

0.1 0.7 0.8 0.4 
 

2. Μέσος όρος ετήσιας μεταβολής 
απασχόλησης 

- 0.2 0.8 1.2 0.5 
 

3.Μέσος όρος ετήσιας μεταβολής 
ανεργίας  

0.4 - 0.4 - 0.6 - 0.3 
 

4. Μέσος όρος ετήσιας μεταβολής 
της απασχόλησης (head count) 

- 0.5 
 

1.3 
 

1.6 
 

0.8 
 

5.Μέσος όρος ετήσιας μεταβολής 
του επιπέδου πλήρους 
απασχόλησης  

- 0.1 
 

1.1 
 

 1.1 
 

0.7 
 

6. Μέσος όρος ετήσιας μεταβολής 
του ΑΕΠ 

2.1 
 

2.2 
 

0.8 
 

1.7 
 

7.Μέσος όρος ετήσιας μεταβολής 
της ελαστικότητας απασχόλησης 
προς το ΑΕΠ 

- 0.1  0.5 
 

1.4 
 

0.4 
 

8. Μέσος όρος ετήσιας μεταβολής 
της παραγωγικότητας  
 

2.2  1.0 -0.3 1.0 
 

Πηγή: Προσαρμοσμένο από Tiraboschi 2008:452 
 

Σε επίπεδο αριθμών και επιδόσεων η ανάγνωση των βασικών παραμέτρων της 

απασχόλησης (βλ. πίνακα 7.8) οδηγεί στη διαπίστωση για ανάγκη βελτίωσης των 

επιδόσεων της αγοράς εργασίας. Η έλλειψη ωστόσο ενός μηχανισμού 

παρακολούθησης σε μεγάλο βαθμό μας αποτρέπει από μια αξιολόγηση στο εάν και 

κατά πόσο υφίσταται μια ποιοτική αναβάθμιση και ενδυνάμωση του ποσοστού της 

τυπικής απασχόλησης που αποτελεί και τη τελική στόχευση των μεταρρυθμίσεων για 

ενεργητικές πολιτικές αγοράς εργασίας. Θα πρέπει να παρατηρηθεί ότι οι σχετικά 

βελτιωμένοι δείκτες της απασχόλησης εντός ενός οικονομικού περιβάλλοντος με 

μειωμένο δείκτη ΑΕΠ σε μεγάλο βαθμό οφείλονται στη συμμετοχή των γυναικών και 

των νέων στην αγορά εργασίας μέσω των άτυπων μορφών απασχόλησης καθώς και 

της μείωσης της αδήλωτης εργασίας κατά κύριο λόγο των μεταναστών (Tiraboschi 

2008). Ενώ ο απόλυτος αριθμός των ατόμων υπό καθεστώς άτυπης απασχόλησης 

αφορούσε κάτι λιγότερο από δύο εκατομμύρια το 2000, ο αριθμός αυτός αυξάνεται 

σε περισσότερο από τρία εκατομμύρια το 2008 σε σύνολο 23 εκατομμυρίων 

εργαζομένων (βλ. πίνακα 7.10). 

Υπό αυτή την έννοια μπορεί να ειπωθεί ότι παρατηρείται μερική επίτευξη της 

εισαγωγής της άτυπης εργασίας που αποτελεί και βασική στόχευση των 
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μεταρρυθμίσεων Biagi. Οι μεταρρυθμίσεις Biagi στοχεύοντας μέσω της άτυπης 

απασχόλησης επιχειρούν τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο στην ενίσχυση της 

πρόσβασης των λιγότερο προνομιούχων ομάδων στην τυπική αγορά εργασίας. 

Δύναται ωστόσο να παρατηρηθεί μερική μόνο επίτευξη του στόχου αυτού. Σχετικές 

μελέτες (Ichino et al. 2005, Lodovici and Semenza 2008) παρατηρούν ότι σε μεγάλο 

βαθμό η απάντηση στο εάν και κατά πόσο οι άτυπες συμβάσεις εργασίας οδηγούν σε 

επιτυχή μετάβαση στην τυπική αγορά εργασίας εξαρτάται από το επίπεδο 

εκπαίδευσης, την περιφέρεια και την οικονομική δραστηριότητα. Για παράδειγμα, οι 

μεταρρυθμίσεις αποτελούν ευνοϊκότερη αφετηρία για τους καλύτερα καταρτισμένους 

απασχολούμενους συγκριτικά με τους ανειδίκευτους (Ichino et al. 2005). Υπό αυτή 

την έννοια η αναφορά των Lodovici και Semenza (2008) στην έλλειψη ενός 

συνολικού μεταρρυθμιστικού σχεδίου που να αυξάνει τη κοινωνική ασφάλεια και 

δημιουργεί συνθήκες στήριξης του εισοδήματος κατά τη διάρκεια των μεταβάσεων 

σε καθεστώς ασταθούς απασχόλησης κρίνεται άκρως απαραίτητη. Η ευελιξία στην 

αγορά εργασίας για να μπορέσει να αποδώσει θα πρέπει να συνοδεύεται με 

αποτελεσματικές υπηρεσίες απασχόλησης για τις λιγότερο προνομιούχες ομάδες της 

αγορά εργασίας (νέοι, γυναίκες, μακροχρόνια άνεργοι, ανειδίκευτοι), εν τη απουσία 

των οποίων ενισχύονται οι ανισότητες, υποβαθμίζονται οι συνθήκες διαβίωσης και 

διατηρείται η κατάτμιση στην αγορά εργασίας (Lοdovici and Semenza 2008:170). 

 

7.1.7. Η ιδιότυπη ευελισφάλεια των άκρων  

 

Κατά την περίοδο 1995-2005 περισσότερες από δύο εκατομμύρια θέσεις εργασίας 

δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο των ευέλικτων εργασιών προσδιορίζοντας το συνολικό 

των άτυπων θέσεων απασχόλησης σε παραπάνω από τρία εκατομμύρια. Περίπου οι 

μισές εξ αυτών που δημιουργήθηκαν αφορούσαν θέσεις μερικής απασχόλησης, το 

14% ήταν θέσεις ορισμένου χρόνου και το 13% θέσεις αυταπασχόλησης.  

Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου όπως φαίνεται από το σχετικό πίνακα (7.10) 

υπερβαίνουν τις δύο εκατομμύρια θέσεις και αποτελούν για το 2008 το 13,3% του 

συνόλου της απασχόλησης και το 9,7% της μισθωτής εργασίας απασχόλησης, με το 

μεγαλύτερο μέρος τους να καταλαμβάνεται από γυναίκες (ΙSTAT 2009). Οι 

συμβάσεις ορισμένου χρόνου αποτελούν τη βασική μέθοδο πρόσληψης το 

νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας (40,5%) και των νεαρών σε ηλικία 
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εργαζομένων (15-24, 50%) ενώ γεωγραφικά εντοπίζονται στο βιομηχανικό ιταλικό 

Βορρά (Lodovici and Semenza 2008). 

Στο πλαίσιο της μερικής απασχόλησης παρατηρούμε ότι αυτή ανέρχεται στο 

14,3% (2008) (Eurostat) (14,6% ISTAT) του συνόλου της απασχόλησης, αρκετά 

χαμηλότερα του μέσου ευρωπαϊκού (18,2%) και της νομισματικής ζώνης του ευρώ 

(βλ. πίνακα 7.9) αποτελώντας τη βασική μέθοδο πρόσληψης των γυναικών (27,9%, 

2008) (Eurostat) (28,1% ISTAT). Γεωγραφικά τείνει να γίνεται περισσότερο 

αποδεκτή στο Βορρά (15,4%) έναντι του Νότου (12,6%) και αφορά κατά βάση τον 

τομέα των υπηρεσιών (19%) (ISTAT 2009). 

Τέλος η αυταπασχόληση η οποία αφορά εργαζόμενους με συμβάσεις συνεργασίας 

(collaboration contracts) στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών προσδιοριζόμενη στα 

όρια ανάμεσα στη μισθωτή εργασία και στον ελεύθερο επαγγελματία και 

αποτελώντας τη δεύτερη γενιά αυαταπασχόλησης ανέρχεται στο 2% του συνόλου της 

απασχόλησης και στο 8% της κατηγορίας αυαταπασχόληση του σχετικού πίνακα 

(7.10). Οι θέσεις αυτές καταλαμβάνονται κατά βάση από γυναίκες (60%), είναι 

βραχείας χρονικής διάρκειας με μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές ώστε να 

προσελκύουν το ενδιαφέρον των εργοδοτών (αλλά με αντίστοιχα μειωμένα 

εισοδήματα) και έχουν ως βάση την παροχή υπηρεσιών προς έναν εργοδότη-λήπτη 

υπηρεσιών (90%) (Lοdovici and Semenza 2008). 
 

Πίνακας 7.9 Οι ιταλικές επιδόσεις ευέλικτης εργασίας συγκριτικά με το μέσο ευρωπαϊκό όρο (%)                

(1999-2008)238  

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Persons 
employed part-
time – Italy 

7.9  8.4  8.4  8.6  8.5  12.7  12.8  13.3  13.6 14,3 

EU 27 15.9  16.2  16.2  16.2  16.5  17.2  17.8  18.1  18.2 18,2 
Euro area  16.1  16.3  16.2  16.4  16.8  17.8  19.0  19.6  19.7 19,8 
Employees 
with a contract 
of limited 
duration – Italy 

9.5  10.1  9.8  9.9  9.9  11.8  12.3  13.1 13.2  13,3 

EU 27 11.8  12.3  12.4  12.3  12.7  13.3  14.0  14.4  14.5 14 
Euro area 15.0  15.2  15.0  14.7  14.8  15.4  16.3 16.8  16.8 16,4 
Πηγή: Eurostat  

                                                 
238 Eurostat 2009 Persons employed part-time - Total - (% of total employment)  
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00159&plugi
n=1 
Eurostat 2009 Employees with a contract of limited duration (annual average) - (% of total number of 
employees)   
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00073&plugi
n=1 
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Πίνακας 7.10. Ιταλία: Εργαζόμενοι ανά θέση απασχόλησης, συμβολαίου απασχόλησης και ωρών 

εργασίας, (2008 IV τρίμηνο) 

Ποσοστό 
απασχόλησης  

Σύνολο (χιλιάδες) Μεταβολή συγκριτικά με 2007 
 
 
Απόλυτα                    Ποσοστό 

Ποσοστά  
 
 
4ο τρίμηνο 2007 4ο τρίμηνο 2008   

 
Σύνολο 
 
Πλήρης 
απασχόληση 
 
Μερική 
απασχόληση 

 
23,349 
 
20,040 
 
 
3,309  

 
24 
 
-19 
 
 
43 

 
0.1 
 
-0.1  
 
 
1.3 

 
100.0 
 
86.0 
 
 
14.0 

 
100.0 
 
85.8 
 
 
14.2 

 
Μισθωτοί 
απασχολούμενοι 
 
Μόνιμοι  
 
Πλήρους 
απασχόλησης  
 
Μερικής 
απασχόλησης  
 

 
17,535 
 
 
15,280 
 
13,248 
 
 
2,032 
 

 
185 
 
 
212 
 
175 
 
 
38  

 
1,.1 
 
 
1.4 
 
1.3 
 
 
1.9 

 
74.4 
 
 
64.6 
 
56.0 
 
 
8.6 

 
75.1 
 
 
65.4 
 
56.7 
 
 
8.7 

Συμβάσεις 
ορισμένου 
χρόνου 
 
Πλήρης 
απασχόληση 
 
Μερική 
απασχόληση 

2,255 
 
 
 
1,722 
 
 
533  

-27 
 
 
 
-51  
 
 
24 

-1.2 
 
 
 
 -2.9 
 
 
4.7 

9.8 
 
 
 
7.6 
 
 
2.2 

9.7 
 
 
 
7.4 
 
 
2.3 

 
Αυταπασχόληση 
 
Πλήρης 
απασχόληση 
 
Μερική 
απασχόληση 

 
5,814 
 
5,071 
 
 
744 

 
-162  
 
-143 
 
 
-18 

 
-2.7 
 
 -2.7 
 
 
 -2.4 

 
25.6 
 
22.4  
 
 
3.3 

 
24.9 
 
 21.7 
 
 
 3.2 

Πηγή:  ISTAT—Labor force survey for the IV trimestre 2008 
 

Αναμφίβολα οι μεταρρυθμίσεις Biagi καθιστώντας λιγότερο αυστηρές τις 

ρυθμίσεις που σχετίζονται με την πρόσληψη και την απόλυση απασχολουμένων 

αύξησε το επίπεδο απασχόλησης (Πίνακες 7.8 και 7.11) και μείωσε αντίστοιχα το 

επίπεδο ανεργίας (Πίνακες 7.2 και 7.8), δίνοντας την ευκαιρία στις ευάλωτες 

κατηγορίες πληθυσμού νέοι, γυναίκες και μετανάστες να εισέλθουν στη νόμιμη 

αγορά εργασίας (Ichino et al. 2005, Tiraboschi 2008, Lodovici and Semenza 2008). 
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Πίνακας 7.11 Ιταλία: Επίπεδα απασχόλησης (%) (2000-2008)239 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
 
EU (27 countries) 62.2 62.6 62.4 62.6 63.0 63.6 64.5 65.4 65.9 
 
Italy 53.7 54.8 55.5 56.1 57.6 57.6 58.4 58.7 58.7 
Πηγή: Eurostat 

 

Αξιοσημείωτη είναι η συνολική αύξηση του επιπέδου απασχόλησης των 

γυναικών κατά την περίοδο 2002-2008 κατά 5,2%, ανερχόμενη στο 47,2% (βλ. 

πίνακα 7.12), το οποίο όμως υστερεί συγκριτικά με το μέσο ενωσιακό όρο (59,1%) 

(2008). 
 

Πίνακας 7.12 Ιταλία: Επίπεδο απασχόλησης γυναικών (%) (2002-2008)240 

 
Πηγή: Eurostat  

 

Αυτό που θα πρέπει να αξιολογηθεί κατά τη γνώμη του γράφοντος, είναι το κατά 

πόσο τα βελτιωμένα ποσοστά απασχόλησης και ανεργίας οδηγούν σε πραγματικά 

ενεργητική αγορά εργασίας και διευκολύνουν την ουσιαστική ένταξη των 

απασχολουμένων στην τυπική απασχόληση. Με άλλα λόγια, στο κατά πόσο η 

προσωρινή εργασία λειτουργεί με αυξημένες πιθανότητες ως «παγίδα φτώχειας». Οι 

Semenza και Lodovici (2008), διαπιστώνουν ότι οι νέοι σε ηλικία εργαζόμενοι 

                                                 
239 Eurostat 2009 Employment rate by gender - % 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsiem010&plugi
n=1 
240 Eurostat 2009 Employment rate by gender female – (%) 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&init=1&pcode=tsiem
010&language=en 

Επίπεδο απασχόλησης γυναικών 

41,00% 
42,00% 
43,00% 
44,00% 
45,00% 
46,00% 
47,00% 
48,00% 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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χαμηλής εκπαίδευσης διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο να παραμείνουν στο καθεστώς 

της προσωρινής εργασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ οι μετακινήσεις προς 

μια σταθερή εργασία αυξάνονται στο βιομηχανικό Βορρά (τα στατιστικά στοιχεία του 

πίνακα 7.7 επιβεβαιώνουν τις ανωτέρω εκτιμήσεις). Αντίστοιχο κίνδυνο 

αντιμετωπίζουν και οι «δεύτερης γενιάς αυαταπασχολούμενοι» αφού μόνο το 6,5% 

μετακινούνται σε θέσεις αορίστου χρόνου και το 70% παραμένει στο ίδιο καθεστώς. 

Ως άμεση επίπτωση της ενδυνάμωσης της ευελιξίας στις εργασιακές σχέσεις 

εκδηλώνεται η ανισοκατανομή εισοδήματος με αυξητικές τάσεις ιδιαιτέρως κατά την 

περίοδο 2003-2007 (βλ. πίνακα 7.13), της οποίας το μέγεθος (5,5%) ξεπερνά το μέσο 

ενωσιακό (4,8%) (2007), γεγονός που ουσιαστικά καθιστά επιτακτικό το αίτημα για 

ενδυνάμωση του συστήματος κοινωνικής ασφάλειας σε μια χώρα που κατά βάση 

συνδέει το δίχτυ κοινωνικής ασφάλειας (βλ. πίνακα 7.14) –με τις ασφαλιστικές 

εισφορές και άρα με τα επιδόματα– με τους έχοντες σταθερή και προστατευμένη 

απασχόληση (Genova 2008). Οι εργαζόμενοι με ευέλικτες συμβάσεις κατά κανόνα 

δύσκολα αποκτούν πρόσβαση στις αντίστοιχες κοινωνικές παροχές των εργαζομένων 

με σταθερή εργασία (επιδόματα, αδείας, ασθένειας μητρότητας), εξαιτίας της 

δυσκολίας να καλύψουν το αναγκαίο ελάχιστο χρονικό διάστημα ασφάλισης αφού 

κατά βάση οι χρονικές περίοδοι απασχόλησης είναι βραχύβιες (Lοdovici and 

Semenza 2008). 

 

Πίνακας 7.13 Ιταλία: Ανισοκατανομή εισοδήματος (%), (1998-2007) 241 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Inequality 
of income 
distribution 
 

5.1  4.9  4.8  4.8  : : 5.7  5.6  5.5  5.5 

Πηγή: Euostat 

 

 

 

 

                                                 
241 Eurostat 2009 Inequality of income distribution - Income quintile share ratio  
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsisc0
10 
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Πίνακας 7.14 Ιταλία: Δαπάνες κοινωνικής προστασίας ως τμήμα του ΑΕΠ(%), (1996-2007)242 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
EU27 : : : : : : : : : 27.1 26.7 26.2 

EU15 27.8 27.4 27.0 26.9 26.8 27.0 27.3 27.7 27.6 27.7 27.3 26.9 

Italy 24.3 24.9 24.6 24.8 24.7 24.9 25.3 25.8 26.0 26.4 26.6 26.7 
Πηγή: Eurostat  

 

Οι παραπάνω διαπιστώσεις και οι αμφιβολίες για την ύπαρξη μιας ενισχυμένης 

αγοράς εργασίας ενεργητικού χαρακτήρα πέρα από τις ρυθμίσεις για την 

απελευθέρωση, ευθυγραμμίζονται και με τις δαπάνες σχετικά με τις ενεργητικές 

πολιτικές. Διαπιστώνουμε ότι ενώ μέχρι την περίοδο των μεταρρυθμίσεων Biagi το 

2002-2003 υφίσταται αύξηση των δαπανών για τις ενεργητικές πολιτικές ως μέρος 

του συνολικού ΑΕΠ, αυτές στη συνέχεια κατά την περίοδο 2002-2007 ακολουθούν 

πτωτική πορεία ενδεικτικές μιας αποσπασματικής προσέγγισης επί της 

συγκεκριμένης στρατηγικής για την αγορά εργασίας (βλ. πίνακα 7.15). Πλέον οι 

άνεργοι ή οι μερικώς απασχολούμενοι να μεν εντάσσονται σε ένα περισσότερο 

απελευθερωμένο περιβάλλον, αλλά η αναζήτηση ενός καλύτερου εργασιακού 

μέλλοντος καθίσταται δυσκολότερη αφού η παροχή πολύτιμων εφοδίων που δυνητικά 

προσφέρουν οι ενεργητικές πολιτικές δεν πραγματοποιείται λόγω μείωση της 

ευρωστίας των τελευταίων. 

Πίνακας 7.15 Ιταλία: Δημόσιες δαπάνες ενεργητικών πολιτικών ως τμήμα του ΑΕΠ (%),              

(1998-2007)243 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
 
Public Expenditure on 
Active Labour Market  
Policies   

 
0.483  

 
 :  

 
0.562  

 
0.633  
 

 
0.706  
 

 
0.701  

 
0.538  

 
0.477  

 
0.410 

 
0.370 

Πηγή: Eurostat  

 

                                                 
242 Eurostat 2009 Total expenditure on social protection - Current prices (% of GDP) 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00098&plugi
n=1 
243 Eurostat 2009 Public expenditure on labour market policies, by type of action - % of GDP 
Categories 2-7) 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&init=1&pcode=tps00
076&language=en 
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7.1.8. Συμπερασματικές διαπιστώσεις για το χαρακτήρα της αλλαγής στο 

ιταλικό παράδειγμα πολιτικής απασχόλησης  

 

Η ιταλική δημόσια πολιτική απασχόλησης επιχείρησε ένα σύνολο μεταρρυθμίσεων 

στην αγορά εργασίας, με στόχους την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης, την 

υπέρβαση των αδυναμιών της αγοράς εργασίας, την προώθηση της ποιοτικής 

εργασίας και της παραγωγικότητας (Tiraboschi 2008), την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας και την προσαρμογή στο πρότυπο ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής 

Στρατηγικής για την Απασχόληση (Decree 469/1997, 196/469). Υπολειπόμενη 

ουσιωδώς του στόχου της ΣτΛ αναφορικά με τα επίπεδα απασχόλησης (58,7%, 

2008), ο σχεδιασμός των δημόσιων παρεμβάσεων στην αγορά εργασίας αναπτύχθηκε 

υπό μια ιδιότυπη πρόσληψη των εννοιών της ευελισφάλειας και της ενεργοποίησης. 

Επιλέχθηκε συνειδητά να αποδοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη βελτίωση της 

τοποθέτησης άκρων στην αγορά εργασίας. Προκειμένου να υλοποιηθεί ο στόχος οι 

μεταρρυθμίσεις ακολούθησαν τέσσερις βασικές οδούς: 

 

Πρώτον, αποδόθηκε ιδιαίτερος ρόλος στο τοπικό επίπεδο για την παροχή 

υπηρεσιών που σχετίζονται με την απασχόληση, την φτώχεια και τον κοινωνικό 

αποκλεισμό. Η τάση αποκέντρωσης υλοποιείται με τις περιφέρειες και την 

Αυτοδιοίκηση να διαθέτουν τη δυνατότητα ανάπτυξης εξατομικευμένων 

παρεμβάσεων προσαρμοσμένων στις τοπικές συνθήκες, προϋπόθεση απαραίτητη για 

την ανάπτυξη ενός ενεργού κράτους πρόνοιας με ενισχυμένη τη τοπική διάσταση. 

Μια επιλογή που ωστόσο δεν μπορεί αναγκαστικά να συνδεθεί με προθέσεις για 

απόδοση μεγαλύτερης αυτονομίας, αλλά περισσότερο υπαγορεύεται από την πολιτική 

και πρακτική αναγκαιότητα ελλείψει ενός συνολικού εθνικού σχεδίου για την 

κοινωνική ασφάλεια (Genova 2008, Lodovici and Semenza 2008, Borghi and van 

Berkel 2007).  

Δεύτερον, πραγματοποιείται εκχώρηση σε ιδιωτικούς φορείς της δυνατότητας για 

την παροχή υπηρεσιών που συνδέονται με την απασχόληση. Η επιλογή του 

πλουραλισμού των δρώντων βασίζεται στη λογική της δυνατότητας των μηχανισμών 

της αγοράς, του ανταγωνισμού και των συνεργασιών να παράξουν 

αποτελεσματικότητα και ποιοτικές υπηρεσίες. Οι μεταρρυθμίσεις που αφορούν τις 

Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης πραγματοποιήθηκαν υπό το βάρος της σχετικής 
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ανεπάρκειας τουλάχιστον ως προς τη δυνατότητα κάλυψης του πληθυσμού, αφού 

μόνο το 15% του εργατικού δυναμικού που αναζητούσε συνδρομή μπορούσε να βρει 

ανταπόκριση (Borghi and van Berkel 2007:91). 

Τρίτον, η διάσταση των ενεργητικών πολιτικών υιοθέτησε τις εξατομικευμένες 

δράσεις και υπηρεσίες αν και ο κατακερματισμός των κοινωνικών υπηρεσιών 

εξακολουθεί και υφίσταται. 

Τέταρτον, ως άμεση συνέπεια της αποκεντρωτικής διαδικασίας υιοθετείται η 

διοικητική πρακτική της απλής παρακολούθησης από τον κεντρικό διοικητικό 

μηχανισμό. Γεγονός που σε συνδυασμό με την έντονη διαφοροποίηση μεταξύ των 

περιφερειών και των δομών του βιομηχανικού Βορρά και του «φτωχού» Νότου 

μεγεθύνει τη περιφερειακή ανισότητα και τον κατακερματισμό (Genova 2008). Η 

τελευταία αυτή συνιστώσα χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, αφού κατά τη γνώμη του 

γράφοντος αναδεικνύει το ζήτημα της διαφοροποίησης και του ρόλου της τροχιάς 

εξάρτησης (path dependency). Η τελευταία αποτελεί πλαίσιο ανάλυσης στο βαθμό 

που η αποκέντρωση, οι τοπικοί θεσμοί και τα σχήματα πολιτικής παρά την εμφάνιση 

νέων δομών ευκαιρίας επιδρούν στο χαρακτήρα της αλλαγής, είτε ενδυναμώνοντας 

την διαφοροποίηση είτε στην καλύτερη περίπτωση καταδεικνύοντας το γεγονός ότι η 

οργάνωση των ολοκληρωμένων υπηρεσιών στην περίπτωση της απασχόλησης 

προϋποθέτει διαστάσεις που δεν μπορούν να επιβληθούν ή να κατασκευασθούν 

άμεσα (Genova 2008). 

 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά των μεταρρυθμίσεων των ενεργητικών πολιτικών 

και της ευελισφάλειας, κατά την άποψη της παρούσας έρευνας, συνδέονται 

τουλάχιστον με μια προσέγγιση μερικού χαρακτήρα που επιβεβαιώνεται και από τις 

επιπλέον ρυθμίσεις του 2008 (Decree 112/2008) για την προσωρινή απασχόληση.244 

Υιοθετείται δηλαδή μια αντίληψη ευελισφάλειας που αγγίζει περισσότερο τα όρια της 

αγοράς εργασίας χωρίς να επιλύει όμως τα δομικά προβλήματα αυτής που συγκριτικά 

με το εθνικό παράδειγμα της Σουηδίας είναι εντονότερα. Εξακολουθεί και υφίσταται 

ένας δυισμός και κατακερματισμός ανάμεσα στους καλά προστατευμένους 

εργαζόμενους με μόνιμη και σταθερή απασχόληση και τους ευέλικτους 

                                                 
244 Με τις τελευταίες μεταρρυθμίσεις (Decree 112/2008, 93/2008) ανάμεσα σε άλλα ρυθμίζονται 
επιπλέον θέματα της προσωρινής απασχόλησης , της νυχτερινής εργασίας ενώ επαναφέρεται η 
απασχόληση (job call) που είχε τεθεί εκτός από την προηγούμενη κυβέρνηση Prondi (Decree 
247/2007). 
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απασχολούμενους με κατακερματισμένα σχήματα απασχόλησης και χαμηλό επίπεδο 

κοινωνικής προστασίας (Tiraboschi 2008, Lodovici Semenza 2008).  

Επιπλέον οι μείωση των δαπανών που αφορούν τις ενεργητικές πολιτικές 

πολλαπλασιάζει τις δυσκολίες, αφού ναι μεν η αγορά απελευθερώνεται αλλά οι 

συμμετέχοντες ή οι επιθυμούντες τη συμμετοχή σε αυτή στερούνται «εφοδίων» προς 

ενίσχυση των προσπαθειών τους. 

Άμεση συνέπεια των παραπάνω, η επιδείνωση των βασικών στοχεύσεων του 

κοινωνικού κράτους δηλαδή ισότητα και αποτελεσματικότητα, αφού αφενός οι 

ευέλικτοι απασχολούμενοι αντιμετωπίζουν μια διευρυνόμενη εισοδηματική 

ανισότητα σε συνθήκες αστάθειας και μακροχρόνιας προοπτικής245 και αφετέρου η 

νομοθετική περιπλοκότητα αυξάνει το διοικητικό κόστος κυρίως για τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις κάτι που σε συνδυασμό με την παραπάνω παρατήρηση αποτελεί 

αντικίνητρο ως προς την υιοθέτηση νέων οργανωτικών μορφών εργασίας, αλλά και 

βάση για συνέχιση της αδήλωτης εργασίας (Lodovici and Semenza 2008). 

Υπό αυτή την έννοια, ο δηλωμένος στόχος για λειτουργία της ευέλικτης 

απασχόλησης ως προθάλαμος μετάβασης για απασχόληση με τυπικούς όρους 

παρουσιάζει δυσκολίες και εγκυμονεί κινδύνους, με κυριότερο οι θέσεις αυτές να 

καταλήξουν παγίδες φτώχειας με φαινόμενα των φτωχών εργαζόμενων που 

συναντούμε στις περισσότερο απελευθερωμένες αγορές εργασίας (Μ. Βρετανία).  

Τα παραπάνω δίχως αμφιβολία αναδεικνύουν την αναγκαιότητα για μια 

συνολικότερη μεταρρύθμιση στην αγορά εργασίας με στόχο την ενίσχυση της 

κοινωνικής ασφάλειας, που η υφιστάμενη προσέγγιση παρέμβασης στα όρια της 

αγοράς και η περιφεριοποίηση καθιστά δύσκολη. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να 

επιχειρηθεί συγκερασμός της μεγαλύτερης εξωτερικής ευελιξίας (που ήδη 

προωθείται) με στήριξη κατά τη διάρκεια των μεταβάσεων εντός και εκτός της 

εργασίας (επιδόματα κοινωνικού χαρακτήρα και κατάρτιση). Στο πνεύμα αυτό και 

όπως προκύπτει και από τα δεδομένα (βλ. πίνακα 7.15), χρειάζεται να ενταθούν οι 

επικεντρωμένες προσπάθειες από τις υπηρεσίες απασχόλησης στις ευάλωτες 

κατηγορίες του πληθυσμού που αντιμετωπίζουν και αυξημένες πιθανότητες να 

παγιδευτούν σε χαμηλής ποιότητας προσωρινές θέσεις εργασίας (βλ. πίνακες 7.15, 

7.16 και 7.17). 
                                                 
245 Είναι χαρακτηριστικό ότι απασχολούμενος με συμβάσεις «συνεργασίας» (δεύτερη γενιά 
αυταπασχόλησης) για ασφαλισμένη περίοδο σαράντα ετών θα εισπράττει ετήσιο σύνολο σύνταξης 
45% μικρότερο από το αντίστοιχο των εργαζομένων με μόνιμη απασχόληση (Lodovici and Semenza 
2008:172).  
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Πίνακας 7.16 Ιταλία: Δημόσιες δαπάνες επί των ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασία ανά 

μέτρο πολιτικής (εκατ.EUR), (1998-2007)246 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Training 2853.8 3074.1  2943.5 2590.1 2946.7 3365.9 3070.3 2879.5  2633.4 2773.2 

Employment 
incentives 

1690.8 2011.5  2689.1 3905.0 5400.2 4914.9 3473.4 3024.1  2661.1  2298,2 

Direct job 
creation 

666.5  796.5  602.6  556.8  450.2  388.0  155.1  145.0  129.2 130.2 

Start up 
Incentives  

24.2  169.7  450.4  335.2  333.0  660.3  746.3  738.6  629.3 473.0 

Πηγή: Eurostat   

Πίνακας 7.17. Ιταλία: Δαπάνες των συνολικών πολιτικών για την αγορά εργασίας ως τμήμα του ΑΕΠ 

(Κατηγορίες 1-9), (2004-2007)247  

 2004 2005 2006 2007 
 
Public Expenditure on Labour Market 
Policies % GDP   

 
1.320  

 
1.328  

 
1.215  

 
1.096 

Πηγή: Eurostat 

 

Οι προτάσεις για ρυθμίσεις ελάχιστου παρονομαστή σε μελέτες (Boeri and 

Garibaldi 2006, Ichino 2006, Leonardi and Pallini 2006, Tiraboschi 2008) που 

αφορούν τα επιδόματα, τις κοινωνικές εισφορές ανεξαρτήτως της θέσης στην αγορά 

εργασίας και άρα με ένα καθολικό χαρακτήρα, το δίχτυ κοινωνικής ασφάλειας και η 

αναγνώριση των δικαιωμάτων στην κατάρτιση θα πρέπει να εξεταστούν με προσοχή, 

καθώς ενισχύουν τη κρίσιμη περίοδο της μετάβασης από τη μια θέση στην άλλη και 

επαληθεύονται ως προς το βαθμό επικαιρότητας τους από το υπογεγραμμένο από 

κυβέρνηση και κοινωνικούς εταίρους Πρωτόκολλο για την Κοινωνική Μεταρρύθμιση 

(2007) που ανοίγει τη σχετική διαδικασία.248 Επιβάλλεται αυτό που ο Tiraboschi 

(2008:457) περιγράφει ως μεταρρύθμιση πέρα από τις ρυθμίσεις της απασχόλησης 

δικαιικής φύσης δηλαδή την «κατασκευή προστασίας εντός της αγοράς εργασίας». 

                                                 
246 Eurostat 2009 Public expenditure on labour market policy measures, by type of action - Million 
EUR  
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&init=1&pcode=tps00
077&language=en 
247 Eurostat 2009 Public expenditure on labour market policies, by type of action - % of GDP 
(Categories 1-9) 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&init=1&pcode=tps00
076&language=en 
248 Οι διαφορετικές προτάσεις εμφανίζουν κοινά χαρακτηριστικά τουλάχιστον σε πέντε σημεία ήτοι τη 
μείωση των διαφοροποιημένων συμβάσεων, τη συγκρότηση ενός ενιαίου συστήματος εισφορών, τη 
διαμόρφωση μιας ελάχιστης εργασιακής ασφάλειας, την ενίσχυση μεταρρυθμίσεων καθολικού 
χαρακτήρα με επιλεκτική διάσταση (selective universalism), ενίσχυση των υπηρεσιών απασχόλησης 
και των πολιτικών που υποστηρίζουν την εργασιακή κινητικότητα και τις μεταβάσεις στην αγορά 
εργασίας.   
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7.2. Οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης στη Σουηδία   

 

7.2.1 Το πρότυπο οργάνωσης της αγοράς εργασίας  

 

Το πρότυπο οργάνωσης και λειτουργίας της σουηδικής αγοράς εργασίας συχνά 

αναφέρεται ως ένα από τα βασικά πρότυπα πολιτικής στον ενωσιακό χώρο. Αν και 

εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του σκανδιναβικού προτύπου, το σουηδικό 

πρότυπο οργάνωσης της εργασίας έχει μια μακρά και διακριτή παράδοση. Το 

πρότυπο Rehn Meidner στο οποίο αναφέρεται ο τρόπος οργάνωσης της αγοράς 

εργασίας αναπτύχθηκε κατά τη δεκαετία του 1950 με στόχο τη συμφιλίωση των 

συνιστωσών κοινωνικής ευημερίας δηλαδή της πλήρους απασχόλησης, της 

οικονομικής ανάπτυξης, της αναδιανομής και του χαμηλού πληθωρισμού. 

Αποτελείται από τρεις βασικές συνιστώσες: περιοριστικές δημοσιονομικές και 

νομισματικές πολιτικές με στόχο τον έλεγχο του πληθωρισμού εντός ενός 

καθεστώτος σταθερούς συναλλαγματικής αξίας, μετριοπαθής μισθολογική πολιτική 

επιτευχθείσα εκ μιας κεντρικής διαπραγμάτευσης μεταξύ εργοδοτών και εργατικών 

ενώσεων και αντικυκλικές ενεργητικές πολιτικές με στόχο τη πλήρη απασχόληση, 

την εργασιακή κινητικότητα σε βιομηχανική και γεωγραφική βάση (Anxo and 

Niklasson 2006). 

Η πολιτική της αγοράς εργασίας αποτελεί κατά βάση πεδίο δράσης της 

κυβέρνησης και των κοινωνικών εταίρων. Το πρότυπο του κορπορατισμού της 

σοσιαλδημοκρατίας οργανώνεται στις βάσεις της διαβούλευσης, του συντονισμού και 

των τριμερών συμφωνιών αν και υφίσταται κλυδωνισμούς ύστερα από την 

αποχώρηση των εργοδοτών από τις τριμερή σώματα από τo 1991, σηματοδοτώντας 

το τέλος των συλλογικών διαπραγματεύσεων (Junestav 2002). Το Υπουργείο 

Απασχόλησης (Arbetsmarknadsdepartementet) και ειδικότερα η Γενική Διεύθυνση 

για την Αγορά Εργασίας (Arbetsmarknadsenheten) αποτελεί τη βασική κυβερνητική 

θεσμική έκφραση για τις πολιτικές της αγοράς εργασίας. Επιπροσθέτως και σε 

επίπεδο κοινωνικών εταίρων, οι τρεις βασικές συνδικαλιστικές οργανώσεις των 
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εργαζομένων και οι οργανώσεις των εργοδοτών συνθέτουν και εφαρμόζουν όψεις 

των πολιτικών για την αγορά εργασίας.249 

Οι ενεργητικές πολιτικές στο σουηδικό πρότυπο οργάνωσης της εργασίας 

κατέχουν διακριτή θέση εξαιτίας της μακράς παράδοση αυτών στην αγορά εργασίας 

(Esping-Andersen 1990). Διττό στόχο των πολιτικών αυτών αποτελεί η ανάπτυξη της 

αγοράς εργασίας και η βελτίωση του εργατικού δυναμικού (Richardson and van den 

Berg (2006) Κεντρικό στοιχείο των πολιτικών αυτών είναι η έννοια ‘arbetslinjen’, 

που ως όρος μπορεί να αποδοθεί ως «γραμμή εργασίας» ή «στρατηγική 

απασχόλησης», που τονίζει εμφατικά αφενός τη σύνδεση εργασίας ή/και 

ενεργοποίησης με τα προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης –θέση που 

αντιδιαστέλλεται με τις αρχές των παθητικών επιδοματικών πολιτικών– και αφετέρου 

τη δυνατότητα αυτάρκειας μέσα από τη εργασία ως βασικό συστατικό εργασιακής 

ηθικής, με σαφείς αναφορές στη σοσιαλδημοκρατική παράδοση (Kohler Thoren and 

Ulmestig 2008:258)  

 

7.2.2. Τα χαρακτηριστικά αγοράς εργασίας   

 

Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τις εξελίξεις στο πεδίο της απασχόλησης και δη 

στις ενεργητικές πολιτικές στη Σουηδία την τελευταία δεκαπενταετία, αυτές θα 

πρέπει να αναγνωστούν και να ερμηνευθούν υπό το δεδομένο της σοβαρής 

οικονομικής κρίσης που έπληξε τη χώρα στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Πριν την 

κρίση, η Σουηδία απολάμβανε επίπεδα υψηλής απασχόλησης και χαμηλής ανεργίας. 

Το 1990 το επίπεδο απασχόλησης κυμαίνονταν στο 83% και της ανεργίας στο 1,6% 

(Anxo and Niklasson 2006). Με την έλευση της οικονομικής κρίσης (1990-1993),250 

υπήρξε πτώση της απασχόλησης κατά δέκα ποσοστιαίες μονάδες και αύξηση της 

ανεργίας στο επίπεδο του 8%. Στο πλαίσιο αυτό, το ενδιαφέρον εστιάζεται στο εάν οι 

αλλαγές στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης μπορούν να θεωρηθούν εν δυνάμει 

                                                 
249 LO (Swedish Trade Organization) , SACO (Swedish Confederation of Professional Associations) 
TCO (Swedish Confederation of Professional Employees),  SN (Confederation of Swedish 
Enterprises).  
250 Η σουηδική οικονομία υπέστη σειρά πληθωριστικών πιέσεων που ακολουθήθηκαν από υποτιμήσεις 
των νομίσματος προς διατήρηση της ανταγωνιστικότητας. Η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης 
βασίζονταν επί το πλείστον στο δημόσιο τομέα με συνέπεια μεγαλύτερες δημόσιες δαπάνες που εν 
μέρει χρηματοδοτούνταν από τη φορολογία. Ως αποτέλεσμα το δημόσιο χρέος ανήλθε σε επίπεδα άνω 
του 70% που συνδυάστηκε με υψηλό πληθωρισμό ενώ ταυτοχρόνως ο ιδιωτικός τομέας δεν 
δημιουργούσε νέες θέσεις απασχόλησης (Begg et al. 2007:192). 
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χαρακτηριστικά μιας μεταστροφής στο πρότυπο ανάπτυξης των θεμάτων της 

απασχόλησης ή η κρίση αποτέλεσε απλώς αποτέλεσε μια προσωρινή εκτροπή από 

ένα κατά τα άλλα υγιές δημοσιονομικό πρότυπο (Begg et al. 2007:192).  

Η σουηδική οικονομία αν και προ της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης του 2008 

επετύγχανε αναπτυξιακούς ρυθμούς μεγέθυνσης του ΑΕΠ της τάξεως του 3,2% κατά 

μέσο όρο την τελευταία δεκαετία, (Statistics Sweden, 2008), ρυθμό αύξησης της 

παραγωγικότητας 2,5% κατά μέσο όρο από το 1998 και πραγματική μισθολογική 

αύξηση 3,5% (OECD 200b), εντούτοις αντιμετωπίζει υψηλό επίπεδο ανεργίας της 

τάξης του 8% (Μάρτιος 2009) (Eurostat 2009)251 με ενδείξεις κοινωνικού 

αποκλεισμού των ευπαθών ομάδων (νέοι, μετανάστες άτομα με ειδικές ανάγκες).  

Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι η Σουηδία εμφανίζει υψηλό επίπεδο δαπανών για 

την έρευνα και την τεχνολογία, η οικονομική μεγέθυνση παρουσιάζεται μικρότερη 

συγκριτικά με άλλες χώρες επενδυτές στην καινοτομία (OECD 2007a). Υπό τα 

παραπάνω δεδομένα δεν αποτελεί έκπληξη η μεταρρυθμιστική διάθεση (Regulation 

Proposal 2006/07:15, Regulation Proposal 2006/07:89) του κυβερνητικού 

συνασπισμού τεσσάρων κομμάτων που ανήλθε στην εξουσία στο τέλος του 2006, με 

στόχο τη μείωση της ανεργίας, με διατήρηση όμως των βασικών συνιστωσών της 

«στρατηγικής απασχόλησης» όπως ήδη έχουν διαμορφωθεί στο παρελθόν (Kohler, 

Thoren and Ulmestig 2008:258). 

Η σουηδική αγορά εργασίας παρουσιάζει τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά 

(Begg et al. 2007:193): 

(α) υψηλά επίπεδα απασχόλησης 74,3% (2008), ποσοστό αρκετά υψηλότερο από 

το στρατηγικό στόχο της Λισσαβώνας. Το ποσοστό αυτό συνδυάζεται με υψηλό 

επίπεδο συμμετοχής των γυναικών που αγγίζει το 71,8%, μόλις 4,9 ποσοστιαίες 

μονάδες χαμηλότερο από το αντίστοιχο ανδρικό (76,7%). Ενώ το επίπεδο 

απασχόλησης στους ηλικιωμένους εργαζόμενους (55-64 ετών) είναι το υψηλότερο 

στην Ένωση (70%) (Eurostat 2009),252 

                                                 
251Eurostat 2009 Harmonised unemployment rate by gender - total - % (SA) 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=teilm020&tableSelectio
n=1&plugin=1 
252 Eurostat 2009 Employment rate by gender 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tsiem010&tableSelectio
n=1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1 
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(β) παρά τα θετικά επίπεδα απασχόλησης, ως χρονίζον πρόβλημα εμφανίζεται η 

εμμονή υψηλών επιπέδων μη ενεργοποίησης253 που αποτελούν και βασική στόχευση 

των μεταρρυθμίσεων του 2007, 

(γ) η σουηδική αγορά εργασίας αντιμετωπίζει πρόβλημα κοινωνικού αποκλεισμού 

των ευπαθών ομάδων κυρίως των μεταναστών δεύτερης γενιάς, καθώς και των 

νεοεισερχομένων μεταναστών κυρίως εκτός Ευρώπης (ζητούντες άσυλο, πρόσφυγες), 

(δ) υψηλά επίπεδα συνδικαλισμού με συμμετοχή άνω του 80% των εργαζομένων 

και κάλυψη του 90% των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, 

(ε) απουσία διακρίσεων των δύο φύλων, που αντανακλάται αφενός στο υψηλό 

επίπεδο απασχόλησης των γυναικών και αφετέρου στο χαμηλό ποσοστό 

μακροχρόνιας ανεργίας (0,8%) συγκριτικά με το (2,6%) του ενωσιακού μέσου όρου 

(Eurostat 2009).254 Ωστόσο υφίσταται χάσμα αποδοχών (17,9%) που είναι άνω του 

μέσου όρου (17,4%) (Eurostat 2009),255 κυρίως εξαιτίας του υψηλού επιπέδου 

συμμετοχής των γυναικών σε χαμηλόμισθες θέσεις στις δημόσιες υπηρεσίες, 

(στ) η μισθολογική πολιτική που ακολουθείται επιχειρεί να περιορίσει τις 

εισοδηματικές ανισοκατανομές, που αν και διευρύνθηκαν κατά τα τέλη του 1980 το 

μέγεθός τους ωστόσο επιτρέπει στη Σουηδία να εξακολουθεί να διακρίνεται από μια 

περισσότερο ίση κατανομή εισοδήματος (3,4%) έναντι (4,8%) του ενωσιακού μέσου 

όρου (Eurostat 2009),256 

(ζ) υφίσταται ισχυρή προστασία απασχόλησης,257  

(η) τα ιδιωτικά γραφεία ευρέσεως εργασίας είναι περιορισμένα  

 

 

 

                                                 
253 Το επίπεδο μη ενεργοποίησης προσδιορίζεται από το ποσοστό του πληθυσμού που δεν αποτελεί 
μέρος του εργατικού δυναμικού. Το άθροισμα του ποσοστού μη ενεργοποίησης και το ποσοστό του 
εργατικού δυναμικού ισοδυναμεί με το 100% του γενικού πληθυσμού. 
254 Eurostat 2009 Long-term unemployment rate by gender - Long-term unemployed (12 months and 
more) as a percentage of the total active population 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsisc0
70 
255 Eurostat 2009 Gender pay gap in unadjusted form - in %  
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsiem
040 
256 Eurostat 2009 Inequality of income distribution - Income quintile share ratio 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsisc0
10  
257  Εν αντιθέσει με τη Δανία που αν και μαζί απαρτίζουν τμήμα του σκανδιναβικού προτύπου 
κοινωνικού κράτους. 
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Πίνακας 7.18 Σουηδία: Αγορά εργασίας και οικονομικές επιδόσεις (%), (1990-2000)  

 1990 1995 2000 Υψηλότερο σημείο 

Δείκτης ανεργίας  1,7 8,8 5,8 9,9 (1997) 
Δείκτης μη ενεργοποίησης  15,4 20,5 21,1 23,7 (1994) 
Δείκτης ανάπτυξης της 
απασχόλησης  

- -11 2,3 - 

Δείκτης οικονομικής ανάπτυξης  1,4 3,9 2,4 3,9 (1995) 

Δημοσιονομικό έλλειμμα 4,2 -7,8 3,4 -12 (1993) 
Ποσοστό ενεργητικών μέτρων επί 
του ΑΕΠ 

2,5 3,0 1,4 3,0 (1995) 

Ποσοστό παθητικών μέτρων επί του 
ΑΕΠ 

1,7 2,5 1,3 2,8 (1993) 

Πηγή: Προσαρμοσμένο από  Kananen, Gooby and Larsen (2004) 

 

7.2.3. Τα επίπεδα κοινωνικής προστασίας των εκτός αγοράς εργασίας    

 

Το σουηδικό κράτος πρόνοιας συγκροτεί τρία διαφορετικά επίπεδα κοινωνικής 

προστασίας που απευθύνονται στους ανέργους (βλ. πίνακα 7.19). Το επίδομα 

ανεργίας και το επίδομα κοινωνικής πρόνοιας που αποτελούν τις βασικές πηγές 

εισοδήματος για τους ανέργους, ενώ μια επιπλέον πηγή ενίσχυσης αποτελεί και το 

επίδομα που τη συμμετοχή σε ειδικό πρόγραμμα ενεργητικού χαρακτήρα για την 

αγορά εργασίας οργανωμένο από το κράτος (Köhler et al. 2008:263). Επιπλέον στα 

κρατικά προγράμματα καταρτίζονται και προγράμματα από την αυτοδιοίκηση που 

κατά βάση απευθύνονται σε αυτούς που λαμβάνουν το επίδομα κοινωνικής πρόνοιας.  

Πίνακας 7.19. Σουηδία: Η οικονομική ενίσχυση προς τους ανέργους 

Επίδομα ανεργίας: ασφάλιση απώλειας εισοδήματος και βασικό εισόδημα καταβλητέα από τα ταμεία 

ασφάλισης των ανέργων επιδοτούμενα από την κυβέρνηση. 

Υποστήριξη ενεργοποίησης: εισοδηματική ενίσχυση στη βάση συμμετοχής σε προγράμματα 

ενεργητικών αγορών εργασίας και προσδιορισμένη με το προηγούμενο εισόδημα, καταβλητέα από το 

Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης (Försäkringskassan), κυβερνητικά  χρηματοδοτούμενη. 

Κοινωνική πρόνοια: στη βάση του ατομικού εισοδήματος, δημοτικές, τοπικές και επαγγελματικές 

πρακτικές, φορολογικά χρηματοδοτούμενες σε επίπεδο αυτοδιοίκησης. Καταβάλλεται ως επίδομα από 

τις δημοτικές κοινωνικές υπηρεσίες 

Πηγή: Köhler Thoren and Ulmestig 2008:263 

 

Το επίδομα ανεργίας με τις μεταρρυθμίσεις διοικητικού χαρακτήρα του 1997 (lag 

1997:238 om arbetslö-shetsförsäkring, Law on Unemployment Insurance, lag om 

arbetslöshet-skassor, Law on Unemployment Funds) και τις τροποποιήσεις του 2001, 
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υιοθετεί προσανατολισμό περισσότερο προσαρμοστικού χαρακτήρα ανάμεσα στις 

μεταβάσεις τις εργασίας, κάτι που επιβεβαιώνεται από σειρά διατάξεων που 

στοχεύουν στην επιπλέον αυστηροποίηση των ρυθμίσεων από την κυβέρνηση, που 

τέθηκαν σε ισχύ από το Μάρτιο 2007 με motto «επίδομα ανεργίας για απασχόληση» 

και αφορούσε τη μείωση του ποσού και την αύξηση των εισφορών (Köhler et al. 

2008:263).  

Το επίδομα ανεργίας αποτελείται από δύο μέρη, αυτό της βασικής προστασίας και 

αυτό της ασφάλισης απώλειας εισοδήματος και απευθύνεται σε εργαζόμενους και 

αυταπασχολούμενους άνω των είκοσι ετών. Το πρώτο τμήμα αφορά ανέργους που 

δεν είναι μέλη σε κάποιο ταμείο ανεργίας ή και αν είναι δεν έχουν συμπληρώσει το 

απαραίτητο χρονικό διάστημα ένταξης, ενώ το δεύτερο τμήμα του επιδόματος 

προϋποθέτει την συμμετοχή σε ασφαλιστικό ταμείο τουλάχιστον για δώδεκα μήνες. Η 

λήψη του επιδόματος προϋποθέτει, αφενός την αποδοχή εκ μέρους του ανέργου 

προτάσεων για εργασία καθώς και την ικανότητα αυτού προς εργασία κατά μέσο όρο 

δέκα επτά ωρών και αφετέρου την κατάρτιση ατομικού σχεδίου δράσης. Το ποσό του 

επιδόματος συνδέεται με το προηγούμενο εισόδημα από την εργασία με οροφή όμως 

τις SEK 680 την ημέρα και άρα ανώτατο μηνιαίο επίδομα τις SEK 10.680 (μετά 

φόρων), γεγονός που συνεπάγεται ότι εργαζόμενος με εισόδημα άνω των SEK18.700 

λαμβάνει λιγότερο από το 80% του προηγούμενου εισοδήματος του.258 Για τους 

μερικά απασχολούμενους το ποσό ρυθμίζεται αναλόγως των ωρών εργασίας. Με τις 

τροποποιήσεις του 2007, το ποσό του επιδόματος ορίζεται στο χρονικό διάστημα 300 

ημερών το οποίο μπορεί να επεκταθεί για άλλες 300 μέρες αν πιστοποιηθεί ότι καμία 

θέση δεν έχει βρεθεί από το συγκεκριμένο άνεργο από την υπηρεσία απασχόλησης. 

Για τις πρώτες 200 ημέρες το επίδομα ορίζεται στο 80% του προηγούμενου 

εισοδήματος, για τη 201η μέχρι την 300η μειώνεται στο 70% (την 450η για τους 

έχοντες τέκνα), ενώ από την 301η (451η για τους έχοντες τέκνα ) μέρα και έπειτα ο 

άνεργος θα πρέπει να συμμετάσχει στο πρόγραμμα ‘Job and Development Guarantee’ 

και το επίδομα περιορίζεται στο 65%. Τη διοικητική ευθύνη για το επίδομα ανεργίας 

υπέχουν τα 36 ταμεία ανεργίας (που καλύπτουν συγκεκριμένες επαγγελματικές 

κατηγορίες), τα οποία εποπτεύονται από το Inspektionen för 

Arbetslöshetsförsäkringen, IAF, (Swedish Unemployment Insurance Board) που 

θεσπίστηκε το 2004 (Köhler et al. 2008:263). 

                                                 
258 1EUR ισοδυναμεί με 10,99512 SEK ή 1SEK με 0,090949EUR. 
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Πίνακας 7.20 Σουηδία: Δαπάνες για επιδόματα ανεργίας ως τμήμα του συνόλου των κοινωνικών 

δαπανών (%), (1996-2007)259 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
EU27 : : : : : : : : : 6.1 5.6 5.1 

EU15 7.9 7.3 6.9 6.7 6.1 6.1 6.3 6.5 6.4 6.2 5.7 5.2 
Italy 2.8 2.6 2.4 2.1 1.7 1.6 1.8 1.9 2.0 2.0 2.0 1.8 
Sweden 10.3 10.2 9.3 8.5 7.1 6.1 5.8 5.8 6.2 6.0 5.5 3.8 
Πηγή: Eurostat  

Πίνακας 7.21 Σουηδία: Δαπάνες σε επιδόματα ανεργίας (εκατ.EUR), (1998-2007)260 

Έτη  € εκατ. 
1998 3780,5 
1999 3747.1 
2000 3415.5 
2001 2544,5 
2002 2652,5 
2003 3259,1 
2004 3710,0 
2005 3447,6 
2006 3001,7 
2007 2202,2 
Πηγή: Eurostat  

 

Το δεύτερο επίπεδο προστασίας και υποστήριξης των ανέργων αφορά το επίδομα 

προερχόμενο από τη συμμετοχή σε δράσεις ενεργοποίησης (aktivitetsstöd), με 

χρονικό ορίζοντα 450 ημερών. Η σχετική ρύθμιση Förornding 1996:1100 om 

aktivitetsstöd για τις πρώτες 200 ημέρες ορίζει ποσό στο 80% του απωλεσθέντος 

εισοδήματος, για τις επόμενες 100 ημέρες το ποσό μειώνεται στο 70% και για τις 

εναπομείνασες 150 μέρες αυτό ορίζεται στο 65%. Για το έτος 2006, 553,000 άτομα 

(6,1% του πληθυσμού) έλαβαν επίδομα ανεργίας με συνολικό ύψος SEK 29,9 δις και 

219,000 νοικοκυριά έλαβαν επίδομα κοινωνικής πρόνοιας (4,3% του πληθυσμού) 

συνολικού ύψους SEK 8,7 δις (Köhler et al. 2008:267). 

 

 

 

 

 

                                                 
259 Eurostat 2009 Social benefits by function - (% of total benefits) 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&init=1&pcode=tps00
106&language=en 
260 Eurostat 2009 Public expenditure on labour market policy supports, by type of action - Million EUR 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00078&plugi
n=1 
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Πίνακας 7.22 Σουηδία: Δαπάνες για κοινωνική προστασία ως τμήμα του ΑΕΠ, (1996-2007)261 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

EU27 : : : : : : : : : 27.1 26.7 26.2 

EU15 27.8 27.4 27.0 26.9 26.8 27.0 27.3 27.7 27.6 27.7 27.3 26.9 

Sweden 33.1 32.2 31.4 31.0 30.1 30.8 31.6 32.6 32.0 31.5 30.7 29.7 
Πηγή: Eurostat  

 

Το επίδομα κοινωνικής πρόνοιας αποτελεί το τρίτο επίπεδο κοινωνικής 

προστασίας και απευθύνεται σε αυτούς που δεν καλύπτονται από το επίδομα ανεργίας 

ή άλλου είδους κρατικό επίδομα. Αποτελεί το ύστατο μέσο κρατικής αρωγής 

ρυθμισμένο από τη Social Service Act (Socialtjänstlag, SFS 2001:453) του 1998 και 

αποδίδεται στους δικαιούχους από τις κατά τόπους κοινωνικές υπηρεσίες της 

Αυτοδιοίκησης. Με τις μεταρρυθμίσεις του 2007 το σχετικό επίδομα ορίζεται σε SEK 

3470 ανά άτομο. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η καταβολή του επιδόματος δίνει τη 

δυνατότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να ενθαρρύνει τους λήπτες της βοήθειας σε 

δράσεις κατάρτισης, προσδίδοντας στην κοινωνική αρωγή ενεργητικό 

προσανατολισμό. 

 

7.2.4. Οι οργανωτικές και θεσμικές διαστάσεις των ενεργητικών πολιτικών  

 

Σε επίπεδο διοικητικής δομής και λειτουργίας το σουηδικό Εθνικό Σύστημα 

Διοίκησης της Αγοράς Εργασίας (Arbetmarknadsverket) τελεί υπό μεταρρυθμιστική 

αναδιάρθρωση από τις αρχές του 2008, με τον Κανονισμό 2007:1030 (Förordning 

(2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen). Οι βασικοί πυλώνες του 

συστήματος αποτελούνται από το Εθνικό Συμβούλιο Αγοράς Εργασίας 

(Arbetsmaknadsstyrelsen), το οποίο από 1ης Ιανουαρίου 2008 αντικαταστάθηκε από 

την Arbetsförmedlingen την Εθνική Υπηρεσία Απασχόλησης, η οποία σε 

περιφερειακό επίπεδο συγκροτεί 68 περιφέρειες αγοράς εργασίας 

(Arbetsmarknadsområden), με 320 Τοπικές Υπηρεσίες Απασχόλησης 

                                                 
261 Eurostat 2009 Total expenditure on social protection - Current prices (% of GDP)  
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00098&plugi
n=1 
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(Arbetsförmedlingar), καθώς και από τα Τοπικά Συμβούλια Εργασίας της 

αυτοδιοίκησης.  

Το πρώην Εθνικό Συμβούλιο Αγοράς Εργασίας και νυν Εθνική Υπηρεσία 

Απασχόλησης αποτελεί τον κεντρικό διοικητικό οργανισμό για τα θέματα που 

άπτονται της αγοράς εργασίας, εποπτεύοντας τις υπηρεσίες για την απασχόληση και 

τα τοπικά συμβούλια εργασίας, ενώ παράλληλα κατευθύνει, συντονίζει και 

αναπτύσσει τις δράσεις σχετικά με τις ενεργητικές πολιτικές, εστιάζοντας είτε σε 

κυβερνητικούς στόχους είτε σε στόχους που θεσπίζει το ίδιο, κατανέμοντας 

παράλληλα και τους αναγκαίους πόρους σε τοπικό επίπεδο αλλά και του πόρους του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Förordning (2007:1030).262 

Οι Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης εφαρμόζουν τις υιοθετούμενες πολιτικές 

για την αγορά εργασίας, ενώ τίθενται υπό την αρμοδιότητα τους το σύστημα των 

επιδομάτων ανεργίας. Σε περιφερειακό επίπεδο συγκροτείται σώμα από 320 Τοπικές 

Υπηρεσίες Απασχόλησης (Arbetsförmedlingar) που συντονίζουν τις υπηρεσίες για 

εύρεση εργασίας. Αυτές βρίσκονται σε στενή συνεργασία με τα Τοπικά Συμβούλια 

Εργασίας της Αυτοδιοίκησης.  

Η Αυτοδιοίκηση έχει καθοριστικό ρόλο στην εφαρμογή των ενεργητικών 

πολιτικών, στη λογική ότι οι τοπικές αρχές έχοντας καλύτερη γνώση των αναγκών 

και των ιδιαιτεροτήτων της περιφέρειας και μπορούν να εφαρμόζουν 

αποτελεσματικότερα τις εθνικές πολιτικές (Anxo and Niklasson 2006). Υπό αυτή τη 

συλλογιστική, υφίστανται σειρά προγραμμάτων ενεργητικών πολιτικών υπό την 

αρμοδιότητα της αυτοδιοίκησης συχνά με τη συνεργασία της εκάστοτε τοπικής 

Υπηρεσίας Απασχόλησης, τα οποία αυξήθηκαν σε αριθμό μετά τη μεταρρύθμιση της 

νομοθετικής πράξης για την Κοινωνικές Υπηρεσίες (Socialtjänstlagen) του 1998 

(Köhler et al. 2008:276).  

                                                 
262 Περισσότερα για το ρόλο της Εθνικής Υπηρεσίας Απασχόλησης (Arbetsformedlingen) Υπουργείο 
Απασχόλησης http://www.regeringen.se/sb/d/8270/a/74513/  και στην ιστοσελίδα της εν λόγω 
Υπηρεσίας  http://www.arbetsformedlingen.se/ accessed 25.05.2009. Περιεκτική απόδοση των νέων 
μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας υπό την κυβερνητική θέαση εμπεριέχει ο Εθνικός 
Προϋπολογισμός 2008 From the Budget Bill for 2008: Budget Statement and summary 2008 section 
1.13-1.14. http://www.regeringen.se/sb/d/574/a/90518 
Προς ενημέρωση για το καθεστώς πριν τη μεταρρύθμιση του 2008 Recent development in 
unemployment insurance in Sweden 
http://www.issa.int/aiss/Resources/Conference-Reports/Recent-development-in-unemployment-
insurance-in-Sweden 
 MISEP - Basic Information Report - Sweden 2002 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/01/98/98/b6da2996.pdf 
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Αν και ήδη έχει ξεκινήσει αναδιάρθρωση με την κατάργηση του Εθνικού 

Συμβουλίου για την Αγορά Εργασίας και των Τοπικών Συμβουλίων Εργασίας και τη 

συγκρότηση ενός κεντρικού οργανισμού, 68 περιφερειακών αγορών εργασίας με 

κεντρική υπηρεσία και τοπικά γραφεία για τις υπηρεσίες απασχόλησης, αξίζει να 

γίνουν δύο επισημάνσεις που κατά τη γνώμη του γράφοντος είναι ενδεικτικές του 

τρόπου οργάνωσης της σουηδικής αγοράς εργασίας και δη των ενεργητικών 

πολιτικών απασχόλησης. 

Η πρώτη επισήμανση αφορά τον τρόπο λειτουργίας των οργανισμών που 

επιφορτίζονται με τη διαχείριση και την εφαρμογή των προγραμμάτων για την αγορά 

εργασίας, ο οποίος στηρίζεται περισσότερο στη στοχοθεσία και λιγότερο στους 

κανονισμούς και στις οδηγίες, διασφαλίζοντας έναν ικανοποιητικό βαθμό 

αποσυμφόρησης και τοπικής αυτονομίας που επενεργεί θετικά στη δημιουργία μιας 

ευέλικτης και αποτελεσματικής πολιτικής αγοράς εργασίας (Anxo and Niklasson 

2006:356). Υπό αυτή τη λογική, εντοπίζουμε μια εναρμόνιση του πνεύματος της ΣτΛ 

και της οργανωτικής λογικής των σουηδικών αρχών απασχόλησης, ενδεικτική μιας 

επίδρασης αμφίδρομης στη λογική του εξευρωπαϊσμού. 

Η δεύτερη επισήμανση συνδέεται με την οργανωτική δομή που ευνοεί μια 

μεταφορά αρμοδιοτήτων στα χαμηλότερα διοικητικά και τοπικά επίπεδα, τα οποία 

πλέον αποκτούν ρόλο στην πολιτική της αγοράς εργασίας σε εναρμόνιση με τις 

διεθνείς τάσεις (European Commission 2004b). Η σχετική αρμοδιότητα για τη 

διοίκηση των επιδομάτων κοινωνικής πρόνοιας αποτελεί παράδειγμα που εκτός των 

άλλων δίνει τη δυνατότητα στην Αυτοδιοίκηση να καταρτίζει προγράμματα 

κατάρτισης και προσωρινής απασχόλησης. 

 

7.2.5. Η ανάπτυξη των ενεργητικών πολιτικών αγοράς εργασίας  

 

Οι ενεργητικές πολιτικές στη Σουηδία αποτελώντας μέρος της παράδοσης των 

ιδιαίτερων πολιτικών απασχόλησης υφίστανται την ισχυρή επίδραση της λογικής της 

«στρατηγικής απασχόλησης»(arbetslinjen). Υπό αυτή τη λογική η εύρεση εργασίας 

καθίσταται πρωταρχικός στόχος, ενώ η καταβολή επιδόματος έρχεται 

συμπληρωματικά ως προς τη βασική προσπάθεια εύρεσης εργασίας. Στο πλαίσιο 

αυτό, υιοθετούνται αφενός ρυθμίσεις εποπτείας και αφετέρου θεσπίζονται 

εκπαιδευτικές δράσεις που θα καταστήσουν την βασική προσπάθεια επιτυχή. Το 
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2005, 123,000 άνεργοι (που αντιπροσωπεύουν το ένα τρίτο των ανέργων και το 2,7% 

του συνολικού εργατικού δυναμικού) συμμετείχαν σε σειρά προγραμμάτων 

ενεργητικών πολιτικών (Köhler et al. 2008:271). 

Η υιοθετούμενη λογική προκειμένου να επιτύχει, καθιστά αναγκαίες τις συχνές 

διαφοροποιήσεις των προγραμμάτων και τη συνεχή εξέλιξη και ανανέωση. Ήδη η νυν 

κυβέρνηση προχώρησε σε σημαντικές παρεμβάσεις προγραμμάτων ενεργητικών 

πολιτικών από την αρχή του 2007. Προτού προχωρήσουμε στις νέες ρυθμίσεις θα 

ήταν χρήσιμο να δώσουμε εν συντομία τη βάση των σουηδικών ενεργητικών 

πολιτικών απασχόλησης, ώστε να διακρίνουμε και τη σχετική φιλοσοφία που τα 

διέπει.  

Ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 υφίστανται τέσσερις βασικές 

κατηγορίες προγραμμάτων: επιδότηση θέσεων εργασίας με εκπαίδευση–πρακτική 

άσκηση, επιδότηση θέσεων εργασίας, επιδότηση για αυταπασχόληση και 

προγράμματα κατάρτισης. 

Το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης περιελάβανε αφενός σχέδιο επιδότησης 

θέσεως (SUBE) και αφετέρου σχέδιο κατάρτισης (TRS) (Carling and Richardson 

2004). Το μεν πρώτο αφορούσε επιδότηση 50% της θέσης και απευθύνονταν σε 

ανέργους άνω των έξι μηνών και το δεύτερο αφορούσε την ευκαιρία σε ανέργους 

απόκτηση προσωρινής εργασίας σε επιχείρηση στη θέση εργαζόμενου σε αυτή την 

επιχείρηση που έχει λάβει εκπαιδευτική άδεια. Η επιδότηση της θέσης του ανέργου 

ανερχόταν στο 50%, ενώ επιδοτούνταν στο ακέραιο η εκπαίδευση του εργαζόμενου. 

Μισθολογικά οι απασχολούμενοι ελάμβαναν τον προβλεπόμενο μισθό. 

Το πρόγραμμα για τις επιδοτήσεις θέσεων αφορούσε σχέδιο τοποθέτησης (API), 

απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (ALU) και κοινωνικής εργασίας (RW) (Carling and 

Richardson 2004). Τα δύο πρώτα αφορούσαν απόκτηση εργασιακής εμπειρίας με 

μισθό ισοδύναμο του επιδόματος ανεργίας σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, ενώ 

το τρίτο αφορούσε εργασία με κανονικό μισθό σε κρατικούς οργανισμούς και την 

τοπική αυτοδιοίκηση. 

Οι επιδοτήσεις για την έναρξη επιχειρήσεων (SEMP) παρείχαν ευκαιρίες για 

αυταπασχόληση των ανέργων, που αρχικά συνοδεύονταν και με την καταβολή του 

επιδόματος ανεργίας. 

Τα προγράμματα κατάρτισης αφορούσαν παροχή εκπαίδευσης με στόχο τη 

ενθάρρυνση απόκτησης δεξιοτήτων και βελτίωση της απασχολησιμότητας. Η 

κατάρτιση συνοδεύονταν και από την καταβολή του επιδόματος ανεργίας. 
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Η κρίση του 1990 σηματοδότησε την αλλαγή του προσανατολισμού των 

προγραμμάτων, τα οποία απομακρύνθηκαν από πολιτικές διαχείρισης της ζήτησης 

όπως εποχικές θέσεις εργασίας σε πολιτικές προσφοράς της απασχόλησης όπως τα 

προγράμματα κατάρτισης των οποίων οι δαπάνες ανέρχονταν στο 42% του συνόλου 

των ενεργητικών πολιτικών (Anxo and Niklasson 2006). Παρατηρήθηκε ότι με την 

αυξανόμενη ένταση της κρίσης, ο συνδυασμός εκπαίδευσης και προσωρινής εργασίας 

ήταν η καλύτερη επιλογή, στο βαθμό που το κόστος των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων αυξανόταν δημιουργώντας δημοσιονομικά προβλήματα.. Οι 

επιδοτούμενες θέσεις και οι θέσεις πρακτικής άσκησης ήταν λιγότερο δαπανηρές οι 

άνεργοι παρέμεναν ενεργοί ενώ τα κόστη καλύπτονταν από τα επιδόματα ανεργίας. 

Υπό αυτή τη λογική η πλειονότητα των προγραμμάτων αφορούσαν πλέον συνδυασμό 

εκπαίδευσης και προσωρινής εργασίας μέσω επιδότησης (Köhler et al. 2008:265).  

 

Πίνακας 7.23 Σουηδία: Δαπάνες σε προγράμματα κατάρτισης (εκατ.EUR), (1998-2007)263 

 
 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

€ εκατ. 
 

2871.5  2161,9  2161,9 1680,0 1597,2 991,6 912,3 981,1 1032,7 677,7 

Πηγή: Eurostat  

 

Παρατηρείται από το πέρας της κρίσης και ιδιαιτέρως από το 1998 μια στροφή 

πολιτικής προς επιδοτήσεις θέσεων, προγράμματα για την νεανική αγορά εργασίας 

και μέτρα για την καταπολέμηση της μακροχρόνιας ανεργίας. Αναφορικά με τις 

επιδοτήσεις θέσεων από το 1998 αυτές αντιστοιχούσαν στο 50% του κόστους, που 

αυξάνονταν στο 75% για τους ανέργους άνω των 48 μηνών για έξι μήνες και 

κατέληγαν στο 25% για δέκα οκτώ μήνες. Από το 2000, οι επιδοτήσεις ενισχύθηκαν 

για τους μακροχρόνια άνεργους (48 μήνες και άνω) και ανέρχονταν στο 75% για 

δώδεκα μήνες και 50% για άλλους δώδεκα. Ιδιαιτέρως για τους μακροχρόνια 

άνεργους (24 μήνες) ηλικίας άνω των 57 ετών και με τρεις μήνες στο πρόγραμμα 

‘Activity Guarantee’ η επιδότηση έφτανε το 75% για είκοσι τέσσερις μήνες 

απασχόληση. Οι επιδοτήσεις βασίζονταν στη λογική ότι οι μακροχρόνια άνεργοι και 

                                                 
263 Eurostat 2009 Public expenditure on labour market policy measures, by type of action - Million 
EUR   
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00077&plugi
n=1 
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οι ηλικιωμένοι δηλαδή τα άκρα της αγοράς εργασίας αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα 

προβλήματα ένταξης στην αγορά εργασίας (Agell et al. 2002). 

Στο πλαίσιο της καταπολέμησης της νεανικής ανεργίας το 1998 θεσπίστηκε το 

πρόγραμμα  ‘Ungdomsgarantin’ (Youth Guarantee, YG), με στόχο τους μακροχρόνια 

άνεργους νέους 20-24 ετών, οι οποίοι βάσει δήλωσης της τότε κυβέρνησης δεν θα 

έπρεπε να ήταν άνεργοι για παραπάνω από 100 ημέρες. Το πρόγραμμα απευθυνόταν 

σε νέους με περιορισμένες πιθανότητες εύρεσης εργασίας. Το 2005 υπήρχαν 

τουλάχιστον 29,000 συμμετέχοντες μηνιαίως. Το πρόγραμμα αφορούσε μια 

εισαγωγική περίοδο όπου ο άνεργος ελάμβανε καθοδήγηση και εκπαίδευση ως προς 

την εύρεση εργασίας στις Υπηρεσίες Απασχόλησης, ενώ στη συνέχεια τοποθετούνταν 

σε ενεργητικές δράσεις για την αγορά εργασίας είτε των Υπηρεσιών Απασχόλησης 

είτε της Αυτοδιοίκησης σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Απασχόλησης.264 Το 

χρονικό διάστημα του προγράμματος ήταν για ένα έτος, ενώ αν μετά από αυτό δεν 

υπήρχε δυνατότητα εύρεσης εργασίας εντός τριών μηνών το πρόγραμμα 

επαναλαμβανόταν. (Köhler et al. 2008:274). Το πρόγραμμα  ‘On track for a job’ που 

λειτούργησε το 2005 παρείχε κατάρτιση και ευκαιρίες για πρακτική άσκηση για 

νέους 20-29 ετών.  

Η καταπολέμηση της μακροχρόνιας ανεργίας στοχοποιήθηκε με τα προγράμματα 

‘Aktivetsgarantin’ (Activity Guarantee) που ξεκίνησε το 2000 και παρουσιάστηκε ως 

η επέκταση του ‘Ungdomsgarantin’ (Youth Guarantee, YG) και ‘Plusjobbs’ (Job 

Package) του 2006.Το πρώτο απευθυνόταν στους μακροχρόνια άνεργους ή σε αυτούς 

που αντιμετώπιζαν το φάσμα της μακροχρόνιας ανεργίας και είχαν εξαντλήσει τα 

όρια του επιδόματος ανεργίας.265 Πλήρης ένταξη στο πρόγραμμα που συνεπαγόταν 

την καταβολή του σχετικού επιδόματος προϋπέθετε τη συμμετοχή σε εύρεση 

εργασίας ή σε πρόγραμμα κατάρτισης ή σε άλλο πρόγραμμα ενεργητικής πολιτικής. 

Οι τοπικές υπηρεσίες απασχόλησης αναλάμβαναν την οργάνωση των συμμετεχόντων 

σε ομάδες καθώς και την κατάρτιση ατομικού σχεδίου δράσης. Οι δράσεις 

οργανώνονταν από τις τοπικές υπηρεσίες απασχόλησης με τη συνεργασία πολλές 

φορές της Αυτοδιοίκησης με την αποτελεσματικότητα τους όμως να αντιμετωπίζει 

δυσχέρειες. Από τους συμμετέχοντες μόλις τα δύο τρίτα ήταν πλήρους συμμετοχής, 

                                                 
264 Η Αυτοδιοίκηση ήδη από το 1995 είχε συγκροτήσει τα δικά της προγράμματα για την 
καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας με το Municipal Youth Programme που παρείχε εκπαίδευση και 
πρακτική σε νέους κάτω των 20 ετών . Από το 1998 μπορούσε να αναλάβει εθελοντικά και τα 
προγράμματα από την τοπική υπηρεσία απασχόλησης δηλαδή το YG (Köhler et al. 2008). 
265 Το 2005 υπήρχαν εγγεγραμμένοι 45,000 μηνιαίως (Köhler et al. 2008:274). 
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ενώ οι ισχυρές ενδείξεις πολλαπλασιαστικής ισχύος για την επενέργεια τους 

αναφορικά με την απασχόληση είναι περιορισμένες (Forslund, Fröberg and Lindqvist 

2004). Το ‘Plusjobb’ αφορούσε πλήρη επιδότηση θέσης σε κρατικές υπηρεσίες και 

την Αυτοδιοίκηση για ανέργους άνω των δύο ετών το οποίο τερματίστηκε τον 

Οκτώβριο του 2006. 

 

7.2.6. Η μεταρρυθμιστική πολιτική της κυβέρνησης Reinfeldt  

 

Ο Agius (2007:585) παρατηρεί: 

 

Αν και πρώιμες αναλύσεις του προγράμματος του κυβερνητικού συνασπισμού 

τονίζουν ότι το Σουηδικό πρότυπο είναι ανεπηρέαστο, ωστόσο παρατηρητές 

επισημαίνουν ότι οι μακροπρόθεσμοι στόχοι της νέας κυβέρνησης μπορεί να 

οδηγήσουν σε μια αποδυνάμωση της υποστήριξης που προσφέρει το σουηδικό 

μοντέλο.  

 

Η παραπάνω παρατήρηση κατά την άποψη του γράφοντος θα πρέπει να 

αναγνωστεί και να διαπιστωθεί η εγκυρότητα της περισσότερο σε σύνδεση με τη 

διατήρηση ή την ενίσχυση του ενεργητικού χαρακτήρα του Σουηδικού Προτύπου –

που άλλωστε αποτελεί και σημείο αναφοράς στην ΕΣΑ– και λιγότερο με μια 

στατιστική ερμηνεία των δαπανών.  

Ο κεντροδεξιός συνασπισμός κομμάτων που αναδείχθηκε στις εκλογές του 2006 

σχεδίασε και υλοποιεί μια σειρά μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας 

συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικοποιήσεων και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων. Μια 

πρώτη δέσμη μεταρρυθμίσεων που ενέκρινε το Riksdag στο τέλος του 2006 

περιελάμβανε (Begg et al. 2007:210): 

 

• μεταρρυθμίσεις επί του επιδόματος ανεργίας (βλ. σχετική ενότητα)  

• αυστηροποίηση των κριτηρίων λήψης των επιδομάτων ανεργίας  

• μείωση των αποδοχών ασθενείας  

• εξαίρεση των μικρών επιχειρήσεων από το νόμο εφαρμογής του κανόνα ‘last in 

first out’ για τους υπεράριθμους  
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• σχέδιο έναρξης απασχόλησης για προώθηση της απασχόλησης των προσφύγων 

και των οικογενειών τους  

• αύξηση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας μέσω της επέκτασης των συμβάσεων 

ορισμένου χρόνου και μείωσης του μη εργατικού κόστους για την πρόσληψη 

χαμηλόμισθων υπαλλήλων. 

 

Το Μάρτιο και τον Ιούνιο του 2007 η σουηδική κυβέρνηση προχώρησε σε ένα 

δεύτερο πακέτο μεταρρυθμίσεων με στόχο την αναδιάρθρωση της αγοράς εργασίας. 

Υπήρξαν δυο βασικά νομοσχέδια, το ‘Further Reforms of Labour Market Policy’ (15 

Μαρτίου 2007) (Regulation Proposal 2006/07:89) και το ‘A Job Guarantee for Youth’ 

(31 Μαΐου 2007) (Regulation Proposal 2006/07:118). 

Από την 1η Ιουλίου 2007 το πρόγραμμα ‘Job and Development Guarantee’ 

αντικατέστησε το πρόγραμμα ‘Activity Guarantee’ με στόχο την καταπολέμηση της 

μακροχρόνιας ανεργίας. Το πρόγραμμα σχεδιασμένο στη λογική της καταπολέμησης 

των αδυναμιών στα άκρα της αγοράς εργασίας, αφορά στοχευμένη και 

εξατομικευμένη βοήθεια, εντατική προσπάθεια εύρεσης εργασίας, συμμετοχή σε 

προγράμματα κατάρτισης, απόκτησης εμπειρίας, επιδότησης θέσεων και 

ενθάρρυνσης απόκτησης δεξιοτήτων (Prime Minister’s Office 2006). Οι μακροχρόνια 

άνεργοι θα πρέπει να ενθαρρύνονται στην εύρεση απασχόλησης, ενώ ταυτοχρόνως θα 

πρέπει οι τεχνικές δεξιότητες τους να ανανεώνονται προκειμένου να μη χάσουν την 

αγοραία αξία τους (Köhler et al. 2008:279). Μετά το πέρας των 300 ημερών οι 

άνεργοι που λαμβάνουν το επίδομα ανεργίας και εφόσον δεν έχουν ενταχθεί στην 

αγορά εργασίας εντάσσονται στο εν λόγω πρόγραμμα. Οι συμμετέχοντες που δεν 

έχουν βρει απασχόληση εντός 450 ημερών τοποθετούνται σε θέσεις κοινωνικής 

εργασίας.266 Με το ίδιο νομοσχέδιο καταργείται η ρύθμιση περί δικαιώματος του 

ανέργου να περιορίσει την αναζήτηση εργασίας για τις 100 πρώτες ημέρες σε 

επαγγελματικές συναφείς επαγγελματικές κατηγορίες και εγγύς γεωγραφικούς 

χώρους (Köhler et al. 2008:279). 

Προς ενίσχυση των μέτρων καταπολέμησης της μακροχρόνιας ανεργίας 

υιοθετείται και το πρόγραμμα ‘New Start Jobs’, του οποίου η βασική του πρόβλεψη 

αφορά την παροχή οικονομικών κινήτρων ισοδύναμων με την καταβολή των 
                                                 
266 Το πρόγραμμα παρέχει σε όσους λαμβάνουν επίδομα ανεργίας σχετικό επίδομα ισόποσο με το 65% 
του απωλεσθέντος εισοδήματος (activity support) με κατώτατη ημερήσια αποζημίωση τις SEK 320 και 
ανώτατη της SEK 680 ενώ για αυτούς που δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας επίδομα SEK 223 για 
ανώτατο χρονικό διάστημα 450 ημερών.   
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ασφαλιστικών εισφορών εκ μέρους των εργοδοτών για τους υπαλλήλους που 

προσλαμβάνουν και οι οποίοι βρίσκονταν εκτός αγοράς εργασίας για μακρύ χρονικό 

διάστημα τουλάχιστον ενός έτους (Budget Bill 2008). 

Το πρόγραμμα ‘A Job Guarantee for Youths’ απευθύνεται στους νέους κάτω των 

είκοσι πέντε ετών, με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας στην ευάλωτη ομάδα 

των νέων και αντικατέστησε το πρόγραμμα της Αυτοδιοίκησης για την ανεργία των 

νέων και το ‘Ungdomsgarantin’ από τη 1η Δεκεμβρίου 2007. Οι δράσεις του 

προγράμματος αφορούν εντατικοποίηση της διαδικασίας εύρεσης εργασίας 

κατάρτιση, εκπαίδευση και απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. Οι άνεργοι που 

δικαιούνται επιδομάτων λαμβάνουν το 70% του απωλεσθέντος εισοδήματος για τις 

100 πρώτες μέρες του προγράμματος και ύστερα το 65%, ενώ αυτοί που δεν 

δικαιούνται λαμβάνουν επίδομα αντίστοιχο με αυτό ενός φοιτητικού βοηθήματος 

(Prime Minister’s Office 2006). Θα πρέπει να σημειωθεί η τάση της γρήγορης 

περικοπής με στόχο τα επιδόματα αυτά να είναι μη ελκυστικά στους νέους με στόχο 

τη γρηγορότερη ενσωμάτωση (Köhler et al. 2008:280). 

Παράλληλα με την παραπάνω νομοθετική πρωτοβουλία και με στόχο την ανεργία 

των νέων, η σουηδική κυβέρνηση προχώρησε στη ρύθμιση για τις ασφαλιστικές 

εισφορές των νέων απασχολουμένων (18-25 ετών) (Regulation Proposal 2006/07:84). 

Από 1η Ιουλίου 2007 οι ασφαλιστικές εισφορές του εργοδότη μειώνονται κατά 7,5% 

για τους απασχολούμενους 18-25 ετών, ενώ από 1η Ιανουαρίου 2008 η μείωση είναι 

στο 11,1% (Prime Minister’s Office 2006). Επιπλέον οι νέοι επιχειρηματίες που 

ανήκουν στην παραπάνω ηλικιακή ομάδα πληρώνουν μειωμένες εισφορές για τους 

ίδιους. Στόχος των παραπάνω ρυθμίσεων είναι η ενθάρρυνση των εργοδοτών να 

προσλάβουν περισσότερους νέους ανθρώπους (Köhler et al. 2008:280).267 

Τέλος, σε επίπεδο ευελισφάλειας η σουηδική κυβέρνηση προχώρησε από 1ης 

Ιανουαρίου 2008 (θεσπίστηκε 1η Ιουλίου 2007) στην ελαστικοποίηση των ρυθμίσεων 

που αφορούν την πρόσληψη για απασχόληση ορισμένου χρόνου. Υπήρξε η 

νομοθετική ρύθμιση του ‘Employment Protection Act’ όπου μειώνεται ο αριθμός των 

άτυπων μορφών απασχόλησης απλοποιώντας κατά αυτό τον τρόπο τις ρυθμιστικές 

διαδικασίες που αφορούν τις συμβάσεις.268 Είναι χαρακτηριστικός ο τρόπος σκέψης 

                                                 
267 Το κόστος από αυτή τη ρύθμιση ανέρχεται στο 1,3% του ΑΕΠ με τον ΟΟΣΑ να διατηρεί 
αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα του μέτρου και τη Σουηδική κυβέρνηση να ισχυρίζεται ότι θα 
αντισταθμίσει τη διαφορά με αύξηση της παραγωγικότητας και της απασχόλησης (Begg et al 
2007:211).  
268 Λεπτομέρειες σχετικά με τις διατάξεις Swedish Implementation Report 2007σελ.70-71 
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που συνδέεται με αυτή την αλλαγή και τον εντοπίζουμε στο σουηδικό ΕΜΠ 2008-

2010, του οποίο μέρος και παραθέτουμε: 

 

Η απασχόληση με συμβάσεις ορισμένου χρόνου λειτουργεί ως μέσο 

προς τη μόνιμη απασχόληση για κατηγορίες ατόμων που δεν έχουν 

ενσωματωθεί πλήρως στην αγορά εργασίας όπως οι νέοι. Διευκολύνει 

την πρόσληψη και τη διεύρυνση του εργασιακού δυναμικού και καθιστά 

ικανή την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας από τους νέους.               

(The Swedish Reform Programme for Jobs and Growth 2008-

2010:60). 

 

Πίνακας 7.24 Σουηδία: Δημόσιες δαπάνες ενεργητικών πολιτικών ως τμήμα του ΑΕΠ (%),1999-

2007269 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
EU (27 countries) : : : : : : 0.499 0.493 0.470 
EU (15 countries) : : : : : 0.608 0.516 0.512 0.488 
1. Belgium : : : : : 0.973 0.974 1.016 1.081 
2. Denmark 1.884 1.736 1.713 1.741 1.620 1.517 1.262 1.216 1.023 
3. Sweden 1.952 1.510 1.417 1.341 1.010 0.982 1.071 1.131 0.907 
4. Finland 0.911 0.747 0.676 0.693 0.736 0.768 0.712 0.720 0.696 
5. France 1.042 1.008 0.952 0.897 0.817 0.721 0.659 0.676 0.691 
Πηγή: Eurostat 
 

7.2.7. Η αποτελεσματικότητα των ενεργητικών πολιτικών αγοράς εργασίας  

 

Η Σουηδία βρίσκεται στις τρεις πρώτες χώρες από άποψης δαπανών για τις 

ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης δαπανώντας σχεδόν το διπλάσιο ποσοστό του 

ΑΕΠ συγκριτικά με το ενωσιακό μέσο όρο. Το επίπεδο δαπανών των ενεργητικών 

πολιτικών παρουσιάζει μια σχετικά διαχρονική σταθερότητα από το 2003 και έπειτα 

(βλ. πίνακα 7.24), ενώ ιδιαίτερη έμφαση παρατηρείται στην ενίσχυση των κινήτρων 

που συνδέονται με τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης (βλ. πίνακα 7.25). Στο 

σύνολο παρατηρούμε μείωση των δαπανών των πολιτικών για την απασχόληση 

(ενεργητικές και παθητικές πολιτικές) ως μέρος του ΑΕΠ που σε μεγάλο βαθμό 

                                                                                                                                            
http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/nrp2007/SE_nrp_en.pdf 
269 Eurostat 2009 Public expenditure on labour market policies, by type of action - % of 
GDP(Categories 2-7) 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00076&plugi
n=1 
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οφείλεται στην υποχώρηση των επιδοματικών πολιτικών και στην αναδιάρθρωση των 

προτεραιοτήτων (βλ. πίνακα 7.26) χωρίς παράλληλα να παραβλέπουμε και την 

αύξηση του ΑΕΠ που οδηγεί σε μικρότερους λόγους (δαπάνες/ΑΕΠ). Σε κάθε 

περίπτωση όμως το ποσοστό των δαπανών στο σύνολο του ΑΕΠ εξακολουθεί και 

είναι υψηλό. 

Η αναλογία των δαπανών για ενεργητικές πολιτικές στο σύνολο των δαπανών για 

τις πολιτικές της αγοράς εργασίας ανέρχεται στo 52% το 2007, ενώ παρατηρείται 

μεταβολή αναλογιών ανά μέτρο πολιτικής (βλ. πίνακα 7.25). Με όρους ποσοστών επί 

των συνολικών δαπανών τα προγράμματα κατάρτισης έχουν μειωθεί από το 42,1% το 

1998 στο 25,8% το 2005, ενώ τα προγράμματα που αφορούν τις επιδοτούμενες θέσεις 

αυξήθηκαν από το 13,6% στο 34,1% (OECD 2007c).  
 

Πίνακας 7.25 Σουηδία: Δημόσιες δαπάνες ενεργητικών πολιτικών της αγοράς εργασίας ανά μέτρο 

πολιτικής (εκατ.EUR), (1998-2007)270 

 
 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Training 2871.5  2161.9  1758.5  1680.0  1597.2  991.6  912.3  981.1  1032.7 677.22 

Employment 
incentives 

833.5  1348.6  1236.0  1115.9  1175.9  1084.4  1182.8  1326.9  1608.9 1598.3 

Supported 
employment 

730.6  721.8  737.9  596.5  625.6  587.9  617.6  608.5  613.3 604.9 

Direct job 
creation 

157.5  174.4  96.0  7.1 - - - - -  

Start up 
incentives  

172.4  154.9  127.4  102.8  115.7 100.6  95.5  102.4 93.6 53.7 

Πηγή: Eurostat   

Πίνακας 7.26 Σουηδία: Δαπάνες επί των συνολικών πολιτικών για την αγορά εργασίας ως τμήμα του 

ΑΕΠ (%), (1998-2007)271 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Sweden 4.190 3.799 3.047 2.660 2.550 2.385 2.465 2.420 2.276 1.741 

           
Πηγή: Eurostat 

 

                                                 
270 Eurostat 2009 Public expenditure on labour market policy measures, by type of action - Million 
EUR 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&init=1&pcode=tps00
077&language=en 
271 Eurostat 2009 Public expenditure on labour market policies, by type of action - % of GDP 
(Categories 1-9) 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&init=1&pcode=tps00
076&language=en  
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Η έμφαση στις ενεργητικές πολιτικές φαίνεται να αποδίδει με την επιφύλαξη των 

συνεπειών της οικονομικής κρίσης του 2008 που πλήττουν ιδιαίτερα χώρες μικρές 

μεν αλλά με αξιοσημείωτο βαθμό ανοίγματος της οικονομίας. Παρατηρείται μια 

σταθερή αύξηση του ποσοστού απασχόλησης την τελευταία δεκαετία, που τοποθετεί 

την Σουηδία όχι μόνο αρκετά πάνω του στόχου της ΣτΛ αλλά και στα τρία πρώτα 

κράτη μέλη με τις υψηλότερες επιδόσεις (βλ. πίνακα 7.27 και 7.28α). Άμεση 

αντανάκλαση της αύξησης αυτής τα αυξημένα ποσοστά απασχόλησης των γυναικών 

και των ηλικιωμένων εργαζόμενων (55-64 ετών) που αποτελούν βασικές στοχεύσεις 

της ΣτΛ και της ΕΣΑ και στις οποίες η Σουηδία ανταποκρίνεται πλήρως. Ιδιαίτερα 

για την τελευταία κατηγορία αξίζει να σημειωθεί ότι η Σουηδία αποτελεί το κράτος 

μέλος με το υψηλότερο ποσοστό (70,1% 2008) βλ. πίνακα 7.27).  
 

Πίνακας 7.27 Κράτη μέλη της ΕΕ με τις καλύτερες επιδόσεις απασχόλησης (%), (1999-2008)272 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

EU27 61.8 62.2 62.6 62.4 62.6 63.0 63.6 64.5 65.4 65.9 

1. Denmark 76.0 76.3 76.2 75.9 75.1 75.7 75.9 77.4 77.1 78.1 

2. Netherlands 71.7 72.9 74.1 74.4 73.6 73.1 73.2 74.3 76.0 77.2 

3. Sweden 71.7 73.0 74.0 73.6 72.9 72.1 72.5 73.1 74.2 74.3 

4. Austria 68.6 68.5 68.5 68.7 68.9 67.8 68.6 70.2 71.4 72.1 

5. UK 71.0 71.2 71.4 71.4 71.5 71.7 71.7 71.6 71.5 71.5 
6. Finland 66.4 67.2 68.1 68.1 67.7 67.6 68.4 69.3 70.3 71.1 
Πηγή: Eurostat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
272 Eusrostat 2009 Employment Rate by Gender -%  
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsiem010&plugi
n=1 
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Πίνακας 7.28α Σουηδία: Δείκτες απασχόλησης (%), (1998-2008)273 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Total 
Employment 70.3 71.7 73.0 74.0 73.6 72.9 72.1 72.5 73.1 74.2 74.3 
Female 
Employment  67.9 69.4 70.9 72.3 72.2 71.5 70.5 70.4 70.7 71.8 71.8 
Older 
Worker’s 
Employment  63.0 63.9 64.9 66.7 68.0 68.6 69.1 69.4 69.6 70.0 70.1 
            
Πηγή: Eurostat 
 

Πίνακας 7.28β Ευρωπαϊκή Ένωση: Δείκτες απασχόλησης (%), (1998-2008) 

Employment rate Total 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
EU27 61.2 61.8 62.2 62.6 62.4 62.6 63.0 63.6 64.5 65.4 65.9 
Female Employment 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
EU27 52.0 53.0 53.7 54.3 54.4 54.9 55.5 56.3 57.3 58.3 59.1 
Οlder worker’s employment 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
EU27 36.2 36.5 36.9 37.7 38.5 40.0 40.7 42.3 43.5 44.7 45.6 
Πηγή: Eurostat 

 

Στο επίπεδο της ανεργίας, οι κεντρικές επιλογές της οδήγησαν σε μια σταθερή 

μείωση του αντίστοιχου ποσοστού στο 6,2% (2008) (βλ. πίνακα 7.29) που όμως λόγω 

κρίσης υφίσταται ανοδικές πιέσεις (8.5% Ιούλιος 2009).274 Με δεδομένο ότι βασικός 

στόχος των ενεργητικών πολιτικών είναι η μείωση του επιπέδου μακροχρόνιας 

ανεργίας που συνδέεται κατά βάση με τον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας, τα 

διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι οι επιλογές κινούνται στη σωστή κατεύθυνση αφού 

όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε από τον πίνακα 7.29 υφίσταται σταθερή μείωση 

του δείκτη κατά την τελευταία δεκαετία, ενώ ταυτοχρόνως οι σχετικές εθνικές 

επιδόσεις (μακροχρόνια ανεργία και μακροχρόνια ανεργία γυναικών) βρίσκονται στο 

                                                 
273 Eusrostat 2009 Employment Rate by Gender -% 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsiem010&plugi
n=1 
Eurostat  2009 Employment Rate of Older Workers  
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsiem020&plugi
n=1 
Eurostat 2009 Employment Rate Female  
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&init=1&pcode=tsiem
010&language=en 
274 Eurostat 2009 Harmonised unemployment rate by gender - total - % 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=teilm020&tableSelectio
n=1&plugin=1 
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υποδιπλάσιο του ενωσιακού μέσου όρου (2008), αφού για τη μεν μακροχρόνια 

ανεργία στην ΕΕ αυτή βρισκόταν στο 2,6% ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις 

γυναίκες ήταν 2,8%. 
 

Πίνακας 7.29 Σουηδία- Ευρωπαϊκή Ένωση: Δείκτης ανεργίας και μακροχρόνιας ανεργίας (%), (1997-

2008)275 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Unemployment 
Sweden  9.9 8.2 6.7 5.6 4.9 4.9 5.6 6.3 7.4 7.0 6.1 6.2 

Unemployment 
EU27     8.7 8.5 8.9 9.0 9.1 8.9 8.2 7.1 7.0 

Long Term 
Unemployment SE 3.1 2.6 1.9 1.4 1.0 1.0 1.0 1.2 : 1.1 0.8 0.8 
Long Term 
Unemployment EU 
27    4.0 3.9 4.0 4.1 4.2 : 3,7 3.1 2.6 
Long Term Female 
Unemployment 
Sweden  2.0 1.8 1.4 1.0 0.8 0.8 0.8 1.0 : 1.0 0.8 0,7 
Long Term Female 
Unemployment 
EU 27     4.6 4.4 4.5 4.5 4.6  3.0 3.3 2.8 
Πηγή: Eurostat 
 

Ως τελικό προϊόν των παραπάνω επιλογών νομοτελειακά προκύπτει και το υψηλό 

ηλικιακό επίπεδο κατά το οποίο πραγματοποιείται αποχώρηση από την αγορά 

εργασίας. Ο μέσο όρος ανέρχεται στα 63,9 έτη, όπου μαζί με την Ολλανδία 

αποτελούν τα κράτη μέλη με το υψηλότερο ηλικιακό μέσο όρο (Eurostat 2009).276 

Αν και η ευρεία χρήση των ενεργητικών πολιτικών αποτελεί βασικό 

χαρακτηριστικό της πολιτικής απασχόλησης της σκανδιναβικής χώρας, ωστόσο σειρά 

μελετών διαπιστώνει επιφυλάξεις μερικού χαρακτήρα σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα τους, τουλάχιστον ως προς την απόλυτα θετική τους επενέργεια. 

Σε μελέτη τους οι Calmfors Forslund και Hemström (2001), παρατηρούν ότι οι 

                                                 
275 Εurostat 2009 Unemployment rate by gender - % 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsiem110&plugi
n=1 
Eurostat 2009 Long-term unemployment rate by gender - Long-term unemployed (12 months and 
more) as a percentage of the total active population 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&init=1&pcode=tsisc0
70&language=en 
276 Eurostat 2009 Average exit age from the labour force by gender 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsiem030&plugi
n=1 
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πολιτικές αυτές αν και πιθανώς να μειώνουν το συνολικό επίπεδο ανεργίας, ωστόσο 

μειώνουν και το επίπεδο της «κανονικής» απασχόλησης. Επιχειρώντας μια ανάλυση 

σε μικρο-επίπεδο (δράσεις εύρεσης εργασίας, προγράμματα κατάρτισης, επιδότηση 

θέσεων, αποτελεσματικότητα προγραμμάτων για την ανεργία νέων) διαπιστώνουν ότι 

τα προγράμματα ενεργητικής πολιτικής ενέχουν κινδύνους «εγκλωβισμού» και 

εκτόπισης.  

Πιο συγκεκριμένα, σε επίπεδο δράσεων εύρεσης εργασίας συμπεραίνουν ότι οι 

συμμετέχοντες απορροφώνται σε δράσεις του προγράμματος μειώνοντας την ένταση 

ευρέσεως εργασίας. Σε επίπεδο επιδοτούμενων θέσεων και προγραμμάτων 

κατάρτισης διαπιστώνουν την επενέργεια αυτών σε μειωμένη εργασιακή 

κινητικότητα, ωστόσο οι ερευνητές προκρίνουν τις επιδοτούμενες θέσεις και τα 

κίνητρα αυταπασχόλησης συγκριτικά με τα προγράμματα απόκτησης εργασιακής 

εμπειρίας, ενώ τέλος αναφορικά με τα προγράμματα για τους νέους οι θετικές τους 

συνέπειες περιορίζουν την ισχύ τους όσο απομακρυνόμαστε από τη λήξη του 

προγράμματος. 

Σε γενικό επίπεδο οι Calmfors et al. (2001), συμπεραίνουν ότι υφίσταται τάσεις 

«εκτόπισης» σε προγράμματα ενεργητικών πολιτικών, υπό την έννοια όσο εγγύτερα 

προς τις συνθήκες της «κανονικής» αγοράς εργασίας είναι τα προγράμματα τόσο τα 

φαινόμενα «παραγκωνισμού» ενδυναμώνονται με αποτέλεσμα να περιορίζεται η 

ανάπτυξη των «κανονικών» θέσεων απασχόλησης. Για παράδειγμα, τα προγράμματα 

επιδοτούμενων θέσεων υπολογίζεται ότι επενεργούν σε ποσοστό 39%-84% στις 

«κανονικές θέσεις». Ωστόσο αδιαμφισβήτητη είναι η γενικότερη θετική επίπτωση 

στην ενίσχυση των γενικών ποσοστών απασχόλησης. 

Οι παραπάνω τοποθετήσεις σε κάθε περίπτωση πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά 

υπόψη στο βαθμό που υφίσταται ο κίνδυνος της παγίδας αδυναμίας μετάβασης σε 

συνθήκες τυπικής απασχόλησης που ενδογενώς διατρέχει τις ενεργητικές πολιτικές 

απασχόλησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι η αδυναμία μετάβασης επιχειρείται να 

αντιμετωπιστεί με το πρόγραμμα ‘New Start Jobs’ όπου προβλέπεται ως ειδική 

διάσταση του προγράμματος η ένταξη ανέργων που υφίστανται μερική ανεργία κατά 

τα τελευταία δύο έτη (Budget Bill 2008). 
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7.2.8.  Συμπερασματικές διαπιστώσεις για το χαρακτήρα της αλλαγής στο 

σουηδικό παράδειγμα πολιτικής απασχόλησης  

 

Αναμφίβολα η οικονομική κρίση της δεκαετίας του 1990 και οι νέες τάσεις της 

οικονομίας επηρέασαν το σουηδικό πρότυπο ανάπτυξης. Οι Anxo και Niklasson 

(2006) παρατηρούν ότι υφίσταται μια στροφή ως προς το χαρακτήρα του προτύπου 

εγγύτερα προς την αγορά, η οποία μπορεί να διαπιστωθεί τουλάχιστον σε τέσσερα 

διαφορετικά πεδία: 

 

• το ποσοστό αντικατάστασης του εισοδήματος από την απώλεια εργασίας και τις 

ασθένειες έχει μειωθεί,  

• έχει αυξηθεί η εισοδηματική ανισότητα αν και η Σουηδία εξακολουθεί και 

παραμένει μια χώρα που διατηρεί ακόμη μια ισορροπία υπό όρους ισότητας και 

αποτελεσματικότητας (βλ. πίνακα 7.30),  

• οι κυβερνητικές δαπάνες έχουν μειωθεί  

• ο ιδιωτικός τομέας της απασχόλησης βρίσκεται διαδικασία ανασύνταξης 

αλλάζοντας τις ισορροπίες ιδιωτικού και δημοσίου  
 

Πίνακας 7.30 Σουηδία: Ανισοκατανομή εισοδήματος (%), (1997-2007)277 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Inequality 
of income 
distribution 

3.0 :  3.1  :  3.4  3.3: : 3.3  3.3  3.5  3.4 

Πηγή: Eurostat  

 

Η ανάγνωση των παραπάνω παρατηρήσεων κατά τους Anxo και Niklasson (2006) 

σηματοδοτεί μια επαναπροσέγγιση του σουηδικού τρόπου ανάπτυξης προς τις 

βασικές του αρχές και δη τις περιοριστικές δημοσιονομικές πολιτικές και ιδιαίτερα 

την αρχή της ενεργοποίησης, υπό την έννοια ότι η περίοδος από το 1975 μέχρι τη 

κρίση όπου διαπιστώνεται αύξηση των κρατικών δαπανών αντιμετωπίζεται 

περισσότερο ως παρέκκλιση από τις βασικές αρχές παρά ως κανονικότητα. Ο Begg 

(2007), ευθυγραμμίζεται με την παραπάνω αξιολόγηση θεωρώντας ότι η Σουηδία 

                                                 
277 Eurostat 2009 Inequality of income distribution - Income quintile share ratio 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsisc010&plugin
=1  
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διατηρεί το βασικό περιεχόμενο του προτύπου ανάπτυξης παρά το γεγονός ότι 

αναγκάζεται να το επανασχεδιάσει και ιδιαίτερα να αντιμετωπίσει όψεις που είχαν 

λάβει υπερβολικό χαρακτήρα.  

Κατά την άποψη του γράφοντος, οι ενεργητικές πολιτικές στη Σουηδία κινούνται 

σε δύο επίπεδα που αλληλοενισχύονται της ενεργοποίησης και της μεταρρύθμισης 

διαστάσεων του κοινωνικού κράτους. Η ενεργοποίηση και η απόδοση έμφασης στην 

ενεργό ιδιότητα του πολίτη–ανέργου εκτιμάται ότι ενισχύεται από ολοκληρωμένους 

σχεδιασμούς που αν και η υλοποίηση βρίσκεται σε στάδιο εξέλιξης, ωστόσο 

υποδηλώνεται η πρόθεση συνολικής αλλαγής που ως εθνικό παράδειγμα 

διαφοροποιείται σε σχέση με το αντίστοιχο ιταλικό. Ενώ το τελευταίο επικεντρώθηκε 

σε μια κατά βάση ενίσχυση της ευελιξίας στη βάση των νομοθετικών ρυθμίσεων 

χωρίς να προχωρήσει σε συνολικότερες μεταρρυθμίσεις που θα ενίσχυαν την 

απασχόληση και θα τοποθετούσαν το κράτος πρόνοιας συμμέτοχο σε αυτή την 

προσπάθεια, η σουηδική περίπτωση αντιθέτως χαρακτηρίζεται από μια ευρεία 

κινητοποίηση εργαλείων πολιτικής. Σκιαγραφώντας το χαρακτήρα της αλλαγής της 

τελευταίας δεκαετίας θα μπορούσαμε να κάνουμε τις εξής κρίσιμες επισημάνσεις: 

Αναντίρρητα, η σύνδεση των επιδομάτων ανεργίας με τα προγράμματα δράσης 

αναδεικνύεται σημαντική συνιστώσα πολιτικής, αποτελώντας το προοίμιο της 

ανάδειξης του ενεργού πολίτη. Με όρους που τείνουν σε μια προσέγγιση αρχικά 

Polanyi και στη συνέχεια Esping-Andersen, οι μεταρρυθμίσεις αποτελούν ενδείξεις 

μιας τάσης επανα-εμπορευματοποίησης (re-commodification) στην οποία η πολιτική 

υποστήριξη δίδεται σε μια ανανεωμένη έμφαση στην μισθωτή εργασία και στις 

ατομικές ευθύνες (Köhler et al. 2008:265).  

Οι Hviden και Johansson (2007), παρατηρούν ότι οι συγκεκριμένες πολιτικές για 

την αγορά εργασίας συνεπάγονται μια ισχυρότερη έμφαση στην ενεργητική ιδιότητα 

του πολίτη. Παροχή αυξημένων κινήτρων προς απασχόληση μέσω μειωμένων 

επιδομάτων ανεργίας και περιόδων απονομής καθώς και θέσπιση αυστηρότερων 

κριτηρίων για τη χορήγησή τους αποτελούν τις κυριότερες όψεις αυτής έμφασης. Οι 

τελευταίες μεταρρυθμίσεις «αναμένουν» από τους ανέργους ανάληψη μεγαλύτερων 

ευθυνών ενεργητικού χαρακτήρα προκειμένου αυτοί να επανενταχθούν στην αγορά 

εργασίας. Ο ενεργητικός αυτός χαρακτήρας και η ατομική ευθύνη μπορεί να 

διαπιστωθούν σε δύο επίπεδα, αφενός στη δομή των προγραμμάτων και αφετέρου 
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στο περιεχόμενο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των ανέργων και του 

τρόπου που αυτά συνδέονται με τη χορήγηση των επιδομάτων.278 

Αναφορικά με τη δομή των προγραμμάτων μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι τα 

προγράμματα αναδεικνύουν τις αρχές αυξημένων ατομικών ευθυνών και ενισχύουν 

τον ενεργητικό χαρακτήρα της συμμετοχής σε δράσεις (Hviden και Johansson 2007). 

Τόσο στα προηγούμενα προγράμματα δράσης (‘Youth and Actvity Guarantee’) όσο 

και στα νυν (‘Job and Development Guarantee’ και ‘Job Guarantee for Young 

People’) καθώς και στα προγράμματα της Αυτοδιοίκησης, ο κάθε συμμετέχων 

άνεργος διαθέτει το δικό του ατομικό σχέδιο δράσης (individuell handlingsplan) και 

ένα επόπτη που συνδράμει στην ομαλή επανένταξη στην αγορά εργασίας. Το ατομικό 

σχέδιο δράσης αφορά εξατομικευμένη προσέγγιση με έμφαση στις ατομικές 

προτάσεις-λύσεις στο οποίο προσδιορίζονται οι ατομικές ανάγκες του ανέργου και 

προτείνεται ο τύπος υποστήριξης που χρειάζεται και το οποίο μάλιστα ανανεώνεται 

κάθε έξι μήνες, Επιπλέον κοινό τόπο στα παραπάνω προγράμματα αποτελεί και η 

μεταβαλλόμενη ισορροπία ανάμεσα στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του 

ανέργου, υπό την έννοια ότι η ενεργητική συμμετοχή του αποτελεί sine qua non 

προϋπόθεση για τη χορήγηση των επιδομάτων ακόμη και αυτών της κοινωνικής 

πρόνοιας που διαχειρίζεται η Αυτοδιοίκηση (Köhler et al. 2008). Επιπροσθέτως στα 

προγράμματα δεν τίθενται χρονικοί περιορισμοί συμμετοχής, υπό την έννοια ότι από 

τη στιγμή που ο άνεργος δεν έχει βρει θέση απασχόλησης και εξακολουθεί και 

λαμβάνει κρατικά επιδόματα τότε δύναται να του ζητηθεί να συμμετάσχει σε 

ορισμένες δράσεις (Köhler et al. 2008:279). 

Στο επίπεδο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων, ο ενεργητικός χαρακτήρας 

δράσης εκ μέρους των ανέργων αντικατοπτρίζεται στις διαδικασίες παρακολούθησης 

και των κυρώσεων που ενσωματώνονται στα επιδόματα ανεργίας και κοινωνικής 

πρόνοιας. Οι διαδικασίες ιδιαιτέρως αυτές που συνδέονται με τα επιδόματα ανεργίας 

ενσωματώνουν αυστηρές κυρώσεις που φτάνουν μέχρι και τη μείωση του 25% του 

ημερήσιου επιδόματος σε περιπτώσεις απόρριψης θέσεων απασχόλησης χωρίς 

επαρκή βάση αιτιολόγησης (Köhler et al. 2008:281). Στο επίπεδο των επιδομάτων 

κοινωνικής πρόνοιας, η Αυτοδιοίκηση που είναι υπεύθυνη για την καταβολή τους και 

την εν γένει διαχείρισή τους προσδοκά από τους παραλήπτες να προβαίνουν «σε 

                                                 
278 Για μια αναλυτική συζήτηση για το περιεχόμενο της ενεργοποίησης βλ. ανάμεσα σε άλλα Hvinden 
and Johansson (2007), Van Berkel and Hornemann Møller (2002). 
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ενέργειες ώστε να στηρίξουν τους εαυτούς τους»,279 καθώς επίσης και να 

συμμετάσχουν σε προγράμματα ενεργητικών πολιτικών τα οποία όμως διακρίνονται 

για τη διαφοροποίηση δυνατοτήτων που παρέχουν αναλόγως της αυτοδιοίκησης που 

τα προσφέρει. 

Ωστόσο οι Hviden και Johansson (2007), εκτιμούν ότι η έμφαση στα ενεργά 

στοιχεία του πολίτη εντοπίζεται περισσότερο στα άτομα των άκρων της αγοράς 

εργασίας σε σχέση με τους εργαζόμενους με σχετικά σταθερά βιογραφικά. Με σαφή 

διάκριση να σημειώνεται ανάμεσα σε αυτούς που δικαιούνται επιδόματα ανεργίας, 

επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας και τις διακρίσεις και τις κυρώσεις που συνοδεύουν 

έκαστο εξ αυτών. 

Σωστά όμως επισημαίνεται ότι η τάση ενεργοποίησης έστω και στα άκρα δίνει τη 

δυνατότητα να τεθούν ο κοινωνικός αποκλεισμός και η περιθωριοποίηση στο 

θεματολόγιο πολιτικής, μεταβάλλοντας παράλληλα το σχεδιασμό αντιμετώπισης από 

μια παθητική διανομή επιδομάτων σε μια παροχή νέων ευκαιριών για τους ανέργους 

(Köhler et al. 2008:291). Η αύξηση των σχετικών επιπέδων απασχόλησης είτε 

μερικού χαρακτήρα είτε ορισμένου χρόνου (βλ. πίνακα 7.31) που υπερβαίνει κατά 

πολύ τους αντίστοιχους ενωσιακούς μέσους επισημαίνει τη ανάγκη να δοθεί πλέον 

έμφαση στις λιγότερο προστατευμένες περιοχές της εργασίας.  

Πίνακας 7.31 Οι σουηδικές επιδόσεις ευέλικτης εργασίας συγκριτικά με το μέσο ευρωπαϊκό όρο (%), 

(1999-2008)280 

 
 

99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007  2008 

Persons employed 
part-time Sweden 

19.7  19.5  21.1  21.5  22.9  23.6  24.7  25.1  25.0 26.6 

EU 27 15.9  16.2  16.2  16.2  16.5  17.2  17.8  18.1  18.2 18.2 
Employees with a 
contract of limited 
duration Sweden 

 
16.5  

 
15.8  

 
15.3  

 
15.2  

 
15.1  

 
15.5  

 
16.0  

 
17.3  

 
17.5 

 
16,1 

EU 27 11.8  12.3  12.4  12.3  12.7  13.3  14.0  14.4  14.5 14.0 

Πηγή: Eurostat   
 

                                                 
279 Η παραπάνω πρόταση εντοπίζεται στο τέταρτο τμήμα του τέταρτου κεφαλαίου της SFS 2001:453 The 
Social Service Act του 1998 ενδεικτική του τρόπου προσέγγισης των πολιτικών απασχόλησης  
280 Eurostat 2009 Persons employed part-time - Total - (% of total employment) 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00159&plugi
n=1 
Eurostat 2009 Employees with a contract of limited duration (annual average) - (% of total number of 
employees)  
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00073&plugi
n=1  
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Επιπλέον, η εκχώρηση αρμοδιοτήτων στην Αυτοδιοίκηση έστω και σε επίπεδο 

επιδομάτων κοινωνικής πρόνοιας και συγκρότησης επικουρικών προγραμμάτων 

κατάρτισης συμβάλλει σε μια μερική αλλαγή διακυβέρνησης με τάσης αποκέντρωσης 

των εργασιακών πολιτικών (Finn 2000) μιας καταρχήν συγκεντρωτικής σουηδικής 

πολιτικής απασχόλησης. 

Έτερη συνιστώσα των αλλαγών αποτελεί η ευρεία χρήση εργαλείων πολιτικής 

του κοινωνικού κράτους. Εν αντιθέσει με τον ιταλικό σχεδιασμό που εξαντλείται σε 

μια κατά βάση ατελή προσέγγιση της πολιτικής απασχόλησης στη βάσει των 

ρυθμίσεων απελευθέρωσης, στη σουηδική περίπτωση κινητοποιούνται συνιστώσες 

της οικονομίας και του κοινωνικού κράτους προκειμένου να ανταπεξέλθει το 

πρότυπο της απασχόλησης στους ταχείς μετασχηματισμούς της αγορά εργασίας. 

Μελετώντας τα Κείμενα των Προϋπολογισμών 2007, 2008, (Budget Statement and 

Summary 2007,2008) καθώς και τα Εθνικά Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων (2006-

2008, 2008-2010) (National Reform Programmes 2006-2008, 2008-2010) μπορούμε 

να διαπιστώσουμε ότι ο σουηδικός σχεδιασμός κάνει ευρεία χρήση εργαλείων: 

 

(α) οικονομικής πολιτικής μέσω: 

 

• φορολογικών εκπτώσεων εισοδήματος από εργασία είτε για παραμονή σε θέσεις 

εργασίας είτε ως κίνητρα για είσοδο σε αυτή (in work tax credits) οι οποίες 

αφορούν χαμηλά εισοδήματα, συγκροτώντας συνθήκες όπου η απασχόληση 

αμείβεται καλύτερα (make work pay,)281 

• μείωσης των εισφορών των εργοδοτών για τους προσληφθέντες που απουσιάζουν 

μακοχρόνια από την αγορά εργασίας (new start jobs),282  

• διευκόλυνσης έναρξης επιχειρήσεων, απλοποίησης του καθεστώτος φορολόγησης 

των εταιρειών και μείωσης του διοικητικού κόστους που προκύπτει από 

κυβερνητικές ρυθμίσεις. 

 

(β) κοινωνικής πολιτικής μέσω: 

                                                 
281 Για τη χρήση των φορολογικών κινήτρων ο Προϋπολογισμός του 2008 κάνει λεπτομερή ανάλυση 
From the Budget Bill for 2008: Budget Statement and summary 
http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/09/05/18/d44289fd.pdf 
282 Για τη πολυδιάστατη χρήση του προγράμματος New Start Jobs ο Προϋπολογισμός 2008 κάνει 
λεπτομερή αναφορά From the Budget Bill for 2008: Budget Statement and summary  
http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/09/05/18/d44289fd.pdf 
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• ενσωματικών πολιτικών. Έχοντας ήδη αναλύσει τα προγράμματα ‘Job and 

Development Guarantee’, ‘New Start Jobs’ διαπιστώνουμε ότι με στόχο την 

καταπολέμηση του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας και τη μακροχρόνια 

παραμονή εκτός αυτής, οι σχεδιαστές δημόσιας πολιτικής προχωρούν σε 

διάρθρωση και υλοποίηση πολιτικής ενσωμάτωσης με τρεις βασικές διαστάσεις: 

την ταχύτερη επάνοδο από απουσία λόγω ασθένειας, 283 την ένταξη των 

μεταναστών και των νέων στην αγορά απασχόλησης, χωρίς ωστόσο να 

προχωρήσουμε σε ανάλυση των ιδιαιτέρως σημαντικών τελευταίων δύο πτυχών 

αφού αυτές θα αποτελέσουν ιδιαίτερο τμήμα της σύνδεσης ΕΣΑ και Σουηδίας στο 

κεφάλαιο που ακολουθεί,  

• πολιτικών ισότητας, με στόχο την διαρκή ενίσχυση των ποσοστών απασχόλησης 

των γυναικών,  

• εκπαιδευτικής πολιτικής. Η άρρηκτη σύνδεση της απασχόλησης με την κατάρτιση 

αποτυπώνεται στις δράσεις του εκπαιδευτικού συστήματος που πλέον 

προσανατολίζεται σε μια διαρκή κινητοποίηση. Η Σουηδία αποτελεί το κράτος 

μέλος με το υψηλότερο ποσοστό δια βίου μάθησης284 (βλ. πίνακα 7.33). Γίνεται 

κατανοητό ότι αν και η δια βίου μάθηση σχετίζεται με την απαίτηση για 

ενεργητικό χαρακτήρα του πολίτη ωστόσο προκειμένου αυτή να υλοποιηθεί 

χρειάζονται οι απαραίτητες υποδομές. 

 

(γ) διοικητικών παρεμβάσεων μέσω μεταρρυθμίσεων. Έχοντας ήδη αναλύσει τις 

αναδιαρθρώσεις και τη σύσταση της Εθνικής Υπηρεσίας Απασχόλησης, θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι εν αντιθέσει με την ιταλική περίπτωση oπου οι αντίστοιχες Δημόσιες 

Υπηρεσίες Απασχόλησης μέσω της διαδικασίας της περιφεριοποίησης ενσωμάτωσαν 

και τις δυσλειτουργίες και τις ανισότητες των περιφερειών, η σουηδική περίπτωση 

προχώρησε όχι μόνο σε εξορθολογισμό των διοικητικών λειτουργιών αλλά και στη 

διαρκή ενίσχυση τους κατά ποσοστό του ΑΕΠ που υπερβαίνει το αντίστοιχο ιταλικό 

(βλ. πίνακα 7.32). 

 

                                                 
283 Λεπτομέρειες για τη συγκεκριμένη συνιστώσα Budget Bill for 2008: Budget Statement and 
summary 
284 Ισχύει μέχρι και το 2007 καθώς για το 2008 δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφόρηση από τη Eurostat  
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Πίνακας 7.32 Δαπάνες για τις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης (%), ΕΕ, Ιταλία, Σουηδία                     

(1998-2007)285  

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Sweden 0.209 0.205 0.197 0.198 0.194 0.192 0.193 0.179 0.187 0.169 
Italy : : : : : : 0.044 0.039 0.014 0.014 
Πηγή: Eurostat  

Πίνακας 7.33 Δείκτης διά βίου μάθησης ως τμήμα του ενεργού πληθυσμού (%), ΕΕ, Ιταλία Σουηδία 

(1997-2008) 286 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
EU27 : : : 7.1 7.1 7.2 8.5 9.3 9.8 9.7 9.5 9.5 
Italy  4.6 4.8 5.5 4.8 4.5 4.4 4.5 6.3 5.8 6.1 6.2 6.3 
Sweden 25.0 : 25.8 21.6 17.5 18.4 31.8 32.1 33.4 32.0 32.4 : 
Πηγή: Eurostat 

 

7.3. Η διαφοροποίηση των εθνικών παραδειγμάτων πολιτικής 

απασχόλησης  

 

Οι μεταρρυθμιστικές διαδρομές που ακολουθούν τα δύο κοινωνικά κράτη 

διαφορετικού αναπτυξιακού προτύπου αφενός καταδεικνύουν ότι μετασχηματισμός 

της αγοράς εργασίας υφίσταται παντού και τα κοινωνικά κράτη έχουν διέλθει το 

Ρουβικώνα του ανασχεδιασμού ανεξαρτήτως επιδόσεων του παρελθόντος και 

αφετέρου επιβεβαιώνουν μια εκ των παραδοχών μας που αφορά τη διαφοροποίηση 

των μεταρρυθμιστικών σχεδιασμάτων που ακολουθούν οι διαφορετικοί τύποι 

κράτους πρόνοιας. Λαμβανομένων υπόψη των εθνικών ιδιαιτεροτήτων κατά την 

ανάλυση των εθνικών παραδειγμάτων μπορέσαμε να διακρίνουμε την ύπαρξη ενός 

κεντρικού πυρήνα αλλαγών που συνδέεται με τέσσερις βασικές τάσεις: 

 

(α) την αυξανόμενη τάση για στοχευμένη και εξατομικευμένη δράση, 

(β) ως άμεση συνέπεια της παραπάνω λογικής την αυξανόμενη χρήση εργαλείων 

πολιτικής για αυτό το σκοπό (συμβουλευτική, εργασιακή εμπειρία, επιδοτήσεις 

θέσεων απασχόλησης) με στόχο την ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας, 

                                                 
285 Eurostat 2009 Public Expenditure on labour Market Policies Category 1 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&init=1&pcode=tps00
076&language=en 
286 Eusrostat 2009 Life long learning  
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsiem080&plugi
n=1 
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(γ) την αυξανόμενη χρήση κυρώσεων και εξάρτησης απόδοσης των επιδομάτων 

με συγκεκριμένες υποχρεώσεις, 

(δ) την υιοθέτηση της «συμβασιοποίησης» ως βάση για τη δόμηση και 

νομιμοποίηση των παρεμβάσεων, καθώς και τη χρήση του όρου «κατάλληλη 

εργασία». 

 

Οι παραπάνω τάσεις στην ουσία καταδεικνύουν την ύπαρξη δύο αντιφατικών 

φαινόμενων: αφενός της προώθησης των ευέλικτων επιλογών που ανταποκρίνονται 

στις ατομικές ανάγκες και αφετέρου τον αυξανόμενο ρόλο των κυρώσεων και του 

καταναγκαστικού χαρακτήρα στα κίνητρα που δίδονται στους ανέργους προς 

εργασία.  

Ο θεματικός πυρήνας αναπτύσσεται στα εθνικά περιβάλλοντα που όμως 

διαφοροποιούνται οι επιλογές που τον υποστηρίζουν. Παρατηρούμε ότι το εθνικό 

παράδειγμα της Ιταλίας επιλέγει την οδό της «ήσσονος» διαδρομής που εστιάζει 

περισσότερο στην περικοπή δαπανών και στην προώθηση της ευελιξίας μέσω της 

απελευθέρωσης της αγοράς εργασίας, προκειμένου να ανταπεξέλθει επιτυχώς στα 

αιτήματα για αναπροσαρμογή εν όψει εξωτερικών προκλήσεων (παγκοσμιοποίηση, 

ανταγωνισμός) εσωτερικών πιέσεων (δημογραφικό, αποκλεισμός) και μη 

δημοσιονομικής επέκτασης (Σύμφωνο Σταθερότητας, τάση για περιορισμό δαπανών 

γενικώς). Η «ήσσονα» διαδρομή στοχεύοντας στις ευέλικτες αγορές εργασίας και 

στην ενεργοποίηση στηρίζεται κατά βάση σε κοινωνικές μεταρρυθμίσεις αρνητικού 

χαρακτήρα που προσανατολίζονται στη μείωση των δαπανών και την απελευθέρωση 

της απασχόλησης μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων. Το συγκεκριμένο παράδειγμα 

αποφεύγοντας να προχωρήσει σε ευρύτερες μεταρρυθμίσεις ως συνέπεια της 

θεσμικού «ακίνητου» του Pierson (1998), παρουσιάζεται να συμφωνεί με την 

εκτίμηση ότι ο τύπος του μεσογειακού κοινωνικού κράτους κατά την αναπροσαρμογή 

του και υπό το βάρος των ανεπαρκειών του τείνει να πλησιάζει εγγύτερα προς την 

αγγλοσαξωνική ευελιξία. 

Στον αντίποδα το εθνικό παράδειγμα της Σουηδίας δείχνει να ακολουθεί ένα πιο 

διευρυμένο μεταρρυθμιστικό θεματολόγιο. Αντιμετωπίζοντας προβλήματα 

ενσωμάτωσης και αποκλεισμού από την αγορά εργασίας ευάλωτων ομάδων όπως οι 

νέοι και οι μετανάστες πρώτης αλλά και δεύτερης γενιάς (τα οποία θα μελετήσουμε 

ως παραδείγματα εξευρωπαϊσμού στο κεφάλαιο που ακολουθεί), επιχειρεί να 

ανταπεξέλθει στις προκλήσεις κάνοντας ευρύτερη χρήση εργαλείων πολιτικής. 
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Ακολουθεί τη βέλτιστη αλλά μακρά διαδρομή που ορίζεται από τους εξής 

«σταθμούς»: κοινωνική ασφάλιση, ενεργητικές αγορές εργασίας, εκπαιδευτικό 

σύστημα, αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών Απασχόλησης, συντονισμός δημόσιας 

πολιτικής με οριζόντια ενσωμάτωση της πολιτικής απασχόλησης, επανασχεδιασμός 

στο πρότυπο των ευέλικτων αγορών εργασίας υπό τους πυλώνες της κοινωνικής 

δικαιοσύνης και αποτελεσματικότητας Η σουηδική επιλογή δείχνει να αποτελεί 

μετουσίωση της λογικής περί αναπροσαρμογής διαστάσεων του κοινωνικού κράτους 

που πριν είχαν υπερβολικό χαρακτήρα και επιστροφής στον αμιγώς ενεργητικό 

χαρακτήρα του σκανδιναβικού προτύπου. Η τελευταία παρατήρηση δείχνει να 

επιβεβαιώνεται στον ακόλουθο απόσπασμα του Σουηδικού Προϋπολογισμού 2008: 

 

Για να διατηρήσουμε αποτελεσματικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης 

εν όψει δύσκολων δημογραφικών καταστάσεων αυτά θα πρέπει να 

λειτουργήσουν στη βάση του αρχικού τους σχεδιασμού. Καθίσταται 

σημαντικό οι μεταβιβαστικές πληρωμές να αποδίδονται μόνο σε αυτούς 

που πραγματικά δικαιούνται τα επιδόματα. Κατά αυτό τον τρόπο 

διασφαλίζεται παράλληλα και η νομιμοποίηση των ασφαλιστικών 

συστημάτων (Budget Bill 2008:8). 

 

Κατά την άποψη της παρούσας έρευνας, η επιλογή των διαφορετικών 

κατευθύνσεων τείνει να είναι απότοκο δύο παραγόντων, της εσωτερικής πολιτικής 

προτεραιότητας και του εύρους και της ευρωστίας του κοινωνικού κράτους. Ο ρόλος 

της πολιτικής προτεραιότητας θα αναλυθεί στο κεφάλαιο που ακολουθεί, αναφορικά 

με το εύρος και την ευρωστία του κοινωνικού κράτους τείνει να διαμορφώνεται μια 

σχέση ευθέως ανάλογη με το εύρος των μεταρρυθμίσεων. Όσο πιο ανεπτυγμένο το 

επίπεδο του κοινωνικού κράτους τόσο διευρύνεται η βάση των μεταρρυθμίσεων με 

στόχο να εξακολουθεί να υφίσταται η ευρωστία του. Η αναλογική σχέση προκύπτει 

ως αποτέλεσμα δύο βασικών συνιστωσών δυνάμεων: 

 

• εξ ορισμού όσο μεγαλύτερο το εύρος και η ευρωστία τόσο περισσότερα και τα 

διαθέσιμα προς αυτό μέσα (αναλογικότητα μέσων και επιπέδου). 

•  της ανάγκης διατήρησης του υψηλού επιπέδου για τρεις βασικούς λόγους: (α) 

λειτουργική χρησιμότητα ως βάση απορρόφησης των έντονων κραδασμών της 

μεταβιομηχανικής αγοράς εργασίας και στήριξης πρωτοβουλιών σε περιόδους 
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οικονομικής μεγέθυνσης, (β) αποφυγής ρήξης με το στενό του πυρήνα που 

πυροδοτεί ανεξέλεγκτες καταστάσεις, (γ) της συνειδητοποίησης εκ μέρους των 

σχεδιαστών αφενός ότι βασική πηγή χρηματοδότησης για τη στήριξη των 

λειτουργιών των κοινωνικών υπηρεσιών αποτελεί το εισόδημα από την ατομική 

απασχόληση και αφετέρου ότι όσο διευρύνεται το χάσμα μεταξύ του εισοδήματος 

από την απασχόληση και του εισοδήματος που προκύπτει από τις μεταβιβαστικές 

πληρωμές του κοινωνικού κράτους τόσο περισσότερο τα άτομα εκτός αγοράς 

εργασίας υφίστανται συρρικνώσεις εισοδημάτων. Ευνόητο καθίσταται ότι όσο πιο 

αναπτυγμένο είναι το επίπεδο του κοινωνικού κράτους τόσο πιο έντονη είναι η 

συνειδητοποίηση των παραπάνω δεδομένων.  

 

Η ανάγκη που διατυπώθηκε παραπάνω και η συνειδητοποίηση της θέτει την 

αντιμετώπιση της απασχόλησης και του αποκλεισμού σε βασική προτεραιότητα με 

ευρεία κινητοποίηση μέσων. Οι παραπάνω θέσεις του γράφοντος αποτυπώνονται 

ευκρινώς αν προσεγγίσουμε τις ποιοτικές διαφοροποιήσεις των εθνικών 

παραδειγμάτων ως προς τη λογική που υιοθετούν.  

Αν και παρατηρούμε ότι οι δαπάνες των πολιτικών των αγορών εργασίας στο 

σύνολό τους συρρικνώνονται και στις δύο περιπτώσεις των εθνικών παραδειγμάτων, 

ωστόσο μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι η συρρίκνωση εμφανίζει ποιοτικές 

διαφοροποιήσεις. Κατά την τετραετία 2004-07, εντοπίζουμε ότι στο σύνολό τους οι 

πολιτικές για την απασχόληση (παθητικές πολιτικές, ενεργητικές πολιτικές και 

διοικητικά κόστη των Υπηρεσιών Απασχόλησης) υποχωρούν στην εθνική περίπτωση 

της Σουηδίας από το 2,465% του ΑΕΠ (2004) στο 1,741% (2007), ενώ στην 

αντίστοιχη περίοδο η κάμψη των δαπανών στο ιταλικό εθνικό παράδειγμα έχει ως 

άκρα το 1,32% (2004) και το 1,096% (2007) του ΑΕΠ (βλ. πίνακες 7.26 και 7.17 

αντιστοίχως).287 Αν και η διαφορά στην περίπτωση της Σουηδίας είναι ελαφρώς 

μεγαλύτερη ωστόσο θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τρεις παράγοντες (α) το ήδη 

υψηλότερο επίπεδο παροχής υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας αφού οι ιταλικές 

κατά κεφαλήν δαπάνες κοινωνικής προστασίας είναι μόλις το 59,6% των αντίστοιχων 

σουηδικών (βλ. πίνακα 7.34), (β) τη μεγαλύτερη αύξηση του σουηδικού ΑΕΠ που 

κατά μέσο όρο αναπτύσσεται στο 3,525% σε σχέση με το ιταλικό που κυμαίνεται στο 

                                                 
287 Eurostat 2009 Public expenditure on labour market policies, by type of action - % of GDP 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00076&plugi
n=1 
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1,45% αλλάζοντας το λόγο καθαρών δαπανών προς το ΑΕΠ και (γ) τα μεγαλύτερα 

ποσοστά απασχόλησης της σουηδικής περίπτωσης που «αφαιρούν» δαπάνες αφού 

μεγαλύτερο τμήμα του εργατικού δυναμικού είναι πλέον στην αγορά εργασίας. 

Επιπλέον, στο εθνικό παράδειγμα της Σουηδίας ένα μεγάλο μέρος της μείωσης των 

δαπανών οφείλεται σε αλλαγή της επιδοματικής πολιτικής παθητικού χαρακτήρα που 

είχε αναπτυχθεί κατά τη δεκαετία του 1980 και μετά την κρίση του 1990 και στον 

εξορθολογισμό των δαπανών που σχετίζονταν με υπερβολή στις διαστάσεις του 

κοινωνικού προτύπου της προστασίας. Ενώ το 1998, οι δαπάνες για επιδόματα και 

πρόωρες αποχωρήσεις αφορούσαν το 1,787% ΑΕΠ στο τέλος του 2007 αυτές 

αφορούσαν το 0,665% του ΑΕΠ. Στο αντίστοιχο διάστημα οι δαπάνες αυτές στο 

ιταλικό εθνικό παράδειγμα στην ουσία παρέμεναν σταθερές από το 0,739% (1998) 

στο 0,712% (2007).288  

Παρατηρούμε ότι στο επίπεδο των ενεργητικών πολιτικών οι συμπεριφορές 

διαφοροποιούνται, αφού στο ιταλικό εθνικό παράδειγμα μετά τις μεταρρυθμίσεις 

Biagi το 2003 σημειώνεται συνεχή κάμψη (όλη την πενταετία 2003-2007) των 

δαπανών για τις ενεργητικές πολιτικές που υποδηλώνει ότι η έμφαση στην ευελιξία 

συνδεόταν κατά βάση με την απελευθέρωση της αγορά εργασίας και πολύ λιγότερο 

με ουσιαστικά μέτρα που προωθούν την απασχόληση και σχετίζονται με την 

ολοκληρωμένη αντίληψη των ενεργητικών πολιτικών και της έννοιας της 

ευελισφάλειας. Κατά την περίοδο 2003-07, οι δαπάνες από το 0,701% του ΑΕΠ 

κατέρχονται στο 0,37%, μείωση που αντιστοιχεί στο 47,2%, όταν στο αντίστοιχο 

διάστημα στη Σουηδία διαπιστώνεται ελάχιστη μείωση της τάξης του 10,1% από το 

1,010% (2003) στο 0,907% (2007) με ενδιάμεση αύξηση στα έτη 2005, 2006.289 

Ευνόητο καθίσταται ότι το ήδη υψηλό επίπεδο κοινωνικού κράτους στο σουηδικό 

παράδειγμα δίνει μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων στους σχεδιαστές προκειμένου να 

αναδιαρθρώσουν και να «θεραπεύσουν» τις αρρυθμίες του, σε σχέση με το 

αντίστοιχο ιταλικό. Για παράδειγμα, με τη διαφορά του κινδύνου φτώχειας μετά τις 

μεταβιβαστικές πληρωμές το 2008 να είναι σχεδόν διπλάσια (20% στην Ιταλία έναντι 

                                                 
288 Eurostat 2009 Public expenditure on labour market policies, by type of action - % of GDP 
Categories 8-9 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&init=1&pcode=tps00
076&language=en 
289 Eurostat 2009 Public expenditure on labour market policies, by type of action - % of GDP 
Categories 2-7 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&init=1&pcode=tps00
076&language=en 
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12% στη Σουηδία) σε «βάρος» του ιταλικού εθνικού παραδείγματος και τις σουηδικές 

κατά κεφαλή δαπάνες κοινωνικής προστασίας 67,6% υψηλότερες σε σχέση με τις 

αντίστοιχες ιταλικές, οι δυνατότητες σαφώς είναι διαφοροποιημένες.290 

Ωστόσο κοινό τόπο και των δύο προσπαθειών αποτελεί η πρόθεση διατήρησης 

του επιπέδου κοινωνικής προστασίας που γίνεται εμφανής στους πίνακες 7.34 και 

7.35 που αφορούν τις δαπάνες κοινωνικής προστασίας. Παρατηρούμε ότι και στα δύο 

εθνικά παραδείγματα επιδιώκεται μια διατήρηση του επιπέδου λαμβανομένων υπόψη 

της ύπαρξης αναντίρρητα επιμέρους μείωσης δαπανών αλλά και πολιτικών 

εσωτερικών αναδιαρθρώσεων. Η παραπάνω παρατήρηση έρχεται σε ευθυγράμμιση 

και με τις παρατηρήσεις για την «οπισθοχώρηση» ή τον «ανασχεδιασμό» του 

κοινωνικού κράτους στην εποχή της μόνιμης λιτότητας τoυ Pierson, στο πρώτο 

κεφάλαιο του οδοιπορικού μας. 

 

Πίνακας 7.34 Δαπάνες κοινωνικής προστασίας κατά κεφαλή /EUR, ΕΕ, Ιταλία, Σουηδία (1998-

2007)291 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
EU27 : : : : : : : 5630.6 5714.7 5725.9  
1.Luxembourg 9190.7 9828.0 9876.2 10463.4 11319.1 12079.9 12449.5 12815.0 13029.7 13114.1 
2.Denmark  9195.3 9391.4 9384.3 9555.3 9802.6 10246.4 10497.2 10614.8 10578.9 10660.6 
3.Sweden 8186.4 8532.3 9052.8 8504.4 8990.7 9471.1 9599.4 9533.3 9724.0 9744.2 
4.Netherlands 6739.8 6868.4 6923.4 7073.5 7381.2 7545.3 7689.1 7722.0 8333.2 8380.4 
5.France 6697.8 6931.0 6990.1 7119.4 7430.3 7596.9 7804.6 7946.2 8032.0 8007.3 ( 
6.Austria 6957.2 7361.7 7364.7 7480.6 7712.9 7825.1 7867.8 7884.1 8004.3 7981.9 
7.Belgium 6265.9 6514.1 6513.7 6720.5 7008.1 7330.9 7552.6 7701.7 7948.9 7908.2 
8.Finland 6457.3 6508.6 6403.0 6543.6 6772.0 7113.9 7356.1 7544.7 7721.9 7826.6 
9.UK 5985.3 6251.5 7184.9 7312.9 7159.5 6744.6 7144.0 7285.4 7499.1 7290.5 
10.Germany 6956.7 7226.8 7349.0 7414.9 7580.7 7631.1 7522.8 7507.1 7427.0 7408.3 
11.Ireland 3488.6 3683.2 3835.1 4320.1 5288.2 5504.6 5757.0 6033.7 6325.5 6561.3 
12.Italy 4940.2 5080.6 5168.7 5328.3 5430.9 5513.9 5585.2 5641.1 5721.8 5811.7 
Η κατάταξη λαμβάνει χώρα με βάση την τελευταία επίδοση (2007) 
Πηγή: Eurostat 

 

 

                                                 
290 Eurostat 2009 At-risk-of-poverty rate after social transfers by gender - % 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsisc030&plugin
=1 
291 Eurostat 2009 Total expenditure on social protection per head of population. ECU/EUR  
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00099&plugi
n=1 
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Πίνακας 7.35 Δαπάνες κοινωνικής προστασίας ως τμήμα του ΑΕΠ (%), ΕΕ, Ιταλία Σουηδία                 

(1996-2007)292 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
EU27 : : : : : : : : :   
1.France 30.6 30.4 30.1 29.9 29.5 29.6 30.4 30.9 31.3 31.4 31.1 30.5 
2.Belgium 28.0 27.4 27.1 27.0 26.5 27.3 28.0 29.1 29.3 29.7 30.1 29.5 
3.Sweden 33.1 32.2 31.4 31.0 30.1 30.8 31.6 32.5 32.0 31.5 30.7 29.7  
4.Netherlands 29.6 28.7 27.8 27.1 26.4 26.5 27.6 28.3 28.3 27.9 29.3 28.4 
5.Denmark 31.2 30.1 30.0 29.8 28.9 29.2 29.7 30.9 30.7 30.2 29.1 28.9 
6.Germany 29.4 28.9 28.9 29.2 29.3 29.4 30.1 30.4 29.8 29.7 28.7 27.7 
7.Austria 28.9 28.8 28.5 29.0 28.4 28.8 29.2 29.7 29.3 28.8 28.5 28.0 
8.Italy 24.3 24.9 24.6 24.8 24.7 24.9 25.3 25.8 26.0 26.3 26.6 26.7 
Η κατάταξη λαμβάνει χώρα με βάση την τελευταία επίδοση (2007) 
Πηγή: Eurostat 

 

Υπό αυτά τα δεδομένα το σουηδικό εθνικό παράδειγμα προχωρεί σε μια πιο 

ευρεία μεταρρυθμιστική προσπάθεια σε σχέση με το ιταλικό που περιορίζει την 

δυναμική του σε μια κατά βάση προσέγγιση απελευθέρωσης της αγοράς. 

Έχοντας διαπιστώσει κρίσιμα σημεία για τη σχέση επιπέδου κοινωνικού κράτους 

και μεταρρυθμίσεων, στο κεφάλαιο που ακολουθεί συνδέοντας την ΕΣΑ με τα εθνικά 

παραδείγματα μεταρρυθμίσεων θα διακριβώσουμε το ρόλο του εξευρωπαϊσμού στην 

προώθηση και την νομιμοποίηση των αλλαγών, ολοκληρώνοντας την αρχική μας 

υπόθεση περί αξιακού και επιχειρησιακού εξευρωπαϊσμού και της σύνδεσής του με 

το επίπεδο του κοινωνικού κράτους. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
292 Eurostat 2009 Total Expenditure on Social Protection 30.05.2009 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00098&plugi
n=1 
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8. Η οργάνωση και η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής 

Στρατηγικής για την Απασχόληση στα εθνικά παραδείγματα 

της Ιταλίας και Σουηδίας  

 

8.1. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση και η 

περιπτωσιολογική μελέτη της Ιταλίας   

 

Η μελέτη της διάδρασης της ΕΣΑ και της ιταλικής πολιτικής απασχόλησης 

καταδεικνύει ότι αυτή υπήρξε το αποτέλεσμα μιας όσμωσης τριών βασικών 

στοιχείων: της ανάδυσης μιας επιστημικής κοινότητας με σαφείς ενωσιακές 

αναφορές, των εγχώριων πολιτικών προτεραιοτήτων που στόχευαν σε μια ευέλικτη 

αγορά εργασίας και της διασύνδεσης της ιταλικής πολιτικής απασχόλησης με το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) που ενδυναμώθηκε με την περιφεριοποίηση της 

εθνικής πολιτικής απασχόλησης. 

 

8.1.1. Η οργάνωση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση στο 

εγχώριο επίπεδο 

  

Αναμφίβολα, η αναγκαιότητα ευθυγράμμισης εγχώριας διοικητικής μηχανής με τους 

διακηρυγμένους πολιτικούς στόχους της ΕΣΑ και τα διοικητικά προαπαιτούμενα 

(μηχανισμοί παρακολούθησης, ελέγχου και αξιολόγησης) προκάλεσε σειρά 

προβλημάτων. Η ΕΣΑ δομημένη σε πρότυπα αγγλοσαξωνικά και σκανδιναβικά, 

απαιτούσε ένα αποτελεσματικό συνδυασμό μέτρων ενεργητικού χαρακτήρα και 

ικανών υπηρεσιών απασχόλησης, που βρισκόταν σε αντίθεση με το πρότυπο της 

ιταλικής πολιτικής απασχόλησης και αγοράς εργασίας που χαρακτηρίζονταν μέχρι το 

τέλος της δεκαετίας του 1990 από την κυριαρχία των παθητικών πολιτικών και μια 

γραφειοκρατική δομή του Υπουργείου Απασχόλησης που λειτουργούσε υπό 

συνθήκες εσωτερικού κατακερματισμού και έλλειψη μηχανισμών επίλυσης 

προβλημάτων και ex post αξιολόγησης. Οι Ferrera, Saachi (2004:5), παρατηρούν ότι 
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η έναρξη της ΕΣΑ, βρήκε την ιταλική γραφειοκρατία εν τη απουσία ενός θεσμικού 

μηχανισμού συλλογής και ανάλυσης δεδομένων, ικανού να διαγνώσει τις υπάρχουσες 

προκλήσεις και να επεξεργαστεί λύσεις σε ανάλογο μήκος κύματος με τις 

κατευθυντήριες γραμμές τις ΕΣΑ. 

Άμεσο αποτέλεσμα της παραπάνω ανεπάρκειας ήταν το γεγονός ότι τα Εθνικά 

Σχέδια Δράσης (ΕΣΔ) από την έναρξη της ΕΣΑ μέχρι και το 2002 καταρτίζονταν 

κατά κύρια βάση από ad hoc επιτροπές εμπειρογνωμόνων.293 Η κατάσταση αυτή 

άλλαξε σε πρώτο βαθμό το 2001, με τη θέσπιση της ειδικής διοικητικής μονάδας της 

Ομάδας Παρακολούθησης εντός του Υπουργείου, με στόχο τη συλλογή στοιχείων για 

τις τάσεις της αγοράς εργασίας και των αποτελεσμάτων των υιοθετούμενων 

πολιτικών. Η Ομάδα Παρακολούθησης λειτουργούσε εν είδει διυπηρεσιακής 

επιτροπής διοικητικών παραγόντων που θεσμικά υπάγονταν σε διαφορετικές 

Διευθύνσεις και Υπουργεία. Το ΕΣΔ του 2001 ήταν το τελευταίο που συντάχθηκε 

από ad hoc επιτροπή σε συνεργασία όμως με τη Ομάδα Παρακολούθησης. Σε 

δεύτερο βαθμό, η μετάβαση από τις ad hoc επιτροπές σε μια stricto sensu εσωτερική 

διοικητική διαδικασία ολοκληρώθηκε το 2002, όπου πλέον η κατάρτιση του Εθνικού 

Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση τελεί υπό τη διαχείριση του Υπουργείου 

απασχόλησης και ειδικότερα υπό τη Γενική Διεύθυνση Αγοράς Εργασίας.  

Η άμεση αντανάκλαση αυτής της διαρθρωτικής αλλαγής μπορεί να παρατηρηθεί 

στο επίπεδο της αντιπροσώπευσης στην Επιτροπή Απασχόλησης (Employment 

Committee, EMCO). Παρατηρούμε ότι τα δύο βασικά μέλη της Επιτροπής 

προέρχονται από το Υπουργείο Απασχόλησης, το τρίτο από τη Γενική Διεύθυνση 

Αγοράς Εργασίας του ιδίου Υπουργείου και το τέταρτο από την ISFOL.294 Υπό αυτές 

τις συνθήκες, η ιταλική τοποθέτηση στην Επιτροπή Απασχόλησης σε επίπεδο 

πολιτικής γίνεται αντικείμενο συντονισμού εντός του Υπουργείου, με την Τεχνική 

Γραμματεία του Υπουργού και τη Γενική Διεύθυνση για την Αγορά Εργασίας να 

υπέχουν τους κύριους ρόλους της διαμόρφωσης και της τεχνικής διάστασης της 

πολιτικής απασχόλησης αντιστοίχως. 

Με την επανεκκίνηση της ΣτΛ το 2005 και την υιοθέτηση των Εθνικών 

Προγραμμάτων Μεταρρυθμίσεων που αντικατέστησαν τα Εθνικά Σχέδια Δράσης, ο 

                                                 
293 Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavatori (ISFOL), Istituto Nazionale di 
Satistica (ISTAT), Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) 
294EMCO Member list 2009 
 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=115&langId=en&moreDocuments=yes accessed 09.03.2009 
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συντονισμός της όλης διαδικασίας των ΕΠΜ πραγματοποιείται από το Τμήμα των 

Κοινοτικών Πολιτικών που υπάγεται στην Προεδρία του Συμβουλίου.295  

 

Το Τμήμα των Κοινοτικών Πολιτικών επιβλέπει τη σύνταξη του Εθνικού 

Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων (πριν και κατά τη διάρκεια της 

υλοποίησης), καθώς και τις δράσεις των Υπουργείων που είναι υπεύθυνα για 

τις διαφορετικές πτυχές του προγράμματος.296 

 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να γίνουν τρεις βασικές παρατηρήσεις αναφορικά με 

την κατάρτιση των ΕΠΜ, που συνδέονται όπως θα δούμε στη συνέχεια, με την 

πορεία του εξευρωπαϊσμού στο πεδίο της απασχόλησης:  

 

Πρώτον, θεσμικά υφίσταται μια εσωτερική αναδιοργάνωση σε επίπεδο 

Υπουργείου Απασχόλησης αξιοσημείωτη μεν ως προς την αναβάθμιση των θεσμικών 

ικανοτήτων (Ferrera and Saachi 2004), χωρίς όμως να συγκροτηθεί ex novo 

συγκεκριμένη υπηρεσία για τα Εθνικά Σχέδια Δράσης/EMΠ. Η τακτική αυτή 

ακολουθείται και σε κεντρικό επίπεδο συντονισμού, όπου το Τμήμα για τις 

Κοινοτικές Πολιτικές συγκροτημένο από το 1987 προϋπήρχε της ΕΣΑ και άρα η 

τελευταία δεν συνδέεται με θεαματικές αλλαγές που να συνδέονται με τη συγκρότηση 

νέων θεσμών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η διαπίστωση της αναβάθμισης των 

θεσμικών χωριτικοτήτων είναι κοινός τόπος αντίληψης στο σύνολο των ερωτηθέντων 

που απασχολούνται στο Υπουργείο και κάνουν ιδιαίτερη αναφορά σε αυτήν.297 

Δεύτερον, η συνταγματική αναθεώρηση του Μαρτίου 2001 (Heading V, 

Constitutional Law 3/2001), διακρινόμενη από έντονα ομοσπονδιακά χαρακτηριστικά 

και εκχωρώντας αρμοδιότητες για την αγορά εργασίας στις περιφέρειες, προκάλεσε 

προβλήματα συντονισμού μεταξύ κράτους και περιφερειών. Με τις σχετικές 

μεταρρυθμίσεις, ενώ το κράτος διατηρεί την αρμοδιότητα αναφορικά με τις ρυθμίσεις 

για τις συμβάσεις εργασίας και το εργατικό δίκαιο, οι περιφέρειες καθίστανται 

                                                 
295 Συνέντευξη με A. Giuffrida, Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής Απασχόλησης (EMCO), 
Διεύθυνση Αγοράς Εργασίας, Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής, Ρώμη, 06.03.2009 
296 Συνέντευξη με L.Forlani, Μέλος της Επιτροπής Απασχόλησης  (EMCO), Υπουργείο Απασχόλησης 
και Κοινωνικής Πολιτικής, Ρώμη, 02.03.2009 
297 Συνέντευξη με L.Forlani, 02.03.2009, A. Giuffrida, 06.03.2009 
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υπεύθυνες για τη σύνταξη των περισσότερων σχεδίων για την απασχόληση.298 

Παρατηρείται ωστόσο το φαινόμενο, οι περιφέρειες να μην συμμετέχουν ουσιαστικά 

στη διαμόρφωση των θέσεων σε επίπεδο Επιτροπής Απασχόλησης, αλλά να 

διατηρούν καίρια θέση στη σύνταξη των ΕΠΜ: 

 

Πριν από τη υιοθέτηση του τριετούς Εθνικού Μεταρρυθμιστικού 

Προγράμματος –PICO (Piano Italiano per l’Innovazione, la Crescita e 

l’Occupazione)– από το Συμβούλιο Υπουργών, το ΕΠΜ πρέπει να περάσει 

πρώτα από τη Διάσκεψη Κράτους–Περιφέρειας.299  

 

Συνδετικοί κρίκοι ανάμεσα στα ΕΠΜ, στις περιφέρειες και την απασχόληση 

αποτελούν οι πόροι του (ΕΚΤ). Οι πόροι των ενεργητικών πολιτικών, όπως για 

παράδειγμα αυτοί που αφορούν την επαγγελματική κατάρτιση προέρχονται κατά 

βάση από το ΕΚΤ, με αποτέλεσμα οι περιφέρειες να συμμορφώνονται με τις 

ευρωπαϊκές κατευθύνσεις του Ταμείου δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις δράσεις του 

ΕΚΤ και στη σύνταξη των προγραμμάτων για την επαγγελματική κατάρτιση που 

αυτό χρηματοδοτεί. Δεν προκαλεί έκπληξη ο ιδιαίτερος ρόλος του ΕΚΤ ως βασικό 

μέσο διάθεσης οικονομικών πόρων. Υπό την τρέχουσα περίοδο 2007-2013, 

χρηματοδοτούνται συνολικά 116 προγράμματα-δράσεις του ΕΚΤ στις περιφέρειες, 

συνολικού ύψους 6,938,007,896 EUR (βλέπε πίνακα 8.1), με την Ιταλία να αποτελεί 

την τέταρτη χώρα μέλος σε εισροή πόρων από το ΕΚΤ.300 Σε ειδική ενότητα για την 

περιφερειακή πολιτική στο κείμενο της ιταλικής Έκθεσης Προόδου του 2009, 

επισημαίνεται ότι το 69% των πόρων που έχουν διατεθεί κατά την περίοδο 2000-2008 

αφορούσαν τις προτεραιότητες της ΣτΛ (National Reform Programme 

Implementation Report 2009:14). 

Πίνακας 8.1 Ιταλία: Σύνολο δαπανών Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, (2007-2013)  

Σύγκλιση 3,757,523,042.00 € 

Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα  3,180,484,854.00 € 

Σύνολο 6,938,007,896.00 € 

Πηγή:European Social Fund 

                                                 
298 Συνέντευξη με Ε. Rustichelli, Αναπληρωματικό μέλος Επιτροπής Απασχόλησης (EMCO), Εθνικό 
Ερευνητικό Ινστιτούτο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης ( ISFOL), Roma, 
05.03.2009 
299 Συνέντευξη με L.Forlani, 02.03.2009 
300 Europa European Social Fund Budget Result 
 http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/esf_budgets/results.cfm accessed 09.03.2009 
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Τρίτον, και σε παρόμοιο μήκος κύματος με την παραπάνω αναντιστοιχία κινείται 

και η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων. Οι μεταρρυθμίσεις της δεκαετίας του 1990 

ακολούθησαν την τακτική της τριμερούς διαπραγμάτευσης (Graziano 2007), δηλαδή 

της συμμετοχής όλων των κοινωνικών εταίρων στη λήψη αποφάσεων προκειμένου 

αυτές να τεθούν σε ισχύ. Μέθοδος με σαφή στόχο την απόκτηση διττής 

νομιμοποίησης (κοινωνικής και πολιτικής). Η τακτική αυτή δεν ίσχυσε στις 

μεταρρυθμίσεις Biagi του 2003 όπως ήδη αναφέραμε γεγονός που σηματοδότησε τη 

διάρρηξη της συναινετικής στρατηγικής. Δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί ότι οι 

κοινωνικοί εταίροι συμμετέχουν στη διαμόρφωση της εθνικής θέσης στην Επιτροπή 

Απασχόλησης, ενώ η παρουσία τους προβλέπεται στη διαδικασία του ΕΠΜ σε δύο 

συναντήσεις με τη συμμετοχή 37 μελών (PICO 2005-08, 2008-10). Είναι 

χαρακτηριστικό ότι η περιγραφή της συμμετοχής τους περιορίζεται σε μια απολύτως 

τυπική αναφορά, δηλωτική μιας τυπικής διαβούλευσης, στα επίσημα κείμενα Piano 

per l'Innovazione, la Crescita e l'Occupazione των περιόδων 2005-2008 και 2008-

2010. Θα πρέπει ωστόσο να παρατηρηθεί ότι οι συναντήσεις αυτές περισσότερο 

μπορούν να θεωρηθούν ως ευκαιρίες καταγραφής διαφωνιών των εταίρων μεταξύ 

τους και της κυβέρνησης με αυτούς και λιγότερο ως μέσο επίδρασης.301  

 

8.1.2 Ο εξευρωπαϊσμός δύο κατευθύνσεων, μελετώντας το «τι» του 

εξευρωπαϊσμού της ιταλικής πολιτικής απασχόλησης  

 

8.1.2.1. Ο εξευρωπαϊσμός από τη «βάση προς τα πάνω» 

 

Η ιταλική περίπτωση αποτελεί κατά την παρούσα έρευνα ένα πολύ καλό παράδειγμα 

μελέτης της διττής φύσης του εξευρωπαϊσμού, αφενός ως διαδικασία προώθησης των 

ιδιαίτερων εθνικών προτιμήσεων, όπου η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση προσλαμβάνεται 

ως πεδίο προώθησης ιδιαίτερων εθνικών θεμάτων, περίπτωση με σαφείς αναφορές 

στην πρόσληψη παιγνίου δύο επιπέδων (Moravcsik 1998) και αφετέρου ως 

περίπτωσης «ανεστραμμένης εικόνας» χρησιμοποιώντας τον όρο του Gourevitch 

(1978), με τη προσοχή να στρέφεται στο εγχώριο πεδίο και τις προκληθείσες εκεί 

αλλαγές.  

                                                 
301 Συνέντευξη με L.Forlani, 02.03.2009 
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Χρησιμοποιώντας το αναλυτικό πλαίσιο των Fabbrini και Piattoni,302 οι Ferrera, 

και Saachi (2005), διαπιστώνουν τον ενεργό ρόλο της ιταλικής πολιτικής ως προς την 

προώθηση των ιδιαίτερων της εθνικών προτιμήσεων στο πλαίσιο της ΕΣΑ από την 

έναρξη του τρίτου γύρου της Διαδικασίας του Λουξεμβούργου (2000), περίοδος που 

συμπίπτει και με τη μερική αναδιοργάνωση των εθνικών διοικητικών υπηρεσιών που 

αναλύσαμε στην προηγούμενη ενότητα. Η ιταλική κυβέρνηση επιχείρησε μια 

δραστηριοποίηση δύο επιπέδων, τόσο στη «φάση ανόδου» (προσδιορισμός των 

ευρωπαϊκών κατευθύνσεων απασχόλησης, περιεχόμενο της Κοινής Έκθεσης 

Προόδου), όσο και στη «φάση καθόδου» (εφαρμογή των ευρωπαϊκών κατευθύνσεων 

και του ΕΣΔ στο εσωτερικό, αξιολόγηση του ΕΣΔ), στρατηγική η οποία συνεχίζεται 

ως σήμερα.303 

Εκμεταλλευόμενη τη διαδικασία αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της πρώτης 

πενταετίας εφαρμογής της ΕΣΑ (2002), η ιταλική κυβέρνηση κατάφερε και 

προώθησε δύο βασικές της επιδιώξεις, την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και 

την αντιμετώπιση της περιφερειακής ανισότητας, δύο εκ των βασικών αδυναμιών που 

παρουσιάζει η ιταλική αγορά εργασίας. Στο κείμενο της ιταλικής αξιολόγησης της 

ΕΣΑ  (2002), γίνεται σαφής αναφορά στις βασικές ανεπάρκειες του γεωγραφικού 

ιταλικού Νότου, με έκκληση για μια συνδυασμένη οικονομική και κοινωνική δράση 

που θα υποστηρίξει την τοπική διάσταση. Εντοπίζουμε στο σχετικό κείμενο ότι οι 

Ιταλοί συντάκτες αφού προχωρούν σε μια βασική αξιολόγηση της επίδρασης της 

ΕΣΑ στην εθνική πολιτική απασχόλησης, στη συνέχεια διαπιστώνουν αδυναμίες της 

ΕΣΑ και διατυπώνουν σειρά προτάσεων προς ένα αναπροσαντολισμό της τελευταίας. 

Παρατηρούμε σχετικά για τις περιφερειακές διαρθρωτικές ανεπάρκειες:  
 

Η ΕΣΑ ενώ τονίζει την ανάγκη για μια οργανωμένη στρατηγική υποστήριξης 

της απασχόλησης και τη σπουδαιότητα του συγχρονισμού των δημόσιων 

πολιτικών, ωστόσο έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση σε συγκεκριμένες 

κατευθύνσεις, οι οποίες όμως δεν είναι απολύτως συμβατές με τη θεμελιώδη 

φύση των ιταλικών διαρθρωτικών προβλημάτων που συνδέονται με την 

                                                 
302 Οι Fabbrini και Piattoni ορίζουν ως επιτυχία δημόσιας πολιτικής την περίπτωση όπου απόφαση 
πολιτικής που αντανακλά ευρωπαϊκό ενδιαφέρον – συμφέρον μπορεί εντός της να διευθετήσει τις 
προτιμήσεις των Ιταλών δρώντων και αποτυχία όταν αυτό δεν συμβαίνει. Προκειμένου να 
προσδιορίζουν πότε αυτό συμβαίνει υιοθετούν ένα σχήμα τριών μεταβλητών (θεσμικές, συστημικές, 
στρατηγικές – ικανότητες) Fabbrini and Piattoni (2008)  
303 Η διαδικασίες «ανόδου» και «καθόδου» αποτελούν πλαίσιο πολιτικής δράσης του Τμήματος 
Κοινοτικών Πολιτικών όπως καθίσταται εμφανές από την σχετική επίσκεψη στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος http://www.politichecomunitarie.it/attivita/ accessed 10.03.2009 
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πραγματική αγορά εργασίας. Επιπλέον λίγη προσοχή έχει δοθεί στην 

περιφερειακή διάσταση των ιταλικών προβλημάτων απασχόλησης και στην 

αλληλεπίδραση μεταξύ της εφαρμογής των πολιτικών απασχόλησης και του 

οικονομικού και κοινωνικού πλαισίου των διαφορετικών περιφερειών. 

(Italian National Evaluation 2002:8). 
 

Ειδικότερα για τον ιταλικό Νότο και την ανάγκη συνδυασμένων παρεμβάσεων 

εντοπίζουμε: 
 

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά περιοχών του Νότου είναι τυπικά γνωρίσματα 

καθυστερημένων περιοχών, όπου για να επιταχυνθεί η αναπτυξιακή τους 

διαδικασία απαιτείται μια σειρά ολοκληρωμένων μέτρων οικονομικής 

πολιτικής. Η παραπάνω αντίληψη βρίσκεται πίσω από την προσπάθεια για 

επανεκκίνηση των ιταλικών αναπτυξιακών πολιτικών τοπικού χαρακτήρα. 

Ωστόσο αυτή η επανεκκίνηση δεν γίνεται αντιληπτή στο πλαίσιο της ΕΣΑ, η 

οποία παραμένει δογματική ως προς τις θεματικές της. Υπό αυτά τα 

δεδομένα, μπορεί να ειπωθεί ότι η ΕΣΑ παραμένει «σιωπηλή» προς όλες τις 

κατευθύνσεις δημόσιας πολιτικής που σχετίζονται με αυτή την 

επανεκκίνηση. (Italian National Evaluation 2002:19). 
  

Στα συμπεράσματα της Έκθεσης και εν είδει προτάσεων σταχυολογούμε: 

 

Καθίσταται αναγκαίο να ληφθούν καλύτερα υπόψη οι εθνικές διαφορές. Η 

έμφαση που έχει δοθεί στις προληπτικές πολιτικές φαίνεται να είναι 

υπερβολικά προσκολλημένη σε ένα συγκεκριμένο πρότυπο θεσμικής 

δημόσιας πολιτικής και συνακόλουθο πρότυπο ανεργίας. Για να μπορέσει να 

υπάρξει επιρροή στις διαφορετικές εθνικές περιπτώσεις είναι αναγκαίο να 

εξεταστούν και να ληφθούν περισσότερο υπόψη οι διαφορετικές εθνικές και 

υπο-εθνικές προτεραιότητες. (Italian National Evaluation 2002:158). 

 

Αποτέλεσμα των αναφορών, των πιέσεων και εν όψει της δομικής ευκαιρίας της 

μεταρρύθμισης, οι ιταλικές διαπιστώσεις ελήφθησαν υπόψη στις «Δέκα Εντολές» του 

2003, αφενός στη θεματική για μετατροπή της αδήλωτης εργασίας σε κανονική 

απασχόληση (κατεύθυνση 9) και αφετέρου στη θεματική για την αντιμετώπιση των 

περιφερειακών διαφορών στο πλαίσιο της απασχόλησης (κατεύθυνση 10).  
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8.1.2.2. Ο εξευρωπαϊσμός κάθετης διάστασης από «πάνω προς τα κάτω»  

 

Τασσόμενοι υπέρ της θετικής προοπτικής της ΕΣΑ ως προς την επίδραση της στις 

εγχώριες δομές, όπως αναπτύχθηκε στην εισαγωγή του πέμπτου κεφαλαίου, 

διαπιστώνουμε την επιβεβαίωσή της στην ιταλική περίπτωση. Σε ερώτηση για τη 

μεγαλύτερη επίδραση της ΕΣΑ στο εγχώριο επίπεδο, οι Ιταλοί ερωτώμενοι μέλη της 

Επιτροπής Απασχόλησης εντόπισαν την μεγαλύτερη επιρροή σε δύο βασικές 

κατευθύνσεις. Η πρώτη αφορά την ανάπτυξη μιας τεχνογνωσίας που συνδέεται με 

την ενδυνάμωση και τον πολλαπλασιασμό των θεσμικών χωριτικοτήτων.  
 

Διευκόλυνε την αμοιβαία κατανόηση και τη σύγκλιση σε επίπεδο 

προγραμματισμού. Διευκόλυνε δράσεις παρακολούθησης και αξιολόγησης 

που πριν δεν υπήρχαν σε κανένα από τα δύο επίπεδα (εθνικό, περιφερειακό). 

Προσέδωσε προστιθέμενη αξία στο σχεδιασμό αν και καθίσταται δύσκολο 

αυτή να ποσοτικοποιηθεί. Επέτρεψε τη ροή πληροφόρησης για τις πολιτικές 

των υπολοίπων μελών και τη δυνατότητα υιοθέτησης αυτών, ενώ τέλος 

ενθάρρυνε την επιπλέον χρήση της στατιστικής μεθόδου.304 

 

Η παραπάνω τοποθέτηση έρχεται σε πλήρη ευθυγράμμιση με την εσωτερική 

αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του Υπουργείου Απασχόλησης, καθώς και με τις 

μεταρρυθμίσεις επί των Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης, χωρίς όμως να 

προστεθούν νέες δομές, θέση που επισημάνθηκε στην ενότητα για την οργάνωση της 

ΕΣΑ στο ιταλικό εγχώριο επίπεδο. Η τοποθέτηση αυτή συμπληρώνεται από μια 

μακροπρόθεσμη χρονική και οργανωτική διάσταση. Επισημαίνεται: 

 

Η ΕΣΑ αποτελεί μια πολύ σπουδαία μέθοδο ώστε να οργανωθούν καλύτερα και 

πιο ολοκληρωμένα οι εθνικές πολιτικές γύρω από κοινές στοχεύσεις. Επιπλέον 

καθίσταται ιδιαιτέρως χρήσιμη στη σύνθεση μιας μεγαλύτερης και 

μακροπρόθεσμης αναπτυξιακής στρατηγικής.305 

 

Η δεύτερη βασική κατεύθυνση αφορά την αλλαγή στο περιεχόμενο της πολιτικής, 

που όπως επισημαίνεται από στέλεχος του Υπουργείου ενσωματώνει ενωσιακές 

                                                 
304 Συνέντευξη με L.Forlani, 02.03.2009 
305Συνέντευξη με A. Giuffrida, 06.03.2009 
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στοχεύσεις και προτεραιότητες.306Αυτή η αλλαγή μπορεί να συμπυκνωθεί σε μια 

μετατόπιση προς την αρχή της ενεργού προστασίας. 

 

Η πιο σημαντική αλλαγή στην ιταλική πολιτική απασχόλησης αφορά την 

μετατόπιση της έμφασης από τις παθητικές στις ενεργητικές πολιτικές. Οι 

πολιτικές απασχόλησης υιοθέτησαν περισσότερο τη λογική της ενεργού 

προστασίας. Επιπλέον πολιτικές εκτός θεματολογίου όπως αυτή για την 

απασχόληση εργαζομένων μεγαλύτερων ηλικιών (55-64 ετών) ήρθαν στο 

προσκήνιο με στόχο την επίτευξη του ορίου της ΣτΛ.307 

 

Οι παραπάνω παρατηρήσεις μετουσιωμένες στις πρακτικές αλλαγές της δεκαετίας 

του 1990 (μεταρρυθμίσεις Treu) και του 2003 (μεταρρυθμίσεις Biagi) καθώς και στις 

μεταρρυθμιστικές προτάσεις της Λευκής Βίβλου του 2009 σε συνδυασμό με τις 

μεταρρυθμίσεις των Υπηρεσιών Απασχόλησης, αποτελούν το παράδειγμα υιοθέτησης 

στρατηγικών ευελισφάλειας συνδεόμενες άμεσα με τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό 

και ειδικότερα με τον πυλώνα της ευελιξίας.  

 

Η ιταλική κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις κατευθύνσεις και στις 

προτεραιότητες της ΕΣΑ με τις τελευταίες να αποτελούν μέρος της εσωτερικής 

νομοθεσίας.308  

 

Η θέση αυτή επιβεβαιώνεται πλήρως στην τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, όπου εκτιμά την ύπαρξη άμεσης γνωσιακής επίδρασης του ενωσιακού 

προτύπου της ΕΣΑ στις ιταλικές μεταρρυθμίσεις, διαπιστώνοντας ότι οι τελευταίες 

αντανακλούν με πολλούς τρόπους το πνεύμα της ΕΣΑ, «εμπνεόμενες μερικώς από τη 

Στρατηγική του Έσσεν» (European Commission 2002a:46). 

Όπως ήδη επισημάναμε, η ανίχνευση δομικών αλλαγών είναι εξαιρετικά 

δύσκολη, ωστόσο η αλλαγή προσανατολισμού στοχοθεσίας και μια προσέγγιση 

πολιτικής προς το ευρωπαϊκό πρότυπο της απασχολησιμότητας, της 

προσαρμοστικότητας και της επιχειρηματικότητας καθίσταται εμφανής. 

Παρατηρώντας τα στοιχεία για την περίοδο 1996-2005, διαπιστώνουμε μια αύξηση 

του επιπέδου δαπανών για τις ενεργητικές πολιτικές καθώς και των επιδομάτων που 

                                                 
306Συνέντευξη με A. Giuffrida, 06.03.2009 
307Συνέντευξη με Ε. Rustichelli, 05.03.2009 
308Συνέντευξη με A. Giuffrida, 06.03.2009 
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συνδέονται με αυτές που κορυφώνεται την περίοδο θέσπισης των μεταρρυθμίσεων 

Biagi (2003), χωρίς όμως να συνεχίζεται μετά από αυτή (βλέπε πίνακες 8.2 και 8.3), 

γεγονός το οποίο ήδη έχουμε αναλύσει στο προηγούμενο κεφάλαιο και που 

αποτελώντας δείγμα της επίδρασης των εγχώριων πολιτικών προτεραιοτήτων, θα 

αναλύσουμε στις επόμενες ενότητες του παρόντος κεφαλαίου.  
 

Πίνακας 8.2. Ιταλία: Δαπάνες ενεργητικών και παθητικών πολιτικών απασχόλησης ως τμήμα του ΑΕΠ 

(%), (1993-2007) 

 1993 1996 1999 2001 2004 2007 

Παθητικά Μέτρα  1,19 0.95 0,67 0,61 0,74 0,71 

Ενεργητικά Μέτρα  0,1 0,4 0,5 0,5 0,63 0,46 

Σύνολο 1,29 1,45 1,17 1,11 1,37 1,17 

Πηγή: Graziano (2007), OECD309 

Πίνακας 8.3. Ιταλία: Λήπτες επιδομάτων ενεργητικών και παθητικών πολιτικών απασχόλησης,          

(1996-2005) 

 
 

1996 1999 2001 2005 

Λήπτες επιδομάτων
ενεργητικού χαρακτήρα  

924.587 1.708.971 2.023.971 1.357.181 

 
Λήπτες επιδομάτων 
παθητικού χαρακτήρα  

 
* 

 
* 

 
671.098 

 
787.554 

 
Σύνολο 

 
- 

 
- 

 
2.512.659 

 
2.579.991 

*Μη διαθέσιμα στοιχεία 

Πηγή: Graziano (2007) 

 

Στις παραπάνω παρατηρήσεις, ο γράφων θα προσθέσει και μια τρίτη διάσταση 

εξευρωπαϊσμού που προκύπτει από την έρευνα –της οποίας το εύρος θα το 

εξετάσουμε στη συνέχεια– αυτή της διάνοιξης δομών ευκαιρίας στα υπο-εθνικά 

επίπεδα (περιφέρειες), που δίνουν την ευκαιρία επίδρασης τους στη διαμόρφωση 

πολιτικής απασχόλησης αυξάνοντας ταυτοχρόνως τις διαδράσεις μεταξύ των 

σχεδιαστών πολιτικής απασχόλησης σε περιφερειακό επίπεδο. Η περίπτωση αυτή 

αναδεικνύει την κρίσιμη διασύνδεση των στόχων της ΕΣΑ και των πόρων του ΕΚΤ. 

Οι παραπάνω τοποθετήσεις ενσωματωμένες σε ένα σχήμα επίδρασης δύο 

διαστάσεων, γνωσιακής επιρροής και οργανωτικών προτύπων, δίνουν τη δυνατότητα 

                                                 
309 Public Expenditure and Participant Stocks on LMP, (Italy) 
http://stats.oecd.org/index.aspx 
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η ιταλική περίπτωση: πρώτον, να ευθυγραμμιστεί με μια θετική προοπτική της ΕΣΑ 

όπως αναπτύχθηκε από τους Zeitlin (2005b), Trubek και Trubek (2005a) και 

Jacobsson (2004a) στο μέτρο των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών εκατέρωθεν και 

δεύτερον και ενισχυτικά στο πρώτο να απαντήσουμε καταφατικά στο πρώτο ερώτημα 

για την πιθανότητα του εάν και «τι» εξευρωπαΐζεται. 

Η καταφατική μας απάντηση στο εάν υφίσταται εξευρωπαϊσμός στην ιταλική 

πολιτική απασχόλησης, μας δίνει τη δυνατότητα υπέρβασης του προτύπου 

εξευρωπαϊσμού που έχουν υιοθετήσει οι Cowles et al. (2001) σε δύο σημεία. Το 

πρώτο σημείο εντοπίζεται στην ύπαρξη στοιχείων εξευρωπαϊσμού στην ιταλική 

πολιτική απασχόλησης τα οποία δεν συνδέονται με την εκδήλωση αξιοσημείωτης σε 

ένταση προσαρμοστικής πίεσης μέσω εξαναγκασμού ώστε αυτά να εκδηλωθούν. Σε 

ένα δεύτερο σημείο οι Cowles et al., προσδιορίζοντας τον εξευρωπαϊσμό ως 

αποτέλεσμα του μεγέθους προσαρμοστικής πίεσης και του βαθμού σύγκλισης των 

προϋπαρχουσών εγχώριων θεσμικών δομών με τα ενωσιακά πρότυπα, θεωρούν τις 

εγχώριες δομές απολύτως σταθερές και τους δρώντες σταθερά προσηλωμένους στις 

στρατηγικές τους. Η ιταλική περίπτωση με αιχμές την πολιτική αλλαγή της δεκαετίας 

του 1990 και του 2001 και τις επιστημικές κοινότητες αλλάζει τα δεδομένα, 

προσδίδοντας εγκυρότητα στην παρατήρηση του Morlino (2002), ότι στο περιβάλλον 

της δημοκρατίας η σταθερότητα σε επίπεδο στόχων και στρατηγικών δεν ισχύει.  

Η δεύτερη αυτή παρατήρηση μας συνδέει με την προσπάθεια να απαντήσουμε το 

δεύτερο ερώτημα περί του βαθμού εξευρωπαϊσμού. Η απάντηση στο «πόσο» έπεται 

της διερεύνησης του τρόπου με τον οποίο ο εξευρωπαϊσμός αναπτύσσεται, με άλλα 

λόγια το «πώς». Έχοντας κάνει ήδη γνωστή την πρόθεση μας να διερευνήσουμε τις 

προϋπάρχουσες δομές και να τις θεωρήσουμε ως ανεξάρτητη μεταβλητή όπου μαζί με 

τις ροές της ΕΣΑ σε ενωσιακό επίπεδο θα προσδιορίσουν την εσωτερίκευση του 

εξευρωπαϊσμού, θα εστιάσουμε την προσοχή μας στην ενότητα που ακολουθεί στις 

εγχώριες δομές διαμόρφωσης της πολιτικής απασχόλησης. 
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8.1.3. Εξευρωπαϊσμός και εγχώριες δομές, ερμηνεύοντας το «πώς» του 

εξευρωπαϊσμού της ιταλικής πολιτικής απασχόλησης  

 

Υπό τη θεώρηση της στρατηγικής διάστασης της εγχώριας θεσμικής δομής ως 

ανεξάρτητης μεταβλητής στη μελέτη της ιταλικής πολιτικής απασχόλησης, μπορούμε 

να διαπιστώσουμε την ύπαρξη τριών συνιστωσών δυνάμεων που καθορίζουν το 

«πώς» και κατά συνέπεια το «πόσο» του εξευρωπαϊσμού. 

Πρόκειται για την ύπαρξη: (α) εσωτερικών κοινωνικοοικονομικών τάσεων, (β) 

πολιτικών αλλαγών που σηματοδοτούν τη στροφή των μεταρρυθμίσεων 

απασχόλησης αντανακλώντας τις εγχώριες πολιτικές προτεραιότητες και (γ) της 

ανάδυσης μιας επιστημικής κοινότητας που επιδρά στο περιεχόμενο των 

μεταρρυθμίσεων με σαφείς αναφορές στην ΕΣΑ. Οι τρεις παράγοντες λειτουργούν ως 

διαθλαστικοί φακοί με ιδιότητες διηθητήρα εν όψει μιας ΕΣΑ που προσλαμβάνεται 

ως εξωτερική δομή ευκαιρίας και περιορισμού ταυτοχρόνως. 

 

8.1.3.1 Οι κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις  

 

Αναφορικά με τον παράγοντα των δημογραφικών πιέσεων αυτός είχε ήδη γίνει 

αισθητός από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 με ένα διευρυμένο αριθμό γυναικών 

και νέων ανθρώπων να επιζητούν πρόσβαση στην αγορά εργασίας, με αποτέλεσμα να 

αυξάνεται ο δείκτης ανεργίας (βλ. πίνακα 8.4). Τα ενισχυμένα μέτρα που αφορούν 

την επαγγελματική κατάρτιση και την εκπαίδευση εν μέρει οφείλονται στην 

παραπάνω τάση (κυρίως των νέων), αλλά δεν μπορούν να ερμηνεύσουν την ταχύτητα 

των μεταρρυθμίσεων στις δεκαετίες 1990 και 2000 (Graziano 2007). 

Προς επίρρωσιν της παραπάνω παρατήρησης για το μικρό βαθμό συμβολής των 

συγκεκριμένων παραγόντων στην ιδιαίτερη επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων, 

σταχυολογείται η αξιολόγηση της Επιτροπής για την Ιταλία, που διατυπώνει την 

άποψη για το σχετικά αργό ρυθμό βελτίωσης του συγκεκριμένου τομέα 

απασχόλησης. Στην Έκθεση για την πορεία της ΣτΛ εν όψει του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Σχεδίου για την Ανάκαμψη (European Economic Recovery Plan) του 

2008 εντοπίζουμε:  
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Υπό το δεδομένο των πολύ χαμηλών ποσοστών απασχόλησης των γυναικών 

συγκρινόμενο με αυτό των υπολοίπων κρατών μελών, το Συμβούλιο υποδεικνύει 

την ανάγκη να αυξηθεί η παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τη φροντίδα 

παιδιών και ηλικιωμένων. Συνολικά το ιταλικό ΕΠΜ δεν διευκρινίζει επαρκώς 

πως θα ενισχυθεί η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. (European 

Commission 2008b:49). 

 

Πίνακας 8.4. Ιταλία: Επίπεδα ανεργίας νέοι <25 και γυναίκες (%),(1997-2008)310 

 1997 2000 2003 2006 2007 2008 
 
Δείκτης ανεργίας 
σε νέους κάτω 
των 25 ετών (%) 
 

 
30.2 

 
27.0 

 
23.7 

 
21.6 

 
20.3 

 
21,3 

Δείκτης ανεργίας 
γυναικών (%) 

15.3 13.6 11.4 8.8 7.9 8.5 

Πηγή: Eurostat 

 

8.1.3.2 Η εγχώρια πολιτική ως παράγων επιρροής  

 

Η δεύτερη συνιστώσα των μεταρρυθμίσεων αφορά την πολιτική αλλαγή που 

ακολούθησε την κατάρρευση της παλιάς πολιτικής ηγετικής ομάδας, υπό το βάρος 

οικονομικών σκανδάλων και των αποτελεσμάτων της δικαστικής έρευνας την 

περίοδο 1992-1994. Μέχρι το πρώτο μισό της δεκαετίας του 1990, κατά βάση οι 

κυβερνήσεις των Χριστιανοδημοκρατών απέφευγαν να προχωρήσουν σε ευρείς 

μεταρρυθμίσεις υπό το φόβο της πρόκλησης κοινωνικής δυσαρέσκειας, ενώ υφίστατο 

ένα σύστημα λήψης αποφάσεων που στηρίζονταν στη συναίνεση και το κυβερνητικό 

σχήμα λειτουργούσε υπό τη λογική των συνασπισμών (Ferrera and Gualmini, 2004). 

Η κατάρρευση του παλαιού σκηνικού έδωσε την ευκαιρία ανάδειξης νέων πολιτικών 

που ήταν ταυτοχρόνως και τεχνοκράτες στα θέματα της απασχόλησης, όπως ο 

Υπουργός Απασχόλησης και Καθηγητής Εργατικού Δικαίου Treu και ο 

εμπειρογνώμονας Καθηγητής Biagi, συντάκτης της Λευκής Βίβλου για την ιταλική 

                                                 
310 Eurostat 2009 Unemployment Rate by Gender (Female) % 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&init=1&pcode=tsiem
110&language=en 
Eurostat 2009 Unemployment Rate by age group 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdec460&plugi
n=1 
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αγορά εργασίας (2001), οι οποίοι έβαλαν προσωπική σφραγίδα στις μεταρρυθμίσεις. 

Οι κεντροαριστερές κυβερνήσεις της περιόδου 1996-2000, προχωρώντας στις 

διαρθρωτικές αλλαγές που ήδη έχουμε περιγράψει, αφενός επαληθεύουν τη 

συλλογιστική Kitschelt (2002), περί μεγαλύτερης ευχέρειας των κεντροαριστερών 

κομμάτων στην υλοποίηση μεταρρυθμίσεων «οπισθοχώρησης» του κοινωνικού 

κράτος311 και αφετέρου κάνουν ευρεία χρήση της «Ευρώπης» ως μέσο προς 

αιτιολόγησης εγχώριων σχεδιασμών. Στρέφοντας την προσοχή μας στη δεύτερη 

παρατήρηση, διαπιστώνουμε ότι η Ένωση επενέργησε στις μεταρρυθμίσεις στο πεδίο 

της απασχόλησης, στο βαθμό που η Ιταλία είχε εισέλθει σε μια διαδικασία 

ευρωπαϊκών περιορισμών που έθεταν η Συνθήκη του Μάαστριχτ και τα κριτήρια 

σύγκλισης (Graziano 2007). 

Ο Treu, αρχιτέκτονας της μεταρρύθμισης του 1997, διαπίστωνε ότι η εφαρμογή 

της ΕΣΑ και της ΑΜΣ καθιστά ορατούς αν και ήπια δεσμευτικούς ευρωπαϊκούς 

περιορισμούς, ενώ η αλλαγή του προσανατολισμού των κυβερνήσεων 

ανταποκρίνονταν στις συστάσεις από την ΕΕ που έχουν ευθυγραμμιστεί με τη λογική 

του «τρίτου δρόμου» (Treu, 2001:25).312 

Οι κεντροδεξιές κυβερνήσεις Berlousconi (2001-2006, 2008-) συνέχισαν ότι 

άρχισαν οι κεντροαριστερές κυβερνήσεις με μεγαλύτερη μάλιστα δυναμική. Στην 

περίπτωση των κεντροδεξιών κυβερνήσεων, η ΕΣΑ έγινε το πλαίσιο αναφοράς των 

αποφάσεων για τις μεταρρυθμίσεις. Η στρατηγική χρήση της ΕΣΑ στο εσωτερικό 

πεδίο επαληθεύει μια εκ των βασικών γενικών υποθέσεων που έχουμε διατυπώσει 

περί αντιστρόφως ανάλογης σχέσης του επιπέδου του κοινωνικού κράτους και της 

στρατηγικής χρήσης της ΕΣΑ προκειμένου να προωθηθούν οι μεταρρυθμίσεις. Εν τη 

απουσία μιας ευρύτερης συναίνεσης προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση των 

μεταρρυθμίσεων και ενός προγενέστερου προτύπου πολιτικής που να συμβαδίζει με 

το νεότερο, η αναφορά στην ΕΣΑ προκειμένου να «νομιμοποιηθεί» η επιλογή 

καθίσταται αναπόφευκτη. Εντοπίσαμε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις που υφίσταται 

                                                 
311 Ο Kitschelt διατυπώνει χαρακτηριστικά ‘social democratic or labour parties engaging in social 
policy retrenchment that is unpopular with the median voter may be more acceptable to citizens 
because they represent the ‘lesser evil’ and enjoy more credibility in protecting the core of the system 
than right-wing market reforms’ (Kitschelt, 2001: 275).  
312 Ο Treu ορίζει τον «τρίτο δρόμο» ως: ‘the mediation between the firms’ needs to adapt effectively to 
markets and the need to guarantee to workers a reasonable amount of security which is considered to be 
vital for individual wellbeing and for social cohesion’ Treu T. (2001), Politiche del lavoro. 
Insegnamenti di un decennio, Il Mulino, Bologna. 
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σαφής αναφορά στην ΕΣΑ και στη ΣτΛ με στόχο την ευθυγράμμιση των 

μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας. 

Η πρώτη περίπτωση αφορά τη Λευκή Βίβλο για την ιταλική αγορά εργασίας το 

2001 (Libro Blanco, Biagi et al. 2001). Με συντάκτη τον Biagi, η Λευκή Βίβλος 

αποτέλεσε βασικό άξονα των μεταρρυθμίσεων 2003, με σαφείς αναφορές στην 

ευρωπαϊκή διάσταση υποδηλώνοντας αυτή στην ουσία ως τη πηγή επίδρασης. Στο 

κείμενο της Λευκής Βίβλου γίνεται ευθεία αναφορά στην «ευρωπαϊκή πρόκληση» 

που έθετε η ΕΣΑ, προκειμένου να νομιμοποιηθεί η αναγκαιότητα των 

μεταρρυθμίσεων στο εγχώριο επίπεδο (Biagi et al. 2002). Γεγονός που επαληθεύεται 

πλήρως από την καταφατική απάντηση στην ερώτηση που ετέθη για τη διασύνδεση 

των μεταρρυθμίσεων Biagi με την ΕΣΑ στα στελέχη του Υπουργείου: 

 

Αρκεί να διαβάσει κανείς το κείμενο της Λευκής Βίβλου για να καταλάβει την 

άμεση επίδραση. Δίδεται ιδιαίτερη αξία στη λογική του «ήπιου» δικαίου, στη 

δέσμευση για εφαρμογή του ενεργητικού προτύπου ευημερίας της 

απασχόλησης στην Ιταλία, στο ρόλο των κοινωνικών εταίρων καθώς και στη 

σπουδαιότητα της αξίας της παρακολούθησης των πολιτικών. 313 
  
Η ΕΣΑ αποτέλεσε πηγή έμπνευση για τις μεταρρυθμίσεις Biagi. Προσοχή 

δόθηκε στην ενίσχυση και αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών 

καθώς και στην ενεργό γήρανση.314 

 

Στη δεύτερη περίπτωση, η ΕΣΑ και η ΣτΛ υιοθετούνται ως αναφορές στην 

καταρχήν συμφωνία των κοινωνικών εταίρων με τη κυβέρνηση στο ‘Patto per l’ 

Italia’ του 2002, με στόχο να καταστεί η αγορά εργασίας αποτελεσματική, διαφανής 

και εκσυγχρονισμένη (Graziano 2007), στόχος άμεσα συνδεδεμένος από μια 

ενεργητική αντίληψη για τις αγορές εργασίας. 

Η τρίτη περίπτωση αφορά τη Λευκή Βίβλο του 2009 που εστιάζει στις 

μεταρρυθμίσεις στο χώρο της κοινωνικής ασφάλειας. Το κείμενο διαπνέεται από μια 

ενεργητική προσέγγιση στα θέματα της απασχόλησης και η οποία αντανακλάται στο 

τίτλο ‘ La vita buona nella societá attiva’. Γίνεται σαφής αναφορά αφενός στη ΣτΛ ως 

το χώρο έμπνευσης της ιδέας για την ενεργό κοινωνία και την προσπάθεια 

σύμπλευσης της ανταγωνιστικότητας και της κοινωνικής ενσωμάτωσης και αφετέρου 
                                                 
313Συνέντευξη με L.Forlani, 02.03.2009 
314Συνέντευξη με A. Giuffrida, 06.03.2009 
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στο γεγονός ότι η Ιταλία υπολείπεται του στόχου της απασχόλησης που θεσπίζεται 

από ΕΣΑ και ΣτΛ κυρίως στη γυναικεία απασχόληση, ενώ εμφανίζει και αυξημένη 

ανεργία τονίζοντας την ανάγκη να παρθούν μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση (Libro 

Blanco 2009). 

Ωστόσο θα πρέπει να παρατηρηθεί ότι οι παραπάνω αναφορές συνδέονται με μια 

κατά το δοκούν ερμηνεία της ΕΣΑ και του ευρωπαϊκού προτύπου. Πρόκειται για 

σχεδιασμούς και μεταρρυθμίσεις επιλεκτικού χαρακτήρα που εστιάζουν κατά βάση 

στην ευελιξία, χαρακτήρας που εντάθηκε με τις κυβερνήσεις Berlousconi όπως ήδη 

έχουμε εξετάσει. Εισάγονται ρυθμίσεις που θεσμοποιούν την ευελιξία με στόχο τη 

μείωση του εργατικού κόστους σε μια αγορά εργασίας όμως με αρκετές δυσκαμψίες, 

χωρίς ωστόσο και η έτερη ευρωπαϊκή συνιστώσα της κοινωνικής ασφάλειας να 

ακολουθήσει πορεία μεταρρυθμίσεων ώστε να συγκροτηθεί ένα αποτελεσματικό 

σύστημα κοινωνικής προστασίας, γεγονός που επισημαίνεται από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. H τελευταία παρατηρεί την απουσία ενός αποτελεσματικού εκπαιδευτικού 

συστήματος και την έλλειψη ικανοποιητικής παροχής κοινωνικών υπηρεσιών με 

στόχο την ενίσχυση της δυνατότητας απασχόλησης των γυναικών στην αγορά 

εργασίας: 

 

Η σταθεροποίηση του εκπαιδευτικού συστήματος ύστερα από μια σειρά 

ημιτελών μεταρρυθμίσεων καθίσταται προτεραιότητα (....) Το Συμβούλιο 

υποδεικνύει την ανάγκη συνέχισης της ενίσχυσης παροχής κοινωνικών 

υπηρεσιών (παιδιά, ηλικιωμένοι). Η εφαρμογή του εθνικού σχεδίου για την 

παροχή υπηρεσιών φροντίδας για τα παιδιά θα πρέπει να παρακολουθηθεί. 

(European Commission 2008b:46). 

 

Την επιλεκτική αντίληψη της πολιτικής ηγεσίας που εμφορείται από στοιχεία 

ενεργητικής πρόσληψης της προστασίας μπορούμε να την εντοπίσουμε στην εθνική 

αξιολόγηση για την επίδραση της ΕΣΑ κατά την πρώτη πενταετία (1997-2002). 

Σταχυολογούμε: 
 

Πάνω από όλα, ένα από τα στοιχεία που υπολειπόταν περισσότερο ήταν αφενός 

η σύνδεση των στοχευμένων μέτρων που άρχισαν να καλύπτουν το έλλειμμα 

μέτρων καθολικού χαρακτήρα με αυτά που προορίζονταν για αυτούς που είχαν 

τη μεγαλύτερη ανάγκη στην Ιταλία και αφετέρου η έμφαση στην προληπτική 

δράση και στην απασχόληση ως εργαλείο για την κοινωνική ενσωμάτωση. Η 
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ανάγκη να ενισχύσουμε την παραπάνω σύνδεση, να λάβουμε υπόψη τα 

προβλήματα αποθάρρυνσης προς εργασία που προκαλούν τα μέτρα πρόνοιας 

καθώς και η αδικία που σημειώνεται εξαιτίας της αξιοσημείωτης παράνομης 

απασχόλησης θεωρούνται στοιχεία κρίσιμα από την Κυβέρνηση. (Italian 

National Evaluation 2002:82). 

 

Στην Έκθεση Προόδου του 2009, ο Ιταλός συντάκτης για μια ακόμη φορά κάνει 

ρητή αναφορά στην προώθηση της ευελιξίας μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων και την 

ανάγκη απλοποίησης της νομοθεσίας (National Reform Programme Implementation 

Report 2009:76). Επιπλέον στο ίδιο κείμενο παρατηρούμε δύο τάσεις, αφενός της 

ενδυνάμωσης των ευέλικτων συμβάσεων και αφετέρου του περιορισμού των 

κοινωνικών μέτρων με τη μορφή «έκτακτων δικτύων προστασίας» στη λογική της 

προσωρινής διάρκειας με στόχο την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης (National 

Reform Programme Implementation Report 2009).  

Στις προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις για το μέλλον της κοινωνικής ασφάλειας στη 

Λευκή Βίβλο του 2009, οι μεταρρυθμίσεις στα θέματα της απασχόλησης 

επικεντρώνονται εκ νέου στην ευελιξία, με την απασχόληση να αντιμετωπίζεται ως 

ζήτημα αλλαγής των βιομηχανικών σχέσεων και οι λύσεις που προτείνονται να 

επικεντρώνονται στην προσαρμογή με βάση τις τοπικές ανάγκες για απασχόληση και 

στην προώθηση των εργασιακών διαπραγματεύσεων ανά επιχείρηση (Libro Blanco 

2009).   

Η τοποθέτηση αυτή στην ουσία καθιστά σαφές ότι η ΕΣΑ και η ευρωπαϊκή 

προοπτική εξαρτώνται από τις ρευστές πολιτικές προτεραιότητες και τις δυναμικές 

που αναπτύσσονται στο εγχώριο επίπεδο και που επιδιώκουν στην προκειμένη 

περίπτωση μια ενδυνάμωση της ενεργητικής προσέγγισης στην απασχόληση στη 

βάση καταρχήν της ευελιξίας. H παραπάνω ερμηνεία βασιζόμενη σε μια πολιτική 

επιλογή εγχώριας προέλευσης διατυπώνεται ευθέως: 

 

Την ίδια στιγμή και κατά μεγάλο μέρος ανεξάρτητα από την ΕΣΑ, πολλές 

εθνικές ρυθμίσεις για τις εργασιακές συμβάσεις εισήχθησαν και οι οποίες 

ενίσχυαν τη συνολική ευελιξία στην αγορά εργασίας.315 

 

                                                 
315Συνέντευξη με A. Giuffrida, 06.03.2009 
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Στην παρουσίαση της Λευκής Βίβλου 2009, η δήλωση του Υπουργού Sacconi 

είναι χαρακτηριστική της έμφασης που αποδίδεται στην ευελιξία και της ενεργητικής 

προσέγγισης στα θέματα της απασχόλησης: 

 

Οι γενναιόδωρες παρεμβάσεις παγιδεύουν τους ανθρώπους που βρίσκονται σε 

συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού σε παγίδες φτώχειας (...) οι παρεμβάσεις 

πρέπει να είναι παροδικές και στην περίπτωση των επιδομάτων ανεργίας να 

διακόπτονται αν υπάρξει περίπτωση άρνησης προσφοράς εργασίας παρόμοια με 

τη προηγούμενη θέση απασχόλησης που κατείχε ο άνεργος. (Απόσπασμα 

δήλωσης Υπουργού Απασχόλησης).316 

 

Η επιλεκτική πρόσληψη της ευελισφάλειας ωστόσο δεν περνά απαρατήρητη από 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που διατυπώνει την αναγκαιότητα ολοκληρωμένης 

προσέγγισης της ευελισφάλειας στην Έκθεση για την πρόοδο της ΣτΛ για το 2008: 
 

Αν και δεν έχει ορίσει ρητώς ένα συγκεκριμένο «μονοπάτι» ευελισφάλειας ή 

επιδείξει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, το ιταλικό ΕΠΜ περιγράφει πρόσφατες 

ή σχεδιαζόμενες πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τις τέσσερις συνιστώσες της 

ευελισφάλειας. Ο σχεδιασμός μιας συνεκτικής δέσμης διαρθρωτικών μέτρων που 

θα συνδέεται με τις τέσσερις συνιστώσες καθίσταται τώρα απαραίτητος. 

Προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην κατάτμιση της αγοράς εργασίας, στην 

ενίσχυση παροχής ενεργητικών πολιτικών σε όλη την επικράτεια 

συμπεριλαμβανομένων των μέτρων ενίσχυσης των Υπηρεσιών Απασχόλησης, 

καθώς και στην ανάπτυξη αποτελεσματικών και συνεκτικών πολιτικών δια βίου 

μάθησης κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. (European Commission 

2008b:46). 
 

8.1.3.3. Ο ρόλος της επιστημικής κοινότητας 

 

Η αλλαγή του πολιτικού σκηνικού κατά την τελευταία δεκαπενταετία συνδέεται 

άμεσα με την ανάδυση μιας επιστημικής κοινότητας εμπειρογνωμόνων με σαφείς 

ευρωπαϊκούς προσανατολισμούς. Εντός του Υπουργείου και κατά βάση στη Γενική 

Διεύθυνση Αγοράς Εργασίας, στην Ομάδα Παρακολούθησης και στην Τεχνική 
                                                 
316 European Industrial Relations Observatory on line  
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2009/06/articles/it0906019i.htm  29.12.2009 
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Γραμματεία του Υπουργού συγκροτήθηκαν ομάδες ειδικών με ρόλο κατά βάση στο 

σχεδιασμό της πολιτικής και λιγότερο στην υλοποίηση.317  

Η κοινότητα αυτή των ακαδημαϊκών και των εμπειρογνωμόνων μπορούμε να 

θεωρήσουμε ότι λειτούργησε ως άτυπη ανάδοχος των ευρωπαϊκών προσανατολισμών 

προωθώντας τη γνώση για τα θέματα της ΕΣΑ και έχοντας ενεργό ρόλο στο 

σχεδιασμό των μεταρρυθμίσεων. Η μελέτη του ρόλου αυτής της επιστημικής 

κοινότητας επικεντρώνεται σε δύο βασικά χαρακτηριστικά: (α) την προσωπικότητα 

των κύριων συμμετεχόντων και (β) τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της 

κοινότητας των ειδικών.  

Σε επίπεδο προσωπικοτήτων, ο Treu όντας ακαδημαϊκός συγκρότησε γύρω του 

ομάδα ειδικών και πέρασε με επιτυχία τόσο το Νόμο 196/97, όσο και την επανίδρυση 

του Εθνικού Ερευνητικού Ινστιτούτου για την Επαγγελματική Κατάρτιση και τις 

Πολιτικές για την Αγορά Εργασίας (ISFOL).318 Ωστόσο μορφή που κυριάρχησε στις 

μεταρρυθμίσεις και ηγείτο της ομάδας των τεχνοκρατών μέχρι τη δολοφονία του το 

2002 ήταν ο ακαδημαϊκός Biagi. Ο Biagi, επικεφαλής της ιταλικής αντιπροσωπείας 

στην Επιτροπή Απασχόλησης (EMCO) την περίοδο 1997-2002 και συντάκτης της 

Λευκής Βίβλου το 2001, αποτέλεσε βασικό παράγοντα υποστήριξης του ευρωπαϊκού 

προσανατολισμού των μεταρρυθμίσεων319και σημείο αναφοράς στον προσδιορισμό 

του χαρακτήρα των μεταρρυθμίσεων στην ιταλική αγορά εργασίας, κάτι που 

αναγνωρίζεται από τα ερωτηθέντα στελέχη:  

 

Κατά ένα μεγάλο μέρος (οι μεταρρυθμίσεις) οφείλονται στο διεθνή 

προσανατολισμό του Μ.Biagi. 320 

 

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε επίπεδο προσώπων, η επιστημική ομάδα 

εξακολουθεί και διατηρεί θέσεις-κλειδιά στις μεταρρυθμίσεις μέχρι και σήμερα, αφού 

ο νυν Υπουργός Απασχόλησης Sacconi (2009) ήταν συνεργάτης του Biagi στη 

σύνταξη της Λευκής Βίβλου του 2001, ενώ σήμερα είναι ο αρχιτέκτονας της νέας 

Λευκής Βίβλου του 2009 για την οποία ήδη έχουμε μιλήσει. 
                                                 
317 Συνέντευξη με L.Forlani, 02.03.2009 
318 Να σημειωθεί ότι το ISFOL συμμετέχει ως μέλος της Επιτροπής Απασχόλησης (EMCO) 
319 O Marco Biagi καθηγητής του Εργατικού Δικαίου ήταν σύμβουλος του υπουργού Απασχόλησης 
Tiziano Treu το 1995, σύμβουλος του Πρωθυπουργού Prondi το 1996, σύμβουλος των  Υπουργών  
Απασχόλησης A. Bassolino (1998) και C. Maroni  (2001) και του προέδρου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Prondi (2001).  http://www.fmb.unimore.it/on-line/en/Home/MarcoBiagi.html   
accessed 16.03.09   
320Συνέντευξη με L.Forlani, 02.03.2009 
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Σε επίπεδο οργάνωσης και λειτουργίας της επιστημικής αυτής ομάδας κεντρικό 

ρόλο διαδραματίζει η Ομάδα Παρακολούθησης. Η άμεση επίδραση της παρουσίας 

της Ομάδας μπορεί να διαπιστωθεί στη συνεργασία για την κατάρτιση των δύο 

Λευκών Βίβλων (2001, 2009) και στη σύνταξη των Εκθέσεων Παρακολούθησης για 

την αγορά εργασίας και τις νέες τάσεις. Η επιρροή αυτή συγκροτεί συνθήκες βάσει 

των οποίων η Ομάδα Παρακολούθησης μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί σημείο 

αναφοράς για το σχεδιασμό και την αξιολόγηση της δημόσιας πολιτικής 

απασχόλησης. Παράλληλα με την Ομάδα Παρακολούθησης λειτουργεί και η Τεχνική 

Γραμματεία του Υπουργού με ρόλο κατά βάση συντονιστικό κυρίως στα θέματα των 

στατιστικών δεδομένων (Ferrera and Saachi 2005).  

Χαρακτηριστικά παραδείγματα του συνδυασμού της προσωπικότητας των 

συμμετεχόντων και της δομής της επιστημικής κοινότητας αποτελούν η Λευκή 

Βίβλος του 2001 και η αντίστοιχη του 2009. Ο σαφής «ευρωπαϊκός» 

προσανατολισμός που διαπνέει την Λευκή Βίβλο του 2001 για τον οποίο ήδη έχουμε 

κάνει λόγο δεν περνά απαρατήρητος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην πενταετή 

αξιολόγηση της ΕΣΑ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει την επίδραση της ευρωπαϊκής 

εμπειρίας στη Λευκή Βίβλο τονίζοντας: 

 

Η νέα Λευκή Βίβλος εστιάζει στην εφαρμογή συγκεκριμένων διαστάσεων της 

ολλανδικής εμπειρίας για τις συμβάσεις στην αγορά εργασίας. (European 

Commission 2002a:46). 

 

Κατά την περίοδο 1995-2002, ειδικοί εμπειρογνώμονες εντός του Υπουργείου σε 

συνδυασμό με την πλαισίωση τους από την επιστημική κοινότητα, αποτέλεσαν τον 

βασικό παράγοντα στον προσδιορισμό της νέας πολιτικής επί των μεταρρυθμίσεων 

απασχόλησης, συγκροτώντας ένα ιδιότυπο συνασπισμό που εκμεταλλευόμενο τους 

«ευρωπαϊκούς» δημοσιονομικούς περιορισμούς που απέτρεπαν προθέσεις 

δημιουργίας μαζικής απασχόλησης στο δημόσιο τομέα, προώθησαν ευρωπαϊκές 

λύσεις σε παραδοσιακά προβλήματα της ιταλικής αγοράς εργασίας (Ferrera and 

Gualmimi 2004, Graziano 2007). Η παραπάνω κατάσταση διατηρεί τη συνέχεια της 

μέχρι και σήμερα στο βαθμό που η νέα Λευκή Βίβλος προέρχεται από την ίδια 

επιστημική ομάδα και όπως ήδη έχει επισημανθεί διαθέτει ευρωπαϊκές αναφορές και 

διατηρεί την έμφασή στην ευελιξία. 
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Συγκεντρωμένοι γύρω από τις ευρωπαϊκές ιδέες για την απελευθέρωση και τον 

εκσυγχρονισμό της ιταλικής αγοράς, τα μέλη του συνασπισμού αυτού ξεπερνώντας 

της κομματικές διαχωριστικές γραμμές προώθησαν πολιτικές πρωτοβουλίες με 

εκφράσεις το ‘Patto per l’Italia’ (2002) και τη νομοθεσία Biagi (2003) και προωθούν 

σήμερα ένα νέο κύμα μεταρρυθμίσεων (2009). Θεματικό πυρήνα των παραπάνω 

πρωτοβουλιών αποτελεί η ρυθμιστική ευελιξία των εργασιακών σχέσεων 

πλαισιωμένης από τάσεις αποκέντρωσης, η οποία όμως δεν συνοδεύεται από τη 

διάσταση της ενίσχυσης της κοινωνικής ασφάλειας, προϋπόθεση απαραίτητη για την 

επιτυχία του εγχειρήματος με δεδομένο τον ήδη ελλειμματικό χαρακτήρα της 

τελευταίας σε σχέση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Στην ουσία, η επιστημική κοινότητα 

λειτούργησε υπό τη σκέπη της γνωσιακής διάστασης της ΕΣΑ. Η τελευταία μετέβαλε 

της προτιμήσεις της πρώτης και εν συνεχεία η πρώτη κάνοντας χρήση των 

διαθέσιμων πόρων κανονιστικού, στρατηγικού και γνωσιακού χαρακτήρα (εγχώριων 

και ενωσιακών) επηρέασε την κατεύθυνση των εγχώριων μεταρρυθμίσεων.  

 

8.1.4. Ο επιλεκτικός εξευρωπαϊσμός της ευελιξίας, διερευνώντας το «πόσο» του 

εξευρωπαϊσμού της ιταλικής πολιτικής απασχόλησης  

 

Η ανάλυση της δυναμικής της πολιτικής αλλαγής και της ανάδυσης μέσω αυτής μιας 

επιστημικής κοινότητας με ευθύνη κυρίως το σχεδιασμό και πολύ λιγότερο την 

εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, μας δίνει την ευκαιρία να θεωρήσουμε την ιταλική 

περίπτωση ως χαρακτηριστική μια σύζευξης της λογικής της ΕΣΑ ως γνωσιακού 

πλαισίου αναφοράς και των εγχώριων δυναμικών ως φακών διάθλασης με ιδιότητες 

διηθητήρα της γνωσιακής επίδρασης. Η εγχώρια δομή λειτουργεί ως ανεξάρτητη 

μεταβλητή, η οποία μορφοποιεί και οριοθετεί τη γνωσιακή διάσταση της ΕΣΑ με 

επιλεκτικά κριτήρια στη βάση κυρίως της ευελιξίας. Η ΕΣΑ προσλαμβάνεται από 

τους εθνικούς υποδοχείς, την πολιτική ηγεσία και τους τεχνοκράτες της πολιτικής 

απασχόλησης, αφενός ως μια εξωτερική δομή ευκαιρίας που ωθεί τους εγχώριους 

δρώντες σε μεταρρύθμιση στη βάση της γνωσιακής επιρροής (οριζόντια διάσταση 

μάθησης) προς πολιτικές ενεργού προστασίας και αφετέρου ως εξωτερική δομή 

περιορισμών που επιβάλλει δημοσιονομικούς περιορισμούς που αποτρέπουν την 

επέκταση απασχόλησης στο δημόσιο τομέα και επιζητά επιπλέον οργανωτικές 

ρυθμίσεις (σχέσεις περιφερειών και ΕΚΤ). 
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Οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας ναι μεν διαθέτουν γνωσιακό υπόστρωμα 

που παραπέμπει στην ΕΣΑ υποδηλώνοντας την άμεση επιρροή από αυτή, ωστόσο το 

εύρος και ο χαρακτήρας αυτής της επιρροής τελεί σε άμεση συνάρτηση με τις 

εγχώριες πολιτικές προτεραιότητες. Οι τελευταίες δίνοντας έμφαση στην ευελιξία 

των εργασιακών σχέσεων: (α) επιτρέπουν μια γνωσιακή επιρροή της ΕΣΑ που όμως 

αποκτά χαρακτήρα αποσπασματικό και μη ευθύγραμμης διάδοσης, αφού η γνωσιακή 

δυναμική της ΕΣΑ αφορά μόνο στα θέματα της ευελιξίας, (β) περιορίζουν ή 

καθιστούν ανενεργή την επιρροή της ΕΣΑ στις πτυχές της ασφάλειας. Ο 

περιορισμένος χαρακτήρας της γνωσιακής επιρροής επιβεβαιώνεται από την 

αξιολόγηση της Επιτροπής του 2002, που λαμβάνοντας υπόψη τις μεταρρυθμίσεις της 

Λευκής Βίβλου εντοπίζει τις βασικές επιδράσεις της ΕΣΑ για την Ιταλία σε τέσσερις 

τομείς που συνδέονται με την ενεργητική πρόσληψη της απασχόλησης (European 

Commission 2002a): (α) την εξατομικευμένη προσέγγιση, (β) τη στροφή σε πολιτικές 

πρόληψης, (γ) την επαναπροσέγγιση των ενεργητικών μέτρων και (δ) την ανάπτυξη 

του συστήματος παρακολούθησης. Ωστόσο η προσέγγιση αυτή στερείται μιας 

βασικής κορυφής του «χρυσού» τριγώνου της ευελισφάλειας, αυτής που συνδέεται με 

το αποτελεσματικό σύστημα κοινωνικής προστασίας που μπορεί να συγκρατήσει τις 

συνέπειες τις απορρύθμισης και το οποίο όμως σε κάθε περίπτωση συνεπάγεται 

κοινωνικές δαπάνες.  

Στις συστάσεις του Συμβουλίου το Μάρτιο του 2009, επαληθεύεται η παραπάνω 

παρατήρηση, στο βαθμό που γίνεται αναφορά σε δύο βασικές συνιστώσες των 

ενεργητικών πολιτικών –έστω και αν επισημαίνεται ο δημοσιονομικός περιορισμός– 

που συνδέονται περισσότερο με στοχευμένη αύξηση δαπανών και λιγότερο με 

θέσπιση διατάξεων απελευθερωτικού χαρακτήρα: 

 

Συστήνεται στην Ιταλία υιοθετώντας μια προσέγγιση ευελισφάλειας και με 

στόχο να μειώσει τις περιφερειακές ανισότητες, να διασφαλίσει την 

αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών απασχόλησης, να προωθήσει τη δια 

βίου μάθηση και να ανακατανέμει τις κοινωνικές δαπάνες σε ένα πλαίσιο 

δημοσιονομικού περιορισμού, ώστε βαθμηδόν να εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο 

σύστημα παροχών για την ανεργία, να αντιμετωπίσει την αδήλωτη εργασία και 

να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και τα πρότυπα του εκπαιδευτικού 

συστήματος. (Council of the European Union 2009a). 
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Η παραπάνω ενδεικτική αλλά σε κάθε περίπτωση χαρακτηριστική αναφορά, 

ενδυναμώνει την άποψη για ένα εξευρωπαϊσμό πολιτικής απασχόλησης που 

αναπτύσσεται σε μια επιχειρησιακή βάση στη λογική της αγοράς και λειτουργεί 

επιλεκτικά, αποφεύγοντας ή τουλάχιστον αφήνοντας σε εκκρεμότητα ένα σύγχρονο 

εκπαιδευτικό σύστημα και ένα μεταρρυθμισμένο σύστημα για την επιδοματική 

πολιτική στην απασχόληση, προσδιορισμένο στη λογική της κοινωνικής δικαιοσύνης 

και της αποτελεσματικότητας,. Η ετεροβαρής αυτή προσέγγιση επιδεινώνεται και από 

την εγγενή αδυναμία να εντοπιστεί το κατάλληλο σημείο ισορροπίας των πολιτικών 

που απαιτούνται, γεγονός που επισημαίνεται τόσο από την ίδια την ιταλική 

κυβέρνηση στην Έκθεση Προόδου του 2009 (National Implementation Report 

2009:76) όσο και από το στέλεχος του Υπουργείου Απασχόλησης: 

 

Το μείγμα ενεργητικών και παθητικών πολιτικών είναι πολύ σημαντικό, ωστόσο 

η επίτευξη της σωστής ισορροπίας είναι εξαιρετικά δύσκολη.321 

 

Η παραπάνω τοποθέτηση επιβεβαιώνεται σε κάθε περίπτωση από το γεγονός ότι 

μια συνολική μεταρρύθμιση όπως αυτή που προσδιορίστηκε στο ‘Patto per l’Italia’ 

του 2007 και συγκεκριμενοποιείται στη Λευκή Βίβλο του 2009 ακόμα εκκρεμεί. Η 

παρούσα κατάσταση ελλειμματικού χαρακτήρα επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο 

και από την υφιστάμενη διαφοροποίηση Βορρά–Νότου που ενσωματώνει θεσμικές 

ανισότητες, οι οποίες δεν επιτρέπουν στο ισχύον σύστημα να λειτουργήσει 

αποτελεσματικά ως προς τη διάσταση της ασφάλειας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 

ΟΟΣΑ (Employment Outlook 2006:60), η Ιταλία έχει τη μικρότερη διάρκεια 

καταβολής επιδόματος ανεργίας (6 μήνες) μετά τη Τσεχία (5 μήνες), τη χαμηλότερη 

αντικατάσταση εισοδήματος για μακροχρόνια ανεργία (άνω των 60 μηνών) που 

κυμαίνεται στο επίπεδο του 22% έναντι 34% των σκανδιναβικών χωρών, 70% των 

χωρών του ηπειρωτικού προτύπου και 65% των υπολοίπων χωρών της Μεσογείου, 

ενώ το επίπεδο αντικατάστασης του απολεσθέντος εισοδήματος για μικρότερη 

ανεργία εντοπίζεται στο 54% έναντι 57% της Γαλλίας και 74% της Ολλανδίας. 

Ο επιλεκτικός χαρακτήρας του εξευρωπαϊσμού της ιταλικής πολιτικής απασχόλησης 

και η συνάρτηση του από τις εγχώριες πολιτικές στοχεύσεις, καθορίζουν σχεδόν 

νομοτελειακά το μέγεθος της έντασής του –απαντώντας στο «πόσο» του 

                                                 
321Συνέντευξη με Α. Giufrfrida, 06.03.2009 
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εξευρωπαϊσμού– και τον τρόπο που εσωτερικεύεται στις εγχώριες δομές. Οι 

ερωτηθέντες της έρευνάς μας απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τον τρόπο που 

ενθυλακώνονται τα «νέα» στοιχεία της πολιτικής απασχόλησης, σε ένα άξονα με τρία 

βασικά σημεία (απουσία αλλαγής, διευθέτηση μετασχηματισμός) που αντιστοιχούν 

στο «καθόλου» «μέτριο» και «πολύ», απάντησαν τη «διευθέτηση»,322 

υποδηλώνοντας μια λελογισμένη και οριοθετημένη επίδραση της ΕΣΑ (βλέπε 

γράφημα 8.1). Υπό αυτή την παρατήρηση δεν αποτελεί εντύπωση ότι όπως προκύπτει 

από τις συνεντεύξεις με τα στελέχη του Υπουργείου, η αναφορά στη ΣτΛ και στην 

ΕΣΑ γίνεται από τους ειδικούς συμβούλους σε περιορισμένο κοινό, ενώ οι 

μεταρρυθμίσεις με στόχο την άμβλυνση των δυσκαμψιών της αγοράς, τη μείωση του 

εργατικού κόστους καθώς και την ενδυνάμωση των περιφερειών αντανακλούν τις 

εγχώριες πολιτικές στοχεύσεις.323 

 
Γράφημα 8.1 Ιταλία: Τρόπος εσωτερίκευσης της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση στις 

εγχώριες δομές 

 
Πηγή: επεξεργασία του γράφοντος  

 

Από τη μελέτη των συνεντεύξεων που αφορούν την ιταλική περίπτωση, το τελικό 

αποτέλεσμα του εξευρωπαϊσμού της πολιτικής απασχόλησης που ταυτοχρόνως 

απαντά και το ερώτημα για το βαθμό του εξευρωπαϊσμού, βασίζεται στην ύπαρξη και 

το μέγεθος της έντασης τριών παραγόντων: (α) της πρόσληψης της ΕΣΑ ως 

εργαλείου πολιτικής από τους εγχώριους σχεδιαστές δημόσιας πολιτικής, (β) της 

                                                 
322 Συνέντευξη με Α. Giufrfrida, 06.03.2009, L.Forlani, 02.03.2009, Ε. Rustichelli, 05.03.2009 
323 Συνέντευξη με Α. Giufrfrida, 06.03.2009, L.Forlani, 02.03.2009, Ε. Rustichelli, 05.03.2009 

Which of the three potential outcomes represents the effect of 

the EES on the domestic settings?

 
 

 
 

 
 

 
 

no change accommodation transformation
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ευθυγράμμισης των περιφερειών με τις κοινοτικές διαδικασίες βάσει της θεμελιώδους 

σχέσης τους με το ΕΚΤ και (γ) του βαθμού εξευρωπαϊσμού του δημόσιου διαλόγου 

στα θέματα πολιτικής απασχόλησης. 

 

8.1.4.1. Η πρόσληψη της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση ως 

εργαλείο εγχώριας πολιτικής 

 

Η διαπίστωση έστω και μιας εκ διαθλάσεως γνωσιακής επίδρασης, αφενός 

επιβεβαιώνει τις αρχικές μας εκτιμήσεις για τη γνωσιακή δυναμική της ΕΣΑ έστω και 

αποσπασματικού χαρακτήρα, αφετέρου μας ωθεί στο να εξετάσουμε το πώς 

προσλαμβάνεται αυτή η γνωσιακή δυναμική στην ιταλική περίπτωση. 

Από τις συνεντεύξεις με τους σχεδιαστές της ιταλικής πολιτικής απασχόλησης, 

προκύπτει ότι η ΕΣΑ διαθέτει λελογισμένη δυναμική επίδρασης στη διαμόρφωση και 

την οργάνωση της εθνικής πολιτικής απασχόλησης. Η επιρροή της εντοπίζεται σε 

τρία βασικά πεδία: (α) στο πεδίο του σχεδιασμού, (β) στο πεδίο του συντονισμού, (γ) 

στο επίπεδο της οργάνωσης. 

Τα διοικητικά στελέχη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής τα 

οποία αποτελούν και τα μέλη της ιταλικής αντιπροσωπείας στην Επιτροπή 

Απασχόλησης, υπογράμμισαν το σημαίνοντα ρόλο της ΕΣΑ στη μετάβαση από τις 

παθητικές στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, που χαρακτηρίζει την ιταλική 

πολιτική απασχόλησης από τα μέσα της δεκαετίας του 1990.324 Στη μετάβαση αυτή, 

οι αρχές τις ευελισφάλειας όπως αναπτύσσονται στα ενωσιακά κείμενα και η 

εισαγωγή τους στο εθνικό θεματολόγιο αποτελούν βασική συνιστώσα της ανατροπής 

του ισοζυγίου ενεργητικών και παθητικών πολιτικών, γεγονός που επισημαίνεται 

σχετικά: 

 

Η συζήτηση που αφορά την εφαρμογή της ευελισφάλειας στην αγορά εργασίας 

γίνεται ολοένα και πιο σημαντική στην Ιταλία.325 

 

Κατά τον προσδιορισμό των βασικών αρχών της ευελισφάλειας και τη σχετική 

συζήτηση που προηγήθηκε, η ΕΣΑ αποτέλεσε το βασικό άξονα.326  

                                                 
324Συνέντευξη με A. Giuffrida, 06.03.2009 
325Συνέντευξη με A. Giuffrida, 06.03.2009 
326Συνέντευξη με L.Forlani, 02.03.2009 



 496

 

Οι διαμορφωτές πολιτικής έχουν αλλάξει προοδευτικά το μείγμα ενεργητικών 

και παθητικών πολιτικών απασχόλησης, ώστε να ακολουθήσουν τις ευρωπαϊκές 

τάσεις.327 

 

Είναι χαρακτηριστικές οι παρακάτω τοποθετήσεις στελεχών του Υπουργείου που 

ενδυναμώνουν τη σκέψη για γνωσιακή επιρροή της ΕΣΑ προς ένα πρότυπο ενεργού 

προστασίας, αλλά ταυτοχρόνως επισημαίνεται και ο μερικός χαρακτήρα αυτής της 

επιρροής: 

  

Προσωπικά εκτιμώ ότι η ΕΣΑ έχει μια άμεση επίδραση στη μεταβολή από τις 

παθητικές στις ενεργητικές πολιτικές. Υπό στενή έννοια, μέρος των πολιτικών 

πρόληψης για την αγορά εργασίας στην Ιταλία εφαρμόστηκαν εξαιτίας της ΕΣΑ 

(για παράδειγμα πολιτικές της δια βίου μάθησης.328 

 

Ένα άλλο πεδίο παρέμβασης αποτελεί η ενεργός γήρανση, αν και ελάχιστα 

μέτρα έχουν ληφθεί ώστε να εκπληρωθεί ο σχετικός στόχος για το επίπεδο 

απασχόλησης βάσει της ΣτΛ. 329 

 

Οι μεταρρυθμίσεις Biagi, εκλαμβάνονται από τα ερωτηθέντα στελέχη του 

Υπουργείου ως απτό παράδειγμα της εργαλειακής χρήσης της ΕΣΑ. Εκτιμάται ότι 

ενσωματώνουν τις παραπάνω επιρροές σε ένα σώμα ρυθμίσεων που όμως διατηρεί 

την εθνική υπεροχή ως προς την απόδοση προτεραιότητας στην ευελιξία γεγονός που 

διατυπώνεται: 
 

Οι μεταρρυθμίσεις Biagi έχουν κατά ένα μέρος ως βάση την ΕΣΑ, προσοχή 

δόθηκε στην ενίσχυση των Δημοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης, την αύξηση 

του επιπέδου συμμετοχής των γυναικών και την ενεργό γήρανση.330 

 

Το πρότυπο της ενεργού προστασίας αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς επίσης και η ευελιξία της νομοθεσίας, κάτι που 

γίνεται και σε μας. 331  

                                                 
327Συνέντευξη με Ε. Rustichelli, 05.03.2009 
328Συνέντευξη με Ε. Rustichelli, 05.03.2009 
329Συνέντευξη με Ε. Rustichelli, 05.03.2009 
330Συνέντευξη με Ε. Rustichelli, 05.03.2009 
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Η αλλαγή περιεχομένου πολιτικής συνοδεύεται από την εσωτερική λογική της 

αναδιοργάνωσης που αυξάνει τις θεσμικές ικανότητες, χωρίς όμως να δημιουργεί 

νέες θεσμικές δομές. Η συνιστώσα της αναδιοργάνωσης λαμβάνει δύο μορφές:  

 

(α) του συντονισμού μεταξύ των διοικητικών μονάδων, με άμεση συνέπεια τη 

βελτίωση του εσωτερικού συντονισμού μεταξύ των Υπουργείων, αφού οι θεσμικές 

δομές όπως είδαμε προϋπήρχαν: 

 

Η ΕΣΑ έχει οδηγήσει σε μια αύξηση του εσωτερικού συντονισμού μεταξύ των 

Υπουργείων.332   

 

αφήνοντας όμως ανοιχτό το ζήτημα του εξωτερικού συντονισμού, γεγονός που 

αντικατοπτρίζει το πολυεπίπεδο χαρακτήρα του εξευρωπαϊσμού των πολιτικών 

απασχόλησης τόσο στην ιταλική περίπτωση όσο και γενικότερα: 

 

Αν και το θέμα του συντονισμού στην Ιταλία είναι περισσότερο θέμα 

εναρμόνισης του πλουραλισμού των δρώντων (περιφέρεια, κοινωνικοί εταίροι, 

ιδιωτικοί φορείς).333 

 

(β) της ενδυνάμωσης των θεσμικών χωριτικοτήτων εντός των υφιστάμενων 

δομών, των ικανοτήτων παρακολούθησης και της καταγραφής των στοιχείων της 

απασχόλησης: 

 

Έχουμε αλλάξει βαθιά τον τρόπο σχεδιασμού και παρακολούθησης των 

πολιτικών μας.334 

 

Δώσαμε έμφαση στην προσοχή παρακολούθησης της πολιτικής.335 

 

Άμεση αντανάκλαση των δύο τελευταίων παρατηρήσεων αποτελεί η εκ νέου 

ενεργοποίηση του ISFOL ως φορέα καταγραφής των στοιχείων της πολιτικής 

απασχόλησης (Graziano 2007). Στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης θεσμικών 
                                                                                                                                            
331Συνέντευξη με A. Giuffrida, 06.03.2009 
332Συνέντευξη με L.Forlani, 02.03.2009 
333Συνέντευξη με L.Forlani, 02.03.2009 
334Συνέντευξη με A. Giuffrida, 06.03.2009 
335Συνέντευξη με L.Forlani, 02.03.2009 



 498

χωριτικοτήτων εντάσσεται και η μεταρρύθμιση των Δημόσιων Υπηρεσιών 

Απασχόλησης, των οποίων οι δραστηριότητες διευρύνθηκαν και προσανατολίστηκαν 

προς το πρότυπο της ενεργού προστασίας.336 Είναι χαρακτηριστικό ότι η 

συγκεκριμένη μεταρρύθμιση προτάσσεται ως βασικό παράδειγμα μεταφοράς 

τεχνογνωσίας από τα κράτη μέλη με σκανδιναβική παράδοση, ενισχύοντας την 

προστιθέμενη γνωσιακή αξία της ΕΣΑ: 

 

Το σύστημα των Δημοσίων Υπηρεσιών έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια ως 

συνέπεια της ανταλλαγής εμπειριών και των βέλτιστων πρακτικών.337 

 

Διάγραμμα 8.1. Ιταλία: Η επίδραση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση στο εγχώριο 

επίπεδο 

 

 

Πηγή: επεξεργασία του γράφοντος 
 

Οι παραπάνω επιδράσεις γίνονται αντιληπτές από την πλειονότητα των 

ερωτηθέντων ως αποδείξεις μιας ΕΣΑ που αποτελεί εργαλείο μάθησης, υπό την 

έννοια της δυνατότητας εκμάθησης μέσω από τις εθνικές πρακτικές και εμπειρίες.338  

Στην προσπάθεια εντοπισμού της πιο δυναμικής πηγής επίδρασης της ΕΣΑ από το 

σύνολο των συνεντεύξεων προκύπτουν ενδιαφέροντα στοιχεία:339  

                                                 
336Συνέντευξη με Ε. Rustichelli, 05.03.2009 
337Συνέντευξη με A. Giuffrida, 06.03.2009 
338Συνέντευξη με L.Forlani, 02.03.2009, A. Giuffrida, 06.03.2009 

Οι σημαντικότερες αλλαγές που η ΕΣΑ προκάλεσε στο εγχώριο επίπεδο 

Αύξηση του συντονισμού μεταξύ των Υπουργείων  

Μετάβαση από τις παθητικές στις ενεργητικές πολιτικές 

Ενδυνάμωση της παρακολούθησης  

Μεταρρυθμίσεις στις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης  
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• τα Περιφερειακά Σχέδια Δράσης αξιολογούνται πιο ψηλά από τα ΕΠΜ/ΕΣΔ, 

απόρροια της ενισχυμένης θέσης των περιφερειών μετά τις τελευταίες αλλαγές,  

• η επανεξέταση από ομολόγους υπό τη μορφή αλληλοδιδακτικών διαδικασιών 

(peer review process) και η ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών (exchange best 

practices), αν και αναγνωρίζεται η σημαντικότητα τους στη λογική ότι η 

διαδικασία αξιολόγησης επιτρέπει αμοιβαία μάθηση σε τεχνικό και πολιτικό 

επίπεδο,340 ωστόσο δεν κατατάσσονται ψηλά στην αξιολόγηση. Παρατηρούμε 

από τις απαντήσεις των στελεχών του Υπουργείου Απασχόλησης και των 

συνεργαζομένων με αυτό φορέων ότι στο σύνολό τους οι ερωτηθέντες341 αν και 

αναγνωρίζουν ότι η ΕΣΑ ως διαδικασία χαρακτηρίζεται από τη διάσταση της 

αμοιβαίας μάθησης ωστόσο διαπιστώνουν ελλείμματα στη διαδικασία αυτή. Σε 

ερώτηση για το αν οι μηχανισμοί αυτοί παρέχουν επιπλέον πληροφορίες για την 

επαναξιολόγησης της εθνικής πολιτικής τους ώστε να κάνουν τις αναγκαίες 

αλλαγές, υιοθετούν μια αρνητική στάση με δεδομένες τις περιπτώσεις εξαιρέσεων 

των μεταρρυθμίσεων των Δημοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης και των 

ενεργητικών πολιτικών,  

• τα ΕΠΜ/ΕΣΔ αξιολογούνται ως μεσαίας δυναμικής μέσα ως προς τη διάσταση 

της μεταφοράς γνώσης και μάθησης,  

• στο σύνολό τους οι ερωτώμενοι απέδωσαν ιδιαίτερη βαρύτητα στο ρόλο της 

Επιτροπής Απασχόλησης.342 Η θέση στην αξιολόγηση της Επιτροπής 

Απασχόλησης ως προς την επίδραση της ΕΣΑ δεν προκαλεί εντύπωση. Η 

αξιολογική αυτή κρίση αν και περιορισμένη σε ένα κράτος μέλος και εν μέρει 

ενδυναμωμένη από την ιδιότητα των στελεχών που ρωτήθηκαν, δεν στερείται 

σημασίας στο βαθμό που η αναγνώριση για το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει 

η επιτροπή στην ΕΣΑ, καθιστά επίκαιρη την προβληματική της βελτίωσης της 

λειτουργικότητας της Επιτροπής Απασχόλησης και της ανάγκης υπέρβασης της 

πρακτικής κατά την οποία τα ζητήματα της απασχόλησης να εξακολουθούν να 

συζητούνται με σαφείς εθνικές περιχαρακώσεις στις συνεδριάσεις της. Οι συχνά 

διαμετρικά αντίθετες εθνικές θέσεις είναι κάτι που αναγνωρίζεται και 

προβληματίζει: 

                                                                                                                                            
339 Συνέντευξη με Α. Giufrfrida, 06.03.2009, L.Forlani, 02.03.2009, Ε. Rustichelli, 05.03.2009 
340Συνέντευξη με Ε. Rustichelli, 05.03.2009 
341 Συνέντευξη με Α. Giufrfrida, 06.03.2009, L.Forlani, 02.03.2009, Ε. Rustichelli, 05.03.2009 
342 Συνέντευξη με Α. Giufrfrida, 06.03.2009, L.Forlani, 02.03.2009, Ε. Rustichelli, 05.03.2009 
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Η νομοθετική διαδικασία που ακολουθείται δεν βρίσκεται στην καλύτερη 

κατάσταση εξαιτίας του γεγονότος ότι οι εθνικές θέσεις συχνά είναι κινούνται σε 

διαφορετικό μήκος κύματος. Η ΑΜΣ είναι σημαντική αλλά δεν είναι η μόνη 

μέθοδος.343 

 

Πίνακας 8.5 Ιταλία: Αξιολόγηση των μεθόδων της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση ως 

μαθησιακή διαδικασία 

 Please assess according to your opinion the significance of the main learning dimensions of the EES (1 

for the most influential and 5 for the least one)  

a. Peer reviews       Points 5 

b. Exchange of best practices    Points 4 

c. Employment Committee   Point 1 

d. National Action Plans    Points 3 

e. Regional Action Plans    Points 2 

Πηγή: επεξεργασία του γράφοντος (βάσει των συνταχθέντων ερωτηματολογίων) 

 

Η παρατήρηση περί ενδυνάμωσης της λειτουργικότητας ευθυγραμμίζεται με την 

παρατήρηση του Nedergaard (2007), για ανάγκη ενίσχυσης του περιεχομένου και του 

αριθμού των συναντήσεων της Επιτροπής Απασχόλησης, προκειμένου να καταστεί 

πιο αποτελεσματική ως εργαλείο πολιτικής. Επιπλέον συμπλέει με τη λογική–ανάγκη 

να ξεπεραστεί η επιλογή του ελάχιστου κοινού παρονομαστή σε σειρά ζητημάτων 

που συνδέονται άμεσα με την προοπτική των κοινωνιών και τη συνάντηση του 

κόσμου της εργασίας με τις νέες ανάγκες σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο πεδίο 

απασχόλησης.  

Η ενδυνάμωση των λειτουργιών της επιτροπής με περισσότερο ριζοσπαστικά 

μέσα καθίσταται επιτακτική και δεν προκαλεί έκπληξη η διαπίστωση περί ανάγκης 

μεγαλύτερης έμφασης στο πραγματικό περιεχόμενο της πολιτικής, που τουλάχιστον 

θα πρέπει να συμβαδίζει αν όχι να ξεπερνά το επίπεδο των τεχνικών ζητημάτων από 

τους ίδιους τους συμμετέχοντες στην Επιτροπή Απασχόλησης.  
 

Αναμφίβολα η μάθηση αποτελεί σημαντική συνιστώσα, ωστόσο είναι αναγκαίο 

τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο να ενδυναμώσουμε την ιδιότητα 

της διαύγειας της διαδικασίας και του εντοπισμού προτεραιοτήτων. Αν και είναι 

σημαντικό να μοιράζεσαι σε τεχνικό επίπεδο, ωστόσο δεν είναι αρκετό όταν η 

                                                 
343Συνέντευξη με L.Forlani, 02.03.2009 
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βάση της πολιτικής είναι επί το πλείστον ετερογενής. Ενδεχομένως να υφίσταται 

έλλειψη ευαισθησίας σε πολιτικό επίπεδο αλλά πολύ περισσότερο έλλειψη 

περιεχομένου επικοινωνίας.344 

 

Με άλλα λόγια, η διεύρυνση του πεδίου της ευρωπαϊκής απασχόλησης πέρα από 

το τεχνικό επίπεδο σε ένα επίπεδο ουσίας και κοινών επιλογών αποτελεί πάντα 

επίκαιρο αίτημα. 

Η επιρροή της ΕΣΑ στο επίπεδο περιεχομένου πολιτικής ναι μεν δίνει τη 

δυνατότητα να μπορούμε να μιλήσουμε για επίδραση στην εγχώρια ημερήσια διάταξη 

πολιτικής, ωστόσο αυτή υπόκειται σε περιορισμούς που προκύπτουν τόσο από τις 

υπάρχουσες ρευστές πολιτικές προτεραιότητες, όσο από τη θεσμική της φύση της 

ΕΣΑ. Υπό αυτή τη λογική, η αναφορά του στελέχους του ISFOL «η ΕΣΑ δύσκολα 

επηρεάζει την ιταλική πολιτική απασχόλησης»345 δύναται να αποτιμηθεί ότι στοχεύει 

ακριβώς στον καθορισμό του μέτρου της επίδρασης της ΕΣΑ, εν όψει των ρευστών 

εγχώριων πολιτικών επιλογών. Διαπιστώνεται η χρήση της ευρωπαϊκής συνιστώσας 

υπό την αίρεση της πλήρους ευθυγράμμισης με τις εσωτερικές πολιτικές στοχεύσεις 

και μάλιστα με ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της ευελιξίας των εργασιακών σχέσεων. 
 

Η χρήση της ευρωπαϊκής αναφοράς υφίσταται σε αξιοσημείωτο επίπεδο όταν 

κανείς κοιτάξει τις προγραμματικές δηλώσεις, η οποία όμως περιορίζεται 

αισθητά στο επίπεδο της υλοποίησης μη συμβαδίζοντας τελικά με την ουσία, 

με μια όμως συγκεκριμένη εξαίρεση τις αρχές της ευελισφάλειας.346 

 

Η παραπάνω αντίληψη συνθέτει μια εικόνα δύο κύκλων ενωσιακού και εγχωρίου 

με τα εφαπτόμενα σημεία να υφίστανται στις εγχώριες πολιτικές προτεραιότητες. 

Άμεση συνέπεια της αντίληψης αυτής η κοινή αρνητική θέση των ερωτηθέντων για 

τον επανασχεδιασμό της εθνικής πολιτικής σε περίπτωση αναπροσανατολισμού του 

ενωσιακού θεματολογίου, στη λογική ότι τα επίπεδα παραμένουν 

διαφορετικά347κάνοντας λόγο και για ισχνή επικοινωνιακή διασύνδεση: 

 

                                                 
344Συνέντευξη με L.Forlani, 02.03.2009 
345Συνέντευξη με Ε. Rustichelli, 05.03.2009 
346Συνέντευξη με L.Forlani, 02.03.2009 
347Συνέντευξη με A. Giuffrida, 06.03.2009 
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Η ΕΣΑ και η εθνική ημερησία διάταξη κατά κύριο λόγο παραμένουν διακριτά 

πεδία με ελάχιστη επικοινωνία.348 

 

Η παρούσα οικονομική κρίση προσθέτει μια επιπλέον διάσταση ενισχυτική της 

εθνικής προτεραιότητας, η οποία αποδυναμώνει την αρχή του συντονισμού και είναι 

δηλωτική ότι η ΕΕ έχει δρόμο ακόμη να διανύσει προκειμένου να πραγματοποιήσει 

το άλμα μιας κοινής πολιτικής απασχόλησης. Η παραπάνω σκέψη διαπερνά και τις 

τοποθετήσεις των ερωτηθέντων στελεχών του Υπουργείου που όντας μέλη της 

Επιτροπής Απασχόλησης αντανακλούν και το ευρύτερο κλίμα που επικρατεί. 

 

Αυτή τη στιγμή η ανησυχητική κατάσταση της κρίσης εξασθενεί την προσοχή 

στις ευρωπαϊκές στρατηγικές και ενδυναμώνει την εστίαση στα εθνικά 

προβλήματα.349  
 

Ευρισκόμενοι σε αυτή τη φάση της κρίσης οι προτεραιότητες θα πρέπει να 

αλλάξουν.350 

 

Οι παραπάνω τοποθετήσεις θέτουν τα θέματα του συντονισμού, της αναζήτησης 

ταυτότητας της ΕΣΑ εντός ενός ρευστού σκηνικού και των προοπτικών για τη μετά 

Λισσαβώνα εποχή, ζητήματα που η διαβούλευση για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική του 

2020 δειλά αρχίζει και αγγίζει. Η θεσμική αδυναμία της ΕΣΑ στο βαθμό που η 

τελευταία διαθέτει περιορισμένο βαθμό υποχρέωσης ενέχει τη δική της σημασία στην 

παραπάνω κατάσταση. Από τις σχετικές συνεντεύξεις με τα στελέχη του Υπουργείου 

και του ISFOL προκύπτει ότι για τις επιλογές τους οι σχεδιαστές της εθνικής 

πολιτικής εκμεταλλεύονται το κενό έλλειψης κυρώσεων σε περίπτωση απόκλισης 

από τις συστάσεις της Ένωσης. Η συγκεκριμένη τακτική προκύπτει φυσιολογικά αν 

αναλογιστούμε την τάση των εθνικών διοικήσεων να αποφεύγουν τους έξωθεν 

περιορισμούς ιδιαιτέρως όταν η προωθούμενη λογική του «ήπιου» δικαίου εμφανίζει 

μεγάλη δεκτικότητα στην ετερότητα. Δικαιολογώντας τη σχετική επιλογή περί 

υιοθέτησης μέτρων που δεν εναρμονίζονται πάντοτε και πλήρως με τις ενωσιακές 

συστάσεις, διατυπώνεται η θέση από το στέλεχος του Υπουργείου που κάνει ακριβώς 

επίκληση της θεσμική αδυναμίας:   

                                                 
348Συνέντευξη με L.Forlani, 02.03.2009 
349Συνέντευξη με A. Giuffrida, 06.03.2009 
350Συνέντευξη με L.Forlani, 02.03.2009 
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Προφανώς είναι εξαιρετικά δύσκολο να θεσπίσεις ένα σύστημα κυρώσεων 

εξαιτίας του γεγονότος ότι το σύστημα αυτό θα συνδεόταν με ένα καθολικό 

πρότυπο εφαρμογής.351 

 

Επιπλέον στα παραπάνω έρχεται να προστεθεί και μια ακόμη διάσταση της 

εργαλειακής χρήσης της ΕΣΑ εξίσου βαρύνουσας σπουδαιότητας. Στις σχετικές 

συνεντεύξεις με το στελεχιακό δυναμικό του Υπουργείου αναγνωρίζεται η χρήση της 

ΕΣΑ και της Ένωσης στο εγχώριο πολιτικό γίγνεσθαι, με απώτερο στόχο την 

προώθηση των εγχώριων κυρίαρχων πολιτικών επιλογών. Αυτό πού ήδη έχουμε ήδη 

έχουμε εντοπίσει στη διακριτική χρήση της «Ευρώπης» για την προώθηση των 

μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλιών στην αγορά εργασίας, διευρύνεται. Η αναφορά 

στην ΕΕ (shadow of Europe) αποτελεί βασική συνιστώσα στη σκέψη και στη δράση 

των υπευθύνων χάραξης δημόσιας πολιτικής352 προκειμένου είτε να προωθηθούν 

κυβερνητικές επιλογές με στόχο την αναδιάρθρωση:  
 

Η δέσμευση στο Σύμφωνο Σταθερότητας και γενικότερα στη 

χρηματοοικονομική αναδιοργάνωση κατέστησε δυνατή την αναδιάρθρωση των 

δημόσιων δαπανών.353 

 

είτε να αποφευχθούν πολιτικές επιλογές που συνεπάγονται αύξηση των δαπανών:  

 

Ακόμη και εάν δεν πρότειναν μια ευρεία μεταρρύθμιση του συστήματος 

κοινωνικής ασφάλειας, το Σύμφωνο Σταθερότητας χρησιμοποιείται ως αναφορά 

αποτροπής ακόμη και όταν υπάρχει σκέψη για αύξηση των μέτρων στήριξης των 

ανέργων, όπως για παράδειγμα επιδόματα ανεργίας.354 

 

Η «χρησιμοθηρική» μεταχείριση της ευρωπαϊκής συνιστώσας αυτομάτως 

αποδυναμώνει τη λογική των Βρυξελλών ως «Δαμόκλειου Σπάθης» στο πλαίσιο της 

απασχόλησης, υπό την έννοια ότι δεν προσμετράται σε απόλυτο βαθμό η αρνητική 

κριτική από ομολόγους όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις πεδίων δράσης που τελούν 

υπό την εργαλειακή χρήση της Κοινοτικής Μεθόδου. Η σύγκριση των εθνικών 

αποτελεσμάτων και εμπειριών ναι μεν εμπεριέχει τη δική της σημασία όπως 
                                                 
351Συνέντευξη με L.Forlani, 02.03.2009 
352Συνέντευξη με A. Giuffrida, 06.03.2009 
353Συνέντευξη με L.Forlani, 02.03.2009 
354Συνέντευξη με Ε. Rustichelli, 05.03.2009) 
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επισημαίνεται σχετικά από στέλεχος της EMCO,355 ωστόσο εξαιρετικό ενδιαφέρον 

παρουσιάζει η άποψη που διατυπώνεται από το δεύτερο μέλος της Επιτροπής 

Απασχόλησης για την ανάγκη να μετατοπιστεί η ενωσιακή επιρροή (Europe effect) ή 

να ενταθεί η λειτουργία της σε επιχειρησιακά ζητήματα, θεματική ήδη προβληματική 

που με την εγκατάλειψη της μεθόδου δημοσιοποίησης των μη συμμορφούμενων 

επιδεινώθηκε και σε κάθε περίπτωση αποτελεί και αχίλλειο πτέρνα της ΕΣΑ, υπό την 

έννοια του ελέγχου των σταδίων του σχεδιασμού και της εφαρμογής: 

 

Αυτό που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι η διάσταση μεταξύ σχεδιασμού και 

υλοποίησης που διευρύνεται σε όλα τα επίπεδα (ενωσιακό, εθνικό, υποεθνικό). 

Όχι οι γνώμες των άλλων.356 

 

8.1.4.2. Περιφεριοποίηση και η ευθυγράμμιση με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

 

Με τη μεταρρύθμιση του 1997 και τη συνταγματική αναθεώρηση του 2001, οι 

Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης και οι σχετικές πολιτικές απασχόλησης τελούν 

υπό την αρμοδιότητα των περιφερειών. Η ανακατανομή αρμοδιοτήτων είχε δύο 

βασικές συνέπειες, την εξασθένιση του κρατικού ελέγχου υπό τη στενή έννοια και 

τον εξ αντανακλάσεως εξευρωπαϊσμό των τοπικών πολιτικών απασχόλησης.  
 

Με δεδομένο τον αποκεντρωμένο χαρακτήρα του ιταλικού θεσμικού πλαισίου, οι 

περιφέρειες έχουν αρμοδιότητα στα θέματα που άπτονται των ενεργητικών 

πολιτικών της αγοράς εργασίας, ακόμη και αν το κεντρικό κράτος διατηρεί έναν 

καθοδηγητικό ρόλο σε κύρια θέματα, όπως αυτά που αφορούν τις ρυθμίσεις για 

τις συμβάσεις εργασίας και το εργατικό δίκαιο.357 

 

Η τελευταία συνέπεια συνδέεται με την πρόκληση ενός συντονισμού των τοπικών 

πολιτικών απασχόλησης όχι κατά βάση εθνικό αλλά περισσότερο στη λογική του 

ΕΚΤ. Επίπτωση αναμενόμενη αν αναλογιστεί κανείς τη στενή εξάρτηση των 

περιφερειών από τους πόρους του ΕΚΤ, γεγονός που αναγνωρίζεται από την κεντρική 

                                                 
355Συνέντευξη με A. Giuffrida, 06.03.2009 
356Συνέντευξη με L.Forlani, 02.03.2009 
357Συνέντευξη με Ε. Rustichelli, 05.03.2009 
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εξουσία στην σχετική Έκθεση αξιολόγησης της πρώτης πενταετίας εφαρμογής της 

ΕΣΑ: 

 

Για την αίτηση χρηματοδότησης για τους πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Ταμείου η συνεργασία και η συνοχή της δημόσιας πολιτικής έγινε ισχυρότερο 

προαπαιτούμενο, όπως τονίζεται στην έκθεση αξιολόγησης της Ιταλίας. 

(European Commission 2002a:40). 

 

Στην ετήσια έκθεση παρακολούθησης της απασχόλησης του Υπουργείου 

Απασχόλησης ‘Rapporto di onitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro’ του 

2008 αναπτύσσεται εκτενής παρουσίαση της σύνδεσης των περιφερειών, του ΕΚΤ 

και των πολιτικών απασχόλησης, με τίτλο ενότητας ‘Fondo Sociale Europeo e 

politiche del lavoro’ (σ.60-65) και η οποία καταλήγει σε αναλυτική έκθεση σχετικά 

με τη διάθεση των πόρων του Ταμείου. Η ισχυρή διασύνδεση αναγνωρίζεται και σε 

ενωσιακό επίπεδο εντοπίζουμε σχετικά : 

 

Διαβούλευση και προσπάθειες να αναπτυχθεί η εθνική ιδιοποίηση των Εθνικού 

Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων σε επίπεδο κεντρικό, τοπικό και από τους 

κοινωνικούς εταίρους καθίσταται αναγκαία. Η διασύνδεση μεταξύ 

διακυβέρνησης και παρακολούθησης του Εθνικού Προγράμματος 

Μεταρρυθμίσεων, του ΕΣΠΑ και των εθνικών προγραμμάτων υπό τη 

χρηματοδότηση των διαρθρωτικών πόρων είναι ισχυρή. Η κατανομή των 

διαρθρωτικών πόρων για τους στόχους της ανάπτυξης και των θέσεων 

απασχόλησης εφαρμόζεται ικανοποιητικά. (European Commission 2008b). 

 

Στην ιταλική Έκθεση Προόδου του 2009, επισημαίνεται αφενός ο ιδιαίτερος 

ρόλος των περιφερειών στα θέματα της απασχόλησης κατά τη διάρκεια της 

οικονομικής κρίσης και αφετέρου οι ισχυροί δεσμοί με το ΕΚΤ. Οι περιφέρειες βάσει 

σχετικής συμφωνίας358 διαχειρίζονται κονδύλια ύψους οκτώ δις ευρώ, με στόχο τον 

ομαλό συνδυασμό ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και των έκτακτων δικτύων 

κοινωνικής προστασίας για την περίοδο 2009-10. Βάσει υπολογισμών του National 

Council for Economy and Labour έχουν «διασωθεί» περίπου 800.000 θέσεις 

απασχόλησης. Στην πρωτοβουλία αυτή, το ΕΚΤ έχει ενεργό ρόλο αφού σε 
                                                 
358 Η συμφωνία Κράτους – Περιφερειών υπογράφηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2009 και εντάσσεται στις 
δράσεις έκτακτου χαρακτήρα εν όψει της οικονομικής κρίσης. 
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συνεργασία με τις κοινοτικές αρχές έχουν εντοπιστεί τομείς δράσεων για την 

προστασία του εισοδήματος και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και της κατάρτισης 

των εργαζομένων (National Reform Programme Implementation Report 2009:77). Η 

ισχυρή διασύνδεση αναμένεται να συνεχιστεί και να ενταθεί, αν λάβουμε υπόψη μας 

ότι το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα της Λευκής Βίβλου του 2009 διαρθρώνεται πάνω 

στις περιφέρειες και στην τοπική διάσταση της απασχόλησης. 

Οι στενές διασύνδεσεις των τοπικών και περιφερειακών πολιτικών απασχόλησης 

με τους πόρους του ΕΚΤ, συνθέτουν συνθήκες έμμεσης ευθυγράμμισης με τις 

στοχεύσεις της ΕΣΑ, αφού ένα μεγάλο μέρος των στόχων του ΕΚΤ αφιερώνεται σε 

ενεργητικές πολιτικές και κυρίως στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι το 69% των πόρων που δαπανήθηκαν στις ιταλικές περιφέρειες 

μέχρι το 2008 κατά τις δύο φάσεις σχεδιασμού των προγραμμάτων των 

Διαρθρωτικών Ταμείων αφορούσε τους στρατηγικούς στόχους της Λισσαβώνας, με 

τις δαπάνες για τα θέματα που συνδέονται με την απασχόληση και την ενίσχυση των 

δεξιοτήτων να αποτελούν το 32% του δαπανηθέντος ποσού (National Reform 

Programme Implementation Report 2009:14). Η διά βίου μάθηση αποτελώντας 

βασικό άξονα της προσέγγισης της ευελισφάλειας, στην ιταλική περίπτωση συνδέεται 

άμεσα με τους πόρους του ΕΚΤ και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, σύμφωνα με τον Ιταλό συντάκτη της Έκθεσης Προόδου του 2009 

(National Reform Programme Implementation Report 2009:75). Υπό τα παραπάνω 

αντιλαμβανόμαστε ότι το ΕΚΤ στην ουσία αποτελεί το αίτιο και το αιτιατό της 

περιφεριοποίησης, στη λογική του βασικού τρόπου απόκτησης οργανωτικών πόρων.  

Οι παραπάνω συνθήκες αναδεικνύουν τον κρίσιμο ρόλο των κοινοτικών πόρων 

στην ενδυνάμωση της τριπλής σχέσης ΕΣΑ, πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και 

αποκέντρωσης. Η στενή εξάρτηση από τους κοινοτικούς πόρους του ΕΚΤ 

υποδηλώνει ότι η αποτελεσματικότητα της ΕΣΑ ως μέσο προώθησης της 

πολυεπίπεδης διακυβέρνησης μεγεθύνεται στο βαθμό που η κατανομή των πόρων του 

πρώτου συνδέεται με τις στοχεύσεις της δεύτερης. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι 

περιφέρειες αναδεικνύονται σε «κερδισμένους» της όσμωσης του τρίπτυχου, 

μεταρρυθμίσεις, ΕΚΤ, πολιτικές απασχόλησης μέσω της ικανότητας τους να 

αναπτύσσουν συνεκτικά προγράμματα δράσης. 

Ο έμμεσος εξευρωπαϊσμός μέσω ΕΚΤ δίνει τη δυνατότητα εμφιλοχώρησης 

στοιχείων αξιακού εξευρωπαϊσμού στον κατά βάση επιχειρησιακό εξευρωπαϊσμό, 

στοιχειών που αναπτύσσονται μέσω της διάνοιξης δομών ευκαιρίας που πριν δεν 
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υπήρχαν, της διασύνδεσης πεδίων και δρώντων που πριν δεν υφίστατο και έμμεσης 

ευθυγράμμισης με στοχεύσεις της ΕΣΑ. Ωστόσο ο εξευρωπαϊσμός εξ αντανακλάσεως 

στην ουσία του θέτει δύο ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά: 

 

(α) της άνισης ανάπτυξης των περιφερειών, με τις περιφέρειες του βιομηχανικού 

Βορρά να πλεονεκτούν σε σχέση με το υστερούντα Νότο, με αποτέλεσμα οι πόροι 

του ΕΚΤ να αποκτούν μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία κατά τη χρήση τους στο Βορρά 

και να επιδεινώνεται η θέση της «ασφάλειας» ως μέρος της ευελισφάλειας κυρίως 

στο Νότο. Τα διαφοροποιημένα επίπεδα απασχόλησης, ανεργίας και ενεργοποίησης 

ανάμεσα στις δύο γεωγραφικές περιοχές επιβεβαιώνουν τα παραπάνω (βλ. ενότητα 

για τις πολιτικές απασχόλησης και την Ιταλία). Στο κείμενο της έκθεσης της 

Επιτροπής για την εφαρμογή της ΣτΛ στο πλαίσιο του Σχεδίου για την Οικονομική 

Ανάκαμψη το 2008 επισημαίνουμε:  
 

Σε ένα πλαίσιο αργής οικονομικής και παραγωγικής ανάπτυξης, η βελτίωση της 

απασχόλησης, της συμμετοχής στην αγορά εργασίας και της υπέρβασης των 

μεγάλων περιφερειακών διαφορών αποτελούν τις κυριότερες προκλήσεις για την 

Ιταλία (...) Οι μεγάλες διαφορές στα αποτελέσματα της εκπαίδευσης εμμένουν 

και οι Νότιες περιφέρειες συγκαταλέγονται σε αυτές με τις χειρότερες επιδόσεις 

στην Ευρώπη. Πρόοδος ώστε να διασφαλιστεί καλύτερη λειτουργία των 

Υπηρεσιών Απασχόλησης χρειάζεται να επιτευχθεί και ιδιαίτερα στην 

παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων τους καθώς και στην 

υπέρβαση της κακής απόδοσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του Νότου. 

(European Commission 2008b). 

 

Η αλήθεια αυτή επιβεβαιώνεται και στην ιταλική Έκθεση Προόδου του 2009, 

όπου διατυπώνεται ότι οι διαφορές στις παρεχόμενες υπηρεσίες για την απασχόληση 

οφείλονται ανάμεσα σε άλλα και «στην ύπαρξη ισχυρών διαφορών μεταξύ 

Βορρά/Κέντρου και Νότου στο πλαίσιο εύρεσης θέσεων απασχόλησης» (National 

Reform Programme Implementation Report 2009:80). 
 

(β) η πολυδιάσπαση των κέντρων λήψης απόφασης κατά βάση μεταξύ 

εκπαιδευτικής πολιτικής (κέντρο) και απασχόλησης (περιφέρεια) θέτει ζητήματα 

συντονισμού που προς το παρόν παραμένουν προβληματικά. Η παρατήρηση αυτή 
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ενδυναμώνεται στο βαθμό που διαπιστώνεται το έλλειμμα σύνδεσης από το στέλεχος 

του Υπουργείου: 

 

Το πρόβλημα είναι παρατηρήσιμο σε επίπεδο μη αποτελεσματικής επικοινωνίας  

μεταξύ των κέντρων που διαχειρίζονται τα ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής 

και αυτών που επιφορτίζονται με τα θέματα πολιτικής απασχόλησης, έλλειμμα 

που εντείνεται κατά τη περίπτωση κοινής χρήσης των πόρων του ΕΚΤ.359 
 

Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζεται η διασύνδεση της ΕΣΑ των ΕΣΔ/ΕΠΜ και 

των εγχώριων δομών. 
 

Πίνακας 8.6 Ιταλία: Εγχώριες Δομές και Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση  

Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση και εθνικό επίπεδο  

Σύνταξη 

ΕΠΜ/ΕΣΔ 

Χαρακτήρας  

υπο-εθνικής 

συμμετοχής  

Υπο-εθνικές 

δράσεις  

Ρόλος 

του 

ΕΚΤ 

Βαθμός έντασης 

σύνδεσης ΕΣΑ- ΕΚΤ 

Κεντρικά 

κατευθυνόμενη  

Διαβούλευση με τα 

υπο-εθνικά επίπεδα 

και τους κοινωνικούς 

εταίρους σε εθνικό 

επίπεδο 

Περιφερειακά 

Σχέδια Δράσης 

Ισχυρός 

++  

Ισχυρός  

+ 

Εγχώριο σύστημα λήψης αποφάσεων και θεσμικής δομής  

 Θεσμική δομή Θεσμική δομή 

αγοράς εργασίας  

Ρόλος των υπο-εθνικών παραγόντων στις 

πολιτικές απασχόλησης  

 Ενιαίο 

Αποκεντρωμένο 

περιφερειακό 

Διαδικασία 

αποκέντρωσης  

Σε πρώτο βαθμό υλοποίηση με σταδιακή 

επέκταση στη διαδικασία σχεδιασμού και 

λήψης   

Πηγή: επεξεργασία του γράφοντος  
 

 

 

                                                 
359Συνέντευξη με L.Forlani, 02.03.2009 
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8.1.4.3 Ο εξευρωπαϊσμός του δημοσίου διαλόγου στα θέματα της πολιτικής 

απασχόλησης  

 

Η τρίτη παράμετρος που προσδιορίζει το βαθμό εξευρωπαϊσμού των πολιτικών 

απασχόλησης συνδέεται με το βαθμό εξευρωπαϊσμού του δημόσιου διαλόγου. Κατά 

το γράφοντα η σημασία της παραμέτρου αυτής εστιάζεται στο βαθμό που μπορεί να 

εντοπιστεί αυτό που περιγράφουν οι Knill και Lehmkuhl (1999), ως πιέσεις 

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης «ήπιου» χαρακτήρα εκφρασμένες μέσα από μεταβολές 

πεποιθήσεων και προσδοκιών των εθνικών δρώντων. Ο τρόπος πρόσληψης και 

πλαισίωσης της Ευρώπης μέσα σε μορφές δημόσιου διαλόγου, ιδεών και πολιτικής 

επικοινωνίας, αποτελεί έκφραση του τρόπου που οι ιδέες και οι γενικότερες 

κοινωνικές κατασκευές μπορούν να επηρεάσουν τομείς δημόσιας πολιτικής. Η 

παρατήρηση αυτή με σαφή αναφορά στην θεωρία του κονστρουκτιβισμού, συνδέεται 

με τη δυνατότητα η Ευρώπη να αναπτύσσει δυναμικές που ξεπερνούν τις επιδράσεις 

στις ορατές τυπικές δομές και να εισέλθει σε αξίες και νόρμες που καθορίζουν τον 

τρόπο που οι δρώντες προσδιορίζουν και αιτιολογούν τις επιλογές τους. Η όσμωση 

των ιδεών και της Ευρώπης μέσα στο εθνικό περιβάλλον μπορεί να επηρεάσει 

γνωσιακά τις επιλογές των σχεδιαστών της δημόσιας πολιτικής, οι οποίοι σε 

διαδικασία ανάστροφη μπορούν εν δυνάμει να επηρεάσουν την ευρωπαϊκή 

ολοκλήρωση, οδηγώντας σε περιπτώσεις όπου η λειτουργία του εξευρωπαϊσμού 

σχηματοποιείται ως διαδικασία «από τη βάση προς τα πάνω».  

Στο πλαίσιο της απασχόλησης από τη μελέτη των συνεντεύξεων προκύπτει ότι το 

συγκεκριμένο πεδίο πολιτικής ακολουθεί μια γενικότερη τάση, όπως αυτή 

προσδιορίσθηκε στη μελέτη των Della Porta και Caiani (2006) που εξετάζει τον 

εξευρωπαϊσμό του γενικότερου δημόσιου διαλόγου στην Ιταλία. Η σχετική μελέτη 

καταλήγει σε δύο βασικά συμπεράσματα: (α) όσο περισσότερο εξευρωπαϊσμένος 

θεωρείται ένας τομέας πολιτικής τόσο λιγότερο η κοινωνία των πολιτών φαίνεται να 

έχει πρόσβαση στο δημόσιο διάλογο για τον τομέα αυτό, θέση που σχετίζεται με το 

θέμα των διαθέσιμων πόρων των δρώντων ώστε να προσεγγίσουν τα εξευρωπαϊσμένα 

πεδία, υποδηλώνοντας την υπεροχή των θεσμών ως κατόχων πόρων, αναπτύσσοντας 

μια προσέγγιση εξευρωπαϊσμού από την κορυφή προς τη βάση, (β) όσο περισσότερο 

το πεδίο πολιτικής υφίσταται την κανονιστική ρύθμιση της Ένωσης τόσο 
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περισσότερες είναι οι αναφορές σε αυτήν, με τον εξευρωπαϊσμό του δημόσιου 

διαλόγου γύρω από τη συγκεκριμένη θεματική να μεγεθύνεται. 

Έχοντας υπόψη τις παραπάνω συμπερασματικές διαπιστώσεις παρατηρούμε ότι η 

εξέταση του μεγέθους του εξευρωπαϊσμού του δημόσιου λόγου στο πεδίο της 

απασχόλησης εξαρτάται από τρεις βασικές συνιστώσες: (α) τη φύση της κοινοτικής 

αρμοδιότητας, (β) το επίπεδο που διεξάγεται ο δημόσιος διάλογος και (γ) τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του διαλόγου. 

Με δεδομένη επικουρική και συντονιστική φύση της κοινοτικής αρμοδιότητας 

στην απασχόληση εκφρασμένης μέσω της ΕΣΑ και της ΑΜΣ, σχεδόν νομοτελειακά 

το επίπεδο του εξευρωπαϊσμού του δημόσιου διαλόγου στο εγχώριο πεδίο είναι 

περιορισμένο. Υπό αυτή την έννοια, η Ένωση και η ΕΣΑ αποτελούν έμμεσες πηγές 

προβληματισμού και ο βασικός στόχος των αιτημάτων και των δράσεων των 

εγχώριων δρώντων παραμένει το κράτος. Η μελέτη της ιταλικής περίπτωσης 

καταδεικνύει ότι ο εξευρωπαϊσμός της δημόσιας συζήτησης για την απασχόληση 

είναι κατά βάση περιορισμένος αναπτύσσοντας τρία βασικά χαρακτηριστικά 

επιλεκτικότητα, κατεύθυνση από την κορυφή προς τα κάτω και συγκρουσιακή φύση. 

Αναφορικά με τη δεύτερη συσνιστώσα σε σχετική ερώτηση για το βαθμό 

γνωστοποίησης της ΕΣΑ ως ενωσιακού θεσμικού μηχανισμού για την πολιτική 

απασχόλησης στο ευρύ κοινό, το σύνολο των στελεχών του Υπουργείου και του 

ISFOL απάντησε ότι αυτή κινείται σε χαμηλά επίπεδα. 360 

 

Αν και η θεματική της ΕΣΑ χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, ωστόσο η συζήτηση 

περιστρέφεται περισσότερο για το πως γίνεται αυτή αντιληπτή. 361 

 

Ο χαμηλός βαθμός έκθεσης στην ουσία λειτουργεί ως απότοκο της περιορισμένης 

χρήσης της ΕΣΑ από τους εθνικούς δρώντες στις συζητήσεις στα μέσα ενημέρωσης 

θέση που αποτελεί κοινό τόπο των απαντήσεων των ερωτηθέντων. Οι παραπάνω 

διαπιστώσεις υποδηλώνουν μια περιορισμένη δυναμική του εξευρωπαϊσμού αυτού 

του τύπου, ενισχύοντας την αρχική μας εκτίμηση ότι ο εξευρωπαϊσμός στην ιταλική 

περίπτωση είναι κατά βάση «από πάνω προς τα κάτω» ελεγχόμενος μέσω διάθλασης 

από τις ρευστές πολιτικές προτεραιότητες και την επιστημική κοινότητα που 

λειτουργούν ως διαθλαστικοί φακοί-διηθητήρες. Άμεση επίπτωση αποτελεί η 

                                                 
360Συνέντευξη με A. Giuffrida, 06.03.2009, L.Forlani, 02.03.2009, Ε. Rustichelli, 05.03.2009 
361Συνέντευξη με L.Forlani, 02.03.2009 
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δυνατότητα ύπαρξης μεγαλύτερου περιθωρίου για την ανάπτυξη της επιλεκτικής 

ευελισφάλειας που χαρακτηρίζει το περιεχόμενο της σημερινής πολιτικής. 

Το τρίτο χαρακτηριστικό του εξευρωπαϊσμού της δημόσιας συζήτησης αυτό της 

συγκρουσιακής φύσης γίνεται αντιληπτό με γενικούς όρους που διαφεύγουν από μια 

στενή τεχνική προσέγγιση της ΕΣΑ ως μηχανισμού συντονισμού. Πιο συγκεκριμένα 

το σύνολο των ερωτηθέντων από το στελεχιακό δυναμικό του Υπουργείου 

διαπιστώνει μια διαφωνία του πολιτικού προσωπικού των διαφορετικών πολιτικών 

σχημάτων ως προς τα θέματα της απασχόλησης.362  

 

Ως προς την εναρμόνιση των πολιτικών θέσεων επί των βασικών γραμμών 

εθνικής πολιτικής απασχόλησης υφίστανται διακρίσεις ανάμεσα στους 

δρώντες.363  

 

Η διαφωνία αυτή απομακρύνεται από μια στενή οργανωτική και λειτουργική 

διάσταση και διαμορφώνεται με όρους αναζήτησης μιας πιο κοινωνικής Ευρώπης που 

αποκλίνει από την αποκλειστική στόχευση της ενιαίας αγοράς που θέτει ως 

προτεραιότητα την απορρύθμιση και στρέφεται σε ένα πιο ρυθμισμένο καπιταλιστικό 

τρόπο παραγωγής που αντιμετωπίζει τις κοινωνικές εντάσεις και τις ανησυχίες. 

Ο εξευρωπαϊσμός της δημόσιας συζήτησης για την απασχόληση διαθέτει 

περιορισμένη ευρύτητα που μεταφράζεται σε αποδυναμωμένη δυναμική. Υπό αυτή 

τη λογική δεν μπορεί να αναπτύξει αξιόλογη γνωσιακή επίδραση στους φορείς της 

δημόσιας πολιτικής απασχόλησης, ενδυναμώνοντας την υπάρχουσα τάση του 

επιλεκτικού εξευρωπαϊσμού επιχειρησιακού χαρακτήρα. 

Ως άμεση συνέπεια της παραπάνω περιορισμένης δυναμικής προκύπτει κατά το 

γράφοντα το ενδεχόμενο αποθάρρυνσης της ευρωπαϊκής πολιτικότητας στο 

συγκεκριμένο πεδίο πολιτικής, συντελώντας στο μέτρο που του αναλογεί στην 

πανθομολογούμενη απουσία μιας πραγματικής ευρωπαϊκής κοινωνίας Λάβδας 

2002:69). Ενδεχόμενο που εντείνεται υπό το ισχύον καθεστώς ασυμμετρίας 

οικονομικής και πολιτικής ενοποίησης, ενώ συναρτάται ευθέως από την πρόσληψη 

για το βαθμό επιρροής που μπορούν να ασκήσουν οι ίδιοι οι πολίτες και το είδος των 

αποφάσεων που καλούνται να λάβουν (Λάβδας 2002:71) και που στην προκειμένη 

περίπτωση εμφανίζεται περιορισμένος αν όχι ανύπαρκτος. 

                                                 
362 Συνέντευξη με Α. Giufrfrida, 06.03.2009, L.Forlani, 02.03.2009, Ε. Rustichelli, 05.03.2009 
363Συνέντευξη με L.Forlani, 02.03.2009 
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8.1.5. Συμπερασματικές διαπιστώσεις για τον εξευρωπαϊσμο της ιταλικής 

πολιτικής απασχόλησης  

 

Το οδοιπορικό στη μελέτη του εξευρωπαϊσμού της ιταλικής πολιτικής απασχόλησης 

αποτελεί μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περίπτωση, στο βαθμό που δύναται να 

παρατηρηθεί η εκδήλωση της δυναμικής ιδιότητας του εξευρωπαϊσμού και στις δύο 

όψεις του. Αφενός γίνεται αντιληπτός ως μέσο επίδρασης από τη βάση προς τα πάνω, 

επηρεάζοντας κατά βάση τη στόχευση της ΕΣΑ μετά την αξιολόγηση του 2002 και 

τις μεταρρυθμίσεις του 2003. Αφετέρου γίνεται πηγή επίδρασης στην εγχώρια αγορά 

εργασίας, με τις προϋπάρχουσες δομές να καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την ένταση 

του. 

Αναμφίβολα, η μελέτη τη δεύτερης όψης αν και πιο δύσκολη στο βαθμό που 

υφίσταται την επίδραση συνόλου ετερόκλητων δυνάμεων, παρουσιάζει εξαιρετικό 

ενδιαφέρον. Επιχειρώντας να απαντήσουμε στα ερωτήματα περί του «τι» «πώς» 

«πόσο» και «τι είδους» εξευρωπαϊσμός υφίσταται στο πλαίσιο της ιταλικής πολιτικής 

απασχόλησης, διαπιστώσαμε ότι η ιταλική περίπτωση χαρακτηρίζεται κατά βάση από 

έναν επιλεκτικό γνωσιακό εξευρωπαϊσμό πρόσληψης της έννοιας της ευελισφάλειας 

που ενισχύεται από τις ήδη υπάρχουσες περιφερειακές ανισότητες. Αναδιοργανώνει 

τις υφιστάμενες χωρίς να δημιουργεί ex novo δομές, ενώ διεισδύουν στοιχεία αξιακού 

στη βάση της διασύνδεσης με το ΕΚΤ και της περιφεριοποίησης της πολιτικής 

απασχόλησης. Ορίζεται ως προς την κατεύθυνσή του από τις υπάρχουσες πολιτικές 

προτεραιότητες και αποκτά περιεχόμενο από μια επιστημική κοινότητα που 

λειτουργεί ως ανάδοχος των νέων αξιών, προωθώντας τη γνώση για την ΕΣΑ και τις 

ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για την απασχόληση. Η ένταση του προσδιορίζεται από τις 

αδυναμίες της ίδιας της ΕΣΑ και τη διοικητική διάταξη των περιφερειών σε χρονικό 

διάστημα με αφετηρία τα μέσα της δεκαετίας του 1990. Στην ουσία αποτελεί τη 

σύζευξη μιας γνωσιακής επίδρασης της ΕΣΑ που «διαθλάται» και «διηθίζεται» στους 

«φακούς» των εγχώριων θεσμικών και πολιτικών δομών. 

Πιο συγκεκριμένα, στο ερώτημα «τι» εξευρωπαΐζεται διαπιστώσαμε: (α) 

διοικητική αναδιάρθρωση που ενισχύει τις θεσμικές χωριτικότητες του συντονισμού 

και της παρακολούθησης, με τη Γενική Διεύθυνση της Αγοράς Εργασίας, την 

Τεχνική Γραμματεία του Υπουργού και την Ομάδα Παρακολούθησης να 

διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο, (β) μετατόπιση των προτεραιοτήτων της πολιτική 
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απασχόλησης, υποδηλώνοντας μια γνωσιακή επίδραση μερικού χαρακτήρα εκ μέρους 

της ΕΣΑ προς πολιτικές ενεργού και αποκεντρωμένου χαρακτήρα που υποστηρίζουν 

όμως κατά βάση την ευελιξία, αποφεύγοντας τουλάχιστον επί του παρόντος να 

ενισχύσουν την έτερη έννοια της ευελισφάλειας την κοινωνική προστασία, (γ) 

μεταρρυθμιστική διαδικασία επί των Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης, με σαφείς 

ενωσιακές γνωσιακές αναφορές που κατά βάση προέρχονται από τη σκανδιναβική 

παράδοση και μεταρρύθμιση, (δ) διάνοιξη δομών ευκαιρίας στους υπο-εθνικούς 

δρώντες με την περιφεριοποίηση της πολιτικής απασχόλησης και της εξάρτησης από 

τους πόρους του ΕΚΤ, που συνθέτουν συνθήκες έμμεσης ευθυγράμμισης με τις 

ενωσιακές επιταγές για την απασχόληση. 

Οι παραπάνω αλλαγές προκύπτουν ως το αποτέλεσμα συνιστωσών δυνάμεων 

διαφορετικού μεγέθους. Τρεις παράγοντες λειτουργούν εν είδει διαθλαστικών φακών 

και διηθητήρων, εν όψει μιας ΕΣΑ που προσλαμβάνεται ως εξωτερική δομή 

ευκαιρίας και περιορισμού ταυτοχρόνως Το «πώς» του εξευρωπαϊσμού προκύπτει ως 

τελικό προϊόν: (α) από τις νέες πολιτικές προτεραιότητες που προέρχονται: αφενός 

από την αλλαγή πολιτικού σκηνικού στην Ιταλία στα μέσα της δεκαετίας του 1990 

που έδωσε την ευκαιρία σε νέες πολιτικές δυνάμεις να αναδυθούν με σαφείς 

ευρωπαϊκούς προσανατολισμούς και αναφορές και οι οποίες κάνουν στρατηγική 

χρήση της ΕΣΑ στο εσωτερικό και αφετέρου από τη δυναμική της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης ως απότοκο της εκπλήρωσης των κριτηρίων της Συνθήκης του 

Μάαστριχτ, (β) από την πλαισίωση των νέων πολιτικών δυνάμεων από μια 

επιστημική κοινότητα με ενωσιακούς προσανατολισμούς, που δίνει μορφή στο 

περιεχόμενο των μεταρρυθμίσεων (1997, 2003, 2009) και τουλάχιστον στο πρώτο 

στάδιο της εθνικής συμμετοχής στην ΕΣΑ αναλαμβάνει τη σύνταξη των πρώτων ΕΣΔ 

(1998-2001), (γ) από την εμφάνιση κοινωνικοοικονομικών φαινόμενων που 

σχετίζονται με την αύξηση του αριθμού των γυναικών και των νέων που εισέρχονται 

στην αγορά εργασίας, ζήτημα που ωστόσο μη επιλυόμενο μέχρι στιγμής 

αποδυναμώνει το μέγεθος της συνεισφοράς της συγκεκριμένης συνιστώσας στο 

τελικό αποτέλεσμα. 

Στο ερώτημα για το «πόσο», δηλαδή το βαθμό του εξευρωπαϊσμού καταλήγουμε 

στη διαπίστωση ότι το αποτέλεσμα κινείται στο ενδιάμεσο ενός άξονα με άκρα την 

αδράνεια και τον μετασχηματισμό, συνδεόμενο με τη λογική της διευθέτησης εντός 

των υφισταμένων δομών. Στο αποτέλεσμα αυτό τρεις παράμετροι διαδραματίζουν το 

δικό τους ξεχωριστό αλλά αλληλοσυνδεόμενο ρόλο: (α) η πρόσληψη της ΕΣΑ ως 
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εργαλείου πολιτικής από τους σχεδιαστές της πολιτικής απασχόλησης, που 

εκμεταλλευόμενοι τις αδυναμίες καθιστούν την τελευταία αφενός ως μέσο 

νομιμοποίησης των πολιτικών αποφάσεων και αφετέρου ως μέσο αποφυγής 

πολιτικών επιλογών, (β) η αποκέντρωση της πολιτικής απασχόλησης, με τις 

μεταρρυθμίσεις και τη συνταγματική αναθεώρηση του 2001 οι περιφέρειες 

καθίστανται βασικός παράγοντας της όλης διαδικασίας, προκαλώντας συνθήκες ενός 

εξ αντανακλάσεως εξευρωπαϊσμού της απασχόλησης στη λογική των πόρων και των 

δράσεων του ΕΚΤ, που αν και σε συνολικό επίπεδο ενισχύει τις τάσεις 

ευθυγράμμισης με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προσθέτει όμως και τα ζητήματα της 

άνισης ανάπτυξης Βορρά Νότου, που επιδεινώνουν τη θέση της «ασφάλειας» ως 

έτερης έννοιας, (γ) ο χαμηλός βαθμός του εξευρωπαϊσμού της δημόσιας συζήτησης 

για την απασχόληση, που δεν ενισχύει ιδιαίτερα τη δυναμική του εξευρωπαϊσμού 

αποθαρρύνοντας κατά αυτό τον τρόπο μια ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτικότητας 

που υπό όρους μπορεί να οδηγήσει στη συγκρότηση μιας ευρωπαϊκής 

συλλογικότητας, στο βαθμό που η αντίληψη των πολιτών για τα θέματα των υπό 

εξέταση ευρωπαϊκών πολιτικών και των επιπτώσεων τους είναι περιορισμένη και 

συγκεχυμένη . Η τελευταία διάσταση ενισχύεται ακόμη περισσότερο από τη μη 

ύπαρξη μιας πολιτικής ομοφωνίας στους στόχους των μεταρρυθμίσεων (απουσία των 

κοινωνικών εταίρων)  

Η ανάπτυξη του δυναμικού φαινόμενου του εξευρωπαϊσμού έστω και υπό την 

διαμορφωτική επίδραση των προϋπαρχουσών θεσμικών δομών μας δίνει τη 

δυνατότητα να διαπιστώσουμε μια υπέρβαση του αρχικού σχήματος Risse et al. 

(2001), υπό την έννοια μπορεί να προκύψει μεταβολή εντός ενός ρευστού πολιτικού 

περιβάλλοντος με τους στόχους και τις στρατηγικές των δρώντων να αλλάζουν χωρίς 

την ύπαρξη αξιοσημείωτης προσαρμοστικής πίεσης, δεδομένου του χαρακτήρα της 

ΕΣΑ. Χρησιμοποιώντας την τυπολογία Schmidt (2002a) μπορούμε να εντοπίσουμε 

αλλαγές δευτέρου βαθμού. Γίνεται χρήση και των τριών πόρων της ΕΣΑ 

(κανονιστικοί, γνωσιακοί και στρατηγικοί), οδηγώντας σε μια γνωσιακή (στροφή 

στην ενεργητική προστασία) και εργαλειακή (υιοθέτηση ευελισφάλειας ως μεθόδου 

εργασίας) προσαρμογή, χωρίς όμως να υπάρξει θεσμικός ανασχεδιασμός και πλήρης 

αλλαγή προγράμματος πολιτικής. 

Η μελέτη της ιταλικής περίπτωσης μας δίνει την ευκαιρία να επαληθεύσουμε 

μέρος των υποθέσεων μας όπως αυτές παρουσιάστηκαν στην εισαγωγή του πέμπτου 

Κεφαλαίου: 
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Πρώτον, των γενικών μάς υποθέσεων : 

 

• η ουσιαστική δομική σύζευξη του κοινωνικού πεδίου που συγκροτείται στο 

ενωσιακό επίπεδο και τα αντίστοιχα εθνικά είναι κατά βάση γνωσιακή, 

θεμελιωμένη επί το πλείστον στην αμοιβαία μάθηση, στην επίδραση του 

δημόσιου διαλόγου, στην ανταλλαγή εμπειριών και στη σύγκριση των εθνικών 

επιδόσεων. Στο γνωσιακό αυτό πλαίσιο η Ένωση αποκτά μια δυική φύση, γίνεται 

πεδίο και φορέας προσδιορισμού κοινών προβλημάτων και «ενδεδειγμένων» 

λύσεων που (επανα)σχεδιάζουν το εθνικό θεματολόγιο, 

• τα εγχώρια θεσμικά περιβάλλοντα οδηγούν σε διαφορετικούς τρόπους εθνικής 

οργάνωσης της ΕΣΑ,  

• οι διαφορετικές μορφές εγχώριου συντονισμού και οι εθνικές πολιτικές 

προτεραιότητες καθορίζουν και το αποτέλεσμα των μεταρρυθμίσεων των 

πολιτικών απασχόλησης, 

• όσο περισσότερο η εθνική πολιτική απασχόλησης τείνει προς τα ενωσιακά 

πρότυπα τόσο μικρότερη είναι η στρατηγική χρήση της ΕΣΑ στο εγχώριο πεδίο 

και αντιστρόφως, 

 

Δεύτερον, των ειδικών υποθέσεων του εξευρωπαϊσμού των πολιτικών 

απασχόλησης: Η επιβεβαίωση των παραπάνω υποθέσεων σε συνδυασμό με το 

περιεχόμενο των μεταρρυθμίσεων μας οδηγούν στη διαπίστωση για το είδος του 

εξευρωπαϊσμού που ενσωματώνεται στις ιταλικές δομές της αγοράς εργασίας που 

επαληθεύει την υπόθεση του επιχειρησιακού εξευρωπαϊσμού. Κατά το γράφοντα, ο 

επιχειρησιακός εξευρωπαϊσμός καθίσταται η βασική μορφή εξευρωπαϊσμού στην 

ιταλική πολιτική απασχόλησης. Η Ιταλία ως χώρα με βασικά χαρακτηριστικά την 

ισχυρή κατάτμιση της αγοράς απασχόλησης, το χαμηλό επίπεδο συμμετοχής των 

γυναικών στην αγορά εργασίας, τις περιφερειακές ανισότητες και τη διάκριση 

ανάμεσα στον καλά προστατευμένο βασικό πυρήνα εργαζομένων και την άτυπη και 

ελάχιστα προστατευμένη εργασία των άκρων, αποτελεί χώρα που υπολείπονται 

περιεκτικού και αποτελεσματικού κοινωνικού κράτους. 

Υπό αυτές τις συνθήκες παρουσιάζεται ευεπίφορη στο να υιοθετήσει σχήματα 

ενός επιχειρησιακού εξευρωπαϊσμού στη βάσει κυρίως ρυθμίσεων απελευθέρωσης 

της αγοράς απασχόλησης, υπό το βάρος τριών βασικών συνιστωσών δυνάμεων: (α) 
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των προσταγμάτων που θέτει το Σύμφωνο Σταθερότητας, (β) της αρχής της 

«ήσσονος» διαδρομής που εν μέρει μόνο ανταποκρίνεται στο πρότυπο της ΕΣΑ, 

συνδέεται με μειωμένες κοινωνικές δαπάνες και απαντά θεωρητικά στην πρόκληση 

του ανταγωνισμού και (γ) των συγκυριακών εσωτερικών πολιτικών προτεραιοτήτων 

με το μικρότερο δυνατό οικονομικό κόστος.  

Τα στοιχεία του ΟΟΣΑ καταδεικνύουν την ορθότητα των παραπάνω 

παρατηρήσεων. Οι μεταρρυθμίσεις Treu και στη συνέχεια οι μεταρρυθμίσεις Biagi 

οργάνωσαν ένα πρότυπο στη βάση των συνθηκών της ιταλικής αγοράς εργασίας 

(Biagi et al. 2002) που προέβλεπε αλλαγές στις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης 

και μετάβαση σε ευέλικτες μορφές απασχόλησης, χωρίς όμως να προβλέπουν 

προσαρμογή των διατάξεων που αφορούν την κοινωνική ασφάλιση με αποτέλεσμα η 

κοινωνική διάσταση της ευελισφάλειας να υπολείπεται σε σχέση με την ευελιξία. Η 

όλη κατάσταση επιδεινώνεται από τις υπάρχουσες περιφερειακές ανισότητες. 

Βασικός φορέας του επιχειρησιακού αυτού εξευρωπαϊσμού που βασίζεται στη 

διάσταση της γνωσιακής μάθησης της ΕΣΑ, η επιστημική κοινότητα που αναδύθηκε. 

Η γνωσιακή διάσταση της ΕΣΑ συνέβαλε στην αλλαγή των προτιμήσεων των 

εμπειρογνωμόνων οι οποίοι με τη σειρά τους κάνοντας χρήση της θέσεως τους στη 

βάση διαθέσιμων πόρων (εγχώριων και ΕΣΑ) επηρέασαν την κατεύθυνση των 

μεταρρυθμίσεων. 

Στην πορεία της εφαρμογής, ο επιχειρησιακός εξευρωπαϊσμός αναδεικνύει 

«κερδισμένους» και «χαμένους» και μας επαληθεύει την υπόθεση περί συμμετοχής 

του υπο-εθνικού επιπέδου μέσω ΕΚΤ.  

Στην πρώτη κατηγορία, η επιδείνωση των βασικών στοχεύσεων του κοινωνικού 

κράτους δηλαδή ισότητα και αποτελεσματικότητα στο όνομα της ευελιξίας, εμφανίζει 

ως «χαμένους» τους εργαζόμενους «των άκρων» αφού αυτοί αντιμετωπίζουν μια 

διευρυνόμενη εισοδηματική ανισότητα σε συνθήκες αστάθειας και μακροπρόθεσμης 

προοπτικής. Η κατάσταση για αυτούς επιδεινώνεται με την ισχύουσα νομοθετική 

περιπλοκότητα που αυξάνει το διοικητικό κόστος κυρίως για τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις αποτελώντας αντικίνητρο ως προς την υιοθέτηση νέων οργανωτικών 

μορφών εργασίας αλλά και ενισχύει άθελά της τη συνέχιση της αδήλωτης εργασίας.  

Στη δεύτερη κατηγορία αυτή των «κερδισμένων», αναδεικνύονται οι περιφέρειες. 

Η διοικητική αναδιάρθρωση σε συνδυασμό με την περιφεριοποίηση των πολιτικών 

απασχόλησης οδήγησε: (α) σε ενδυνάμωση των περιφερειών με άμεσο αποτέλεσμα 

τη βελτίωση των οργανωτικών τους χωριτικοτήτων και την αυξανόμενη χρήση των 
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πόρων του ΕΚΤ, που συμβάλλουν στη δημιουργία συνθηκών ενός έμμεσου 

εξευρωπαϊσμού μέσω της ευθυγράμμισης των πρώτων με τα προαπαιτούμενα του 

δεύτερου και (β) σε ανάδειξη του ρόλου των εγχώριων δομών στη διαδικασία 

αφήνοντας όμως ανοιχτά τα ζητήματα των ενυπαρχουσών ανισοτήτων.  

Η τελευταία παρατήρηση μας οδηγεί στην επαλήθευση μιας βασικής μας 

υπόθεσης για το ρόλο της συμμετοχής των υπο-εθνικών επιπέδων στην ΕΣΑ. Ο 

βαθμός αυτονομίας των περιφερειών ευνόησε τη συμμετοχή σε δράσεις στις 

κατευθύνσεις ΕΣΑ με κεντρικό σημείο αναφοράς το ΕΚΤ, χωρίς η κατάσταση αυτή 

να προβλέπεται από την ύπαρξη ενός εθνικού συντονισμού. Η παρατήρηση αυτή 

προσθέτει στον επιχειρησιακό εξευρωπαϊσμό στοιχεία αξιακού χαρακτήρα υπό την 

έννοια: (α) της διάνοιξης δομών ευκαιρίας για τα υπο-εθνικά επίπεδα να 

διεκδικήσουν ρόλο ως βασικοί διαμορφωτές πολιτικής αυξάνοντας τις διαδράσεις των 

τελευταίων με αποτέλεσμα την ενδυνάμωση τους και (β) της ευθυγράμμισης των 

δράσεων των περιφερειακών πολιτικών απασχόλησης με τις εωσιακές κατευθύνσεις 

μέσω των πόρων του ΕΚΤ και της συμπόρευσής τους με τον ευρύτερο συμμετοχικό 

χαρακτήρα της ΣτΛ γενικότερα και της ΕΣΑ ειδικότερα. 

Πίνακας 8.7. Ιταλία: Ο εξευρωπαϊσμός της πολιτικής απασχόλησης 

«Τι» εξευρωπαΐζεται; 

•  Θεσμικές χωριτικότητες 

• Έμμεση ευθυγράμμιση μέσω ΕΚΤ  

• Επιλεκτική ευελισφάλεια με βάση τα άκρα 

• Μεταρρύθμιση των Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης  

«Πώς εξευρωπαΐζεται; 

• Εσωτερικές πολιτικές προτεραιότητες  

• Επιστημική κοινότητα 

• Περιφέρειες 

«Πόσο» εξευρωπαΐζεται;  

  ‹διευθέτηση - accommodation›/ αλλαγή δευτέρου βαθμού υπό όρους εγχώριας δομής  

• Δημόσιος διάλογος  

• Πρόσληψη ΕΣΑ ως εργαλείο πολιτικής  

• Περιφέρειες και ΕΚΤ 

«Τι» είδους εξευρωπαϊσμός  

• Επιχειρησιακός κατά βάση με στοιχεία αξιακού κυρίως ως προς τη συμμετοχή των 

περιφερειών  

Πηγή: επεξεργασία του γράφοντος 



 518

8.2. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση και η 

περιπτωσιολογική μελέτη της Σουηδίας 

  

Η ανάλυση της σουηδικής περίπτωσης είναι χαρακτηριστική της δυσκολίας που 

αντιμετωπίζει ο ερευνητής να διαπιστώσει ίχνη αλλαγής–εξευρωπαϊσμού σε μια 

πολιτική που θεωρείται στις βασικές της συνιστώσες τις ενεργητικές πολιτικές ως 

προπομπός της ΕΣΑ. Με δεδομένη την καλή προσαρμογή των Cowles et al. (2001), η 

σουηδική πολιτική απασχόλησης και οι θεσμοί που τη στηρίζουν υφίστανται ασθενείς 

προσαρμοστικές πιέσεις που εκλαμβάνονται ως λιγότερο σοβαρές προκλήσεις από τις 

εγχώριες θεσμικές δομές. Υπό την παραπάνω παρατήρηση, ο έμμεσος εξευρωπαϊσμός 

ήπιου χαρακτήρα πολλαπλασιάζει την εξάρτησή του από τις προσλήψεις και την 

εσωτερίκευση των εγχώριων δομών καθιστώντας και τις απαντήσεις στα ερωτήματα 

του «τι», «πώς», «πόσο» και «τι είδους» εξαρτημένες μεταβλητές των τελευταίων. 

Κατά την παρούσα έρευνα, το οδοιπορικό μελέτης του εξευρωπαϊσμού της σουηδικής 

πολιτικής απασχόλησης και της απάντησης στα παραπάνω ερωτήματα έχει τρεις 

βασικούς σταθμούς. Ο πρώτος σταθμός απαντά στο «τι» του εξευρωπαϊσμού και 

συνδέεται με την οργάνωση της ΕΣΑ στο εσωτερικό, τη σχέση ΕΣΑ με την 

περιφέρεια και το τοπικό επίπεδο, το ρόλο των κοινωνικών εταίρων και τον 

προσανατολισμό της σουηδικής πολιτικής απασχόλησης σε σχέση με την ΕΣΑ. Ο 

δεύτερος σταθμός απαντά στα ερωτήματα του «πώς» και «πόσο» του εξευρωπαϊσμού 

και συνδέεται με τις υιοθετούμενες μεθοδολογίες δράσεις από τη πολιτική και 

διοικητική ηγετική ομάδα, την πρόσληψη της ΕΣΑ ως εργαλείου πολιτικής και του 

επιπέδου εξευρωπαϊσμού του δημοσίου διαλόγου, ενώ ο τρίτος σταθμός αφορά το 

είδος του εξευρωπαϊσμού (αξιακός ή επιχειρησιακός) που αναπτύσσεται στο πλαίσιο 

της πολιτικής απασχόλησης.  
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8.2.1. Η εσωτερίκευση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση στο 

εγχώριο επίπεδο, μελετώντας το «τι» του εξευρωπαϊσμού της σουηδικής 

πολιτικής απασχόλησης  

 

8.2.1.1. H οργάνωση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση στο 

εγχώριο επίπεδο και το θέμα του συντονισμού  

  

Η ευθύνη για την κατάρτιση του ΕΣΔ/ΕΠΜ για την απασχόληση (Sveriges 

Handlingsplan för Sysselsättning) αποτελεί κοινή αρμοδιότητα ανάμεσα στο 

Υπουργείο Απασχόλησης και το Υπουργείο Οικονομικών.364 Σε επικουρικό ρόλο 

τοποθετούνται τα Υπουργεία Παιδείας και Κοινωνικών Υποθέσεων που 

ενσωματώνονται στη διαδικασία μέσω διαβούλευσης και παροχής πληροφοριών για 

διαστάσεις της πολιτικής απασχόλησης που άπτονται της αρμοδιότητας τους. 

Κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη της του ΕΣΔ εντός του Υπουργείου αναλαμβάνουν 

τρεις Γενικές Διευθύνσεις αυτές του Προϋπολογισμού, της Αγοράς Εργασίας και της 

Έρευνας. Σύμφωνα με τον πρώτο επίσημο απολογισμό της σουηδικής κυβέρνησης, 

όπως διατυπώθηκε στην έκθεση αξιολόγησης για την πρώτη πενταετία της ΕΣΑ 

(Swedish National Evaluation 2002:68): «η συνεργασία ανάμεσα στα κυβερνητικά 

κλιμάκια στο στάδιο της προετοιμασίας καθώς και ο συντονισμός ανάμεσα στα 

διαφορετικά πεδία δημόσιας πολιτικής εμφανίζονται σε καλά επίπεδα». Η 

τοποθέτηση αυτή ευθυγραμμίζεται και με το συμπέρασμα ανεξάρτητης αξιολόγησης 

που είχε ζητήσει η σουηδική κυβέρνηση από το Statskontoret το (Swedish Agency for 

Public Management) 2002 (Statskontoret 2002:2), ενώ διατηρείται μέχρι και σήμερα 

σύμφωνα με το στέλεχος του Υπουργείου Απασχόλησης που ρωτήθηκε σχετικά.365  

Η βασική αδυναμία της παραπάνω θετικής εικόνας στοιχειοθετείται στην 

περιορισμένη εμβέλεια διάδρασης μεταξύ των στελεχών που ασχολούνται με το 

ΕΣΔ/EΜΠ και συμμετέχουν στα ενωσιακά δίκτυα και αυτών που ασχολούνται 

αποκλειστικά με την εγχώρια διάσταση της πολιτικής απασχόλησης. Οι πρώτοι 

εμφανίζονται να υιοθετούν την άποψη ότι η διασύνδεση ΕΣΑ και εγχώριας πολιτικής 

απασχόλησης είναι αποτελεσματική, ενώ οι δεύτεροι εμφανίζονται σχετικά 

                                                 
364 Μέχρι και το 2006 η αρμοδιότητα των θεμάτων της απασχόλησης αποτελούσε αντικείμενο ενός 
ενιαίου Υπουργείου Βιομηχανίας, Απασχόλησης και Επικοινωνιών. 
365 Συνέντευξη με C. Henriksson, Swedish Ministry of Employment, Stockholm, 29.04.2009 
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αποξενωμένοι από τη διαδικασία της ΕΣΑ, προσεγγίζοντας την ως θεματική που 

αφορά ένα σχετικά περιορισμένο κύκλο εξειδικευμένων στελεχών (Statskontoret 

2002:45-48).  

Η κατάρτιση του ΕΣΔ στην περίπτωση της Σουηδίας αναπτύσσεται κάτω από δύο 

βασικά χαρακτηριστικά, αφενός μια κεντρικά ελεγχόμενη διαδικασία και αφετέρου 

ένα σχετικά περιορισμένο αριθμό στελεχών που εμπλέκονται άμεσα σε αυτήν. Ο 

περιορισμένος κύκλος των ατόμων που ασχολούνται με την ΕΣΑ, επισημαίνεται στη 

σουηδική αξιολόγηση της πρώτης πενταετίας, αν και αποδίδεται περισσότερο σε 

έλλειψη πραγματικής επιρροής της εξωτερικής διαδικασίας (ΕΣΑ) και λιγότερο ως 

εσωτερική αδυναμία. Εντοπίζουμε: 

 

Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση δεν έχει επηρεάσει τη σουηδική 

πολιτική σε σημαντικό βαθμό, με αποτέλεσμα η στρατηγική να είναι σχετικά 

άγνωστη εκτός του κύκλου των ατόμων που εμπλέκονται άμεσα με αυτή. 

(Swedish National Evaluation 2002:70). 

 

Ο κεντρικός άξονας του συντονισμού που διαμορφώνει την επίσημη τοποθέτηση 

της σουηδικής κυβέρνησης στα ενωσιακά fora διαρθρώνεται ανάμεσα στα Υπουργεία 

Απασχόλησης και Οικονομικών. Ο βασικός πυρήνας των στελεχών που ασχολούνται 

με τη θεματική της ΕΣΑ από τα δύο Υπουργεία δεν ξεπερνά τους δώδεκα, η 

πλειονότητα των οποίων αποτελούν και τα μέλη των επιτροπών EMCO και EPC 

(Economic Policy Committee) γεγονός που οδηγεί σε αυξημένο συντονισμό θέσεων. 

Από τα τέσσερα στελέχη που συνθέτουν την εθνική ομάδα στην EMCO, τα τρία 

ανήκουν στο δυναμικό του Υπουργείου Απασχόλησης,366 γεγονός που οδηγεί στο ότι 

ο συντονισμός των θέσεων είναι κατά βάση εσωτερικός και ανεπίσημος εκτός των 

τυπικών οργανωσιακών δομών. Σημαντική πτυχή όπως επισημαίνει και η Vifell 

(2009:13), αποτελεί η δυνατότητα της στενής διάδρασης των μικρών αυτών ομάδων 

με την Επιτροπή και τη δημιουργία κοινών αντιλήψεων γύρω από τα προβλήματα της 

απασχόλησης. Η παραπάνω διάσταση οδηγεί στη σκέψη ότι την ανάληψη του ρόλου 

του αναδόχου των αξιών  αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου η παραπάνω συμπαγής ομάδα 

υπέχοντας την ευθύνη του ενεργού ρόλου στο σχεδιασμό των μεταρρυθμίσεων, 

προωθώντας ταυτοχρόνως τη γνωσιακή εμπειρία της για την ΕΣΑ και στις 

κατευθύνσεις απασχόλησης. Υπό τις παραπάνω διαπιστώσεις στο μέτρο που αφορά 
                                                 
366 Το τέταρτο ανήκει στο δυναμικό της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Σουηδίας στις Βρυξέλλες.  
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το συγκεκριμένο γεωμετρικό τόπο (μικρές συμπαγές ομάδες τεχνοκρατών) ο 

συντονισμός εμφανίζεται ενισχυμένος και χωρίς προβλήματα.  

Η περιορισμένη ακτίνα του κύκλου των ατόμων που σχετίζονται με την ΕΣΑ 

αναπτύσσει δύο βασικές συνέπειες: (α) ισχνή διασύνδεση του ΕΣΔ/ΕΠΜ και κατ’ 

επέκταση της ΕΣΑ αφενός με τις περιφέρειες και τις τοπικές διοικητικές μονάδες και 

αφετέρου με τους διοικητικούς φορείς που σχετίζονται άμεσα με την πολιτική 

απασχόλησης και την αγορά εργασίας (Statskontoret 2002) και (β) χαμηλό βαθμό 

ενσωμάτωσης των επιμέρους πολιτικών σε οριζόντιους στόχους της απασχόλησης και 

στη διαδικασία της ΕΣΑ. 

Αναφορικά με την πρώτη συνέπεια η αδύναμη διασύνδεση με τις περιφέρειες και 

το τοπικό επίπεδο διαπιστωμένη στην πενταετή αξιολόγηση της ΕΣΑ (Swedish 

National Evaluation 2002), επιχειρήθηκε να ενισχυθεί με μια σειρά μέτρων που θα 

εξετάσουμε στην αμέσως επόμενη ενότητα για την σχέση ΕΣΑ και σουηδικής 

περιφέρειας. Η έτερη συνιστώσα της ισχνής διασύνδεσης συνδέεται με την απουσία 

ισχυρών συντονιστικών συνδέσμων μεταξύ του Υπουργείου και κρατικών 

οργανισμών που σχετίζονται με την αγορά εργασίας και παρέχουν πληροφορίες για 

την κατάρτιση του ΕΣΔ/ΕΠΜ.  

Οι εκτελεστικοί φορείς οργανωτικά είναι διακριτοί από τα Υπουργεία, ενώ 

διατηρούν ένα συγκεκριμένο επίπεδο ανεξαρτησίας, υπό την έννοια ότι εφαρμόζουν 

τις υιοθετούμενες κυβερνητικές πολιτικές, ενώ οι υπουργικές δομές περιορίζονται στο 

έργο της επίβλεψης. Στην περίπτωση της απασχόλησης πρόκειται κατά βάση για το 

Arbetsmaknadsstyrelsen – AMV μέχρι το 2007 (Εθνικό Συμβούλιο για την Αγορά 

Εργασίας) νυν Arbetsförmedlingen, την  Εθνική Υπηρεσία Απασχόλησης και το 

Svenska ESF-rådet  (Συμβούλιο για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).  

Στην μελέτη του Statskontoret παρατηρούμε ότι επιβεβαιώνεται η παραπάνω 

διαπίστωση με σειρά στελεχών του Υπουργείου και των συνεργαζόμενων φορέων να 

εκτιμούν ότι είτε δεν ενσωματώνονται στη διαδικασία της ΕΣΑ και του ΕΣΔ, είτε η 

ενσωμάτωσή τους γίνεται σχετικά αργά (Statskontoret 2002:7) με τελικό αποτέλεσμα 

αφενός η ΕΣΑ να μην είναι ευρέως γνωστή και αφετέρου να μην μπορούν να 

διαπιστωθούν σχετικές επιδράσεις της ΕΣΑ στους κρατικούς φορείς (Statskontoret 

2002:48). Η απουσία των σχετικών συνδέσμων κατά το γράφοντα προκαλεί το 

θεσμικό παράδοξο βάσει του οποίου ο φορέας που είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή 

της πολιτικής για την αγορά εργασίας στη Σουηδία να μην συμμετέχει ενεργά στην 

κατάρτιση του ΕΣΔ, αν και η συμμετοχή των τελευταίων κρίνεται ότι ταιριάζει 



 522

απολύτως στη δομή της ΕΣΑ (Statskontoret 2002:46). Άμεση συνέπεια, η πρόκληση 

διάστασης ανάμεσα στη διαδικασία κατάρτισης που παραμένει εθνική και υπουργική 

και στους φορείς της εφαρμογής. Στην πενταετή αξιολόγηση εντοπίζουμε: 

 

Τα στελέχη των φορέων αναφέρουν ότι υφίσταται ένα σαφές όριο μεταξύ των 

διαφορετικών πεδίων δημόσιας πολιτικής και αυτό αντανακλάται και στις 

επαφές των φορέων με τα Υπουργεία. (Swedish National Evaluation 

2002:69). 

 

Η παραπάνω διάσταση δεν περιορίζεται μόνο στον πυρήνα της δημόσιας 

διοίκησης, αλλά εμφανίζεται και στην περίπτωση της συμμετοχής των κοινωνικών 

εταίρων. Σταχυολογούμε σχετικά: 

 

Ακόμη και οι αντιπρόσωποι το κοινωνικών εταίρων αναφέρουν στοιχεία 

αποτυχημένης συνεργασίας με τα κυβερνητικά κλιμάκια. (Swedish National 

Evaluation 2002:69).  

 

Αναφορικά με τη δεύτερη συνέπεια του μη ικανοποιητικού βαθμού ενσωμάτωσης 

των έτερων πολιτικών στο πεδίο της απασχόλησης (οριζόντιος βαθμός 

ολοκλήρωσης), αυτή καταγράφεται από τη σουηδική αξιολόγηση (Swedish National 

Evaluation 2002:69): «τα περισσότερα διοικητικά στελέχη αν και εκτιμούν ότι η 

συνεργασία με τα κυβερνητικά γραφεία είναι καλή, ωστόσο παρατηρούν ότι 

συγκεκριμένα πεδία δημόσιας πολιτικής ενσωματώνονται αργά στη διαδικασία».  

Δύο είναι οι μορφές που λαμβάνει η ασθενής οριζόντια ολοκλήρωση, είτε της 

ετεροχρονισμένης εισαγωγής πολιτικών άλλων πεδίων στη διαδικασία της ΕΣΑ, είτε 

του χαμηλού βαθμού ενσωμάτωσης των επιμέρους πολιτικών όπως αυτών της 

εκπαίδευσης ή των κοινωνικών υπηρεσιών στους οριζόντιους στόχους που 

πλαισιώνουν την απασχόληση (Statskontoret 2002:7): 

 

Η ανάλυση του Swedish Agency for Public Management επισημαίνει ότι οι 

επιχειρησιακοί στόχοι που αφορούν την αγορά εργασίας, την οικονομική και 

περιφερειακή πολιτική βρίσκονται σε συμφωνία με τις οριζόντιες στοχεύσεις, 

ενώ άλλοι τομείς δημόσιας πολιτικής που αφορούν την εκπαίδευση, τις 
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κοινωνικές υπηρεσίες και τους ηλικιωμένους με ειδικές ανάγκες δεν 

ενσωματώνονται στον ίδιο βαθμό στην πολιτική απασχόλησης. 

 

Οι παραπάνω αδυναμίες προκύπτουν ως άμεση συνέπεια του μηχανισμού 

συγκεντρωτικού χαρακτήρα που έχει αναπτυχθεί και στην ουσία αποτελούν εθνική 

έκφραση ενός εκ των βασικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ΕΣΑ και η ΑΜΣ 

ως μηχανισμός διακυβερνητικού συντονισμού «ήπιας» μορφής, αυτό του χαμηλού 

βαθμού οριζόντιας ενσωμάτωσης στο εθνικό πεδίο. 

Εν αντιθέσει με την περίπτωση της Ιταλίας όπου η διαπίστωση περί ενίσχυσης 

της διάστασης του συντονισμού ως λειτουργικό επακόλουθο της ΕΣΑ αποτέλεσε 

κοινό τόπο, η περίπτωση της Σουηδίας μας δίνει βάση για να διατηρήσουμε κάποιες 

επιφυλάξεις όχι τόσο για την ύπαρξη του συντονισμού όσο ως προς το μέγεθός της 

επιτυχίας του στην οριζόντια ολοκλήρωση και στην επέκτασή του εκτός του σκληρού 

πυρήνα βάσης της ΕΣΑ. Από τις σχετικές συνεντεύξεις διαπιστώνεται ότι το επίπεδο 

της επιτυχίας κυμαίνεται με την σκέψη ότι δεν έχει ενισχυθεί να διατυπώνεται, χωρίς 

όμως να αμφισβητείται η θετική εικόνα.367 

Όπως θα διαπιστώσουμε στην αμέσως επόμενη ενότητα, η παραπάνω μη πλήρης 

ικανοποίηση για τα επίπεδα συντονισμού επιχειρήθηκε να επιλυθεί με σχετική 

επιτυχία τουλάχιστον ως προς το βαθμό συμμετοχής των περιφερειακών διοικητικών 

μονάδων στην ΕΣΑ. Ωστόσο η παρούσα έρευνα παρατηρεί από τη μελέτη των 

συστάσεων προς τη Σουηδία και της Κοινές Εκθέσεις της Επιτροπής για την περίοδο 

2003-2009 ότι υφίσταται μια σχετική διάσταση στην ενσωμάτωση των επιμέρους 

πολιτικών κυρίως της κοινωνικής συνοχής στα πεδία των μεταναστών, των ατόμων 

με ειδικές ανάγκες και των νέων στον οριζόντιο στόχο της απασχόλησης. Η 

παρατήρηση αποκτά σχετική αξία στο βαθμό που οι σχετικές συστάσεις 

επαναλαμβάνονται τουλάχιστον από την έναρξη της νέας ΕΣΑ από το 2005 και 

εντεύθεν. Στην Κοινή Έκθεση για την απασχόληση του 2008-09 (Council of the 

European Union 2009b) εντοπίζουμε: «ενώ τα επίπεδα απασχόλησης για τα άτομα με 

ειδικές ανάγκες έχουν βελτιωθεί σε κάποιες χώρες σε άλλες έχουν επιδεινωθεί 

(Σουηδία, Σλοβακία)» και στις συστάσεις του Συμβουλίου για το 2009 (Council of 

the European Union 2009a) βρίσκουμε: «η αύξηση της συμμετοχής των μακροχρόνια 
                                                 
367Συνέντευξη με L. Jansson, Πολιτικός Σύμβουλος για την αγορά εργασίας, Moderata 
Samlingspartiet, 24.03.2009, M. Essemyr, Utredare/Research Officer, TCO, Swedish Confederation of 
Professional Employees Stockholm, 06.04.2009. 
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ανέργων, των νέων και των μεταναστών στην αγορά εργασίας θα μπορούσε να 

ενδυναμώσει την ανάπτυξη και να βελτιώσει τα δημόσια οικονομικά». 
  

Θα είναι σημαντικό για τη Σουηδία να αντιμετωπίσει τη νεανική ανεργία και να 

αυξήσει τα επίπεδα συμμετοχής των μεταναστών (Council of the European 

Union 2008). 

 

Υπό τις παραπάνω παρατηρήσεις, ο συντονισμός των επιμέρους πολιτικών και 

της ενσωμάτωσης τους στην απασχόληση ως μέρος της απάντησης στο ερώτημα περί 

του «τι» εξευρωπαΐζεται δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί το νέο στοιχείο που 

εμφανίζεται ως βασική συνιστώσα των επιπτώσεων της εισαγωγής της ΕΣΑ στο 

εσωτερικό της Σουηδίας. Ωστόσο πρέπει να είμαστε σαφείς, ότι αν και δεν αποτελεί 

το καινοτόμο στοιχείο ακόμα και η παρούσα μορφή του ευθυγραμμίζεται πλήρως ως 

έχει με τις γενικές στοχεύσεις και τα προαπαιτούμενα της ΕΣΑ στη λογική της πολύ 

άνω του ενωσιακού μέσου όρου επίδοσης της Σουηδίας στο πλαίσιο της ΣτΛ και της 

ΕΣΑ. 

 

8.2.1.2 Η συμμετοχή του περιφερειακού και του τοπικού επιπέδου 

 

Όπως ήδη έχουμε επισημάνει, αν και η Σουηδία στηρίζεται σε ένα κεντρικά 

οργανωμένο διοικητικό σύστημα, οι περιφέρειες και το τοπικό επίπεδο αναπτύσσουν 

ένα διττό ρόλο αφενός του παρόχου σειράς κοινωνικών υπηρεσιών, όπως αυτών που 

συνδέονται με τα επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας για όσους δεν καλύπτονται από το 

εθνικό επίδομα ανεργίας και αφετέρου του μεγαλύτερου εργοδότη. 

Με μια σειρά μεταρρυθμίσεων αποκεντρωτικού χαρακτήρα από τις αρχές της 

δεκαετίας του 1990 (Hadson 2005), το τοπικό επίπεδο συνδέθηκε με σειρά 

ζητημάτων που άπτονται της ΕΣΑ όπως η εκπαίδευση, η κοινωνική ενσωμάτωση και 

η περιφερειακή ανάπτυξη. Άμεση πολιτική έκφραση των παραπάνω μεταρρυθμίσεων 

αποτέλεσε η θέσπιση των Συμφωνιών Περιφερειακής Ανάπτυξης το 1998 που 

στόχευε σε αναβάθμιση του συντονισμού δράσης της κεντρικής διοίκησης και του 

τοπικού επιπέδου και σε ενδυνάμωση των σχέσεων με το ΕΚΤ (Swedish National 

Action Plan on Employment 2001). 
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Παρά την ενδυνάμωση του περιφερειακού και τοπικού επιπέδου τα επίπεδα αυτά 

δεν συμμετέχουν στην κατάρτιση των ΕΣΔ/ΕΠΜ. Η αναντιστοιχία αυτή συνδέεται με 

την αντίληψη που διαπιστώσαμε σύνολο των συνεντεύξεων μας ότι το ΕΣΔ/ΕΠΜ 

αποτελεί κυβερνητικό έγγραφο που παρουσιάζει τις κυβερνητικές πολιτικές 

αποδυναμώνοντας την αντίληψη περί ευρύτερης συμμετοχής. 

 

Από τη στιγμή που τα θέματα της αγοράς εργασίας αποτελούν εθνικό θέμα, το 

μεγαλύτερο μέρος των αποφάσεων σχεδιάζονται αποκλειστικά από την σουηδική 

κυβέρνηση.368 

 

Οι περιφέρειες και τα τοπικά επίπεδα θεωρούνται εφαρμοστές τις πολιτικής και 

υπό αυτή την έννοια με δεδομένο τον καταμερισμό αρμοδιοτήτων η συμμετοχή τους 

θα αποτελούσε θέμα προστριβής. Υπό αυτά τα δεδομένα δεν αποτελεί έκπληξη ότι 

μέχρι το 2001 στην ουσία δεν υπήρξε συμμετοχή του τοπικού επιπέδου στα ΕΣΔ, αν 

και οι δύο οργανώσεις του τοπικού επιπέδου Swedish Federation of County Councils 

(SFCC), Swedish Association of Local Authorities (SALA) συμμετείχαν στις 

διαβουλεύσεις για το ΕΣΔ με την ιδιότητα του κοινωνικού εταίρου (θέση στο πλαίσιο 

της ιδιότητας τους αυτή των εργοδοτών). 

Ο συνδυασμός των παρατηρήσεων του Statskontoret (2002) για την ανάγκη 

διάχυσης της ΕΣΑ και η Κατεύθυνση 11 του δεύτερου Πυλώνα για την περιφερειακή 

και τοπική δράση για την απασχόληση είχε ως αποτέλεσμα την εκδήλωση 

ενδιαφέροντος των δύο οργανώσεων για την ανάληψη πρωτοβουλίας για την 

περιφερειακή και τοπική διάσταση της απασχόλησης έστω και με την ιδιότητα τους 

ως κοινωνικού εταίρου. Στο ΕΣΔ του 2001 εντοπίζουμε:  
 

Οι κοινωνικοί εταίροι έχουν δεδομένο ενδιαφέρον για την ενεργοποίηση τους σε 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο στα θέματα της απασχόλησης. Διαδραματίζουν 

ενεργό ρόλο στην ενδυνάμωση των Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης 

εντοπίζοντας τοπικές ευκαιρίες απασχόλησης και βελτιώνοντας τη λειτουργία της 

τοπικής αγοράς εργασίας. Επιπλέον, η SALA μαζί με έξι δημοτικές αρχές 

προετοιμάζει σχέδια δράσης με στόχο την τοπική δράση για ενίσχυση της 

απασχόλησης. (Swedish National Action Plan on Employment 2001:21). 

 

                                                 
368Συνέντευξη με L. Jansson, 24.03.2009 



 526

Η παραπάνω διάθεση μετουσιώνεται και σε προσπάθεια ενεργού συμμετοχής στη 

διαδικασία του ΕΣΔ –με δεδομένο το συγκεντρωτικό χαρακτήρα κατάρτισής του– 

αφού στο ίδιο κείμενο επισημαίνεται: 

 

Για το Σχέδιο Δράσης αυτού του έτους, οι κοινωνικοί εταίροι ανάμεσα σε άλλα 

έχουν υποβάλλει κείμενα για κατευθυντήριες γραμμές που έχουν σχεδιασθεί 

ειδικά για αυτούς. Επιπλέον είχαν την ευκαιρία να καταθέσουν τις απόψεις τους 

για το περιεχόμενο του ΕΣΔ.. (Swedish National Action Plan on 

Employment 2001:6). 

 

Η παραπάνω πρωτοβουλία πήρε άμεση θεσμική μορφή με τα Τοπικά Σχέδια 

Δράσης για την Απασχόληση (LAP’s) που χρηματοδοτούνταν από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή με το πρόγραμμα ‘Acting locally for Employment’ (Vifell 2009:13). Στην 

τελική έκθεση των Τοπικών Σχεδίων το 2001 (SALA 2001), τονίζεται ότι η 

πρωτοβουλία παρείχε τη δυνατότητα στις τοπικές υπηρεσίες: να αναπτύξουν 

συνεργασίες και δίκτυα, να ενημερωθούν για την ευρωπαϊκή πολιτική για την αγορά 

εργασίας, τις πρακτικές και τους στόχους, να ανταλλάξουν γνώσεις και 

επιχειρησιακές πρακτικές. Οι συνεργασίες αυτές περιελήφθησαν σε επίπεδο 

αναφορών στα επόμενα ΕΣΔ του 2002 και του 2003 (Swedish Action Plans on 

Employment 2002, 2003). 

Κατά την παρούσα έρευνα που θα πρέπει να επισημανθεί είναι ότι οι ανωτέρω 

πρωτοβουλίες αντανακλούν την προσπάθεια του τοπικού επιπέδου να συμπεριληφθεί 

στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε εθνικό επίπεδο και να άρει τον απομονωτισμό 

της απλής εφαρμογής των πολιτικών. Η θέση αυτή επιβεβαιώνεται στην έκκληση της 

SALA για μια προσέγγιση του κατάρτισης του ΕΣΔ με κατεύθυνση από τη βάση προς 

την κορυφή (Swedish Association of Local Authorities 2001), αφού υπό τα 

συγκεκριμένα δεδομένα η ΕΣΑ αναπτύσσεται ως μια κεντρική διαδικασία 

αποφεύγοντας την συστηματική ένταξη των τοπικών δομών σε αυτή. Η τοποθέτηση 

της αξιολόγησης της Επιτροπής του 2002 επαληθεύει τις παραπάνω διαπιστώσεις, 

κάνοντας λόγο για μια διαδικασία προσέγγισης από την κορυφή προς τη βάση που 

πρόσφατα σχετικά αλλάζει σημειώνοντας το παράδειγμα της Σουηδίας: 

 

Στα περισσότερα κράτη μέλη οι πολιτικές απασχόλησης είναι το αποτέλεσμα 

μιας διαδικασίας από την κορυφή προς τη βάση αν και ο τοπικός χαρακτήρας της 
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πολιτικής ενισχύεται και συλλογικές οργανώσεις τοπικού χαρακτήρα (Δανία, 

Σουηδία Γερμανία) εμπλέκονται όλο και περισσότερο στο σχεδιασμό των 

δημόσιων πολιτικών απασχόλησης. (European Commission 2002a:39) 

 

Το 2004 υπήρχαν ένδεκα περιφερειακές και πενήντα τοπικές συμφωνίες 

προερχόμενες από κεντρικές συμφωνίες και άλλες ογδόντα που ήταν υπό 

προετοιμασία και αφορούσαν την ένταξη των μεταναστών στην αγορά εργασίας 

(Swedish Action Plan for Employment 2004:35). Γίνεται κατανοητό ότι οι παραπάνω 

εξελίξεις εντάσσονται σε συνθήκες ενός έμμεσου εξευρωπαϊσμού αξιακού χαρακτήρα 

που ευνοεί αφενός τη συμμετοχή των εταίρων και αφετέρου την ένταξη ευάλωτων 

ομάδων στην αγορά εργασίας. 

Η μελέτη των ΕΠΜ του 2006-2008 και 2008-2010 μας δίνει τη δυνατότητα να 

διαπιστώσουμε μια συνέχεια της παραπάνω νοοτροπίας κεντρικού σχεδιασμού, αλλά 

και να διακρίνουμε μια ποιοτική μεταβολή. 

Αναφορικά με την πρώτη παρατήρηση, από τη δομή και το περιεχόμενο και των 

δύο ΕΠΜ μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η κεντρική δομή της εξουσίας εξακολουθεί 

να περιορίζει το τοπικό και περιφερειακό επίπεδο στο ρόλο του εφαρμοστή, 

αποδεικνύοντας ότι η διαμόρφωση της πολιτικής για την απασχόληση παραμένει 

αποκλειστική και σε κεντρικό επίπεδο. Αυτό που ισχύει μέχρι και τώρα είναι ο 

σχετικός αποκλεισμός του υπο-εθνικού επιπέδου από μια γνήσια παρέμβαση 

επιρροής στη συντονιστική διαδικασία με δεδομένη την πρόσκληση σχολιασμού σε 

ήδη διατυπωμένες γραπτώς επίσημες σουηδικές θέσεις. Στο ΕΠΜ 2006-2008, η 

σουηδική κυβέρνηση ανακοινώνει την απόφαση της για μια εθνική πολιτική 

περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης ‘Implementation at Regional 

and Local Levels’ για την περίοδο 2007-2013 (National Reform Program 2006-

2008:11), όπου τονίζεται με έμφαση και η κατανομή των αρμοδιοτήτων: «η ευθύνη 

για την εφαρμογή της αναπτυξιακής περιφερειακής πολιτικής επιμερίζεται ανάμεσα 

στο εθνικό και περιφερειακό επίπεδο». 

 Η προστιθέμενη αξία του παραπάνω αποσπάσματος πέρα από το προφανές της 

συνέχειας έγκειται στη διασύνδεση της περιφερειακής πολιτικής με την απασχόληση 

επίσημα σε επίπεδο εθνικής πολιτικής και μας οδηγεί στην ποιοτική μεταβολή που 

επισημάνθηκε ως δεύτερη παρατήρηση. Η ποιοτική αυτή μετεξέλιξη έχει δύο βασικές 

συνέπειες αναδεικνύει το ρόλο του ΕΚΤ και καθιστά πλουραλιστική τη διασύνδεση 

του τοπικού επιπέδου με την απασχόληση. Το ΕΚΤ παρουσιάζεται ως βασική 
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συνιστώσα των πολιτικών απασχόλησης σε περιφερειακό επίπεδο γεγονός που 

επισημαίνεται σχετικά: 

  

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο αποτελεί βασική συνιστώσα για τις 

πρωτοβουλίες που αφορούν την αγορά εργασίας.369 

 

Στο ΕΠΜ 2008-2010, τονίζεται εμφατικά αυτή η διασύνδεση κάνοντας αναφορά 

για θέσπιση κατευθύνσεων που αφορούν την εφαρμογή των προγραμμάτων που 

τελούν σε σχέση χρηματοδότησης από τα Διαρθρωτικά Ταμεία στο Εθνικό 

Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς και τα οποία ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες μια εκ 

των οποίων είναι η περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και η απασχόληση (Swedish 

Reform Programme 2008-2010:90). Επιπλέον η αναφορά περιλαμβάνει και ποσοτική 

στόχευση καταδεικνύοντας το βαθμό σπουδαιότητας που έχει στον κεντρικό 

σχεδιασμό: 
 

Τα μέτρα εντάσσονται σε οκτώ περιφερειακά προγράμματα των Διαρθρωτικών 

Ταμείων και αναμένεται να συνεισφέρουν σε 33.000 νέες θέσεις απασχόλησης 

και 12.800 νέες επιχειρήσεις. (National Reform Program 2008-2010:91). 

 

Πίνακας 8.8. Σουηδία: Σύνολο δαπανών Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, (2007-2013)  

Άξονας 

προτεραιοτήτων 

Κοινοτική 

χρηματοδότηση 

Εθνική 

συνεισφορά  

Σύνολο 

 

Κατάρτιση 

 

199 166 733 

 

199 166 733 

 

398 333 466 

Αύξηση προσφορά 

εργασίας  

464 722 379 464 722 379 929 444 758 

Τεχνική συνδρομή 27 662 046 27 662 046 55 324 092 

Σύνολο 691 551 158 691 551 158 1 383 102 316 

Πηγή: European Social Fund 

 

Η αύξουσα σημασία των πόρων του ΕΚΤ στην απασχόληση στη σουηδική 

περίπτωση γίνεται εμφανής από το γεγονός ότι το 66% των πόρων που διατίθενται 

στη Σουηδία στοχεύει στη διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση, έναντι 
                                                 
369Συνέντευξη με L. Jansson, 24.03.2009 
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μόλις 29% του μέσου ενωσιακού όρου και το 26% των πόρων κατευθύνεται στην 

προσαρμογή των απασχολουμένων και των επιχειρήσεων έναντι 18% του ενωσιακού 

μέσου όρου, στόχοι που συνδέονται με την ενίσχυση της προσφοράς εργασίας εντός 

και εκτός αγοράς (βλέπε πίνακα 8.8) (European Social Fund 2009)370 Ήδη μέχρι τις 

31 Ιουλίου 2009 είχαν ενταχθεί στα προγράμματα του ΕΚΤ 180.000 άτομα με στόχο 

τη ενίσχυση των δεξιοτήτων τους (Swedish Reform Programme Progress Report 

2009:88). 

Η στενή διασύνδεση των τοπικών και περιφερειακών πολιτικών απασχόλησης με 

τους πόρους του ΕΚΤ δημιουργούν συνθήκες έμμεσης ευθυγράμμισης με τις 

στοχεύσεις της ΕΣΑ, αφού ένα μεγάλο μέρος των στόχων του ΕΚΤ αφιερώνεται σε 

ενεργητικές πολιτικές και κυρίως την εκπαίδευση και την κατάρτιση, περίπτωση 

ομοιάζουσα με την ιταλική. Παράλληλα με την παραπάνω ευθυγράμμιση 

εκδηλώνεται και η ενδυνάμωση της γνωσιακής διαδικασίας που προκύπτει από την 

αξιολόγηση που έχει υιοθετηθεί ως μέθοδο εργασίας, γεγονός που διαπιστώνεται 

ευθέως από το εν λόγω ΕΠΜ με αναφορές στις βέλτιστες πρακτικές και τις 

υιοθετούμενες μεθοδολογίες. 

  

Μεγάλη έμφαση αποδίδεται στη διαρκή αξιολόγηση των προγραμμάτων (...) 

βασικός στόχος των αξιολογήσεων είναι να συγκροτηθούν συνθήκες διαρκούς 

μάθησης με διάχυση των βέλτιστων πρακτικών και της γνώσης που προκύπτει 

στους συμμετέχοντες (...) δημιουργώντας προϋποθέσεις αποτελεσματικής 

εφαρμογής. (National Reform Program 2008-2010:90). 

 

Άμεση συνέπεια της παραπάνω νέας σχέσης αποτελεί η ανάδυση νέων δεσμών 

ανάμεσα στην απασχόληση και το τοπικό επίπεδο που ενδυναμώνονται από τις 

συνθήκες του έμμεσου εξευρωπαϊσμού ανατροφοδοτώντας τον τελευταίο. Η στενή 

συσχέτιση δίνει τη δυνατότητα στο τοπικό επίπεδο να απομακρυνθεί από τις τυπικές 

δομές συμμετοχής που προβλέπει η ΕΣΑ και να ανοίξει νέους οδούς δράσης 

τοποθετώντας την ΕΣΑ και την απασχόληση σε ένα πλαίσιο πλουραλισμού εγγύτερα 

προς το τοπικό επίπεδο. 

Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η πρωτοβουλία εθελοντικού χαρακτήρα της 

περιφερείας Sörmland για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη υλοποίηση των 

                                                 
370 European Social Fund http://ec.europa.eu/employment_social/esf/members/se_en.htm 
accessed 29.03.09 
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στόχων της ΣτΛ, που ενσωματώνει μια προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή 

μέσω της υιοθέτησης του σχεδίου δράσης ‘Lissabonstrategin tar plats i Sörmland’ 

(The Lisbon strategy takes root in Sörmland). Η πρωτοβουλία περιγράφεται 

αναλυτικά στο ΕΠΜ 2006-2008 και επιχειρεί να υιιοθετήσει ένα πρότυπο δράσης 

πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Στην Έκθεση Προόδου του 2007, εντοπίζουμε τους 

βασικούς στόχους της πρωτοβουλίας που συνδέονται άμεσα με την απασχόληση: (α) 

πρόσβαση σε εργασία, (β) βελτίωση δεξιοτήτων, (γ) συνεργασία και (δ) έναρξη και 

διεύρυνση επιχειρήσεων (Swedish Reform Programme Progerss Report 2007:81). 

Σημαντικό στοιχείο σε αυτή την πρωτοβουλία αποτελεί κατά το γράφοντα η 

δυνατότητα θέσπισης συναντήσεων με απεσταλμένους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

του Υπουργείου και του Εθνικού Κοινοβουλίου και η πρόβλεψη διαδικασιών που 

δημιουργούν συνθήκες δράσης και ανάδρασης εκεί που στην ουσία δεν υπήρχαν 

προηγουμένως 371 

 

Για την Περιφερειακή Ένωση του Sörmland,ένα σημαντικό κριτήριο για την 

επιτυχία είναι η διασύνδεση της εργασίας τους με αυτή εκτός της περιφέρειας. Η 

εργασία των ανταποκριτών της Στρατηγικής της Λισσαβώνας έχει ενισχύσει τις 

επαφές με ενδιαφερόμενους φορείς εκτός της περιφέρειας. (National Reform 

Program 2006-2008:77). 

 

Στην Έκθεση Προόδου του 2007 τονίζεται εμφατικά η διασύνδεση της πρωτοβουλίας 

Sörmland με το επίπεδο της ΕΕ. Είναι χαρακτηριστική η διατύπωση: 

 

Η περιφέρεια του Sörmland σε ενωσιακό επίπεδο συμμετέχει στην «Εκτίμηση 

της περιφερειακής απασχόλησης και της ανάπτυξης» της οποίας ηγείται η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών. Η περιφέρεια Sörmland συμμετέχει 

ενεργά στο ενωσιακό δίκτυο Lisbon Regions Network. (Swedish Reform 

Programme Progress Report 2007: 82). 

                                                 
371 Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η έκθεση για την Sörmland strategy του 2008 Sörmland and 
Lisbon 2007 - specifying and applying the Lisbon indicators 
 http://www.region.sormland.se/img/2008/9/26/42920.pdf accessed 03.04.2009 
Επιπλέον η έκθεση με τίτλο “EU and the Lisbon Strategy from a regional ’’bottom up’’ perspective” 
είναι δηλωτική της πρόθεσης των συμμετεχόντων στην εν λόγω περιφέρεια Report from the Lisbon 
Strategy Rapporteurs Lotta Finstorp (Moderate Party) Mayor/Municipal Commissioner in Flen Benita 
Vikström (Social Democratic Party) Mayor/Municipal Commissioner in Oxelösund Supporting 
Officer: Elisabeth Langgren http://www.region.sormland.se/img/2008/9/29/42980.pdf accessed 
03.04.2009. 
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Η στροφή δράσης του περιφερειακού επιπέδου και ο έμμεσος εξευρωπαϊσμός 

μέσω ΕΚΤ μπορεί να διαπιστωθεί και στο επίπεδο των δύο μεγαλύτερων ενώσεων 

της SALA και της SFCC, τη SALAR (Swedish Association of Local Authorities and 

Regions). Στην έκδοση των δύο φορέων που αφορούν το ρόλο της ΕΕ για την 

περιφέρεια μετά το 2006 ‘A Cohesion Policy for the whole Union’, δηλώνεται σαφώς 

η αλλαγή προσανατολισμού της θεματικής περιφέρεια και απασχόληση προς το ΕΚΤ:  
 

Η παραδοσιακή εθνική πολιτική για τις περιφέρειες έχε αλλάξει (...) η νέα 

πολιτική για την περιφερειακή αναπτυξιακή πολιτική επηρεάζεται ισχυρά από 

την πολιτική των Διαρθρωτικών Ταμείων. (Svenska kommunförbundet –

SALAR 2003:20) 

 

Η αλλαγή συνεπάγεται και μεταβολή του τρόπου δράσης που πλέον αποφεύγει 

τον κάθετο χαρακτήρα εφαρμογής και ευνοεί τις οριζόντιες συμπράξεις:  

 

Η ευθύνη για την περιφερειακή ανάπτυξη στη Σουηδία έχει μεταφερθεί κατά ένα 

μεγάλο μέρος προς τις πολιτικές περιφερειακές συνελεύσεις (...) η εξέλιξη αυτή 

αυξάνει τις ευκαιρίες για συντονισμό πεδίων δημόσιας πολιτικής, πολιτικής 

επιρροής μέσω συμπράξεων υπό δημόσια εποπτεία. (Svenska 

kommunförbundet SALAR 2003:19) 

 

Αναπόφευκτα, η νέα πραγματικότητα συντονισμού και οργανικών σχέσεων 

ενθυλακώνει την πολιτική για την απασχόληση και την αγορά εργασίας ως 

σημαντικές διαστάσεις της περιφερειακής πολιτικής, ζητώντας οριζόντια 

ενσωμάτωση: 

 

Η περιφερειακή αναπτυξιακή πολιτική θα πρέπει να συμβαδίζει και με άλλους 

τομείς δημόσιας πολιτικής όπως την πολιτική για την αγορά εργασίας και την 

εκπαίδευση. (Svenska kommunförbundet SALAR 2003:20). 

 

Η διάθεση για ανάληψη νέων αρμοδιοτήτων και εμπλουτισμού του τρόπου 

δράσης των περιφερειών δεν είναι τυχαίος, στο βαθμό που οι ενώσεις των 

περιφερειών και των τοπικών αρχών διαπιστώνουν ότι η βασική χρηματοδότηση των 



 532

έργων που πραγματοποιούνται στις επικράτειες τους προέρχεται από την ΕΕ. Οι δύο 

φορείς εκτιμούν περίπου το 60% των θεμάτων που διαχειρίζονται οι περιφερειακές 

και τοπικές ενώσεις επηρεάζεται άμεσα ή έμμεσα είτε από τις αποφάσεις που 

λαμβάνονται στην ΕΕ, είτε από χρηματοδότηση από τα κοινοτικά κονδύλια (SALAR 

2009). 

 

Πίνακας 8.9. Σουηδία: Εγχώριες Δομές και Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση 

Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση και Εθνικό Επίπεδο  

Σύνταξη 

ΕΠΜ/ΕΣΔ 

Χαρακτήρας 

υπο-εθνικής 

συμμετοχής  

Υπο-εθνικές 

δράσεις  

Ρόλος του ΕΚΤ Βαθμός έντασης 

σύνδεσης ΕΣΑ - 

ΕΚΤ 

Κεντρικά 

κατευθυνόμενη  

Οι βασικοί φορείς 

περιφερειακής 

αυτοδιοίκησης 

διαβουλεύονται 

σε εθνικό επίπεδο 

Τοπικά Σχέδια 

Δράσης, 

Πρωτοβουλίες 

πιλοτικού 

χαρακτήρα τύπου 

Sörmland 

Αρχικά 

αποδυναμωμένος 

ωστόσο σταδιακά

αυξανόμενος 

(περίοδος 2007-

2013) + 

Αρχικά 

αποδυναμωμένος 

ωστόσο σταδιακά 

αυξανόμενος 

(περίοδος 2007-

2013) + 

Εγχώριο σύστημα λήψης αποφάσεων και θεσμικής δομής  

 Θεσμική δομή  Θεσμική Δομή 

αγοράς εργασίας  

Ρόλος των υπο-εθνικών φορέων στις 

πολιτικές απασχόλησης  

 Ενιαίο κράτος με 

στοιχεία αποκέντρωσης  

Κεντρικά 

κατευθυνόμενη  

Κατά κύριο λόγο εφαρμοστές   

Πηγή: επεξεργασία του γράφοντος  

 

Υπό τα παραπάνω δεδομένα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι τυπικά η ΕΣΑ ως 

ήπια μορφή εξευρωπαϊσμού δεν ενίσχυσε σε μεγάλο βαθμό τα περιφερειακά και 

τοπικά επίπεδα, διατηρώντας κατά αυτό τον τρόπο την κυριαρχία της κεντρικής 

διοίκησης στο σχεδιασμό των πολιτικών απασχόλησης, επιφυλάσσοντας στα πρώτα 

ρόλο κατά βάση εφαρμοστή (Πίνακας 8.9). Ωστόσο η ΕΣΑ στην ουσία διάνοιξε 

ευκαιρία και ενθάρρυνε τα τοπικά και περιφερειακά επίπεδα να αναλάβουν 

πρωτοβουλίες ώστε αυτά να συμπεριληφθούν στους διαμορφωτές των πολιτικών για 

την αγορά εργασίας, με άξονες δράσεις: τα Τοπικά Σχέδια Δράσης (LAP’s), τις 

συνέργιες τύπου Sörmland, τις προσπάθειες ενσωμάτωσης της απασχόλησης στην 

περιφερειακή πολιτική, τον ενεργότερο ρόλο του ΕΚΤ και την αντίληψη από τη 
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SALA για μεγαλύτερη συμμετοχή από τα τοπικά επίπεδα. Αν και δεν υπήρξαν 

θεσμικές μεταβολές, η ΕΣΑ ως ήπια μορφή συνεργασίας συνήργησε μια διαδικασία 

ανάληψης πρωτοβουλιών και προώθησης πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, η οποία 

ενσωματωμένη εντός των δράσεων του ΕΚΤ οδηγεί σε αποτελέσματα ενός εξ 

αντανακλάσεως εξευρωπαϊσμού στο πεδίο της απασχόλησης, περίπτωσης ανάλογης 

με τις ιταλικές περιφέρειες ως προς την ευθυγράμμισή με τις στοχεύσεις του ΕΚΤ και 

άρα και της ΕΣΑ, αφού σε επίπεδο αρμοδιοτήτων των περιφερειών τα στοιχεία είναι 

εντελώς διαφορετικά. 
 

8.2.1.3. Η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων 

 

Η διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους αποτελεί θεωρητικά προτεραιότητα για 

την κυβέρνηση, ώστε να ενσωματωθούν οι απόψεις τους όσο το δυνατό περισσότερο 

στη σχετική διαδικασία κατάρτισης του ΕΣΔ/ΕΠΜ. Για το στόχο αυτό ζητείται από 

τους κοινωνικούς φορείς να συντάξουν κείμενο σχετικά με το ΕΣΔ/ΕΠΜ. 

Προβλέπεται επίσης συνάντηση που λαμβάνει χώρα τουλάχιστον μια φορά το μήνα 

με τη συμμετοχή εκπροσώπων από τις τρεις μεγαλύτερες συνδικαλιστικές 

οργανώσεις των εργαζομένων (LO, TCO SACO),372 των εργοδοτών του ιδιωτικού 

(SN)373 και του δημόσιου τομέα374 με τη δυνατότητα η ομάδα εργασίας για το 

ΕΣΔ/ΕΠΜ είτε να συνεδριάσει ενδιαμέσως είτε να ζητηθεί η άποψη των 

συμμετεχόντων μονομερώς.  

Η μελέτη του Statskontoret για την περίοδο μέχρι και το 2002, χαρακτηρίζει 

θετική τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στις διαδικασίες ΕΠΜ/ΕΣΔ και ΕΣΑ 

στο επίπεδο κατά βάση της προετοιμασίας των εργασιών (Statskontoret 2002:21-31). 

Με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα οργάνωσης της εργασίας, κατάρτισης, δια βίου 

μάθησης και ενίσχυσης της τοπικής διάστασης της απασχόλησης. Η πενταετής εθνική 

αξιολόγηση συντάσσει ιδιαίτερη ενότητα για τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων 

την οποία μάλιστα τη συνδέει με την ευθυγράμμιση στο πνεύμα του ανοιχτού 

                                                 
372Landsorganisationen i Sverige, "National Organisation in Sweden" LO, Tjänstemännens 
Centralorganisation “Swedish Confederation of Professional Employees” TCO, Sveriges Akademikers 
Centralorganisation, Swedish Confederation of Professional Associations SACO. 
373 Svenskt Näringsliv Swedish Commerce, SN 
374 Swedish Association of Local Authorities, the Federation of County Councils and the Swedish 
Agency for Government Employers αποτελούν τις οργανώσεις των εργοδοτών του δημόσιου τομέα.  
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χαρακτήρα της ΕΣΑ τουλάχιστον στο επίπεδο των πολιτικών προθέσεων (Swedish 

National Evaluation 2002:69). 

Οι οργανώσεις των εργαζομένων εμφανίζονται πιο ενεργητικές να συμμετάσχουν 

στις δράσεις που προβλέπουν τη συμμετοχή τους, ενώ οι εργοδότες παρουσιάζουν μια 

λιγότερο δυναμική συμμετοχή με την παρουσία τους να κρίνεται περισσότερο 

αποτελεσματική στο περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, αλλά σε κάθε περίπτωση η 

επιστροφή τους σε τριμερείς συναντήσεις ύστερα από την αποχώρηση του 1991 να 

αξιολογείται θετικά:  

 

Επιδεικνύουν ενδιαφέρον για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση 

και τις εργασίες σχετικά με Εθνικά Σχέδια Δράσης, η γενική εντύπωση είναι ότι ο 

συντονισμός με τις οργανώσεις των εργοδοτών είναι καλύτερος σε τοπικό και 

περιφερειακό επίπεδο παρά σε κεντρικό. (Swedish National Evaluation 

2002:69). 

 

Στην προσπάθεια προσέγγισης των κοινωνικών εταίρων προκειμένου να αντληθεί 

υλικό για την περιπτωσιολογική έρευνα μας η παρούσα έρευνα σε πρώτο επίπεδο 

επιβεβαίωσε την διαπίστωση περί περιορισμένης ακτίνας του κύκλου των ατόμων 

που ασχολούνται με τα θέματα της ΕΣΑ, παρατήρηση στην οποία ήδη είχε 

προχωρήσει και το Statskontoret για την περίοδο 1997-2002 (Statskontoret 2002:34-

36). 

Η επιβεβαίωση της παρατήρησης του Statskontoret συνδέεται με το χαμηλό 

βαθμό ενσωμάτωσης της ΕΣΑ στις επιμέρους πολιτικές εντός των οργανισμών, θέμα 

άρρηκτα συνδεδεμένο με την ενότητα περί γενικότερου συντονισμού καθώς και την 

ποιότητα συμμετοχής των εταίρων στη διαδικασία του ΕΠΜ/ΕΣΔ. Στη διαδικασία 

προσέγγισης των κοινωνικών εταίρων από τις δύο μεγαλύτερες συνδικαλιστικές 

οργανώσεις των εργαζομένων τη LO (Landsorganisationen i Sverige) που απαριθμεί 

1.700.000 εργαζομένους-μέλη και την TCO (Tjänstemännens Centralorganisation) 

που απαριθμεί 1.200.000 σε σύνολο 4.898.000 εργαζομένων (ILO 2009),375 δόθηκε η 

ευκαιρία στο γράφοντα να διαπιστώσει ότι τα άτομα που ασχολούνταν με τη 

θεματική της ΕΣΑ είναι εξειδικευμένα και με σχετικά μακρόχρονη εμπειρία, αλλά ο 

αριθμός τους είναι σχετικά μικρός. Η παραπάνω κατάσταση προκύπτει ως άμεση 

απόρροια της διαπίστωσης εκ μέρους των κοινωνικών εταίρων της έλλειψης 
                                                 
375 Laborsta, Statistics by country, http://laborsta.ilo.org/STP/guest 
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δυνατότητας επιρροής της συμμετοχής τους στα ΕΣΔ/ΕΠΜ. Η παρατήρηση αυτή στη 

σουηδική πενταετή αξιολόγηση επιβεβαιώνεται: 

 

Η επισκόπηση των αξιολογήσεων καταδεικνύει ότι οι κοινωνικοί εταίροι 

βιώνουν έλλειψη επιρροής κατά τη φάση της υλοποίησης. (Swedish National 

Evaluation 2002:69). 

 

Από τη μελέτη των ευρημάτων (δομημένη συνέντευξη)376 παρατηρούμε ότι 

σημειώνεται κόπωση εκ μέρος των κοινωνικών εταίρων με την πάροδο των ετών, ως 

αποτέλεσμα της ανεπαρκούς σύνδεσης της επιθυμίας να συνεχίσουν με ένα 

ενεργητικό ρόλο με την άντληση πιθανών κερδών από τη διαδικασία. Οι κοινωνικοί 

εταίροι διατηρούν επιφυλάξεις ως προς τη δυνατότητα πραγματικής επίδρασης της 

ΕΣΑ, τουλάχιστον ως προς το βαθμό που λαμβάνει χώρα η εγχώρια συνεργασία. Στις 

προγραμματισμένες συναντήσεις γίνεται περισσότερο παρουσίαση των ήδη 

διαμορφωμένων θέσεων από την κυβέρνηση η οποία συνοδεύεται από ένα σχολιασμό 

από τους κοινωνικούς εταίρους. Με άλλα λόγια, η διαβούλευση αφορά περισσότερο 

την πληροφόρηση και λιγότερο τη διαπραγμάτευση, καθιστώντας τις συναντήσεις 

περισσότερο σχήματα επικοινωνίας μονής κατεύθυνσης:  

 

Προγραμματίζονται τακτικές διαβουλεύσεις, με μας, ωστόσο δεν πρόκειται για 

σημαντικά γεγονότα, αφού πρόκειται κατά βάση για διαδικασίες πληροφόρησης 

από την κυβέρνηση προς τους κοινωνικούς εταίρους.377 

  

Οι κοινωνικοί εταίροι υιοθετούν μια πολιτική προσέγγιση που τους απομακρύνει 

από το να καταστήσουν εαυτούς συνεκτικούς εταίρους. Η προσέγγιση αυτή όπως θα 

δούμε δεν είναι τυχαία, ούτε απορρέει αποκλειστικά από αυτούς, αλλά αποτελεί 

μέρος της επιλογής της στρατηγικής του εξευρωπαϊσμού που έχει επιλέξει η 

σουηδική πολιτική ηγεσία για περιορισμό όσων εμπλέκονται στη διαδικασία 

διαχείρισης της ΕΣΑ και που επαληθεύεται από τις διαπιστώσεις περί κύκλου 

περιορισμένης διαμέτρου των ασχολουμένων με την ΕΣΑ. Στο μέτρο που αφορά τους 

κοινωνικούς εταίρους, οι τελευταίοι αρνούνται να υιοθετήσουν ως δικό τους κείμενο 

το ΕΠΜ/ΕΣΔ, καταδεικνύοντας ελάχιστο βαθμό ιδιοποίησης της όλης διαδικασίας 

                                                 
376 Συνέντευξη με M. Essemyr, 06.04.2009 
377 Συνέντευξη με M. Essemyr, 06.04.2009 
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και προτάσσοντας την αντίληψη που συμπυκνώνεται στη θέση ότι το κείμενο κατά 

βάση κυβερνητικό και το οποίο σε καμία περίπτωση δεν τους δεσμεύει: 

 

Το αντιλαμβάνονται ως ένα κυβερνητικό έγγραφο για το οποίο καταθέτουν την 

άποψη τους.378 

 

Στην ουσία διαπιστώνουμε μια διάσταση ανάμεσα στην τεχνική συμμετοχή της 

οποίας τα θετικά σημειώνονται στις εκθέσεις και στην πολιτική συμμετοχή των 

κοινωνικών εταίρων, που ενδεχομένως να είναι αυτή που επιθυμεί περισσότερο η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιγράφει τουλάχιστον στο επίπεδο των επίσημων 

κειμένων για την ΕΣΑ. Η παρατήρηση αυτή επιβεβαιώνεται στο βαθμό που οι 

κοινωνικοί εταίροι όχι μόνο δεν δεσμεύονται από αυτό, αλλά ούτε προσεγγίζουν τη 

συμμετοχή στην κατάρτιση του ΕΠΜ/ΕΣΔ, είτε ως πεδίο προώθησης των ιδιαίτερων 

συμφερόντων τους, είτε ως πρώτο στάδιο για τις εγχώριες συλλογικές 

διαπραγματεύσεις, θεωρώντας ότι «οι δύο διαδικασίες είναι εντελώς διαφορετικές 

μεταξύ τους».379 Τελικό αποτέλεσμα της όλης διαδικασίας είναι η περιορισμένη 

εμβέλεια των προτάσεων των κοινωνικών εταίρων που γίνονται αποδεκτές στα 

ΕΠΜ/ΕΣΔ από τη σουηδική κυβέρνηση.380 

Κατά το γράφοντα, η παραπάνω συμπεριφορά αφενός αντανακλά την επιθυμία 

των κοινωνικών εταίρων να διατηρήσουν άθικτες την αυτονομία και τη δύναμή τους 

για τις εγχώριες διαπραγματεύσεις και να μην εμπλακούν σε διαδικασίες εντός του 

πλαισίου της ΕΣΑ που εξ ορισμού προνομιακός εταίρος είναι το κράτος και αφετέρου 

καταδεικνύει ότι τα ΕΠΜ λειτουργούν περισσότερο ως αναφορές και λιγότερο ως 

επιχειρησιακά σχέδια δράσης, διαπίστωση άμεσα συνδεόμενη και με το κεντρικό και 

ολιγομελές σχήμα που διαχειρίζεται τα θέματα της ΕΣΑ. Η εμπειρική παρατήρηση 

στην ουσία επιβεβαιώνει τη θέση ότι το πολιτικό ενδιαφέρον είναι σύναρτηση της 

πρόσληψης για το βαθμό επιρροής που μπορούν να ασκήσουν, αφενός η πολιτική 

διαδικασία και αφετέρου οι ίδιοι οι πολίτες (εν προκειμένω οι κοινωνικοί εταίροι). 

Ακόμη και αν μπορούν οι δρώντες να εξασφαλίζουν ιδανικές συνθήκες διαδικασίας, 

το είδος των αποφάσεων που καλούνται να λάβουν διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο 

(Λάβδας 2002:71) θέση που η σουηδική περίπτωση επαληθεύει. 

                                                 
378 Συνέντευξη με M. Essemyr, 06.04.2009 
379 Συνέντευξη με M. Essemyr, 06.04.2009 
380 Συνέντευξη με M. Essemyr, 06.04.2009 
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Υπό αυτά τα δεδομένα, οι κοινωνικοί εταίροι θεωρούν ότι η ΕΣΑ δεν έχει 

μεταβάλλει σε αξιόλογο βαθμό την επιρροή τους στη διαμόρφωση της πολιτικής 

απασχόλησης, ωστόσο μπορεί να πιστωθεί στην ΕΣΑ μια διάνοιξη οδών επικοινωνίας 

ανάμεσα στα μέρη που πριν ήταν περιορισμένη (συμμετοχή εργοδοτών), θέση που 

επισημαίνεται στην αξιολόγηση του Statskontoret (2002:37) αλλά και στην αντίσοιχη 

εθνική που ακολούθησε: 

 

Η γενική αντίληψη ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους είναι ότι η Ευρωπαϊκή 

Στρατηγική για την Απασχόληση δεν έχει αλλάξει την επιρροή των κοινωνικών 

εταίρων στη διαμόρφωση της πολιτικής απασχόλησης, ωστόσο έχει συνεισφέρει 

στο εκ νέου άνοιγμα οδών επικοινωνίας ανάμεσα στα μέρη ύστερα από περίοδο 

μικρής συνεργασίας. (Swedish National Evaluation 2002:70). 

 

Η παραπάνω παρατήρηση επιβεβαιώνεται και με την ενδυνάμωση του 

ευρωπαϊκού προσανατολισμού των κοινωνικών εταίρων με τη συμμετοχή τους στην 

ευρωπαϊκή συνομοσπονδία (ETUC) και με την εγκατάσταση κοινού μόνιμου 

γραφείου στις Βρυξέλλες των τριών μεγαλύτερων συνδικαλιστικών οργανώσεων LO, 

TCO SACO.381 Σύμφωνα με τους συντάκτες κοινού κειμένου που εντοπίζουμε στον 

δικτυακό τόπο του κοινού γραφείου382. 

 

Η ΕΕ επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα τους Σουηδούς εργαζόμενους και τα συνδικάτα 

και ως εκ τούτου οι συνδικαλιστικές οργανώσεις θα πρέπει να παρακολουθούν 

την ανάπτυξη των σχετικών νομοθετικών πρωτοβουλιών και προγραμμάτων της 

ΕΕ383 

 

Οι παραπάνω δράσεις συνδέονται με την αλλαγή πρόσληψης του τρόπου 

επιρροής υπό το νέο πολιτικό περιβάλλον και τον αυξανόμενο ρόλο της Ένωσης στα 

θέματα απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής. Στα κείμενα που αφορούν τη διεθνή 

συνεργασία του TCO (www.tco.se) αλλά και του LO (www.lo.se) προτάσσεται η 
                                                 
381 The Brussels Office of the Swedish Trade Unions http://www.brysselkontoret.se/ accessed 27.03.09 
382 The Brussels Office of the Swedish Trade Unions 
http://www.brysselkontoret.se/home/bryssel/fackligt.nsf/unidView/2AA2912432F8B172C1257424004
1238A accessed  27.03.09 
383Είναι χαρακτηριστική η φράση που χρησιμοποιείται ως σήμα κατατεθέν του γραφείου 
‘Brysselkontoret bevakar samarbetet i EU åt LO, TCO och SACO för en europeisk politik som 
motsvarar löntagarnas intressen och behov.’ «Το Γραφείο των Βρυξελλών παρακολουθεί τη 
συνεργασία στην ΕΕ για την LO, TCO και SACO για μια ευρωπαϊκή πολιτική που θα είναι προς το 
συμφέρον των εργαζομένων και των αναγκών τους». 



 538

αλλαγή του πεδίου επιρροής με κατεύθυνση προς την ΕΕ. Είναι χαρακτηριστική η 

διατύπωση στην παρουσίαση των δράσεων του TCO:384 

 

Από την περίοδο ένταξης της Σουηδίας στην ΕΕ πολλές αποφάσεις που πριν 

λαμβάνονταν σε επίπεδο εθνικό πλέον λαμβάνονται σε επίπεδο ΕΕ. Αυτή η 

αλλαγή έχει προσθέσει νέα διάσταση στην προσπάθεια του TCO να επηρεάσει 

σημαντικές αποφάσεις. 

 

8.2.1.4. Η επίδραση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση στο 

περιεχόμενο της εθνικής πολιτική απασχόλησης  

 

Έχοντας μελετήσει τον τρόπο οργάνωσης της ΕΣΑ και τις σχέσεις που αναπτύσσει με 

το τοπικό επίπεδο και τους κοινωνικούς εταίρους, είχαμε τη δυνατότητα να 

παρατηρήσουμε στοιχεία επίδρασης της ΕΣΑ που συνδέονται περισσότερο με μια 

κατά βάση συμπεριφορική αλλαγή, τα οποία όμως σε κάθε περίπτωση οφείλουμε να 

τα εντάξουμε στην απάντηση του «τι» εξευρωπαΐζεται. Η επόμενη στάση μας για να 

προσεγγίσουμε τον πρώτο σταθμό εντοπίζεται στον προσδιορισμό της επίδρασης της 

ΕΣΑ στον προσανατολισμό της σουηδικής πολιτικής απασχόλησης ως δημόσιας 

πολιτικής. 

Μελετώντας τα ΕΣΔ της περιόδου 1998-2005 και τα ΕΠΜ 2006-2008 και 2008-

2010 μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι η σουηδική πολιτική απασχόλησης αφενός 

ακολουθεί μια συνέχεια πολιτικής με έμφαση στις ενεργητικές πολιτικές –διαπίστωση 

που καθίσταται σημαντική στο βαθμό που κατά την τελευταία δεκαετία υπήρξε 

κυβερνητική αλλαγή (2006)– και αφετέρου η πολιτική αυτή ευθυγραμμίζεται με τα 

πρότυπα της ΕΣΑ, γεγονός που επισημαίνεται με έμφαση: 

 

Οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση και οι κυβερνητικοί 

στόχοι είναι οι ίδιοι, μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού και αύξηση των 

επιπέδων της απασχόλησης.385  

  

Οι πέντε βασικές κατευθύνσεις για την απασχόληση της ΕΣΑ είναι καταρχήν 

αποδεκτές από τη σουηδική κυβέρνηση και στη βάση αυτών συντάχθηκε το τμήμα 
                                                 
384 http://www.tco.se/Templates/Page2____2591.aspx accessed 27.03.09 
385Συνέντευξη με L. Jansson, 24.03.2009 
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του ΕΠΜ (2008-2010) που αφορά την απασχόληση. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 

σουηδικό ΕΠΜ είναι από τα λίγα που η δομή του αρθρώνεται στη βάση των αρχών 

που έχουν συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ, αφενός διευκολύνοντας το έργο της 

αξιολόγησης αφετέρου αποφεύγοντας γενικόλογες εκθέσεις ανά πεδίο πολιτικής. Δεν 

προκαλεί εντύπωση και το σχόλιο σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής στης ΕΣΑ: 

 

Από τη στιγμή που η Σουηδία αποτελεί τμήμα της ΕΕ, η Στρατηγική 

εφαρμόζεται και στο σουηδικό πλαίσιο δημόσιας πολιτικής.386  

 

Ο γράφων ανάλυσε το ΕΠΜ 2008-2010 επιχειρώντας να εξετάσει που έχει δώσει 

το βάρος της η σουηδική πολιτική απασχόλησης σε σχέση με τις πέντε βασικές 

κατευθύνσεις της ΕΣΑ. Για την εξέταση αυτή επελέγη η προσέγγιση αναζήτησης στο 

κείμενο λέξεων–κλειδιών ενδεικτικών από την κάθε κατεύθυνση της ΕΣΑ. Κατά αυτό 

τον τρόπο αφενός θα μπορέσουμε να βρούμε σε ποια κατεύθυνση έχει δοθεί 

μεγαλύτερο βάρος και αφετέρου να ανιχνεύσουμε μια εσωτερική ανά κατεύθυνση 

σειρά προτεραιότητας. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί 

(Πίνακας 8.10).  

Παρατηρούμε ότι ο γενικός προσανατολισμός της σουηδικής πολιτικής 

απασχόλησης κινείται σε δύο άξονες την απασχολησιμότητα και την ενσωμάτωση με 

βασικές αιχμές: (α) τα κίνητρα για την απασχόληση ιδιαίτερα στους νέους, (β) τον 

εκσυγχρονισμό της επιδοματικής πολιτικής, (γ) την απόκτηση δεξιοτήτων και (δ) τις 

φορολογικές ελαφρύνσεις. Οι αιχμές αυτές σε ενωσιακό επίπεδο αποτελούν τις 

βασικές συνιστώσες των κατευθύνσεων 18, 19, 20 και 22 αντιστοίχως.  

Η συχνότητα των αναφορών συνδέεται με την απόδοση έμφασης σε κάποιον 

τομέα πολιτικής, που είτε υφίσταται μεταρρυθμιστική προσαρμογή, όπως τα θέματα 

των επιδομάτων, είτε αποτελούν προτεραιότητα της κυβερνητικής πολιτικής, όπως ο 

κοινωνικός αποκλεισμός και η εκπαίδευση. Η απουσία αναφορών μπορεί να αποδοθεί 

σε δύο βασικές αιτίες, είτε στο γεγονός ότι ένας τομέας δράσης έχει ήδη καλυφθεί 

όπως ο γηράσκων ενεργός πληθυσμός,387 είτε υπολείπεται, όπως η ενσωμάτωση των 

μεταναστών που αποτελεί αντικείμενο των συστάσεων του Μαρτίου του 2009 και 

                                                 
386 Συνέντευξη με L. Jansson, 24.03.2009 
387 Τον τομέα αυτό η Σουηδία τον έχει υπερκαλύψει εμφανίζοντας ποσοστό 72,8% για τις ηλικίες 55-
64 όταν ο μέσος ενωσιακός όρος κυμαίνεται στο 47,3%, (Swedish National Reform Program 2008-
2010). 
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παράδειγμα γνωσιακής επίδρασης με περιεχόμενο την οριζόντια ενσωμάτωση 

πολιτικών στην απασχόληση. 

Οι παραπάνω παρατηρήσεις που προκύπτουν από την ανάλυση του ΕΠΜ, 

ταυτίζονται με τη θέση που διατυπώνει το στέλεχος του Υπουργείου Απασχόλησης 

που ρωτήθηκε σχετικά με τους βασικούς στόχους της σουηδικής κυβερνητικής 

πολιτικής: 

 

Ο συνολικός στόχος της σουηδικής κυβερνητικής πολιτικής είναι η 

αποκατάσταση της ενεργού προστασίας και η καταπολέμηση του κοινωνικού 

αποκλεισμού.388 

 

Πίνακας 8.10. Σουηδία: Ο αριθμός αναφορών λέξεων-κλειδιών ανά Κατεύθυνση ΕΣΑ 

Λέξεις κλειδιά * Αριθμός αναφορών** 

Guideline 17 – Achieving full employment, improving quality and productivity at work and 
strengthening social and territorial cohesion 
Full employment  
social cohesion 
productivity  
territorial cohesion 

9 
4 
12 
2 

Guideline 18 – Promoting a life cycle approach to work 
Youth unemployment  
(Gender) Equality 
Active ageing 
Childcare 

5 
12 
0 
10 

Guideline 19 – Ensuring inclusive labour markets, enhancing work attractiveness and making work 
pay for jobseekers, including disadvantaged people and the inactive 
Unemployment insurance 
Exclusion 
Disadvantaged 
Start up jobs 
Work-first principle 

33 
32 
0 
12 
11 

Guideline 20 – Improving matching of labour market needs  
Employment services 
Skill 
Bottleneck 
Migration 

5 
26 
2 
6 

Guideline 21 – Promoting flexibility combined with employment security and reducing labour 
market segmentation 

Flexible 
Segmentation 
Undeclared work 
Adaptation 
Work organization 

5 
1 
3 
20 
1 

Guideline 22 – Ensuring employment-friendly labour cost developments and wage-setting 
mechanisms 

                                                 
388 Συνέντευξη με C. Henriksson, 29.04.2009 
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Tax credit 
Tax reduction 
Low - middle income wage earners 
Wage subsidies  

23 
8 
4 
4 

Guideline 23 – Expand and improve investment in human capital  
Guideline 24 – Adapt education and training systems in response to new competence requirements 
Improve the quality and achievement of goals in the education system 
Lifelong learning 
Education  

3 
45 

* λέξεις κλειδιά περιλαμβάνουν και παράγωγα αυτών για παράδειγμα adapt-tion-ability 
**ο αριθμός της κάθε αναφοράς δεν περιλαμβάνει τα παραρτήματα, τους πίνακες και τις επεξηγήσεις 
που τους συνοδεύουν καθώς και τους τίτλους των ενοτήτων 
 Πηγή: Επεξεργασία του γράφοντος  
 

8.2.2. H περιορισμένη επίδραση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την 

Απασχόληση, διερευνώντας το «πώς» και «πόσο» του εξευρωπαϊσμού  

 

Η ευθυγράμμιση με τις κατευθύνσεις της ΕΣΑ σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να 

αποτελέσει προσφυγή σε μια άμεση και χωρίς διευκρινιστικούς όρους τοποθέτηση 

υπέρ μιας κάθετης επίδρασης της ΕΣΑ στην εγχώρια πολιτική στοχοθεσία. Η 

δυσκολία της μελέτης της σουηδικής περίπτωσης, συνδέεται με το γεγονός ότι η 

εμφάνιση στοιχείων εξευρωπαϊσμού είναι περιορισμένη, με κεντρική αιτία ότι η 

σουηδική πολιτική απασχόλησης αποτέλεσε προπομπό της ΕΣΑ. Επιπροσθέτως σε 

αυτή τη δυσκολία λειτουργούν και τέσσερα ακόμη στοιχεία: η πρόσληψη της ΕΣΑ ως 

εργαλείου δημόσιας πολιτικής, το επίπεδο εξευρωπαϊσμού του δημοσίου διαλόγου 

στα θέματα πολιτικής απασχόλησης και δύο στρατηγικές των εγχώριων διαμορφωτών 

πολιτικής, η στρατηγική της «τυπικής εναρμόνισης» και αυτή που ονομάζει η Vifell 

(2009) στρατηγική της «αποσύνδεσης». Οι παραπάνω συνιστώσες συνθέτουν 

προϋποθέσεις όπου η εσωτερική δομή λειτουργεί ως διαθλαστικός φακός με ιδιότητες 

διηθητήρα που καθορίζει και τον τρόπο που η ΕΣΑ εσωτερικοποιείται, καθιστώντας 

την τελευταία εξαρτημένη μεταβλητή. Οι πέντε παράγοντες συγκροτούν μια δέσμη 

στοιχείων που απαντά στο «πώς» και στο «πόσο» του εξευρωπαϊσμού της σουηδικής 

πολιτικής απασχόλησης καθορίζοντας και το «είδος» αυτού.  
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8.2.2.1 Η εθνική πολιτική απασχόλησης ως προπομπός της Ευρωπαϊκής 

Στρατηγικής για την Απασχόληση 

 

Στη μελέτη του Statskontoret (2002:46), διατυπώνεται η θέση ότι οι κατευθύνσεις της 

ΕΣΑ είχαν περιορισμένη επίδραση στην σουηδική πολιτική απασχόλησης. Στην 

πενταετή εθνική αξιολόγηση η θέση αυτή επιβεβαιώνεται: 

 

Η γενική εντύπωση ανάμεσα στους φορείς του Υπουργείου, κρατικούς 

παράγοντες και κοινωνικούς εταίρους είναι ότι η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την 

Απασχόληση δεν έχει επηρεάσει τη σουηδική πολιτική σε αξιοσημείωτο βαθμό 

και επιπλέον η στρατηγική είναι σχετικά άγνωστη εκτός του κύκλου των ατόμων 

που εμπλέκονται άμεσα σε αυτή. (Swedish National Evaluation 2002:70). 

 

Στις συνεντεύξεις με φορείς της δημόσιας πολιτικής απασχόλησης389 

διαπιστώσαμε ταύτιση απόψεων σχετική με την παραπάνω τοποθέτηση. Ένας 

βασικός λόγος της περιορισμένης επίδρασης της ΕΣΑ, αποτελεί το γεγονός ότι η 

σουηδική πολιτική απασχόλησης ήταν ήδη ευθυγραμμισμένη με τα πρότυπα της 

στρατηγικής, θέμα που επισημαίνεται τόσο σε σχετική ερώτηση για το βαθμό 

επίδρασης της ΕΣΑ στην εθνική πολιτική, λαμβάνοντας την απάντηση «οι στόχοι της 

ΕΣΑ είναι ίδιοι με αυτών της σουηδικής εθνικής πολιτικής απασχόλησης»,390 όσο και 

στα επίσημα εθνικά κείμενα. Εντοπίζουμε σχετικά:  

 

Ένας από τους λόγους όπου η στρατηγική δεν έχει τόσο μεγάλη επιρροή είναι το 

γεγονός ότι η σουηδική πολιτική απασχόλησης ήδη συμπίπτει με την Ευρωπαϊκή 

Στρατηγική για την Απασχόληση. (Swedish National Evaluation 2002:70). 

 

Η εκ των προτέρων υιοθέτηση των ίδιων πολιτικών επιβεβαιώνεται και από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αξιολόγηση της ΕΣΑ για την περίοδο 1997-2002 όπου 

επιχειρώντας να κατηγοριοποιήσει την επίδραση της ΕΣΑ στα κράτη μέλη εντοπίζει 

την ύπαρξη τεσσάρων χωρών που ήδη έχουν υιοθετήσει τις πολιτικές ενεργού 

προστασίας τονίζοντας ωστόσο την αναδιαμόρφωσής τους με την κοινή στρατηγική 

                                                 
389 Συνέντευξη με L. Jansson, 24.03.2009, M. Essemyr, 06.04.2009, C. Henriksson, 29.04.2009 
390 Συνέντευξη με L. Jansson, 24.03.2009 
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μάλλον για λόγους ενδυνάμωσης της σπουδαιότητας του νέου τότε εγχειρήματος: 

Σταχυολογούμε: 
 

Στα κράτη μέλη που ήδη είχαν θεσπίσει αλλαγές που ευθυγραμμίζονται με τις 

αρχές των ενεργητικών αγορών εργασίας (Σουηδία, Φιλανδία, Δανία, Ολλανδία), 

ο ρυθμός των μεταρρυθμίσεων διατηρείται και οι στρατηγικές απασχόλησης 

έχουν αναδιαμορφωθεί ώστε να ευθυγραμμιστούν με την κοινή στρατηγική. 

(European Commission 2002a:36). 

 

Η θέση αυτή δημιουργεί την πεποίθηση ότι οι επιλογές της πολιτικής 

απασχόλησης θα λάβαιναν χώρα ανεξαρτήτως της παρουσίας της ΕΣΑ.391 Η 

αξιολόγηση του Statskontoret ενδυναμώνει την αντίληψη αυτή, θεωρώντας ότι οι 

επιλογές δημόσιας πολιτικής καθώς και οι επιλογές πολιτικής δράσης του 

συντονισμού της αποκέντρωσης και της συνεργασίας των κοινωνικών εταίρων ήταν 

ήδη ανεπτυγμένες πριν από το 1998 (Statskontoret 2002: 47). Τοποθέτηση που 

επιβεβαιώνεται και στη σημερινή συγκυρία και διατυπώνεται σε σχετική μας 

ερώτηση από την εμπειρογνώμονα:  

 

Η κυβέρνηση έχει εστιάσει την προσοχή της στην αγορά εργασίας και έχει 

αναπτύξει μια πολιτική για τη σουηδική αγορά εργασίας με στόχο να μειώσει την 

ανεργία που υποθέτω ότι θα την υιοθετούσε με ή χωρίς την ύπαρξη της 

Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση.392 

 

Η επίκληση της εμπειρίας και του συγκριτικού πλεονεκτήματος που εκπορεύεται 

από τη χρήση των ενεργητικών πολιτικών κατά το παρελθόν, γίνεται συνειδητά μέρος 

της σουηδικής πολιτικής τόσο στο ΕΠΜ όσο και στις συγκρίσεις με τα άλλα κράτη 

μέλη. Η σουηδική πλευρά τονίζει τη μακρά παράδοση των προληπτικών και 

ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας. Η τοποθέτηση αυτή δημιουργεί 

συνθήκες σχετικού περιορισμού της εμβέλειας της μαθησιακής δυνατότητας της ΕΣΑ 

και της ανταλλαγής των βέλτιστων πρακτικών. Αν και η Σουηδία συμμετέχει στα 

σχετικά προγράμματα, οι Σουηδοί παράγοντες θεωρούν ότι δεν υφίσταται θέμα 

εθνικής προσαρμογής και παράδοσης μαθημάτων» από άλλους. Η Σουηδία έχει 

                                                 
391Αντίστοιχη θέση παρατηρείται και στην περίπτωση της Δανίας που και εκεί θεωρούν ότι εθνική 
πολιτική προηγείται της ενωσιακής Jacobsson K. (2005). 
392Συνέντευξη με L. Jansson, 24.03.2009 
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φιλοξενήσει τέσσερις συναντήσεις στα πλαίσια του προγράμματος Mutual Learning 

Programme. 393Η πρακτική αυτή θέτει θέματα σχετικά με την εμβέλεια της 

αλληδοδιδακτικής μεθόδου ως διάστασης της ΕΣΑ, που θα δούμε στην ενότητα για 

την πρόσληψη της ΕΣΑ ως εργαλείου πολιτικής που ακολουθεί. Η παρακάτω 

τοποθέτηση είναι δηλωτική: 

 

Ειλικρινά, δεν νομίζω ότι η Σουηδία έχει κάτι να μάθει από τα άλλα κράτη 

μέλη394 

 

Η παραπάνω στάση καθ’ ουδένα τρόπο δεν πρέπει να παρερμηνευθεί και να 

θεωρηθεί ότι η Σουηδία απομακρύνεται συμπεριφορικά από τις νόρμες της ΕΣΑ, 

αλλά θα πρέπει να συνδεθεί με την επιχείρηση εκ μέρους της να διαμορφώσει 

«ειδικές ζώνες προστασίας» που θα της επιτρέψουν ελευθερία κινήσεων. Η στόχευση 

αυτή επιτυγχάνεται μέσα από τη στρατηγική της «τυπικής εναρμόνισης» και αυτή 

που ονομάζει η Vifell (2009), στρατηγική της «αποσύνδεσης». Οι δύο αυτές 

στρατηγικές μπορεί να θεωρηθούν βασικές συνιστώσες του καθορισμού της 

εμβέλειας της ΕΣΑ στο εσωτερικό.  

 

8.2.2.2. Η στρατηγική της « τυπικής εναρμόνισης»  

 

Η στρατηγική «της τυπικής εναρμόνισης» προσδιορίζεται από τη συμβατότητα της 

δράσης στη λογική των διαδικασιών και του περιεχομένου της δημόσιας πολιτικής. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν τόσο η σύνταξη του ΕΠΜ (διαδικασία) 

όσο και η διαχείριση της ΕΣΑ στο εθνικό επίπεδο (πολιτική). Μελετώντας τα Εθνικά 

Σχέδια Δράσης μέχρι το 2004 και τα ΕΠΜ στη συνέχεια (2005-08, 2008-10) 

παρατηρούμε με ευκολία ότι η όλη η δομή τους είναι απολύτως ευθυγραμμισμένη 

στη λογική των συμπεφωνημένων κανόνων και στόχων. Ακολουθείται κατά γράμμα 

η ενωσιακή λογική, επιχειρώντας να καταδειχτεί η αποδοχή των οριζόμενων από 

αυτήν. Για παράδειγμα, εξετάζοντας τη διάρθρωση της Έκθεσης Προόδου για το έτος 

                                                 
393 Η τελευταία έλαβε χώρα το 2006 με θεματική “How to govern and Evaluate labour Market 
Policies” δηλωτική κατά το γράφοντα και την αίσθησης της επαρκούς κατοχής γνώσεων γύρω από τη 
θεματική ων ενεργητικών πολιτικών και της αίσθησης υπεροχής που εκπορεύεται από αυτή. 
Περισσότερα για τις συναντήσεις αυτές στο Mutual Learning Programme  http://www.mutual-learning-
employment.net/peerreviews/sweden/index.html  accessed 28.04.09 
394Συνέντευξη με L. Jansson, 24.03.2009 
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2009, παρατηρούμε ότι αυτή είναι πλήρως εναρμονισμένη στις κατευθύνσεις που 

έχουν υιοθετηθεί, ενώ στο κείμενο ο συντάκτης επιχειρεί να υπογραμμίσει την 

ευθυγράμμιση με την ΕΣΑ τονίζοντας ότι «η μακροπρόθεσμη πολιτική για την 

απασχόληση και την ανάπτυξη είναι ευθυγραμμισμένη με τους συνολικούς στόχους 

της ΕΣΑ: πλήρης απασχόληση, υψηλότερη παραγωγικότητα και ποιότητα εργασίας 

ενισχυμένη κοινωνική και εδαφική συνοχή» (Swedish Reform Programme Progress 

Report 2009:44), θέση που επαναλαμβάνεται και στο αντίστοιχο κείμενο του 2007 

(Swedish Reform Programme Progress Report 2007:48). Η λογική αυτή 

επιβεβαιώνεται όταν σε ερώτηση σχετικά με τη γνώμη που έχει διαμορφωθεί 

αναφορικά με τον τρόπο εσωτερίκευσης των ενωσιακών νορμών η απάντηση είναι 

σαφής: 

 

Οι κατευθύνσεις εφαρμόζονται όπως προβλέπεται395  

 

Η τοποθέτηση αυτή αντανακλάται και στη γνώμη ότι και τα υπόλοιπα κράτη μέλη 

πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τα ενωσιακά προαπαιτούμενα και συμφωνηθέντα: 

 

Καθίσταται σημαντικό όλα τα κράτη μέλη με αποτελεσματικό τρόπο να 

υλοποιήσουν τις συμφωνηθείσες κατευθύνσεις απασχόλησης.396  

 

Στο επίπεδο της εθνικής διαχείρισης της ΕΣΑ στο εσωτερικό, η ενσωμάτωση των 

κοινωνικών εταίρων αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα τυπικής συμμόρφωσης. 

Όπως ήδη έχουμε αναλύσει η Σουηδία έχει επιδείξει φαινομενική συμμόρφωση ως 

προς τα προαπαιτούμενα της ΕΣΑ δίνοντας χώρο στους κοινωνικούς εταίρους και τις 

τοπικές και περιφερειακές ενότητες να ενσωματωθούν στη διαδικασία. Ωστόσο όπως 

ήδη έχουμε επισημάνει στη σχετική ενότητα, οι διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς 

εταίρους γίνονται σε ύστερο χρονικό σημείο όταν στην ουσία οι επίσημες θέσεις 

έχουν ήδη διαμορφωθεί στη βάση ότι η πολιτική απασχόλησης αποτελεί κατά κύριο 

κυβερνητική ευθύνη. 

  

                                                 
395Συνέντευξη με L. Jansson, 24.03.2009 
396Συνέντευξη με C. Henriksson, 29.04.2009 
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8.2.2.3. Η στρατηγική των στεγανών και της «αποσύνδεσης»  

 

Η τελευταία παρατήρηση αποτελεί την εισαγωγή σε μια δεύτερη στρατηγική που 

όπως περιγράφει η Vifell (2009:12), βασικό χαρακτηριστικό της αποτελεί η 

αποσύνδεση δράσεων στο εξωτερικό και των αντίστοιχων προβολών τους στο 

εσωτερικό, με βασικό στόχο την εξισορρόπηση ανάμεσα σε δύο καταστάσεις, τη 

συμμόρφωση με τις ενωσιακές νόρμες και την ύπαρξη του ζωτικού χώρου στο 

εσωτερικό που προσδιορίζει το βαθμό ελευθερίας των δημόσιων φορέων. Η Vifell 

(2009:12), παρατηρεί ότι σουηδική πολιτική απασχόλησης επιχειρεί αφενός να δείξει 

στο εξωτερικό διαγωγή που ανταποκρίνεται στα πρότυπα της ΕΣΑ και του ενωσιακού 

πνεύματος διατηρώντας όμως σε απόσταση την Ένωση στο εσωτερικό πεδίο. H 

έρευνά μας διαπιστώνει την ορθότητα της παραπάνω εθνικής στάσης στην παρακάτω 

τοποθέτηση από το στέλεχος του Υπουργείου, που υποδηλώνει κατά το γράφοντα την 

επιθυμία ύπαρξης ζωτικού χώρου στο εσωτερικό: 

 

Η σουηδική κυβέρνηση στοχεύει στην αποκατάσταση της ενεργητικής 

προστασίας και στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, ωστόσο 

υλοποιώντας κάνοντας τα παραπάνω δεν αναφερόμαστε αναγκαστικά στην ΕΣΑ 

καθ’ευατήν.397 

 

Μπορούμε να προσδιορίσουμε δύο βασικές διαστάσεις αυτής στρατηγικής των 

οποίων το περιεχόμενο το έχουμε επισημάνει σε επιμέρους ενότητες ως μέρος της 

σχέσης ΕΣΑ και Σουηδίας και ως εκ τούτου θα είμαστε συνοπτικοί. 

Η πρώτη διάσταση αφορά τις μικρές ομάδες στελεχών των δύο Υπουργείων που 

κατά βάση χειρίζονται τα θέματα της ΕΣΑ που σχηματίζουν στην ουσία θύλακες στη 

δημόσια διοίκηση, δρώντας σε πιο απομονωμένο περιβάλλον και αναλαμβάνοντας το 

ρόλο του αναδόχου των αξιών. Η Vifell (2009:14), επισημαίνει ότι οι ομάδες αυτές 

καταναλώνουν τον περισσότερο χρόνο τους με τα θέματα της ΕΕ και αποκόπτονται 

από άλλα τμήματα της σουηδικής διοικητικής μηχανής. Υπό αυτή την έννοια, τα 

διαφορετικά μέρη που συγκροτούν την πολιτική απασχόλησης εκτίθενται σε 

διαφορετικά περιβάλλοντα λειτουργίας που ενσωματώνουν διαφορετικές διαδικασίες 

εργασίας, με αποτέλεσμα οι τυπικές διαδικασίες της διοίκησης συχνά να 

παρακάμπτονται. Έχουμε ήδη επισημάνει, βάσει της σουηδικής έκθεσης αξιολόγησης 
                                                 
397 Συνέντευξη με C. Henriksson, 29.04.2009 
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του 2002 και της μελέτης του Statskontoret, το γεγονός ότι οι βασικοί εκτελεστικοί 

φορείς πρώην Arbetsmaknadsstyrelsen – AMV (Εθνικό Συμβούλιο για την Αγορά 

Εργασίας) και νυν Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Arbetsförmedlingen) και το 

Svenska ESF-rådet δεν ενσωματώνονται πλήρως στην όλη διαδικασία ή η 

ενσωμάτωση τους γίνεται σε χρόνο ύστερο.  

Η δεύτερη διάσταση αφορά τη μη αναφορά στην ΕΣΑ όταν μέτρα πολιτικής 

υιοθετούνται σε εθνικό επίπεδο. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελούν τα μέτρα που 

υιοθετούνται για την ενσωμάτωση των μεταναστών και των νέων στην αγορά 

εργασίας που αποτελούν όπως θα δούμε στη συνέχεια και παραδείγματα αξιακού 

εξευρωπαϊσμού. Οι θεματικές αυτές αποτελούν βασικό μέρος των συστάσεων από το 

2003 και η προώθηση των πολιτικών που αφορούν τους παραπάνω τομείς 

αναγνωρίζεται ως σημαντική συνεισφορά της ΕΣΑ στο πεδίο εθνικής πολιτικής 

απασχόλησης.398 Είναι χαρακτηριστική και η διατύπωση που χρησιμοποιεί ο Σουηδός 

συντάκτης στην Έκθεση Προόδου του 2007 για να δηλώσει ότι μέτρα έχουν ληφθεί 

προς αυτή την κατεύθυνση: 

 

Νέες πρωτοβουλίες έχουν ληφθεί για να ενισχύσουν και να βελτιώσουν τα 

κίνητρα για πρόσληψη των νέων και των γεννημένων στο εξωτερικό. (Swedish 

Reform Programme Progress Report 2007:6). 

 

Ωστόσο όπως επισημαίνει και η Vifell (2009:12), στην πρόταση από τη σουηδική 

κυβέρνηση με την οποία ζητείται από το Arbetsmaknadsstyrelsen να εξετάσει τα 

μέτρα που αφορούν τη ένταξη των μεταναστών δεν γίνεται καμία αναφορά στην 

ΕΣΑ. Εκ διαμέτρου αντίθετη ήταν η σουηδική συμπεριφορά στο εξωτερικό με το 

γράφοντα να παρατηρεί ότι στο Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση του 2004, η 

σουηδική κυβέρνηση περιγράφοντας τα μέτρα που έχει λάβει για την απασχόληση 

των ατόμων γεννημένων στο εξωτερικό κάνει ρητή αναφορά στο 

Arbetsmaknadsstyrelsen και στη συμφωνία που έχει κάνει το τελευταίο με φορείς της 

απασχόλησης για συντονισμένες προσπάθειες προκειμένου να αντιμετωπιστεί το 

πρόβλημα ανεργίας των μεταναστών (Swedish Action Plan for Employment 

2004:35). Επιπλέον, στο ίδιο κείμενο αναγνωρίζεται και το γεγονός ότι «εξαιτίας 

μικρών χρονικών περιθωρίων η σουηδική κυβέρνηση δεν προλαβαίνει να κάνει και 

                                                 
398Συνέντευξη με M. Essemyr, 06.04.2009 



 548

αξιολόγηση των μέτρων που έχουν ληφθεί το 2003» (Swedish Action Plan for 

Employment 2004:44). 

Μελετώντας το κυβερνητικό κείμενο για την στρατηγική ενσωμάτωσης των 

μεταναστών Egenmakt mot utanförskap – regeringens strategi för integration skr. 

2008/09:24 του 2008, ο γράφων διαπίστωσε ότι δεν γίνεται καμία αναφορά στην 

ενωσιακή επίδραση μέσω της ΕΣΑ, με τον όρο EU: s sysselsättningsstrategi 

(Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση) να απουσιάζει πλήρως (Egenmakt mot 

utanförskap – regeringens strategi för integration 2008/09:24). Η κατάσταση 

αντιστρέφεται στην παρουσίαση των κυβερνητικών πρωτοβουλιών προς τις 

ενωσιακές αρχές, όπου γίνεται σαφής αναφορά στη στρατηγική και σε άλλες 

πρωτοβουλίες ως περιπτώσεις μέτρων που ανταποκρίνονται στις κατευθύνσεις που 

λαμβάνονται από το ενωσιακό επίπεδο (The Swedish Reform Programme for Jobs 

and Growth 2008-2010:69, Swedish Reform Programme Progress Report 2009:64). 

Η παραπάνω παρατήρηση επιβεβαιώνεται πλήρως και από τα ευρήματα της 

έρευνας του γράφοντος στις μελέτες του IFAU.399Είναι χαρακτηριστικό ότι σε 

πρόσφατες σχετικές μελέτες για τις δύο θεματικές ‘Effects of work requirements on 

welfare migration’ (2007), ‘Labour Market Programmes and Labour Market 

Outcomes a study of the Swedish Active Labour Interventions’ (2007) ‘Immigrant’s 

return to schooling’ (2007), ‘On mandatory activation of welfare receivers’ (2008) 

δεν γίνεται καμία αναφορά στην ΕΣΑ. 

Κεντρική σκέψη για τη στρατηγική αυτή αποτελεί η θέση της μη νομιμοποίησης 

πολιτικών μέσω της Ένωσης και της ΕΣΑ και της καταρχήν αποκλειστικής εθνικής 

αρμοδιότητας της πολιτικής απασχόλησης. Η στάση αυτή δείχνει ότι επιβεβαιώνεται 

η υπόθεση της παρούσης διατριβής για αντιστρόφως ανάλογη σχέση μεταξύ της 

στρατηγικής χρήσης της ΕΣΑ στο εσωτερικό και του επιπέδου του κοινωνικού 

κράτους. Η αποσύνδεση αυτή και η συγκρότηση στεγανών ικανοποίει πλήρως την 

συνθήκη ύπαρξης ζωτικού χώρου στο εσωτερικό για τους εθνικούς δρώντες, θέση 

που έμφαση τονίζεται: 

 

                                                 
399 Το Institute for Labour Market Policy Evaluation (Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, 
IFAU) αφορά ερευνητικό ινστιτούτο που υπάγεται στο Υπουργείο Απασχόλησης με στόχο την 
προώθηση την στήριξη και τη διεξαγωγή μελετών για την αποτελεσματικότητα των πολιτικών για την 
αγορά εργασίας.  http://www.ifau.se/default.aspx?id=230  accessed 30.04.09 
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Όπως ανέφερα και πρωθύστερα το θεματολόγιο της πολιτικής απασχόλησης 

αφορά εθνική αρμοδιότητα και αυτή είναι η τοποθέτηση της τωρινής 

κυβέρνησης.400 

 

Η στρατηγική αυτή έχει δύο βασικές συνέπειες: (α) άμεσο αποτέλεσμα της 

στρατηγικής των «στεγανών» αποτελεί η περιορισμένη συμμετοχή των του τοπικού 

επιπέδου και των κοινωνικών εταίρων στη διαδικασία της εθνικής ΕΣΑ, αφού με 

δεδομένη τη συνέχεια σχεδιασμού της πολιτικής απασχόλησης στα ήδη υπάρχοντα 

εθνικά δεδομένα επικοινωνίας και πολιτικής, οι συγκεκριμένοι φορείς επικεντρώνουν 

την προσοχή τους στα τελευταία, (β) η συμμόρφωση προς τις νόρμες της ΕΣΑ 

μειώνει τις εξωτερικές πιέσεις και διατηρεί το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας ως 

υπόδειγμα για τις άλλες. Η αποφυγή πιέσεων και η διατήρηση της υπεροχής 

συμβάλλουν στην ύπαρξη ζωτικού χώρου στους εθνικούς δρώντες που ευνοεί την 

υιοθέτηση αλλαγών μέσω μεταρρυθμίσεων αξιακού χαρακτήρα όπως θα δούμε 

αμέσως μετά. 

 

8.2.2.4. Η πρόσληψη της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση ως 

εργαλείο δημόσιας πολιτικής  

 

Η εργαλειακή θεώρηση της ΕΣΑ από τους Σουηδούς σχεδιαστές της πολιτικής 

απασχόλησης αποτελεί την τέταρτη συνιστώσα προσδιορισμού του μεγέθους του 

εξευρωπαϊσμού και κατά το γράφοντα το αίτιο και το αιτιατό των παραπάνω 

διαστάσεων. Συνεπής και σε αντιστοιχία με τις παραπάνω στρατηγικές, η πρόσληψη 

της ΕΣΑ ως εργαλείου πολιτικής διαφοροποιείται από την ιταλική περίπτωση, που η 

ΕΣΑ αποτέλεσε βήμα για μια εσωτερική αναδιάρθρωση του διοικητικού μηχανισμού 

με όρους διευθέτησης και με ταυτόχρονη επίκληση αυτής ως μέσο νομιμοποίησης 

μέτρων πολιτικής απασχόλησης οδηγώντας σε ένα επιχειρησιακό εξευρωπαϊσμό 

ευελιξίας. Η έρευνα στην περίπτωση της Σουηδίας απομακρύνεται από τις παραπάνω 

πρακτικές και προσεγγίζει την περιορισμένη στρατηγική χρήση της ΕΣΑ. Το ήδη 

υψηλό επίπεδο του κράτους πρόνοιας σε συνδυασμό με την έννοια της διασφάλισης 

του ζωτικού χώρου που είδαμε να εξυπηρετείται από τις παραπάνω πρακτικές, ευνοεί 

την περιορισμένη εμβέλεια της ΕΣΑ. Θέμα που επισημαίνεται με τη απόδοση 

                                                 
400Συνέντευξη με L. Jansson, 24.03.2009 
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έμφασης στο γεγονός ότι η ΕΣΑ αποτελεί περισσότερο πυξίδα γενικού 

προσανατολισμού: 
 

Το περιεχόμενο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση είναι 

σημαντικό στο βαθμό που συνιστά μια δέσμη κοινών ευρωπαϊκών 

προτεραιοτήτων. Οι συστάσεις και οι κατευθύνσεις δύναται να αποτελέσουν μια 

σημαντική βοήθεια στα κράτη μέλη για να σχεδιάσουν τις δικές τους εθνικές 

πολιτικές απασχόλησης. Ωστόσο η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση 

δεν έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο όταν διαμορφώνεται η εθνική πολιτική 

απασχόλησης. Αποτελεί περισσότερο μια βάση πλαίσιο που διασφαλίζει ότι η 

εθνική πολιτική είναι ευθυγραμμισμένη με τους ευρωπαϊκούς στόχους.401  

 

Αναπόφευκτα η περιορισμένη εμβέλεια της ΕΣΑ ευνοεί τα προϋπάρχοντα 

θεσμικά σχήματα που κυριαρχούν στα θέματα πολιτικής απασχόλησης και αγοράς 

εργασίας, με αποτέλεσμα να μπορεί να θεωρηθεί ότι η εσωτερίκευσή της γίνεται με 

όρους αναπαραγωγής των υπαρχόντων θεσμικών σχημάτων και δομών. 

Η παραπάνω τοποθέτηση και η θέση που εντάσσει την ΕΣΑ ως γενικό πλαίσιο 

αναφοράς μας οδηγεί στην επικέντρωση της προσπάθειας εξεύρεσης αλλαγών σε 

πιθανές βελτιώσεις γνωσιακού τύπου ως αποτέλεσμα της ενωσιακής επιρροής. Η 

θέση αυτή επιβεβαιώνεται στην τοποθέτηση των κοινωνικών εταίρων σε ερώτηση 

μας για την μεγαλύτερη αλλαγή που προκάλεσε/ει η συμμετοχή στην ΕΣΑ. 

Αναγνωρίζεται ότι η ΕΣΑ επηρεάζει το περιεχόμενο της εθνικής πολιτικής, ωστόσο 

αυτή η επιρροή είναι μερικού χαρακτήρα χωρίς να συνδέεται με μια αλλαγή 

σχημάτων ή προσλήψεων για τον τρόπο απασχόλησης όπως συνέβει στην περίπτωση 

της Ιταλίας με την υιοθέτηση του ενεργητικού προτύπου ασφάλειας στην 

απασχόληση: 
 

Η πιο σημαντική αλλαγή που προωθείται είναι η ανάγκη για πολιτικές που 

προωθούν υψηλότερα επίπεδα απασχόλησης στους νέους και στους μετανάστες. 

Η ΕΣΑ επηρέασε τη διάταξη πολιτικής που αφορά τους μετανάστες και τα άτομα 

με ειδικές ανάγκες και σε κάποιο μικρότερο βαθμό την ανάπτυξη των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά πέρα από τα παραπάνω δεν είχε κάποιο άλλη 

πραγματική επίδραση.402 

                                                 
401Συνέντευξη με C. Henriksson, 29.04.2009 
402Συνέντευξη με M. Essemyr, 06.04.2009 
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Ενισχυτικά προς την κατεύθυνση ενός περιορισμού της επίδρασης ΕΣΑ και 

απόδοσης έμφασης στις εσωτερικές συνθήκες που οδηγούν στη λήψη μέτρων 

λειτουργεί και η υποδοχή εκ μέρους της σουηδικής πλευράς των συστάσεων του 

Συμβουλίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ αποδέχεται την ύπαρξη των συστάσεων 

ωστόσο φροντίζει να αποδυναμώσει την έντασή τους. Διαμορφώνοντας ειδική 

ενότητα στο ΕΠΜ για τις συστάσεις αποφεύγει να χαρακτηρίσει τις κατευθύνσεις που 

λαμβάνει ως «συστάσεις» αλλά ως σημεία προσοχής (points to watch), 

εκμεταλλευόμενη στο ακέραιο και το ελάχιστο περιθώριο που αφήνει η Επιτροπή με 

την ύπαρξη της εν λόγω κατηγορίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι απαντήσεις που 

λάβαμε από το Υπουργείο Απασχόλησης τόνιζαν το γεγονός ότι η Σουηδία δεν έχει 

λάβει συστάσεις, αλλά τις έχουν υποδειχθεί «σημεία προσοχής».403 Στο επίσημο 

κείμενο του ΕΠΜ η διατύπωση είναι χαρακτηριστική: 

 

Το Μάρτιο του 2008 το Συμβούλιο αποφάσισε συγκεκριμένες συστάσεις προς τα 

κράτη μέλη βάσει των εκθέσεων προόδου των κρατών μελών του 2007 και των 

προτάσεων  της Επιτροπής. Έξι κράτη μέλη συμπεριλαμβανομένης της Σουηδίας 

δεν έλαβαν κάποια τυπική σύσταση, αλλά τους επισημάνθηκε ένας αριθμός 

πεδίων που θα έπρεπε να παρακολουθήσουν στενότερα (points to watch). (The 

Swedish Reform Programme for Jobs and Growth 2008-2010:4). 

 

Η τοποθέτηση αυτή δίνει μια πιο εθνική διάσταση στις ληφθείσες δράσεις 

γεγονός που επιβεβαιώνεται και σε σχετική ερώτηση για το βαθμό επίδρασης της 

ΕΣΑ στο εγχώριο επίπεδο 

 

Οι πολιτικές για την αγορά εργασίας είναι εθνική αρμοδιότητα και το βασικό 

τμήμα των αποφάσεων δημόσιας πολιτικής που την αφορούν σχεδιάζεται από τη 

σουηδική κυβέρνηση.404 

  

Υπό αυτή την έννοια, οι όποιες εσωτερικές αλλαγές περιεχομένου πολιτικής στα 

πεδία της αγοράς εργασίας αποκτούν «χρώμα» επιρροής καθαρά εθνικό και η ταύτιση 

                                                 
403 Συνέντευξη με C. Henriksson, 29.04.2009 
404Συνέντευξη με L. Jansson, 24.03.2009 
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τους με το περιεχόμενων των ειδικών κατευθύνσεων που δίνει η ΕΕ προσλαμβάνεται 

ως λειτουργική επιβεβαίωση της ορθότητας των ληφθέντων μέτρων: 

  

Με άλλα λόγια, τα «σημεία προσοχής» λειτουργούν περισσότερο ως απόδειξη 

της σωστής κυβερνητικής πολιτικής ευθυγράμμισης παρά μια κατεύθυνση για το 

μέλλον.405 

 

H θεώρηση αυτή σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο κοινωνικού κράτους και τη 

λογική της σουηδικής πολιτικής απασχόλησης ως προπομπού της ΕΣΑ, 

διαγιγνώσκουν περιορισμό της επίδρασης της EΣA στη λογική των σχεδιαστών της 

δημόσιας πολιτικής, γεγονός που επισημαίνεται σε σχετική ερώτηση για το εάν 

αλλάζει το περιεχόμενο πολιτικής σε πιθανό αναπροσανατολισμό πολιτικών σε 

επίπεδο Ένωσης:  

 

Το μείγμα ενεργητικών και παθητικών πολιτικών απασχόλησης διατηρείται 

ανεξαρτήτως ευρωπαϊκής έμφασης.406 

 

Η ΕΣΑ προσλαμβάνεται από τους σχεδιαστές της πολιτικής απασχόλησης σε 

μεγάλο βαθμό μέσα από τις εγγενείς αδυναμίες. Από τις συνεντεύξεις προκύπτει ότι η 

φύση των συστάσεων και η απουσία τυπικών κυρώσεων διαδραματίζουν σημαντικό 

ρόλο ως προς το βαθμό πρόσληψης της ΕΣΑ. Αφενός οι συστάσεις όπως 

επισημάνθηκε πρωθύστερα αντιμετωπίζονται περισσότερο ως επιβεβαιωτικές των 

εφαρμοζόμενων πολιτικών, υπακούοντας περισσότερο στη λογική της στρατηγικής 

της «αποσύνδεσης», αφετέρου η απουσία κυρώσεων αποδυναμώνει τη λογική της 

«σκιάς της Ευρώπης», δημιουργώντας συνθήκες όπου οι σχεδιαστές δημόσιας 

πολιτικής απασχόλησης επιλέγουν πολιτικές σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητα από τις 

συστάσεις.407 Άμεση συνέπεια των παραπάνω ο χαμηλός βαθμός ενσωμάτωσης του 

ΕΠΜ ως μέρος της εθνικής δημόσιας πολιτικής.  

Οι θέσεις αυτές ωστόσο θα πρέπει να ερμηνευθούν και να αξιολογηθούν με 

προσοχή και κάτω από το συγκριτικό πλεονέκτημα της ανώτερης ποιότητας του εν 

λόγω κοινωνικού κράτους, γεγονός που δεν περνά απαρατήρητο και από τους 

ερωτηθέντες: 
                                                 
405Συνέντευξη με C. Henriksson, 29.04.2009 
406 Συνέντευξη με C. Henriksson, 29.04.2009 
407 Συνέντευξη με C. Henriksson, 29.04.2009, L. Jansson, 24.03.2009 
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Η κατάσταση της απασχόλησης στη Σουηδία είναι καλή γεγονός που κατά τη 

γνώμη μου κάνει τη σουηδική κυβέρνηση να μη φοβάται για το τι θα πουν οι 

Βρυξέλλες για μικρές αδυναμίες που υπάρχουν.408 
 

Η παραπάνω λογική πρόσληψης κυριαρχεί και στην αντίληψη για τη μαθησιακή 

διάσταση της ΕΣΑ. Ήδη στην ενότητα για τη σουηδική πολιτική απασχόλησης ως 

προπομπού της ΕΣΑ παρατηρήσαμε ότι η ανάγκη για εθνική προσαρμογή και 

παράδοσης μαθημάτων από άλλους θεωρείται πως είναι περιορισμένη. Σε υπουργικό 

επίπεδο αναγνωρίζεται η αξία της μαθησιακής διάστασης της ΕΣΑ με βασικές μορφές 

επικοινωνίας την Επιτροπή Απασχόλησης, τις θεματικές συναντήσεις και τις 

ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών: 
 

«Μαθήματα» καθ’οδόν λαμβάνονται κατά τη διάρκεια των θεματικών 

συναντήσεων και των διαδικασιών αξιολόγησης. Οι συναντήσεις αυτές είναι 

χρήσιμες στο βαθμό που οι συμμετέχοντες μπορούν να ανταλλάξουν 

παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών σε σχετικά πεδία πολιτικής. Η πρόσκληση 

εμπειρογνωμόνων και οι μικρές ομάδες εργασίας αποτελούν μια εποικοδομητική 

μέθοδο συλλογής και μερισμού πληροφοριών.409 

 

Ωστόσο παρατηρούμε ότι οι σχεδιαστές πολιτικής σε ερώτηση μας σχετική με τα 

ποια «μαθήματα» θεωρούν σπουδαιότερα αυτά που έδωσαν ή έλαβαν, κινούνται προς 

μια κατεύθυνση αυτή της παράδοσης μαθημάτων προς τους άλλους: 
 

Ένα μάθημα που η Σουηδία έδωσε συνδέεται με την αποφυγή των προώρων 

αποχωρήσεων ειδικότερα σε περιόδους κρίσης. Άλλο παράδειγμα αφορά τη 

συγκρότηση αγοράς εργασίας που ενσωματώνει ώστε να ενισχυθεί η προσφορά 

εργασίας. Η σπουδαιότητα της δια βίου μάθησης, των υψηλών επιπέδων 

απασχόλησης των γυναικών και η ανάγκη ο εργασιακός βίος να συντονιστεί με 

την οικογένεια θέμα που συνδέεται με την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών που 

σχετίζονται με τα παιδιά, αποτελούν θεματικές όπου η Σουηδία έχει μακρά 

παράδοση και μοιράζεται αυτές τις εμπειρίες με τα άλλα κράτη μέλη.410 
  

                                                 
408 Συνέντευξη με M. Essemyr, 06.04.2009 
409 Συνέντευξη με C. Henriksson, 29.04.2009 
410 Συνέντευξη με C. Henriksson, 29.04.2009 
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Στην κλίμακα αξιολόγησης για την αποτελεσματικότητα των μεθόδων 

αλληλοδιδακτικής της ΕΣΑ η Επιτροπή Απασχόλησης (EMCO) τοποθετείται στην 

πρώτη θέση (βλέπε πίνακα 8.11), θέση που συνδέεται με τη λειτουργικότητα της ως 

πεδίου διαβούλευσης:  

 

Η Επιτροπή Απασχόλησης αποτελεί μια χρήσιμη αρένα όπου μπορούν να 

συζητηθούν κεντρικά θέματα πολιτικής.411 

  

Στο σημείο αυτό ο γράφων παρατηρεί ότι οι δύο πρώτες θέσεις της αξιολόγησης 

φέρνουν τις περιπτώσεις εκείνες που το Υπουργείο έχει την πλήρη αυτονομία και 

έλεγχο, αφού τόσο τα σουηδικά μέλη της Επιτροπής Απασχόλησης προέρχονται από 

το Υπουργείο όσο και η διαδικασία σύνταξης του ΕΠΜ κατά κύριο λόγο 

πραγματοποιείται από στελέχη άμεσα συνδεδεμένα με αυτό, ενδυναμώνοντας κατά 

αυτόν τον τρόπο τη λογική των θυλάκων εντός της δημόσιας διοίκησης. Ο 

εξοβελισμός στην τελευταία θέση των Περιφερειακών Σχεδίων Δράσης στα οποία 

κατά βάση έχει μειωμένη επιρροή δεν εκπλήσσει. Μάλιστα η «κλειστή» διαδικασία 

δείχνει να ευνοείται ως μέθοδος εργασίας επιβεβαιώνοντας τις διαπιστώσεις των 

πρώτων ενοτήτων: 

 

Η πρόσκληση εμπειρογνωμόνων και οι μικρές ομάδες εργασίας αποτελούν μια 

εποικοδομητική μέθοδο συλλογής και μερισμού πληροφοριών.412 

 

Πίνακας 8.11. Σουηδία: Αξιολόγηση των μεθόδων της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση 

ως μαθησιακή διαδικασία 

 Please assess according to your opinion the significance of the main learning dimensions of the EES (1 

for the most influential and 5 for the least one)  

a. Peer reviews       Points 4 

b. Exchange of best practices    Points 3 

c. Employment Committee   Point 1 

d. National Action Plans    Points 2 

e. Regional Action Plans    Points 5 

Πηγή: επεξεργασία του γράφοντος (βάσει των συνταχθέντων ερωτηματολογίων)  
 

                                                 
411 Συνέντευξη με C. Henriksson, 29.04.2009 
412 Συνέντευξη με C. Henriksson, 29.04.2009 
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Ως άμεση συνέπεια της παραπάνω λογικής πρόσληψης εμφανίζεται και η 

απόρριψη της άμεσης επιρροής της ευελισφάλειας ως ενωσιακής έννοιας στις 

μεταρρυθμίσεις του 2006 από την κυβέρνηση Reinfeldt,413 θέση που 

επαναλαμβάνεται σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων: 
 

Οι πολιτικές απασχόλησης της κυβέρνησης Reinfeldt βασίζονται σε οικονομική 

έρευνα συνδυασμένη με τον ιδιαίτερο τρόπο οργάνωσης της σουηδικής αγοράς 

εργασίας.414 

 

Όσο και σε επίπεδο κοινωνικών εταίρων υπό διαφορετική όμως οπτική 

γωνία, αυτής της σύνδεσης της ευελισφάλειας με την ύπαρξη ενός 

αποτελεσματικού συστήματος κοινωνικής προστασίας και της ισόρροπης 

ανάπτυξης των δύο εννοιών που την απαρτίζουν : 

 

Οι πολιτικές απασχόλησης της κυβέρνησης Reinfeldt είναι επηρεασμένες από τη 

νεοφιλελεύθερη παράδοση και ειλικρινά σε αντίθεση με την έννοια της 

ευελισφάλειας.415 

 

Υπό τα παραπάνω δεδομένα δεν αποτελεί αντικείμενο απορίας η ομοφωνία που 

διαμορφώνεται από τους ερωτηθέντες σχεδιαστές πολιτικής απασχόλησης, 

κοινωνικούς εταίρους και εμπειρογνώμονες σχετικά με το υψηλό επίπεδο 

προσαρμογής της σουηδικής πολιτικής απασχόλησης πριν την εφαρμογή της ΕΣΑ σε 

σχετική ερώτηση που αφορούσε το βαθμό συμβατότητας των δύο πολιτικών.416 

 

8.2.2.5. O εξευρωπαϊσμός του πολιτικού διαλόγου στα θέματα πολιτικής 

απασχόλησης  

  

Σε αντιστοιχία με την ιταλική περίπτωση η φύση της αρμοδιότητας και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του διαλόγου εξαρτούν και το μέγεθος του εξευρωπαϊσμού του 

δημόσιου λόγου στο πεδίο της απασχόλησης. Υπό αυτή την έννοια η Ένωση και η 

ΕΣΑ αποτελούν έμμεσες πηγές προβληματισμού και ο βασικός στόχος των 
                                                 
413 Συνέντευξη με C. Henriksson, 29.04.2009 
414 Συνέντευξη με L. Jansson, 24.03.2009 
415 Συνέντευξη με M. Essemyr, 06.04.2009 
416Συνέντευξη με  L. Jansson, 24.03.2009, C. Henriksson, 29.04.2009, M. Essemyr, 06.04.2009 
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αιτημάτων και των δράσεων παραμένει το κράτος. Ο εξευρωπαϊσμός της δημόσιας 

συζήτησης για την απασχόληση είναι κατά βάση περιορισμένος, αφού ο μικρός 

κύκλος των ατόμων που ασχολούνται με την ΕΣΑ και η τακτική της αποσύνδεσης δεν 

αφήνουν σχετικά μεγάλα περιθώρια.  

Σε σχετική ερώτηση για το βαθμό γνωστοποίησης στο ευρύ κοινό της ΕΣΑ ως 

θεσμικό μηχανισμό της Ένωσης για την πολιτική απασχόλησης, το σύνολο των 

ερωτηθέντων απάντησαν ότι κινείται σε χαμηλά επίπεδα.417 Ο χαμηλός βαθμός 

έκθεσης στην ουσία λειτουργεί ως απότοκο της ανύπαρκτης χρήσης της ΕΣΑ από 

τους εθνικούς δρώντες στους εγχώριους πολιτικούς κύκλους και στις συζητήσεις στα 

μέσα ενημέρωσης ως βασικής συνιστώσας της επιχειρηματολογίας τους. 

Η παραπάνω αρνητική στάση στην ουσία επιβεβαιώνεται κατά τρόπο αντίστροφο 

με τα αποτελέσματα που σημειώνει η Έκθεση Προόδου του 2007 αναφορικά με την 

περίπτωση της περιφέρειας Sörmland. Στην έκθεση επισημαίνεται ότι με την εξέλιξη 

του σχετικού εγχειρήματος, τα ΜΜΕ της περιφέρειας φέρονται να τίθενται θετικά 

απέναντι στην Ένωση, δείχνοντας ότι η γνωστοποίηση και άρα ο εξευρωπαϊσμός του 

δημόσιου λόγου είναι μεγέθη ανάλογα του βαθμού ανοίγματος της συμμετοχής πέρα 

από τα στενά όρια της διοικητικής μηχανής. Είναι χαρακτηριστική η διατύπωση: 

 

Τα ΜΜΕ στο Sörmland είναι θετικά απέναντι στην ΕΕ. Κατά τη διάρκεια των 

σεμιναρίων στην Hedenlunda τριάντα άρθρα γράφηκαν για την ΕΕ, το 

Περιφερειακό Συμβούλιο και τη συνεργασία ανάμεσα στο εθνικό και 

περιφερειακό επίπεδο. (Swedish Reform Programme Progress Report 

2007:85). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
417 Συνέντευξη με L. Jansson, 24.03.2009, C. Henriksson, 29.04.2009, M. Essemyr, 06.04.2009 
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Γράφημα 8.2 Σουηδία: Χρήση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση στο δημόσιο 

διάλογο 

 
Πηγή: επεξεργασία του γράφοντος  

 

Οι παραπάνω διαπιστώσεις στην ουσία τους υποδηλώνουν μια περιορισμένη 

δυναμική του εξευρωπαϊσμού αυτού του τύπου, ενισχύοντας την εκτίμηση ότι ο 

εξευρωπαϊσμός και στη σουηδική περίπτωση είναι κατά βάση από πάνω προς τα 

κάτω ελεγχόμενος μέσω διάθλασης και διήθησης από τις υπάρχουσες εσωτερικές 

συνθήκες. Άμεση συνέπεια της παραπάνω παρατήρησης, η αντίστοιχη αποθάρρυνση 

μιας ευρωπαϊκής πολιτικότητας που παρατηρήθηκε και στην ιταλική περίπτωση που 

θέτει στο μέτρο που της αναλογεί τα ζητήματα δημοκρατίας, νομιμοποίησης, 

κυβερνησιμότητας και αποτελεσματικότητας τόσο για τη πολιτική θεωρία της 

ευρωπαϊκής ενοποίησης όσο και για την πολιτική πράξη (Λάβδας 2002:76).  

 

8.2.3. Ο αξιακός εξευρωπαϊσμός του σουηδικού εθνικού παραδείγματος, 

ιχνηλατώντας εντοπίζοντας το χαρακτήρα του εξευρωπαϊσμού  

 

Η ανάλυση κατέστησε σαφείς δύο βασικές συνιστώσες του εξευρωπαϊσμού 

απασχόλησης της σουηδικής περίπτωσης. Πρώτον, η κεντρικά κατευθυνόμενη 

εγχώρια θεσμική δομή καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη δυνατότητα συμμετοχής στις 

διαδικασίες της ΕΣΑ. Με τη σουηδική πολιτική απασχόλησης να αποτελεί κατά βάση 

θέμα κυβερνητικών αποφάσεων και διαχείρισης, η ΕΣΑ δεν έχει τη δυνατότητα 

ουσιαστικής αποκέντρωσης αλλά περισσότερο διάνοιξης ευκαιρίας για διεκδίκηση 

Is the EES being used by national actors in 
political and media circles as a source of 

argumentation in matters concerning 
employment?

Social Partners Ministry Political Advisor

YES 
NO 
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και ανάληψη πρωτοβουλιών. Δεύτερον, η ΕΣΑ εσωτερικοποιείται στην εθνική 

οργάνωση με τις εθνικές δομές να δρουν ως διηθητήρες που σε μεγάλο μέρος 

αναπαράγουν τα προϋπάρχοντα σχήματα και ενισχύουν αυτούς που ήδη έχουν 

ενισχυμένη θέση στα θέματα της απασχόλησης. Οι τελευταίοι καθίστανται ανάδοχοι 

αξιών κατέχοντας πρώτο ρόλο στη γνωσιακή διάσταση και την ερμηνεία των 

ευρωπαϊκών κατευθύνσεων και της ΕΣΑ. Νομοτελειακά η εξάρτηση από την 

προϋπάρχουσα θεσμική συνεπάγεται αφενός αποφυγή θεσμικών νεωτερισμών και 

αφετέρου διευθέτηση εντός των εθνικών δομών της ΕΣΑ, κάτι που αποτελεί κοινή 

πεποίθηση των ερωτώμενων.418 

 

Γράφημα 8.3 Σουηδία: Τρόπος εσωτερίκευσης της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση στις 

εγχώριες δομές  

 
Πηγή: επεξεργασία του γράφοντος  

 

Η διευθέτηση εντός των υπαρχόντων σχημάτων καθιστά την ανίχνευση στοιχείων 

εξευρωπαϊσμού εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση της οποίας ο βαθμός πολλαπλασιάζεται 

λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό επίπεδο κοινωνικού κράτους που ήδη υπάρχει. Το 

υφιστάμενο επίπεδο ποιότητας καθιστά δυσδιάκριτες τις όποιες αλλαγές αφού αυτές 

θα ευθυγραμμίζονται με την υπάρχουσα εθνική πολιτική απασχόλησης 

υποβαθμίζοντας τη σπουδαιότητά τους από τους εθνικούς σχεδιαστές. Η δυσκολία 

                                                 
418Συνέντευξη με  L. Jansson, 24.03.2009, C. Henriksson, 29.04.2009, M. Essemyr, 06.04.2009 

Which of the three potential outcomes
represents the effect of the EES on the

domestic settings?

Social Partners Ministry Political
Advisor

Transformation 
Accommodation 
No change 
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αυτή επιβεβαιώνεται στην απάντηση που λαμβάνουμε σχετικά με το βαθμό 

επίδρασης της ΕΣΑ στη εθνική ημερήσια διάταξη της πολιτικής απασχόλησης:  

 

Από τη στιγμή όπου η σουηδική κυβέρνηση έχει σε μεγάλο βαθμό εκπληρώσει  

αρκετούς από τους κοινούς στόχους της ΕΣΑ (για παράδειγμα το ποσοστό 

απασχόλησης του 70%), τα «σημεία προσοχής» προσοχής που έλαβε η Σουηδία 

πριν από δύο χρόνια ήταν σε ευθυγράμμιση με τις σουηδικές κυβερνητικές 

πολιτικές.419 

 

Άμεσο αποτέλεσμα η αποφυγή εσωτερικών εντάσεων στην εγχώρια δομή όπως 

αναφέρεται χαρακτηριστικά: 

 

Καθώς το επίπεδο απασχόλησης στη Σουηδία είναι υψηλότερο από τα άλλα 

κράτη μέλη της ΕΕ οι ενωσιακές νόρμες δεν έχουν επηρεάσει τις εθνικές ή σε 

βαθμό που να υπερβαίνει αυτό που θεωρούμε αποδεκτό.420 

 

Κατά την άποψη του γράφοντος το υψηλό επίπεδο κοινωνικού κράτους και η 

φύση της εσωτερικοποίησης της ΕΣΑ ευνοούν αλλαγές που ακολουθούν τη μακρά 

αλλά βέλτιστη διαδρομή που εμπεριέχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στα θέματα 

της απασχόλησης, τάση που ενδυναμώνεται και από τη συμμόρφωση με τις 

ενωσιακές νόρμες και επιτρέπει τη διατήρηση του συγκριτικού πλεονεκτήματος της 

χώρας ως υπόδειγμα για τις άλλες. Παράλληλα η αποφυγή ρήξεων καθιστά αναγκαία 

την αποφυγή αλλαγών στον καλά προστατευμένο πυρήνα του, ενώ η ανάγκη να φανεί 

αποτελεσματικό στα άκρα της αγοράς εργασίας το ωθεί να προσαρμόζεται με 

αλλαγές που θα ενισχύουν τις ευάλωτες ομάδες. Σωστά επισημαίνεται ότι η τάση 

ενεργοποίησης έστω και στα άκρα δίνει τη δυνατότητα να τεθούν ο κοινωνικός 

αποκλεισμός και η περιθωριοποίηση στο θεματολόγιο πολιτικής, μεταβάλλοντας 

παράλληλα το σχεδιασμό αντιμετώπισης από μια παθητική διανομή επιδομάτων σε 

μια πολιτική νέων ευκαιριών για τους ανέργους (Köhler et al. 2008:291). 

Οι παραπάνω σκέψεις στην ουσία επιβεβαιώνονται από τη θέση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής στην αξιολόγηση του 2007 για τη συνολική αντιμετώπιση των θεμάτων 

της αγοράς εργασίας που έχει υιοθετήσει η Σουηδία και τον τρόπο που προσεγγίζει 

                                                 
419 Συνέντευξη με C. Henriksson, 29.04.2009 
420 Συνέντευξη με M. Essemyr, 06.04.2009 
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την έννοια της ευελισφάλειας (European Commission 2007b): «Συνολικά η Σουηδία 

έχει μια ισορροπημένη προσέγγιση προς την ευελισφάλεια την οποία και την 

αντιμετωπίζει με ολοκληρωμένο τρόπο». Επιπλέον στην αξιολόγηση του 2008 

εντοπίζουμε και την επισήμανση για ενεργοποίηση των άκρων της αγοράς στοιχείο 

βασικό του αξιακού εξευρωπαϊσμού που θα αναλύσουμε αμέσως μετά:  

 

Η Σουηδία αντιμετωπίζει τις τέσσερις συνιστώσες της ευελισφάλειας με 

ολοκληρωμένο τρόπο (...) οι ενεργητικές πολιτικές της αγοράς εργασίας 

εστιάζουν την προσοχή τους σε αυτούς που είναι μακρύτερα από την αγορά. 

(European Commission 2008b:109). 

 

Οι τοποθετήσεις αυτές μας διευκολύνουν στο να θεωρήσουμε ότι το υψηλό 

επίπεδο κοινωνικού κράτους επιτρέπει το σχεδιασμό ολοκληρωμένων 

μεταρρυθμίσεων που αν και προσανατολίζονται σε πιο ενεργητικές πολιτικές 

διατηρούν το βαθμό προστασίας, αποφεύγοντας ακραίες τοποθετήσεις που ενισχύουν 

μονόπλευρα την ευελιξία, όπως συμβαίνει στην ιταλική περίπτωση τόσο λόγω 

θεσμικών ανεπαρκειών όσο και εξαιτίας πολιτικών επιλογών. Σε σχετική μας 

ερώτηση οι κοινωνικοί εταίροι αναγνωρίζουν αυτή την στροφή: 
 

Έχουμε μια περισσότερο ενεργητική πολιτική για την αγορά εργασίας από ότι 

νωρίτερα. Είναι ενεργητική όμως με ένα διαφορετικό τρόπο.421 

  

Η παραπάνω στροφή σε κάθε περίπτωση εξακολουθεί και παρέχει 

αποτελεσματικό πλέγμα κοινωνικής προστασίας, πτυχή που επιβεβαιώνει τη 

δυνατότητα αλλαγών κατά τη «βέλτιστη» διαδρομή των μεταρρυθμίσεων. Στην 

αξιολόγηση του 2007 η Επιτροπή αναγνωρίζει τη διατήρηση του υψηλού βαθμού 

προστασίας:  

 

Οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στα συστήματα ανεργίας και ιατρικής 

ασφαλιστικής κάλυψης αν και επιβάλλουν περιορισμούς ωστόσο εξακολουθούν 

και παρέχουν επαρκή εισοδηματική ασφάλεια (European Commission 2007b). 

 

                                                 
421 Συνέντευξη με M. Essemyr, 06.04.2009 
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Η μελέτη της σουηδικής περίπτωσης μας δίνει την δυνατότητα να εντοπίσουμε 

τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις που υφίσταται η επίδραση του φαινόμενου του 

εξευρωπαϊσμού στην πολιτική απασχόλησης. Οι περιπτώσεις της ενίσχυσης της 

απασχόλησης των νέων και των μεταναστών καθώς και η διάνοιξη «παράθυρου 

ευκαιρίας» για περισσότερη συμμετοχή των περιφερειών, μας επιτρέπουν να 

μιλήσουμε για έναν εξευρωπαϊσμού που εμπεριέχει στοιχεία αξιακού χαρακτήρα 

εμπνεόμενο από μια λογική ενσωμάτωσης που διαπνέει την ΕΣΑ. Οι δύο πρώτες 

περιπτώσεις αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα μιας γνωσιακής επίδρασης της 

ΕΣΑ μέσω των μηχανισμών της (συστάσεις και εργαλεία πολιτικής) που οδηγεί στην 

προσθήκη των συγκεκριμένων θεματικών στο εθνικό θεματολόγιο της πολιτικής 

απασχόλησης. Η εξατομικευμένη προσέγγιση που χρησιμοποιείται όπως τα ατομικά 

σχέδια δράσης που βασίζονται στο ατομικό ιστορικό, η συμβουλευτική, η επιδότηση 

θέσεων ως κίνητρο εργασιακής ενσωμάτωσης, η χρήση κυρώσεων και η ευρύτερη 

προσέγγιση των θεματικών μέσω της συμβασιοποίησης και της έννοιας «κατάλληλη 

θέση απασχόλησης» ως βάσης για τη νομιμοποίηση των παρεμβάσεων, 

στοιχειοθετούν γνωσιακή επίδραση της Ένωσης ευθυγραμμιζόμενη με τις 

προσεγγίσεις της τελευταίας για την ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας των 

ευάλωτων κατηγοριών του πληθυσμού (νέοι, γυναίκες, μετανάστες) που 

αντιμετωπίζουν προβλήματα συμμετοχής στην αγορά εργασίας. Η λογική αυτή μας 

επιτρέπει να μπορούμε να επιβεβαιώσουμε μία εκ των βασικών υποθέσεων περί της 

σχέσης κοινωνικού κράτους υψηλού επιπέδου, της ανάγκης διατήρησης του –τόσο 

για λόγους ενίσχυσης της ανάπτυξης όσο και ως μέσο μείωσης της εξωτερικής 

ενωσιακής πίεσης με παράλληλη διατήρηση της προσφυγής σε αυτό ως σημείο 

αναφοράς– και της δυνατότητας μεταρρυθμίσεων ολοκληρωμένου χαρακτήρα, που 

αποφεύγουν τις μονοδιάστατες παρεμβάσεις υπέρ της ευελιξίας στο σώμα της 

ευλισφάλειας, ισορροπώντας τις δύο συστατικές έννοιες. 

 Φυσικά σε κάθε περίπτωση το μέγεθος του αξιακού χαρακτήρα εξαρτάται αφενός 

από τις υπάρχουσες εθνικές δομές και αφετέρου από τις εθνικές στρατηγικές των 

δρώντων τις οποίες αναλύσαμε παραπάνω. Όμως η δυνατότητα ύπαρξης αλλαγών 

αποτελεί μια επιπλέον επιβεβαίωση της δυνατότητας πρόκλησης μετασχηματισμών 

περιορισμένης φυσικά εμβέλειας χωρίς αναγκαστικά την ύπαρξη καταναγκαστικού 

χαρακτήρα καταλυτών όπως περιγράφεται από τους Risse et al. (2001). 
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8.2.3.1. Η προσέγγιση της νεανικής ανεργίας ως πρώτο παράδειγμα αξιακού 

εξευρωπαϊσμού 

 

Η μελέτη της επίδρασης των κατευθύνσεων της ΕΣΑ και των συστάσεων της 

Επιτροπής στις επιλογές της δημόσιας πολιτικής αποτελεί ένα εξαιρετικά δύσκολο 

εγχείρημα, στο βαθμό που δεν είναι τόσο εύκολη η εγκαθίδρυση αιτιωδών 

συνδέσμων καθώς οι δημόσιες αποφάσεις μπορούν να απορρέουν από διαφορετικές 

λογικές και κατευθύνσεις. Την κατάσταση την περιπλέκει ακόμη περισσότερο το 

γεγονός ότι η σουηδική πολιτική απασχόλησης όχι μόνο είναι ευθυγραμμισμένη με 

αυτή της ΕΣΑ αλλά πολλές φορές προηγείται αυτής.  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η περίπτωση της μακροχρόνιας ανεργίας, όπου η 

σουηδική πλευρά υιοθετεί πιο αυστηρούς ορισμούς για την έννοια της μακροχρόνιας 

ανεργίας από τους ενωσιακούς (έξι μήνες για τους άνω των είκοσι πέντε ετών και 

εκατό ημέρες για τους 15-24 ετών, έναντι δώδεκα μηνών που θεωρεί η Ένωση και για 

τις δύο κατηγορίες), καθώς και η ύπαρξη στόχων αφενός για το επίπεδο απασχόλησης 

στο 80% στις ηλικίες 20-64 ετών με τον Προϋπολογισμό του 1999 και αφετέρου για 

την ανεργία ήδη από το 1996 (Swedish National Evaluation 2002:69) που τίθενται 

πρωθύστερα από τη ΣτΛ. 

Στο πλαίσιο των συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επανειλημμένως από το 

2004 έχει επισημανθεί στην Σουηδία το θέμα της ανεργίας των νέων και της 

ενσωμάτωσής τους στην αγορά εργασίας με τελευταία αυτή του 2009.422 

Η σουηδική κυβέρνηση ενέταξε την εν λόγω θεματική στο Πρόγραμμα 

μεταρρυθμίσεων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση (Reform Program for 

Growth and Jobs) ήδη από την περίοδο 2006-2008. Η ανεργία των νέων ηλικίας 15-

24 ετών αποτελεί βασική αγκύλωση στην σουηδική αγορά εργασίας, στο βαθμό που 

αυτή ξεπερνούσε τον ενωσιακό μέσο όρο κατά 3-5% την περίοδο 2005-2008 (βλέπε 

πίνακα 8.12). Η κατάσταση δείχνει να επιδεινώνεται εξαιτίας της παρούσας 

οικονομικής κρίσης, αφού ο εναρμονισμένος δείκτης ανεργίας για τους νέους για το 

μήνα Απρίλιο 2009 δείχνει μια αύξηση των ποσοστών ανεργίας για τη μεν Ένωση 

                                                 
422 “While the Swedish economy is robust and economic reform is being taken forward, further 
progress could be made in enhancing competition and raising employment rates among particular 
groups. Increased labour market participation from long-term unemployed, people returning from sick-
leave, the young and people with a migrant background could also raise growth and further improve 
the sustainability of public finances.” Council Recommendations 2009 (2009/7444/EC). Η θεματική 
έχει αποτελέσει το αντικείμενο των συστάσεων 2004 (2004/741EC), 2007 (2007/209/EC), 2008 
(2008/399/EC) 
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στο 18,7% για τη δε Σουηδία στο 25,9% δημιουργώντας συνθήκες διαφοράς στο 

7,2%.423  

 

Πίνακας 8.12 Επίπεδα ανεργίας νέων 15-24 ετών Σουηδία – ΕΕ (%)424 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

EU27 17.3  17.3  17.9  18.0  18.4  18.3  17,1  15,3  15.5 

Sweden 10.5  10.9  11.9  13.4  16.3  21.7  21.5  19.1  20.0 

Πηγή: Εurostat 

 

Η σουηδική κυβέρνηση εντοπίζει το πρόβλημα της νεανικής ανεργίας σε τρεις 

βασικούς λόγους: (α) την έλλειψη εργασιακής εμπειρίας, (β) τις υψηλές ασφαλιστικές 

εισφορές και (γ) την έλλειψη δεξιοτήτων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της 

αγοράς εργασίας (Swedish Reform Program 2008-2010). Επιχειρεί να αντιμετωπίσει 

το πρόβλημα με ένα σχέδιο δράσης που διαρθρώνεται σε πέντε άξονες: 

 

• το πρόγραμμα για την έναρξη νέων θέσεων απασχόλησης (new start jobs) που 

έχουμε αναλύσει στην ενότητα για τις ενεργητικές πολιτικές και αφορά την 

παροχή κινήτρων πρόσληψης προς τους εργοδότες ατόμων με ασταθή βιογραφικά 

και μακρύ χρονικό διάστημα ανεργίας. Μέχρι τον Ιούλιο 2008, το 7% των 

ατόμων σε σύνολο 17.000 ανέργων που έκαναν χρήση του προγράμματος 

τοποθετούνταν στην ηλικιακή ομάδα 20-24 ετών. Επιπλέον προβλέπεται η 

δυνατότητα χρήσης του προγράμματος μετά από έξι μήνες ανεργίας έναντι 

δώδεκα που ισχύει στις άλλες ηλικιακές ομάδες, 

• τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για την ηλικιακή ομάδα 18-25 ετών. Με 

την σχετική νομοθεσία (Govt. Bill 2006/07:84) από 1ης Ιουλίου 2007 υφίστανται 

μειώσεις με τελικό στόχο την τελική μείωση στο μισό των ασφαλιστικών 

εισφορών των εργοδοτών.425 Επιπλέον από τις αρχές του 2009 προβλέπεται η 

διεύρυνση της ηλικιακής ομάδας κατά ένα έτος ώστε να αυξηθούν οι εμπίπτουσες 

περιπτώσεις,  

                                                 
423 Eurostat News release Euroindicators 79/2009 2 June 2009  
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-02062009-AP/EN/3-02062009-AP-EN.PDF 
424 Eurostat 2009 Unemployment rate by age group  
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdec460&plugi
n=1 
425 Στόχος να φτάσει στο 15,49% του μισθού των νέων εργαζομένων  από το σχεδόν 31% πριν το 2007. 
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• το πρόγραμμα ‘A Job Guarantee for Youths’ που αναλύσαμε στη σχετική ενότητα 

και τέθηκε σε ισχύ το Δεκέμβριο 2007, με στόχο αξιολόγηση των δεξιοτήτων, 

καθοδήγηση για αναζήτηση εργασίας και οδηγό προς επαγγελματική εκπαίδευση,  

• την ελαστικοποίηση των ρυθμίσεων που αφορούν την πρόσληψη για απασχόληση 

ορισμένου χρόνου (ανάλυση στην σχετική ενότητα). Μέτρο που εφαρμόζεται 

γενικά, αλλά αναμένεται να βοηθήσει και τους νέους και να λειτουργήσει ως 

προθάλαμος για απασχόληση με τυπικούς όρους. 

 

Η απασχόληση με συμβάσεις ορισμένου χρόνου μπορεί να λειτουργήσει ως 

προθάλαμος για μόνιμη απασχόληση στα άτομα εκείνα που δεν έχουν ενταχθεί 

πλήρως στην αγορά εργασίας όπως οι νέοι. Διευκολύνει την πρόσληψή τους, τη 

διεύρυνση του εργατικού δυναμικού και καθιστά τους νέους ικανούς στην 

απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. (The Swedish Reform Programme for Jobs 

and Growth 2008-2010:60). 

 

• τη διασύνδεση εκπαίδευσης και εργασιακής ζωής με στόχο την καλύτερη 

ανταπόκριση δεξιοτήτων και αναγκών της αγορά εργασίας, μέτρο που υλοποιείται 

μέσω της αναβάθμισης της ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και της 

επαγγελματικής κατάρτισης. Από το 2010 προβλέπεται σειρά ενεργειών εντός του 

‘Job Guarantee’ με στόχο τη μερική απασχόληση των νέων σε συνδυασμό με 

κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένου και του προγράμματος ‘Lyft’. Θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι σε μέρος των δράσεων δύναται να συμετάσχουν και μετανάστες. 

(Swedish Reform Programme Progress Report 2009:53).  

 

Οι παραπάνω δράσεις κατά πρώτον τελούν υπό τη γνωσιακή επίδραση της ΕΣΑ 

ως προς τα μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται και κατά δεύτερον 

φαίνεται να ευθυγραμμίζονται με τις επανειλημμένες συστάσεις του Συμβουλίου. 

Αναλύοντας το πνεύμα και τη λογική των πέντε αξόνων μπορούμε να 

παρατηρήσουμε ότι αυτά τελούν σε πλήρη συμφωνία με τις κατευθύνσεις για την 

απασχόληση. Αντλούνται στοιχεία πολιτικής με στόχο την ενσωμάτωση 

(κατευθύνσεις 18, 19), τη λειτουργικότητα της αγοράς εργασίας (κατευθύνσεις 20, 

21) και την επένδυση στην γνώση και το εκπαιδευτικό σύστημα κατευθύνσεις (23, 

24). Αναφορικά με την ευθυγράμμιση της εθνικής πολιτικής με τις ενωσιακές 

κατευθύνσεις, στην αξιολόγηση της Επιτροπής το 2007 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
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επισημαίνει το πρόβλημα της νεανικής ανεργίας στην περίπτωσης της Σουηδίας 

(European Commission 2007b:4): «Οι νέοι αποτελούν το μισό του ποσοστού αύξησης 

της απασχόλησης, ωστόσο η νεανική ανεργία εξακολουθεί και παραμένει υψηλή άνω 

του 18%», θεματική που επαναλαμβάνεται και στην αξιολόγηση του 2008 κάνοντας 

όμως αναφορά στις μεταρρυθμίσεις: 

 

Τα μέτρα των νέων μεταρρυθμίσεων για τους νέους εστιάζουν στα κίνητρα για 

την εργασία και τη βελτίωση της μετάβασης από το σχολείο στην εργασία. 

Εντούτοις αν και η ανεργία μειώθηκε τον τελευταίο χρόνο περισσότερο στους 

νέους σε σχέση με άλλες ηλικιακές κατηγορίες, ωστόσο παραμένει υψηλή στο 

19,3%. (European Commission 2008b:109-110). 
 

Προς ενίσχυση της ευθυγράμμισης της σουηδικής πολιτικής απασχόλησης στο 

θέμα της νεανικής ανεργίας με την ΕΣΑ λειτουργούν και οι φραστικές διατυπώσεις 

που χρησιμοποιούνται στο ΕΠΜ, είτε σε επίπεδο αποδοχής δράσης στη βάση 

εκτιμήσεων της Επιτροπής και του Συμβουλίου: 
 

Η κυβέρνηση συμμερίζεται την αξιολόγηση της Επιτροπής και του Συμβουλίου 

από το 2008 ότι επιπλέον μέτρα πρέπει να ληφθούν στην αντιμετώπιση της 

νεανικής ανεργίας. (The Swedish Reform Programme for Jobs and Growth 

2008-2010:50). 

 

είτε διαμόρφωσης προτάσεων πολιτικών στη βάσει συγκεκριμένων επισημάνσεων 

εκ μέρους του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης θεματικής: 

 

Επιπλέον φορολογικές ελαφρύνσεις στην εργασία, μειώσεις των ασφαλιστικών 

εισφορών των νέων (...) είναι κάποια από τα μέτρα που αναφέρονται στο 

πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που επιχειρούν να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα που 

επισημάνθηκαν από το Συμβούλιο. (The Swedish Reform Programme for Jobs 

and Growth 2008-2010:50). 

 

ή τέλος εναρμόνισης με το γενικότερο σχεδιασμό της ευελισφάλειας όπως 

προτάσσεται από την ΕΕ: 
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Οι μεταρρυθμίσεις που υλοποιούνται και οι νέες που αναφέρονται σε αυτό το 

πρόγραμμα στοχεύουν στην αποκατάσταση της αρχής της ενεργού προστασίας 

και στην καταπολέμηση του αποκλεισμού στην αγορά εργασίας (...) αυτές τελούν 

σε ευθυγράμμιση με τις κοινές αρχές της ευελισφάλειας που έχουν υιοθετηθεί 

από το Συμβούλιο το Δεκέμβριο του 2007. (The Swedish Reform Programme 

for Jobs and Growth 2008-2010:50). 

 

Επιπλέον στη λογική μιας ενωσιακής επίδρασης ευθυγράμμισης λειτουργεί και η 

αναφορά στο European Youth Pact. Στην ανάλυση των μέτρων που αφορούν τη 

νεανική ανεργία το κείμενο του ΕΠΜ κάνει ρητή αναφορά στην ενωσιακή 

πρωτοβουλία ως πηγή έμπνευσης:  
 

Το 2008 η κυβέρνηση συνέχισε να λαμβάνει μεγάλο αριθμό μέτρων για τους 

νέους, όχι μόνο στον τομέα της εκπαίδευσης, στοχεύοντας στην ενίσχυση της 

ένταξης τους στην αγορά εργασίας. Μέτρα σύμφωνα με τους στόχους του 

European Youth Pact τα οποία εντοπίζονται στις κατευθύνσεις 14-15, 17, 18, 20, 

23 και 24. (The Swedish Reform Programme for Jobs and Growth 2008-

2010:60). 

 

Η αναφορά αυτή διατηρείται και στο κείμενο της Έκθεσης Προόδου για το 2009 

(Swedish Reform Programme Progress Report 2009:55), ενώ αξιολογείται θετικά η 

γενικότερη προσφορά του εν λόγω συμφώνου στη ΣτΛ, υποδηλώνοντας την 

δυνατότητα εσωτερικής διείσδυσης: 
 

Ένα από τα πρωταρχικά συμπεράσματα που συνάγεται για το European Youth 

Pact είναι ότι παρά κάποιες αδυναμίες έχει συνεισφέρει εμφανώς στην 

ενθάρρυνση της συμπερίληψης της νεανικής διάστασης στις εργασίες της ΣτΛ. 

(The Swedish Reform Programme for Jobs and Growth 2008-2010:61). 

 

Επιπλέον στα παραπάνω προστίθενται ως εκφάνσεις ευθυγράμμισης με τους 

ενωσιακούς προσανατολισμούς και επίδρασης από αυτούς: (α) η κατάρτιση μελέτης 

εκ μέρους του National Board for Youth Affairs με καλές πρακτικές καταπολέμησης 

του αποκλεισμού των νέων από επιλεγμένα κράτη μέλη (Swedish Reform Programme 

Progress Report 2009:55-56) και (β) η προσπάθεια στις δράσεις του εν λόγω 

συμφώνου να εμπλακούν και οι περιφέρειες. Η εμπλοκή αυτή ενδυναμώνει τις 
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συνθήκες ενός έμμεσου εξευρωπαϊσμού αξιακού χαρακτήρα, αφού ενισχύεται η 

συμμετοχή των περιφερειών και ο προσανατολισμός των δράσεων είναι ενωσιακός 

(Swedish Reform Programme Progress Report 2007:11).  

Οι παραπάνω αναφορές αν και υποδηλώνουν μια γνωσιακού χαρακτήρα επίδραση 

της Ένωσης στον προσδιορισμό του πεδίου δράσης καθώς και των επιλογών 

δημόσιας πολιτικής προς αντιμετώπιση των προβλημάτων, όπως και στην ιταλική 

περίπτωση η ενωσιακή επίδραση υφίσταται την επίδραση της διήθησης υπό την 

εσωτερική πρόσληψη. Αν και οι συστάσεις αποτελούν μέσο πίεσης προς 

συγκεκριμένη κατεύθυνση, η πιθανότητα τρίτων παραγόντων που ωθούν προς το 

συγκεκριμένο αποτέλεσμα είναι μεγάλη, γεγονός που μας ωθεί σε μια εκτίμηση ενός 

συνδυαστικού αποτελέσματος.  

Πιο συγκεκριμένα αναλογιζόμενοι το γεγονός ότι το ποσοστό νεανικής ανεργίας 

στη Σουηδία αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα στην Ένωση λογικό θα ήταν να 

υποθέσουμε ότι η πολιτική ηγεσία θα κινηθεί προς αυτή τη θεματική. Οι διεθνείς 

ανταγωνιστικές πιέσεις λειτουργούν υποστηριχτικά σε αυτή την κατεύθυνση που 

ωστόσο εξακολουθεί και διαπνέεται από την ανάγκη για αποτελεσματική κοινωνική 

προστασία: 

 

Οι μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης δεν αποτελούν απομονωμένα μέτρα αλλά 

συντονισμένα και ενσωματωμένα προγράμματα Για να ανταποκριθούν στις 

προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες χρειάζονται 

ευελιξία αλλά και ασφαλείς όρους απασχόλησης. (The Swedish Reform 

Programme for Jobs and Growth 2008-2010:50). 

 

Ενισχυτικά προς τη κατεύθυνση ενός επιμερισμού της επίδρασης λειτουργεί ο  

τρόπος υποδοχής εκ μέρους της σουηδικής πλευράς των συστάσεων του Συμβουλίου 

που είδαμε πρωθύστερα και η λογική της αποσύνδεσης. Σε κάθε περίπτωση όμως η 

ύπαρξη ενός συνδυαστικού αποτελέσματος δεν ακυρώνει την ενωσιακή επίδραση 

ιδιαιτέρως όταν αυτή εκτείνεται στη μεθοδολογία που ακολουθείται στο περιεχόμενο 

της δημόσιας πολιτικής (εργαλεία πολιτικής). 
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8.2.3.2. Η ενσωμάτωση των μεταναστών στην αγορά εργασίας ως δεύτερο 

παράδειγμα αξιακού εξευρωπαϊσμού  

 

Η περίπτωση της ενσωμάτωσης των μεταναστών στην αγορά εργασίας αποτελεί το 

δεύτερο παράδειγμα ενός αξιακού εξευρωπαϊσμού της σουηδικής πολιτικής 

απασχόλησης. Η προβληματική της άρσης του αποκλεισμού των μεταναστών από την 

αγορά εργασίας αποτέλεσε από το 2003426 και αποτελεί μέχρι σήμερα427 αντικείμενο 

των συστάσεων του Συμβουλίου προς τη Σουηδία στα πλαίσια της ΕΣΑ και της ΣτΛ. 

Τα επίπεδα απασχόλησης μεταξύ των Σουηδών και των ατόμων που έχουν 

γεννηθεί στο εξωτερικό παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις, γεγονός που 

κινητοποιεί τόσο το ενωσιακό όσο και το εθνικό επίπεδο (βλέπε πίνακα 8.13). 

Αναφορικά με τα επίπεδα ανεργίας, το ποσοστό ανεργίας των γεννημένων στο 

εξωτερικό είναι κάτι παραπάνω από διπλάσιο συγκριτικά με αυτό των Σουηδών για 

το 2008 (Swedish Reform Programme Progress Report 2009:64) (βλέπε Πίνακα 

8.14). 

Πίνακας 8.13. Σουηδία: Επίπεδα απασχόλησης γεννημένων στο εξωτερικό (15-74), (%), (2006-2008)   

 2006 2007 2008 
Γυναίκες γεννημένες στη Σουηδία 65.0 65.9 66 
Γυναίκες γεννημένες στο εξωτερικό 52.3, 53.3 53.2 

Άνδρες γεννημένοι στη Σουηδία 69,9 70,8 70,7 
Άνδρες γεννημένοι στο εξωτερικό 
 

60.6 61.8 63.6 

Πηγή: Swedish Reform Programme Progress Report 2009 

Πίνακας 8.14 Σουηδία: Επίπεδα ανεργίας γεννημένων στο εξωτερικό (15-74), (%), (2006-2008)   

 2006 2007 2008 
Γυναίκες γεννημένες στη Σουηδία 6.3 5.4 5.5 
Γυναίκες γεννημένες στο εξωτερικό 13.0, 12.4 12.8 

Άνδρες γεννημένοι στη Σουηδία 5.9 5.0 5.0 
Άνδρες γεννημένοι στο εξωτερικό 
 

13.2 11.4 11.3 

Πηγή:Swedish Reform Programme Progress Report 2009 

                                                 
426Council Recommendations, 2003 (2003/579EC), 2004 (2004/741EC), 2007 (2007/209/EC), 2008 
(2008/399/EC) 
427 Council Recommendations 2009 (2009/7444/EC). “While the Swedish economy is robust and 
economic reform is being taken forward, further progress could be made in enhancing competition and 
raising employment rates among particular groups. Increased labour market participation from long-
term unemployed, people returning from sick-leave, the young and people with a migrant 
background could also raise growth and further improve the sustainability of public finances.” 
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Τα ληφθέντα μέτρα στοχεύουν κατά βάση στους νεοεισερχόμενους γεννημένους 

στο εξωτερικό. Στις γενικές δράσεις των Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης μέχρι 

τον Ιούνιο 2009 μέσω των πρωτοβουλιών ‘Job and Development Guarantee’ και ‘A 

Job Guarantee for Youths’, το ποσοστό συμμετοχής των γεννημένων στο εξωτερικό 

τοποθετείται στο 30% και στο 14% αντιστοίχως, ενώ στο πλαίσιο για τη διευκόλυνση 

έναρξης νέων θέσεων απασχόλησης (new start jobs) η συμμετοχή κυμαίνεται στο 

33% (Swedish Reform Programme Progress Report 2009). Ήδη από 1ης Ιουλίου 2007 

έχει θεσπιστεί το πρόγραμμα ‘Step-in Job’ και αφορά το συνδυασμό επιδοτούμενης 

θέσης εργασίας και εκπαίδευσης στη σουηδική γλώσσα, με στόχο την καλύτερη 

ενσωμάτωση των μεταναστών στην αγορά εργασίας (The Swedish Reform 

Programme for Jobs and Growth 2008-2010:69). Η αποτελεσματικότητα του 

προγράμματος ενισχύθηκε κατά 70% όταν αποφασίστηκε από 1ης Ιουνίου 2008 η 

χρονική επέκταση της χορήγησης υποστήριξης από τους 18 στους 36 μήνες από τη 

στιγμή απόκτησης της άδειας παραμονής, με ταυτόχρονη αύξηση του ποσοστού 

επιδότησης για την απασχόληση από δημόσιους φορείς στο 75% της αποζημίωσης, 

ποσοστό ίδιο με αυτό των ιδιωτών (Swedish Reform Programme Progress Report 

2009:64-65). Επιπλέον προβλέπεται η έναρξη προγράμματος που αφορά την 

ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας στους επιχειρηματίες-μετανάστες που ήδη 

έχουν εγκατασταθεί στη χώρα και επιθυμούν να διευρύνουν την επιχείρησή τους.  

Με τη νέα στρατηγική για την ενσωμάτωση των μεταναστών του 2008 

(Egenmakt mot utanförskap – regeringens strategi för integration skr. 2008/09:24), 

προβλέπεται η έναρξη ενός πιλοτικού σχεδίου για τους νεοεισερχόμενους στη 

Σουηδία και την αγορά εργασίας κατά την περίοδο 2009-2010, με στόχο την όσο το 

δυνατό καλύτερη αντιστοίχιση των δεξιοτήτων των μεταναστών με τις τοπικές 

ανάγκες. Η σχετική διαδικασία προβλέπει την κατάρτιση ατομικού σχεδίου 

απασχόλησης από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης αφ ης στιγμής αποδίδεται η 

άδεια παραμονής, τη συμμετοχή σε ειδικά προγράμματα για την αγορά εργασίας και 

την ύπαρξη ατομικού συμβούλου (pilot) επιδιώκοντας την αποτελεσματικότερη 

ενσωμάτωση των συμμετεχόντων στον κοινωνικό ιστό, την αγορά εργασίας και την 

εύρεση θέσης απασχόλησης. Επιπλέον, με στόχο την άρση του αποκλεισμού και την 

κατανομή αρμοδιοτήτων σε διαμερίσματα πόλεων ανάμεσα στην κεντρική διοίκηση 

και την αυτοδιοίκηση, προβλέπεται η θέσπιση τοπικών συμφωνιών ανάπτυξης με 

δημοτικές αρχές στα πλαίσια μητροπολιτικών περιφερειών, στις οποίες 

ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης και η Αρχή 
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Κοινωνικής Ασφάλισης. Πρόθεση της σουηδικής κυβέρνησης είναι εντός του 2009 

να προχωρήσει σε σχέδιο νόμου για μεταρρυθμίσεις στη διακυβέρνηση, στις 

αρμοδιότητες, στο σχεδιασμό και στη χρηματοδότηση των θεμάτων που σχετίζονται 

με την υποδοχή προσφύγων, καθώς και μέτρων για την επιτάχυνση της ενσωμάτωσης 

των μεταναστών στην αγορά εργασίας (Swedish Reform Programme Progress Report 

2009:66).  

Παράλληλα, προβλέπεται ήδη από τον Ιούλιο του 2007 διαδικασία 

επαγγελματικής αξιολόγησης από τις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης για τους 

άνεργους μετανάστες με μικρή εργασιακή εμπειρία στη χώρα, καθώς και 

επιπρόσθετων μαθημάτων στους κατόχους διπλωμάτων του εξωτερικού πρωτοβουλία 

που εντάσσεται, για την περίοδο 2009-2011 στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Παράλληλα προβλέπεται σχετική νομοθετική πρωτοβουλία εντός του 2009 εξαιτίας 

σημαντικών καθυστερήσεων στη διαδικασία πιστοποίησης των εργαζομένων σε 

επαγγέλματα υγείας που έχουν αποκτήσει τους τίτλους τους στο εξωτερικό με 

συνέπεια την αργή είσοδο στην αγορά εργασίας.  

Η ένταξη των μεταναστών στις εθνικές πρωτοβουλίες για την ενθάρρυνση της 

απασχόλησης, καθώς και η έναρξη της στρατηγικής ενσωμάτωσης των μεταναστών 

στην αγορά εργασίας αποτελούν παραδείγματα ενός αξιακού εξευρωπαϊσμού, που 

όμως τελεί υπό την προϋπόθεση της εσωτερικής διήθησης όπως είδαμε πρωθύστερα. 

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι παρά την οικονομική 

ύφεση κατά την τετραετία 2005-2008, σημειώνεται αύξηση του ποσοστού 

απασχόλησης των μεταναστών που δείχνει ότι οι πολιτικές ενσωμάτωσης κινούνται 

στη σωστή κατεύθυνση (βλ. πίνακα 8.14). Μπορούμε να ιχνηλατήσουμε τουλάχιστον 

τέσσερα σημεία ευθυγράμμισης των παραπάνω πρωτοβουλιών με το ενωσιακό 

πνεύμα της ΕΣΑ και της ΣτΛ. 

 

Πρώτον, η γενικότερη ένταξη των μεταναστών στις εθνικές πρωτοβουλίες 

ανταποκρίνεται πλήρως στις αρχές που θεμελιώνουν τις κατευθύνσεις για την 

Απασχόληση: ενσωμάτωση (κατευθύνσεις 18, 19), λειτουργικότητα της αγοράς 

εργασίας (κατευθύνσεις 20, 21) και επένδυση στην γνώση και το εκπαιδευτικό 

σύστημα κατευθύνσεις 23, 24). Η στρατηγική για την ενσωμάτωση δέχεται 

επιδράσεις γνωσιακές, στοχοθεσίας (κατευθύνσεις 18, 19, 20, 21), καθώς και 

διαδικαστικού περιεχομένου μέσω της υιοθέτησης του ατομικού σχεδίου δράσης και 

της ύπαρξης ατομικού συμβούλου, έστω και αν αυτό προς το παρόν λειτουργεί σε 
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πιλοτική βάση. Είναι χαρακτηριστικό ότι η λογική που διαπνέει το πρόγραμμα της 

ενσωμάτωσης των μεταναστών συνδέεται με τις αρχές της ευελιξίας και της ατομικής 

ευθύνης, που αποτελούν συνιστώσες δυνάμεις της ενεργού προστασίας. Ο Σουηδός 

συντάκτης της Έκθεσης Προόδου του 2009, τονίζει εμφατικά ότι η νομοθετική 

πρωτοβουλία εντός του 2009 για την ταχύτερη ενσωμάτωση των μεταναστών στην 

αγορά εργασίας, στοχεύει σε μια διασύνδεση της απονομής αδειών παραμονής, των 

διακυμάνσεων του οικονομικού κύκλου και των ατομικών αναγκών, κάνοντας σαφή 

αναφορά στις αρχές των ενεργητικών πολιτικών με τις οποίες εμφορείται η 

πρωτοβουλία, παραπέμποντας σε ενωσιακούς προσανατολισμούς: 

 

Ο στόχος της νομοθετικής πρωτοβουλίας είναι να αναπτύξει ένα σύστημα το 

οποίο θα παρέχει στο άτομο μεγαλύτερη ευθύνη και περισσότερα κίνητρα για 

μια γρήγορη ενσωμάτωση αγορά εργασίας. (Swedish Reform Programme 

Progress Report 2009:66). 

 

Δεύτερον, η λήψη των παραπάνω μέτρων ευθυγραμμίζεται αφενός με προτάσεις 

για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης θεματικής εκ μέρους του Συμβουλίου: 

 

Η ενίσχυση της βοήθειας στους προσφάτως εισελθόντες μετανάστες (...) είναι 

κάποια από τα μέτρα που αναφέρονται στο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και 

αντιμετωπίζουν τα ζητήματα που έχει επισημάνει το Συμβούλιο. (The Swedish 

Reform Programme for Jobs and Growth 2008-2010:50) 

 

και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:  

 

Οι διαφορές στα επίπεδα απασχόλησης των γεννημένων στο εξωτερικό και στο 

εσωτερικό εξακολουθούν να είναι σημαντικές, ενώ η ανεργία είναι διπλάσια για 

τους γεννημένους στο εξωτερικό. (European Commission 2008b:110). 

 

Αφετέρου εναρμονίζεται με το σχεδιασμό της ευελισφάλειας όπως 

διαμορφώνεται από την ΕΕ:  
 

Οι νέες μεταρρυθμίσεις που αναφέρθηκαν σε αυτό το πρόγραμμα στοχεύουν 

στην αποκατάσταση της ενεργητικής προστασίας (...) και τελούν σε 

ευθυγράμμιση με τις κοινές αρχές της ευελισφάλειας που υιοθέτησε το 
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Συμβούλιο το Δεκέμβριο του 2007. (The Swedish Reform Programme for 

Jobs and Growth 2008-2010:50) 

 

Τρίτον, τα ληφθέντα μέτρα αποτελούν ανταπόκριση της σουηδικής κυβέρνησης 

στις συστάσεις που έχει λάβει η Σουηδία με τελευταία αυτή του 2009: 
 

Αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας (...) των μεταναστών θα ενίσχυε 

την ανάπτυξη και θα βελτίωνε τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών. 

(Council of the European Union 2009a) 
 

Τέταρτον, τα μέτρα αποτελούν αποδοχή της σουηδικής κυβέρνησης των 

αξιολογήσεων της Επιτροπής και του Συμβουλίου το 2008 για την ανάγκη λήψης 

μέτρων: 
 

Η κυβέρνηση συμμερίζεται την εκτίμηση της Επιτροπής και του Συμβουλίου το 

2008 ότι επιπλέον μέτρα χρειάζονται να ληφθούν (...) ώστε να αυξηθεί το 

επίπεδο συμμετοχής των ατόμων που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό. (The 

Swedish Reform Programme for Jobs and Growth 2008-2010:50). 

 

Η παραπάνω ευθυγράμμιση τονίζεται ιδιαιτέρως από τους κοινωνικούς εταίρους, 

ως μια εκ των σημαντικότερων αλλαγών που επέφερε η εισαγωγή της ΕΣΑ στην 

εθνική πραγματικότητα μαζί με αυτή της ενίσχυσης των νέων στην αγορά εργασίας: 

 

Η πιο σημαντική αλλαγή ήταν οι πολιτικές για αύξηση του επιπέδου 

απασχόλησης των νέων και των γεννημένων στο εξωτερικό.428 
  
Η αλλαγή αυτή στοιχειοθετεί και μέρος μια ευρύτερης ανανέωσης που επέφερε η 

ενωσιακή παρουσία στο εθνικό θεματολόγιο της πολιτικής απασχόλησης:  

 

Η ΕΣΑ επηρέασε τη διάταξη πολιτικής που αφορά τους μετανάστες και τα άτομα 

με ειδικές ανάγκες.429 

  

                                                 
428 Συνέντευξη με M. Essemyr, 06.04.2009 
429 Συνέντευξη με M. Essemyr, 06.04.2009 
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Η προσέγγιση της πολιτικής των μεταναστών με στόχο την ενσωμάτωση τους 

στην αγορά εργασίας θα πρέπει να εξεταστεί υπό την αίρεση της διήθησης της 

εσωτερικής πραγματικότητας, χωρίς όμως να απομειωθεί η αξία της ως στοιχείο 

αξιακού εξευρωπαϊσμού, αφού το βασικό μας κριτήριο είναι η ανίχνευση. Η 

«στρατηγική της αποσύνδεσης» εφαρμόζεται στην προκειμένη περίπτωση 

εξυπηρετώντας πλήρως τις εσωτερικές πολιτικές στοχεύσεις. Η μη αναφορά στο 

κυβερνητικό κείμενο ‘Egenmakt mot utanförskap – regeringens strategi för 

integration skr. 2008/09:24’ στη στρατηγική της ενσωμάτωσης της ΕΣΑ και την 

ενωσιακή διάσταση, όπως ήδη αναφέραμε, εξυπηρετεί την αναγκαιότητα να 

παρουσιαστεί η πρωτοβουλία πλήρως εθνικού χαρακτήρα και ταυτοχρόνως να 

υπάρξει ζωτικός χώρος στους εθνικούς συντελεστές. Η κατάσταση αντιστρέφεται 

στην παρουσίαση των κυβερνητικών πρωτοβουλιών προς τις ενωσιακές αρχές, όπου 

γίνεται σαφής αναφορά στη στρατηγική και σε άλλες πρωτοβουλίες ως περιπτώσεις 

μέτρων που ανταποκρίνονται στις κατευθύνσεις που λαμβάνονται από το ενωσιακό 

επίπεδο (The Swedish Reform Programme for Jobs and Growth 2008-2010:69, 

Swedish Reform Programme Progress Report 2009:64). Η παρατήρηση αυτή 

συμπληρώνεται και από τη στάση των εθνικών σχεδιαστών να θεωρούν τις υποδείξεις 

που έχουν λάβει από το Συμβούλιο και την Επιτροπή όχι ως συστάσεις, που 

υποδηλώνουν ένα πιο καταναγκαστικό χαρακτήρα αλλά ως «σημείων προσοχής»,430 

με τις εθνικές ενέργειες που σχεδιάζονται απλώς να συμπλέουν με τις ενωσιακές 

υποδείξεις. Σε κάθε περίπτωση όμως οι παραπάνω κινήσεις τακτικού χαρακτήρα δεν 

μπορούν και δεν πρέπει να επισκιάζουν την ανίχνευση και την ύπαρξη επίδρασης. 

 

8.2.3.3. Η συμμετοχή των περιφερειών ως τρίτο παράδειγμα αξιακού 

εξευρωπαϊσμού  

 

Το τρίτο στοιχείο αξιακού εξευρωπαϊσμού συνδέεται με τις περιφέρειες, το ΕΚΤ και 

τους υπο-εθνικούς δρώντες. Έχοντας ήδη αναλύσει στη σχετική ενότητα τον τρόπο 

ανάπτυξης της παραπάνω σχέσης, θα σταθούμε σε δύο επισημάνσεις κατά βάση 

αξιολογικού και συμπερασματικού χαρακτήρα.  

 

                                                 
430 Συνέντευξη με C. Henriksson, 29.04.2009 
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Πρώτον, η εγχώρια κεντρική θεσμική δομή ελέγχει πλήρως το βαθμό συμμετοχής 

των υπο-εθνικών μερών στις διαδικασίες της ΕΣΑ και η σουηδική περίπτωση το 

επιβεβαίωσε. Σε μια κατά βάση συγκεντρωτικού χαρακτήρα δομή όπως η σουηδική, 

τα υπο-εθνικά μέρη είναι κατά κύριο λόγο εφαρμοστές της πολιτικής απασχόλησης 

και αυτό η παρουσία της ΕΣΑ δεν το άλλαξε. Ωστόσο η παρουσία της ΕΣΑ έδωσε 

την αφορμή και την αιτία να υπάρξει ευκαιρία για να διεκδικήσουν τα υπο-εθνικά 

μέρη μεγαλύτερο ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικής για τα θέματα της απασχόλησης 

και επιπλέον να προσανατολίσουν τις ενέργειές τους σε δράσεις ενωσιακές, με 

δεδομένη την παρουσία του ΕΚΤ. Άμεση συνέπεια η συγκρότηση συνθηκών έμμεσης 

ευθυγράμμισης με στοχεύσεις περιεχομένου (δράσεις) και πνεύματος (συμμετοχικός 

χαρακτήρας) πολιτικής της ΕΣΑ. Τα παραδείγματα της SALA, των Τοπικών Σχεδίων 

Δράσης (LAP’s) και της περιφέρειας Sörmland μας δίνουν την ευκαιρία να 

διαπιστώσουμε την συγκρότηση αρμών μεταξύ πεδίων και δρώντων που πριν δεν 

υπήρχαν.  

 

 Το Sörmland είναι μέρος της ΕΕ ως ενότητα, διατηρώντας επαφές και 

συμμετέχοντας σε συνεκτικές εργασίες στα διάφορα επίπεδα. (Swedish Reform 

Programme Progress Report 2007:84). 

 

Η παρουσία και η συμμετοχή για παράδειγμα της περιφέρειας Sörmland στις 

εργασίες της Επιτροπής Περιφερειών της Ένωσης, όπως περιγράφηκε ανωτέρω είναι 

χαρακτηριστική. Η συμμετοχή των περιφερειών της Στοκχόλμης του Göteborg, του 

Örebro και του Gävle στις δράσεις του Δικτύου για την καταπολέμηση του 

κοινωνικού αποκλεισμού, τελώντας σε ευθυγράμμιση με τη ΣτΛ, «φέρνει πιο κοντά 

τους τοπικούς φορείς και τους διαμορφωτές των αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο στη 

ΣτΛ» (Swedish Programme Reform Progress Report 2007:53). Η δυνατότητα των 

τοπικών και των περιφερειακών επιπέδων να έρθουν σε επαφή με το ενωσιακό 

επίπεδο καθίσταται σημαντική και ενισχύει την έμμεση ευθυγράμμιση με τις 

αναφορές της ΕΣΑ. Για παράδειγμα, η διοργάνωση από τις περιφέρειες της 

Στοκχόλμης και του Sörmland ειδικής συνάντησης του Lisbon Regions Network με 

τη συμμετοχή περιφερειών από την ΕΕ με στόχο την υιοθέτηση μεθόδων για την 

επίτευξη των στόχων της ΣτΛ, δημιουργεί συνθήκες ανάπτυξης έστω και μιας 

έμμεσης μορφής εξευρωπαϊσμού αξιακού περιεχομένου στο πλαίσιο της 

απασχόλησης, με δεδομένη αφενός την προώθησης της συμμετοχής του υπο-εθνικού 
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επιπέδου (Swedish Reform Programme Progress Report 2007:83) και αφετέρου τον 

ενωσιακό προσανατολισμό αυτής της συμμετοχής.  

Δεύτερον, η παραπάνω παρατήρηση αν και μας δίνει στοιχείο εξευρωπαϊσμού 

αξιακού χαρακτήρα, ωστόσο δεν θα πρέπει να μας καθιστά υπερβολικούς ως προς το 

μέγεθός του. Θα πρέπει να λάβουμε τρία βασικά στοιχεία υπόψη μας που καθορίζουν 

την αξία της παραπάνω παρατήρησης:  

 

• η συγκρότηση μιας εθνικής περιφερειακής πολιτικής που περιλαμβάνει στοιχεία 

πολιτικής απασχόλησης από το 2006, η ύπαρξη των πόρων του ΕΚΤ και το υψηλό 

επίπεδο κοινωνικού κράτους που εξασφαλίζει την ύπαρξη αποτελεσματικών 

τοπικών δομών αποτελούν στοιχεία που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή. Η ΕΣΑ 

ανοίγει το παράθυρο ευκαιρίας για διεκδίκηση ρόλων ή ανάληψης πρωτοβουλιών 

ενδυναμώνοντας τη διάσταση πολιτικής από «τη βάση προς την κορυφή», 

επιτρέποντας στα υπο-εθνικά μέρη να συγκροτήσουν ή να ενισχύσουν δίκτυα και 

οριζόντιους μηχανισμούς συντονισμού. Ο συνυπολογισμός των παραπάνω 

δεδομένων καθίσταται κρίσιμος στο βαθμό που μας οριοθετεί το πλαίσιο δράσης 

και μας βοηθά στην αποφυγή μιας υπερεκτίμησης του ανεξάρτητου ρόλου της 

ΕΣΑ στις εγχώριες δομές χωρίς ωστόσο να χάνεται η αξία της αρχικής μας 

παρατήρησης,  

• ο υψηλός βαθμός χρήσης των πόρων του ΕΚΤ προς ενέργειες και δράσεις για την 

απασχόληση συγκροτεί συνθήκες έμμεσου εξευρωπαϊσμού ανάλογου με αυτού 

της ιταλικής περίπτωσης, χωρίς όμως να συνδέεται η χρήση τους με το βαθμό 

αυτονομίας των περιφερειών όπως συμβαίνει στην ιταλική περίπτωση. Ο υψηλός 

βαθμός χρήσης των πόρων του ΕΚΤ που ευνοεί έναν εξ αντανακλάσεως 

εξευρωπαϊσμό στο πεδίο της απασχόλησης επιβεβαιώνεται στην αξιολόγηση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2007: 
 

Οι δεσμοί μεταξύ της εφαρμογής του ΕΠΜ και των προγραμμάτων από τα 

Διαρθρωτικά Ταμεία είναι αρκετά ισχυροί. Η κατανομή των διαρθρωτικών 

πόρων για τους στόχους της Ανάπτυξης και της Απασχόλησης εφαρμόζεται 

ικανοποιητικά (ΕΤΠΑ 79,5% και ΕΚΤ 96%). Οι προτεραιότητες του ΕΚΤ 

εστιάζουν στην αύξηση της προσφοράς απασχόλησης, διασφαλίζοντας επαρκή 

κατάρτιση των ατόμων που έχουν ήδη εργασία καθώς και καλύτερη ενσωμάτωση 

των ομάδων που υστερούν. (European Commission 2007b). 
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Στο κείμενο της Έκθεσης Προόδου 2009, ο Σουηδός συντάκτης τονίζει αυτή την 

ισχυρή διασύνδεση, θεωρώντας ότι η στρατηγική για την περιφερειακή ανάπτυξη που 

έχει θεσπιστεί θέτει τα θεμέλια για την εφαρμογή των διαρθρωτικών προγραμμάτων 

υπό από τα Διαρθρωτικά Ταμεία (Swedish Reform Programme Progress Report 

2009:50). 

• στην προκειμένη περίπτωση η κουλτούρα της συμμετοχής, το υψηλό επίπεδο 

κοινωνικού κράτους και η ανάγκη αυτό να διατηρηθεί, ωθούν σε πρωτοβουλίες 

αποτελεσματικότερης χρήσης των πόρων, καταδεικνύοντας κατά αυτόν τον τρόπο 

ότι οι μορφές του «ήπιου δικαίου» όπως η ΕΣΑ μπορούν να προωθήσουν 

αποτελεσματικά την πολυπεπίπεδη διακυβέρνηση όταν οι στοχεύσεις (ΕΣΑ) και 

οι πόροι (ΕΚΤ) συνδεθούν κατάλληλα.  

 

8.2.4. Συμπερασματικές διαπιστώσεις για τον εξευρωπαϊσμού της σουηδικής 

πολιτικής απασχόλησης  

 

Το οδοιπορικό μελέτης της σουηδικής πολιτικής απασχόλησης πλούσιο σε 

ερευνητικά στοιχεία, αποτελεί κλασσικό παράδειγμα περίπτωσης ενός δυσδιάκριτου 

εξευρωπαϊσμού όπου οι εθνικές στρατηγικές, το υψηλό επίπεδο κοινωνικού κράτους 

και οι υπάρχουσες εθνικές δομές αποτελούν τους διηθητήρες με τους οποίους η ΕΣΑ 

εσωτερικοποιείται. 

Η μελέτη μας αναζητώντας απαντήσεις στα τέσσερα βασικά ερωτήματα του 

εξευρωπαϊσμού στο πεδίο της απασχόλησης («τι», «πώς», «πόσο» και «τι είδους») 

προχώρησε σε διαδρομή με τρεις βασικούς σταθμούς. 

Στον πρώτο σταθμό, επιχειρώντας να απαντήσουμε στο ερώτημα του «τι» 

εξευρωπαΐζεται, επικεντρώσαμε την αναλυτική μας προσοχή σε τέσσερα επίπεδα: 

στον τρόπο με τον οποίο η ΕΣΑ οργανώνεται στο εθνικό επίπεδο, τις σχέσεις της 

ΕΣΑ με την περιφέρεια και το τοπικό επίπεδο, το βαθμό συμμετοχής των κοινωνικών 

εταίρων στην εν λόγω διαδικασία και τον προσανατολισμό της σουηδικής πολιτικής 

απασχόλησης αναφορικά με την ΕΣΑ.  

Η κατάρτιση του ΕΣΔ/ΕΠΜ στην περίπτωση της Σουηδίας αναπτύσσεται κάτω 

από μια κεντρικά ελεγχόμενη διαδικασία με σχετικά περιορισμένο αριθμό στελεχών 

που εμπλέκονται άμεσα σε αυτήν. Η τακτική αυτή ναι μεν προσδίδει σχετική ευελιξία 

ωθώντας στη συγκρότηση άτυπων δικτύων επικοινωνίας που ενδυναμώνουν τον 
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εσωτερικό συντονισμό, ωστόσο ο περιορισμένος γεωμετρικός τόπος των ατόμων που 

σχετίζονται με την ΕΣΑ έχει ως άμεση συνέπεια την ισχνή διασύνδεση του 

ΕΣΔ/ΕΠΜ και κατ’ επέκταση της ΕΣΑ, αφενός με τις περιφέρειες και τις τοπικές 

διοικητικές μονάδες και αφετέρου με τους διοικητικούς φορείς που σχετίζονται 

άμεσα με την πολιτική απασχόλησης και την αγορά εργασίας. Ως άμεση επίπτωση 

προκύπτει ο χαμηλός βαθμός ενσωμάτωσης του ΕΠΜ ως μέρος της εθνικής δημόσιας 

πολιτικής απασχόλησης και των επιμέρους πολιτικών σε οριζόντιους στόχους της 

απασχόλησης και στη διαδικασία της ΕΣΑ. Το τελευταίο αυτό χαρακτηριστικό 

αποτέλεσε και τον παράγοντα ανίχνευσης στοιχείων αξιακού εξευρωπαϊσμού στη 

συνέχεια της μελέτης.  

Εξετάζοντας τον τρόπο ανάπτυξης των σχέσεων της ΕΣΑ με την περιφέρεια και 

το τοπικό επίπεδο, παρατηρήσαμε την επαλήθευση μιας εκ των βασικών υποθέσεων 

εργασίας μας που αναφέρεται στον υψηλό βαθμό εξάρτησης της ΕΣΑ από τις 

εγχώριες θεσμικές δομές. Η ΕΣΑ με τα «ήπια» χαρακτηριστικά δεν μπόρεσε να 

μεταβάλλει την πλήρη κυριαρχία της κεντρικής διοίκησης στο σχεδιασμό της 

πολιτικής απασχόλησης, με αποτέλεσμα η περιφέρεια να εξακολουθεί κατά κύριο 

λόγο να επικεντρώνεται στα καθήκοντα του εφαρμοστή των υιοθετημένων πολιτικών. 

Ωστόσο η ΕΣΑ μπόρεσε να διανοίξει παράθυρο ευκαιρίας ενθαρρύνοντας τα τοπικά 

και περιφερειακά επίπεδα να αναλάβουν πρωτοβουλίες ώστε αυτά να διεκδικήσουν 

ρόλο στα θέματα αγοράς εργασίας με δράσεις όπως τα Τοπικά Σχέδια Δράσης 

(LAP’s), τις συνέργιες τύπου Sörmland, τις προσπάθειες ενσωμάτωσης της 

απασχόλησης στην περιφερειακή πολιτική μέσω της νέας περιφερειακής 

αναπτυξιακής πολιτικής (2007-2013). Σε αυτές τις προσπάθειες κοινός παρονομαστής 

εμφανίζεται το ΕΚΤ, που συγκροτεί συνθήκες ενός έμμεσου εξευρωπαϊσμού στο 

πεδίο της απασχόλησης, συναρτώντας τους πόρους με δράσεις που υιοθετούν τη 

στοχοθεσία της ΕΣΑ. 

Στο επίπεδο συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων, ο κυρίαρχος ρόλος του πυρήνα 

της κεντρικής διοίκησης που εμπλέκεται στη διαδικασία κατάρτισης του ΕΣΔ/ΕΠΜ 

διαπιστώθηκε εκ νέου. Η μελέτη κατέδειξε την έλλειψη επιρροής των κοινωνικών 

εταίρων κατά τη συμμετοχή τους στα ΕΣΔ/ΕΠΜ με τον τρόπο που πραγματοποιείται 

η συνεργασία, η οποία κατά βάση αποτελεί παρουσίαση των ήδη διαμορφωμένων 

θέσεων σε κρατικό επίπεδο, με άλλα λόγια η διαβούλευση αφορά περισσότερο την 

πληροφόρηση και λιγότερο τη διαπραγμάτευση, καθιστώντας τις συναντήσεις 

περισσότερο σχήματα επικοινωνίας μονής κατεύθυνσης. Η τακτική αυτή αποτελεί 
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μέρος της στρατηγικής του εξευρωπαϊσμού που έχει επιλέξει η σουηδική πολιτική 

ηγεσία για περιορισμό όσων εμπλέκονται στη διαδικασία διαχείρισης της ΕΣΑ. Στο 

μέρος που αφορά τους κοινωνικούς εταίρους, αυτοί αρνούνται να υιοθετήσουν ως 

δικό τους κείμενο το ΕΠΜ/ΕΣΔ. Επικεντρώνουν την προσοχή τους στα ήδη 

θεσμοθετημένα κανάλια συνεργασίας και συμμετοχής που αντιστοιχούν στη 

διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής απασχόλησης και αποφεύγουν να εμπλακούν 

ενεργά στις διαδικασίες εντός του πλαισίου της ΕΣΑ, που εξ ορισμού προνομιακός 

εταίρος είναι το κράτος. Η θέση αυτή επιβεβαιώνει τη σκέψη ότι η σημασία της 

πολιτικής διαδικασίας εξαρτάται από το είδος των αποφάσεων που οι δρώντες είναι 

σε θέση να λάβουν (Λάβδας 2002:71). Υπό αυτά τα δεδομένα, η ΕΣΑ δεν έχει 

μεταβάλλει σε αξιόλογο βαθμό την επιρροή τους στη διαμόρφωση της πολιτικής 

απασχόλησης, ωστόσο μπορεί να πιστωθεί στην ΕΣΑ μια διάνοιξη οδών επικοινωνίας 

ανάμεσα στα μέρη που πριν ήταν περιορισμένη (συμμετοχή εργοδοτών) κάτι που 

ευστόχως επισημαίνεται και στις αξιολογήσεις (Statskontoret 2002:37). 

Η ανάλυση του προσανατολισμού της σουηδικής πολιτικής απασχόλησης 

αναφορικά με την ΕΣΑ, μας οδήγησε στη διαπίστωση ότι η σουηδική πολιτική 

απασχόλησης ακολουθεί με συνέπεια και χρονικά πρωθύστερα από την ΕΣΑ ένα 

σύνολο πολιτικών με έμφαση στον ενεργητικό χαρακτήρα της προστασίας που 

ευθυγραμμίζεται με τις στοχεύσεις της ΕΣΑ, εκπληρώνοντας την πλειονότητα των 

στόχων που έχουν τεθεί. Η σουηδική πολιτική απασχόλησης κινείται σε δύο άξονες 

την απασχολησιμότητα και την ενσωμάτωση που αποτελούν τις βασικές συνιστώσες 

των κατευθύνσεων για την απασχόληση. 

Ο πρώτος σταθμός μελέτης αφενός κατέδειξε την κυριαρχία των κεντρικών 

κρατικών δομών που εσωτερικεύουν την ΕΣΑ με τρόπο που στην ουσία αναπαράγει 

τα προϋπάρχοντα σχήματα και αφετέρου προσανατόλισε την έρευνα για την ύπαρξη 

στοιχείων του εξευρωπαϊσμού («τι» εξευρωπαΐζεται) σε συμπεριφορικά στοιχεία των 

δρώντων (περιφέρειες) και σε στοιχεία περιεχομένου της εθνικής πολιτικής 

απασχόλησης (νέοι και μετανάστες). 

Αποδεχόμενοι το ρόλο της εσωτερικής δεσμικής δομής που διαθλά και διηθίζει 

την ΕΣΑ, ο δεύτερος σταθμός μελέτης επικεντρώθηκε στο «πώς» εκδηλώνεται το 

φαινόμενο του εξευρωπαϊσμού. Η λειτουργία της σουηδικής πολιτικής απασχόλησης 

ως προπομπού της ΕΣΑ, οι στρατηγικές της «τυπικής εναρμόνισης» και της 

«αποσύνδεσης», η πρόσληψη της ΕΣΑ ως εργαλείου πολιτικής και το επίπεδο του 

εξευρωπαϊσμού του δημοσίου διαλόγου συγκροτούν το περιβάλλον όπου η εσωτερική 
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δομή λειτουργεί ως διαθλαστικός φακός με ιδιότητες διηθητήρα που καθορίζει τον 

τρόπο που η ΕΣΑ εσωτερικοποιείται. Διττό στόχο των διαμορφωτών και σχεδιαστών 

της σουηδικής πολιτικής απασχόλησης αποτελεί αφενός η διατήρηση του 

περιορισμένου κύκλου δρώντων στην ΕΣΑ και αφετέρου η αποσύνδεση προέλευσης 

των δράσεων από τις προβολές στο εσωτερικό. Η παραπάνω προσέγγιση επιδιώκει 

την εξισορρόπηση ανάμεσα σε δύο καταστάσεις τη συμμόρφωση με τις ενωσιακές 

νόρμες που εξυπηρετεί την αποφυγή πιέσεων και τη διατήρηση του συγκριτικού 

πλεονεκτήματος της ποιοτικής «ανωτερότητας» έναντι των άλλων κρατών μελών και 

την ύπαρξη του ζωτικού χώρου στο εσωτερικό που προσδιορίζει το πεδίο ελευθερίας 

των δημόσιων φορέων. Η σουηδική πολιτική απασχόλησης επιχειρεί συμμόρφωση με 

τα πρότυπα της ΕΣΑ, διατηρώντας όμως σε απόσταση την Ένωση από το εσωτερικό 

πεδίο επαληθεύοντας την εκτίμηση μας για αντιστρόφως ανάλογη σχέση του 

επιπέδου του κοινωνικού κράτους με τη στρατηγική χρήση της ΕΣΑ στο εσωτερικό. 

Αίτιο και αιτιατό της παραπάνω θεώρησης αποτελεί η πρόσληψη της ΕΣΑ ως 

εργαλείου πολιτικής από τους σχεδιαστές δημόσιας πολιτικής, που κατά βάση 

προσεγγίζεται μέσα από τις αδυναμίες της υπακούοντας στη λογική της αποσύνδεσης 

και της στεγανοποίησης. Υπό τα παραπάνω δεδομένα, δεν αποτελεί έκπληξη ότι η 

ΕΣΑ δεν αποτελεί μέρος της επιχειρηματολογίας από τους εθνικούς δρώντες στους 

εγχώριους πολιτικούς κύκλους και στις συζητήσεις στα μέσα ενημέρωσης, γεγονός 

που ενισχύει την εκτίμηση ότι ο εξευρωπαϊσμός στη σουηδική περίπτωση είναι κατά 

βάση από πάνω προς τα κάτω ελεγχόμενος μέσω διήθησης από τις υπάρχουσες 

εσωτερικές συνθήκες, αποθαρρύνοντας μια ευρωπαϊκή πολιτικότητα στο μέτρο που 

της αναλογεί. 

Η μελέτη της σουηδικής περίπτωσης μας δίνει την ευκαιρία να επαληθεύσουμε 

μέρος των υποθέσεων μας όπως αυτές παρουσιάστηκαν στην εισαγωγή του πέμπτου 

Κεφαλαίου: 

 

Πρώτον, των γενικών μάς υποθέσεων : 

 

• η ουσιαστική δομική σύζευξη του κοινωνικού πεδίου που συγκροτείται στο 

ενωσιακό επίπεδο και τα αντίστοιχα εθνικά είναι κατά βάση γνωσιακή, 

θεμελιωμένη επί το πλείστον στην αμοιβαία μάθηση, στην επίδραση του 

δημόσιου διαλόγου, στην ανταλλαγή εμπειριών και στη σύγκριση των εθνικών 

επιδόσεων. Στο γνωσιακό αυτό πλαίσιο η Ένωση αποκτά μια δυική φύση, γίνεται 
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πεδίο και φορέας προσδιορισμού κοινών προβλημάτων και «ενδεδειγμένων» 

λύσεων που (επανα)σχεδιάζουν το εθνικό θεματολόγιο, 

• τα εγχώρια θεσμικά περιβάλλοντα οδηγούν σε διαφορετικούς τρόπους εθνικής 

οργάνωσης της ΕΣΑ,  

• οι διαφορετικές μορφές εγχώριου συντονισμού και οι εθνικές πολιτικές 

προτεραιότητες καθορίζουν και το αποτέλεσμα των μεταρρυθμίσεων των 

πολιτικών απασχόλησης, 

• όσο περισσότερο η εθνική πολιτική απασχόλησης τείνει προς τα ενωσιακά 

πρότυπα τόσο μικρότερη είναι η στρατηγική χρήση της ΕΣΑ στο εγχώριο πεδίο 

και αντιστρόφως,  

 

Δεύτερον, των ειδικών μας υποθέσεων για τον αξιακό εξευρωπαϊσμό των 

πολιτικών απασχόλησης και το ρόλο του ΕΚΤ. Αναπόφευκτα διαπιστώνουμε ότι η 

ενσωμάτωση της ΕΣΑ στην εθνική πραγματικότητα πραγματοποιείται μέσω της 

«διευθέτησης» εντός των υπαρχόντων δομών, ενώ η αναζήτησή στοιχείων 

εξευρωπαϊσμού προσανατολίζεται σε συμπεριφορικές αλλαγές και ενσωματώσεις 

στοιχείων δημόσιας πολιτικής. Το υψηλό επίπεδο κοινωνικού κράτους που ήδη έχει 

στο θεματολόγιο του τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης σε συνδυασμό με: (α) τη 

φύση της εσωτερικοποίησης της ΕΣΑ, (β) την επιθυμία για διατήρηση του για λόγους 

αναπυξιακούς, αποφυγής των εξωτερικών πιέσεων της Ένωσης και διατήρησης της 

χώρας ως σημείο αναφοράς, δεν επιτρέπουν αλλαγές σημαντικού μεγέθους και 

αποδομητικού χαρακτήρα. Οι αλλαγές προσανατολίζονται προς τη μακρά αλλά 

«βέλτιστη» διαδρομή που εμπεριέχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στα θέματα της 

απασχόλησης με βάση την ενσωμάτωση στις αγορές εργασίας, επαληθεύοντας την 

υπόθεσή μας περί αξιακού εξευρωπαϊσμού και σύνδεσής του με το υψηλό επίπεδο 

κοινωνικού κράτους. 
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 Πίνακας 8.15 Σουηδία: Ο εξευρωπαϊσμός της πολιτικής απασχόλησης  

«Τι» εξευρωπαΐζεται; 

• Άμεση ευθυγράμμιση στις βασικές στοχεύσεις της ΕΣΑ με επίκεντρο την ενσωμάτωση και 

την απασχολησιμότητα στην αγορά εργασίας  

• Προσέγγιση καταπολέμησης του αποκλεισμού των ευάλωτων ομάδων (νέοι, μετανάστες) 

• Διάνοιξη «παράθυρου» ευκαιρίας για διεκδίκηση αναβάθμισης συμμετοχής κατά κύριο λόγο 

και έμμεση ευθυγράμμιση μέσω ΕΚΤ (περιφέρειες) αναλογία πόρων ΕΚΤ και στοχεύσεων 

ΕΣΑ δευτερευόντως  

«Πώς» εξευρωπαΐζεται; 

• Εθνική πολιτική απασχόλησης ως προπομπός της ΕΣΑ 

• Στρατηγική της αποσύνδεσης – στεγανών  

• Στρατηγική της τυπικής εναρμόνισης  

• Πρόσληψη ΕΣΑ ως εργαλείο πολιτικής με βάση τις αδυναμίες  

• Δημόσιος διάλογος  

«Πόσο» εξευρωπαΐζεται; 

• ‹διευθέτηση - accommodation›/αλλαγή πρώτου βαθμού υπό όρους εγχώριας δομής  

«Τι» είδους εξευρωπαϊσμός  

•  Αξιακός προς δύο κατευθύνσεις αφενός περιεχομένου δημόσιας πολιτικής και αφετέρου 

συμπεριφορικός με επίκεντρο την περιφέρεια σε μικρότερο όμως βαθμό  

Πηγή: επεξεργασία του γράφοντος 

 

Η μελέτη της σουηδικής περίπτωσης μας έδωσε τη δυνατότητα να διαπιστώσουμε 

τη χρήση δύο βασικών πόρων της ΕΣΑ (στρατηγικών και κανονιστικών) και να 

εντοπίσουμε τρεις περιπτώσεις που υφίσταται η επίδραση του φαινόμενου του 

εξευρωπαϊσμού στην πολιτική απασχόλησης. Οι μεταρρυθμίσεις στην πολιτική 

απασχόλησης των ευάλωτων ομάδων στα άκρα της αγοράς εργασίας τους μετανάστες 

και τους νέους, ως απόκριση στις συστάσεις του Συμβουλίου, καθώς και οι 

συμπεριφορικές αλλαγές των δρώντων στην περιφέρεια που επιδιώκουν αναβάθμιση 

του ρόλου τους αλλά και αναδεικνύουν το κρίσιμο ρόλο του ΕΚΤ (στρατηγικοί 

πόροι) στην ενίσχυση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης που προωθεί η ΕΣΑ, 

αποτέλεσαν τις περιπτώσεις όπου η ερευνητική μάς προσέγγιση ανέδειξε ως άξιες 

παρατήρησης. Η ανάλυση μας επιτρέπει να μιλήσουμε για έναν εξευρωπαϊσμό που 

εμπεριέχει στοιχεία αξιακού χαρακτήρα, λειτουργεί υπό το βάρος των ενωσιακών 

νορμών (συστάσεις) και εμπνέεται από τη λογική ενσωμάτωσης που διαπνέει την 

ΕΣΑ, αντανακλώντας τη γνωσιακή επίδραση της τελευταίας, από την οποία η 

εγχώρια πολιτική «δανείζεται» εργαλεία δημόσιας πολιτικής (κανονιστικοί πόροι) 
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στο πεδίο της απασχόλησης και τα οποία χρησιμοποιεί κάνοντας χρήση των 

στρατηγικών πόρων (ΕΚΤ). Φυσικά σε κάθε περίπτωση, το αποτέλεσμα τίθεται υπό 

τη διαδικασία διήθησης των εθνικών δομών και των στρατηγικών των δρώντων, 

ωστόσο μας δίνεται η δυνατότητα να διαπιστώσουμε επιβεβαίωση της δυνατότητας 

πρόκλησης μετασχηματισμών περιορισμένης φυσικά εμβέλειας χωρίς αναγκαστικά 

την ύπαρξη καταλυτών καταναγκαστικού χαρακτήρα. Η πραγματικότητα αυτή μας 

ωθεί στην εκτίμηση ότι οι αλλαγές ανταποκρίνονται στις αλλαγές πρώτου μεγέθους 

στην τυπολογία Schmidt (2002a), εστιάζοντας κατά βάση σε μια ανανέωση του 

προγράμματος πολιτικής, αφού ήδη ο ενεργητικός χαρακτήρας της πολιτικής 

απασχόλησης αποτελούσε παράδοση στο περιεχόμενο της πολιτικής απασχόλησης. 
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9. Συμπερασματικές διαπιστώσεις για τη μετά Λισσαβώνα 

εποχή 

 

Όλα τα ευρωπαϊκά κοινωνικά κράτη μοιράζονται τρία βασικά χαρακτηριστικά: (α) 

στο κανονιστικό επίπεδο, τη δέσμευση και την αποδοχή της έννοιας της κοινωνικής 

δικαιοσύνης, (β) στο γνωσιακό, την αναγνώριση ότι το ευρωπαϊκό κοινωνικό 

πρότυπο βασίζεται στην αποδοχή της ιδέας ότι η κοινωνική δικαιοσύνη συμβάλλει 

στην οικονομική αποτελεσματικότητα και την πρόοδο και (γ) την αποδοχή του 

υψηλού βαθμού οργάνωσης των συμφερόντων και της διαπραγμάτευσης ανάμεσα 

στην κυβέρνηση και τους κοινωνικούς εταίρους, ως βασικού τρόπου επίλυσης 

διαφορών στην οικονομική και κοινωνική πολιτική (Hemerijck and Eichorst 2008:1).  

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά τίθενται στη βάσανο της αμφισβήτησης από τη 

στιγμή που τα ευρωπαϊκά κράτη εισήλθαν στην εποχή της «μόνιμης λιτότητας», όρος 

που χρησιμοποιήθηκε από τους (Pierson (1998) και Taylor-Gooby (2002) και 

υποδηλώνει ότι στη νέα ιστορική φάση που διανύουμε η κοινωνική πολιτική 

βρίσκεται σε μια συστηματική έκθεση νέων περιορισμών και προβλημάτων στα 

οποία καλείται να βρει λύσεις και να επιτύχει στόχους.. Τα ευρωπαϊκά κοινωνικά 

κράτη τίθενται αντιμέτωπα με τρεις βασικές δέσμες προκλήσεων, ενώπιον των 

οποίων οι σχεδιαστές δημόσιας πολιτικής καλούνται να ανακατευθύνουν την 

προσπάθεια για ευημερία, να επανασχεδιάσουν τους θεσμούς και να επεξεργαστούν 

νέες αρχές κοινωνικής δικαιοσύνης: 

 

• ο διεθνής ανταγωνισμός στις αγορές αγαθών, υπηρεσιών και χρήματος προκαλεί 

με όρους Polanyi την ικανότητα αναδιανομής και τη δυνατότητα απο-

εμπορευματοποίησης του εθνικού κοινωνικού κράτους, που σύμφωνα με τους 

Scharpf και Schmidt (2000), αποδυναμώνουν τη δυνατότητα των εθνικών 

κοινωνικών κρατών να ελιχθούν. Η διεθνοποίηση της παραγωγής και της 

οικονομίας θέτει περιορισμούς στη μακροοικονομική διαχείριση, ενώ ο 

ανταγωνισμός του διεθνούς εμπορίου λειτουργώντας με τη λογική του 

μικρότερου κόστους «τιμωρεί» τα «γενναιόδωρα» κοινωνικά κράτη, 
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• η δημογραφική γήρανση του πληθυσμού, η μείωση των γεννήσεων, η είσοδος των 

γυναικών στην αγορά εργασίας, η μετάβαση από τη βιομηχανική οικονομία στην 

οικονομία των υπηρεσιών και οι αλλαγές στην οργάνωση της εργασίας 

συγκροτούν συνθήκες υψηλής «εσωτερικής» πίεσης. Δημιουργούν νέους 

κοινωνικούς κινδύνους και ανάγκες, νέες μορφές φτώχειας, κοινωνικού 

αποκλεισμού και παρωχημένων εξειδικεύσεων, συνθέτοντας συνθήκες μη 

απασχολησιμότητας και άτυπης εργασίας (Taylor-Gooby 2004), 

• η ωρίμανση των υψηλών παροχών κοινωνικής πολιτικής που σχεδιάστηκαν 

δεκαετίες νωρίτερα με μεταπολεμικούς όρους στους τομείς των συντάξεων και 

των επιδομάτων συναντιούνται με τις νέες ανάγκες και τους υπάρχοντες 

δημοσιονομικούς περιορισμούς, συγκροτώντας συνθήκες που καθιστούν 

οικονομικά δύσκολη την παροχή νέων κοινωνικών υπηρεσιών (Pierson 2001b).  

 

Εν όψει των εξωτερικών προκλήσεων της παγκοσμιοποίησης και των εσωτερικών 

πιέσεων του κοινωνικού κράτους, ο ΟΟΣΑ δημοσίευσε το 1994 τη Jobs Strategy,431 

ασκώντας δριμεία κριτική για την ύπαρξη διψήφιων ποσοστών ανεργίας στις μεγάλες 

ευρωπαϊκές οικονομίες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ιταλίας, που ανέρχονταν 

στο διπλάσιο συγκριτικά με το ποσοστό των ΗΠΑ, ενώ το επίπεδο απασχόλησης 

βρισκόταν δώδεκα ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα σε σχέση με τις τελευταίες. 

Στην κριτική του, ο ΟΟΣΑ θεωρούσε ότι τα γενναιόδωρα ευρωπαϊκά συστήματα 

κοινωνικής πρόνοιας με την υπερβολική προστασία της εργασιακής ασφάλειας, τις 

υψηλές κατώτατες απολαβές, τα μεγάλα επιδόματα ανεργίας, την υψηλή φορολογία 

και τον τριμερή κοινωνικό διάλογο, αφενός αύξαναν υπερβολικά το κόστος εργασίας 

σε άκαμπτες αγορές απασχόλησης και αφετέρου συγκροτούσαν θύλακες 

προστατευμένων εργαζόμενων αφήνοντας κοινωνικά εκτεθειμένες ευάλωτες 

κατηγορίες πληθυσμού νέοι, ηλικιωμένοι, γυναίκες και ανειδίκευτοι εργαζόμενοι. Η 

κριτική του έθετε τα ευρωπαϊκά κοινωνικά συστήματα ενώπιον του βασικού 

διλήμματος που βιώνουν οι σχεδιαστές πολιτικής απασχόλησης σήμερα, ισότητα στη 

λογική της ευημερίας ή αποτελεσματικότητα με όρους απασχόλησης. Οι συστάσεις 

επικεντρώνονταν στην εγκατάλειψη των επιδοματικών πολιτικών, στην απορρύθμιση 

της νομοθεσίας για την προστασία της απασχόλησης, στη μείωση των κατώτατων 

                                                 
431 OECD (1994), ‘The OECD Jobs Study’, Paris: Organisation for Economic Co-operation and 
Development. 
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απολαβών, στην αποκέντρωση των διαπραγματεύσεων και στη χαμηλότερη 

φορολογία (Hemerijck and Eichorst 2008). 

Τα ευρωπαϊκά κράτη, εντασσόμενα σε τροχιά μεταρρυθμίσεων από τις αρχές της 

δεκαετίας του 1990 με επίκεντρο την αγορά εργασίας αλλά και το ευρύτερο 

περιεχόμενο του κοινωνικού κράτους, υιοθέτησαν μεθόδους όπως τα κοινωνικά 

σύμφωνα, την ενεργητική προστασία, την ενεργό γήρανση με αποφυγή των πρόωρων 

συνταξιοδοτήσεων, τη μερική απασχόληση, τη δια βίου μάθηση, την ευελισφάλεια 

και την αρμονική συνύπαρξη εργασίας και οικογενειακής ζωής, αποδεικνύοντας ότι 

το ευρωπαϊκό κοινωνικό κράτος δεν ήταν τόσο «αμετακίνητο» όσο θεωρούσε ο 

Piesron (1998). 

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων, από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 μέχρι σήμερα 

παρατηρείται βελτίωση του δείκτη απασχόλησης και μείωση του ποσοστού ανεργίας, 

διατηρώντας όμως τις επιφυλάξεις σχετικά με το τελευταίο λόγω της υφιστάμενης 

παγκόσμιας οικονομικής κρίσης:432 (α) ο μέσος ενωσιακός όρος απασχόλησης των 

δεκαπέντε από το 60,7% του 1997 ανέρχεται στο 67,3% (65,9%, για την ΕΕ 27) (β) ο 

μέσος ενωσιακός όρος των δεκαπέντε αναφορικά με το ποσοστό απασχόλησης των 

γυναικών από το 50,8% του 1997 βρίσκεται στο 60,4% (59,1% για την ΕΕ 27) 

αγγίζοντας το στόχο της ΣτΛ, (γ) για τους ηλικιωμένους εργαζόμενους (55-64 ετών) ο 

μέσος ενωσιακος όρος των δεκαπέντε κυμαίνεται στο 47,4% από 36% του 1997 

(45,6% για την ΕΕ 27). 

Τα παραπάνω αποτελέσματα θα πρέπει να αναγνωστούν υπό το φως, αφενός μιας 

σύγκλισης και αφετέρου μιας βασικής πρόκλησης–αντίφασης που καλούνται τα 

ευρωπαϊκά κοινωνικά κράτη να διαχειριστούν. 

Η βελτίωση του επιπέδου απασχόλησης των κρατών μελών αποτελεί το σημείο 

σύγκλισης του περιεχομένου των νέων δημόσιων πολιτικών απασχόλησης 

ευρωπαϊκής έμπνευσης. Ως βασικές συνιστώσες των νέων πολιτικών αναδεικνύονται: 

οι αυστηρά στοχευμένες παρεμβάσεις στα άκρα της αγοράς στη λογική της 

ενεργοποίησης και της μείωσης των εξαρτήσεων από τις επιδοματικές πολιτικές, ο 

σχεδιασμός δράσεων και λήψης μέτρων βάσει των οποίων η απασχόληση να μπορεί 

να συνδεθεί με επαρκείς απολαβές και η αγορά εργασίας να αναπτύξει ευέλικτα 

χαρακτηριστικά, η ισόρροπη ανάπτυξη των στοιχείων ασφάλειας και ευελιξίας κατά 
                                                 
432 Eurostat 2009 Labour Market including (Labour Force Survey), Employment and Unemployment 
main tables 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/data/main_tables 
accessed 01.06.09 



 586

το πρότυπο του «χρυσού τριγώνου» της ευελισφάλειας της δανικής αγοράς εργασίας 

και η ενεργητική συμμετοχή των ηλικιωμένων εργαζόμενων στην αγορά εργασίας. 

Το ευρωπαϊκό εγχείρημα θέτοντας τα θέματα της ευημερίας και της απασχόλησης 

σε στενή διασύνδεση με την οικονομική ολοκλήρωση, ωθεί τους Leibfried και 

Pierson (2000) να μιλήσουν για ημι-κυρίαρχα κοινωνικά κράτη. Σε συνέχεια με τις 

αρχικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα ευρωπαϊκά κοινωνικά κράτη, η 

οικονομική ολοκλήρωση επαναπροσδιορίζει τα εθνικά συστήματα ρύθμισης της 

απασχόλησης και της κοινωνικής προστασίας, αφενός περιορίζοντας την αυτονομία 

των εγχώριων πολιτικών επιλογών και αφετέρου διανοίγοντας νέες ευκαιρίες 

προσδιορισμού ενός κοινού θεματολογίου και δυνατότητας ενός ενωσιακού 

συντονισμού στα θέματα κοινωνικής πολιτικής και πολιτικής απασχόλησης (Ferrera 

2008). 

Από τις αρχές του 1990 τα κράτη μέλη της Ένωσης εκτίθενται σε μια διπλή 

αντίφαση, αφενός οι αποφάσεις για τις οικονομικές πολιτικές λαμβάνονται στο 

ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ οι αρμοδιότητες της κοινωνικής πολιτικής και ειδικότερα της 

πολιτικής απασχόλησης παραμένουν στο εθνικό επίπεδο και αφετέρου οι οικονομικές 

πολιτικές υιοθετούν τη νεοκλασσική οικονομική προσέγγιση της προσφοράς ενώ οι 

εθνικές κοινωνικές πολιτικές κατά παράδοση συνδέονται με τις κεϋνσιανές 

προσεγγίσεις διαχείρισης της ζήτησης (Palier 2008). 

Η αντίφαση αυτή αποτέλεσε τον κινητήριο μοχλό για τη διείσδυση της έννοιας 

του εξευρωπαϊσμού στις μεταρρυθμίσεις του κοινωνικού κράτους. Η προοδευτική 

εξάρτηση του περιεχομένου των κοινωνικών μεταρρυθμίσεων από τις ενωσιακές 

μακροοικονομικές νόρμες, ώθησε τα κράτη μέλη να αποδεχθούν τη δυνατότητα της 

Ένωσης να τεθούν στο πλαίσιο των δράσεων της και τα θέματα κοινωνικής 

πολιτικής, υπό τη λογική μιας ήπιας διακυβερνητικής συνεργασίας. Οι ευρωπαϊκές 

στρατηγικές για τα θέματα της κοινωνικής πολιτικής δεν καθορίζουν το περιεχόμενο 

των μεταρρυθμίσεων, αλλά επεξεργάζονται προσανατολισμούς πολιτικών συμβατών 

με τα κεκτημένα της ενωσιακής πραγματικότητας (κοινό νόμισμα και ενιαία αγορά) 

που αποφασίζονται σε επίπεδο ενωσιακό (Palier 2008). 

 Η παρούσα μελέτη έθεσε στο ερευνητικό της πεδίο την αναγκαιότητα να 

μελετηθούν οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις του κοινωνικού κράτους λαμβάνοντας 

υπόψη την ενωσιακή συνιστώσα. Στο ερώτημα αν η αναφορά στην ΕΕ συνεισφέρει 

στην κατανόηση των εθνικών μεταρρυθμίσεων στο πεδίο της απασχόλησης, απαντά 

θετικά επιχειρώντας να προσδιορίσει την επίδραση των ενωσιακών διαδικασιών στις 
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αλλαγές αυτές και να απαντήσει στο «πώς». Δεν θεωρεί ότι η Ένωση είναι η 

αποκλειστική αιτία των αλλαγών, αλλά εκτιμά ότι η έρευνα για τις εθνικές 

μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να λάβει υπόψη της την Ένωση ως ενδιάμεση μεταβλητή 

που πλαισιώνει την αναγκαιότητα για επανασχεδιασμό του παραδείγματος πολιτικής 

απασχόλησης εν όψει των νέων προκλήσεων. 

Ακολουθώντας τη συλλογιστική των Radaelli και Pasquier (2006), η εγχώρια 

επίδραση της Ένωσης μπορεί να γίνει κατανοητή, αφενός ως στατική και 

αντανακλαστική τις άνωθεν πιέσεις για εναρμόνιση της νομοθεσίας και των 

προτύπων πολιτικής και αφετέρου ως δυναμική και δημιουργική λαμβάνοντας υπόψη 

τις ανεπίσημες νόρμες, την κοινωνικοποίηση, τη μάθηση και το ρόλο των ιδεών. 

Παράλληλα, ενσωματώνοντας την περιπλοκότητα των μηχανισμών της Ένωσης, η 

μελέτη υιοθέτησε τις συνθετικές αντιλήψεις της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης 

(Kohler-Koch, Eising 1999 Hooghe, Marks 2001) που σηματοδοτούν και τη 

μεταστροφή των ευρωπαϊκών σπουδών από τις μακροθεωρίες στη λειτουργική 

διάσταση της Ένωσης ως μηχανισμού καθημερινής διαχείρισης. Υπό αυτή τη λογική, 

η έννοια του εξευρωπαϊσμού χρησιμοποιείται για να αναλύσει τις δυναμικές 

επιδράσεις της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στα κράτη μέλη. 

Σε επίπεδο ορισμού, η παρούσα διατριβή απομακρύνθηκε από το γενικό πρότυπο 

του εξευρωπαϊσμού του κατάλληλου ή μη της προσαρμογής και των 

προσαρμοστικών πιέσεων, όπως το περιέγραψαν οι Green Cowles, Caporaso και 

Risse (2001) που θεωρούσε την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ως ανεξάρτητη μεταβλητή 

προκειμένου να ερμηνεύσει την επίδραση στο εσωτερικό των κρατών μελών και την 

προσαρμογή. Δύο υπήρξαν οι λόγοι της απομάκρυνσης, η συγκεκριμένη αντίληψη 

αφενός δεν λάμβανε υπόψη τις ανεπίσημες και τις μη δεσμευτικές διαδικασίες στην 

παραγωγή αποτελεσμάτων στο εσωτερικό και αφετέρου υιοθετούσε μια 

μονοδιάστατη προοπτική που απέδιδε στους εσωτερικούς δρώντες το ρόλο του 

εφαρμοστή. Αντ’ αυτού, ένας συνδυασμός των ορισμών Radaelli (2003a) και Λάβδα 

(2002, Lavdas 1997) αναδεικνύει καλύτερα τους τυπικούς και άτυπους κανόνες, 

καθώς και τη γνωσιακή διάσταση των δημόσιων πολιτικών δίνοντας την ευκαιρία να 

ενσωματωθούν στις εθνικές πολιτικές στοιχεία τα οποία δεν μπορούν να θεωρηθούν 

ότι στοιχειοθετούν άμεσες προσαρμοστικές πιέσεις.  

Υιοθετώντας ένα ευρύτερο πλαίσιο αναφοράς γύρω από την έννοια του 

εξευρωπαϊσμού όπως το περιέγραψαν οι Graziano και Vink (2006), Featherstone και 

Radaelli (2003a) και Radaelli (2003a,2003b), η έρευνα δεδομένης της φύσης των 
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θεμάτων της πολιτικής απασχόλησης έλαβε υπόψη, αφενός τη δυναμική 

αλληλεπίδραση από την κορυφή προς τη βάση και αφετέρου τους έμμεσους 

μηχανισμούς εξευρωπαϊσμού οριζόντιου και «ήπιου» χαρακτήρα, οι οποίοι δεν 

προϋποθέτουν την ύπαρξη μιας ολοκληρωμένης πολιτικής στο πλαίσιο των 

αποκλειστικών αρμοδιοτήτων της Ένωσης προκειμένου να εκδηλωθεί το φαινόμενο 

του εξευρωπαϊσμού. 

Παράλληλα με την έννοια του εξευρωπαϊσμού, η ερευνητική προσέγγιση 

υιοθέτησε και τη σκέψη ότι προκειμένου να αναλυθεί το περιεχόμενο των 

μεταρρυθμίσεων απασχόλησης του κοινωνικού κράτους θα πρέπει να ληφθεί υπόψη 

το γεγονός ότι οι μεταρρυθμίσεις δεν συντελούνται σε ένα κενό, αλλά οι θεσμικές 

ικανότητες, η ετερογένεια των σχεδιασμάτων της δημόσιας πολιτικής, τα διαφορετικά 

πολιτικά συστήματα λήψης απόφασης και παρέμβασης των συμφερόντων, συνθέτουν 

συνθήκες εθνικών ετεροτήτων και προσδιορίζουν διαφορετικές εθνικές τροχιές, 

γεγονός που συνεπάγεται και διαφορετικό τρόπο εφαρμογής των δημοκρατικών 

αρχών διακυβέρνησης (Λάβδας 2002). Η έννοια της θεσμικής εξάρτησης, όπως 

αναλύθηκε από τους Εsping-Andersen (1996), Ferrera Rhodes (2000), Pierson (1998), 

Scharpf και Schmidt (2000), συμφωνούσε στην ύπαρξη τουλάχιστον τριών 

διαφορετικών κατηγοριών μεταρρυθμίσεων που ανταποκρίνονται σε τρεις 

διαφορετικούς τύπους κοινωνικών κρατών (σκανδιναβικό, ηπειρωτικό και 

αγγλοσαξωνικό), με τους Ferrera (1996) και Rhodes (1996) να προσθέτουν ένα 

επιπλέον διακριτό τύπο κοινωνικού κράτους το μεσογειακό που μέχρι τότε 

εντασσόταν στο ηπειρωτικό. 

Οι παραπάνω τοποθετήσεις διαμόρφωσαν μια εκ των βασικών επιλογών της 

έρευνας, ότι ο εξευρωπαϊσμός δεν ισοδυναμεί αναγκαστικά με σύγκλιση και η 

απουσία σύγκλισης δεν ισοδυναμεί με απουσία αλλαγών, η δυνατότητα της 

διαφορετικότητας και της σύγκλισης αποτελούν εξίσου πιθανά ενδεχόμενα του 

εξευρωπαϊσμού. Κρίσιμο ρόλο στην ανάπτυξη του εξευρωπαϊσμού υπό την 

παραπάνω μορφή, αναλαμβάνουν οι εγχώριοι δρώντες, οι οποίοι απομακρύνονται 

από την αντίληψη που τους προσλαμβάνει ως παθητικούς και ενδιάμεσους 

παράγοντες και λειτουργούν ως τα προϋπάρχοντα σημεία αναφοράς που επηρεάζουν 

τις δομές πρόσληψης της ευρωπαϊκής πολιτικής (Λάβδας 2002:67). 

Ως πλαίσιο μελέτης των μεταρρυθμίσεων των πολιτικών απασχόλησης ορίστηκε 

το περιβάλλον λειτουργίας των νέων μορφών διακυβέρνησης, το οποίο αποτελεί και 

τον τρόπο εμπλοκής της Ένωσης στο πεδίο της Κοινωνικής Ευρώπης και της 
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πολιτικής απασχόλησης. Οι νέες μορφές διακυβέρνησης απομακρυνόμενες από την 

«παραδοσιακή» Κοινοτική μέθοδο (Dehousse 2008, Eberlein Kerwer 2004), αφορούν 

μηχανισμούς συντονισμού, οι οποίοι ενσωματώνουν μορφές συνεργασίας που 

βασίζονται στην επιθυμία των συμμετεχόντων να συμφωνήσουν, λαμβάνοντας υπόψη 

την εθνική ιδιαιτερότητα και την εμπειρία, ενώ τονίζουν τη γνωσιακή διάσταση 

(θέσπιση δεικτών ελέγχου, διάχυση γνώσης, αμοιβαία μάθηση, ανταλλαγή βέλτιστων 

πρακτικών).Η ΑΜΣ, αποτελεί την επιλογή μεθόδου εργασίας στο πεδίο των 

κοινωνικών πολιτικών, όπου κοινά προβλήματα ενυπάρχουν, αλλά οι ομοιόμορφες 

πολιτικές δεν αποτελούν πραγματοποιήσιμη επιλογή, ενώ ταυτοχρόνως υφίσταται 

υψηλός βαθμός αβεβαιότητας αναφορικά με το βέλτιστο τρόπο διαχείρισης. Ο 

υψηλός βαθμός διαφορετικότητας των εγχώριων δομών και των εθνικών 

μεταρρυθμίσεων στο πεδίο της απασχόλησης, σε συνδυασμό με τον εξίσου υψηλό 

βαθμό αβεβαιότητας των δεδομένων της κοινωνικής πολιτικής και ειδικότερα της 

πολιτικής απασχόλησης, ευνοεί την υιοθέτηση εργαλείων πολιτικής που βασίζονται 

στην αλληλοδιδακτική μέθοδο, η οποία ενσωματώνει τις αρχές της πολυεπίπεδης 

διακυβέρνησης, προωθεί το διάλογο, τέμνει τα παραδοσιακά όρια των πολιτικών και 

υιοθετεί μεθόδους τοπικού πειραματισμού που μπορούν να παράξουν καλύτερα 

αποτελέσματα από τις κοινοτικές οδηγίες ή άλλου είδους ομοιόμορφες λύσεις 

(Trubek and Mosher 2003b). Κατά το γράφοντα, η ΑΜΣ αποτελεί έκφραση σε 

επίπεδο εργαλείων πολιτικής, αυτού που ο Λάβδας (2002:77), περιγράφει ως 

χαρακτηριστικό της μετα-εθνικής ευρωπαϊκής πολιτικής, ήτοι αυξανόμενος 

κατακερματισμός σε υποκειμενικό και αντικειμενικό επίπεδο και αναζήτηση λύσεων 

στο επίπεδο των ευρωπαϊκών θεσμίσεων και της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής.  

Στο επίπεδο της πολιτικής απασχόλησης που εστίασε η έρευνά μας, η ΕΣΑ 

θεσπισμένη στο Κεφάλαιο για την Απασχόληση της Συνθήκης του Άμστερνταμ, 

αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα οριζόντιου εξευρωπαϊσμού και του ρόλου της 

Ένωσης στο συντονισμό θεμάτων πολιτικής απασχόλησης, σχεδιασμένου ώστε να 

αποτελεί περισσότερο καταλύτη αλλαγών και λιγότερο να επιβάλλει μεταρρυθμίσεις. 

Υπό την ΕΣΑ, και τηρουμένων των αρχών της επικουρικότητας και της 

αναλογικότητας, τα κράτη μέλη επαναπροσδιορίζουν τα κοινά προβλήματα 

απασχόλησης και αναπτύσσουν τις δικές τους πολιτικές απασχόλησης, εκθέτοντας 

αυτές στη «βάσανο» της ανάλυσης και παρακολούθησης. Με απουσία δεσμευτικών 

κυρώσεων, αλλά με την παρουσία των εννοιών της κοινωνικής μάθησης, της 

διάχυσης, της θέσπισης ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών ελέγχου, των μηχανισμών 
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αναφοράς και παρακολούθησης της προόδου, καθώς και εντοπισμού των βέλτιστων 

πρακτικών, τα κράτη μέλη επιχειρούν να πετύχουν κοινούς στόχους γύρω από την 

απασχόληση.  

Η ΕΣΑ ενσωματώνει πέντε βασικούς στόχους διακυβέρνησης: προώθηση της 

μάθησης, ενθάρρυνση του συντονισμού μεταξύ των κυβερνητικών επιπέδων, 

ολοκλήρωση και ενσωμάτωση διακριτών πεδίων πολιτικής, ενδυνάμωση της 

συμμετοχής και προώθηση της σύγκλισης επιτρέποντας όμως τη διαφορετικότητα 

(Mosher Trubek 2003a). Ταυτοχρόνως υιοθετώντας μια προσέγγιση που τονίζει την 

διάσταση της προσφοράς απασχόλησης στην αγορά εργασίας, στοχεύει στην αύξηση 

της απασχόλησης, θεωρώντας αυτή ως το βασικό μέσο για την επίτευξη υψηλού 

βαθμού απόδοσης της οικονομίας. Στη Σύνοδο της Λισσαβώνας 2000, τέθηκαν οι 

στοχεύσεις της πολιτικής απασχόλησης, οι οποίες συνίσταντο στην επίτευξη μέχρι το 

2010 συνολικού ποσοστού απασχόλησης 70%, ενώ για τις γυναίκες το ποσοστό 

προσδιορίστηκε στο 60%. Στη Σύνοδο της Στοκχόλμης 2001, η παραπάνω 

στοχοθεσία συμπληρώθηκε και από το στόχο για τους ηλικιωμένους εργαζόμενους 

(55-64 ετών) που ορίστηκε στο 50%.  

Η παραπάνω περιγραφή της μεθοδολογίας και της στοχοθεσίας αποκαλύπτει ένα 

συμβιβασμό, αλλά και μια υποκρύπτουσα προτεραιότητα. Αναφορικά με τον πρώτο, 

ο σχεδιασμός της ήπιας διακυβέρνησης που θέτει υπό τη λειτουργία της τα θέματα 

της απασχόλησης δεν αμφισβητεί την κυριαρχία των κρατών μελών, τα τελευταία 

διατηρούν την αυτονομία τους, ενώ η Επιτροπή διαμορφώνει πολιτικούς 

προσανατολισμούς μέσα από διαβουλεύσεις διακυβερνητικής έμπνευσης (Palier 

2008). Σχετικά με τη δεύτερη, η έμφαση στη διάσταση της προσφοράς της 

απασχόλησης και η ένταξη της ΑΜΣ στη ΣτΛ για την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα 

της ΕΕ, εντείνει τις ανησυχίες για υπερτίμηση της θεματικής που αφορά την 

ανταγωνιστικότητα και πρόσδεση των θεμάτων που συνδέονται με την κοινωνική 

πολιτική στη λογική του οικονομικού κόστους. 

Η ανάπτυξη της οριζόντιας διαδικασίας πολιτικής διακυβέρνησης στο πλαίσιο της 

πολιτικής απασχόλησης και η εμφάνιση στοιχείων οριζόντιου εξευρωπαϊσμού, 

επέβαλε στην ερευνητική μας προσέγγιση να λάβει υπόψη της δύο βασικές συνθήκες: 

(α) η αναζήτηση αλλαγών και προσαρμογών πρέπει να περιλαμβάνει και αδιόρατες 

επιδράσεις κοινωνικοποίησης ή ιδεατής σύγκλισης, που απομακρύνονται από 

«ορατές» ρυθμιστικές παρεμβάσεις–προσαρμογές, (β) η ενωσιακή επίδραση δεν 

περιορίζεται στην υιοθέτηση κοινών λύσεων, αλλά διευρύνεται και στην ύπαρξη 
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κοινών τάσεων και σύγκλισης στη βάση στοχεύσεων, αρχών και εργαλείων 

πολιτικής, που απορρέει από αυτό που οι Hemerijck και Visser (2003), περιγράφουν 

ως «πλαισιωμένη» διαδικασία της ΕΣΑ και οδηγεί σε συγκλίσεις υπό όρους. 

Στη διαδικασία ανίχνευσης των αλλαγών και σε πρώτο βαθμό, η μελέτη εντόπισε 

την κοινή τάση των ευρωπαϊκών κοινωνικών κρατών να υιοθετήσουν μεταρρυθμίσεις 

που θα καταστήσουν τα τελευταία «φιλικά προς την απασχόληση». Κεντρική ιδέα 

των πολιτικών απασχόλησης καθίσταται η έννοια της «ενεργοποίησης», με την 

αύξηση των ποσοστών απασχόλησης να εκτιμάται ότι αποτελεί τη βασική διέξοδο 

στο δημογραφικό πρόβλημα και στο πρόβλημα της ανεργίας, ανεξαρτήτως των 

εθνικών διαφορών στον τρόπο υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων (Clegg 2008).  

Η συνεισφορά της ΕΣΑ στην παραπάνω τάση είναι κατά βάση γνωσιακή, υπό την 

έννοια ότι η αυτή επαναπροσδιόρισε το ευρωπαϊκό πρόβλημα ανεργίας στη βάση της 

προώθησης της απασχόλησης, εισάγοντας ένα νέο εννοιολογικό πλαίσιο που 

απομακρύνεται από τη διαχείριση της ανεργίας. Ιδεολογικά, η νέα προσέγγιση 

προσδιορίζεται από ένα μεταβιομηχανικό πρότυπο πολιτικής απασχόλησης, το οποίο 

επιχειρεί να συνδεθεί με την οικονομία μέσα από την ατομική ενίσχυση των πολιτών 

με εργασιακές ικανότητες και τη γρηγορότερη αλλά και μακρύτερη παραμονή στην 

αγορά εργασίας. Στο νέο αυτό πρότυπο απασχόλησης η έννοια της ευλισφάλειας 

αποτελεί τη βασική συνιστώσα δύναμη. Η υιοθέτηση των στοχευμένων δράσεων, της 

ενεργού γήρανσης, της μερικής απασχόλησης, της διά βίου μάθησης, της ρυθμιστικής 

ευελιξίας, της ασφάλειας στην απασχόληση, της αρμονικής συνύπαρξης εργασίας και 

οικογενειακής ζωής, συνθέτουν ένα παράδειγμα δημόσιας πολιτικής που τουλάχιστον 

σε θεωρητικό επίπεδο επιχειρεί να αντιμετωπίσει τη μονοδιάστατη στη βάση της 

προσφοράς, νεοκλασική θεώρηση της οικονομίας. Η ΕΣΑ διαφοροποιούμενη από μια 

προσέγγιση τύπου «μία λύση για όλες τις καταστάσεις» και λαμβάνοντας υπόψη της 

την εθνική ετερογένεια, επιχειρεί να συγκροτήσει το πλαίσιο με το οποίο μπορεί να 

επηρεάσει τον τρόπο σκέψης των εθνικών σχεδιαστών.  

Σε δεύτερο βαθμό, έχοντας προσδιορίσει τα χαρακτηριστικά του οριζόντιου 

εξευρωπαϊσμού της ΕΣΑ, η έρευνα επέστρεψε στα αρχικά ερωτήματα της 

αλληλεπίδρασης. Ποιες είναι συνέπειες από την ανάπτυξη της «ήπιας» κοινωνικής 

διάστασης της Ένωσης στην εγχώρια διαδικασία της πολιτικής των τριών επιπέδων; 

Επηρεάζει η ΕΣΑ τα κράτη μέλη με παρόμοιο τρόπο και αν όχι πως ερμηνεύονται οι 

διαφορές μεταξύ τους;  
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Στο επίπεδο της διεθνούς βιβλιογραφίας και έρευνας η μελέτη εντόπισε τη 

διάσταση απόψεων που υφίσταται ως προς τις απαντήσεις που δίνονται στα 

παραπάνω ερωτήματα. Οι Radaelli (2003a) και Scharpf (2003), διατυπώνουν τη 

σκέψη ότι καθίσταται εύκολο για τα κράτη μέλη να αποφύγουν μέρος των ενωσιακών 

τους υποχρεώσεων, στο βαθμό που μπορούν να μετονομάζουν τις υπάρχουσες 

εγχώριες πολιτικές σε δράσεις ώστε να συμμορφώνονται με τις κατευθύνσεις, άλλοι 

ερευνητές θέτουν εν αμφιβόλλω την αποτελεσματικότητα της μεθόδου (Hatzopoulos 

2007, Idema and Κeleman 2006), ενώ η Falkner (2006), τονίζει τη μη ύπαρξη 

ικανοποιητικών αναφορών για τον τρόπο που αναπτύσσεται η εγχώρια διαδικασία 

του εξευρωπαϊσμού μέσω ΑΜΣ. Στον αντίποδα της παραπάνω πρόσληψης, ερευνητές 

εκτιμούν ότι υφίστανται ενδείξεις επίδρασης (Zeitlin and Pochet, 2005, Heidereich 

and Bischoff 2008, Heidenreich and Zeitlin 2009), στη βάση της διάχυσης της 

πληροφορίας, της μίμησης, της διαβούλευσης και της δικτύωσης. 

Η υφιστάμενη διάσταση παρατηρείται εξαιτίας του μη δεσμευτικού χαρακτήρα 

και των ρυθμίσεων της ΕΣΑ και του υψηλού βαθμού ελευθερίας των εθνικών 

σχεδιαστών. Οι κατευθύνσεις της ΕΣΑ περιορίζονται στο να προσδιορίζουν τι μπορεί 

να θεωρηθεί ως «καλό» στοιχείο για μια πολιτική, είτε προτείνοντας 

προσανατολισμούς δημόσιας πολιτικής είτε εντοπίζοντας βέλτιστες πρακτικές. Η 

Ένωση αποτελεί ένα πεδίο διαβουλεύσεων που συνεισφέρει στην κοινή αντίληψη των 

προβλημάτων και των λύσεων τους προωθώντας ένα εναρμονισμό, ο οποίος όμως δεν 

είναι θεσμικά δεσμευτικός αλλά αξιακός και γνωσιακός (Bruno Jaquot Mandin 2006). 

Η μελέτη στην εμπειρική ανάλυση που ανέπτυξε, διέκρινε τη δυνατότητα της 

ΕΣΑ να λειτουργήσει ως παράγοντας επίδρασης στις εγχώριες πολιτικές 

απασχόλησης. Η ΕΣΑ και η ΑΜΣ αποτελούν εργαλειακή προσέγγιση βελτίωσης της 

διακυβέρνησης που ξεπερνά τα στενά όρια της αξιολόγησης και της διακρατικής 

σύγκρισης εμπειριών εφαρμογής και διευρύνεται με όρους αλλαγής σχημάτων και 

προσλήψεων, προσφέροντας γνωσιακούς, κανονιστικούς και στρατηγικούς πόρους 

στα κράτη μέλη (Heidenreich and Bischoff 2008).  

Η παραπάνω διαπίστωση προέκυψε μεθοδολογικά από την επιχειρούμενη 

σύνδεση των δικτύων που συνεισφέρουν στη διακρατική μάθηση (επιστημικές 

κοινότητες) και της «πολιτισμικής» διάστασης του ιστορικού θεσμισμού (Hall and 

Taylor 1996), που βασίζεται στην ανάλυση με άξονα το διάλογο και εστιάζει στην 

επίδραση των θεσμικών αλλαγών της ΕΣΑ (Zeitlin 2005b, Zeitlin and Sabel 2007), με 

βασική ουσία «συγκόλλησης» την εγχώρια θεσμική δομή. Τα εθνικά καθεστώτα 
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απασχόλησης αποτελούν το μέσο που θα ορίσει τη διάταξη της ΕΣΑ στον εθνικό 

χώρο και τις σχετικές με αυτή μεταρρυθμίσεις. Η ΕΣΑ, ναι μεν πλαισιώνει γνωσιακά 

την εθνική δημόσια συζήτηση για την «ενδεδειγμένη» πολιτική απασχόλησης, αλλά ο 

ρόλος των θεσμικών παραδόσεων καθορίζει το δείκτη του εξευρωπαϊσμού. Υπό αυτή 

τη λογική, η θεώρηση της στρατηγικής διάστασης της εγχώριας θεσμικής δομής ως 

ανεξάρτητης μεταβλητής καθίσταται ως αναπόφευκτο συμπέρασμα (Heidenreich and 

Bischoff 2008). Τα εθνικά καθεστώτα απασχόλησης προσλαμβάνονται ως σύνθετες 

περιπτώσεις, όπου η εθνική εφαρμογή της ΕΣΑ σε μεγάλο βαθμό επηρεάζεται και 

δομείται από την προϋπάρχουσα θεσμική τάξη. Σε αυτό το πλαίσιο ανεξάρτητης 

μεταβλητής (εγχώριες θεσμικές δομές, ΕΣΑ) και εξαρτημένης (εξευρωπαϊσμός), 

λαμβάνονται υπόψη ως μεταβλητές συνθήκης (α) το επίπεδο του κοινωνικού 

κράτους, (β) ο βαθμός αποκέντρωσης και αυτόνομης δράσης του υπό-εθνικού 

επιπέδου και (γ) η εμπειρία σε συνεργατικές διαδικασίες. Τελικό προϊόν αυτής της 

διαδικασίας είναι ένας εξευρωπαϊσμός του οποίου τα εξειδικευμένα χαρακτηριστικά 

καθορίζουν και το περιεχόμενό του αξιακό ή επιχειρησιακό. Η μεθοδολογία αυτή 

επιτρέπει αφενός τον προσδιορισμό των εθνικών αλλαγών, τη συμπερίληψη ενός 

αντικειμένου πολιτικής και την επαναδιαμόρφωση της δημόσιας πολιτικής και 

αφετέρου την ερμηνεία των διαφοροποιήσεων που μπορούν να παρατηρηθούν στην 

πορεία των εγχώριων μεταρρυθμίσεων προσφέροντας μας τη δυνατότητα να 

εντοπίσουμε και το βαθμό αλλαγής σύμφωνα με την σχετική τυπολογία του Schmidt 

(2002a). 

Η μελέτη, ως πεδίο εμπειρικής έρευνας επέλεξε τα εθνικά παραδείγματα της 

Σουηδίας και της Ιταλίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι αντιπροσωπεύουν διαφορετικό 

τρόπο ανάπτυξης κοινωνικού κράτους, διαθέτουν διαφορετικό βαθμό συμβατότητας 

με τις ενωσιακές πολιτικές και έχουν αναπτύξει κατά τρόπο διαφορετικό τη θεσμική 

οργάνωση της αγοράς εργασίας. Η έρευνα στα εθνικά παραδείγματα ακολούθησε 

σχηματικά δύο οδούς, στη πρώτη αναλύθηκαν οι εθνικές πολιτικές απασχόλησης και 

στη δεύτερη η εθνική οργάνωση της ΕΣΑ και ο τρόπος διάδρασης της τελευταίας με 

το εγχώριο περιβάλλον. 

Μελετώντας τις πολιτικές απασχόλησης της Σουηδίας και της Ιταλίας, 

διαπιστώσαμε την έμφαση στις ενεργητικές πολιτικές και λαμβάνοντας υπόψη τις 

εθνικές ιδιαιτερότητες μπορέσαμε να διακρίνουμε την ύπαρξη τεσσάρων βασικών 

τάσεων: 
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• την αυξανόμενη τάση για στοχευμένη και εξατομικευμένη δράση,  

• την αυξανόμενη χρήση εργαλείων πολιτικής με στόχο τη γρήγορη ενσωμάτωση 

στην αγορά εργασίας (ατομικοί σύμβουλοι, θέσεις απασχόλησης που συνδυάζουν 

κατάρτιση και εργασιακή εμπειρία, επιδοτήσεις θέσεων απασχόλησης),  

• την αυξανόμενη χρήση κυρώσεων και εξάρτησης χορήγησης επιδομάτων με 

συγκεκριμένες υποχρεώσεις,  

• την υιοθέτηση της «συμβασιοποίησης» ως βάσης για τη δόμηση και τη 

νομιμοποίηση των παρεμβάσεων καθώς και χρήση του όρου «κατάλληλη» 

εργασία. 

 

Οι παραπάνω τάσεις, στην ουσία καταδεικνύουν την ύπαρξη δύο αντιφατικών 

φαινόμενων, αφενός της προώθησης των ευέλικτων επιλογών που ανταποκρίνονται 

στις ατομικές ανάγκες και αφετέρου τον αυξανόμενο ρόλο των κυρώσεων και του 

καταναγκαστικού χαρακτήρα στα κίνητρα που δίδονται στους ανέργους προς 

εργασία.  

Αναλύοντας το τρόπο που οργανώνεται η ΕΣΑ στα εθνικά σχήματα απασχόλησης 

θέσαμε τέσσερα βασικά ερωτήματα: «τι» εξευρωπαΐζεται, «πώς» εξευρωπαΐζεται, 

«πόσο» εξευρωπαΐζεται και «τι είδους» εξευρωπαϊσμός προκύπτει στο εκάστοτε 

εθνικό σχήμα. 

Σε επίπεδο γενικών διαπιστώσεων, η μελέτη των εθνικών παραδειγμάτων μας 

έδωσε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε ότι οι εθνικοί σχεδιαστές αντιλαμβάνονται το 

ρόλο της ΕΣΑ ως το γενικό πλαίσιο αναφοράς, ενώ η απόφαση για αλλαγή στην 

εγχώρια πολιτική απασχόλησης και η ευθυγράμμισή της με τις ενωσιακές νόρμες ως 

μια διαδικασία εθελοντικού χαρακτήρα. Η ΕΣΑ επιχειρώντας μια ολοκληρωμένη 

προσέγγιση στα θέματα της πολιτικής απασχόλησης οδήγησε σε ένα αναβαθμισμένο 

συντονισμό Υπουργείων και δομών, είτε ευρύτερο (περίπτωση Ιταλίας) είτε 

περιορισμένο (Σουηδία). Διαπιστώθηκε ότι υφίσταται έστω και σε ατελή μορφή ένας 

κάθετος συντονισμός μεταξύ εθνικού, περιφερειακού και τοπικού επιπέδου, αν και η 

συμμετοχή των εκτελεστικών φορέων στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της 

ΕΣΑ σε κάθε περίπτωση θα μπορούσε να είναι πιο συστηματική, με δεδομένη την 

αναλογική σχέση που διέπει το βαθμό αποτελεσματικότητας με το βαθμό 

ενσωμάτωσης. Αν και παρατηρήθηκε ότι ΕΣΑ δεν μπορεί από μόνη της να 

μεταβάλλει τη θεσμική δομή στα θέματα απασχόλησης προκαλώντας άμεσες 
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αλλαγές, ωστόσο μπορεί να δώσει την ευκαιρία σε σχετικά αδύναμους δρώντες να 

κινητοποιηθούν (Σουηδία, τοπικό επίπεδο) και σε σχετικά ισχυρούς να 

νομιμοποιήσουν τις μεταρρυθμιστικές τους πρωτοβουλίες στο όνομα της Ένωσης 

(Ιταλία). Η διαδικαστική φύση της ΕΣΑ, σε συνδυασμό με τους μηχανισμούς 

περιοδικής παρακολούθησης, δίνει τη δυνατότητα ενεργοποίησης εσωτερικών 

δρώντων, είτε μέσω άσκησης πίεσης στους εθνικούς σχεδιαστές να ενσωματώσουν 

τις επιλογές τους στις νέες ιδέες και το ενωσιακό πλαίσιο αναφοράς, είτε παρέχοντας 

σε αυτούς νέα εργαλεία πολιτικής όπως τα ΕΣΔ/ΕΜΠ και τα Τοπικά Σχέδια Δράσης, 

των οποίων αν και η αξία ως βασικών εργαλείων διαμόρφωσης πολιτικής είναι 

περιορισμένη, ωστόσο δίνουν τη δυνατότητα ολοκληρωμένης προσέγγισης των 

υπαρχουσών πολιτικών και αυξημένου διυπουργικού συντονισμού μέσω της 

συμμετοχής που απαιτείται. 

Οι διαδικασίες της θέσπισης ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών ελέγχου και της 

περιοδικής παρακολούθησης, αποτελούν τα μέσα που διατηρούν σε «εγρήγορση 

λογοδοσίας» τα κράτη μέλη και τα οποία συχνά χρησιμοποιούνται ως μέσα 

αιτιολόγησης και νομιμοποίησης των εθνικών μεταρρυθμίσεων (Ιταλία). Παράλληλα, 

η γνωσιακή επίδραση της ΕΣΑ γίνεται προφανής στο βαθμό που εισάγεται στο 

λεξιλόγιο της εγχώριας δημόσιας πολιτικής η εργαλειακή μεθοδολογία της ΕΣΑ 

(απασχολησιμότητα, επιχειρηματικότητα, προσαρμοστικότητα, ίσες ευκαιρίες). 

Κατά βάση, οι εθνικές κυβερνήσεις ακολουθούν μια στρατηγική στα θέματα της 

πολιτικής απασχόλησης, με την οποία επιχειρούν να κρατήσουν απόσταση τόσο από 

την Ένωση όσο και από τους εγχώριους δρώντες, της οποίας η δυναμική εμβέλεια 

εξαρτάται από δύο βασικές συνθήκες, το βαθμό αντίληψης των εγχώριων δρώντων 

ότι επηρεάζονται από την ΕΣΑ και το βαθμό στρατηγικής χρήσης των πόρων του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και της σύνδεσής του με τους στόχους της ΕΣΑ.  

Η ΕΣΑ επηρεάζει τις εγχώριες διαδικασίες της πολιτικής απασχόλησης 

παρέχοντας ιδεολογικό πλαίσιο αναφοράς και ανοίγοντας ευκαιρίες συμμετοχής. Η 

παρούσα έρευνα μπόρεσε να διακρίνει τεσσάρων ειδών ενωσιακές επιδράσεις στην 

πορεία των εθνικών μεταρρυθμίσεων : 

 

(α) πειθώ, μέσω της διαλεκτικής της Ένωσης στα θέματα της απασχόλησης που 

επηρεάζει τον τρόπο σκέψης των εθνικών σχεδιαστών και αλλάζει τα εθνικά 

θεματολόγια,  
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(β) πολιτική, μέσω της ενίσχυσης και παροχής νομιμοποίησης στις υπάρχουσες 

εθνικές αποφάσεις,  

(γ) μαθησιακή, μέσω της διάχυσης των εθνικών εμπειριών και των βέλτιστων 

πρακτικών  

(δ) συμβολική, μέσω παροχής επιπλέον νομιμοποίησης πρωτοβουλιών στα κράτη 

μέλη που η πολιτική τους αποτελεί πρότυπο για τα άλλα όπως για παράδειγμα στη 

Σουηδία ή τη Δανία 

 

Παρατηρήσαμε ότι η ΕΣΑ δεν οδήγησε σε αντικατάσταση των υπαρχόντων 

θεσμών, με αποτέλεσμα να μην υφίσταται αλλαγή τρίτου βαθμού στο παράδειγμα 

δημόσιας πολιτικής απασχόλησης σύμφωνα με την τυπολογία Schmidt (2002a), η 

οποία θα συνεπαγόταν ριζική αλλαγή ιδεών, πολιτικών πρακτικών και θεσμών. Η 

εσωτερίκευσή της επίδρασης της ΕΣΑ γίνεται κατά βάση με όρους διευθέτησης, 

εντός των υπαρχουσών δομών, αν και η έρευνα έδειξε και την ύπαρξη 

αναδιάρθρωσης των ίδιων των θεσμών (Ιταλία). Υπό αυτή τη λογική, η διαδικαστική 

και η θεσμική καινοτομία της ΕΣΑ στο εσωτερικό παρουσιάζεται εξαιρετικά 

περιορισμένη, με την αποτελεσματικότητα της να εξαρτάται από τον τύπο του 

κοινωνικού κράτους, τις διανεμητικές ικανότητες του, το βαθμό αποκέντρωσης ή μη 

των θεμάτων πολιτικής απασχόλησης, τις εγχώριες πολιτικές προτεραιότητες, το 

βαθμό οργάνωσης των εγχώριων δρώντων και τον τρόπο που χρησιμοποιούν οι 

τελευταίοι την ΕΣΑ ως δομή ευκαιρίας.  

Οι παραπάνω παρατηρήσεις στην ουσία αποδεικνύουν ότι η προσέγγιση από την 

κορυφή προς τη βάση σε δράσεις των οποίων ο χαρακτήρας του συντονισμού είναι 

«ήπιος» έχει όρια που αγγίζουν τις υπάρχουσες εθνικές δομές. Οι κατευθύνσεις, οι 

συστάσεις και η πίεση μέσω της περιοδικής αξιολόγησης γίνονται σημαντικά 

εργαλεία πολιτικής, στο βαθμό που χρησιμοποιούνται από τους εγχώριους δρώντες. 

Σε κάθε περίπτωση όμως, ασκούν το ελάχιστο της πίεσης στο βαθμό που τίθεται 

εκτός λογικής και πιθανοτήτων, η προώθηση ενεργειών που αντιβαίνουν το πνεύμα 

των ενωσιακών νορμών, όπως για παράδειγμα αύξηση των εισφορών των νέων 

εργαζόμενων ή πολιτικές που ευνοούν τις διακρίσεις ανδρών και γυναικών.  

Εύστοχα παρατηρείται από τους Trubek και Mosher (2003b:84), ότι η ΕΣΑ δεν 

αποτελεί το τελικό προϊόν μιας ενδελεχούς εξέτασης όλων των εναλλακτικών, αλλά 

το αποτέλεσμα μια διευθέτησης με πραγματιστικούς όρους περιορισμένης 
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αρμοδιότητας, ρυθμιστικού πεδίου και έλλειψης ενιαίων λύσεων. Ο Barbier 

(2004:22), παρατηρεί: 

 

Αυτή η διαδικασία θα πρέπει να θεωρηθεί ως συνοδευτική παρά ως 

βαθιά τροποποιητική των βασικών δομών και της ουσίας των εθνικών 

κοινωνικών πολιτικών και πολιτικών απασχόλησης, οι οποίες 

παραμένουν διαφοροποιημένες υπό όρους των αποτελεσμάτων (μορφές 

αναδιανομής, ανισότητες, επιδόσεις πολιτικής) και των αξιακών 

συστημάτων πάνω στα οποία βασίζονται. 

 

Κλειδί για την προώθηση των μεταρρυθμίσεων που επιδιώκει η ΕΣΑ αποτελεί η 

κινητοποίηση των εγχώριων δρώντων. Η τελευταία παρατήρηση συνδέεται άμεσα με 

το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, το οποίο θεωρείται ως το βασικό 

χρηματοδοτικό μέσο για την ΕΣΑ, αλλά ταυτοχρόνως και το κίνητρο για την 

κινητοποίηση των δρώντων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Παρατηρήθηκε 

αυξανόμενη συμμετοχή των περιφερειών με στόχο τη χρήση πόρων του Ταμείου, 

όπου οι εθνικές πολιτικές το επέτρεπαν (Ιταλία), ή υπήρχε διάθεση για αναβάθμιση 

του ρόλου, όπου οι πολιτικές ήταν πιο κεντρικά σχεδιαζόμενες (Σουηδία). Σε κάθε 

περίπτωση, η εκτεταμένη χρήση των πόρων του ΕΚΤ οδηγεί σε συνθήκες έμμεσου 

εξευρωπαϊσμού με δεδομένο ότι η χρήση των πόρων συνδέεται με τη στοχοθεσία της 

ΕΣΑ. 

Στο εθνικό παράδειγμα της Ιταλίας, η ΕΣΑ και οι αλλαγές που σχεδιάστηκαν 

προωθήθηκαν μέσα από δύο βασικές κατευθύνσεις, τη συγκρότηση μιας ευέλικτης 

αγοράς εργασίας και την περιφεριοποίηση των Δημοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης. 

Αναφορικά με την πρώτη κατεύθυνση, στο εγχώριο επίπεδο η ΕΣΑ παρέχοντας 

γνωσιακούς, κανονιστικούς και στρατηγικούς πόρους στους εγχώριους δρώντες, 

υποστηρίχτηκε από μια επιστημική κοινότητα εμπειρογνωμόνων με οικονομικούς 

προσανατολισμούς. Η ομάδα αυτή λειτούργησε εντός του Υπουργείου Απασχόλησης 

και έκανε ευρεία χρήση της ΕΣΑ ως μέρος της επιχειρηματολογίας της προκειμένου 

να προχωρήσει σε αυτό που θεωρούσε άρση των αγκυλώσεων της αγοράς εργασίας. 

Οι στόχοι της ΣτΛ τονίστηκαν προκειμένου να δικαιολογηθεί η αναγκαιότητα των 

μεταρρυθμίσεων. Οι ιδέες της ΕΣΑ οδήγησαν όμως σε έναν μερικό 

αναπροσανατολισμό της πολιτικής απασχόλησης, αφού αυτές εφαρμόσθηκαν κατά 

βάση ενισχύοντας μόνο την ευελιξία, αφήνοντας την έτερη έννοια της ευλισφάλειας 
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την ασφάλεια να υπολείπεται. Η ευελιξία στην αγορά εργασίας ενισχύθηκε αισθητά 

με την εισαγωγή σε μεγάλο βαθμό των άτυπων μορφών απασχόλησης, κυρίως στα 

άκρα της αγοράς εργασίας. Ο ρόλος των τρεχουσών πολιτικών προτεραιοτήτων της 

κυβέρνησης διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο ως προς το πώς «μεταφράζονται» οι 

γνωσιακές αναφορές της ΕΣΑ, ενώ ταυτοχρόνως υπήρξε στρατηγική χρήση της 

τελευταίας προκειμένου να προωθηθούν οι σχεδιαζόμενες μεταρρυθμίσεις. 

Αναφορικά με τη δεύτερη κατεύθυνση, η περιφεριοποίηση των Υπηρεσιών 

Απασχόλησης ανάδειξε το καίριο ρόλο του ΕΚΤ και της δυνατότητας του να 

«επιβάλλει» συνθήκες έμμεσου εξευρωπαϊσμού αξιακού χαρακτήρα, λαμβάνοντας 

υπόψη ότι οι πόροι του συνδέονται με τις στοχεύσεις της ΕΣΑ. Ωστόσο, οι 

υπάρχουσες περιφερειακές διαφορές μεταξύ Βορρά και Νότου αποτελούν τροχοπέδη 

σε μια ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη και συνακόλουθα μια ευοίωνη προοπτική της 

απασχόλησης, κατάσταση που επιδεινώνεται από τις θεσμικές ανεπάρκειες των 

περιφερειών που διαφοροποιούν και τις δυνατότητες χρήσης των πόρων του ΕΚΤ, 

υπονομεύοντας ακόμη περισσότερο το δίπτυχο της απασχόλησης, ευελιξία και 

ασφάλεια σε βάρος της δεύτερης. Δεν παρατηρήσαμε μείωση της κοινωνικής 

κατάτμισης στην αγορά εργασίας που αποτελούσε και βασικό χαρακτηριστικό της 

ιταλικής περίπτωσης προ ΕΣΑ. Αξιολογώντας τα διαθέσιμα στοιχεία, διαπιστώσαμε 

ότι το εθνικό παράδειγμα της Ιταλίας παρουσιάστηκε ευεπίφορο στο να υιοθετήσει 

σχήματα ενός επιχειρησιακού εξευρωπαϊσμού στη βάσει κυρίως ρυθμίσεων 

απελευθέρωσης της αγοράς εργασίας, υπό το βάρος τριών βασικών συνιστωσών 

δυνάμεων: (α) των προσταγμάτων που θέτει το Σύμφωνο Σταθερότητας, (β) της 

αρχής της «ήσσονος» διαδρομής που ανταποκρίνεται κατά μερικό τρόπο στο πρότυπο 

της ΕΣΑ και θεωρητικά απαντά στην πρόκληση του ανταγωνισμού και (γ) των 

συγκυριακών εσωτερικών πολιτικών προτεραιοτήτων με το μικρότερο οικονομικό 

κόστος. Η υπάρχουσα εσωτερική και θεσμική δομή λειτουργεί ως ο παράγοντας που 

θα καθορίσει και το τελικό αποτέλεσμα του εξευρωπαϊσμού. Υπό αυτά τα δεδομένα, 

θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για αλλαγή δευτέρου βαθμού στο παράδειγμα 

πολιτικής απασχόλησης, με επαναπροσδιορισμό της πολιτικής συζήτησης και του 

προγράμματος της πολιτικής απασχόλησης, αλλαγή της οποίας το εύρος τελεί σε 

συνάρτηση από την εγχώρια θεσμική διευθέτηση και πρόσληψη. 

Στο εθνικό παράδειγμα της Σουηδίας, η ΕΣΑ και η πολιτική απασχόλησης 

αναπτύσσεται υπό δύο βασικά χαρακτηριστικά, αφενός της κεντρικά κατευθυνόμενης 

πολιτικής απασχόλησης, που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη δυνατότητα συμμετοχής 
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στις διαδικασίες της ΕΣΑ και αφετέρου της εξάρτησης της εσωτερίκευσης της ΕΣΑ 

από τις εθνικές δομές ενισχύοντας κατά βάση αυτούς που ήδη έχουν ενισχυμένη θέση 

στα θέματα της απασχόλησης. Η ΕΣΑ παρέχει κατά βάση στρατηγικούς πόρους και 

κανονιστικούς πόρους, ενώ η εθνική κυβέρνηση έχοντας ήδη μια πολιτική 

απασχόλησης που σε μεγάλο βαθμό ευθυγραμμίζεται με την ΕΣΑ της οποίας μάλιστα 

λειτούργησε και ως προπομπός, επιχειρεί όπως περιγράφει και η Vifell (2009), να 

ισορροπήσει ανάμεσα σε δύο καταστάσεις, να συμμορφωθεί προς τις ενωσιακές 

υποχρεώσεις βάσει της ΕΣΑ και να κρατήσει σε απόσταση τον ευρωπαϊκό 

παράγοντα, ώστε να διατηρήσει ζωτικό χώρο στο εσωτερικό που θα επιτρέπει 

ελευθερία κινήσεων στους εγχώριους δρώντες. Για να υλοποιήσει την παραπάνω 

στόχευση, η σουηδική πλευρά προσλαμβάνει την ΕΣΑ ως εργαλείο πολιτικής μέσα 

από τις αδυναμίες της και υιοθετεί τη στρατηγική της τυπικής εναρμόνισης και αυτή 

που περιγράφει η Vifell (2009) ως στρατηγική της «αποσύνδεσης». Η στρατηγική της 

τυπικής εναρμόνισης, αναπτύσσεται στην τυπική συμμόρφωση προς τις διαδικαστικές 

ακολουθίες της ΕΣΑ, οι οποίες είναι περισσότερο συμβολικού χαρακτήρα όπως για 

παράδειγμα η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων. Η στρατηγική της 

«αποσύνδεσης» εντοπίζεται στον περιορισμένο κύκλο των ατόμων του στενού 

κρατικού πυρήνα που διαχειρίζονται τα θέματα της ΕΣΑ, στην ισχνή διασύνδεση της 

ΕΣΑ με τους εκτελεστές της εθνικής πολιτικής απασχόλησης, στη μη αναφορά της 

ΕΣΑ σε δράσεις και πρωτοβουλίες οι οποίες προβάλλονται ως αποφάσεις 

αποκλειστικά εθνικού χαρακτήρα και στον περιορισμένο ρόλο των κοινωνικών 

εταίρων και του τοπικού επιπέδου στη διαμόρφωση του ΕΜΠ. Οι παραπάνω τακτικές 

συνθέτουν ένα τοπίο όπου οι αλλαγές γίνονται δυσδιάκριτες χωρίς όμως αυτό να 

σημαίνει ότι δεν υφίστανται. Το υψηλό επίπεδο του κοινωνικού κράτους, η αποφυγή 

συγκρούσεων και η επιθυμία για διατήρηση της υψηλής ποιότητας παρεχομένων 

υπηρεσιών, αποτρέπει αποδομητικές αλλαγές γεγονός που σε συνδυασμό με τη 

συμμόρφωση προς τις νόρμες της ΕΣΑ ώστε να μειώνονται οι πιέσεις και να 

διατηρείται το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας ως υπόδειγμα για τις άλλες, ευνοεί 

ολοκληρωμένες μεταρρυθμίσεις που ακολουθούν τη βέλτιστη διαδρομή και 

αναπτύσσουν ισόρροπα της έννοιες της ευελιξίας και της ασφάλειας. Η γνωσιακή 

επίδραση της ΕΣΑ ενεργοποιείται στη διάσταση της ενσωμάτωσης στην αγορά 

εργασίας των ευάλωτων κατηγοριών των νέων και των μεταναστών, επιτρέποντας 

στον ερευνητή να μιλήσει για στοιχεία ενός εξευρωπαϊσμού αξιακού χαρακτήρα, με 

τη εθνική πολιτική απασχόλησης να αναπτύσσει την προσέγγισή της στη βάση της 
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οριζόντιας ενσωμάτωσης και εργαλειακά να «δανείζεται» μεθόδους από την ΕΣΑ. 

Παράλληλα, η αξιακή αναφορά του εξευρωπαϊσμού εμπλουτίζεται και από τη 

δυναμική αντίληψη περί συμμετοχής του τοπικού και περιφερειακού επιπέδου, το 

οποίο αφενός επιχειρεί να αναβαθμίσει το ρόλο του στην πολιτική απασχόλησης 

αντιμετωπίζοντας της ΕΣΑ ως δομή ευκαιρίας για διεκδικήσει συμμετοχή και να 

προχωρήσει σε πρωτοβουλίες, και αφετέρου προσανατολίζει τις δράσεις του προς το 

ΕΚΤ, εννοώντας μια έμμεση ευθυγράμμιση με τις στοχεύσεις της ΕΣΑ. Σε κάθε 

περίπτωση όμως, θα πρέπει να τονίσουμε ότι η ΕΣΑ δεν μπόρεσε να μεταβάλει το 

κεντρικό χαρακτήρα της πολιτικής απασχόλησης, ούτε να αλλάξει τις θεσμικές δομές, 

αλλά διευθετείται εντός αυτών. Συνέπεια αυτής της συμπερασματικής παρατήρησης 

αποτελεί η διαπίστωση ότι η αλλαγή στο παράδειγμα της πολιτικής απασχόλησης 

είναι πρώτου βαθμού, εντοπιζόμενη σε μια ανανέωση της πολιτικής και του 

προγράμματος απασχόλησης κατά βάση εργαλειακού χαρακτήρα, αφού η 

εξεταζόμενη εθνική περίπτωση ήδη έχει στον πυρήνα της την αντίληψη των 

ενεργητικών πολιτικών. 

Αν και παρατηρήθηκαν δύο διαφορετικές εγχώριες μεταρρυθμιστικές 

προσπάθειες, γεγονός που σε πρώτο βαθμό αποτρέπει την προσπάθεια γενικών 

συμπερασμάτων ευνοώντας τη σκέψη περί ύπαρξης αντίστοιχων είκοσι επτά 

προσπαθειών (όσα και τα κράτη μέλη), ωστόσο σε ένα δεύτερο βαθμό εξαιτίας του 

γεγονότος ότι η υπό εξέταση χώρες ανήκουν σε διαφορετικές οικογένειες κοινωνικών 

κρατών και το υπο-εθνικό επίπεδο είναι οργανωμένο διαφορετικά, μας δίνεται το 

περιθώριο ανάπτυξης μιας τυπολογίας, η οποία συνδέει το επίπεδο του κοινωνικού 

κράτος και το βαθμό αυτονομίας του υπο-εθνικού επιπέδου με το είδος του 

εξευρωπαϊσμού που αναπτύσσεται στο πλαίσιο των πολιτικών απασχόλησης. 

Οι εθνικές διαδρομές μας έδωσαν την ευκαιρία να ελέγξουμε τις γενικές 

υποθέσεις για την ΕΣΑ:  

 

• η ουσιαστική δομική σύζευξη του κοινωνικού πεδίου που συγκροτείται στο 

ενωσιακό επίπεδο και τα αντίστοιχα εθνικά είναι κατά βάση γνωσιακή, 

θεμελιωμένη επί το πλείστον στην αμοιβαία μάθηση, στην επίδραση του 

δημόσιου διαλόγου, στην ανταλλαγή εμπειριών και στη σύγκριση των εθνικών 

επιδόσεων. Στο γνωσιακό αυτό πλαίσιο, η Ένωση αποκτά μια δυική φύση, γίνεται 

πεδίο και φορέας προσδιορισμού κοινών προβλημάτων και «ενδεδειγμένων» 

λύσεων που (επανα)σχεδιάζουν το εθνικό θεματολόγιο, 
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• τα εγχώρια θεσμικά περιβάλλοντα οδηγούν σε διαφορετικούς τρόπους εθνικής 

οργάνωσης της ΕΣΑ,  

• οι διαφορετικές μορφές εγχώριου συντονισμού και οι εθνικές πολιτικές 

προτεραιότητες καθορίζουν και το αποτέλεσμα των μεταρρυθμίσεων των 

πολιτικών απασχόλησης, 

• όσο περισσότερο η εθνική πολιτική απασχόλησης τείνει προς τα ενωσιακά 

πρότυπα τόσο μικρότερη είναι η στρατηγική χρήση της ΕΣΑ στο εγχώριο πεδίο 

και αντιστρόφως, 

 

Τις ειδικές μάς υποθέσεις περί αξιακού και επιχειρησιακού εξευρωπαϊσμού: 

 

• χώρες που υπολείπονται περιεκτικού και αποτελεσματικού κοινωνικού κράτους, 

παρουσιάζονται ευεπίφορες στο να υιοθετήσουν σχήματα ενός επιχειρησιακού 

εξευρωπαϊσμού, στη βάση κυρίως ρυθμίσεων απελευθέρωσης της αγοράς 

εργασίας, υπό το βάρος τριών βασικών συνιστωσών δυνάμεων: (α) των 

προσταγμάτων που θέτει το Σύμφωνο Σταθερότητας, (β) της αρχής της 

«ήσσονος» διαδρομής που ανταποκρίνεται εν μέρει μόνο στο πρότυπο της ΕΣΑ, 

συνδέεται με μειωμένες κοινωνικές δαπάνες και θεωρητικά απαντά στην 

πρόκληση του ανταγωνισμού, και (γ) των συγκυριακών πολιτικών 

προτεραιοτήτων, 

• στον αντίποδα, χώρες που διατηρούν αποτελεσματικό και υψηλού επιπέδου 

κοινωνικό κράτος, τείνουν να ευνοούν έναν αξιακό εξευρωπαϊσμό που ενισχύει 

την οριζόντια ολοκλήρωση των πολιτικών απασχόλησης. Ο εξευρωπαϊσμός αυτός 

εμφορείται από τη λογική της ενσωμάτωσης των αγορών εργασίας που διακρίνει 

την ΕΣΑ και αποτρέπει υψηλού βαθμού μετασχηματισμούς των εθνικών 

πολιτικών απασχόλησης, σε σχέση με να επιχειρησιακό εξευρωπαϊσμό του οποίου 

ως βασικό χαρακτηριστικό αναδεικνύεται η ομοιομορφία μέσα από σαρωτικές 

αλλαγές του χαρακτήρα των εκάστοτε κοινωνικών κρατών. Το μέγεθος και η 

έκταση του εξαρτάται από: (α) το υψηλό επίπεδο του κοινωνικού κράτους, (β) την 

επιθυμία για διατήρηση του, ώστε να μειώνονται οι εξωτερικές πιέσεις από την 

Ένωση, να συνεχίσει να αποτελεί εξωτερικό σημείο αναφοράς και να συμβάλλει 

στην οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή, (γ) την εσωτερίκευση της 

ΕΣΑ εντός των υπαρχόντων θεσμικών δομών μέσω της λογικής της διευθέτησης, 
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που εκμεταλλεύεται το χαμηλό βαθμό υποχρεωτικότητας των ρυθμίσεων της και 

(δ) το βαθμό έκθεσης των εγχώριων δομών στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

(ΕΚΤ),  

• η ΕΣΑ, ως ήπια μορφή συντονισμού ευνοεί τις δράσεις και τη συμμετοχή υπο-

εθνικών επιπέδων στο βαθμό που υφίσταται: είτε υψηλός βαθμός αυτονομίας των 

υπο-εθνικών μερών, είτε υψηλός βαθμός ενσωμάτωσης της κουλτούρας της 

συμμετοχής και του διαλόγου. Κεντρικό σημείο αναφοράς και στις δύο 

περιπτώσεις το ΕΚΤ. 

 

Η μελέτη των εθνικών παραδειγμάτων και ο έλεγχος των παραπάνω υποθέσεων 

μας δίνουν την ευκαιρία να ενδυναμώσουμε την κατανόησή μας για το φαινόμενο του 

εξευρωπαϊσμού και ιδιαιτέρως την ανάπτυξή του στις μορφές του «ήπιου» δικαίου. 

Οι αλλαγές που παρατηρούνται μας δίνουν τη δυνατότητα να ισχυριστούμε, ότι η 

«προσαρμοστική πίεση» δεν είναι αναγκαία συνθήκη για εκδηλωθεί ο εξευρωπαϊσμός 

(Borzel and Risse 2000, Cowles 2001), υπό την έννοια ότι τη θέση του ερεθίσματος 

καταναγκαστικού χαρακτήρα την καταλαμβάνει η γνωσιακή διάσταση της ΕΣΑ. 

Καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία αυτή έχουν το επίπεδο του κοινωνικού κράτους, η 

εγχώρια θεσμική δομή και οι εσωτερικοί δρώντες, γεγονός που μας παραπέμπει στην 

διαπίστωση του Radaelli (2003a:45) για άμεση συνάρτηση του εξευρωπαϊσμού από 

τους εγχώριους θεσμικούς παράγοντες. Η πρόσληψη των παραπάνω τριών 

παραγόντων διευρύνει την αντίληψη μας για το πώς τα κράτη με διαφορετικά επίπεδα 

προσαρμοστικότητας (fit/misfit) αντιδρούν απέναντι στις μορφές «ήπιου» δικαίου και 

συντονισμού, προσθέτοντας επιπλέον μεταβλητές πέρα από το επίπεδο προσαρμογής. 

Υπό την έννοια αυτή, η έρευνά μας προχωρά ένα βήμα παρακάτω την εξειδίκευση 

της έννοιας ‘metaphor of fit’ που επιζητά ο Radaelli (2003a:45), επισημαίνοντας το 

ρόλο των εγχώριων δρώντων και το επίπεδο του κοινωνικού κράτους. 

Η μελέτη καθιστά σαφές ότι η ΕΣΑ δεν μπορεί να συνεισφέρει δραστικά σε 

μετασχηματισμούς στο εγχώριο πεδίο, αφού οι υπάρχοντες θεσμοί τη διευθετούν στο 

εσωτερικό τους. Δεν παρατηρούμε ευρεία σύγκλιση, αφού οι θεσμικές παραδόσεις 

είναι ισχυρές, ωστόσο μπορούμε να υποστηρίξουμε τη θέση ότι με δεδομένη την 

εξέλιξη διεργασιών εντός των κοινωνικών κρατών, η ΕΣΑ παρέχοντας γνωσιακούς 

και κανονιστικούς πόρους αποτελεί δομή ευκαιρίας που ωθεί τους εθνικούς 

σχεδιαστές να υιοθετούν ιδέες σε πρώτη φάση και να μεταρρυθμίζουν πρακτικές και 
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πολιτικές σε δεύτερη, διαδικασία που πραγματοποιείται με τη συνδρομή των 

στρατηγικών πόρων του ΕΚΤ.  

Η εγχώρια θεσμική δομή, το επίπεδο του κοινωνικού κράτους και οι εγχώριοι 

δρώντες αποτελούν βασικούς παράγοντες της εξέλιξης και της οριοθέτησης του 

εξευρωπαϊσμού των πολιτικών απασχόλησης.. Η εγχώρια θεσμική δομή αποτελεί το 

πεδίο εντός του οποίου συμβαίνουν οι αλλαγές και λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

κοινωνικό κράτος αποτελεί θεσμό μεγάλης χρονικής διάρκειας ζωής καθίσταται 

ευνόητο οι αλλαγές να μην είναι δραστικές. Το επίπεδο του κοινωνικού κράτους 

διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο, στο βαθμό που το χαμηλό του επίπεδο το ωθεί στην 

υιοθέτηση ακραίων επιλογών που κατά βάση ενισχύουν την ευελιξία, προκειμένου να 

ανταποκριθεί στο τρίπτυχο ανταγωνιστικότητα, Σύμφωνο Σταθερότητας και 

ενωσιακές νόρμες για την απασχόληση, με τις εσωτερικές πολιτικές προτεραιότητες 

να αποτελούν τον επιταχυντή των εξελίξεων. Εξισορροπητικός παράγων στη 

μονοδιάστατη επιλογή της ευελιξίας το ΕΚΤ, αφού δεδομένης της δυνατότητας του 

να λειτουργεί επί το πλείστον σε μειονεκτούσες περιοχές, συγκροτεί συνθήκες 

έμμεσου αξιακού εξευρωπαϊσμού συνδέοντας τους πόρους του με τις στοχεύσεις της 

ΕΣΑ για πιο σύσσωμες αγορές εργασίας. Στον αντίποδα, το κοινωνικό κράτος 

υψηλού επιπέδου με την επιθυμία να διατηρήσει επίπεδο τόσο για λόγους 

λειτουργικούς όσο και για λόγους τακτικής, παρουσιάζεται θετικότερο στην 

αξιοποίηση μιας πιο ισόρροπης προσέγγισης των θεμάτων της απασχόλησης και κατά 

συνέπεια πραγματοποιεί καλύτερη χρήση της έννοιας της ευελισφάλειας και των 

ενεργητικών πολιτικών που προτάσσει η γνωσιακή διάσταση της ΕΣΑ. 

Η μελέτη επιχείρησε να συνεισφέρει επιστημονικά με την κατανόηση των εξής 

σημείων: 

 

(α) τη σχέση μεταξύ εργαλείων και θεσμών «ήπιου» χαρακτήρα με τη διαδικασία 

διαμόρφωσης της πολιτικής απασχόλησης , 

(β) πώς εξωγενείς ροές της ΕΕ επηρεάζουν τη διαδικασία διαμόρφωσης της 

πολιτικής απασχόλησης,  

(γ) πώς οι προϋπάρχουσες θεσμικές δομές διαθλούν και διηθίζουν τις εξωτερικές 

ροές στο πεδίο της απασχόλησης, 

(δ) πώς αναλύεται και αξιολογείται η οργάνωση, η εφαρμογή και οι επιπτώσεις 

της ΕΣΑ στο εσωτερικό της Ιταλίας και της Σουηδίας  
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(ε) πώς αναπτύσσεται η λογική του αξιακού και του επιχειρησιακού 

εξευρωπαϊσμού στην πολιτική απασχόλησης ως αποτέλεσμα των παραπάνω 

διαδικασιών. 

 

Οι εγχώριοι δρώντες αποτελούν το πλέον σημαντικό τμήμα μελέτης, προκειμένου 

να μπορέσουμε να συλλάβουμε τον τρόπο που λαμβάνει χώρα η υφέρπουσα εξέλιξη 

των κοινωνικών κρατών και η εγχώρια προσαρμογή στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. 

Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε ποιες μεταρρυθμίσεις υιοθετούνται και πώς 

αυτές εφαρμόζονται, θα πρέπει να αντιληφθούμε το ρόλο των εγχώριων δρώντων που 

αποτελούν τους διαθλαστικούς φακούς, τους διηθητήρες και τους χρήστες των 

ενωσιακών νορμών και των αξιών (Pasquier and Radaelli 2006). Αυτοί είναι που 

χρησιμοποιούν το ενωσιακό θεματολόγιο για να επιβάλλουν αλλαγές στην εσωτερική 

ημερησία διάταξη, να προωθήσουν τις ιδιαίτερες επιλογές τους και να τις 

νομιμοποιήσουν, μεταβάλλοντας την πρόσληψη της πολιτικής από «παίγνιο» δύο 

επιπέδων (Moravcsik 1998) και δύο παιχτών διακυβερνητικής φύσης. Οι δρώντες 

μετασχηματίζονται ακόμη και μέσα από τη σχέση τους με την Ένωση, ενισχύοντας το 

ενδιαφέρον αλλά και την περιπλοκότητα της μελέτης του φαινόμενου του 

εξευρωπαϊσμού, αφού στη θεσμική μελέτη προστίθεται μια επιπλέον διάσταση που 

όχι μόνο μπορεί να απαντά σε ερωτήματα τύπου ποιος κάνει «χρήση» της Ευρώπης, 

με ποιο τρόπο και με ποια μέσα, αλλά συμβάλλει στην επιπλέον κατανόηση της 

επίδραση της Ένωσης σε αυτό που οι Ferrera, Rhodes, Hemerijck (2000a, 2000b) και 

Pierson (2001b, 2001c) ονομάζουν επανασχεδιασμό των κοινωνικών κρατών και των 

κοινωνικών μεταρρυθμίσεων. Πολύ σωστά επισημαίνει η Büchs (2009), ότι το 

μήνυμα της ενεργητικής προσέγγισης της απασχόλησης που εκπέμπει η ΕΣΑ, 

«μεταφράζεται» σε πολιτικές στο εσωτερικό των κρατών μελών που εξαρτώνται από 

πλήθος εσωτερικών πολιτικών παραγόντων και εγχώριων δομών.  

Συλλαμβάνοντας τη διάδραση Ευρώπης και εγχώριων δρώντων, θα μπορέσουμε 

να κατανοήσουμε πλήρως το κανονιστικό και γνωσιακό πλαίσιο εντός του οποίου οι 

συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις επιλέγονται, αφού η θέαση και η ερμηνεία των 

μεταρρυθμίσεων ως προσαρμογή στις εσωτερικές πιέσεις και τις εξωτερικές 

προκλήσεις του κοινωνικού κράτους από μόνη της δεν αρκεί. Εύστοχα ο Palier 

(2008:57), διατυπώνει ότι οι μεταρρυθμίσεις αποτελούν μια διανοητική διαδικασία η 

οποία άμεσα συνδέεται με την πρόσληψη των δρώντων: 
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Η διαδικασία επεξεργασίας μιας μεταρρύθμισης αποτελεί επιπλέον και 

μια διανοητική διαδικασία κατά την οποία οι ευρωπαϊκές ιδέες 

διαδραματίζουν καθοριστικό και αυξανόμενο ρόλο, οδηγώντας σε 

ισχυρότερη ολοκλήρωση των οικονομικών κοινωνικών πολιτικών και 

των πολιτικών απασχόλησης  

 

Υπό αυτά τα δεδομένα, το ερώτημα που προκύπτει συνδέεται με την 

αποτελεσματικότητα της ΕΣΑ ως «ήπια» μορφή συντονισμού και συνεργασίας. Η 

ΕΣΑ βασιζόμενη στο συνδυασμό της εθελοντικής μάθησης και της ήπιας εξωτερικής 

πίεσης που διαμορφώνουν οι μηχανισμοί παρακολούθησης, μπορεί να ωθήσει τις 

εθνικές κυβερνήσεις σε αλλαγές βαθμιαίου και προοδευτικού χαρακτήρα, οι οποίες 

όμως προκειμένου να αναλυθούν σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η 

εθνική ετερογένεια. Η ύπαρξη στοιχείων που καταδεικνύουν την ενδυνάμωση έστω 

και μερική του συντονισμού των διαφορετικών επιπέδων (οριζόντιου και κάθετου), 

τη δόμηση ενός δικτύου που έχει διαμορφώσει η Επιτροπή σε συνεργασία με τα 

κράτη μέλη (Επιτροπή Απασχόλησης, διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης, 

συμμετοχή κοινωνικών εταίρων και υπο-εθνικών μονάδων), αποτελούν θετικές 

ενδείξεις, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η ΕΣΑ έχει 

διεισδύσει σε τέτοιο βαθμό στα εθνικά συστήματα ώστε να κάνει αισθητή διαφορά. 

Παρατηρούνται κατά την εθνική εφαρμογή τουλάχιστον τρεις βασικές εστίες 

έντασης:  

 

(α) της πρόσληψης της ΕΣΑ ως διαδικασίας που περιορίζεται στην 

ενδοκυβερνητική συνεργασία και της αντίληψης που τη συνδέει με την ευρύτερη 

κινητοποίηση δρώντων, ένταση που παραπέμπει στο βαθμό ανοίγματος της εν λόγω 

μεθόδου, 

(β) της τάσης για σύγκλιση και της παραδοχής της διαφορετικότητας, η οποία 

οδηγεί αναπόφευκτα στην αποδοχή των εθνικών διαφορών και προτεραιοτήτων,  

(γ) των αντιλήψεων που συνδέουν την πολιτική απασχόλησης ως θεματική που 

εμπίπτει αποκλειστικά στο πεδίο της εθνικής αρμοδιότητας και των προσλήψεων που 

αντιλαμβάνονται την ανάγκη ανάπτυξης μιας κοινής και συντονισμένης στρατηγικής 

απασχόλησης. Αυτή η εστία έντασης αποτελεί το έμπρακτο παράδειγμα αυτού που ο 

Λάβδας (2002:80-81, 68), περιγράφει ως ρευστότητα στις σχέσεις του ευρωπαϊκού 

πολιτικού συστήματος και της ευρωπαϊκής οικονομίας, με το ενδεχόμενο μεικτών και 
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ασύμμετρων αποτελεσμάτων ορατό, αλλά και πάντα ανοιχτό το ενδεχόμενο ομάδες 

και συμφέροντα να δώσουν στην αντίθεσή τους (και) εθνικό χαρακτήρα με δεδομένο 

τον πολιτικό χαρακτήρα των ζητημάτων αλλά και το δομικό επικαθορισμό των 

κυβερνητικών πολιτικών. 

 

Οι παραπάνω εντάσεις μπορεί να θεωρηθούν δικαιολογημένες στο βαθμό που η 

ΕΣΑ αποτελεί μια διαδικασία εν τω γίγνεσθαι, όπου οι πτυχές της δοκιμής και του 

λάθους είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Η ανάπτυξη τριών διαστάσεων της ΣτΛ μπορεί 

να απομειώσει την ένταση των παραπάνω: εστιών:  

 

(α) ενδυνάμωση μηχανισμών που προωθούν την εθνική λογοδοσία και την εθνική 

ιδιοποίηση, ώστε το χάσμα της εφαρμογής εν δυνάμει να ελεγχθεί. Ο διορισμός του 

Mr ή Ms Lisbon κινείται σε ορθή τροχιά, αλλά χρειάζεται περεταίρω ενδυνάμωση 

του ώστε να αποτελέσει πραγματικό σύνδεσμο ανάμεσα στους εθνικούς σχεδιαστές 

και στην Ένωση και να προωθηθεί η εφαρμογή του «ήπιου» δικαίου στην εγχώρια 

διαδικασία της πολιτικής απασχόλησης. Η έννοια της ιδιοποίησης αποτελεί πυρήνα 

της διαδικασίας, θέση που επισημαίνεται και από τους ερωτηθέντες σχεδιαστές της 

σουηδικής πολιτικής απασχόλησης:  

 

Η κινητοποίηση υποστήριξης για τις μεταρρυθμίσεις είναι απαραίτητη, 

τα κράτη μέλη, οι κοινωνικοί εταίροι ακόμη και οι πολίτες χρειάζεται να 

ιδιοποιηθούν τη διαδικασία των μεταρρυθμίσεων, ώστε να επιτευχθούν 

οι στόχοι433  

 

Η κινητοποίηση αποτελεί κεντρική επιλογή στην αποφυγή κρίσεων 

νομιμοποίησης όπως αυτές προκύπτουν από την αδυναμία σύζευξης εθνικών και 

ενωσιακών ιδιαιτεροτήτων. Η διαβούλευση θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για 

το υπάρχον πολιτικό σύστημα, στο βαθμό που θα εξασφαλίσει: δημοκρατικό έλεγχο 

της εκτελεστικής εξουσίας, ενίσχυση του αντιπροσωπευτικού ρόλου του εθνικού 

Κοινοβουλίου434, ανανέωση του προγραμματικού ρόλου των πολιτικών κομμάτων 

                                                 
433 Συνέντευξη με C. Henriksson, Swedish Ministry of Employment, Stockholm, 29.04.2009 
434 Ανάμεσα στις νομοθετικές ρυθμίσεις που συνοδεύουν τη διαδικασία επικύρωσης της Συνθήκης της 
Λισσαβώνας στην περίπτωση του Γερμανικού κράτους προβλέπεται η ενδελεχής, έγκυρη και συνεχής 
γραπτή ενημέρωση της ολομέλειας για τα ενωσιακά θέματα (EurActiv 25.09.2009), 
http://www.euractiv.com/en/future-eu/germany-ends-lisbon-ratification-saga/article-185722 
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ώστε να ενσωματώσουν διάχυτες απόψεις που δεν εκφράζονται μέσα από 

κορπορατιστικές δομές οργάνωσης συμφερόντων, διαμόρφωση ισχυρής κοινωνικής 

και πολιτικής συναίνεσης σε ζητήματα εξευρωπαϊσμού (Παπάζογλου 2009:308). Η 

αποτελεσματικότερη δημοκρατική συμμετοχή και ο έλεγχος αποτελούν τις βασικές 

συνιστώσες πρόληψης φαινόμενων πολιτικής κυριαρχίας θεσμών εκτελεστικής 

εξουσίας και ισχυρών ομάδων συμφερόντων. Η διαβούλευση ως δυνατότητα 

δημόσιας εποπτείας των τόπων και των τρόπων λήψης αποφάσεων σε ένα 

πολυεπίπεδο σύστημα περιφερειακού συντονισμού των πολιτικών, θα πρέπει να 

αποτελεί συμπληρωματική λειτουργία με αυτή του εξευρωπαϊσμού, με κοινό 

παρονομαστή την ανάδειξη του συμμετοχικού ρόλου του πολίτη ως 

ανταποκρινόμενου πολίτη, διαδικασία που στηρίζεται σε μια ισόρροπη αξιοποίηση 

των δικαιωμάτων και των δυνατοτήτων που παρέχουν οι ιδιότητες του πολίτη του 

κράτους και της Ένωσης στηριγμένη στις ιδέες του Kant και το ρεπουμπλικανικού 

πλαισίου για τη διαβούλευση (Παπάζογλου 2009),  

(β) ενίσχυση της σύνδεσης των διαθέσιμων πόρων με τη στοχοθεσία και την 

εφαρμογή της «ήπιας» μεθόδου συντονισμού, 

(γ) ενδυνάμωση της δημοκρατικής νομιμοποίησης του εγχειρήματος με την 

εντονότερη συμμετοχή των εθνικών Κοινοβουλίων, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και των άλλων εταίρων (κοινωνία των πολιτών, κοινωνικοί εταίροι). Η ενίσχυση της 

δημοκρατικής νομιμοποίησης θα αποτελούσε μερική αναστροφή της 

αποπολιτικοποίησης της όλης διαδικασίας που προωθήθηκε μέσα από την αντίληψη 

ύπαρξης κοινών προβλημάτων στα ζητήματα της απασχόλησης και της προώθησης 

κοινών λύσεων για αυτά ανεξαρτήτως του εθνικού πολιτικού κύκλου, θεματική όμως 

που εξ αντικειμένου εντάσσεται στο σκληρό πυρήνα της πολιτικής θεματολογίας 

(Jepsen and Serrano Pascual 2006). 

 

Αναμφίβολα οι παραπάνω θέσεις επιχειρούν να βελτιώσουν τις τεχνικές 

αδυναμίες μιας μεθόδου που βασίζεται σε «ήπια» χαρακτηριστικά συνεργασίας. Ο 

γράφων όμως τοποθετείται υπέρ ενός ουσιαστικού αναπροσανατολισμού φιλοσοφίας 

των σχέσεων πολιτικής. Στο σχεδιασμό της μετά Λισσαβώνας εποχής, –εποχή στην 

οποία ήδη έχουμε εισέλθει– αυτό που θα πρέπει να αντιμετωπισθεί και που αποτελεί 

τη βασική αιτία απονεύρωσης της ΣτΛ που περιορίζει την εμβέλεια του εγχειρήματος 

της ΕΣΑ, αφορά τη γενικότερη ένταση της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής που 

εκδηλώνεται αφενός ως θεσμική ασυμμετρία νομισματικής, δημοσιονομικής και 
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κοινωνικής πολιτικής και αφετέρου ως επικάλυψη του θεματολογίου της κοινωνικής 

πολιτικής από αυτό της οικονομικής πολιτικής. Η επικυριαρχία των αξιών 

οικονομικού τύπου, με μια εμμονή στη διαμόρφωση των πολιτικών προτεραιοτήτων 

με βάση την ανταγωνιστικότητα η οποία μετουσιώνεται με αναγωγές στην απόδοση 

έμφασης στην αρνητική ολοκλήρωση και στη μονολογική προσέγγιση της 

δημοσιονομικής και μακροοικονομικής πολιτικής, αποδεικνύεται αδιέξοδη. Η 

διαφύλαξη των κεκτημένων της ενιαίας αγοράς και του κοινού νομίσματος δεν 

διασφαλίζεται αποκλειστικά με τους παραπάνω όρους. 

Εκεί που θα πρέπει να δοθεί έμφαση είναι η πραγματική μετουσίωση της ιδέας η 

κοινωνική πολιτική να αποτελέσει παραγωγικό συντελεστή στην οικονομία. Η 

προώθηση και η ανάπτυξη της έννοιας της ποιότητας των θέσεων απασχόλησης, 

αποτελεί προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής προστασίας 

και της ευημερίας των κοινωνικών κρατών. Ποιότητα απασχόλησης που είτε 

μετρημένη με όρους παραγωγικότητας και αποδοχών ενισχύει τη χρηματοδότηση των 

συστημάτων κοινωνικής προστασίας, συμβάλλοντας στη δημοσιονομική 

σταθερότητα, είτε προσεγγιζόμενη με όρους ασφάλειας της απασχόλησης, μειώνει 

την ανάγκη για κοινωνική στήριξη και συνακόλουθα την ανάγκη για υψηλές 

κοινωνικές δαπάνες στήριξης του εισοδήματος (Rubery et al. 2008:504-505). 

Οι περιοριστικές δημοσιονομικές πολιτικές αποτελούν εξ ορισμού συνθήκες που 

αποδυναμώνουν την κοινωνική καινοτομία και εγκλωβίζουν τα κράτη μέλη που 

υπολείπονται κοινωνικών παροχών ή ποιότητας των θέσεων απασχόλησης στην 

προσπάθειά τους να επιταχύνουν και να «προλάβουν» τα αντίστοιχα ανεπτυγμένα. 

Άμεσο αποτέλεσμα της παραπάνω κατάστασης αποτελεί η εντεινόμενη αποδυνάμωση 

της κοινωνικής ενσωμάτωσης, η οποία αντανακλάται μέσα από την έλλειψη παροχής 

υπηρεσιών που συνδέονται με τις νέες ανάγκες. Το παράδειγμα του επιχειρησιακού 

εξευρωπαϊσμού αποτελεί έκφραση της παραπάνω διαπίστωσης. 

Σε καμία περίπτωση δεν υπονοείται επιστροφή στις αδιέξοδες πολιτικές της 

δεκαετίας του 1980, αλλά προτείνεται η στροφή σε καινοτόμες πολιτικές που αντί να 

λειτουργούν με τη λογική του ήσσονος οικονομικού κόστους θα σχεδιάζουν νέους 

θεσμούς για να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις–συνθήκες. Το πρότυπο της 

ευελισφάλειας, αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς μπορεί να 

διαστρεβλωθεί η ουσία της μεθόδου, όταν οι πολιτικές προτεραιότητες εστιάζουν στη 

διάσταση της ευελιξίας και οι δημοσιονομικοί περιορισμοί εμποδίζουν την ανάπτυξη 
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ενός ποιοτικού συστήματος παροχών που υποστηρίζει την ευελιξία και αποτελεί τον 

πυλώνα της ασφάλειας. 

Η διευθέτηση της παραπάνω έντασης και η κατάστρωση ενός σχεδίου που θα 

εντάσσει πραγματικά την πολιτική απασχόλησης και την κοινωνική πολιτική στο 

ενωσιακό θεματολόγιο, θα αποτελέσουν και το κριτήριο για το εάν η Ευρώπη θα 

ορίσει την οικονομική κρίση που γνώρισε η παγκόσμια κοινότητα ως αφετηρία 

επαναπροσδιορισμού των προτεραιοτήτων της και ανακάλυψης εκ νέου του 

ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου. Η «ευρωπαϊκή κοινωνική ταυτότητα», που 

εμποτίζει τους διαφορετικούς κόσμους κοινωνικών κρατών και συγκροτεί ένα αξιακό 

και κανονιστικό πρότυπο πρέπει να ανακαλυφθεί εκ νέου, στη βάση της αποδοχής της 

λειτουργικής συναίνεσης, ότι η κοινωνική πολιτική λειτουργεί ως παραγωγικός 

συντελεστής στην οικονομία που συμβάλλει σε αυτήν και δεν διατηρείται σε βάρος 

αυτής. Αν και η αρχή αυτή αποτέλεσε τη βάση της αρχικής συγκρότησης του 

κοινωνικού κράτους στην πορεία εκφυλίστηκε. Αυτό που χρειάζεται είναι η 

επαναφορά της με όρους βιώσιμους και ικανούς να αντιπαρατεθούν με τις νέες 

προκλήσεις. Μια δυναμική επαναφορά της «ευρωπαϊκής κοινωνικής ταυτότητας», 

στο βαθμό που θα αναγνωριστεί σε αυτή η ύπαρξη κοινών συμφερόντων και 

συλλογικών αγαθών, όχι μόνο θα συνεισφέρει στην άρση της ασυμμετρίας της 

οικονομικής ενοποίησης και της πολιτικής καχεξίας, αλλά θα αποτελέσει σημαντική 

ώθηση στην ενίσχυση μιας ευρωπαϊκής πολιτικότητας, προϋπόθεση απαραίτητη για 

τη συγκρότηση μιας αυθεντικής ευρωπαϊκής συλλογικότητας. Η ενίσχυση εμμέσως 

του πολιτικού ενδιαφέροντος των πολιτών μέσω μιας πραγματικής αναβάθμισης των 

πολιτικών ζητημάτων που αφορούν την απασχόληση με ευρωπαϊκή αναφορά και η 

ύπαρξη ενός κεντρικού πλέον πεδίου διαβουλευτικής αναζήτησης στόχων και 

ανάλυσης επιπτώσεων, αφενός μετριάζει αυτά που εύστοχα περιγράφει ο Λάβδας 

(2002), ως αποθάρρυνση της ευρωπαϊκής πολιτικότητας και θεσμική απροσδιοριστία 

του συστήματος της σημερινής Ένωσης, συμβάλλοντας στο μέτρο που του αναλογεί 

στην ενίσχυση της δημοκρατικότητας, της κυβερνησιμότητας και της 

αποτελεσματικότητας του ευρωπαϊκού πολιτικού συστήματος και αφετέρου συντελεί 

ως πτυχή της ευρωπαϊκής ενοποίησης, στη μορφοποίηση των επιπτώσεων της 

παγκοσμιοποίησης και το μερικό δημοκρατικό έλεγχο πολιτικο-οικονομικών 

διαδικασιών που διαφεύγουν από τον έλεγχο των εθνικών κρατών (Λάβδας 2002).  
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Ως θεωρητικό πλαίσιο απάντησης στην πρόκληση για τη δημοκρατική 

διαβούλευση και το δημοκρατικό έλεγχο, το ρεπουμπλικανικό πλαίσιο435 προσφέρει 

απόθεμα ιδεών και πρακτικών για τη δημοκρατική διακυβέρνηση, των οποίων η 

συνάφεια μπορεί και να αξιολογηθεί και πέραν του έθνους κράτους, στο πλαίσιο των 

μορφών περιφερειακού συντονισμού των πολιτικών (Παπάζογλου 2009:116). 

Προσφέροντας ένα κανονιστικό πλαίσιο που ανταποκρίνεται στις αρχές της 

δημοκρατικής συμμετοχής, της διαφάνειας και της λογοδοσίας όχι μόνο 

αντιμετωπίζονται τα υπάρχοντα ελλείμματα δημοκρατικής νομιμοποίησης, αλλά και 

ίδιος ο εξευρωπαϊσμός αντλεί την ευρύτερη δυνατή διαδικαστική και κοινωνική 

νομιμοποίηση. Το πρότυπο του ανταποκρινόμενου πολίτη συμβάλλει σε αυτό που 

περιγράφει ο Χρυσοχόου (2005:151), ως ευρωπαϊκή res publica.και αφορά ένα νέο 

ευρωπαϊκό σχεδίασμα που 

 

Θα αναδείξει τις αξίες του ευρωπαϊκού δημόσιου πολιτισμού μέσω ενός 

προτύπου διακυβέρνησης που θα βασίζεται στην ελεύθερη δημόσια 

διαβούλευση, στην έλλογη αντιπαράθεση των πολιτών για το κοινό τους 

μέλλον, στη διασφάλιση του «δικαιώματος στο δικαίωμα», στην 

ανάδειξη νέων πεδίων και μέσων δημοκρατικής διεκδίκησης και στην 

ανάδυση μιας νέας αίσθησης διαδικασίας και προορισμού που θα περνά 

μέσα από την ενίσχυση της αρμοδιότητας των πολιτών και την αναγωγή 

τους σε φορείς συστημικής αλλαγής (Χρυσοχόου 2006:224). 

 

Υπό αυτήν την έννοια, εναπόκειται στους ενωσιακούς και εγχώριους δρώντες αν 

θα συνεχίσουν να ακολουθούν το δρόμο της αγοραίας λογικής που υποτάσσει την 

κοινωνική πολιτική στην οικονομία και οδηγεί σε αδιέξοδα και κοινωνικό 

αποκλεισμό ή θα αναδιατυπώσουν την «ευρωπαϊκή κοινωνική ταυτότητα», δίνοντας 

πραγματικό νόημα στον όρο «Κοινωνική Ευρώπη». Το παρόν του μέλλοντος είναι 

εδώ και περιμένει λύσεις βιώσιμες, οι οποίες θα επιτρέψουν στην Ευρώπη να 

πρωταγωνιστήσει ξανά με καινοτόμα πρότυπα πολιτικής στον αιώνα των μεγάλων 

προκλήσεων του οποίου ήδη διανύσαμε την πρώτη δεκαετία. 

 

                                                 
435 Για τη θεωρία του ρεπουμπλικανισμού και τη σύνδεσή του με ένα νέο ευρωπαϊκό σχεδίασμα 
ανάμεσα σε άλλα βλέπε P. Pettit (1997), R. Bellamy and D. Castiglione (2000), K.A.Lavdas –D.N. 
Chryssochoou (2005, 2006), Κ.Α. Λάβδας και Δ.Ν. Χρυσοχόου (2004), Κ.Α. Λάβδας (2001), K.A. 
Lavdas (2001), Δ.Ν. Χρυσοχόου (2005, 2006), D.N. Chryssochoou (2009). 
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Παράρτημα  
 
 
 
Το ερωτηματολόγιο των συνεντεύξεων συντάχθηκε στην αγγλική γλώσσα για να 

αποσταλεί στις σουηδικές και ιταλικές αρχές. 

 

Αποδέκτες του ερωτηματολογίου: 

 

Dott. Luciano FORLANI, Core member Employment Committee (EMCO), 

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Roma, 02.03.2009 

 

Dr.ssa. Anastasia GIUFFRIDA, Dirigente, Core member Employment Committee 

(EMCO, Direzione del Mercato del Lavoro, Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, Roma, 06.03.2009 

 

Dott. Emiliano RUSTICHELLI, Core member Employment Committee (EMCO, 

Researcher in Labour economics, Technical assistance for Italian Ministry of Labour, 

ISFOL, Roma, 05.03.2009 

 

Mr. Mats ESSEMYR, Utredare/Research Officer, Tjänstemännens 

Centralorganisation, TCO, Swedish Confederation of Professional Employees, 

Stockholm, 06.04.2009 

 

Ms Li JANSSON, Political advisor, Labor market, Moderata Samlingspartiet/ The 

moderate party, Stockholm, 24.03.2009 

 

Ms Catharina HENRIKSSON, Swedish Ministry of Employment, Stockholm, 

29.04.2009 

 

Βάσει της διάρθρωσης του παρόντος ερωτηματολογίου διαμορφώθηκαν και 

στάλθηκαν διευκρινιστικά ερωτήματα που αφορούσαν ειδικότερες εθνικές πτυχές των 
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μεταρρυθμίσεων και τις διαδικασίας και στάλθηκαν: (α) στους φορείς των δύο 

Υπουργείων και (β) στους κοινωνικούς  εταίρους  

 
Questionnaire: Subtle Europeanization of National Employment Policies  
 
Name:  
Surname: 
Organization: 
Position: 
Date: 
Contact info: 
 
 
Field A. General Questions  
 
Q1. According to your opinion, what is the most significant change that the European 
Employment Strategy (EES) has brought to the domestic level in general and to the 
formulation of national employment policy in particular? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q2. How does the internalization of EU norms work at the domestic level? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Field B. Problem Identification and Agenda Setting 
 
Q3. How does the EES affect the domestic employment agenda? 
 
 
 
 
 
 
 
Q4. In case that the EES excludes a policy problem from the EU agenda does this 
affect national-policy makers by excluding this issue or re-ranking it to a lower place 
on the national employment agenda?  
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If ‘yes’ please mention concisely an example of such an exclusion or re-ranking.  
 
No, policy makers continue to keep the policy issues at the top of the agenda no 
matter the EU reorientation 
 
 
 
 
 
 
 
 
Field C Policy Formulation  
 
Q5. According to your opinion do you think that national policy-makers choose their 
policy options regardless of EU policy recommendations and guidelines or do they try 
to avoid policy options that do not form part of the repertoire of possible solutions?  
YES       NO  
(please bold the desired answer) 
 
In case of the first option does the absence of any formal sanction play any significant 
role?  
YES       NO 
 
In case of the second option does the ‘shadow of Europe’ play any significant role as 
to strengthen national policy options? (Europe being used as a mean of justification)  
YES       NO 
 
If ‘yes’ please mention concisely an example of this case. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q6. Given the existence of peer reviews, the exchange of best practices, the 
Employment Committee and the National and Regional Action Plans, does the EES 
provide an extra set of information that helps national policy-makers to (re)formulate 
their policy options by evaluating their current policies or whether change is needed? 
YES       NO 
 
If ‘yes’ please mention concisely an example of such (re)formulation from the 
domestic experience.  
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Field D Policy Consequences  
 
Q7. Does the ‘threatening’ of Europe effect (dealing with Brussels for not complying 
with EU strategy or facing the criticism of the other member states) influence the way 
in which national employment policy is designed?  
YES       NO 
 
If ‘yes’ please just mention the factor that is taken most and least into account 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q8. Which of the three potential outcomes represents the effect of the EES on the 
domestic settings?  
No change   Accommodation   Transformation 
 
If ‘transformation’, please mention concisely the most significant change.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Q9. Given the EU emphasis on active labor policies how has this influenced the 
strategic thinking of national policy-makers?  

A. They have changed progressively the mix between active and passive labor 
policies in order to follow the European trend.  

B. They have kept the policy mix fixed no matter European emphasis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q10. Has the EES led to an increase of the internal coordination between ministries? 
YES       NO 
 
Q11. Which internal division is responsible for the national coordination of the EES 
and the drafting of the NAP (since 2006 National Reform Programs) in your country? 
Is this division responsible for the formulation and the implementation of labor 
market policies too? If different from the internal coordination of the EES, is there 
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any deliberation between these units, or are their workings being carried out 
independently? Please, name the internal division and point its main tasks.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Q12. Is this division established prior to or after the adoption of the EES?  
BEFORE      AFTER 
 
If ‘after’ when? And why came up the need to invent a new one?  
 
 
 
 
 
 
 
 
Field F The learning dimension of the EES 
 
Q13. Do you consider the EES an effective learning instrument in the sense that 
national policy-makers learn from other countries or offer potential lessons for others?  
YES       NO 
 
Please mention concisely which is the most important lesson that you have provided 
or borrowed.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Q14. Please assess according to your opinion the significance of the main learning 
dimensions of the EES (1 for the most influential and 5 for the least one) Please 
mention concisely the reason for the choice of the most influential one. 
a. Peer reviews       Point 
b. Exchange of best practices     Point 
c. Employment Committee    Point 
d. National Action Plans    Point 
e. Regional Action Plans    Point 
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Q15. Are there any cases in your national employment policy where you detect direct 
impact from the EES? Please mention concisely  
 
 
 
 
 
 
 
 
Q16. What is the profile of the EES to your country?  
High      Medium     Low 
 
Q17. Is the EES being used by the national actors in political and media circles as a 
source of argumentation in matters concerning employment and labor markets? 
YES       NO 
 
Q18. Do the key actors in your country agree on the main lines of the national 
employment policy? 
YES       NO 
 
Q19. Which was the degree of fit between your national employment policy and the 
EES prior to its introduction? 
 High      medium      low  
 
I would like to warmly thank you for your immediate response and your kindness to 
offer your assistance to my research project.  
 
Konstantinos G. Kougias, BA, MA 
Doctoral candidate,  
University of Crete   
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Σύντομο βιογραφικό σημείωμα 
 
 
 

Ο Κωνσταντίνος Κούγιας είναι απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και 

Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού 

Διπλώματος στην Ευρωπαϊκή Διοίκηση και Πολιτική του Τμήματος Διεθνών 

Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου. Έχει εργαστεί ως 

επιστημονικός συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα επιστημονικά του 

ενδιαφέροντα εστιάζονται στην πολιτική των μεταρρυθμίσεων της πολιτικής 

απασχόλησης, τον εξευρωπαϊσμό, την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, την κοινωνική 

Ευρώπη και την πολιτική της Ευρωπαϊκή Ένωσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




