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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Το κράτος πρόνοιας τις τελευταίες δεκαετίες έχει αντιμετωπίσει έναν αξιοσημείωτο 

αριθμό προκλήσεων όμως η πρόσφατη πολυεπίπεδη κρίση έπληξε σφοδρότατα τα θεμέλιά 

του, ειδικότερα σε χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν εκτεταμένες ενδογενείς ανισορροπίες, 

όπως η Ελλάδα. Η αμφισβήτηση του κράτους πρόνοιας και η διάρρηξη των θεμελειακών 

βάσεών του απειλεί την κοινωνική ομαλότητα, καθώς αποσαρθρώνει την κοινωνική 

συνοχή λόγω των κενών κοινωνικής προστασίας που αναπόδραστα προκαλούνται. Στο 

πλαίσιο αυτό, οι χώρες της Νότιας Ευρώπης και πολύ περισσότερο η Ελλάδα, λόγω των 

ενδογενών δομικών ανισορροπιών και δυλειτουργιών που αντιμετώπιζε η θεσμική 

συγκρότηση του κράτους πρόνοιας, δέχθηκαν τεράστιες πιέσεις ως συνέπεια της κρίσης 

χρέους της Ευρωζώνης και οδηγήθηκαν εν πολλοίς στην εφαρμογή πολιτικών αποδόμησης 

του κράτους πρόνοιας. Ως εκ τούτου, η έννοια της αλληλεγγύης μετατρέπεται σε 

φιλανθρωπία και αποδυναμώνεται η δυνατότητα προάσπισης των προϋποθέσεων 

κοινωνικής ευημερίας μέσα από την θεσμική κατασκευή του κράτους πρόνοιας. Τούτων 

δοθέντων, η υπόθεση εργασίας της παρούσας μελέτης προσλαμβάνει το κράτος πρόνοιας 

ως απαραίτητο και θεμελιακό πυλώνα του νεωτερικού κράτους. Η εξέταση αυτής της 

υπόθεσης πραγματοποιείται μέσω της κριτικής ανάλυσης της κρίσης στην Ελλάδα υπό 

συγκριτικό πρίσμα, καθώς αυτή αποτελεί μια διαδικασία αμφισβήτησής του. Ταυτόχρονα, 

για πρώτη φορά, πραγματοποιείται ανάλυση των προοπτικών υπέρβασης της κρίσης μέσα 

από την ενδελεχή μελέτη των διαστάσεών της και της διανοητικής και εμπειρικής 

τεκμηρίωσης αυτής καθ’ εαυτής της αναγκαιότητας του κράτους πρόνοιας. Επιπροσθέτως, 

καθίσταται σαφές ότι το νεώτερο κράτος δεν μπορεί να νοηθεί παρά μόνο ως κράτος 

πρόνοιας ενώ ο ενεργητικός μετασχηματισμός του δύναται να προσδώσει ουσία στην 

έννοια της αλληλεγγύης και να την επαναφέρει στην κοσμική της μορφή, ήτοι να την 

μετατρέψει από απλή φιλανθρωπία σε εργαλείο εγκαθίδρυσης της κοινωνικής ευημερίας.    
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ABSTRACT 

 

During the last decades, the welfare state has faced a considerable number of challenges, 

but the recent multidimensional crisis has negatively affected its fundamental values, 

especially in countries which are characterized by endogenous imbalances, such as Greece. 

The questioning of the welfare state role and the breakdown of its fundamental basis 

threatens social well-being, as long as it disrupts social cohesion, due to the lack of 

adequate social protection. In this context, the Southern European countries and, especially, 

Greece, due to inherent structural imbalances and dysfunctions that characterized the 

institutional foundations of their welfare state, experienced enormous pressures resulting 

from the Eurozone debt crisis and led to the implementation of restrictive welfare policies. 

Therefore, the concept of solidarity is transverted into charity and weakens the ability to 

defend the conditions for social prosperity through a stable institutional construction such 

as the welfare state. Thus, the research question of the present study assumes the welfare 

state as an essential and fundamental pillar of the modern state. The study of the research 

question is being conducted through a critical analysis of the crisis in Greece, in a 

comparative manner, as the crisis comprises the process of its contestation. 

Simultaneously, for the first time, through the in-depth study of the dimensions of the crisis 

and the intellectual and empirical documentation of the necessity of the welfare state, an 

analysis of the prospects of overcoming the crisis is being conducted. It is therefore clear 

that the modern state can only be understood as a welfare state while, at the same time, its 

active transformation can substantiate the concept of solidarity and restore its societal form, 

that is to transform it from an inefficient form of “charity” into a stable mechanism for the 

establishment of social welfare. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η κοινωνική πολιτική αποτελεί έναν βασικό πυλώνα εφαρμογής δημόσιας πολιτικής. Πίσω 

από την απλοϊκή αναφορά της συγκεκριμένης έννοιας κρύβονται πολλές αλληλένδετες 

έννοιες οι οποίες παρέχουν επιμέρους χαρακτηριστικά στην εκάστοτε εφαρμοζόμενη 

πολιτική αλλά και στην μορφή που λαμβάνει το θεσμικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας. 

Η θεωρητική τεκμηρίωση των εννοιών αυτών στο υπάρχον σύστημα κοινωνικής πρόνοιας 

αποτελεί την απαραίτητη διαδικασία για την κατανόηση όλων των συνιστωσών που 

σχετίζονται με τις συγκεκριμένες πολιτικές, αποτελώντας ταυτόχρονα θεμέλιο του 

εκάστοτε συστήματος. Μέσω της θεωρίας διευκολύνεται και προωθείται η ανάλυση, 

διασαφήνιση και επεξήγηση των πολιτικών που εφαρμόζονται και των επιδράσεων που 

επιφέρουν στην κοινωνία και στην οικονομία. Εν προκειμένω, η θεωρία του κράτους 

πρόνοιας και των επιμέρους κοινωνικών πολιτικών που εφαρμόζει – κοινωνική προστασία, 

πρόσβαση στην υγεία, στην εκπαίδευση και στην απασχόληση - αποτελεί το θεμέλιο για 

την επεξήγηση των εμπειρικών στοιχείων που συλλέγονται, με απώτερο σκοπό την 

περαιτέρω βελτίωση των εφαρμοζόμενων πολιτικών προς όφελος όλης της κοινωνίας. 

 

Με βάση τα παραπάνω η ανάλυση που θα ακολουθήσει θα έχει την μορφή μιας κριτικής 

στην διαδικασία της κρίσης του ελληνικού κράτους πρόνοιας που έχει επιταχυνθεί μετά το 

ξέσπασμα της δημοσιονομικής κρίσης, μέσω της διεξοδικής μελέτης των επιπτώσεων στις 

έννοιες που χαρακτηρίζουν τα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα. Η ανάλυση θα 

βασιστεί σε συγκεκριμένα εμπειρικά δεδομένα για την τεκμηρίωση του επιχειρήματος της 

αναγκαιότητας ύπαρξης του κράτους πρόνοιας αλλά και του απαιτούμενου πλαισίου κάτω 

από το οποίο αυτό πρέπει να τεθεί, ώστε να αντιμετωπίσει τα λειτουργικά και ηθικά 

προβλήματα που τίθενται, λόγω παραγόντων που επηρεάζουν τον τρόπο άσκησης 

πολιτικής (παγκοσμιοποίηση, τεχνολογική εξέλιξη, πλαίσιο Οικονομικής Νομισματικής 

Ένωσης κ.ά.). Απώτερος σκοπός είναι η συμβολή στην επιστημονική συζήτηση για το 

ζήτημα του κράτους πρόνοιας και των πολιτικών του σε μια εποχή που, λόγω της 

οικονομικής κρίσης, της παγκοσμιοποίησης και της επικράτησης συγκεκριμένων 
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προσεγγίσεων περί του περιορισμού του, δέχεται καίρια πλήγματα τόσο σε επίπεδο 

εφαρμογής πολιτικής όσο και σε επίπεδο θεωρητικής τεκμηρίωσης.  

 

Βασική συνισταμένη της συγκεκριμένης ανάλυσης αποτελεί η παραδοχή ότι η θεωρία 

συνιστά τον βασικό παράγοντα που προσδίδει περιεχόμενο στην πολιτική πρακτική και 

μέσω αυτής δύνανται να παραχθούν πλείστα βελτιωτικά αποτελέσματα προς όφελος της 

κοινωνίας. Δεν αποτελεί ευχολόγιο, ούτε περιορίζεται στην περιγραφή μιας ιδεατής 

κατάστασης, μη εφαρμόσιμης στο διηνεκές. Αντίθετα, θέτει επί τάπητος βασικά κοινωνικά 

προβλήματα και μεθόδους πολιτικής που εφαρμόζονται για την αντιμετώπισή τους, υπό το 

πρίσμα και το βάρος των εννοιών που αντιπροσωπεύουν και οι οποίες δομήθηκαν μετά 

από τεράστιες διαμάχες και ζυμώσεις στο πέρασμα του χρόνου, από την εποχή της 

νεωτερικότητας μέχρι σήμερα. Η μελέτη των εννοιών αυτών και η ανάλυσή τους σε 

επίπεδο εφαρμογής πολιτικής την συγκεκριμένη χρονική περίοδο προσδοκά να αναδείξει 

τα βασικά προβλήματα που υφίστανται καθώς και αυτά που ελλοχεύουν και θέτουν υπό 

αμφισβήτηση πολλές από αυτές, απειλώντας συνακόλουθα την ίδια τη δημοκρατία. Σε 

αυτό το πλαίσιο, η θεωρία είναι αυτή που θα διαμορφώσει και θα προτείνει τις λύσεις για 

να κατανοηθεί η αναγκαιότητα των κοινωνικών πολιτικών ενώ ταυτόχρονα, από κοινού 

με την ανάλυση των εμπειρικών δεδομένων, στοχεύει να δομήσει ένα πλαίσιο κριτικής 

στις υπό μελέτη πολιτικές, στο γεωγραφικό, οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο που τίθενται, 

στην κατεύθυνση της ταυτόχρονης βελτίωσης τόσο της αποτελεσματικότητας όσο και της 

κοινωνικής δικαιοσύνης, ώστε να επιτελέσουν αποτελεσματικά τον σκοπό για τον οποίο 

δημιουργήθηκαν, ήτοι να διατηρήσουν την κοινωνική συνοχή και τα εργαλεία του 

εξανθρωπισμού του καπιταλισμού, μέσω των οποίων διασφαλίζεται η απρόσκοπτη 

συνέχεια του δημοκρατικού συστήματος.   

 

Η πρόσφατη οικονομική κρίση έχει δημιουργήσει τεράστια ανησυχία για το μέλλον του 

κράτους πρόνοιας, την μορφή του και την διατήρηση της δυνατότητας να παρέχει τα 

αναγκαία επίπεδα κοινωνικής πρόνοιας. Για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 

καταναλώνουν πάνω από το ήμισυ των δημοσίων δαπανών τους για την προστασία από 

τους κοινωνικούς κινδύνους (ασθένεια, ανεργία, φτώχεια, γήρας κτλ.), η οικονομική κρίση 

έχει θέσει ένα τεράστιο πλαίσιο αμφισβήτησης της κοινωνικής πρόνοιας. Μια από τις 
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αιτίες είναι η απαίτηση και, εν τέλει,  χρησιμοποίηση μεγάλων πακέτων για την διάσωση 

των τραπεζικών συστημάτων από το 2008 κι έπειτα. Οι συγκεκριμένες ενέσεις 

ρευστότητας αύξησαν τα δημόσια έξοδα (χρέη) ενώ ταυτόχρονα, τα κοινωνικά 

προβλήματα που διογκώθηκαν λόγω της οικονομικής ύφεσης, αναπόφευκτα διεύρυναν τις 

κοινωνικές δαπάνες. Η αύξηση των απαιτήσεων για κοινωνικές δαπάνες σε μια περίοδο 

οικονομικής κάμψης συνοδεύθηκε από την αναγκαιότητα σταθεροποίησης ή/και 

περιορισμού τους, θέτοντας τα κράτη πρόνοιας, ειδικά σε χώρες που έχουν πληγεί 

περισσότερο όπως η Ελλάδα, υπό μια διαδικασία αναπροσαρμογής. Αν αυτή η 

αναπροσαρμογή θα σημαίνει πλήρης αποδόμηση των κρατών πρόνοιας, κάτω από την 

επίδραση των θεωρήσεων περί πλήρους περιορισμού του ρόλου τους, ή αναδόμηση στο 

πλαίσιο των νέων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί, με σκοπό να ξεφύγουν από τις 

προϋπάρχουσες δυσλειτουργίες και να καταστούν περισσότερο αποτελεσματικά στην 

αντιμετώπιση των κοινωνικών κινδύνων, εναπόκειται στην ύπαρξη πολιτικής βούλησης 

για την διατήρηση του πλαισίου προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και 

συνακόλουθα, της κοινωνικής συνοχής μέσα στις Ευρωπαϊκές κοινωνίες. Οι δύο αυτές 

έννοιες είναι αλληλένδετες με το κράτος πρόνοιας και αποτελούν στυλοβάτες της 

κοινωνικής ειρήνης και της δημοκρατίας. Η παρούσα ανάλυση σκοπεύει στην μελέτη των 

προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί λόγω της κρίσης και στην ενίσχυση μιας θεώρησης 

περί της σημαντικότητας της αναδόμησης του κράτους πρόνοιας, ως προϋπόθεσης για την 

διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, μέσω της ιδιαίτερης εστίασης στην ελληνική 

περίπτωση.  

 

Είναι γεγονός ότι η οικονομική κρίση έχει πλήξει δραστικά τα κράτη πρόνοιας και ιδίως 

εκείνα των χωρών της περιφέρειας της Ευρωζώνης. Η αύξηση της γενικής και πιο έντονα, 

της νεανικής ανεργίας, σε δυσθεώρητα ύψη (σε Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία και Ιταλία) 

και η ταυτόχρονη μετατροπή της σε πρόβλημα δομικού χαρακτήρα (μακροχρόνια ανεργία, 

μείωση προοπτικών επανένταξης στην αγορά εργασίας), αυξάνει τους κινδύνους της 

φτώχειας, της περιθωριοποίησης και του κοινωνικού αποκλεισμού. Την ίδια στιγμή, η 

κυκλική μορφή του προβλήματος αυτού υποδηλώνει ότι αφενός απαιτούνται μεγαλύτεροι 

πόροι για την αντιμετώπιση των διογκούμενων προβλημάτων και αφετέρου η μείωση των 

επιπέδων εργασίας συμπιέζει τις ασφαλιστικές και φορολογικές εισφορές, καθιστώντας 
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δυσκολότερη την χρηματοδότηση του ασφαλιστικού συστήματος από το κράτος. Τα 

προβλήματα αυτά, όπως είναι φυσικό, κρίνονται ακόμα πιο σοβαρά για τις πιο ευάλωτες 

κοινωνικές ομάδες, όπως είναι εκείνες που περιλαμβάνουν άτομα που αντιμετωπίζουν τον 

άμεσο κίνδυνο της φτώχειας, οι μονογονεϊκές οικογένειες και τα παιδιά1.  

 

Η μεταφορά της κρίσης από τον αμιγώς χρηματοπιστωτικό τομέα σε αυτόν του κράτους 

με την μορφή του δημοσίου χρέους και η γενίκευσή της σε επίπεδο Ευρωζώνης αποτελεί 

ένα βασικό αντικείμενο εξέτασης της συγκεκριμένης μελέτης, με σκοπό την ανάδειξη των 

εγγενών προβλημάτων του εγχειρήματος της ενιαίας αγοράς, που θέτουν τεράστιους 

περιορισμούς σε επίπεδο κοινωνικής πολιτικής στις χώρες της περιφέρειας, όπως η 

Ελλάδα. Το 2008 η χρηματοπιστωτική-τραπεζική κρίση χτύπησε πρώτη την πόρτα των 

οικονομιών της Ευρωζώνης ως επακόλουθο της κρίσης στα στεγαστικά δάνεια subprime2 

στις ΗΠΑ. Η κρίση αυτή οδήγησε σε ύφεση την οικονομία της Ευρωζώνης με τελευταίο 

επακόλουθο την κρίση χρέους στα πιο ευάλωτα κράτη-μέλη της περιφέρειας (Ελλάδα, 

Πορτογαλία, Ιρλανδία). Η αναστάτωση που δημιουργήθηκε οδήγησε στις διασώσεις (bail-

out) της Ελλάδας και εν συνεχεία της Πορτογαλίας και της Ιρλανδίας (και αρκετά 

αργότερα της Κύπρου) και στην εφαρμογή προγραμμάτων λιτότητας και σε άλλες χώρες 

της περιφέρειας που αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλήματα, όπως η Ισπανία. Ο κίνδυνος 

της συνολικής κατάρρευσης ήταν και παραμένει ορατός παρότι σταδιακά παρατηρήθηκε 

μια βελτίωση-σταθεροποίηση των οικονομικών δεικτών. Σε κοινωνικό επίπεδο όμως, οι 

χώρες της περιφέρειας συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα, με την 

Ελλάδα να αποτελεί την πιο ακραία και χαρακτηριστική περίπτωση, καθώς ο κυκλικός 

χαρακτήρας της εφαρμογής των προγραμμάτων λιτότητας οδηγεί σε μεγαλύτερο 

περιορισμό της κοινωνικής πρόνοιας διογκώνοντας τους κοινωνικούς κινδύνους. 

Παρατηρούμε δηλαδή μια κρίση του κράτους, το οποίο από ρυθμιστής της οικονομίας με 

                                                           
1 Για παράδειγμα, είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ (OECD, 2015a), η παιδική 

φτώχεια βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα στις χώρες της περιφέρειας της Ευρωζώνης (Ισπανία, Ελλάδα, Ιταλία, 

Πορτογαλία). 
2 Η κρίση των δανείων subprime προκλήθηκε από την απότομη μείωση των τιμών των ακινήτων που οδήγησε 

στην αδυναμία εξυπηρέτησης των δανείων, σε συνακόλουθες κατασχέσεις και στην υποτίμηση των 

ασφαλίστρων των ακινήτων. (Mian & Sufi, 2014). Η επισφάλεια των δανειοδοτήσεων αποτελεί τον 

σημαντικότερο λόγο για την αδυναμία αποπληρωμής τους ενώ η μετάδοση της επισφάλειας 

πραγματοποιήθηκε μέσω συγκεκριμένων χρηματοπιστωτικών προϊόντων που υποτίθεται ότι διασπάζοντας 

ένα δάνειο σε αρκετά μέρη διασφαλιζόταν και η πιθανή επισφάλειά του, καθώ ο κίνδυνος διαχεόταν. 
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σκοπό την κοινωνική ευημερία, έχει μετατραπεί σε εργαλείο της διευκόλυνσης της 

ελεύθερης αγοράς ενώ απομακρύνεται σταδιακά από την ευθύνη για την προστασία του 

ατόμου και την διαμόρφωση των προοπτικών ευημερίας και ανάπτυξής του, μεταφέροντάς 

του κατ’ αυτό τον τρόπο μεγάλο μέρος της ευθύνης.  

 

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι έχουν δημιουργηθεί αρκετές δικλείδες-

μηχανισμοί ασφαλείας που δεν υπήρχαν πριν από την κρίση (π.χ. Ευρωπαϊκός Μηχανισμός 

Διάσωσης) ώστε να διαφυλάξουν την σταθερότητα της Ευρωζώνης. Τα προβλήματα όμως 

συνεχίζουν να υφίστανται, τόσο από πλευράς δημοκρατικής νομιμοποίησης όσο και από 

πλευράς βούλησης για την περαιτέρω δημοκρατική-πολιτική εμβάθυνση. Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση έχει καταστεί ένας παγκόσμιος οικονομικός παίχτης όμως έχει προωθήσει 

δυσανάλογα της ενοποίησή της, δίνοντας έμφαση κατά κύριο λόγο στον νομισματικό 

τομέα και πολύ λιγότερο στους υπόλοιπους, με συνέπεια την συμπίεση του κοινωνικού 

υπό το βάρος του οικονομικού. Ως εκ τούτου, η βαθιά ύφεση της Ευρωζώνης και 

ιδιαιτέρως της περιφέρειας, έχει επιφέρει ανάλογες αρνητικές επιπτώσεις στα κράτη 

πρόνοιας. Θα πρέπει όμως να σημειώσουμε την σαφή διάκριση, παρά τις εκτεταμένες 

διασυνδέσεις, της παρούσας κρίσης με την συζήτηση για την κρίση του κράτους πρόνοιας 

που αναπτύχθηκε ήδη από την δεκαετία του 1970. Στην ουσία, επικράτησε ευρέως η 

άποψη ότι μεγάλο μέρος της ευθύνης για την αργή οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης 

έφερε το κράτος πρόνοιας και οι προστατευτικοί μηχανισμοί του που δεν επιτρέπουν στην 

ιδιωτική πρωτοβουλία να αποκτήσει ανταγωνιστικά στοιχεία και κατ’ αυτόν τον τρόπο 

κρίθηκε αναχρονιστικό. Ακριβώς πάνω σε αυτή τη βάση στηρίχθηκαν οι απορρυθμιστικές 

πολιτικές που εφαρμόστηκαν τα προηγούμενα χρόνια σε όλο το φάσμα των δημοσίων 

πολιτικών. Η εξέταση της ευθύνης των μεθόδων της πλήρους απορρύθμισης για το 

ξέσπασμα της συγκεκριμένης οικονομικής κρίσης αποτελεί μια πρόκληση, καθώς μόνο 

μέσω αυτής μπορεί να αναζητηθεί η ιδανική ισορροπία μεταξύ παρέμβασης και μη 

παρέμβασης που μπορεί ταυτοχρόνως να διαμορφώσει μια ανταγωνιστική και κοινωνικά 

δίκαιη οικονομία. Βεβαίως, αυτό το εγχείρημα δεν μπορεί  να πραγματοποιηθεί χωρίς να 

ληφθούν υπόψη σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν και πιέζουν οικονομικά το 

περιβάλλον άσκησης κοινωνικής πολιτικής (Esping Andersen, 2002), όπως ο 

δημογραφικός, οι νέες κοινωνικές μορφές, καθώς και η μορφή της παγκοσμιούμενης-
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διεθνοποιούμενης οικονομίας και της κοινωνίας της πληροφορίας, που θέτουν 

προσκόμματα στην βιωσιμότητα των κρατών πρόνοιας. Πιο συγκεκριμένα, οι πρόωρες 

συνταξιοδοτήσεις και η αύξηση του προσδόκιμου ζωής σε συνδυασμό με την μείωση των 

επιπέδων απασχόλησης έχουν αυξήσει τις πιέσεις στα ασφαλιστικά συστήματα. 

Ταυτόχρονα, η μείωση της ζήτησης ανειδίκευτων εργατών-χαμηλών προσόντων, λόγω της 

τεχνολογικής εξέλιξης και της αποβιομηχανοποίησης (οικονομία της πληροφορίας), και η 

πλήρης ένταξη στο εργατικό δυναμικό των γυναικών δημιούργησε νέα δεδομένα τόσο από 

την πλευρά της ζήτησης όσο και από εκείνη της προσφοράς εργασίας, η οποία οδηγήθηκε 

στην επικράτηση ασταθών μορφών απασχόλησης. Η επικράτηση αυτών των προτύπων 

μετάλλαξε και την μορφή των οικογενειών, με αποτέλεσμα την δημιουργία νέων 

κοινωνικών προβλημάτων που καθίσταται επιτακτικό να αντιμετωπιστούν. Τέτοια είναι η 

φροντίδα των παιδιών των οποίων και οι δύο γονείς εργάζονται, καθώς και η ενίσχυση και 

προστασία των μονογονεϊκών οικογενειών που αυξήθηκαν ραγδαίως τις τελευταίες 

δεκαετίες. 

 

Οι επιπτώσεις όλων των προαναφερθέντων αλλαγών δεν είναι ταυτόσημες ανάμεσα στα 

κράτη πρόνοιας της Ευρώπης. Κάποια ανταποκρίθηκαν πολύ πιο άμεσα και 

αποτελεσματικά σε σύγκριση με κάποια άλλα για διάφορους λόγους που αναλύονται 

ενδελεχώς παρακάτω. Το γενικότερο όμως ζήτημα είναι πως όλα αντιμετωπίζουν τις ίδιες 

προκλήσεις – βεβαίως, με διαφορετικούς ρυθμούς – επομένως, αυτός είναι ο λόγος που 

αναφερόμαστε στο κράτος πρόνοιας σαν μια ενιαία έννοια παρά τις πολλαπλές 

διαφοροποιήσεις που υφίστανται. Επί παραδείγματι, είναι σαφές ότι η περιφέρεια της 

Ευρωζώνης έχει πληγεί πολύ περισσότερο από όλα τα άλλα κράτη μέλη αυτής, όμως είναι 

δεδομένο πως αν δεν λυθούν αυτά τα προβλήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο τότε δεν αργεί η 

μεταφορά τους και στις υπόλοιπες χώρες. Επομένως, καθίσταται απαραίτητη η ανάλυση 

των προβλημάτων, ο εντοπισμός των ιδιαιτεροτήτων και η διαμόρφωση προτάσεων για 

την δημιουργία ενός κράτους πρόνοιας, εντός του πλαισίου της Ευρωζώνης, που θα μπορεί 

να αντιμετωπίζει τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα ενώ ταυτόχρονα δεν θα αποτελεί 

εμπόδιο στην οικονομική βιωσιμότητα του κράτους. Ο στόχος αυτός είναι επίκαιρος πολύ 

περισσότερο για τα κράτη της περιφέρειας της Ευρωζώνης – και δη του Ευρωπαϊκού νότου 

– που αντιμετωπίζουν βασικές ανισορροπίες σε επίπεδο κοινωνικής πρόνοιας λόγω 
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εγγενών ιστορικών, πολιτικών και οικονομικών ιδιαιτεροτήτων. Η θετική μεταρρύθμιση 

αποτελεί μονόδρομο εν γένει για την δημόσια πολιτική και εν προκειμένω, για τα κράτη 

πρόνοιας των χωρών αυτών. Όμως η συγκεκριμένη αντίληψη περί μεταρρύθμισης δεν 

συνιστά μονόπλευρη πρόσληψη του προβλήματος. Η Ευρωζώνη είναι ένας σημαντικός 

παράγοντας που επίσης χρήζει μεταρρύθμισης υπό την έννοια της πορείας προς την 

ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης και της εμβάθυνσης του πολιτικού παράγοντα 

έναντι του υπέρογκα ενισχυμένου οικονομικού. Επομένως, η μελέτη των προβλημάτων 

της Ευρωζώνης επίσης βρίσκεται στην κατεύθυνση της ενίσχυσης του επιχειρήματος περί 

της προώθησης του κοινωνικού μοντέλου πρόνοιας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο θα 

οδηγήσει στην αντιμετώπιση των επιμέρους εκτεταμένων προβλημάτων κάλυψης που 

αντιμετωπίζουν κράτη πρόνοιας όπως το ελληνικό. Συνεπώς, η σκοπιμότητα της μελέτης 

της ελληνικής περίπτωσης στοχεύει αφενός στην διασαφήνιση των πολιτικών 

κατευθύνσεων που θέτουν την οικονομία της αγοράς πάνω από τις κρατικές ρυθμίσεις και 

τον στόχο της κοινωνικής ευημερίας και αφετέρου στην ενδοσκόπηση των εγγενών 

ιδιαιτεροτήτων της ελληνικής περίπτωσης που διευκόλυνε την περιδίνηση στην κρίση.       

 

Σε κάθε περίπτωση, αν η συγκεκριμένη κρίση λειτουργήσει ως εφαλτήριο για την επίλυση 

δομικών προβλημάτων στα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας, την επανεκκίνηση των 

οικονομιών και κυρίως τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την επίτευξη ενός 

ικανοποιητικού επιπέδου κοινωνικής δικαιοσύνης, τότε θα μπορούσε κανείς να θεωρήσει 

ότι μετά από μια μεγάλη κάμψη επέρχεται η ανανέωση προς όφελος του κοινού καλού, 

όπως επήλθε η επέκταση του κράτους πρόνοιας μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ως 

προϋπόθεση ανάπτυξης και κοινωνικής σταθερότητας. Αυτός ο στόχος προϋποθέτει την 

ανανέωση του κράτους πρόνοιας αλλά επ’ ουδενί μέσω της πλήρους απορρύθμισης και 

περιορισμού του ρόλου του, που σύμφωνα με τις αντιλήψεις κάποιων μελετητών, όπως ο 

Friedman (1962) και ο Hayek (1960), αποτελεί την μόνη μέθοδο προώθησης της ατομικής 

ελευθερίας. Άλλωστε είναι γνωστό ότι το κράτος πρόνοιας μετά τον πόλεμο αποτέλεσε 

τον βασικό εξισορροπητικό μηχανισμό μεταξύ αγοράς και κοινωνίας, διασφαλίζοντας την 

κοινωνική συνοχή και προστατεύοντας την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η ανάπτυξη του 

κράτους πρόνοιας όμως δεν συνιστά ένα αυτόνομο γεγονός καθώς είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη με την εν γένει ανάπτυξη του κράτους και των θεσμών που εμπερικλείει, 
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ώστε να καταστεί ένας αποτελεσματικός και κοινωνικά δίκαιος μηχανισμός εφαρμογής 

δημόσιας πολιτικής3. Όπου υφίστανται αυτές οι προϋποθέσεις που θέτουν τις βάσεις και 

για την οικονομική βιωσιμότητα, το κράτος πρόνοιας όχι μόνο μπορεί να καταστεί ένας 

αποτελεσματικός μηχανισμός αλλά συνιστά ένα στιβαρό τείχος προστασίας από τα δεινά 

που μπορεί να προκαλέσει μια οικονομική κρίση (τέτοια παραδείγματα αποτελούν τα 

σκανδιναβικά κράτη πρόνοιας που έχουν καταφέρει να διατηρήσουν μεγάλο μέρος της 

καθολικής κοινωνικής προστασίας παρά τις οικονομικές πιέσεις). Ένα τέτοιο πρότυπο 

σύστημα όχι μόνο αντιμετωπίζει τα τρέχοντα κοινωνικά προβλήματα αλλά δίνει προοπτική 

ανάδειξης και ανανέωσης του ανθρώπινου κεφαλαίου κάθε πολίτη μέσα από τα 

αποτελεσματικά και στοχευμένα συστήματα της κατάρτισης και της εξειδίκευσης, με 

σκοπό την προώθηση της καινοτομίας. 

 

Όλα τα παραπάνω υπονοούν την υπεράσπιση ενός διαφορετικού αλλά ενεργού ρόλου του 

κράτους που δεν συνυφαίνεται ούτε με την θεώρηση του εκτεταμένου παρεμβατισμού ούτε 

με εκείνη του πλήρους περιορισμού, ήτοι υπερβαίνει την διάκριση κρατικοποίηση-

ιδιωτικοποίηση. Όπως θα αναλυθεί στα επόμενα κεφάλαια, πρόκειται για μια θεώρηση 

ενός ενεργητικού κράτους που εναντιώνεται στην μονοσήμαντη άποψη που υποστηρίζει 

ότι η αγορά μπορεί να αυτορρυθμίζεται και να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα 

προβλήματα που προκύπτουν. Όπως ανέφερε εύστοχα ο Polanyi (1957), η δημόσια 

παρέμβαση είναι ο καταλυτικός μηχανισμός για την θέσπιση των προϋποθέσεων 

δημιουργίας διακριτής οικονομικής και πολιτικής σφαίρας και επιτελεί τον ρόλο του 

βασικού όρου για την εύρυθμη λειτουργία των αγορών. Στο ίδιο μήκος κύματος ο Streeck 

(2011) αναφέρει ότι χωρίς ξεκάθαρους κανόνες οι αγορές δεν μπορούν να λειτουργήσουν. 

Επομένως, γίνεται αντιληπτό ότι η θέσπιση κανόνων και θεσμικών οργάνων που θα 

ορίζουν τις οικονομικές σχέσεις μαζί με την οργάνωση των προγραμμάτων του κράτους 

πρόνοιας, τα οποία λειτουργούν ως μηχανισμοί σταθεροποίησης του συστήματος, 

αποτελούν απαραίτητα προαπαιτούμενα για την βιωσιμότητα του συστήματος. Όπως 

προσθέτει ο Hemerjick (2013), η κοινωνική πολιτική, ως δημόσια πολιτική, αποτελεί ένα 

άκρως απαραίτητο εργαλείο για τις σύγχρονες καπιταλιστικές κοινωνίες. Η εξέταση του 

                                                           
3 Αναφερόμαστε στην αποτελεσματική δημόσια διοίκηση που μειώνει τα κόστη και διευκολύνει την 

ανάπτυξη προσφέροντας τις προϋποθέσεις για την επίτευξη κοινωνικής ευημερίας.  
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επιπέδου έλλειψης-αμφισβήτησης όλων των παραπάνω στοιχείων από την ελληνική 

περίπτωση αποτελεί προϋπόθεση ώστε, από κοινού με την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων της Ευρωζώνης, να αναζητηθούν βιώσιμες λύσεις που θα επαναφέρουν την 

κοινωνική συνοχή σε αποδεκτά επίπεδα.  

 

Ένα βασικό ζήτημα που αναδεικνύεται από την παρούσα οικονομική κρίση – αν και 

υπάρχουν αρκετές διαφωνίες που αναλύονται στο δεύτερο μέρος – είναι ότι η απορρύθμιση 

που συντελέστηκε μετά την δεκαετία του 1970 δημιούργησε περισσότερα προβλήματα 

από όσα θεωρήθηκε ότι μπορεί να λύσει κυρίως γιατί ακολούθησε μια απόλυτη επιδίωξη 

της πλήρους αντικατάστασης των δημοσίων ρυθμίσεων. Επιπροσθέτως, σε επίπεδο 

Ευρωζώνης, όπως αναφέρει ο Eichengreen (2010), η διεθνοποίηση του τραπεζικού 

συστήματος πρέπει να αντισταθμιστεί από την εγκαθίδρυση ενός ευρωπαϊκού ρυθμιστικού 

φορέα. Αυτή η άποψη αναδεικνύει τόσο την αναγκαιότητα της περεταίρω εμβάθυνσης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολιτικό επίπεδο όσο και την σημαντικότητα της κρατικής ή 

υπερ-κρατικής παρέμβασης. Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί ότι κάθε τέτοια προσπάθεια 

πρέπει να συνοδεύεται από τον σεβασμό στην δημοκρατική βούληση, άρα να λαμβάνει 

την απαραίτητη νομιμοποίηση και να μην λειτουργεί σαν ανεξάρτητος τεχνοκρατικός 

θεσμός που κατέχει την αυθεντία στην λήψη των βέλτιστων πολιτικών επιλογών.  

 

Συνεπακόλουθα, η κρίση αυτή αν τύχει διαχείρισης υπό την βάση της αναγκαιότητας 

αναπροσδιορισμού αλλά όχι περιορισμού της εμβέλειας του κράτους πρόνοιας, ήτοι των 

θεμελιωδών εννοιών του, μπορεί τελικά να αποτελέσει το έναυσμα για την θετική 

μεταρρύθμιση των κρατών, όπως η Ελλάδα, που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα προβλήματα, 

λόγω των εμβαλωματικών πολιτικών και των παθητικών συστημάτων στα οποία 

στηρίζονται αλλά και των μονοδιάστατων και άτεγκτων πολιτικών λιτότητας που 

εφαρμόζονται από το 2009. Αντιθέτως, αν η διαχείριση επικεντρωθεί στην συνέχιση της 

λιτότητας ως μονόδρομου για την αντιμετώπιση των οικονομικών δυσχερειών, τότε θα 

επέλθουν περαιτέρω δεινά για την κοινωνία, καθώς θα αποδομηθεί πλήρως η συνοχή και 

θα αναπτυχθούν τα διασπαστικά, διχαστικά και εθνικιστικά αισθήματα.  
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Το διακύβευμα πλέον είναι η ταυτόχρονη διατήρηση ενός σοβαρού και αποτελεσματικού 

πλαισίου κοινωνικής πρόνοιας με την δημοσιονομική και οικονομική σταθεροποίηση της 

νομισματικής ένωσης. Η κρίση που προέκυψε λόγω της ανισομερούς ευρωπαϊκής 

εμβάθυνσης και της υιοθέτησης πολιτικών πλήρους απορρύθμισης του 

χρηματοπιστωτικού τομέα, έχει οδηγήσει σε πολιτικές ανακατατάξεις στα κράτη μέλη της 

ΕΕ και κυρίως της Ευρωζώνης. Αντιευρωπαϊκά, ξενοφοβικά και λαϊκιστικά κόμματα 

αυξάνουν τα εκλογικά ποσοστά τους (Hartleb, 2012; Inglehart & Norris, 2016; Melzer & 

Serafin, 2013; Serrichio, Tsakatika, Quaglia, 2013) ενώ την ίδια στιγμή οι πολιτικές 

λιτότητας δεν επιτρέπουν στα φιλοευρωπαϊκά κόμματα να προωθήσουν τόσο την 

περαιτέρω ευρωπαϊκή ενσωμάτωση όσο και την υπεράσπιση των συστημάτων κοινωνικής 

πρόνοιας (κυρίως τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα που αποτελούν τους κατεξοχήν 

υπερασπιστές του κράτους πρόνοιας έχουν χάσει τεράστιο μέρος από την εκλογική 

δυναμική τους). Επιπλέον, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το ζήτημα της διατήρησης της 

νομισματικής ένωσης και της περαιτέρω εμβάθυνσης-ολοκλήρωσης σε πολιτικό επίπεδο 

μαζί με την διατήρηση του κράτους πρόνοιας είναι κατεξοχήν πολιτικό (Hemerjick, 2013). 

Οι αντιτιθέμενες αντιλήψεις ως προς το σύστημα που πρέπει να υιοθετηθεί4 και τα 

διαφορετικά συμφέροντα ανάμεσα στα επιμέρους κράτη μέλη δεν διευκολύνουν την 

προώθηση της πολιτικής εμβάθυνσης που θα επιτρέψει την υιοθέτηση πολιτικών προς την 

προώθηση ενός αποτελεσματικού και κοινωνικά δίκαιου μοντέλου κοινωνικής πρόνοιας. 

Αποτέλεσμα όλων αυτών των εμποδίων είναι η προσκόλληση σε ένα μοντέλο λιτότητας 

και περιορισμού του κράτους πρόνοιας που δυστυχώς ευνοεί ακόμα περισσότερο τα 

αντιευρωπαϊκά αισθήματα στους πολίτες, παρά τις όποιες προσπάθειες οικονομικής 

σταθεροποίησης (Fligstein, 2008).  

 

Επομένως, το κράτος πρόνοιας αναδεικνύεται για μια ακόμη φορά ως ο μηχανισμός 

σταθεροποίησης-εξισορρόπησης τόσο σε επίπεδο εθνικών κοινωνιών όσο και σε επίπεδο 

ΕΕ. Οι μεταρρυθμίσεις είναι αναγκαίες ειδικότερα σε χώρες όπως η Ελλάδα, όμως αν δεν 

έχουν ως βάση την επίτευξη της κοινωνικής ευημερίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης 

                                                           
4 Επί παραδείμγατι, μια νομισματική ένωση με σκληρό νόμισμα από την μια πλευρά ή μια πολιτικο-

οικονομική ένωση που θα προωθεί όλο και περισσότερο την πολιτική εμβάθυνση και θα περιλαμβάνει 

μορφές παρέμβασης που θα αναδεικνύουν την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών. 
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είναι καταδικασμένες να αποτύχουν. Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο, αφενός δεν πρέπει να 

παραβλέπονται οι αξίες που πρεσβεύει το κράτος πρόνοιας, οι οποίες παρουσιάζονται στο 

πρώτο μέρος, και αφετέρου, τα κοινωνικά προβλήματα που διόγκωσε η κρίση και θα 

αναλυθούν στο τέταρτο και πέμπτο μέρος, πρέπει να αποτελέσουν έναυσμα για την 

δημιουργία ενός συνεκτικού πλαισίου κοινωνικής πρόνοιας αποκολλημένου από τις 

παθητικές πρακτικές και τις ιδεοληψίες του παρελθόντος.       

 

Είναι γεγονός ότι μετά το 1945, το κράτος μετατράπηκε για πρώτη φορά σε προστάτη του 

συνόλου της κοινωνίας, με αποτέλεσμα οι κοινωνικές προτεραιότητες να έχουν 

πρωτεύοντα ρόλο σε σύγκριση με τις οικονομικές, οι οποίες όμως δεν παραγνωρίζονταν 

εντελώς (Berman, 2014). Στην ουσία πρόκειται για την συγκρότηση μιας νέας αντίληψης 

για ένα διαφορετικό κράτος, ένα κράτος όμως που με αυτό τον τρόπο κατάφερε να 

επιτελέσει – σε μεγάλο βαθμό επιτυχώς – τους στόχους που διάνθισαν την έννοια του 

κράτους της νεώτερης σκέψης. Ο ρόλος αυτός του κράτους πραγματώθηκε από την στιγμή 

που τέθηκε μετ’ επιτάσεως η αναγκαιότητα της εμπέδωσης της κοινωνικής ισορροπίας ως 

παράγοντα βασικής προϋπόθεσης για την επίτευξη της οικονομικής ευημερίας. Ήταν η 

εποχή κατά την οποία κατέστη σαφές ότι το νεώτερο κράτος δεν μπορεί να νοηθεί ξέχωρα 

από την έννοια του κράτους πρόνοιας. Έτσι, το κράτος κατέστη ο φορέας κοινωνικής 

σταθερότητας και διασφάλισης της δημοκρατίας. Το κράτος πρόνοιας λοιπόν και εν γένει 

το νεώτερο κράτος εμπεδώθηκε ως ο παράγοντας προστασίας και παράλληλης 

προσαρμογής στα νέα δεδομένα ώστε ταυτόχρονα να επιφέρει οικονομική ανάπτυξη, 

κοινωνική συνοχή και διασφάλιση της δημοκρατίας μέσω της κατοχύρωσης των ατομικών 

και κοινωνικών δικαιωμάτων. Συνεπώς, δεν ήταν στόχος η κατανόηση του κράτος ως ένας 

μονοδιάστατος και σταθερός φορέας αλλά ως ένα εργαλείο αλλαγής, συμπόρευσης με τα 

νέα δεδομένα, αλλά με σταθερό αξιακό περιεχόμενο. Οι αξίες που συγκροτήθηκαν την 

νεώτερη εποχή εξελίχθηκαν, επεκτάθηκαν, διανθίστηκαν αλλά διατήρησαν σταθερό το 

θεμελιακό τους περιεχόμενο, που δεν είναι άλλο από τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα 

από τα οποία απορρέουν όλα τα επιμέρους δικαιώματα.  

Η πρόκληση που τίθεται συμπεριλαμβάνει την προσπάθεια εξεύρεσης εναλλακτικών 

χρηματοδοτικών λύσεων ώστε να εξέλθει το κράτος από το οικονομικό αδιέξοδο. Οι 

νεοφιλελεύθερες και οι λιμπερταριανές προσεγγίσεις θεωρούν ότι για να επιτευχθεί αυτός 



27 
 

ο στόχος είναι απαραίτητη η ελαχιστοποίηση της κρατικής παρεμβατικότητας σε όλους 

τους τομείς, η μείωση των κοινωνικών παροχών και η πλήρης μεταφορά της παραγωγής 

στους ιδιώτες, ώστε η οικονομική ανάπτυξη να εξαρτάται από την ιδιωτική πρωτοβουλία. 

Το παράδοξο που προκύπτει από την συγκεκριμένη οπτική για το ζήτημα αυτό είναι το 

ακόλουθο: το κράτος πρόνοιας αποτελεί εξέλιξη της ανάπτυξης του φιλελεύθερου 

κράτους. Ως εκ τούτου, μπορεί να θεωρηθεί ως παράγωγο της φιλελεύθερης σκέψης που 

υπό την πίεση σοσιδαλδημοκρατικών και εργατικών κινημάτων επεκτάθηκε περαιτέρω. 

Γι’ αυτό τον λόγο, οι μαρξιστές το αντιμετωπίζουν ως εργαλείο ελεγχόμενης ευημερίας 

που εξυπηρετεί τον καπιταλισμό ενώ στην αντιπέρα όχθη, οι νεοφιλελεύθεροι του 

προσάπτουν τον χαρακτήρα άσκοπου κρατισμού. Οι φιλελεύθεροι και σοσιαλδημοκράτες 

υποστηρικτές της αναγκαιότητάς του βρίσκονται μπροστά σε μια σημαίνουσα πρόκληση 

λόγω της κρίσης που έχει θέσει περιορισμούς στην άσκηση πολιτικής. Το κράτος λοιπόν, 

πρέπει να ξαναειδωθεί ως ο μηχανισμός που προστατεύει τα άτομα ώστε να αναπτύξουν 

την ατομική πρωτοβουλία. Συνεπώς, τίθεται το ζήτημα της θεωρητικής και πρακτικής 

αναδόμησης του κράτους πρόνοιας ως μορφής προστασίας της ατομικότητας εντός της 

συλλογικότητας. Το πλαίσιο όμως μέσα στο οποίο τίθεται το ζήτημα αυτό ξαναφέρνει στο 

προσκήνιο τη συζήτηση περί του κράτους προστάτη ως αφετηρία από την οποία θα 

αναζητηθούν οι περαιτέρω επεκτάσεις που θα επιτρέψουν την επιτέλεση των θεμελιωδών 

σκοπών του. Ο αντίλογος προς τους επικριτές του κράτους πρόνοιας θεωρεί απαραίτητη 

την ύπαρξη ενός καθεστώτος προστασίας που θα ενσαρκώνει έμπρακτα την αλληλεγγύη, 

μέσω της πρωτεραιοποίησης της προάσπισης των κοινωνικών δικαιωμάτων. Αντιθέτως, οι 

υποστηριχτές του ελάχιστου κράτους αναφέρονται κατά κύριο λόγο στα ατομικά 

δικαιώματα, τα οποία αποτέλεσαν μεν συγκροτητικό θεμέλιο του νεώτερου κράτους κατά 

τον 17ο και 18ο αιώνα όμως δεν αρκούν για την επίλυση έστω και μέρους του κοινωνικού 

ζητήματος με όρους ισότητας και αξιοπρέπειας. 

Η προοδευτική φιλελεύθερη έκφραση του καντιανού ορθολογισμού (Rawls, Notzick) για 

την παγκόσμια ειρήνη επαναφέρει τη συζήτηση για την καθολικότητα των κοινωνικών 

δικαιωμάτων. Η διαφοροποίηση έγκειται στο γεγονός ότι τα θέτει ως μέρος των ατομικών 

δικαιωμάτων προβάλλοντας την κρατική εγγύηση ισότιμης πρόσβασης σε αγαθά και 

υπηρεσίες. Όμως, στο πλαίσιο αυτό, οι ανάγκες δεν εγγυώνται μέσω ενός αυτόματου 

μηχανικού τρόπου. Η ικανοποίησή τους αποτελεί βασική προϋπόθεση, όμως αυτή 
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επιτυγχάνεται μόνο μέσω της ισότιμης πρόσβασης που θα επιτρέψει ουσιαστικά την 

κάλυψή τους μόνο μέσω της ανοιχτής οικονομίας, όπως υποστήριζε ο Adam Smith. Γιατί 

το κράτος πρόνοιας επιτελεί ακριβώς αυτό τον ρόλο του εγγυητή των αναγκών. Αυτή τη 

δυνατότητα αυτορρύθμισης και κάλυψης των αναγκών για όλους τους πολίτες 

αμφισβήτησαν όλοι όσοι υποστήριξαν ότι το κράτος πρόνοιας είναι ο μηχανισμός που 

δύναται να υποκαταστήσει και να επαναφέρει την ικανοποίησή τους εκεί που η αγορά δεν 

διαθέτει αυτή την ευχέρεια. Αυτό συμβαίνει γιατί το κράτος πρόνοιας στην ουσία αποτελεί 

μηχανισμό παροχής αλληλεγγύης με όρους εξανθρωπισμού του κέρδους.  

Εντούτοις, η κρίση του κράτους πρόνοιας που υφίσταται εδώ και τέσσερις περίπου 

δεκαετίες, έχει ενισχύσει την κριτική για το κλασσικό κράτος πρόνοιας τόσο από 

φιλελεύθερους όσο και από μαρξιστές μελετητές. Υποστηρικτές αλλά και ενάντιοι 

απέναντι σε αυτό συμφωνούν ότι η αναγκαιότητα για μεταρρύθμισή του είναι πιο επίκαιρη 

από ποτέ. Σε αυτό συνηγορούν τα τεράστια κοινωνικά προβλήματα που συνεχώς 

διευρύνονται, με το κράτος πρόνοιας να μην δείχνει ικανό να τα αντιμετωπίσει παρά την 

διαχρονική αύξηση των δαπανών. Το κοινωνικό ζήτημα, η επίλυση του οποίου αποτέλεσε 

την κορωνίδα του κλασσικού κράτους πρόνοιας, πλέον αποκτά μια νέα μορφή την οποία 

το κλασσικό κράτος πρόνοιας δεν μπορεί να επιλύσει. Σύμφωνα με τον Rosanvallon 

(2003), οι σημαντικότερες αιτίες είναι ο διαχωρισμός της έννοιας της αλληλεγγύης από 

την έννοια της ασφάλειας και η αδυναμία των κοινωνικών δικαιωμάτων να 

αντιμετωπίσουν τα προβλήματα των σύγχρονων μορφών κοινωνικού αποκλεισμού. Η 

ανάλυση αυτής της φόρμουλας αντιμετώπισης των νέων κοινωνικών κινδύνων και του 

αποκλεισμού – του νέου κοινωνικού ζητήματος - με σεβασμό στις θεμελιώδεις έννοιες, 

μέσω της κριτικής μελέτης του πλαισίου των εφαρμοζόμενων πολιτικών, αποτελεί 

προσδοκία της παρούσας έρευνας. Αυτή η φόρμουλα είναι περισσότερο από απαραίτητη 

για την Ελλάδα που αντιμετωπίζει μια συνεχιζόμενη ύφεση και αποσάθρωση του 

κοινωνικού ιστού τα τελευταία χρόνια και η μελέτη της συγκεκριμένης περίπτωσης 

σκοπεύει ακριβώς στην ανάδειξη της αναγκαιότητας του κράτους πρόνοιας ως 

θεμελιώδους προϋπόθεσης του νεώτερου δημοκρατικού κράτους.  

Στο πλαίσιο αυτό, η υπόθεση εργασίας της παρούσας μελέτης εξετάζει αν το κράτος 

πρόνοιας συνιστά απαραίτητο και θεμελιακό πυλώνα του νεωτερικού κράτους και ποιες 
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είναι οι αποδομητικές διαστάσεις που προκαλεί η κρίση σε αυτόν του τον ρόλο. Η εξέταση 

αυτής της υπόθεσης πραγματοποιείται μέσω της κριτικής ανάλυσης της κρίσης στην 

Ελλάδα υπό συγκριτικό πρίσμα με τις υπόλοιπες Νοτιοευρωπαϊκές περιπτώσεις, καθώς η 

κρίση αυτή καθ’ εαυτή αποτελεί μια διαδικασία αμφισβήτησής και αποδόμησής του. 

Ταυτόχρονα, αποτελεί καινοτομία το γεγονός ότι πραγματοποιείται ανάλυση των 

προοπτικών υπέρβασης της κρίσης μέσα από την ενδελεχή μελέτη των διαστάσεών της και 

της διανοητικής και εμπειρικής τεκμηρίωσης αυτής καθ’ εαυτής της αναγκαιότητας του 

κράτους πρόνοιας για την διατήρηση του νεώτερου δημοκρατικού κράτους. Συνεπώς, 

καθίσταται σαφές ότι το νεώτερο κράτος δεν μπορεί να νοηθεί παρά μόνο ως κράτος 

πρόνοιας ενώ ο ενεργητικός μετασχηματισμός του δύναται να προσδώσει ουσιώδες 

περιεχόμενο στην έννοια της αλληλεγγύης και να την επαναφέρει στην κοσμική της 

μορφή, ήτοι να την μετατρέψει από απλή και ανεπαρκή φιλανθρωπία σε σταθερό 

μηχανισμό εγκαθίδρυσης της κοινωνικής ευημερίας.    

Για την επιτέλεση της προαναφερθείσας υπόθεσης εργασίας πραγματοποιείται μελέτη της 

επίδρασης της κρίσης στο κράτος πρόνοιας στην Ελλάδα και των συνακόλουθων 

κοινωνικο-οικονομικών προεκτάσεων που έχει επιφέρει, η οποία στοχεύει στην ανάδειξη 

των γενικότερων τάσεων και κατευθύνσεων εφαρμογής πολιτικής απέναντι στο κράτος 

πρόνοιας. Πρόκεται για μια περιπτωσιολογική αιτιολογική μελέτη αποτίμησης πολιτικής 

(van Evera, 2010), η οποία περιλαμβάνει μια συγκριτική διάσταση που αναδεικνύει τις 

άρρητες και υπόρρητες ομοιότητες και διαφορές (Skocpol & Somers, 1980). Συνεπώς, η 

υπόθεση ότι η γενικότερη τάση περιλαμβάνει περισσότερο τον περιορισμό του κράτους 

πρόνοιας και λιγότερο την προσπάθεια αναμόρφωσής του, ώστε να μην εκφεύγει από τους 

θεμελιακούς του στόχους, ελέγχεται στην περίπτωση της Ελλάδας και τίθεται υπό 

συστηματική σύγκριση στους επιμέρους τομείς πολιτικής του κράτους πρόνοιας, με τις 

περιπτώσεις των υπόλοιπων Νοτιοευρωπαϊκών κρατών πρόνοιας που ανήκουν στην 

Ευρωζώνη και στο εν λόγω μοντέλο. Η συγκεκριμένη διαδικασία αποσκοπεί στην 

ανάδειξη των κοινών τάσεων και των διαφοροποιήσεων ανάμεσα στις συγκεκριμένες 

περιπτώσεις ενώ ταυτόχρονα αναζητεί τους παράγοντες που καθιστούν την ελληνική 

περίπτωση ως την πιο ακραία μορφή. Ταυτόχρονα, η χρήση και μελέτη δευτερογενών 

ποσοτικών δεδομένων επιτρέπει την ανάδειξη της σχέσης μεταξύ της οικονομικής κρίσης 
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και των κοινωνικο-οικονομικών δεικτών που σχετίζονται άμεσα με την παρεμβατική 

ικανότητα του κράτους πρόνοιας.  

Είναι γεγονός ότι η ανάλυση δευτερογενών ποσοτικών δεδομένων αποτελεί σημαίνων 

εργαλείο για την επιστημονική έρευνα στον τομέα της πολιτικής επιστήμης και προσφέρει 

τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την εξαγωγή συμπερασμάτων ή την επιβεβαίωση 

υποθέσεων, καθώς δημιουργεί αριθμητικές περιγραφές σε συγκεκριμένα πολιτικά και 

κοινωνικά φαινόμενα που επιτρέπουν την διενέργεια επιμέρους συγκρίσεων. Εν 

προκειμένω, οι συγκρίσεις των κοινωνικών δεικτών και των πολιτικών του κράτους 

πρόνοιας πριν την έναρξη και κατά τη διάρκεια της κρίσης, επιτρέπουν την μελέτη του 

εύρους των επιπτώσεων στο κράτος πρόνοιας, την ανίχνευση ομοιοτήτων και διαφορών 

στις επιμέρους περιπτώσεις, την εξέυρεση της γενικότερης τάσης που επικρατεί ως προς 

τις σχετικές πολιτικές, των παραγόντων που επηρεάζουν και των συσχετιζόμενων 

κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών προεκτάσεων που δημιουργούνται.  

Η επιλογή της διενέργειας μελέτης περίπτωσης και η συμπερίληψη συστηματικής 

σύγκρισης αποτελούν απαραίτητες μεθόδους σε μια αιτιολογική μελέτη που αναζητά την 

σύνδεση μεταξύ των εφαρμοζόμενων πολιτικών και των πολυδιάστατων κοινωνικο-

οικονομικών επιπτώσεων που προκαλούν. Στην ουσία, πρόκειται για μια αιτιολογική 

μελέτη αποτίμησης πολιτικής (van Evera, 2010) που αναδεικνύει αιτιώδεις σχέσεις 

(Halperin & Heath, 2012) μεταξύ της κρίσης και των επιπτώσεων στο κράτος πρόνοιας 

και στην κοινωνία μέσω της ανάλυσης συγκεκριμένων πεδίων δημόσιας πολιτικής 

(απασχόληση, κοινωνική ασφάλιση, υγεία, εκπαίδευση). Η μελέτη λαμβάνει συστηματικό 

και κριτικό χαρακτήρα με σκοπό την ανάδειξη των αιτιών, των μεθόδων και των επιμέρους 

προεκτάσεων του φαινομένου, χρησιμοποιώντας την περιγραφή, την ανάλυση και την 

σύνθεση ώστε να επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη σκιαγράφηση των διάφορων πτυχών 

του ζητήματος. Συνεπώς, η αναζήτηση των βασικότερων αιτιών και η ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων της κρίσης και των συγκεκριμένων εφαρμοζόμενων πολιτικών αποτελούν 

βασικές παραμέτρους της ακολουθούμενης μεθόδου.  

Παρότι οι γενικές τάσεις είναι φανερές, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι συνέπειες που 

διακρίνονται δεν είναι ταυτόσημες σε όλες τις περιπτώσεις, όπως αποδεικνύεται και 

αναφέρεται ρητώς, αλλά πραγματοποιείται μια προσπάθεια σκιαγράφησης της τάσης 
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υπερκάλυψης του κοινωνικού και του πολιτικού από την οικονομία που οδηγεί σε 

αμφισβήτηση των θεμελίων που συγκροτούν το νεώτερο κράτος, καθώς το κράτος 

πρόνοιας αποτελεί το τμήμα της συγκεκριμενοποίησης και της ανάπτυξής του, όπως 

τεκμηριώνεται αναλυτικά.  

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς 

της μελέτης προέρχονται κατά κύριο λόγο από τις βάσεις δεδομένων της Eurostat και του 

ΟΟΣΑ, καθώς και από στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, του κρατικού προϋπολογισμού και άλλων 

βάσεων δεδομένων ή σχετικών μελετών. Η χρησιμοποίηση και ανάλυση των 

συγκεκριμένων δεδομένων πραγματοποιείται με σκοπό την επιβεβαίωση της αρχικής 

υπόθεσης για τις αρνητικές κοινωνικές επιπτώσεις και την διάρρηξη της κοινωνικής 

συνοχής που επιφέρει ο περιορισμός του κράτους πρόνοιας και συνακόλουθα για την 

δημιουργία μιας νέας κοινωνικής κατάστασης στην οποία υποβαθμίζονται βασικά 

κοινωνικά δικαιώματα και κρατικές λειτουργίες, τα οποία λειτουργούσαν ως εργαλεία και 

μηχανισμοί υποστασιοποίησης του νεώτερου κράτους.  

Η μελέτη χωρίζεται σε τέσσερα μέρη. Στο πρώτο πραγματοποιείται ενδελεχής ανάλυση 

των ιστορικών και διανοητικών διαστάσεων του κράτους πρόνοιας ώστε να αποτυπωθεί 

και να αποκωδικοποιηθεί το συμβαίνειν στο πραγματικό, ήτοι να συγκεκριμενοποιηθεί η 

σημασία της επίδρασης της διαφωτιστικής σκέψης και των φιλελεύθερων και 

σοσιαλδημοκρατικών ιδεών στην δημιουργία ισορροπίας ανάμεσα στις παραγωγικές 

δυνάμεις και στο κράτος. Στην ουσία πρόκειται για μια κατάσταση ευημερίας που 

εξασφαλίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια μέσω του μετασχηματισμού του κράτους από 

νυχτοφύλακα σε εγγυητή ενός τρόπου διαβίωσης στον οποίο αναλαμβάνει, μέσω 

νομοθετικής ρύθμισης και κατάρτισης θεσμών, την ανάληψη κοινωνικών ευθυνών 

απελευθερώνοντας το άτομο από την ανάγκη και από τον κίνδυνο.  

Στο δεύτερο μέρος αναλύονται οι διαστάσεις της κρίσης του κράτους πρόνοιας μετά την 

άνθισή του κατά τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες, οι παράγοντες που μετέβαλλαν 

δομικά λειτουργικά και πραγματολογικά δεδομένα, καθώς και οι τάσεις εφαρμογής 

πολιτικών που απέληξαν στην σταδιακή αμφισβήτηση του ρόλου του κράτους στην 

διαμόρφωση συνθηκών ευημερίας. Εν συνεχεία, αναλύονται οι παράγοντες που 

συνετέλεσαν στην μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και η μετάβασή της σε κρίση 
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χρέους στην Ευρωζώνη. Η μελέτη δομικών παραγόντων και δυσλειτουργιών που 

συντελούν στην επίταση των αρνητικών κοινωνικών επιπτώσεων στην περιφέρεια 

Ευρωζώνης και στην διαμόρφωση διακρίσεων ανάμεσα στις κοινωνίες της, συμπληρώνει 

το κεφάλαιο της μελέτης των διαστάσεων της κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη. 

Ακολουθούν, η ανάλυση της ιδιαίτερης περίπτωσης των Νοτιοευρωπαϊκών κρατών 

πρόνοιας και η μελέτη των βασικών ιστορικών, κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών 

χαρακτηριστικών της ελληνικής περίπτωσης. Σκοπός δεν είναι άλλος από την εστίαση στις 

ιδιαιτερότητες που συνετέλεσαν στην δημιουργία αποκλίσεων από τα μοντέλα των 

αναπτυγμένων χωρών της Ευρώπης και οι οποίες συνέβαλαν, ως ενδογενείς παράγοντες, 

στην επίταση των αρνητικών κοινωνικών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης. 

Το τρίτο μέρος εστιάζει στην ανάλυση επιμέρους δημόσιων κοινωνικών πολιτικών στην 

Ελλάδα, υπό συγκριτικό πρίσμα κυρίως με τις υπόλοιπες Νοτιοευρωπαϊκές χώρες, με 

κύριο μέλημα την ανάδειξη των επιπτώσεων της κρίσης στο κράτος πρόνοιας και των 

διαστάσεων που απειλούν την κοινωνική συνοχή, καθώς επιτείνεται η εφαρμογή της 

λιτότητας και του δόγματος του περιορισμού του κράτους πρόνοιας ως υπερβολικά 

δαπανηρού φορέα. Οι επιμέρους υπό μελέτη τομείς δημόσιων κοινωνικών πολιτικών που 

υπόκεινται σε δομικές αναπροσαρμογές οδηγόντας το κράτος πρόνοιας σε συρρίκνωση, 

περιλαμβάνουν την απασχόληση, την κοινωνική ασφάλιση, την υγεία και την εκπαίδευση. 

Η μελέτη των σχετικών δεδομένων εξετάζει αν ο περιορισμός και η υποβάθμιση των 

συγκεκριμένων τομέων δημόσιας πολιτικής αίρει το βασικό νεωτερικό πρόταγμα της 

προόδου και συνεπώς αν οδηγεί περισσότερο στην οπισθοδρόμηση, στην επίταση της 

κοινωνικής φτώχειας και της ανισότητας παρά στην επίτευξη του σκοπού του 

εξορθολογισμού με θετικά κοινωνικά οφέλη.  

Τέλος, το τέταρτο μέρος περιλαμβάνει την κριτική αποτίμηση των παραπάνω επιπτώσεων 

τόσο για την κοινωνία όσο και για την ίδια την πολιτική και τους δημοκρατικούς θεσμούς. 

Ως εκ τούτου, η μελέτη διαστάσεων της υποβάθμισης της ποιότητας ζωής των ανθρώπων 

συνιστά έναν τομέα που αναδεικνύει την απομάκρυνση από την στόχευση της επίτευξης 

κοινωνικής ευημερίας και την μετατροπή του κράτους πρόνοιας σε απλό παρατηρητή ή 

διαχειριστή μιας κατάστασης δυστυχίας, την οποία δεν μπορεί να υπερβεί, καθώς οδεύει 

ολοένα και περισσότερο προς μια μορφή φιλανθρωπίας, πλήρως αποσυνδεδεμένης από 
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την καθολική μορφή της κοινωνικής αλληλεγγύης. Επιπροσθέτως, πραγματοποιείται μια 

συνθετική αποτίμηση των επιπτώσεων της κρίσης στην εφαρμογή κοινωνικής πολιτικής 

ενώ παρατίθεται ένα πλαίσιο διαστάσεων ενεργητικής πολιτικής για το κράτος πρόνοιας 

που κρίνεται αναγκαίο για την αναπροσαρμογή της αλληλεγγύης στα νέα δεδομένα, χωρίς 

την απώλεια του θεμελιακού θεωρητικού πυρήνα της πραγμάτωσης μια καλύτερης, σχεδόν 

πετυχημένης και άρα ευημερούσας ζωής.      
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 

 

Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει την ιστορική διάσταση του κράτους πρόνοιας και την 

ανάλυση των θεωρητικών εννοιών που δίνουν περιεχόμενο στην υπόστασή του. Θα πρέπει 

να σημειωθεί ότι η παράθεση της ιστορικής διάστασης εδράζεται στο γεγονός ότι το 

κράτος πρόνοιας προέκυψε ως ο εκσυγχρονισμός του κράτους μέσα στην ιστορία. Στην 

ουσία, πρόκειται για την ανάπτυξη του κράτους προστάτη των πρώιμων φιλελεύθερων σε 

κράτος πρόνοιας, το οποίο εξειδικεύεται και προσαρμόζεται στην νέα κατάσταση που 

διαμορφώνεται μετά τις επαναστάσεις, την εμφάνιση του κοινωνικού ζητήματος και τις 

πιέσεις των εργατικών συνδικάτων και των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων. Το πέρασμα 

από το κράτος προστάτη στο κράτος πρόνοιας πραγματοποιήθηκε από τη στιγμή που η 

κοινωνία αντιλήφθηκε τον εαυτό της ως αγορά και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το κράτος 

εκφράστηκε ως κράτος πρόνοιας ώστε να εξισορροπήσει και να εξανθρωπίσει τις 

επιπτώσεις της συγκεκριμένης εξέλιξης στην κοινωνία. Ως εκ τούτου, έφτασε στο σημείο 

να υποκαταστήσει την ανασφάλεια εξασφαλίζοντας την βεβαιότητα, καθώς η θρησκευτική 

πρόνοια-φιλανθρωπία δεν επαρκούσε. Συνεπώς, συνιστά μια εξανθρωπισμένη πολιτική 

και κοινωνική έκφραση που καταλήγει στο σημερινό πρόταγμα του μηχανισμού 

αλληλεγγύης που εξισορροπεί την οικονομία και την πολιτική και συγκεκριμενοποιεί το 

κράτος βάσει του εξορθολογισμένου ανθρωπισμού που πρεσβεύει. Έτσι, τα κοινωνικά 

δικαιώματα προκύπτουν ως προέκταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, τα οποία 

απολήγουν στην συγκεκριμενοποίηση και την υποστασιοποίησή τους, άρα στην 

εμπράγματη επιτέλεσή και διασφάλισή τους. Το πλαίσιο αυτό υποδηλώνει την 

αναγκαιότητα συμπερίληψης της ιστορικής προέλευσης και των διανοητικών καταβολών 

του κράτους πρόνοιας στην προσπάθεια κριτικής ανάλυσης των προκλήσεων και της 

κρίσης που αντιμετωπίζει σήμερα. Η ιστορική ανάλυση και η μελέτη των διανοητικών 

καταβολών αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για τον εντοπισμό των βασικών αιτιών 

της κρίσης που απειλεί την ύπαρξη του κράτους πρόνοιας διότι μετά το πέρας της περιόδου 

της κεϋνσιανής συναίνεσης, η αγορά τείνει προς την υποκατάσταση της πολιτικής, 

επικεντρώνοντας στα χρηματοδοτικά προβλήματα και αποσυνδέοντας την οικονομία από 
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το κοινωνικό της περιεχόμενο. Συνεπώς, η ανάλυση που ακολουθεί δεν συνιστά μια απλή 

ιστορική ανασκόπηση και παράθεση κάποιων θεωρητικών εννοιών αλλά αναδεικνύει τον 

τρόπο προσέγγισης του κράτους πρόνοιας ως απαραίτητη προέκταση και επέκταση του 

νεώτερου κράτους, το οποίο καθιστά εμπειρικά δυνατή την θεωρητική σκέψη της 

αλληλεγγύης που υπερβαίνει τα μηχανιστικά όρια και διασυνδέει την κοινωνική ευημερία5 

με την οικονομία, εξισορροπώντας τους παράγοντες αποσταθεροποίησης.   

 

 

1.1. Η ιστορική διάσταση του κράτους πρόνοιας 

 

1.1.1 Η επίδραση των ιδεών της νεωτερικότητας και οι πρώτες προνοιακές μορφές 

 

Η επιστημονική συζήτηση γύρω από τις αξίες και τις ιδέες, την μορφή των υπηρεσιών, το 

επίπεδο των παροχών και της χρηματοδότησης, τον ρόλο και την ιδανικότερη μέθοδο 

ανάλυσης του κράτους πρόνοιας, είναι ιδιαιτέρως εκτεταμένη. Υπό αυτή την οπτική, 

αναδεικνύεται τόσο το εύρος των διαφορετικών απόψεων ως προς τα σχετιζόμενα 

ζητήματα όσο και η πολυπλοκότητα μιας γενικής ανάλυσης για το κράτος πρόνοιας, καθώς 

υφίστανται αρκετοί παράγοντες που συμβάλλουν καθοριστικά στη διαμόρφωση της 

εκάστοτε παρέκβασής του. Αυτή η διαπίστωση δεν υποδηλώνει την υποστήριξη μιας 

αντίληψης απουσίας κοινών συνισταμένων ή κοινών ιδεών και εννοιών που 

χαρακτηρίζουν την ύπαρξη κάθε κράτους πρόνοιας και οι οποίες ενυπάρχουν στις 

σύγχρονες κοινωνίες αλλά απεναντίας στηρίζει την άποψη περί κοινής στόχευσης, 

ιδεολογικής βάσης και θεωρητικής θεμελίωσης της ιδέας του κράτους πρόνοιας, παρά τις 

όποιες λειτουργικές διαφοροποιήσεις. Διαφορετικές προσεγγίσεις έχουν εκφραστεί6 

                                                           
5 Η έννοια της κοινωνικής ευημερίας περιλαμβάνει όλες τις προϋποθέσεις για την διασφάλιση υγειούς, 

αξιοπρεπούς και συνεχώς ποιοτικώς βελτιούμενων συνθηκών διαβίωσης. Οι συνθήκες αυτές δίνουν την 

δυνατότητα στον άνθρωπο να εξέλθει από την κατάσταση κινδύνου διασφαλίζοντας μια κατάσταση 

βεβαιότητας. Στο πλαίσιο αυτό, οι O’Brien και Penna (1998) αναφέρουν ότι η έννοια της κοινωνικής 

ευημερίας αναλύεται με όρους βιοπορισμού, όπως η βελτίωση της υγείας των πολιτών, ως ένα σύστημα 

κοινωνικών και θεσμικών σχέσεων που περιλαμβάνει συνθήκες βεβαιότητας και ασφάλειας για την 

αναπαραγωγή του πληθυσμού και ως οργάνωση ενός πλαισίου γνώσεων που δίνει εξήγηση στον κόσμο. Σε 

κάθε περίπτωση, η ανάπτυξη των θεωριών για τον ρόλο του κράτους στο φιλελεύθερο σύστημα, ως εγγυητή 

της ευημερίας, περιλαμβάνουν μέτρα για την προώθηση της απασχόλησης ως μέσο ατομικής και 

συνακόλουθα κοινωνικής ευημερίας μέσω της ανάπτυξης της στενής σχέσης απασχόλησης-ασφάλισης, ως 

βασικό παράγοντα του φιλελευθερισμού στην θεωρία της ευημερίας. 
6 Για μια αναλυτική παράθεση των προσεγγίσεων αυτών βλέπε: Spicker, P. (2004). 
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αναφορικά με την βέλτιστη αφετηρία μιας ανάλυσης για το κράτος πρόνοιας – το ερώτημα 

αν προηγείται το κράτος ή η κοινωνία είναι από τα συνηθέστερα – όμως κανείς δεν πρέπει 

να παραγνωρίσει το γεγονός ότι κράτος και κοινωνία αποτελούν δυο έννοιες στενά 

συνυφασμένες και αλληλοεξαρτώμενες και γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει να υπερβεί αυτή την 

διάκριση.  

 

Εκκινώντας την μελέτη της εφαρμογής της κοινωνικής πρόνοιας και των εννοιών που 

απαρτίζουν το σύγχρονο κράτος πρόνοιας, είναι απαραίτητο να αναφέρουμε ότι η περίοδος 

της νεωτερικότητας αποτελεί μια καθοριστική-θεμελιακή παράμετρο της μετάβασης από 

την ελάχιστη-φιλανθρωπική πρόνοια, στην θέσπιση του κράτους ως εργαλείου 

εξανθρωπισμού του συνόλου της κοινωνίας. Η μετάβαση από την φιλανθρωπία σε κρατικά 

συστήματα πρόνοιας αποτέλεσε συνέπεια και εξέλιξη της εφαρμογής της νεωτερικής 

πολιτικής φιλοσοφίας. Βεβαίως, θα μπορούσε κανείς να αναζητήσει πρακτικές παροχής 

κοινωνικής πρόνοιας, είτε με την μορφή σποραδικών νομοθετημάτων επιλεκτικής και 

κοινωνικά διακριτικής κατεύθυνσης είτε μέσω της θρησκευτικής φιλανθρωπίας, ήδη από 

την περίοδο της αρχαιότητας και του μεσαίωνα7. Θα πρέπει να σημειωθεί όμως ότι την 

νεωτερική περίοδο, με την αναγέννηση και τον διαφωτισμό να δημιουργούν τομές στην 

ανάπτυξη του πνεύματος, διανοίγεται ο δρόμος για την δημιουργία ενός κράτους που 

αποτελεί την απαραίτητη και μοναδική προϋπόθεση για την προάσπιση της ατομικής 

ασφάλειας αλλά και της ευπραγίας του κοινωνικού συνόλου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο 

αναπτύχθηκαν σταδιακά οι θεσμικές προϋποθέσεις για την προάσπιση της κοινωνικής 

προστασίας ως απαραίτητου θεμελίου της ατομικής ευημερίας με όρους αλληλεγγύης.   

 

Την περίοδο της νεωτερικότητας ο τρόπος σκέψης των ανθρώπων διαφοροποιήθηκε σε 

αντίθεση με την φεουδαλική περίοδο, δομώντας σταδιακά μια νέα μορφή κράτους, μέσω 

της ανάδυσης των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του κάθε πολίτη. Επομένως, θα 

μπορούσε να υποστηριχθεί ότι την συγκεκριμένη περίοδο τέθηκαν τα θεμέλια της 

δημιουργίας του σύγχρονου κράτους και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων 

(Ishay, 2008). Πάνω σε αυτά, αρκετά χρόνια αργότερα, ως διαδικασία 

                                                           
7 Για μια πιο λεπτομερή ανάλυση ως προς την εξέλιξη της φιλανθρωπίας-πρόνοιας βλέπε: Υφαντόπουλος, 

Γ. Ν, Μπαλούρδος, Λ. και Νικολόπουλος, Κ. Β. (2009). 
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συγκεκριμενοποίησης και υποστασιοποίησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

αναπτύχθηκαν περαιτέρω δικαιώματα, υποχρεώσεις, και συνακόλουθα, κρατικές 

υπηρεσίες και παροχές, ως εργαλεία πραγμάτωσής τους. Κάποια από αυτά 

χαρακτηρίστηκαν ως κοινωνικά δικαιώματα και το σύστημα που λειτουργεί ως 

μηχανισμός προώθησής τους ονομάστηκε κράτος πρόνοιας8, όπως είναι γενικότερα 

αποδεκτό σήμερα. Επομένως, θα πρέπει να γίνει σαφές ότι οι θεμελιακές βάσεις του 

τίθενται ήδη κατά την διάρκεια της πρώιμης περιόδου της νεωτερικότητας. Το ίδιο όμως, 

σαν ολοκληρωμένος θεσμός, λαμβάνει σάρκα και οστά στην δυτική Ευρώπη πολύ 

αργότερα και δη, γύρω στα τέλη του 19ου με αρχές του 20ου αιώνα, με αρκετές όμως 

διακυμάνσεις ανά περίπτωση. Η πλήρης διαμόρφωση του συστήματος πραγματοποιείται 

με την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της επονομαζόμενης «κοινωνικής διοίκησης» (social 

administration)9 που στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό είτε στο σχέδιο κοινωνικής πρόνοιας 

που εκπόνησε ο Beveridge, είτε στη βισμαρκιανή κοινωνική ασφάλιση, είτε σε πρόσμιξη 

στοιχείων και από τα δύο αυτά συστήματα.  

 

Το νεωτερικό κράτος δομήθηκε σταδιακά με κύριο πρόταγμα την προστασία των 

ανθρώπων είτε από την απειλή ενός γενικευμένου πολέμου, όπως αναφέρει ο Thomas 

Hobbes, είτε ενός πολέμου που προκύπτει από την ανυπαρξία ρύθμισης για την προστασία 

της ιδιοκτησίας, καθώς ο άνθρωπος είναι φύσει ιδιοκτήτης, όπως αναφέρει ο John Locke, 

είτε γιατί ο άνθρωπος δεν αποφασίζει ελεύθερα και ισότιμα για τον εαυτό του αλλά είναι 

                                                           
8 Κάποιοι μελετητές διακρίνουν μεταξύ της κοινωνικής ασφάλισης, του κράτους πρόνοιας και του 

κοινωνικού κράτους (Βούλγαρης, 1994), ως μια προσπάθεια μετάβασης από το ειδικό (κοινωνική ασφάλιση) 

στο γενικότερο (κοινωνική πολιτική του αστικού κράτους κατά την μεταπολεμική περίοδο). Επομένως, υπό 

αυτή την έννοια, το κράτος πρόνοιας αποτελεί ένα ειδικό πλαίσιο εντός του μεταπολεμικού κοινωνικού 

κράτους που περιλαμβάνει μόνο τα προνοιακά επιδόματα και ενισχύσεις. Ταυτόχρονα, υφίσταται μια 

συζήτηση ως προς την συγκρότηση της έννοιας του κράτους πρόνοιας και της συνύφανσής της με το κράτος 

ευημερίας (welfare state), όπως είθισται να αποκαλείται αγγλιστί, όμως οι εννοιολογικές αυτές 

διαφοροποιήσεις, όπως και οι συστημικές διακρίσεις, δεν αποκλίνουν από τους θεμελιακούς στόχους του. 

Σε αντιδιαστολή με όλα τα παραπάνω, στην ανάλυσή μας χρησιμοποιούμε την έννοια του κράτους πρόνοιας 

ως μια γενική μορφή ανάπτυξης δημοσίων πολιτικών με σκοπό την επίλυση των διαφορετικών κοινωνικών 

προβλημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, οφείλουμε να τονίσουμε τις εννοιολογικές διαφοροποιήσεις που ενίοτε 

έχουν διατυπωθεί, εντούτοις μελετάμε το κράτος πρόνοιας ως μια μορφή κρατικής οντότητας που διαθέτει 

κάποια θεμελιακά χαρακτηριστικά και στόχους που τις υπερβαίνουν. Συνεπώς, αυτές οι διαφοροποιήσεις 

εστιάζουν περισσότερο στα λειτουργικά παρά στα οντολογικά χαρακτηριστικά που αποτελούν τον πυρήνα 

της συγκεκριμένης κατασκευής.  
9 Κατά τον Titmuss (1974: 49-50) η κοινωνική διοίκηση συνιστά τους οργανισμούς και τις επίσημες 

διοικητικές δομές που παρέχουν τις κοινωνικές υπηρεσίες. Διακρίνεται έτσι από την έννοια της κοινωνικής 

πολιτικής, η οποία συνιστά την επιλογή ανάμεσα σε διαφορετικές πολιτικές στρατηγικές και στόχους.  
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«αλυσοδεμένος» με τα δεσμά μιας εξουσίας που δεν καθορίζει και τις αποφάσεις της 

οποίας δεν λαμβάνει ο ίδιος, όπως αναφέρει ο Jean Jacques Rousseau10. Οι τρεις 

συγκεκριμένοι στοχαστές της νεωτερικότητας θέτουν την αναγκαιότητα ύπαρξης μιας 

κρατικής εξουσίας, μέσω ενός κοινωνικού συμβολαίου, η οποία θα είναι κυρίαρχη και θα 

επιτυγχάνει την διαφύλαξη της ασφάλειας, της ιδιοκτησίας, της ελευθερίας και της 

ισότητας, αντίστοιχα11. Επομένως, τα θεμέλια για την ανάπτυξη του κράτους πρόνοιας 

τίθενται από την ανάδυση της αντίληψης ότι η διαφύλαξη της ασφάλειας και η 

απελευθέρωση του ατόμου από την αβεβαιότητα, αποτελούν δυο από τις αρμοδιότητες του 

νεώτερου κράτους. Τα βασικά δικαιώματα που αναλύονται από τους φιλοσόφους της 

νεωτερικότητας αποτελούν την μήτρα της ανάπτυξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

επομένως και των κοινωνικών τα οποία εμφανίστηκαν χρονολογικά αργότερα. 

Ταυτόχρονα, μαζί με αυτά αναπτύσσονται διάφορες έννοιες που χαρακτηρίζουν το 

σύγχρονο κράτος, ενισχυόμενες και προστατευόμενες περαιτέρω από τις αναπτυσσόμενες 

δομές του κράτους πρόνοιας, όπως η έννοια της απασχόλησης ως δικαίωμα που παράγει 

ατομική ελευθερία, αυτονομία και ανάπτυξη. Συνεπώς, η λογική του κοινωνικού 

συμβολαίου εμπεριέχει την υποχρέωση της συμβολής για την προστασία των φτωχών και 

την μείωση των ανισοτήτων, μια πράξη που καθιστά το κράτος πρόνοιας «θεσμό-σύμβολο 

του κοινωνικού συμβολαίου» (Ewald, 2000: 17). Είναι γεγονός λοιπόν ότι το κράτος 

πρόνοιας αποτελεί μια μετεξέλιξη-συνέχεια-ανάπτυξη του κράτους προστάτη 

(Rosanvallon, 1981), καθώς στοχεύει στην δημιουργία των προϋποθέσεων για την 

προστασία των πολιτών από τους κοινωνικούς κινδύνους, μέσω της παροχής αλληλεγγύης, 

ώστε να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή και να μειωθούν οι κοινωνικές ανισότητες. Κατ’ 

αυτόν τον τρόπο πραγματώνεται το αίσθημα της ασφάλειας και μειώνεται η αβεβαιότητα 

του ατόμου απέναντι στους κινδύνους.  

 

Στο πλαίσιο αυτό, είναι γεγονός ότι οι πρώτες προσπάθειες αντιμετώπισης κάποιων 

ζητημάτων όπως η φτώχεια, ως κοινωνικά προβλήματα που επέβαλλαν την κρατική 

δράση, πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νεωτερικότητας, με την ανάπτυξη των 

                                                           
10 Για την επίδραση της νεώτερης σκέψης στην κατασκευή του σύγχρονου κράτους πρόνοιας βλέπε: 

Rosanvallon, P. (1981). 
11 Στην συγκεκριμένη περίοδο επίσης εδράζονται οι αφετηρίες των σύγχρονων διαφορετικών απόψεων για 

το κράτος πρόνοιας, την μορφή και την έκτασή του.  
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εθνών κρατών (Marsh, 1980). Τα πρώτα παραδείγματα εισαγωγής κοινωνικών πολιτικών, 

έστω και σε πρώιμη φάση, με τις τοπικές κοινωνίες να είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή 

τους, είναι η Ελιζαμπεθιανή Πράξη για την Ενίσχυση των Φτωχών (Poor Law Act) του 

1601 στην Μεγάλη Βρετανία και το Landrecht του 1794 στην Πρωσία, που στόχευαν στην 

βοήθεια προς τους φτωχούς12 και ιδιαιτέρως προς εκείνους που βρίσκονταν σε πολύ 

μειονεκτική θέση, όπως τα φτωχά παιδιά και οι άνεργοι (Kuhnle & Sander, 2010; Dorwart, 

1971). 

 

Η εμφάνιση των πρώτων συστημάτων πρόνοιας στην Ευρώπη πραγματοποιείται, όπως 

προαναφέρθηκε, κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών του 19ου αιώνα, ως 

αποτέλεσμα αφενός της ήδη υπάρχουσας βάσης ανάπτυξης των δικαιωμάτων από την 

περίοδο της νεωτερικότητας και της Αμερικάνικης και Γαλλικής επανάστασης (Rimlinger, 

1971), και αφετέρου, ως συνέπεια των εκτεταμένων κοινωνικο-οικονομικών 

μετασχηματισμών που συντελούνταν λόγω της βιομηχανοποίησης, της δημιουργίας της 

εργατικής τάξης, της πίεσης από τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα (Sassoon, 2010), της 

αστικοποίησης, της αύξησης του πληθυσμού και της επέκτασης του καπιταλισμού ως το 

κυρίαρχο οικονομικό σύστημα παγκοσμίως (Polanyi, 1957), ήτοι της σύνδεσης της 

κοινωνίας με την καπιταλιστική αγορά. Ειδικότερα, η βιομηχανοποίηση στην ουσία 

διαμόρφωσε τη νέα εργατική τάξη και τα προβλήματα της φτώχειας και της ανεργίας 

έλαβαν διαφορετικό-μαζικό χαρακτήρα (δημιουργήθηκε το κοινωνικό ζήτημα) ανοίγοντας 

τον δρόμο για την διεκδίκηση των κοινωνικών δικαιωμάτων, μετά από την διάδοση της 

δημοκρατίας και των πολιτικών δικαιωμάτων που συντελέστηκε τους προηγούμενους 

αιώνες. Επομένως, το διακύβευμα της προστασίας αυτών των νέων δικαιωμάτων που 

διαμορφώνονταν εκείνη την περίοδο όρθωνε την αναγκαιότητα της δημιουργίας 

πληρέστερων εθνικών σχημάτων κοινωνικής προστασίας, καθώς η φιλανθρωπία και οι 

                                                           
12 Θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι νόμοι αυτοί για πρώτη φορά προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν 

οργανωμένα το πρόβλημα της φτώχειας, καθώς θεσπίστηκαν διαδικασίες για την παροχή της ενίσχυσης αλλά 

και για την απόδοση των σχετικών φόρων, τα έσοδα των οποίων θα χρησιμοποιούνταν για την προστασία 

των φτωχών. Σταδιακά, και κυρίως από τον 17ο αιώνα, υλοποιήθηκαν παρόμοιες δράσεις όπως η ίδρυση των 

πρώτων νοσοκομείων και ιδρυμάτων για την περίθαλψη των φτωχών. Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες αρχικώς 

στόχευαν στην μείωση της εγκληματικότητας ενώ η αντιμετώπιση των φτωχών οδηγούσε πολλές φορές στην 

περιθωριοποίηση και τον στιγματισμό τους, καθιστώντας τις παροχές περισσότερο φιλανθρωπίες παρά 

συνέπειες ενός οργανωμένου συστήματος πρόνοιας. Η συστηματική προστασία ήρθε μετά τον 19ο αιώνα με 

την εγκαθίδρυση των ολοκληρωμένων προνοιακών προγραμμάτων, εντούτοις τα συγκεκριμένα μέτρα, 

παρότι εμβαλωματικά, αποτελούν τον προάγγελό τους.    
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νόμοι για την αντιμετώπιση της φτώχειας δεν επαρκούσαν για την προστασία και την 

προώθηση της ευημερίας της εργατικής τάξης, που αποτελούσε πλέον τον κύριο 

παραγωγικό και αναπτυξιακό πυλώνα των οικονομιών των εθνών κρατών.  

 

Το πρώτο ολοκληρωμένο προνοιακό σύστημα (σύστημα κοινωνικής ασφάλισης) που είναι 

ευρέως αποδεκτό ότι αποτέλεσε την μήτρα για τη δημιουργία των περισσοτέρων 

ευρωπαϊκών κρατών πρόνοιας, ήταν το σύστημα που εισήγαγε ο Bismarck στην Γερμανία 

στα τέλη του 19ου αιώνα13. Το σύστημα εμπεριείχε την ασφάλιση ασθενείας (1883), την 

ασφάλιση ατυχήματος (1884) και την ασφάλιση αναπηρίας και γήρατος (1889). Ήταν το 

πρώτο ολοκληρωμένο, κρατικό, εισφοροδοτικό και υποχρεωτικό σύστημα κοινωνικής 

ασφάλισης. Πρωταρχικός στόχος του συγκεκριμένου, ριζοσπαστικού για την εποχή, 

εγχειρήματος, σύμφωνα με τους Rimlinger (1971) και Welher (1985), ήταν η ενίσχυση της 

εμπιστοσύνης προς το καθεστώς μέσω κοινωνικών παροχών που ανταποκρίνονταν σε 

δικαιώματα. Επομένως, η ευημερία και η συντήρηση και προστασία της εργατικής τάξης, 

μέσω της ανάπτυξης του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, αποτέλεσαν τις παραμέτρους 

που καθόριζαν δραστικά την ενίσχυση της παραγωγικής δυνατότητας της εθνικής 

οικονομίας και του κράτους, στο πλαίσιο της ραγδαίας βιομηχανοποίησης της εν λόγω 

εποχής (Manow, 2005)14. Επιπλέον, η κοινωνική ασφάλιση συγκρότησε τον πυρήνα των 

κρατών πρόνοιας που αναδύθηκαν στην Ευρώπη. Το κρατικό ενδιαφέρον για παρέμβαση 

σταδιακά επεκτάθηκε και σε άλλα πεδία κοινωνικής πολιτικής, όπως η υγεία και η 

προάσπιση αξιοπρεπών και ασφαλών συνθηκών εργασίας. Το συγκεκριμένο εγχείρημα 

                                                           
13 Σύμφωνα με τους Alber (1982) και Perrin (1969) υπήρξαν αρκετά μικρότερα συστήματα κοινωνικής 

ασφάλισης που εμφανίστηκαν πριν το γερμανικό σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Η ιδιαιτερότητα του 

γερμανικού ασφαλιστικού συστήματος όμως ήταν ότι αποτελούσε το πρώτο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης 

που περιελάβανε υποχρεωτικά όλον τον εργαζόμενο πληθυσμό εντός ενός κράτους.   
14 Δεν θα πρέπει να παραλειφθεί, ότι υφίστανται διάφοροι επικριτές (Brunhoff, 1983; Coriat, 1985; Hoffman, 

1997) μαρξιστικής προέλευσης, που θεωρούν ότι το κράτος πρόνοιας δεν διασφαλίζει τα κοινωνικά 

δικαιώματα προς όφελος των εργαζομένων και δεν ενδιαφέρεται για την πραγματική αντιμετώπιση των 

κοινωνικών προβλημάτων αλλά τα χρησιμοποιεί ως εργαλείο πειθάρχησης της εργασίας προς όφελος του 

κεφαλαίου που την εκμεταλλεύεται. Κατά την άποψη αυτή, τα πρώτα προνοιακά συστήματα, όπως του 

Bismarck, συγκροτήθηκαν ως απόρροια μιας προσπάθειας τιθάσευσης της εκμεταλλευόμενης εργασίας από 

το κεφάλαιο. Από την άλλη πλευρά, απαντώντας στις συγκεκριμένες επικρίσεις, η προσέγγιση ότι το κράτος 

πρόνοιας αποτελεί ιστορικό συμβιβασμό κεφαλαίου και εργασίας και μηχανισμό αναπαραγωγής της 

εργατικής δύναμης μέσα στο δημοκρατικό πλαίσιο, συνδυάζει τόσο την δημοκρατική συμμετοχή, τις έννοιες 

της ελευθερίας, της ισότητας και της αλληλεγγύης, όσο και τις ελεύθερες οικονομικές σχέσεις (Rosanvallon, 

1981; Spicker, 2004; Σακελλαρόπουλος, 2007). Η προσέγγιση αυτή θέτει το κράτος πρόνοιας ως τον βασικό 

μηχανισμό της απελευθέρωσης της κοινωνίας και του ατόμου από τους κοινωνικούς κινδύνους 

διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς. 
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αποτέλεσε παράδειγμα για πολλά άλλα κράτη της δυτικής Ευρώπης τα οποία υιοθέτησαν, 

με διαφοροποιήσεις που εξαρτώνται από ιστορικούς, πολιτικούς, κοινωνικούς, 

οικονομικούς και πολιτιστικούς παράγοντες, παρόμοια συστήματα κοινωνικής ασφάλισης 

αφού πρωτύτερα είχαν διερευνήσει τις πιθανές πολιτικές λύσεις στα κοινωνικά 

προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι χώρες τους βασιζόμενα στα επιμέρους χαρακτηριστικά 

(Kuhnle, 1981; Kuhnle & Sander, 2010). Καθίσταται προφανές ότι τα θεμέλια για την 

κατασκευή των κρατών πρόνοιας τίθενται κυρίως λόγω των κοινωνικών, πολιτικών και 

οικονομικών μεταβολών που πραγματοποιούνταν εκείνη την περίοδο και με τις αιτίες 

χρονικών και συστημικών διαφοροποιήσεων στα κράτη της Ευρώπης να ποικίλουν15.  

 

Εντούτοις, η περίοδος πριν από το 1945 χαρακτηρίστηκε από πλείστες, συχνά βίαιες, 

πολιτικές και κοινωνικές διαμάχες. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίοδος 

της Μεγάλης Ύφεσης κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου κατά την οποία αναπτύχθηκε 

ραγδαία ο πολιτικός εξτρεμισμός με συνέπεια να αμφισβητηθούν βασικά δημοκρατικά 

ιδεώδη. Η επικράτηση του εξτρεμισμού οδήγησε στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ο οποίος 

κατέστησε σαφές, με τον πιο οδυνηρό και άγριο τρόπο, ότι η εδραίωση της δημοκρατίας 

δεν μπορεί να νοείται χωρίς την εξασφάλιση της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας. 

Το κράτος πρόνοιας που αναπτύχθηκε αργότερα στην πιο ολοκληρωμένη και καθολική 

του μορφή στην ιστορία, συγκρότησε το όχημα για τον ιστορικό συμβιβασμό που 

συνδύασε την καπιταλιστική οικονομική ανάπτυξη με την κοινωνική ευημερία, ως 

                                                           
15 Οι διαφορετικοί παράγοντες που ενυπήρχαν σε κάθε κράτος καθόρισαν και τις διαφοροποιήσεις σε επίπεδο 

ανάπτυξης του κράτους πρόνοιας, καθώς αυτή εξαρτήθηκε από θεσμούς όπως η ύπαρξη των friendly 

societies (Hennock, 2007) στην Αγγλία που αποτελούσαν μια εναλλακτική μορφή παροχής κοινωνικής 

πρόνοιας σε εθελοντικό επίπεδο, καθυστερώντας την αναγκαιότητα ανάπτυξης περιεκτικών κρατικών 

σχημάτων. Αντιθέτως, στη Γερμανία η άμεση ανάπτυξη του ολοκληρωμένου συστήματος κοινωνικής 

ασφάλισης ήταν αναγκαία για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης διαδικασίας βιομηχανοποίησης και της 

διατήρησης της ικανοποίησης της αναδυόμενης εργατικής τάξης σε υψηλά επίπεδα ώστε να αποφευχθούν 

πιθανές αναταράξεις του καθεστώτος (το οποίο δεν ήταν δημοκρατικό σε αντίθεση με την Αγγλία). Θα 

μπορούσαμε να προσθέσουμε πλείστους άλλους παράγοντες, όπως ο ρόλος της Καθολικής Εκκλησίας και 

των θρησκευτικών ιδεών εν γένει (Manow & van Kersbergen, 2006; 2009), ο ρόλος των 

σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων, τα οποία αποδέχτηκαν (ρεβιζιονισμός) την μη επαναστατική διαδικασία 

για την επίτευξη των κοινωνικών τους στόχων, μέσω δηλαδή του καπιταλισμού (Sassoon, 2010), αλλά και 

η ύπαρξη τοπικών σχημάτων κοινωνικής πρόνοιας, που διαφοροποίησαν την ανάπτυξη των κρατών πρόνοιας 

σε επίπεδο συγκριτικής πολιτικής ανάλυσης. Ταυτόχρονα, σε χώρες όπως η Σουηδία και η Δανία, είχαν 

υιοθετηθεί ολοκληρωμένα προνοιακά σχήματα πριν τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο (Hilson, 2012) ενώ, κατά τη 

διάρκεια του Μεσοπολέμου, εφαρμόστηκαν κεϋνσιανές πολιτικές (Σεφεριάδης, 2002), διευρύνοντας με 

αυτόν τον τρόπο το κράτος πρόνοιας με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς σε αντίθεση με άλλα Ευρωπαϊκά 

κράτη.  
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αλληλένδετους και αλληλοεπηρεαζόμενους πυλώνες, οι οποίοι θα διασφάλιζαν την 

κοινωνικο-οικονομική σταθερότητα και την δημοκρατία.  

 

1.1.2. Η Μεταπολεμική Περίοδος, 1945 έως σήμερα - Ανάπτυξη του κράτους πρόνοιας και 

κρίση 

 

Οι μεγάλες καταστροφές που επέφερε ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος επέδρασσαν σημαντικά 

στην εγκαθίδρυση και επέκταση των κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων. Ένα από τα 

πιο σημαντικά σχέδια που αποτέλεσε βασικό συστατικό παράγοντα πολλών κρατών 

πρόνοιας μεταπολεμικά, ήταν η έκθεση του Beveridge το 1942 για την Κοινωνική 

Ασφάλιση και τις Συνδεόμενες Υπηρεσίες (Social Insurance and Allied Services), στην 

οποία αναφέρει ότι το κράτος θα πρέπει να αναλάβει δράσεις για την καταπολέμηση της 

«Ανάγκης, της Ασθένειας, της Άγνοιας, της Εξαθλίωσης και της Οκνηρίας» και να 

διασφαλίσει την ειρήνη από την «κούνια μέχρι τον τάφο» (Beveridge, 1942). Σε αυτό το 

πλαίσιο και λόγω του ότι ένα τόσο ρηξικέλευθο κείμενο για την διεύρυνση των πολιτικών 

του κράτους πρόνοιας συντάχθηκε κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, 

καθίσταται αυταπόδεικτη η αναγκαιότητα διαμόρφωσης μιας νέας πραγματικότητας μετά 

την λήξη του πολέμου, όπου το κράτος θα διαθέτει παρεμβατικό ρόλο ώστε να καταπολεμά 

αποτελεσματικά τους κοινωνικούς κινδύνους που μπορεί να αποτελέσουν απειλή για τη 

δημοκρατία16. Υπό την έννοια αυτή, ο Titmuss (1950, 1963) καθώς και ο Marshall (1964a) 

θεωρούν ότι ο πόλεμος διαδραμάτισε πρώτιστης σημασίας ρόλο στην ανάπτυξη του 

μεταπολεμικού, εκτεταμένου και καθολικού κράτους πρόνοιας.  

 

                                                           
16 Στο έργο του «Οι Οικονομικές Συνέπειες της Ειρήνης», που συγγράφηκε μετά την λήξη του Α’ 

Παγκοσμίου Πολέμου, o Keynes (1919 [2009]), αναφέρει ότι οι δυσβάσταχτες πολεμικές αποζημιώσεις προς 

τη Γερμανία, μοιραία θα οδηγήσουν σε εξαθλίωση τον πληθυσμό και την εθνική οικονομία της Γερμανίας 

σε ανικανότητα αποπληρωμής των συμφωνηθέντων ποσών, γεγονός επικίνδυνο για την σταθερότητα και τη 

δημοκρατία. Η λύση δεν θα πρέπει να είναι τιμωρητική αλλά να επιδιωχθεί η κοινωνική και οικονομική 

ανοικοδόμηση. Εκ του αποτελέσματος, ο Keynes φαίνεται ότι είχε απόλυτο δίκιο αποδεικνύοντας περίτρανα 

ότι οι αυστηρά περιοριστικές πολιτικές στον οικονομικό τομέα οδηγούν σε αύξηση των κοινωνικών 

κινδύνων, σε ανικανότητα επίλυσης των προβλημάτων από πλευράς του κράτους και ο πληθυσμός μοιραία 

κινδυνεύει να περιέλθει σε κατάσταση ανέχειας. Ως αντίδραση είναι πολύ πιθανό να στραφεί προς ακραίες 

λύσεις που θα θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την δημοκρατία και την ειρήνη.  
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Το σύστημα του Beveridge επηρεασμένο από την σκέψη του Keynes17 για τον 

παρεμβατικό ρόλο που πρέπει να έχει το κράτος, διακρίνεται από τα βισμαρκιανά 

συστήματα, καθώς προνοεί για την εξασφάλιση ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και 

την καθολική πρόσβαση στις κοινωνικές υπηρεσίες για όλους τους πολίτες. Η 

χρηματοδότηση του συστήματος αυτού προέρχεται κυρίως από τα φορολογικά έσοδα και 

τον κρατικό προϋπολογισμό. Όπως γίνεται κατανοητό, ο Beveridge δημιούργησε το σχέδιο 

αυτό με σκοπό να αναδείξει τον στόχο μιας καλύτερης κοινωνίας για την οποία μάχονταν 

τα στρατεύματα της Βρετανίας. Μιας κοινωνίας που θα εγγυάτο την καθολική κρατική 

πρόνοια και ως εκ τούτου θα διαμόρφωνε τις προϋποθέσεις ευημερίας για όλους τους 

πολίτες της.  

 

Η κοινωνική ασφάλιση, είτε υπό την μορφή των συστημάτων ανταποδοτικότητας με την 

συμμετοχή των πολιτών (εισφοροδοτικά), είτε με την μορφή της εκτεταμένης κάλυψης 

από τον κρατικό προϋπολογισμό, είτε τέλος, με μια μεικτή μορφή των δυο 

προαναφερθέντων συστημάτων, αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί έναν από τους 

βασικότερους πυλώνες των σύγχρονων κρατών πρόνοιας. Ταυτόχρονα, η επέκταση της 

κοινωνικής πρόνοιας μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, για την αντιμετώπιση καταστάσεων 

όπως η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός, σταδιακά διαμόρφωσε, από κοινού με την 

προαγωγή της κοινωνικής ασφάλισης, ένα πλέγμα κοινωνικής ασφάλειας18 από τους 

κοινωνικούς κινδύνους και τα αντίστοιχα προβλήματα.    

 

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι μετά την λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου τα κράτη πρόνοιας 

αναπτύχθηκαν και επεκτάθηκαν με ραγδαίο ρυθμό, πάντα με αξιοσημείωτες 

                                                           
17 O Beveridge θεωρούσε ότι ο καπιταλισμός διέπεται από τους δικούς του κανόνες και νόρμες και για να 

καταστούν κατανοητοί θα πρέπει να προωθηθεί ένα πλαίσιο διοικητικών μηχανισμών που θα λειτουργούν 

ως μορφές ανάσχεσης της ατομικής αβεβαιότητας. Ως εκ τούτου, επηρεασμένος από τον Keynes, θεώρησε 

ότι η κρατική παρεμβατικότητα είναι απαραίτητη για την επίτευξη σταθερότητας, καθώς αποτέλεσε το 

εργαλείο σύνδεσης των ατόμων με το καπιταλιστικό σύστημα και τις κοινωνικές παροχές. Για την αναλυτική 

παρουσίαση της θεωρίας του Keynes περί της αναγκαιότητας της κρατικής παρεμβατικότητας βλέπε: 

Keynes, J. M. (1936 [2001]). 
18 Στο σημείο αυτό καθίσταται απαραίτητη η διάκριση της κοινωνικής ασφάλισης από την κοινωνική 

ασφάλεια. Η κοινωνική ασφάλεια αποτελεί έναν ευρύτερο όρο που περιγράφει το αίσθημα ασφάλειας από 

τους κοινωνικούς κινδύνους και τις καταστάσεις κοινωνικών προβλημάτων (φτώχεια, περιθωριοποίηση) που 

επιτυγχάνεται μέσω όλων των πολιτικών του κράτους πρόνοιας. Η κοινωνική ασφάλιση αναφέρεται 

συγκεκριμένα στο σύστημα παροχής συντάξεων και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, όμως δεν 

εμπερικλείει όλες τις πολιτικές που στοχεύουν στην επίτευξη της κοινωνικής ασφάλειας.  
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διαφοροποιήσεις ανά περίπτωση19. Η ανάπτυξη όμως αυτή δεν διήρκεσε σε όλη την 

μεταπολεμική περίοδο καθώς από την δεκαετία του 1970, με το ξέσπασμα των 

πετρελαϊκών κρίσεων, τα κράτη πρόνοιας πέρασαν σε μια νέα περίοδο περιστολής των 

δαπανών (retrenchment) και συνεπώς, μείωσης των παροχών και των υπηρεσιών τους. 

Προβαίνοντας σε αυτή την κατηγοριοποίηση μπορούμε να αναφέρουμε την ύπαρξη δυο 

διακριτών περιόδων στην εξέλιξη των πολιτικών του κράτους πρόνοιας μεταπολεμικά20.  

 

Ξεκινώντας από την περίοδο επέκτασης του κράτους πρόνοιας που διήρκεσε από το 1945 

έως τη δεκαετία του 1970, το βασικό χαρακτηριστικό είναι η οριστική εγκαθίδρυση των 

κοινωνικών δικαιωμάτων (Kaufmann, 2003) ως συγκεκριμενοποίηση και 

υποστασιοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ως ένα από τα αποτελέσματα των 

διεθνών προσπαθειών οικοδόμησης της μεταπολεμικής πολιτικής και κοινωνικής 

κατάστασης (Nullmeier & Kaufmann, 2010). Η αύξηση του εύρους καλύψεως προς την 

καθολικότητα με την μορφή δικαιώματος δημιουργεί συγκεκριμένες δεσμεύσεις προς τις 

κρατικές πολιτικές και διανοίγει τις διαδικασίες για την επέκταση του κράτους πρόνοιας 

ως φορέα παροχής και προστασίας αυτών των δικαιωμάτων. Η επέκταση του κράτους 

πρόνοιας τα πρώτα χρόνια της μεταπολεμικής περιόδου είναι ιδιαιτέρως εμφανής καθώς 

την δεκαετία του 1960 η χρηματοδότηση για την υλοποίηση της κοινωνικής πολιτικής 

φτάνει στο απόγειό της (Pierson, 1998; Korpi & Palme; 2007). Συνοπτικά για την εν λόγω 

περίοδο που αποκαλείται από αρκετούς μελετητές όπως οι Pierson (1991) και Esping-

Andersen (1996a), ως η «χρυσή περίοδος» του κράτους πρόνοιας, θα μπορούσε να 

                                                           
19 Ακριβώς για αυτό τον λόγο πολλοί θεωρητικοί περί των κρατών πρόνοιας διαμόρφωσαν τις τυπολογίες 

(Βλέπε ενδεικτικά: Castles & Mitchell, 1990; Esping-Andersen, 1990; Titmuss, 1974) οι οποίες διαχωρίζουν 

και ομαδοποιούν τα κράτη πρόνοιας με βάση τις ομοιότητες στις διαδικασίες υλοποίησης της κοινωνικής 

πολιτικής. Ένα παράδειγμα που θα αναλυθεί παρακάτω και το οποίο δεν ακολούθησε τον συγκεκριμένο 

διαχωρισμό σε αυτές τις δύο βασικές περιόδους, είναι η Ελλάδα (όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία) η οποία 

καθυστέρησε, λόγω συγκεκριμένων ιστορικών συνθηκών, να υλοποιήσει την επέκταση του κράτους 

πρόνοιας και όταν αυτή πραγματοποιήθηκε πέρασε πολύ γρήγορα σε κρίση. Κατά παρόμοιο τρόπο και οι 

χώρες της ανατολικής Ευρώπης ακολούθησαν διαφορετικές διαδρομές καθώς μέχρι το 1989 υφίσταντο το 

ολοκληρωτικό κομμουνιστικό καθεστώς και η διαδικασία μετάβασης προς ένα κράτος πρόνοιας δυτικού 

τύπου ξεκίνησε μετά την κατάρρευση του σοβιετικού μπλοκ. Επομένως, ο διαχωρισμός αυτός αναφέρεται 

κατά κύριο λόγο στις χώρες της δυτικής, κεντρικής και βόρειας Ευρώπης. 
20 Η γενική κατηγοριοποίηση των χρονικών περιόδων που έχει επικρατήσει στην επιστημονική συζήτηση 

για το συγκεκριμένο ζήτημα είναι αυτή που παρατίθεται σε αυτό το σημείο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλοι 

οι μελετητές ακολουθούν απαρέγκλιτα την συγκεκριμένη νόρμα. Επιπλέον, έχουν διατυπωθεί διαχωρισμοί 

αυτών των δυο περιόδων σε υποπεριόδους με βάση τις μεταρρυθμίσεις και τα αντίστοιχα οικονομικά 

στοιχεία.   
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αναφερθεί ότι οι ολέθριες εμπειρίες και τα αποτελέσματα των δυο Παγκοσμίων Πολέμων 

οδήγησαν στην εγκαθίδρυση της επονομαζόμενης κεϋνσιανής συναίνεσης που συνίσταται 

στην επέκταση του κρατικού παρεμβατισμού στις οικονομικές και κοινωνικές υποθέσεις. 

Έτσι, οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης, λόγω της μεταπολεμικής ανοικοδόμησης μέχρι τη 

δεκαετία του 1970, είχαν ως αποτέλεσμα την επίτευξη υψηλών ποσοστών απασχόλησης, 

την επιβολή υψηλής φορολογίας αλλά και την διεύρυνση των κρατικών δαπανών, την 

επέκταση της κρατικής παρέμβασης ως σταθεροποιητικού παράγοντα των καπιταλιστικών 

οικονομιών, την επέκταση της ασφαλιστικής κάλυψης και των παροχών και επομένως την 

- σε μεγάλο βαθμό - ικανοποίηση και διεύρυνση των κοινωνικών δικαιωμάτων.  

 

Μετά τις πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 1970 το κράτος πρόνοιας και η πολιτική 

του κρατικού παρεμβατισμού τέθηκαν υπό αμφισβήτηση ως προς την 

αποτελεσματικότητά τους σε σχέση με τα νέα οικονομικά δεδομένα που διανοίγονταν. Η 

κατάρρευση του συστήματος σταθερών ισοτιμιών του Bretton Woods, οι πετρελαϊκές 

κρίσεις και η αστάθεια στο διεθνές εμπόριο δημιούργησαν έντονες πιέσεις στα κράτη 

πρόνοιας. Επιπλέον, τα νέα δεδομένα που σταδιακά διαμορφώνονταν λόγω της επέκτασης 

της παγκοσμιοποίησης διαδραμάτισαν βασικό ρόλο στην αλλαγή της πολιτικής του 

κράτους πρόνοιας. Η διεθνοποίηση της κινητικότητας του κεφαλαίου και η σταδιακή 

επικράτηση της έννοιας της ανταγωνιστικότητας, στον βωμό της οποίας θυσιάστηκε 

μεγάλο μέρος των πολιτικών του κράτους πρόνοιας ως μέθοδος για την διαμόρφωση 

συνθηκών με σκοπό την προσέλκυση επενδύσεων, συνέβαλλαν δραστικά στην 

αναθεώρηση του ρόλου του κράτους πρόνοιας. Ταυτόχρονα, η μετάβαση στην περίοδο της 

αποβιομηχανοποίησης21 λόγω της ανάπτυξης της κοινωνίας της πληροφορίας και της 

οικονομίας των υπηρεσιών, από κοινού με την παγκοσμιοποίηση των αγορών, οδήγησε 

στην μεταβολή των συνθηκών στην αγορά εργασίας μέσω της εμφάνισης νέων μορφών 

απασχόλησης που απορρυθμίζουν την κλασσική μορφή (πλήρης απασχόληση των ανδρών 

με οικογενειακά επιδόματα-male breadwinner system) και τα δικαιώματα που απορρέουν 

από αυτή (Nullmeier & Kaufmann, 2010).  

 

                                                           
21 Ο Taylor-Gooby (2004) έχει περιγράψει την συγκεκριμένη διαδικασία ως τη μετάβαση από το βιομηχανικό 

στο μεταβιομηχανικό κράτος πρόνοιας.  
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Είναι αξιοσημείωτο ότι από την πλευρά της μελέτης του τομέα των κοινωνικών δαπανών, 

παρατηρείται μια σταδιακή μετάβαση (από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα αλλά με 

σημαντικές διακοπές, όπως η περίοδος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου) από ένα «πολεμικό 

κράτος» (warfare) σε ένα κοινωνικό κράτος (welfare) (Castles, 2006). Συνεπώς, έχει 

δημιουργηθεί ένα παρεμβατικό κράτος ως προς τα κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα – 

καθώς αλληλεξαρτώνται - που μέχρι πριν τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο είχε έναν πιο 

περιστασιακό ρόλο. Το συγκεκριμένο συμπέρασμα όμως δεν περιορίζεται στη δεκαετία 

του 1970 αλλά επεκτείνεται μέχρι και την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Ευλόγως θα 

μπορούσε να διατυπωθεί το συμπέρασμα ότι εφόσον δεν παρατηρείται δραστική περικοπή 

των κοινωνικών δαπανών αλλά σταδιακή άνοδος, τότε δεν έχει συντελεστεί η διαδικασία 

περιστολής του κράτους πρόνοιας. Η συγκεκριμένη διαπίστωση όμως έχει μονοδιάστατο 

χαρακτήρα καθώς η διαδικασία περιστολής του κράτους πρόνοιας δεν πρέπει να μελετηθεί 

μόνο από πλευράς του εύρους των κοινωνικών δαπανών αλλά οφείλει να συμπεριλάβει 

όλες τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις που έχουν επιφέρει οι προαναφερθέντες 

παράγοντες, όπως για παράδειγμα οι νέες μορφές απασχόλησης και τα υψηλά ποσοστά 

ανεργίας (Baccaro & Simoni, 2008; Avdavic, Rhodes & Visser, 2011). Επομένως, μπορεί 

οι κοινωνικές δαπάνες να αυξάνονται ως ποσοστό του ΑΕΠ αλλά τα κοινωνικά 

προβλήματα διευρύνονται και αντιμετωπίζονται δυσχερέστερα ή επιφανειακά. Σε αυτό το 

πλαίσιο, ο O’ Connor (1977) διαπιστώνει ότι όταν εμφανίζονται υψηλά ποσοστά ανεργίας 

λόγω των πιέσεων κυρίως προς την μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα και της έλλειψης 

επενδύσεων, τότε οι πιέσεις προς το κράτος πρόνοιας είναι τεράστιες, καθώς καλείται να 

προστατεύσει και να προωθήσει μέσω προγραμμάτων τους ανέργους σε συνθήκες 

απασχόλησης. Αυτή η διαπίστωση συνοψίζει την πρόκληση που αντιμετωπίζουν τα κράτη 

πρόνοιας μετά την δεκαετία του 1970 που αποκτά ακόμα πιο έντονο χαρακτήρα τα 

τελευταία χρόνια λόγω της εφαρμογής πολιτικών λιτότητας που περιορίζουν τις 

παρεμβατικές δυνατότητες του κράτους πρόνοιας.  

 

Οι επιπτώσεις των νέων συνθηκών που προέκυψαν μετά την δεκαετία του 1970, οι 

διαδικασίες περιστολής και η αναποτελεσματικότητα του παραδοσιακού κράτους 

πρόνοιας,  αποδεικνύονται από την αυξητική τάση των ποσοστών της φτώχειας από την 

δεκαετία του 1980 μέχρι σήμερα (OECD, 2008a; Scruggs & Allan, 2006) αλλά και από 
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την αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων σε επιμέρους ομάδες όπως οι συνταξιούχοι, λόγω 

της μετάβασης σε συστήματα που βασίζονται πλήρως στις εισφορές για την απόδοση 

δικαιώματος (αμιγώς ανταποδοτικά με περιορισμένη την έννοια της αλληλεγγύης) 

(Hacker, 2006).  

 

Ταυτόχρονα, αναδεικνύονται συγκεκριμένα ζητήματα ως προς την δυνατότητα 

υλοποίησης και σχεδιασμού της κοινωνικής πολιτικής σε εθνικό επίπεδο. Η απορρύθμιση 

και διεθνοποίηση των αγορών κεφαλαίου και η φιλελευθεροποίηση του εμπορίου μείωσαν 

τις δυνατότητες φορολόγησης και αναδιανομής από πλευράς των εθνικών κρατών και 

δημιούργησαν πιέσεις προς την κατεύθυνση της μείωσης του εργατικού κόστους για την 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Σε επίπεδο δημοσιονομικής και νομισματικής 

πολιτικής, η εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης έθεσε εμπόδια στην άσκησή τους 

(είναι γνωστό ότι αποτελούσαν τα βασικά εργαλεία της κεϋνσιανής πολιτικής), μειώνοντας 

δραστικά τις εναλλακτικές εφαρμογής κοινωνικής πολιτικής και εντάσσοντας τα κράτη 

πρόνοιας σε ένα πολυεπίπεδο διεθνικό καθεστώς (Leibfried & Pierson, 1995). 

Επιπροσθέτως, η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου φορέα υλοποίησης πολιτικής σε επίπεδο 

Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ήταν ανάλογη της απομάκρυνσης δυνατοτήτων παραγωγής 

πολιτικής από τα κράτη-μέλη (Scharpf, 1994), περιορίζοντας με αυτό τον τρόπο τις 

πολιτικές των κρατών πρόνοιας.      

 

Με βάση τα προαναφερθέντα, γίνεται κατανοητό ότι μετά την δεκαετία του 1970 

πραγματοποιήθηκαν αρκετές ανακατατάξεις σε επίπεδο εφαρμογής πολιτικής των κρατών 

πρόνοιας. Πιο συγκεκριμένα, η μακροοικονομική πολιτική εστιάστηκε περισσότερο στην 

επίτευξη δημοσιονομικής σταθερότητας με χαμηλό πληθωρισμό και μειωμένα δημόσια 

χρέη. Αυτές ήταν και οι βασικές προϋποθέσεις για την δημιουργία της ΟΝΕ (Dyson & 

Featherstone, 1999; Scharpf, 1999; Lindvall, 2010). Συνακόλουθα, λόγω των νέων 

συνθηκών που διαμορφώνονταν στην μεταβιομηχανική εποχή, η αύξηση της ανεργίας 

αποτέλεσε το σοβαρότερο πρόβλημα. Τα κράτη πρόνοιας, με διαφοροποιήσεις ανά 

περίπτωση, έδωσαν έμφαση στην υιοθέτηση ενεργητικών πολιτικών για την ένταξη στην 

εργασία των γυναικών, των νέων, των λιγότερο αποδοτικών εργαζομένων (ανειδίκευτων 

και μεγάλων σε ηλικία), σε μια προσπάθεια να συνδυάσουν την επένδυση στο κοινωνικό 
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κεφάλαιο και την απόδοση μεγαλύτερων κινήτρων για εργασία (Bonoli, 2009; 2011). Την 

ίδια στιγμή, οι παροχές σε επίπεδο κοινωνικής ασφάλισης μειώθηκαν και 

αντικαταστάθηκαν με αυστηρότερα κριτήρια στα περισσότερα αναπτυγμένα κράτη 

πρόνοιας (Palier, 2010; Weishaupt, 2011). Οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης22 

αποτέλεσαν την κορωνίδα της πολιτικής για την αντικατάσταση των μειωμένων παροχών 

και επιδομάτων που αναπλήρωναν την έλλειψη εισοδήματος (Eichhorst, Kaufmann, 

Konle-Seidl, 2008; Bonoli, 2011; 2012). Η βασική στόχευση των συγκεκριμένων 

πολιτικών είναι η διεύρυνση των παροχών από τον πυρήνα των αποδεκτών παροχών 

(insiders) σε περιφερειακούς αποδέκτες (outsiders), μέσω της υιοθέτησης μέτρων 

προστασίας για τους μερικώς απασχολούμενους, τις μονογονεϊκές οικογένειες κ.ά. 

(Hemerijck, 2012; 2013). Βέβαια, πέραν της αναφοράς για την γενικότερη στόχευση των 

συγκεκριμένων πολιτικών, θα πρέπει να γίνει μια σοβαρή διάκριση μεταξύ των πολιτικών 

που η εφαρμογή τους βασιζόταν σε ένα γενικότερο πρόγραμμα, αυστηρώς στοχοθετημένο, 

μέσω διαγνώσεων αναγκών, και μεταξύ εμβαλωματικών λύσεων που δεν ανταποκρίνονταν 

στις ανάγκες και δεν συνδέονταν με τις υπόλοιπες πολιτικές. Παρόμοια τάση 

παρατηρήθηκε στην συνταξιοδοτική πολιτική, με τα μέτρα να επικεντρώνονται στην 

αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, την μείωση των πρόωρων 

συνταξιοδοτήσεων και την αύξηση των εισφορών.  

 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια γενικότερη τάση των κρατών πρόνοιας προς την 

αναζήτηση εναλλακτικής για την μείωση των δημοσίων δαπανών μέσω της μεταφοράς 

μέρους της ευθύνης για την κοινωνική πρόνοια στους εργαζομένους. Αυτή η τάση στα πιο 

αναπτυγμένα και οργανωμένα κράτη πρόνοιας και ιδίως στα Σκανδιναβικά, δεν έχει 

επιφέρει σημαντική αύξηση των κοινωνικών κινδύνων. Αν όμως εστιάσουμε στην 

Ευρωζώνη τότε θα παρατηρήσουμε ότι οι χώρες της περιφέρειας και κυρίως αυτές του 

                                                           
22 Η λογική αυτών των πολιτικών βασίζεται στην δημιουργία προϋποθέσεων για την απόκτηση ενός 

δικαιώματος σε κάποια κοινωνική παροχή. Επί παραδείγματι, οι προϋποθέσεις αυτές αναφέρονται συχνά 

στην αποδεδειγμένη προσπάθεια αναζήτησης εργασίας από πλευράς του ανέργου. Με αυτόν τον τρόπο 

θεωρήθηκε ότι αφενός θα δημιουργηθεί ένα αποτελεσματικό σύστημα που θα αντιμετωπίζει τα επιμέρους 

προβλήματα, καθώς αυτά θα μπορούν να είναι πιο ευδιάκριτα, και αφετέρου θα καταστήσουν τους πολίτες 

περισσότερο ανεξάρτητους και δραστήριους. Είχε παρατηρηθεί παλαιότερα ότι η παροχή γενναιόδωρων 

επιδομάτων οδηγούσε πολλούς στην παθητικότητα, δηλαδή δεν τους ενθάρρυνε να ενταχθούν ξανά στην 

αγορά εργασίας. Οι πολιτικές αυτές περιλαμβάνουν ατομικό προσανατολισμό και ευκαιρίες κατάρτισης 

κυρίως για νέους, γυναίκες και ανειδίκευτους ενώ συνδέουν την ένταξη σε προγράμματα κατάρτισης, 

εξειδίκευσης, μαθητείας κ.ά με την απόδοση του επιδόματος. 
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νότου αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα λόγω και των ιδιαιτεροτήτων τους. Από την μια 

πλευρά πολλές μεταρρυθμίσεις είτε δεν πραγματοποιήθηκαν είτε είχαν εμβαλωματικό 

χαρακτήρα ενώ από την άλλη, η τεράστια πίεση από την οικονομική κρίση οδήγησε στην 

απότομη και μαζική εφαρμογή τους που διόγκωσε τα κοινωνικά προβλήματα, τις 

ανισότητες και την φτώχεια. Συνεπώς, η αντιμετώπιση της θεσμικής αποτελεσματικότητας 

και η επιτυχέστερη επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων και κινδύνων αποτελούν 

βασικές στοχεύσεις που δεν φαίνεται να καλύπτονται, επιφέροντας πλείστους κινδύνους 

που εκφεύγουν από το αμιγώς κοινωνικό πλαίσιο και επηρεάζουν την πολιτική 

σταθερότητα και την δημοκρατικότητα. Στην ουσία, μετά το 1970 η αγορά τείνει προς την 

υποκατάσταση της πολιτικής με συνέπεια την απορρύθμιση του κράτους πρόνοιας ως 

φορέα μεταφοράς κοινωνικού περιεχομένου στην οικονομία. Έτσι, η κρίση παρουσιάζεται 

ως κρίση χρηματοδότησης και το κράτος πρόνοιας μετατρέπεται στον μεγάλο ασθενή που 

συνιστά την αιτία της κρίσης και ως εκ τούτου οι πολιτικές που εφαρμόζονται τείνουν προς 

τον περιορισμό του ρυθμιστικού ρόλου του. Η απορρύθμιση όμως του κράτους πρόνοιας, 

λόγω της αδυναμίας του καπιταλιστικού συστήματος να διασφαλίσει την ευτυχία σε όλα 

τα άτομα, οδηγεί στην διάρρηξη της κοινωνικής συνοχής και των βασικών θεμελίων που 

προσδιορίζουν την υπόσταση των σύγχρονων κρατών.  
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1.2. Θεωρητικές επισημάνσεις και θεμελιώδεις έννοιες των πολιτικών του κράτους 

πρόνοιας 

 

Όπως καθίσταται φανερό από την παράθεση της ιστορικής εξέλιξης του κράτους πρόνοιας 

στο προηγούμενο κεφάλαιο, η ανάπτυξή του και οι ιδέες που υπερασπίζεται βρίσκονται 

στο επίκεντρο των σύγχρονων δημοκρατιών. Κατά καιρούς, διαφορετικές απόψεις έχουν 

διατυπωθεί ως προς την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών που παρέχει, τις μεθόδους 

χρηματοδότησής του, καθώς και τις επιπτώσεις του στην οικονομία. Πριν όμως από την 

συζήτηση περί ζητημάτων πρακτικής φύσεως είναι απαραίτητη η εστίαση στο 

εννοιολογικό υπόβαθρο του κράτους πρόνοιας που αποτελεί την πηγή διανοητικής 

διαμόρφωσης του εν λόγω κατασκευάσματος. Η θεωρητική διασαφήνιση των βασικών 

εννοιών προσδίδει περιεχόμενο στο κράτος πρόνοιας και τις πολιτικές του, οι οποίες 

διαμορφώνονται με γνώμονα την υπεράσπιση και προώθησή τους. Γιατί πάνω και πέρα 

από όλες τις οικονομικές, ιδεολογικές23 και εργαλειακές επισημάνσεις και 

διαφοροποιήσεις, το κράτος πρόνοιας αποτελεί μια διανοητική κατασκευή με 

συγκεκριμένες ιδέες και αξίες. Μόνο μέσα από μια τέτοια προσέγγιση μπορεί να 

αναπτυχθεί μια θεωρία για την αντιμετώπιση των νέων κοινωνικών προβλημάτων από το 

κράτος πρόνοιας, άρα και η δόμηση ενός νέου πλέγματος πολιτικής που θα θέτει τα 

κοινωνικά δικαιώματα στο νέο πλαίσιο που διανοίγεται και εξελίσσεται εδώ και τέσσερις 

περίπου δεκαετίες.  

 

1.2.1. Η έννοια της ανάγκης και η απελευθέρωση από τον κίνδυνο 

 

Μια βασική παράμετρος του σκοπού των κοινωνικών πολιτικών είναι η κάλυψη 

συγκεκριμένων αναγκών. Για την κατανόηση και επίτευξη του εν λόγω θεμελιώδους 

σκοπού είναι απαραίτητο να διασαφηνιστεί η έννοια της ανάγκης. Μια μεγάλη 

επιστημονική συζήτηση γύρω από αυτή την έννοια, όπως και από τις περισσότερες 

σχετιζόμενες έννοιες με το κράτος πρόνοιας, έχει ανακύψει, καθώς δεν είναι αυτονόητο 

                                                           
23 Για εκτενή ανάλυση των διαφορετικών και αντιτιθέμενων ιδεολογικών προσεγγίσεων (μαρξιστική, 

κεϋνσιανή, σοσιαλδημοκρατική, φιλελεύθερη, νεοσυντηρητική) απέναντι στις πολιτικές του κράτους 

πρόνοιας βλέπε ενδεικτικά: Mullard, M. & Spicker, P. (1998). 
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ότι εμπεριέχει ένα σταθερό περιεχόμενο. Αυτό το επιχείρημα προκύπτει για δυο βασικούς 

λόγους. Ο πρώτος αναφέρεται στην συνεχόμενη αλλαγή που συντελείται σε πολλούς 

τομείς που επηρεάζουν τον χαρακτήρα των κοινωνικών πολιτικών. Επιπλέον, τα ζητήματα 

που σχετίζονται με την απασχόληση δημιουργούν ή διαφοροποιούν τις ανάγκες για 

κοινωνικά προγράμματα. Οι ανάγκες αυτές διαρκώς εξελίσσονται και οι πολιτικές 

διαφοροποιούνται ανάλογα με αυτές. Ο δεύτερος λόγος είναι η ύπαρξη διαφορετικών 

αναγκών ανάλογα με το επίπεδο της ανάπτυξης μιας κοινωνίας. Η συγκεκριμένη θεώρηση 

δεν αναφέρεται απλώς στις βασικές ανάγκες για την επιβίωση αλλά εξετάζει την έννοια 

μέσα στο μεταβαλλόμενο κοινωνικό περιβάλλον ως παράλληλη και αλληλοεξαρτώμενη 

συνιστώσα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Sen (1992: 40) προσδίδει μια σχετικότητα στην έννοια 

της ανάγκης, καθώς θεωρεί ότι δεν εμπερικλείει μόνο τις βασικές ανάγκες για την επιβίωση 

αλλά και όσες προκύπτουν από το κοινωνικό περιβάλλον, οι οποίες καθορίζονται και 

μεταβάλλονται ανάλογα με την κοινωνική και οικονομική πρόοδο που υφίσταται. 

 

Εκ των πραγμάτων, οι κοινωνικές υπηρεσίες εξυπηρετούν συγκεκριμένες ανάγκες που 

σύμφωνα με τον Titmuss (1987: 43) είναι «κοινωνικά αναγνωρισμένες». Η αναγνώριση 

σε κοινωνικό επίπεδο πραγματοποιήθηκε από την στιγμή της θεσμοθέτησης της 

αναγκαιότητας ικανοποίησης αναγκών, όπως η υγεία και η τροφή, για την προστασία του 

αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης που αποτελεί τον βασικότερο κοινωνικό στόχο. Ο 

Τitmuss (1987: 43) προσφέρει μια αξιόλογη ερμηνεία για τις ανάγκες, κατατάσσοντάς τις 

σε κοινωνικές και ατομικές, που όμως αλληλοεξαρτώνται και δεν μπορούν να θεωρηθούν 

σε καμία περίπτωση ως δυο ξεχωριστά στοιχεία. Υπό αυτή την έννοια, «ικανοποιούν την 

απαίτηση της κοινωνίας για επιβίωση ως ένα οργανικό όλον» και ταυτόχρονα εκφράζουν 

«την επιθυμία όλων των ανθρώπων να βοηθούν κάποιους». Συνεπώς, η ικανοποίηση της 

ανάγκης της επιβίωσης μιας κοινωνίας και της προστασίας κάποιων πολιτών που 

κινδυνεύουν από την μη ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών, εντάσσεται στις 

υποχρεώσεις ενός κράτους που αναγνωρίζει τις αξίες της κοινωνικής αλληλεγγύης και της 

ισότητας ως απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξη της κοινωνικής βιωσιμότητας. Εν 

προκειμένω, το ατομικό συνυπάρχει με το συλλογικό και μόνο μέσω της εξυπηρέτησης 

και των δύο μπορεί να επιτευχθεί η κοινωνική ευημερία. Η λογική λοιπόν της απόδοσης 

μέρους της ελευθερίας των πολιτών στο κράτος με προϋπόθεση την τήρηση του 
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συμβολαίου της προστασίας τους, περιλαμβάνει και τις κοινωνικές ανάγκες. Η 

κατοχύρωση της απελευθέρωσης από αυτές, μέσω των κοινωνικών υπηρεσιών και παρά 

τον μεταβαλλόμενο χαρακτήρα τους, πραγματοποιείται όταν είναι διασφαλισμένες οι αξίες 

που τις χαρακτηρίζουν. Σε κάθε περίπτωση, βασικός στόχος των κοινωνικών υπηρεσιών 

είναι η διατήρηση της ισότητας ευκαιριών και η εφαρμογή στην πράξη της αξίας της 

κοινωνικής αλληλεγγύης, ώστε να αντιμετωπίζονται οι όποιες κοινωνικές αδικίες μπορεί 

να εμφανίζονται. Σε αυτό το πλαίσιο, η οικονομική απόδοση είναι ένας παράγοντας που 

επιτυγχάνεται ως αποτέλεσμα της συγκεκριμένης προσέγγισης δόμησης μιας ευημερούσας 

κοινωνίας στην βάση της αλληλεγγύης και δεν την θέτει ως αυτοσκοπό από τον οποίο 

απορρέουν οι όποιες αξίες, όπως επιβάλλει η επικράτηση του οικονομικού παράγοντα 

πάνω στον πολιτικό.   

 

Συνεπάγεται, σύμφωνα με την παραπάνω θεώρηση, ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες, όποια 

μορφή κι αν διαθέτουν, υλοποιούνται με βασικό στόχο την αντιμετώπιση συγκεκριμένων 

κοινωνικών κινδύνων24 που διαμορφώνονται στις σύγχρονες κοινωνίες. Σε αυτό το σημείο 

πρέπει να επισημανθεί, προς αποφυγή παρερμηνείας, ότι το περιεχόμενο της έννοιας της 

ανάγκης είναι μεταβαλλόμενο και επικαιροποιήσιμο ανάλογα με τις συνθήκες ανάπτυξης 

μιας κοινωνίας, εκτός από εκείνες τις ανάγκες, των οποίων η μη κάλυψη οδηγεί σε άμεση 

βιοποριστική αίρεση. Συνήθως οι τελευταίες ονομάζονται βασικές ανάγκες όμως σε 

αρκετές περιπτώσεις το περιεχόμενό τους δεν είναι σταθερό αλλά ακαθόριστο 

(Rosanvallon, 1981). Το σημαντικό στοιχείο είναι ότι η ποιοτική διαβάθμιση των αναγκών 

συμβαδίζει με μια γενικότερη κοινωνική αναβάθμιση και για αυτόν τον λόγο πολλές 

ανάγκες αφενός ανανεώνονται ή εξελίσσονται και αφετέρου αυξάνονται όσο 

αναπτύσσονται οι κοινωνίες. Όλες οι παραπάνω διαπιστώσεις στην ουσία παρουσιάζουν 

την διάκριση μεταξύ του κράτους-προστάτη και του κράτους πρόνοιας. Το κράτος-

προστάτης είναι αυτό που διασφαλίζει τους πολίτες από τους κινδύνους που απειλούν 

άμεσα την ζωή τους ενώ το κράτος πρόνοιας φροντίζει για το μεγαλύτερο δυνατό εύρος 

                                                           
24 Ως προς την διασαφήνιση του όρου «κοινωνικοί κίνδυνοι», ο Spicker (2014) συμπεριλαμβάνει την έλλειψη 

βασικής ασφάλειας (επισφάλεια) που οδηγεί στην αύξηση των πιθανοτήτων έξαρσης κοινωνικών 

προβλημάτων, όπως η φτώχεια. Έτσι διαχωρίζεται από την ευπάθεια-ευαλωτότητα (vulnerability) που 

συνιστά την έλλειψη των πόρων για την προστασία από τα κοινωνικά προβλήματα, δηλαδή μια κατάσταση 

που βιώνει το άτομο όχι που κινδυνεύει-τείνει να βιώσει. 
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κάλυψης αναγκών, ώστε να επιτευχθεί η ευημερία, διασφαλίζοντας όμως, σε κάθε 

περίπτωση, ένα ελάχιστο ευημερίας. Η συγκεκριμένη διατύπωση ενέχει και πάλι ένα 

επίπεδο σχετικισμού που οφείλεται στο γεγονός ότι, όπως αναφέρει ο Rosanvallon (1981: 

34), «το σύστημα των αναγκών συσχετίζεται με την κοινωνική δυναμική». Ακριβώς γι’ 

αυτόν τον λόγο, η έκταση του κράτους πρόνοιας δεν μπορεί να καθοριστεί αλλά αποτελεί 

κοινωνικό και πολιτικό επίτευγμα της εκάστοτε δημοκρατίας, καθώς η διαδικασία 

απελευθέρωσης των πολιτών από την ανάγκη και από τον κίνδυνο οικοδομείται στην βάση 

της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.  

 

Ταυτόχρονα, η έννοια του κράτους πρόνοιας συνδέεται με την υποχρέωση, από πλευράς 

κρατικών πολιτικών, της προάσπισης της γενικής ευημερίας της κοινωνίας μέσω της 

υλοποίησης της κοινωνικής αλληλεγγύης, της ισότητας ευκαιριών και της κοινωνικής 

δικαιοσύνης, εντός του δημοκρατικού πλαισίου (Myrdal, 1960; Schnapper, 2007). Αυτή η 

υποχρέωση δεν εμφανίστηκε και διατηρήθηκε μόνο όσο διήρκεσε η διαδικασία της 

εκβιομηχάνισης αλλά παρουσιάζεται ακόμα πιο αναγκαία στην μεταβιομηχανική περίοδο, 

καθώς αν η πρώτη «ωθούσε όλους τους ανθρώπους να εργαστούν», η δεύτερη «ωθεί 

πολλούς ανθρώπους εκτός εργασίας» (Titmuss, 1987: 119). Επομένως, το κράτος είναι ο 

θεσμός που μέσω των παρεμβάσεων σε επίπεδο κοινωνικών πολιτικών, μπορεί να 

επιτρέψει την μείωση των ανισοτήτων και των διακρίσεων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση 

στην αποτροπή της δημιουργίας νέων διακρίσεων μέσω της εφαρμογής κοινωνικά δίκαιων 

πολιτικών, λειτουργώντας στο πνεύμα του εξανθρωπισμού του συνόλου της κοινωνίας.  

 

Αναλύοντας το πλαίσιο της υποχρέωσης της διασφάλισης των βασικών αναγκών από το 

κράτος πρόνοιας προκύπτει το ζήτημα της κατοχύρωσής τους ως δικαιώματα. Στο σημείο 

αυτό διανοίγεται μια εκτεταμένη συζήτηση μεταξύ όσων θεωρούν ότι τα κοινωνικά 

δικαιώματα αποτελούν επέκταση των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων, 

διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ευημερία25, και όσων θέτουν ζητήματα προϋποθέσεων 

και μεταβαλλόμενου περιεχομένου. Ως εκ τούτου, τίθενται οι έννοιες της 

ανταποδοτικότητας και της οριοθέτησης (conditionality), που αν ιδωθούν μονοδιάστατα 

και αυστηρά είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε προβλήματα διακρίσεων. Γι’ αυτό η 

                                                           
25 Ένας από τους κύριους εκφραστές αυτής της άποψης ήταν ο Marshall (1964b). 
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αναδιανεμητική παρέμβαση αποτελεί απαραίτητο συμπληρωματικό εργαλείο για το 

κράτος πρόνοιας, καθώς μπορεί η ανταπόδοση από πλευράς όλων των πολιτών προς την 

κοινωνία να θεωρηθεί ως ένα σημείο δίκαιη, εντούτοις θα πρέπει να τεθούν τα όρια που 

θα διασφαλίσουν την αποτροπή εμφάνισης των αρνητικών διακρίσεων26, οι οποίες 

διογκώνουν τους κοινωνικούς κινδύνους. Άλλωστε θα πρέπει να τονιστεί ότι η αναδιανομή 

συνιστά μια μέθοδο ευθείας εφαρμογής της αλληλεγγύης που στοχεύει στην προάσπιση 

της θεμελιακής θεώρησης του ανθρώπου, ήτοι του ανθρωπισμού, διότι προστατεύει 

εμπράκτως την ευημερία του κάθε ανθρώπου, ως χρέος της κοινωνίας στα μέλη της. 

Επομένως, γίνεται κατανοητό γιατί η έννοια της ανταποδοτικότητας και της σύνδεσης 

δικαιωμάτων-υποχρεώσεων δεν μπορεί να ιδωθεί χωριστά από την έννοια της κοινωνικής 

αλληλεγγύης και της ισότητας, διότι σε διαφορετική περίπτωση δημιουργούνται 

διακρίσεις που έρχονται σε αντίθεση με τους βασικούς στόχους του κράτους πρόνοιας.  

 

Η παραπάνω συζήτηση περί των αναγκών επαναφέρει το ζήτημα της υιοθέτησης 

επιλεκτικών ή καθολικών κοινωνικών πολιτικών. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι υφίστανται 

πολλές διαφορετικές απόψεις ως προς την καθολικότητα ή επιλεκτικότητα ανάλογα με τις 

ανάγκες που πολλές φορές προέρχονται από τις οικονομικές, πολιτικές και ιστορικές 

διαφορές των κρατών πρόνοιας. Σε κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται τα means-tests 

ώστε να μπορέσουν να εντοπιστούν οι δικαιούχοι παροχών και ελαφρύνσεων ανάλογα με 

την εισοδηματική τους κατάσταση. Οι υποστηρικτές τους θεωρούν ότι μόνο μέσω αυτών 

μπορούν τα κράτη πρόνοιας να καταστούν αποτελεσματικά καλύπτοντας τις βασικές 

ανάγκες όσων πολιτών αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Από την άλλη 

πλευρά, αρκετοί είναι αυτοί που αντιτίθενται με αυτή τη μορφή επιλεκτικότητας καθώς 

θεωρούν ότι δημιουργεί τις προϋποθέσεις ανάπτυξης διακρίσεων ενώ μπορεί να 

αποτελέσουν ένα είδος ιδιότυπου εκβιασμού και παραπλάνησης για εκλογικούς λόγους 

(White, 2010). Για αυτούς τους δυο πολύ βασικούς λόγους το κράτος πρόνοιας πρέπει να 

αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα πολιτικών επιλεκτικού και καθολικού χαρακτήρα, ανάλογα με 

το πλαίσιο αναφοράς, ώστε να προωθήσει αποτελεσματικά την ευημερία του συνόλου της 

                                                           
26 Ο Titmuss (1987) έχει αναπτύξει ενδελεχώς την έννοια της θετικής και της αρνητικής διάκρισης. Σύμφωνα 

με αυτή, θεωρείται θεμελιώδης στόχος για το κράτος πρόνοιας η αντιμετώπιση των αρνητικών διακρίσεων 

ενώ οι θετικές διακρίσεις είναι η μέθοδος που χρησιμοποιεί το κράτος πρόνοιας για την αντιμετώπιση των 

μεγαλύτερων κοινωνικών προβλημάτων στο πλαίσιο της έννοιας της επιλεκτικότητας.   
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κοινωνίας καταπολεμώντας τις διακρίσεις και τις κοινωνικές ανισότητες, συνδυάζοντας 

τόσο την αναδιανεμητική όσο και την ανταλλακτική δικαιοσύνη, ως μηχανισμό ανάδειξης 

και προάσπισης του ανθρωπισμού. 

 

1.2.2. Η υπόρρητη έννοια της ισότητας 

 

Η σύνδεση της έννοιας της ανάγκης με αυτήν της ισότητας είναι απαραίτητη ώστε το 

περιεχόμενό της να εμπερικλείει την καθολικεύσιμη διαδικασία κάλυψης των αναγκών 

που οδηγεί στην κοινωνική ισότητα. Δηλαδή, όπως αναφέρει ο Rosanvallon (1981), η 

διαδικασία της απελευθέρωσης από την ανάγκη είναι άμεσα συνδεδεμένη και ενισχύει την 

έννοια της ισότητας, καθώς το κράτος πρόνοιας αποτελεί παράγωγο των δημοκρατικών 

διαδικασιών που την προάγουν.  

 

Είναι γεγονός ότι πολλές αλληλοσχετιζόμενες έννοιες ενυπάρχουν και αλληλεπιδρούν 

δραστικά στην κατασκευή του θεωρητικού πλαισίου του κράτους πρόνοιας. Μια από αυτές 

είναι η έννοια της ισότητας, η οποία διαχρονικά έχει λάβει διαφορετικό περιεχόμενο, όμως 

προσδιορίζει υπόρρητα αλλά επισταμένως, τις πολιτικές του κράτους πρόνοιας. 

Γενικότερα, μπορούμε να αποδώσουμε στην έννοια της ισότητας αρκετές διαστάσεις: 

Ενδεικτικά, α) η φυσική ισότητα εμπεριέχει την έννοια του ανθρωπισμού καθώς 

αντιλαμβάνεται όλους τους ανθρώπους ως ίσους ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, χρώματος, 

εθνικότητας, θρησκείας κτλ., οι οποίοι πρέπει να απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα και 

ελευθερίες, β) η κοινωνική ισότητα αναφέρεται σε ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες για 

ανάπτυξη για όλους τους πολίτες (επομένως και για ίσες ευκαιρίες για εργασία και για 

βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης ώστε να οδηγήσει σε μείωση του χάσματος πλουσίων-

φτωχών), γ) η πολιτική ισότητα αναφέρεται στην ισότητα απέναντι στους νόμους, στις 

προϋποθέσεις συμμετοχής στις πολιτικές διαδικασίες και στην πολιτική έκφραση και δ) η 

νομική ισότητα σχετίζεται αμιγώς με την ισότητα απέναντι στους νόμους.  

 

Για να κατανοηθεί καλύτερα η σχέση της έννοιας της ισότητας με το κράτος πρόνοιας θα 

πρέπει να διακρίνουμε μεταξύ δύο βασικών πυλώνων. Ο πρώτος εμπεριέχει την φυσική 

ισότητα, την ισότητα απέναντι στον νόμο και την πολιτική ισότητα και ο δεύτερος 
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σχετίζεται με οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα. Ενώ ο πρώτος πυλώνας της ισότητας 

έχει απόλυτο και ταυτόσημο-εξισωτικό χαρακτήρα, ο δεύτερος αποβλέπει στην μείωση 

των ανισοτήτων, χωρίς την ύπαρξη ταυτόσημου ή εξισωτικού σκοπού (Rosanvallon, 

1981). Αν θέλουμε να προσδώσουμε πλήρως την σημασία της έννοιας στο πλαίσιο του 

κράτους πρόνοιας, θα πρέπει περισσότερο να αναφερόμαστε σε ισοτιμία ή σε 

«σχετικοποιημένη» ισότητα. Σε κάθε περίπτωση όμως, η έννοια συνεπάγεται μια 

κατάσταση στην οποία, εκτός από την διασφάλιση της φυσικής, πολιτικής και αστικής 

ισότητας, εγκαθιδρύεται μια «δημοκρατία-κοινωνική οργάνωση», όπως αναφέρει ο 

Rosanvallon (2014: 11), που στοχεύει στην μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και στην 

όδευση προς μια ευημερία με κοινωνικό χαρακτήρα, μια ευημερία του όλου. Σύμφωνα με 

τον Tocqueville (2008: 573), μια τέτοιου είδους δημοκρατική κοινωνική οργάνωση 

ονομάζεται «κοινωνία των ίσων». Αυτή η κοινωνία περιλαμβάνει την προώθηση και των 

δύο πυλώνων όπως αναφέρθηκαν παραπάνω, καθώς η πρώτη αποτελεί προϋπόθεση 

διασφάλισης της δεύτερης και ως εκ τούτου εξαρτώνται στενά. 

 

Η έννοια της παραπάνω υπόρρητης ισότητας αναφέρεται και ως ισότητα ευκαιριών χωρίς 

διακρίσεις ως προς την πρόσβαση στην απασχόληση – και σε αγαθά και υπηρεσίες όπως 

η εκπαίδευση και η υγεία - αλλά και στα μέσα που στοχεύουν στην ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων του κάθε ατόμου ώστε να μπορεί να τις αξιοποιήσει κατά το δοκούν (White, 

2006). Η ισότητα ευκαιριών ως προς την πρόσβαση σε υπηρεσίες και αγαθά που 

προσφέρει το κράτος πρόνοιας είναι ιδιαιτέρως κρίσιμη καθώς ακριβώς σε αυτό το σημείο 

γίνεται κατανοητός ο σημαίνων ρόλος του αναφορικά με την διαμόρφωση τέτοιων 

συνθηκών. Η διαμόρφωση αυτή συνίσταται στην παροχή των απαιτούμενων δυνατοτήτων 

ανάπτυξης των δεξιοτήτων μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα ώστε το κάθε άτομο να 

μπορεί, με τον καλύτερο για αυτό τρόπο, να συμμετέχει στην αγορά εργασίας και να 

διαμορφώσει τις συνθήκες της ατομικής του ανάπτυξης (Ackerman & Alstott, 1999; 

Prabhakar, 2008; White, 2010). Στην ουσία, συνιστά την παροχή των απαραίτητων 

συνθηκών για την διαμόρφωση των προϋποθέσεων πλήρους κοινωνικής συμμετοχής 

(Schaar, 1971). Η ελευθερία της ατομικής επιλογής είναι παρούσα και δεν εμποδίζεται σε 

καμία περίπτωση από τις πολιτικές του κράτους πρόνοιας καθώς κάθε άτομο είναι 

ελεύθερο να επιλέξει τον τρόπο και τις δεξιότητες που θέλει να αναπτύξει. Ταυτόχρονα, η 
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ισότητα στην πρόσβαση σε άλλες υπηρεσίες, όπως η υγεία, είναι εξίσου σημαντική καθώς 

διασφαλίζονται όλοι οι πολίτες από αυτόν τον κοινωνικό κίνδυνο. Κατά τον ίδιο τρόπο η 

ισότητα ευκαιριών ή αξιοκρατία κατά τον White (2006), αναδεικνύεται σε μείζονα 

παράμετρο της έννοιας της ισότητας που ενυπάρχει στην θεώρηση του κράτους πρόνοιας. 

 

Η αξιοποίηση της σημασίας της αξιοκρατίας-ισότητας ευκαιριών δεν επαρκεί για να 

διασαφηνιστεί πλήρως το περιεχόμενο της έννοιας της ισότητας στο πλαίσιο του κράτους 

πρόνοιας. Υπάρχουν συνιστώσες της τύχης μέσα στη ζωή οι οποίες αναπτύσσουν 

διακρίσεις και ανισότητες που μπορούν να διορθωθούν μόνο μέσα από την συνεισφορά-

παρέμβαση του κράτους πρόνοιας. Οι διακρίσεις αυτές συνίστανται στην διαμόρφωση 

διαφορετικών δυνατοτήτων που βασίζονται στις περιορισμένες, λόγω συγκεκριμένων 

συνθηκών, ικανότητες κάποιων ατόμων, οι οποίες μπορούν να τους θέσουν στο περιθώριο, 

καθώς διαθέτουν μειονέκτημα σε σύγκριση με τα υπόλοιπα άτομα. Οι συνθήκες που 

διαμορφώνονται και αποτελούν συνέπεια «κακής τύχης» (π.χ. φυσική ανικανότητα) 

ενισχύουν τις ανισότητες ως προς τις ικανότητες αλλά και τις δυνατότητες-ευκαιρίες και 

επιβάλλουν την παρέμβαση από πλευράς κράτους πρόνοιας με στόχο την αποσόβηση της 

περιδίνησης στο κοινωνικό περιθώριο για όσους μειονεκτούν και την επαναφορά της 

ισότητας ευκαιριών. Έτσι, λειτουργούν επιδιορθωτικά στις όποιες ανισότητες ευκαιριών 

δημιουργούνται από εξωγενείς, εμμέσως διαχειρίσιμες καταστάσεις. Η συγκεκριμένη 

θεώρηση εκφράζει στην αναγκαιότητα παρέμβασης του κράτους πρόνοιας για την 

αντιμετώπιση ανισοτήτων που προκύπτουν με φυσικό και τυχαίο τρόπο (Cohen, 1989; 

Rawls, 1999; Dworkin, 2000; White, 2010). Αναφέρεται δηλαδή στην αποζημίωση για τα 

μειονεκτήματα που πλήττουν τα άτομα. Εξειδικεύοντας περισσότερο την συγκεκριμένη 

σκέψη, η αποζημίωση-παρέμβαση πραγματοποιείται ως διορθωτική επιλογή, καθώς το 

υφιστάμενο οικονομικό σύστημα ενίοτε ενέχει τον κίνδυνο της εμφάνισης κοινωνικών 

ανισοτήτων, με σοβαρές επιπτώσεις στους οικονομικά ευάλωτους. Σε αυτό το πλαίσιο και 

παρά τις όποιες διαφοροποιήσεις σε επίπεδο μεθόδων εφαρμογής κοινωνικής πολιτικής 

ανά κράτος πρόνοιας, υπεισέρχεται και η έννοια της κοινωνικής αλληλεγγύης, καθώς 

πραγματοποιείται μια ενέργεια προστασίας και ενίσχυσης των πολιτών που για εξωγενείς 

λόγους υπόκεινται σε ανισότητες ως προς την πρόσβαση σε συγκεκριμένους πόρους. Αυτή 
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η παρέμβαση τους απελευθερώνει από τον κίνδυνο της μη κάλυψης αναγκών ζωτικής 

σημασίας και επαναφέρει την ισότητα μεταξύ των ατόμων απέναντι σε κοινωνικά αγαθά.  

 

Είναι αξιοσημείωτο ότι η οριοθέτηση της παραπάνω εννοιολόγησης δεν αποτελεί μια απλή 

διαδικασία καθώς υφίστανται ζητήματα που περιπλέκουν τον ορισμό του τυχαίου ή κατ’ 

επιλογήν αποτελέσματος. Δηλαδή, σε αρκετές περιπτώσεις τίθεται το ερώτημα σχετικά με 

την προέλευση των ανισοτήτων, που μπορεί να συνιστά προσωπική επιλογή ή αποτέλεσμα 

εξωγενών συνθηκών. Στην περίπτωση που η προσωπική επιλογή πραγματοποιείται σε 

συνθήκες ισότητας ευκαιριών τότε η παρέμβαση σε επίπεδο κοινωνικών πολιτικών μπορεί 

να πραγματοποιηθεί μόνο αν προκύψουν ζητήματα κοινωνικών κινδύνων. Το ζήτημα 

καθίσταται περίπλοκο καθώς δεν είναι ξεκάθαρο αν το αποτέλεσμα (ανισότητα) είναι 

προϊόν επιλογής ή τύχης ώστε να επέλθει παρέμβαση ενώ υφίστανται πολλοί παράγοντες, 

όπως η πληροφόρηση, οι ικανότητες και η γεωγραφική θέση (για παράδειγμα, δεν είναι 

ίδιες οι ευκαιρίες για ένα άτομο που ζει σε μια δυσπρόσιτη περιοχή σε σύγκριση με 

κάποιον που ζει σε ένα αστικό κέντρο) που εκκολάπτουν ανισότητες οι οποίες πρέπει να 

αντιμετωπιστούν μέσω των κοινωνικών πολιτικών. Επομένως, η δυσκολία του 

διαχωρισμού υποδηλώνει ότι οι συγκεκριμένες συνθήκες διαβίωσης και οι προσωπικές 

επιλογές δεν αποτελούν δυο ανεξάρτητες μεταβλητές αλλά συνδέονται, καθώς το μη 

επιλεγμένο κοινωνικό περιβάλλον που διαβιούν επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις 

προσωπικές επιλογές (Roemer, 1993). Για αυτό τον λόγο το κράτος πρόνοιας οφείλει σε 

κάθε περίπτωση να δίνει λύσεις στις σχηματιζόμενες ανισότητες λόγω εξωγενών 

παραγόντων μέσω της πραγμάτωσης της έννοιας της κοινωνικής αλληλεγγύης, ώστε να 

επιτευχθεί η ισότητα.  

 

Συνοψίζοντας τις παραπάνω διαπιστώσεις και όπως αναφέρουν οι Mullard και Spicker 

(1998), η έννοια της ισότητας λαμβάνει τα χαρακτηριστικά της ισότιμης διαχείρισης και 

της ισότητας ευκαιριών, που μέσα στο ανταγωνιστικό πλαίσιο δεν μπορεί από μόνη της να 

αποφέρει την κοινωνική ισότητα και ως εκ τούτου, θα πρέπει να συμπληρωθεί από την 

ισότητα αποτελεσμάτων. Αυτό το τρίτο χαρακτηριστικό συγκροτεί την ουσία του κράτους 

πρόνοιας αφού λειτουργεί παρεμβατικά ως προς την μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων 

απέναντι σε συγκεκριμένα κοινωνικά αγαθά και στην βελτίωση των συνθηκών ζωής για 
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τους πολίτες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, είτε μέσω επιλεκτικών είτε μέσω καθολικών 

πολιτικών (Rae, 1981) αλλά χωρίς να δημιουργούν προβλήματα στίγματος και αρνητικών 

διακρίσεων (Titmuss, 1968). Αντιθέτως, η καταπολέμηση των διακρίσεων που 

προκύπτουν είτε από φυσικές ανισότητες είτε από ανισότητες που δημιουργούνται από την 

αδυναμία της αγοράς για αυτόματη αντιμετώπισή τους μέσω της διαδικασίας της 

αυτορρύθμισης, αποτελεί ένα από τα βασικά μελήματα του κράτους πρόνοιας. Επομένως, 

είναι προφανής η αναγκαιότητα της διατήρησης του πλαισίου διαμόρφωσης των συνθηκών 

ισότητας ως προς την πρόσβαση σε πόρους-κοινωνικά αγαθά27 και του επιδιορθωτικού 

ρόλου του στις ανισότητες και τις τρωτότητες-ευαλωτότητες (vulnerabilities) που 

δημιουργεί το καπιταλιστικό σύστημα.  

 

1.2.3. Η έννοια της ελευθερίας και το κράτος πρόνοιας ως μέσον ατομικής απελευθέρωσης 

και ανάπτυξης 

 

Η ελευθερία αποτελεί μια έννοια που έχει προκαλέσει αρκετές διαφωνίες ως προς τον ρόλο 

της στην θεωρία του κράτους πρόνοιας, καθώς αρκετοί είναι αυτοί που θεωρούν ότι 

καταπατάται μέσω της δεσμευτικότητας των εξαναγκαστικών αναδιανεμητικών μέτρων 

που ενίοτε λαμβάνονται από το κράτος πρόνοιας (Hayek, 1960; Nozick, 1974). Παρά 

ταύτα, η ύπαρξη του κράτους πρόνοιας ως εργαλείου διατήρησης και επαύξησης της 

κοινωνικής ευημερίας και απάλειψης των κοινωνικών ανισοτήτων, λειτουργεί ανασχετικά 

ως προς τις αναδυόμενες επισφάλειες της ελεύθερης οικονομίας δημιουργώντας ένα 

πλαίσιο προστασίας της ελευθερίας των πολιτών από την οικονομική ασυδοσία, χωρίς να 

καταπατά την ατομική ελευθερία αλλά αντιθέτως, προωθώντας την ατομική ανάπτυξη28. 

Δηλαδή, η έννοια της ελευθερίας προσδιορίζεται από το σχηματιζόμενο σύστημα 

                                                           
27 Με την αναφορά στους πόρους δεν πρέπει να γίνεται αυτόματη ταύτιση με τον άμεσο χρηματικό 

παράγοντα (επιδόματα) αλλά κυρίως υπονοείται η πρόσβαση σε κοινωνικά αγαθά, όπως η εκπαίδευση και η 

υγεία, που προφανέστατα εμπεριέχουν την έμμεση χρηματοδότηση από το κράτος πρόνοιας.  
28 Στο πλαίσιο αυτό, ακόμα και φιλελεύθεροι θεωρητικοί όπως ο Green (1991), αναφέρουν ότι παρά τον 

περιορισμό της ελευθερίας λόγω της κρατικής παρέμβασης, αυτή είναι δικαιολογημένη εφόσον απολήγει 

στην προώθηση των προϋποθέσεων ατομικής ανάπτυξης για όλους τους πολίτες. Αυτή η διαπίστωση δεν 

σημαίνει ότι ο Green ήταν υποστηρικτής της εκτεταμένης κρατικής παρέμβασης αλλά ότι η θεώρησή του 

περί της ελευθερίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να τεκμηριώσει την συσχέτιση μεταξύ του κράτους 

πρόνοιας και της έννοιας της ελευθερίας. Άλλωστε, άλλοι μελετητές του κράτους πρόνοιας, όπως ο 

Rosanvallon (1981) και ο Spicker (2004) συσχετίζουν ευθέως τις δυο έννοιες, καθώς θεωρούν ότι το κράτος 

πρόνοιας αποτελεί μέσο ατομικής απελευθέρωσης. 
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προστασίας που εμπεριέχει την κρατική παρέμβαση ως απαραίτητο προαπαιτούμενο της 

διασφάλισης των συνθηκών της ισότητας ευκαιριών, της αξιοκρατίας, της προστασίας από 

τους κοινωνικούς κινδύνους και ως εκ τούτου, της διαμόρφωσης ισότιμων συνθηκών 

προσωπικής ανάπτυξης. Υπό αυτή την έννοια, η ανάπτυξη των ικανοτήτων των πολιτών 

(Sen, 1992; Nussbaum, 1990) αποτελεί μια από τις μεθόδους για την κατασκευή του 

συστήματος προαγωγής της ελευθερίας. Ταυτόχρονα, μέσω των θεσμών κοινωνικής 

προστασίας, αποδεσμεύεται το άτομο από τις ανάγκες και την πιθανότητα εκδήλωσης 

κοινωνικών κινδύνων (Rosanvallon, 1981; Spicker, 2004) και προωθείται η κοινωνική 

ένταξη και οι ευκαιρίες ατομικής εξέλιξης.     

 

Επομένως, η ατομική ελευθερία δεν καταπατάται από την έννοια του κράτους πρόνοιας, 

όπως αυτή αναπτύσσεται στο παρόν κεφάλαιο, αλλά αποτελεί βασικό στόχο και 

προϋπόθεσή του. Άλλωστε, όπως έχουν υποστηρίξει οι Waldron (1993), Cohen (1997) και 

Swift (2001), η έλλειψη εισοδήματος, η φτώχεια με άλλα λόγια, αποτελεί από μόνη της 

καταπάτηση της ελευθερίας. Είναι σαφές λοιπόν ότι η δράση-παρέμβαση για την 

προστασία από τον κίνδυνο της φτώχειας όπως και από άλλους πολύ σημαντικούς 

κοινωνικούς κινδύνους, όπως η ασθένεια, αποτελεί απαραίτητη συνθήκη για την 

προστασία της ελευθερίας του ατόμου (White, 2010). Συνεπώς, ο κίνδυνος της μη 

ικανοποίησης ζωτικών αναγκών οδηγεί στον περιορισμό της ελευθερίας. Αντιθέτως, το 

κράτος πρόνοιας απελευθερώνει τους πολίτες από τους κοινωνικούς κινδύνους και τους 

παρέχει τις ευκαιρίες ατομικής ανάπτυξης που είναι απαραίτητες για την κοινωνική 

ένταξη. Κι αν για κάποιους τέτοιας φύσεως παρεμβάσεις συνιστούν πατερναλιστικές 

ενέργειες τότε πρέπει να μελετηθεί κάτω υπό ποιους όρους υλοποιούνται. Πιο 

συγκεκριμένα, η εφαρμογή μέτρων που αυξάνουν την δυνατότητα ατομικής επιλογής 

(αποχώρησης από κάποια κοινωνικά προγράμματα) έχει χαρακτηριστεί ως μια προσπάθεια 

εφαρμογής από κοινού τόσο του πατερναλισμού όσο και του φιλελευθερισμού (Thaler & 

Sunstein, 2008). Σε κάθε περίπτωση όμως η παρέμβαση με απώτερο σκοπό την προστασία 

του πολίτη από τους κοινωνικούς κινδύνους και την προώθηση της ευημερίας, δεν μπορεί 

να θεωρηθεί ως περιορισμός της ελευθερίας καθώς, αφενός πραγματοποιείται στο πλαίσιο 

των θεσμοθετημένων υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που αποτελούν την οριοθέτηση της 

ελευθερίας από την ασυδοσία και αφετέρου η πλήρης έλλειψη παρεμβατισμού στους 
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τομείς της αντιμετώπισης των κοινωνικών κινδύνων εκκολάπτει τις προϋποθέσεις για την 

εκδήλωση πολύ μεγαλύτερων κινδύνων καταπάτησης της ατομικής ελευθερίας.  

Σαφέστατα επομένως, η ελευθερία, όπως αναφέρει ο Felicité de Lamennais (Felicité de 

Lamennais, Paroles d’ un Croyant, Paris, 1858, αναφορά στο O’ Brien & Penna, 1998: 

17), αποτελεί εγγυητή των κοινωνικών δικαιωμάτων καθώς συνιστά το πρώτο και 

βασικότερο από αυτά. Εφόσον η ελευθερία συνιστά ένα βασικό κοινωνικό δικαίωμα τότε 

εμφανώς συνδέεται άρρηκτα με την ανάπτυξη των προϋποθέσεων προστασίας της από 

τους κοινωνικούς κινδύνους μέσω της εφαρμογής κοινωνικών πολιτικών.  

 

1.2.4. Η έννοια της κοινωνικής αλληλεγγύης ως προϋπόθεση κοινωνικής ένταξης και 

ευημερίας και ο ρόλος της αναδιανομής 

 

Μια ακόμα έννοια που συγκροτεί τα θεμέλια του κράτους πρόνοιας είναι η αλληλεγγύη. 

Η συγκεκριμένη έννοια έχει μελετηθεί μέσα από την σκοπιά διαφόρων διαστάσεων 

(κρατική παρέμβαση αναδιανεμητικού χαρακτήρα, φιλανθρωπία καθολικής εκκλησίας 

κτλ.). Μια από αυτές αναδεικνύει την ύπαρξη του στοιχείου της ευθύνης απέναντι στον 

συνάνθρωπο, αντίληψη η οποία αποτελεί την πεμπτουσία του κράτους πρόνοιας, υπό την 

έννοια ότι δημιουργήθηκε ώστε να αποτελέσει τον φορέα προστασίας των πολιτών του 

από τους κοινωνικούς κινδύνους. Άρα, στην ουσία συνιστά τον θεσμό που επωμίστηκε την 

ευθύνη της απόδοσης-διανομής της αλληλεγγύης. Θα πρέπει να σημειωθεί όμως ότι η 

ανάληψη της συγκεκριμένης υποχρέωσης από το κράτος πρόνοιας δεν σημαίνει ότι οι 

πολίτες αποποιούνται τις ατομικές τους υποχρεώσεις προς το σύστημα και, μέσω αυτού, 

προς την κοινωνία. Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών πραγματώνει την 

εξυπηρέτηση της υποχρέωσης συντήρησης του συντάξιμου πληθυσμού από τον ενεργό, με 

την παράλληλη ύπαρξη της προσδοκίας καταβολής της υποχρέωσης, κατ’ αντιστοιχία, από 

την επόμενη γενεά (μέρος της θεωρίας της διαγενεακής αλληλεγγύης). Συνεπώς, αυτή η 

υποχρέωση αναφέρεται στην συγκέντρωση πόρων για την δημιουργία συνθηκών 

ασφάλειας του συνόλου του πληθυσμού και για αντιμετώπιση ή «διαχείριση» των 

κινδύνων που προκύπτουν (Spicker, 2004: 92). 
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Ένας από τους στόχους των μηχανισμών αλληλεγγύης είναι η καταπολέμηση του 

κοινωνικού αποκλεισμού και ως εκ τούτου, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Σε αυτό 

το σημείο, η έννοια της αλληλεγγύης διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο καθώς η ύπαρξή της 

συνεπάγεται την κοινωνική ένταξη όσων, για διάφορους λόγους, βρίσκονται στο 

κοινωνικό περιθώριο. Όσο μεγεθύνεται ο κοινωνικός αποκλεισμός τόσο απειλείται η 

κοινωνική συνοχή και αυξάνεται η φτώχεια (Spicker, 2004) και σε αυτό ακριβώς το σημείο 

είναι απαραίτητη η κρατική παρέμβαση για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου και 

την πραγμάτωση της κοινωνικής αλληλεγγύης. Βεβαίως, πολλές φορές όροι όπως αυτός 

της φτώχειας, είναι αρκετά σχετικοί και δεν αποδίδουν ξεκάθαρα την πραγματικότητα, 

δυσχεραίνοντας με αυτόν τον τρόπο την προσπάθεια σαφών ορισμών που θα επιδέχονται 

συγκεκριμένους στόχους και πολιτικές. Ακριβώς λόγω της σχετικότητας του όρου, ο 

Piachaud (1981: 421) εξηγεί την φτώχεια ως την κατάσταση «απαράδεκτης στέρησης», 

δηλαδή προσδιοριστικά, άμεσα εξαρτώμενης με την μορφή και τις επιμέρους 

ιδιαιτερότητες μιας συγκεκριμένης κοινωνίας σε μια δεδομένη χρονική περίοδο. Το βέβαιο 

είναι ότι η φτώχεια σχετίζεται με τον κοινωνικό αποκλεισμό και πολλές φορές είναι η αιτία 

του, αν και υπάρχουν αρκετές διαφοροποιήσεις ανάλογα με τις ιστορικές και οικονομικές 

περιστάσεις. Παρά τις όποιες διαφοροποιήσεις και αιτίες του εκάστοτε φαινομένου, ο 

κοινωνικός αποκλεισμός πολλές φορές ταυτίζεται με την έννοια της περιθωριοποίησης και 

αναφέρεται στον εξοβελισμό του ατόμου από τα «αλληλέγγυα κοινωνικά δίκτυα» 

(Spicker, 2004: 154), ελλοχεύοντας τον κίνδυνο εξέλιξης σε ασέβεια (Mosse, 1986, Nasse, 

Strohl, Xiberras, 1992) από τον αποκλεισμένο (παραβατική συμπεριφορά) προς τους 

κανόνες της κοινωνίας29.  

                                                           
29 Ο κοινωνικός αποκλεισμός αποτελεί μια σχετικώς νεοσύστατη έννοια, καθώς πρώτη φορά 

χρησιμοποιήθηκε το 1974 από τον Lenoir, όμως πλέον αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες 

που αντικατοπτρίζουν την αποστέρηση των ατόμων από βασικά πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά 

δικαιώματα (Byrne, 1999; Silver, 1998). Βέβαια, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο όρος καθίσταται πιο 

διαδεδομένος από την μελέτη του Townsend (1979), ο οποίος υποστήριξε ότι κάτω από ένα δεδομένο 

επίπεδο εισοδήματος οι άνθρωποι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην φυσιολογική ζωή της κοινωνίας. Εν 

συνεχεία, ο όρος χρησιμοποιήθηκε ακόμα περισσότερο για να επιδείξει ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι δεν 

απολαμβάνουν επί ίσοις όρους τα δικαιώματα του πολίτη όντας κοινωνικά περιθωριοποιημένοι, ήτοι 

απομακρύνονται από την έννοια της πολιτειότητας, ενώ κατά τη δεκαετία του 1990 η αντιμετώπιση του 

φαινομένου αποτέλεσε έναν από τους βασικούς στόχους της ΕΕ (Levitas, 2004). Ο εκτοπισμός από την 

πρόσβαση στην εργασία, την υγεία, την εκπαίδευση και τις γενικότερες δραστηριότητες που διέπουν μια 

κοινωνία, περιγράφει με σαφήνεια την έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού η οποία είναι στενά 

συνυφασμένη με τις οικονομικές ανισότητες και την φτώχεια. Η έννοια αναφέρεται στην παρεμπόδιση της 

πρόσβασης σε αγαθά τα οποία θα βελτίωναν την ποιότητα της ζωής του ατόμου ενώ την ίδια στιγμή αρκετά 

άλλα άτομα έχουν την δυνατότητα να τα απολαμβάνουν. Επομένως, οι τεράστιες  κοινωνικές ανισότητες και 
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Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι καθώς το κράτος πρόνοιας συνιστά τον βασικό θεσμικό 

φορέα της πραγματοποίησης της αναδιανομής, αναδεικνύεται η λειτουργία του ως 

κεντρικού μηχανισμού παροχής της αλληλεγγύης. Ταυτόχρονα, η αναδιανομή 

θεμελιώνεται πάνω στην έννοια του ανθρωπισμού εφόσον προστατεύει μέσα στο 

συλλογικό πλαίσιο την ευημερία του κάθε ανθρώπου. Ακολούθως, αφενός αντικαθιστά τα 

άτομα και τις κοινωνικές ομάδες, καθώς τα υπερβαίνει όντας κεντρικός ρυθμιστικός 

μηχανισμός προστασίας και διανομής, αφετέρου όμως διασφαλίζει τόσο την αυτονομία 

όσο και την ανεξαρτησία τους, μέσω της απελευθέρωσής τους από τους κοινωνικούς 

κινδύνους και της παροχής των δυνατοτήτων εξέλιξης σε κάθε άτομο. Κατ’ αυτόν τον 

τρόπο, δεν θίγει την ατομικότητα αλλά απεναντίας, συγκροτεί πλαίσιο προστασίας και 

ενδυνάμωσής της μέσω του διχτύου αλληλεγγύης των κοινωνικών πολιτικών που 

εφαρμόζει. Η ενδυνάμωση του ατόμου και η εξάλειψη των κοινωνικών κινδύνων οδηγεί 

στην επίτευξη ατομικής και κοινωνικής ευημερίας. Ταυτόχρονα, η ενίσχυση της ισότητας 

απέναντι στις ευκαιρίες, μειώνει τις κοινωνικές αντιθέσεις και επιλύει, μέσω της 

παρέμβασης, τα επιπρόσθετα κοινωνικά προβλήματα των μειωνεκτούντων. Συνεπώς, η 

παρέμβαση οδηγεί σε πραγματική διασύνδεση των κοινωνικών σχέσεων – των κοινωνικών 

ομάδων - με το κράτος πρόνοιας να λειτουργεί ως εργαλείο σχηματισμού μιας «μηχανικής 

αλληλεγγύης» (Rosanvallon, 1981: 42). Μέσα στην κοινωνία τα προβλήματα που 

εμφανίζονται – περισσότερο ευδιάκριτα για κάποιους – γίνονται αντιληπτά ως 

προβλήματα του όλου. Όπως αναφέρει ο Baldwin (1990), απέναντι στις επιπτώσεις που 

δημιουργούνται τυχαία, όλοι όσοι ανήκουν σε ένα κοινό πλαίσιο εμφάνισης κινδύνων (risk 

pool) είναι ίσοι. Άρα, η ανασφάλεια δεν αποτελεί αμιγώς ατομικό συναίσθημα αλλά 

μεταφέρεται σε κοινωνικό επίπεδο και μεταβάλλεται σε κοινό πρόβλημα (διαμοιράζεται 

στην κοινωνία). Υπό αυτό το πρίσμα, η επίλυση του προβλήματος επαφίεται στους 

μηχανισμούς του κράτους πρόνοιας, οι οποίοι λειτουργούν ως εργαλεία αλληλεγγύης.      

Για να πετύχει όλα τα παραπάνω το κράτος πρόνοιας αναπτύχθηκε ως ένας θεσμός που 

χρησιμοποιεί τον εξαναγκασμό για να διανείμει, εκ μέρους όλων των πολιτών, την 

                                                           
διακρίσεις συντελούν στην περιθωριοποίηση συγκεκριμένων ατόμων που δεν έχουν την δυνατότητα να 

συμμετάσχουν στις εν γένει κοινωνικές δραστηριότητες. Η μακροχρόνια διατήρηση της αποστέρησης από 

βασικά κοινωνικά αγαθά οδηγεί στον κοινωνικό αποκλεισμό και στην περιθωριοποίηση. 
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αλληλεγγύη προς όφελος του συνόλου της κοινωνίας. Χρησιμοποιεί δηλαδή, με 

νομοθετικές ρυθμίσεις, χρήματα από εισφορές, φορολογία και άλλους πόρους ώστε να 

παρέχει υπηρεσίες που θα προάγουν την κοινωνική αλληλεγγύη προς όφελος όλων των 

πολιτών30. Ως εκ τούτου, το κράτος πρόνοιας προστατεύει τους πολίτες του παρέχοντας 

σε αυτούς δικαιώματα μέσω υποχρεώσεων. Ακριβώς γι’ αυτό τον σκοπό στοχεύει στην 

ένταξη όλων των πολιτών στους μηχανισμούς της κοινωνίας. Με αυτό τον τρόπο θέτονται 

«αμοιβαίες υποχρεώσεις» (Spicker, 2004: 182) στους πολίτες και ταυτόχρονα οι ίδιοι 

εντάσσονται στις δομές της κοινωνίας. Στις περιπτώσεις που κάποιοι πολίτες βρίσκονται 

σε πλήρη κατάσταση κοινωνικού αποκλεισμού ή «εξάρτησης» (Titmuss, 1963: 42), το 

κράτος πρόνοιας θεσμοθετεί παροχές με σκοπό την ένταξή τους και το πέρασμά τους σε 

καθεστώς αλληλοβοήθειας. Μέσω λοιπόν της αναδιανομής, παρέχει αλληλεγγύη 

αντιμετωπίζοντας τον κίνδυνο, προωθώντας ταυτόχρονα τις προϋποθέσεις ένταξης. Με 

αυτόν τον τρόπο λειτουργεί ως το πλέγμα προστασίας για τους πολίτες που βρίσκονται σε 

κατάσταση ανασφάλειας ή επισφάλειας (précarité)31, προλαμβάνοντας ταυτόχρονα την 

αποφυγή εκδήλωσης παρόμοιων καταστάσεων στο μέλλον. Στην ουσία προάγει τα 

συστατικά για την διαφύλαξη της ανθρώπινης ευημερίας σε ατομικό και σε συλλογικό 

επίπεδο.  

  

Μια συνδεόμενη έννοια τόσο με την αλληλεγγύη όσο και με την ισότητα είναι η 

αναδιανομή. Αποτελεί την μέθοδο κατά την οποία το κράτος χρησιμοποιεί πόρους ενός 

μέρους των πολιτών με μεγαλύτερη επάρκεια προς όφελος κάποιων άλλων πολιτών που 

αντιμετωπίζουν κοινωνικά προβλήματα (Titmuss, 1987; Spicker, 1995). Η αναδιανομή 

                                                           
30 Λόγω του σχετικώς «κυκλικού» χαρακτήρα του συστήματος η εκτεταμένη φοροδιαφυγή και 

εισφοροδιαφυγή δημιουργούν τεράστια λειτουργικά προβλήματα που χρήζουν άμεσης προσοχής. 
31 Η μείωση της επισφάλειας αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους του κράτους πρόνοιας. Για 

παράδειγμα, στον τομέα της εργασίας, λαμβάνονται διάφορα μέτρα ώστε να μειώνουν την επισφάλεια, όπως 

τα επιδόματα, η κατοχύρωση του κατώτατου μισθού, οι πρόνοιες για τις απολύσεις, η ασφαλιστική κάλυψη 

κ.ά. Από την στιγμή που κάποιες από αυτές τις ρυθμίσεις απεμπολούνται αρχίζουν να αυξάνονται οι 

επισφάλειες, με αποτέλεσμα, μετά την εκτεταμένη απορρύθμιση, να δημιουργείται το πρεκαριάτο. Στην 

ουσία δεν πρόκειται για κάτι περισσότερο από την δημιουργία ενός συνόλου εργαζόμενου πληθυσμού που 

αντιμετωπίζει καθημερινώς ένα ευρύ φάσμα κινδύνων, λόγω της ανυπαρξίας προστατευτικών ρυθμίσεων. Η 

αβεβαιότητα, η φτωχοποίηση, η αδυναμία κάλυψης των αναγκών και η έλλειψη προοπτικής, αποτελούν 

απόρροια της μείωσης του προστατευτικού πλαισίου του κράτους πρόνοιας που οδηγεί στην δημιουργία μιας 

επισφαλούς κατηγορίας εργαζομένων (Standing, 2011).   
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που εφαρμόζεται από το κράτος πρόνοιας έχει προοδευτική μορφή32 και συνδέεται 

άρρηκτα με την έννοια της αλληλεγγύης (Mullard & Spicker, 1998; Spicker, 2004). 

Δηλαδή, αναδιανέμει από τα πιο εύπορα στρώματα στα λιγότερο εύπορα, με σκοπό την 

μείωση των ανισοτήτων. Η συγκεκριμένη διαδικασία αποτελεί βασική προϋπόθεση για 

την επίτευξη της κοινωνικής αλληλεγγύης και της κοινωνικής δικαιοσύνης αφού σκοπεύει 

στην αντιμετώπιση της φτώχειας και της κοινωνικής περιθωριοποίησης και στην 

προώθηση της ισότιμης πρόσβασης στα κοινωνικά αγαθά. Σύμφωνα με αυτή την οπτική 

το κράτος πρόνοιας αναδιανέμοντας δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ευημερία του 

κοινωνικού συνόλου33. Η αναδιανομή επιτυγχάνεται είτε με άμεσο είτε με έμμεσο τρόπο. 

Υπό αυτή την έννοια, εξαφανίζεται η προϋπόθεση της δυνατότητας πληρωμής (Barry, 

2005), που αποτελεί βασικό συστατικό της λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς, για τα 

αγαθά  που παρέχονται σε είδος, ενώ ταυτόχρονα προωθούνται μέτρα, όπως 

φοροαπαλλαγές και επιδόματα, που επιτρέπουν την αξιοπρεπή επιβίωση όσων βρίσκονται 

στο περιθώριο του κοινωνικού συστήματος. Επομένως, οι πολιτικές που εφαρμόζει το 

κράτος πρόνοιας ουσιαστικά αποεμπορευματοποιούν αγαθά (Esping-Andersen, 1990), 

απελευθερώνουν από την ανάγκη και ως εκ τούτου, δημιουργούν τις προϋποθέσεις 

ισότιμης πρόσβασης.  

Συνεπώς, η έννοια αυτή στην πραγματικότητα διακρίνει μεταξύ αυτών που βρίσκονται σε 

πλεονεκτική θέση – άρα μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους – και αυτών που δεν 

διαθέτουν την δυνατότητα να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους και βρίσκονται εκτεθειμένοι 

στον κίνδυνο της φτώχειας και του αποκλεισμού. Η εν λόγω «θετική διάκριση» μεταξύ 

«ευνοημένων» και «αδικημένων» (Titmuss, 1987: 153) του συστήματος αποτελεί την 

βάση εφαρμογής των κοινωνικών πολιτικών (περιλαμβάνοντας ένα διευρυμένο πεδίο 

εφαρμογής) αναδιανεμητικού χαρακτήρα, οι οποίες λειτουργούν μεν προς όφελος των πιο 

                                                           
32 Η έννοια της αναδιανομής μπορεί να χωριστεί σε προοδευτική, περιοριστική, κάθετη και οριζόντια. Για 

μια ενδελεχή ανάλυση ενδεικτικά βλέπε: Spicker, P. (1995; 2004); Titmuss, R. M. (1974). Επιπροσθέτως, 

δεν αποδέχονται όλοι την προοδευτικότητα της αναδιανεμητικής πολιτικής. Ενδεικτικά βλέπε: Goodin, R. 

& Le Grand, J. (1987); Hills, J. (1996).  
33 Σε αυτό το μήκος κύματος ο Keynes (1936 [2001]) αναφέρει ότι η μεγαλύτερη διασπορά των πόρων οδηγεί 

σε μεγαλύτερα επίπεδα οικονομικής δραστηριότητας και ευημερίας. Αντιθέτως, αρκετοί μελετητές, όπως ο 

Rawls (1971) και ο de Jouvenel (1951), θεωρούν ότι η ανισότητα και η συγκέντρωση πόρων μπορεί να 

επιφέρει κοινωνικά ευεργετικά αποτελέσματα. Ταυτόχρονα, ο Nozick (1974) αναφέρει ότι δεν μπορεί να 

γίνει αποδεκτή η διατάραξη της διανομής των πόρων που βασίζεται σε νόμιμες συναλλαγές. Για μια 

ευρύτερη ενδοσκόπηση στην - συχνά αποκαλούμενη - νεοφιλελεύθερη θεωρία απέναντι στο κράτος βλέπε 

ενδεικτικά: Harvey, D. (2007) και Rosanvallon, P. (1981).   
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φτωχών κοινωνικών στρωμάτων αλλά κατ’ αυτόν τον τρόπο προάγουν την κοινωνική 

δικαιοσύνη μειώνοντας τις ανισότητες και ευνοούν την ευημερία του συνόλου, αφού η 

διάκριση δεν είναι καταχρηστική εναντίον των πρώτων (δεν φτάνει στο επίπεδο της 

καταπάτησης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας) και δεν ευνοεί την εκδήλωση στίγματος. Ο 

στόχος της ευημερίας επιτυγχάνεται μέσω της ικανοποίησης άμεσων και μελλοντικών 

αναγκών. Στο πλαίσιο αυτό, η έννοια της αναδιανομής αναδεικνύεται ως ένας από τους 

βασικούς μηχανισμούς του κράτους πρόνοιας που πραγματώνουν την έννοια της 

αλληλεγγύης, ως αλληλοβοήθεια. Σκοπός που δεν πρέπει να παραβλέπεται είναι η 

διαφύλαξη της ατομικότητας εντός της συλλογικότητας, με το κράτος, ως προϊόν αυτής, 

να λειτουργεί επιδιορθωτικά ως προς τις ανισότητες. Μέσω αυτών των δύο κατευθύνσεων 

το κράτος πρόνοιας υπερασπίζεται την έννοια του ανθρώπου και βελτιστοποιεί τις 

δυνητικές δυνατότητες για ευημερία.   
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ KAI ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ: Η ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Η 

ΕΛΛΑΔΑ  

 

Το δεύτερο μέρος εστιάζει στην ανάπτυξη των επιμέρους ιδιαιτεροτήτων που ενισχύουν 

τις εκφράσεις της κρίσης στο Νοτιοευρωπαϊκό μοντέλο κράτους πρόνοιας, με ιδιαίτερη 

έμφαση στις επιμέρους ιδιαιτερότητες της ελληνικής περίπτωσης, καθώς και στην 

διεξοδική μελέτη των παραγόντων που συμβάλλουν στην πρόκληση της κρίσης του 

κράτους πρόνοιας από την δεκαετία του 1970 μέχρι σήμερα και οι οποίες έχουν επιδράσει 

καταλυτικά στην κρίση των αντίστοιχων θεσμών στην Νοτιοευρωπαϊκή περιφέρεια.  

Συγκεκριμένα, στα πρώτα δυο κεφάλαια του συγκεκριμένου μέρους μελετώνται οι 

επιμέρους ιδιαιτερότητες του κράτους πρόνοιας στη Νότια Ευρώπη και στην Ελλάδα, 

καθώς αυτές συγκροτούν το ενδογεγνές πλαίσιο που συνέτεινε στην αύξηση των 

αρνητικών επιδράσεων της διεθνούς κρίσης και των αναπροσαρμογών που τίθενται στην 

μετα-κεϋνσιανή εποχή, καθώς και στην δημιουργία δυσλειτουργιών, ήδη από την περίοδο 

της πρώιμης συγκρότησης των συγκεκριμένων κρατών πρόνοιας. Η μελέτη του 

Νοτιοευρωπαϊκού μοντέλου κράτους πρόνοιας και των επιμέρους ιδιαιτεροτήτων της 

ελληνικής περίπτωσης χρησιμεύει αφενός στην αποτύπωση των παραγόντων που 

εντάσσουν την Ελλάδα στην συγκεκριμένη περιοχή (area) και αφετέρου στην ανάδειξη 

των επιμέρους ιδιαιτεροτήτων που συνέβαλλαν στην επίταση της κρίσης του κράτους 

πρόνοιας τόσο εν γένει στην ευρύτερη περιοχή όσο – πολύ δε περισσότερο – στην Ελλάδα. 

Ακολούθως, στα επόμενα δυο κεφάλαια του συγκεκριμένου μέρους αναλύεται όλο το 

πλαίσιο των δομικών αλλαγών που επηρεάζει και αναδιαμορφώνει την εφαρμογή των 

πολιτικών των κρατών πρόνοιας μετά την δεκαετία του 1970. Αυτές οι δομικές αλλαγές 

έχουν οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό περιεχόμενο και συνιστούν μια πορεία που 

αφενός συνέτεινε στην αμφισβήτηση των παραδοσιακών μοντέλων των κρατών πρόνοιας 

και αφετέρου αναδιέταξε την πολιτική οικονομία και τον ρόλο του κράτος και της 
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πολιτικής στην οικονομία. Ταυτόχρονα, η πορεία αυτή απέληξε στην εκδήλωση της 

μεγάλης διεθνούς οικονομικής κρίσης του 2008, η οποία μεταφέρθηκε σε επίπεδο 

Ευρωζώνης ως κρίση χρέους και συμπίεσε ακόμα περισσότερο τα κράτη πρόνοιας, 

ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων κρατών μελών. Συνεπώς, μέσω της μελέτης των κοινωνικο-

οικονομικών διαστάσεων και ανακατατάξεων της συγκεκριμένης περιόδου, η οποία 

αποκαλείται μετα-κεϋνσιανή διότι διακρίνεται δομικά από την πρότερη περίοδο της 

κεϋνσιανής συναίνεσης, η παρούσα ανάλυση στοχεύει στην εμβάθυνση στις πτυχές-

παραγόντες της εκδήλωσης της κρίσης του κράτους πρόνοιας, στις διαστάσεις που 

συνέβαλλαν στην εκδήλωση της οικονομικής κρίσης - οι οποίες ενέτειναν τις πιέσεις - και 

στους επιμέρους περιορισμούς που τίθενται σε επίπεδο Ευρωζώνης για τα κράτη πρόνοιας, 

ειδικότερα των πιο ευάλωτων κρατών μελών. Απώτερος στόχος, η ανάδειξη και ερμηνεία 

των αιτιών της βαθιάς κρίσης και της αποδόμησης των κρατών πρόνοιας των χωρών της 

ευρωπαϊκής περιφέρειας μέσα από την μελέτη του γενικότερου κοινωνικο-οικονομικού 

πλαισίου, το οποίο συνέβαλλε στην συγκρότηση περιορισμών, μεταλλάξεων, 

ανακατατάξεων και αλλοιώσεων στις θεμελιακές συνιστώσες των πολιτικών των κρατών 

πρόνοιας. 

Με βάση τα παραπάνω, η ανάλυση για το φαινόμενο της κρίσης του κράτους πρόνοιας 

χωρίζεται σε τρία επίπεδα: Το πρώτο αναφέρεται στις κοινωνικο-οικονομικές 

αναπροσαρμογές που επισυμβαίνουν την συγκεκριμένη περίοδο και μεταλλάσσουν τόσο 

την κυρίαρχη στάση απέναντι στο κράτος πρόνοιας όσο και δομικά δεδομένα που 

επιβάλλουν αναπροσαρμογές στην εφαρμοζόμενη πολιτική. Το δεύτερο εστιάζει στην 

πρόκληση της οικονομικής κρίσης ως αποτέλεσμα της απορρυθμιστικής διαδικασίας που 

πραγματοποιήθηκε κατά την υπό μελέτη περίοδο, η οποία θέτει περαιτέρω προσκόμματα 

στην άσκηση της κοινωνικής πολιτικής. Το τρίτο μελετά το πεδίο της Ευρωζώνης, στο 

οποίο μεταφέρθηκε η οικονομική κρίση, όπου διευρύνθηκαν οι δυσχέρειες εφαρμογής 

κοινωνικής πολιτικής, ιδίως για τα κράτη της περιφέρειας. Τα τρία αυτά επίπεδα, στην 

ουσία συνιστούν βασικές συνιστώσες της μετα-κεϋνσιανής εποχής και συγκροτούν το 

ευρύτερο πλαίσιο των σύγχρονων προκλήσεων για το κράτος πρόνοιας.   
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2.1. Η ιδιαίτερη περίπτωση του Νοτιοευρωπαϊκού-Μεσογειακού μοντέλου κράτους 

πρόνοιας: Δομικές στρεβλώσεις που συνετέλεσαν σε μια διαρκή κρίση 

 

2.1.1. Βασικές συνισταμένες της τυπολογικής ανάλυσης των κρατών πρόνοιας 

 

Η ανάλυση για τις πολιτικές, την έκταση της παρέμβασης, το εύρος των δαπανών και την 

θεσμική μορφή του κράτους πρόνοιας, έχει περάσει από διάφορα στάδια και εκφάνσεις, 

από τον δομικό θεσμισμό των δεκαετιών του 1950 και 1960 στην σημερινή ανάλυση της 

θεσμικής αναπροσαρμογής. Η πρώιμη θεσμική ανάλυση επισήμανε την ύπαρξη 

σημαντικής ομοιότητας μεταξύ των μεταπολεμικών κρατών πρόνοιας ως προς το εύρος 

της κάλυψης και το επίπεδο της κοινωνικής χρηματοδότησης ενώ ταυτόχρονα συνέδεσε 

την βιομηχανική ανάπτυξη των εθνών κρατών με την επέκταση των πολιτικών του 

κράτους πρόνοιας (van der Wee, 1986; Wilensky & Lebeaux, 1958). Προεκτείνοντας και 

εμβαθύνοντας αυτές τις αναλύσεις, άλλοι μελετητές αναζήτησαν επιπλέον παράγοντες που 

επιδρούν καταλυτικά στην δημιουργία θεσμικών διαφοροποιήσεων των Ευρωπαϊκών 

κρατών πρόνοιας, όπως οι υφιστάμενες πολιτικές, κοινωνικές και ιστορικές παράμετροι 

(Flora, 1986; 1987; Leibfried & Mau, 2008; Nullmeier & Kaufmann, 2010). Θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι οι μελέτες του Titmuss (1968; 1974)34 και του Esping-Andersen (1990)35, 

                                                           
34 O Titmuss (1974) με κριτήριο τη σχέση ισχύος ανάμεσα στην αγορά και τις κρατικές προνοιακές πολιτικές 

κατέταξε τα μοντέλα κοινωνικής πολιτικής σε τρεις κατηγορίες: α) τον υπολειμματικό β) το βιομηχανικό και 

γ) το θεσμικό – αναδιανεμητικό. Στο υπολειμματικό μοντέλο ο ρόλος του κράτους πρόνοιας περιορίζεται 

στη διασφάλιση ενός «δικτύου ασφάλειας» (safety net), το οποίο ενεργοποιείται στις περιπτώσεις που οι 

μηχανισμοί της ελεύθερης αγοράς και η οικογένεια αδυνατούν να καλύψουν ένα ελάχιστο επίπεδο 

αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης. Στο θεσμικό – αναδιανεμητικό μοντέλο η κοινωνική πολιτική αποσκοπεί 

στην καθολική κάλυψη των αναγκών, ανεξάρτητα από τους μηχανισμούς της ελεύθερης αγοράς. Θεμελιώδες 

κριτήριο για την παρέμβαση του κράτους πρόνοιας δεν συνιστά η εργασιακή επίδοση αλλά η ύπαρξη 

ανάγκης. Στο βιομηχανικό μοντέλο επιδόσεων η κοινωνική πολιτική συνδέεται με την οικονομία της αγοράς, 

οι κοινωνικές ανάγκες καλύπτονται με βάση την παραγωγικότητα και τις επιδόσεις στην εργασία, 

ακολουθώντας την αρχή της αξιοκρατίας και το επαγγελματικό status. 
35 Σύμφωνα με τον Espring-Andersen (1990) διακρίνουμε τρείς τύπους προνοιακού καθεστώτος: α) το 

φιλελεύθερο – αγγλοσαξονικό, β) το συντηρητικό κρατικό – συντεχνιακό (κρατικό – κορπορατιστικό) και 

γ) το σοσιαλδημοκρατικό – σκανδιναβικό. Το φιλελεύθερο – αγγλοσαξονικό μοντέλο, το οποίο αντιστοιχεί 

στο υπολειμματικό μοντέλο του Titmuss, χαρακτηρίζεται από την κοινωνική αρωγή του ελέγχου 

εισοδήματος, μεταβιβάσεις και συστήματα κοινωνικής ασφάλισης περιορισμένης κλίμακας. Η κρατική 

φροντίδα είναι ελάχιστη και η κρατική επέμβαση βασίζεται κυρίως στην οργάνωση προνοιακών υπηρεσιών 

και όχι σε χρηματικές παροχές. Τα κλασσικά παραδείγματα είναι οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Ν. 

Ζηλανδία και από τον ευρωπαϊκό χώρο η Αγγλία και η Ιρλανδία. Το συντηρητικό μοντέλο, το οποίο 

αντιστοιχεί στο βιομηχανικό μοντέλο του Titmuss, συνδέεται με τις σύγχρονες μορφές του κορπορατισμού. 

Κύριο μέλημα αυτού του μοντέλου είναι η διαφοροποίηση μεταξύ κοινωνικών ομάδων και η απονομή 
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αποτελούν δύο από τις χαρακτηριστικότερες αναλύσεις για την κατηγοριοποίηση των 

κρατών πρόνοιας, οι οποίες βασίστηκαν στον ιστορικό θεσμισμό. 

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 η ανάλυση εξαρτημένης πορείας (path-

dependency analysis) χρησιμοποιήθηκε στην συγκριτική μελέτη των πολιτικών του 

κράτους πρόνοιας ώστε να αποτυπωθούν οι θεσμικοί παράγοντες μέσα στο πλαίσιο που 

διανοίγεται από την γήρανση του πληθυσμού, την αποβιομηχάνιση, την παγκοσμιοποίηση 

και την Ευρωπαϊκή ενσωμάτωση (Bonoli & Palier, 2000; Esping-Andersen, 1990; 1996b; 

Gallie, 2009; Swank, 2001).  

Συνεπώς, καθίσταται σαφές από τα παραπάνω ότι η θεωρητική συζήτηση αναφορικά με 

τα μοντέλα του κράτους πρόνοιας εκκινεί ήδη από την στιγμή που τα Ευρωπαϊκά κράτη 

πρόνοιας βίωναν την «χρυσή περίοδό» τους. Αρκετοί μελετητές προσπάθησαν να 

διακρίνουν τις βασικές ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στα κράτη πρόνοιας ώστε να 

διαπιστώσουν αν υφίστανται κοινές διαδρομές και τον βαθμό που αυτές επηρεάζουν τον 

σχεδιασμό και την εφαρμογή των επιμέρους πολιτικών του κράτους πρόνοιας, με σκοπό 

να δημιουργήσουν ομαδοποιήσεις-μοντέλα που αντιπροσωπεύουν κοινούς τρόπους και 

μεθόδους άσκησης της κοινωνικής πολιτικής. Η εστίαση στην διακρίβωση των κοινών ή 

διακριτικών στοιχείων στοχεύει αφενός στην ανάδειξη των λειτουργικών 

διαφοροποιήσεων και αφετέρου στην αναζήτηση βέλτιστων παραδειγμάτων για την 

υιοθέτησή τους σε περίπτωση εκδήλωσης προβληματικών καταστάσεων. Βεβαίως, η 

λειτουργική και η θεσμική προσέγγιση, που εν πολλοίς χρησιμοποιούνται, από κοινού με 

τη μελέτη των ιστορικών επιδράσεων, αναζητούν τις διαφορετικές μεθόδους στην άσκηση 

της κοινωνικής πολιτικής αλλά δεν διαφοροποιούν θεμελιακά την ουσία της έννοιας του 

κράτους πρόνοιας. Όπως αναφέρει ο Spicker (2004), ανεξάρτητα από τις διαφοροποιήσεις 

που αναδεικνύουν οι θεωρίες περί των διαφορετικών μοντέλων πρόνοιας ή ευημερίας, οι 

                                                           
προνομίων μέσω διαφορετικών ρυθμίσεων, με κριτήρια την κοινωνική τάξη και την κοινωνική θέση. Χώρες 

στις οποίες συναντάται το μοντέλο είναι οι Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία. Το σοσιαλδημοκρατικό 

ή σκανδιναβικό μοντέλο, το οποίο αντιστοιχεί στο αναδιανεμητικό μοντέλο του Titmuss, χαρακτηρίζεται 

από την πλήρη αποεμπορευματοποίηση των κοινωνικών παροχών. Η καθολική κάλυψη των αναγκών, η 

πλήρης απασχόληση και η ισότητα αποτελούν μόνιμους στόχους της κοινωνικής πολιτικής. Η αρχή της 

καθολικότητας συνδέεται με την έννοια του πολίτη και όχι με τη θέση της εργασίας ή την ανάγκη. Η 

χρηματοδότηση των παροχών πραγματοποιείται μέσω της γενικής φορολογίας από τον κρατικό 

προϋπολογισμό και η κοινωνική πολιτική αποτελεί ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το συγκεκριμένο 

μοντέλο χαρακτηρίζεται ως αναδιανεμητικό και συναντάται στις Σκανδιναβικές χώρες.  
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έννοιες που λανθάνουν πίσω από τις συστημικές διαφοροποιήσεις, είναι στην πράξη 

κοινές. Η πραγματική διαφοροποίηση συνίσταται στην μέθοδο υλοποίησης των πολιτικών, 

τον τρόπο που πραγματώνεται η διανομή ή αναδιανομή των πόρων και την επικέντρωση 

του κάθε μοντέλου σε κάποια έννοια περισσότερο από τις άλλες χωρίς, θεμελιακά, να δρα 

προς την υπονόμευσή τους. Εν ολίγοις, η ανάδειξη των διαφοροποιήσεων συνεισφέρει 

στην επιστημονική συζήτηση περί των τρόπων παροχής της πρόνοιας και του ρόλου του 

κράτους όμως δεν αναιρεί τα διανοητικά θεμέλια, που έχουν αναλυθεί στο πρώτο μέρος, 

τα οποία συνιστούν το υπόβαθρο των εκάστοτε πολιτικών. Περισσότερο πρόκειται για 

λειτουργικές προσεγγίσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αφενός για την εξήγηση των 

διαφοροποιήσεων και αφετέρου να χρησιμεύσουν ως μια πολύτιμη βάση για την 

αναζήτηση βέλτιστων πρακτικών λύσεων σε επίπεδο πολιτικής.  

Ως εκ τούτου, το βασικό ζήτημα για τον ερευνητή τη δεδομένη χρονική στιγμή, δεν είναι 

μόνο να προσπαθήσει να αναδείξει και να εστιάσει περισσότερο στις διαφορές ανάμεσα 

στα κράτη πρόνοιας, όπως κάνει ο Ginsburg (1992), ή στις ομοιότητες, όπως ο Wilensky 

(1975), o Esping-Andersen (1990) και ο Leibfried (1993), αλλά να αναζητήσει τις 

θεμελιώδεις αξίες και έννοιες που συγκροτούν τα συστήματα και συνεπώς, να εξεύρει 

λύσεις ως προς την αξιοποίησή τους στην σύγχρονη εποχή και κάτω από τα δεδομένα που 

αυτή διανοίγει. Όπως αποδεικνύεται από την ανάλυση περί των εννοιών που συγκροτούν 

το κράτος πρόνοιας, είναι προφανές ότι, παρά τις θεσμικές και λειτουργικές διακρίσεις 

ανάμεσα στις επιμέρους περιπτώσεις, η κεντρική ιδέα και οι αξίες που αυτή στηρίχθηκε 

εμφορούνται από τις θεμελιώδεις έννοιες περί της συγκρότησης του σύγχρονου κράτους, 

το οποίο βασίστηκε στη έννοια του ανθρωπισμού όπως αυτή αναπτύχθηκε την περίοδο του 

διαφωτισμού. Συνάδει δηλαδή στην δημιουργία του πλαισίου εξασφάλισης των πολιτών 

μέσα στην πολιτική κατάσταση, ως ισότιμες ανθρώπινες οντότητες, που δεν διακρίνονται 

αρνητικά καθώς όλοι απολαμβάνουν την ιδιότητα του «πολίτη», ώστε να μπορέσουν να 

εκφύγουν από τον κίνδυνο του θανάτου και εν συνεχεία να βελτιώσουν τις συνθήκες 

διαβίωσης. Ο συνδυασμός της μελέτης των θεμελιωδών εννοιών και των λειτουργικών 

διαφοροποιήσεων μπορεί να οδηγήσει στην καλλιέργεια πολύτιμων λύσεων που θα 

μπορέσουν να συνδυάσουν την οικονομική με την κοινωνική βιωσιμότητα, ώστε να 

διασφαλίζεται η κοινωνική συνοχή και συνακόλουθα η δημοκρατικότητα. Η χρησιμότητα 

της συγκεκριμένης προσπάθειας διάκρισης έγκειται στην ανάδειξη των ιδιαίτερων 
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παραγόντων που συντελούν στην αναποτελεσματικότητα των περιπτώσεων κρατών 

πρόνοιας, όπως του ελληνικού, ώστε να αναδειχθεί ταυτόχρονα και η επίπτωση των 

πολιτικών της πλήρους απορρύθμισης κατά τη διάρκεια της κρίσης. Με αυτό τον τρόπο 

μπορεί να καταστεί ευδιάκριτη η ανισορροπία που υφίσταται σε σύγκριση με άλλες χώρες 

της Ευρωζώνης, και οι αρνητικές κοινωνικές επιδράσεις της ελλιπούς δράσης του κράτους 

πρόνοιας, ώστε εντέλει να αναδειχθεί η αναγκαιότητα του κρατικού ρόλου ως τοποτηρητή 

και διαμορφωτή της κοινωνικής συνοχής και όχι απλώς ως νυχτοφύλακα.  

 

2.1.2. Προσεγγίσεις και διακριτά στοιχεία του Νοτιοευρωπαϊκού-Μεσογειακού μοντέλου 

κράτους πρόνοιας 

 

Είναι γεγονός ότι η θεωρητική συζήτηση αναφορικά με την ύπαρξη διακριτών μορφών του 

κράτους πρόνοιας βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Αυτή εστιάζεται σε μεγάλο βαθμό στην 

ικανότητα και την δυναμική αλλαγής των κρατών πρόνοιας, με αρκετούς να υποστηρίζουν 

την θέση περί αντίστασης στις αλλαγές (Esping-Andersen, 1996; 1999; Pierson, 1996; 

2004) ενώ άλλοι αντιτείνουν την σταδιακή μετάλλαξη του κράτους πρόνοιας (Hemerijck, 

2013; Streeck & Thelen, 2005). Μέσα στο πλαίσιο αυτής της θεωρητικής διαφωνίας, η 

ανάλυση περί των Νοτιοευρωπαϊκών κρατών πρόνοιας δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για 

την αναζήτηση ικανών λύσεων ως προς τις διαδικασίες μεταλλαγής και επηρεασμού των 

πολιτικών τους, που θα καταφέρουν να συνδυάσουν την επιτυχή αντιμετώπιση των 

κοινωνικών προβλημάτων με την οικονομική βιωσιμότητα. Ιδιαιτέρως το ζήτημα της 

οικονομικής βιωσιμότητας των Ευρωπαϊκών κρατών πρόνοιας έχει αναδειχθεί εντόνως 

κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, με τις περιπτώσεις των Νοτιοευρωπαϊκών 

κρατών πρόνοιας να είναι χαρακτηριστικές.  

Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990 οι αναλυτές κατέτασσαν τα Νοτιοευρωπαϊκά 

κράτη πρόνοιας σε ήδη υπάρχοντα μοντέλα ή υποστήριζαν ότι αποτελούσαν μια πρώιμη 

κατάσταση κάποιας άλλης κατηγορίας κράτους πρόνοιας. Έτσι, ακόμα και ο Esping-

Andersen (1990) κατέταξε την Ιταλία στο Συντηρητικό-Κορπορατιστικό μοντέλο κράτους 

πρόνοιας (ακριβέστερα το χαρακτηρίζει ως καθεστώς ευημερίας) και αντέτεινε ότι τα 

υπόλοιπα Νοτιοευρωπαϊκά κράτη πρόνοιας αποτελούν ή θα αποτελέσουν στο μέλλον 
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περιπτώσεις κάποιων από τα υφιστάμενα μοντέλα, καθόσον ενυπάρχει ένα μείγμα 

διακριτών πολιτικών. Κατά τη διάρκεια όμως της δεκαετίας του 1990 διατυπώθηκαν οι 

πρώτες θεωρήσεις οι οποίες δεν ανέφεραν απλώς τα επιμέρους διακριτικά στοιχεία των 

συγκεκριμένων περιπτώσεων (Liebfried, 1992; 1993; Castles, 1993), που δυνητικά θα 

συνέτειναν σε μια μελλοντική σύγκλιση με τα αναπτυγμένα δυτικά μοντέλα αλλά, για 

πρώτη φορά, αναδείκνυαν την ύπαρξη ενός ξεχωριστού Νοτιοευρωπαϊκού μοντέλου 

(Ferrera, 1996a; 1998; MIRE, 1997; Rhodes, 1996). Ένα βασικό επιχείρημα για την 

αποδοχή του συγκεκριμένου μοντέλου ήταν το γεγονός ότι παρότι παρατηρείται μια 

πορεία σύγκλισης στην τάση των επιπέδων της κοινωνικής χρηματοδότησης μετά την 

δεκαετία του 1980, οι εσωτερικές ιδιαιτερότητες και οι διεθνείς και υπερεθνικές συνθήκες 

συνέχισαν να συντελούν καθοριστικά στην διατήρηση της υιοθέτησης οικονομικά και 

θεσμικά κατακερματισμένων κοινωνικών πολιτικών (Marinakou, 1996). 

Ενδεικτικά, ο Ferrera (1996a; 1996b), σε μια προσπάθεια να αναδείξει τα κοινά στοιχεία 

μεταξύ των κρατών πρόνοιας των Νοτιοευρωπαϊκών χωρών (Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, 

Ελλάδα) που είναι ικανά να στηρίξουν και να τεκμηριώσουν την θέση για ύπαρξη ενός 

διακριτού Νοτιοευρωπαϊκού μοντέλου, καταλήγει στα εξής: Τα συγκεκριμένα κράτη 

εμφανίζουν μεγάλες εισοδηματικές διακρίσεις και υψηλή πόλωση-ανισότητα, καθώς ενώ 

παρατηρείται γενναιοδωρία του συστήματος σε κάποιους τομείς, ταυτόχρονα υφίστανται 

σημαντικά κενά προστασίας. Επιπροσθέτως, παρατηρείται ελλιπής παρέμβαση του 

κράτους στον τομέα της πρόνοιας και εκτεταμένο μείγμα δημοσίων και άτυπων δρώντων 

(όπως η οικογένεια), ενώ οι πελατειακές διευθετήσεις βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα και 

επιδρούν στην υιοθέτηση μεροληπτικών μέτρων κοινωνικής προστασίας για 

συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Τέλος, ειδικότερα στην Ελλάδα, παρατηρείται μια 

ιδιόμορφη αντίσταση στην εφαρμογή μεταρρυθμίσεων που συχνά εμποδίζει την άμεση και 

στοχευμένη παρέμβαση για την αντιμετώπιση μείζονων προβλημάτων.  

Πέραν από αυτά καθεαυτά τα ζητήματα των πολιτικών του κράτους πρόνοιας, θα πρέπει 

να τονιστεί ότι οι Νοτιοευρωπαϊκές χώρες εμφανίζουν κοινές πορείες σε αρκετούς 

κοινωνικο-οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες – που βεβαίως σχετίζονται και 

επηρεάζουν την διάρθρωση των πολιτικών του κράτους πρόνοιας - με συνέπεια την 

χάραξη κοινών κατευθύνσεων τόσο σε θεσμικό επίπεδο όσο και αναφορικά με ζητήματα 



74 
 

πολιτικής οικονομίας. Αρχικώς, λαμβάνοντας υπόψη τον ιστορικό παράγοντα μπορούμε 

να διαπιστώσουμε κοινά χαρακτηριστικά σε επίπεδο πολιτικής και διακυβέρνησης 

ανάμεσα στις τέσσερις περιπτώσεις της Νοτιοευρωπαϊκής περιοχής. Η κοινή βάση αυτών 

των χαρακτηριστικών που συναθροίζουν μορφές αλληλεπίδρασης μεταξύ των 

οικονομικών και κοινωνικών μετασχηματισμών και των πολιτικών ανισορροπιών και 

ασυνεχειών (Sapelli, 1995), επιβεβαιώνεται και από τις κοινές ιστορικές πορείες των 

παραγόντων πολιτικής ανάπτυξης. Τόσο η εκβιομηχάνιση όσο και ο εκδημοκρατισμός 

αποτέλεσαν διαδικασίες που καθυστέρησαν σε σύγκριση με τις χώρες της Δυτικής 

Ευρώπης κατά τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες ενώ την ίδια στιγμή οι συγκεκριμένες 

χώρες χαρακτηρίστηκαν από τον απότομα διευρυμένο δημόσιο τομέα, τα προβληματικά 

επίπεδα ανταγωνισμού, την διαμόρφωση ενός παραγωγικού μοντέλου στηριγμένο κατά 

κύριο λόγο στην μικρή επιχειρηματικότητα και την εφαρμογή επεκτατικών πολιτικών 

κατά τη δεκαετία του 1980. Ταυτόχρονα, υφίστανται ομοιότητες και στην διαδικασία του 

εξευρωπαϊσμού, ως αποτέλεσμα των κοινών κατευθύνσεων στους προαναφερθέντες 

τομείς, οι οποίες – από κοινού με τις διαφοροποιήσεις – ενισχύθηκαν στα μετάπειτα στάδια 

της Ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης (Lavdas, 2013).  Οι προεκτάσεις των συγκεκριμένων 

κοινών συνισταμένων οδήγησαν – εντός του πολύπλοκου και πολυεπίπεδου πλαισίου της 

κρίσης στην Ευρωζώνη και των γενικότερων εξωγενών παραγόντων – σε σημαντικές 

ομοιότητες ως προς τα κοινωνικά και οικονομικά αποτελέσματα της κρίσης, παρά τις 

όποιες αξιοσημείωτες διαφορές, κυρίως σε επίπεδο ρυθμών. Τα κοινά κοινωνικο-

οικονομικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι συγκεκριμένες χώρες οδήγησαν επίσης στην 

δημιουργία παρεμφερών κατευθύνσεων και δυσλειτουργιών στην θεσμική διάρθρωση και 

την κατασκευή των κρατών πρόνοιας, με βασική απόληξη την αντιμετώπιση παρεμφερών 

πιέσεων στο πλαίσιο της παρούσας κρίσης. Ως εκ τούτου, τα κράτη πρόνοιας της Νότιας 

Ευρώπης αφενός βρέθηκαν σε έναν κυκεώνα οικονομικής πίεσης λόγω των οικονομικών 

ανισορροπιών που προκλήθηκαν στις εν λόγω χώρες και αφετέρου αντιμετωπίστηκαν ως 

βασικοί αναποτελεσματικοί φορείς που προκαλούν αύξηση των δημόσιων δαπανών, με 

αποτέλεσμα να επιβάλλεται η αναδιάρθρωσή και ο περιορισμός τους. Απώτερη επίπτωση 

αυτής της τάσης, που συμπεριλαμβάνει τόσο τις ενδογενείς υποβόσκουσες αδυναμίες όσο 

και τις εξωγενείς αυξανόμενες πιέσεις, ήταν η επαύξηση των κοινωνικών δυσχερειών, η 

αμφισβήτηση του κράτους πρόνοιας ως θεσμού ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής μέσω 
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της αλληλεγγύης και η εφαρμογή μιας εσωτερικής υποτίμησης-υποβάθμισης του 

κοινωνικού κεφαλαίου και εν γένει του παραγωγικού συστήματος. Συνεπώς, λαμβάνοντας 

υπόψη τα κοινά προβλήματα που εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης στις εν λόγω 

χώρες (Lavdas, Litsas & Skiadas, 2013), καθίσταται εμφανής – παρά τις όποιες επιμέρους 

διακρίσεις – ο προσδιορισμός των κοινών χαρακτηριστικών της συγκεκριμένης περιοχής 

(area), η οποία ακριβώς γι’ αυτό τον λόγο, μελετάται ακόμα ως ένα υφιστάμενο και 

διακριτό πεδίο.  

Αναλυτικότερα, ως προς τους κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες, είναι γεγονός ότι ενώ 

τα κράτη της Δυτικής Ευρώπης είχαν εισέλθει στην εποχή της εκβιομηχάνισης και οι 

αυξανόμενες κοινωνικές ανάγκες τα οδήγησαν στην επέκταση των κοινωνικών πολιτικών, 

οι Νοτιοευρωπαϊκές χώρες, συγκριτικά, παρέμεναν σχετικώς υποανάπτυκτες και 

στηριζόμενες στον αγροτικό τομέα (Ferrera, 2010). Επιπροσθέτως, η οικονομία και η 

μερική εκβιομηχάνιση που συντελέστηκε σταδιακά, βασίστηκαν κυρίως στην κρατική 

στήριξη την ίδια στιγμή που ο εκδημοκρατισμός καθυστερούσε. Όπως αναφέρει 

χαρακτηριστικά ο Sapelli (1995), ενώ η Δυτική Ευρώπη βρισκόταν σε μια διαδικασία 

εκμοντερνισμού, η Νότια Ευρώπη αντιμετώπιζε σοβαρές πολιτικές και κοινωνικο-

οικονομικές δυσκολίες. Αναντίρρητα, μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο τα κράτη πρόνοιας 

στην Δυτική και Βόρεια Ευρώπη γνώρισαν μια πρωτοφανή ανάπτυξη και μέσω της 

εφαρμογής των πολιτικών της κεϋνσιανής συναίνεσης, λειτούργησαν σαν αυτόματοι 

μηχανιστικοί σταθεροποιητές των κοινωνικών κινδύνων. Κατά τη διάρκεια αυτής της 

περιόδου, στη Νότια Ευρώπη, μόνο η Ιταλία γνώρισε μια σχετικώς γρήγορη διαδικασία 

εκδημοκρατισμού και υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης ενώ Ελλάδα, Πορτογαλία και Ισπανία, 

μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1970, εμφάνιζαν πολιτική αστάθεια, με αποτέλεσμα την 

καθυστέρηση της προώθησης της οικονομικής ανάπτυξης αλλά και των θεσμών ενός 

ολοκληρωμένου κράτους πρόνοιας, εν αντιθέσει με την Δυτική Ευρώπη36. Συνεπώς, η 

                                                           
36 Σύμφωνα με την Marinakou (1998), με βάση το γεγονός της κατάταξης από κάποιους μελετητές, της 

Ελλάδας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας ως ημιπεριφερειακές χώρες (Holmann 1987-1988; Lipietz, 

1987) που αντιμετώπισαν τα σχετικά δομικά προβλήματα του ημιπεριφερειακού φορντισμού (ενός προτύπου 

φορντισμού που αντέγραφε το πρωτότυπο της Δυτικής Ευρώπης διατηρώντας όμως τις επιμέρους κοινωνικο-

οικονομικές ιδιαιτερότητες και στρεβλότητες), δομήθηκε κατά συνέπεια ένα ιδιότυπο «ημιπεριφερειακό 

κράτος πρόνοιας» (Marinakou, 1998: 236). Η άποψη αυτή όμως δεν αποκλίνει από τις θεωρήσεις που 

αναζητούν τους ιστορικούς, θεσμικούς και οικονομικούς παράγοντες που διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο 

στην διατήρηση της κατακερματισμένης μορφής της αγοράς εργασίας, των πελατειακών σχέσεων και των 

μορφών κρατισμού, -μεταξύ άλλων - ως φορείς διαμόρφωσης ενός διακριτού προτύπου κράτους πρόνοιας. 
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καθυστέρηση της εκβιομηχάνισης, του εκμοντερνισμού και του εκδημοκρατισμού, 

μείωσαν τα περιθώρια για την επίλυση υφιστάμενων προβλημάτων διατηρώντας κατ’ 

αυτόν τον τρόπο τα εμπόδια στην δημιουργία βιώσιμων και αποτελεσματικών προνοιακών 

θεσμών. Εν προκειμένω, ο κατακερματισμός και ο διπολισμός στην αγορά εργασίας 

αποτελεί μια σημαίνουσα συνέπεια της αργοπορημένης εκβιομηχάνισης και θεσμικής 

οικοδόμησης. Ως εκ τούτου, η άτυπη οικονομία και οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ήταν 

ήδη εκτεταμένες και στρεβλά προστατευόμενες πολύ πριν από την κρίση, με συνέπεια την 

δημιουργία διακρίσεων μεταξύ επαρκώς προστατευόμενων και μη επαρκώς 

προστατευόμενων από το σύστημα. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι πρόκειται για ένα 

σύστημα ενταγμένων και μη ενταγμένων, με τους ενταγμένους να απολαμβάνουν 

εκτεταμένα προνόμια και τους μη ενταγμένους να αντιμετωπίζουν διευρυμένα κοινωνικο-

οικονομικά προβλήματα. Συχνά, το φαινόμενο αυτό στις χώρες της Νότιας Ευρώπης έχει 

κατηγοριοποιηθεί σε τρία επίπεδα διάκρισης της αγοράς εργασίας που επεκτείνονται κατ’ 

αντιστοιχία στον τομέα της πρόνοιας: τον κεντρικό, τον περιφερειακό και τον ανεπίσημο 

τομέα (Ferrera, 1996b; 2010; Moreno, 2000; Perez-Diaz & Rodriguez, 1994). Εν 

προκειμένω, οι χώρες αυτές διατηρούν υψηλά προστατευτικά εργασιακά πλαίσια (πχ 

αυστηροί κανόνες απόλυσης και υψηλά επίπεδα εργασιακής σταθερότητας) για όσους 

εργαζομένους βρίσκονται στον «κεντρικό τομέα» της αγοράς εργασίας, δηλαδή στον 

δημόσιο τομέα και στις μεγάλες βιομηχανικές μονάδες, ενώ υπάρχει μεγάλη ευελιξία, 

εργασιακή αστάθεια και χαμηλοί μισθοί στον «περιφερειακό» (μικρές επιχειρήσεις) και 

τον «ανεπίσημο τομέα» (περιστασιακή απασχόληση, συμβάσεις ορισμένου χρόνου, 

μορφές άτυπης εργασίας) (Ferrera, 2010: 619). Αυτά τα βασικά χαρακτηριστικά, τα οποία 

τη δεκαετία του 1970 και αρχές του 1980 ενυπήρχαν στις υπό μελέτη περιπτώσεις, 

διαδραμάτισαν ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση των πολιτικών κοινωνικής προστασίας 

και ασφάλισης των κρατών πρόνοιας και των πολιτικών απασχόλησης ήδη από τη δεκαετία 

του 1980, κατά τη διάρκεια της οποίας επιδέχθηκαν ραγδαίες αλλαγές (Bermeo, 2000). 

Συνεπώς, είναι εμφανείς οι εγγενείς αδυναμίες των συγκεκριμένων συστημάτων να 

προστατεύσουν και παράλληλα να εντάξουν ισότιμα όλες τις κοινωνικές ομάδες στην 

αγορά εργασίας.  
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Σχήμα 1: Η κατάτμηση της αγοράς εργασίας των Νοτιοευρωπαϊκών χωρών 

  

 

Οι συγκεκριμένες ανισορροπίες συνέβαλαν στην αύξηση της εργασιακής πόλωσης και 

οδήγησαν σε αναποτελεσματικές παρεμβάσεις από το κράτος πρόνοιας, περιορίζοντας τις 

δυνατότητες για προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, καθώς εφάρμοζαν 

εμβαλωματικές πολιτικές. Εξ αυτού του λόγου, οι Ferrera (2010) και Gallie & Paugman 

(2000) αναφέρουν ότι σε αυτές τις χώρες αναπτύχθηκε ένας ιδιότυπος δυισμός (dualism), 

καθώς οι εντασσόμενοι στον κεντρικό τομέα μπορούν να θεωρηθούν στην ουσία ως 

πλήρως προστατευόμενοι-ενσωματωμένοι ενώ για τους υπόλοιπους (περιφερειακός και 

ανεπίσημος τομέας) υφίσταται σημαντικό έλλειμμα προστασίας. Στην Ελλάδα για 

παράδειγμα, δεν έχει υιοθετηθεί ακόμα ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ελάχιστου 

εγγυημένου εισοδήματος ενώ οι πολιτικές για την ενσωμάτωση των νέων στην αγορά 

εργασίας δεν φαίνεται να έχουν απτά αποτελέσματα, δυσχεραίνοντας έτσι την ανωτέρω 

περιγραφόμενη κατάσταση και μη συμβάλλοντας ουσιαστικά στην μείωση των 

διακρίσεων. Την ίδια στιγμή, η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας βρισκόταν 

σε ιδιαιτέρως χαμηλά επίπεδα μέχρι την δεκαετία του 1970 και παρότι εν συνεχεία τα 

ποσοστά αυξήθηκαν, εντούτοις δεν κατάφεραν να αγγίξουν τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο σε 

καμία από τις Νοτιοευρωπαϊκές χώρες (βλέπε διάγραμμα 1). Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη 

Εθνικών Συστημάτων Υγείας (ΕΣΥ) υποδηλώνει μεν μια προσπάθεια προς την κατασκευή 

ενός ολοκληρωμένου πλαισίου καθολικής κάλυψης, η οποία όμως αυτοαναιρείται ήδη πριν 
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από την κρίση σε περιπτώσεις όπως η Ελλάδα, λόγω της ανεπαρκούς και 

αναποτελεσματικής διανομής των δημόσιων πόρων37.  

 

 

Πηγή: Eurostat (2015). Στοιχεία διαθέσιμα στο: 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do, (Ανάκτηση: 10/08/2015). 

 

Οι παραπάνω ιδιομορφίες που χαρακτηρίζουν τα Nοτιοευρωπαϊκά κράτη πρόνοιας έχουν 

συχνά αποδοθεί στις πολιτικο-ιδεολογικές πολώσεις, οι οποίες οδήγησαν σε σημαντική 

απόκλιση από την συγκρότηση ενός συνεκτικού κράτους πρόνοιας που θα μεταφέρει στην 

πράξη τις θεωρητικές αναφορές περί καθολικότητας της κοινωνικής πρόνοιας 

                                                           
37 Σε πολλές περιπτώσεις παρατηρείται αναποτελεσματικότητα και στοιχειώδεις αδυναμίες στον τρόπο που 

διανέμονται οι πόροι για την υγεία στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, η Ελλάδα εμφανίζει το δεύτερο 

μεγαλύτερο συντελεστή ατομικής συμμετοχής ως ποσοστού επί τοις εκατό της χρηματοδότησης για την 

υγεία όταν, την ίδια στιγμή, η χρηματοδότηση επί τοις εκατό του ΑΕΠ για την υγεία βρίσκεται κοντά στον 

μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η αντίφαση αυτή εξηγείται από τον τρόπο που διανέμονται οι πόροι, όπου σε 

κάποιες περιπτώσεις φαίνεται να δαπανώνται χωρίς να δικαιολογούνται από τις ανάγκες ενώ σε άλλες 

αφήνουν ακάλυπτες ανάγκες. Το 2014 η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα ανάμεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ (OECD, 

2014e) σε αναλογία μαγνητικών τομογράφων και αντίστοιχων δαπανών, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία 

είναι εγκατεστημένη σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Το ποσοστό αυτό αναδεικνύει την ανορθολογικότητα, 

την στρεβλότητα και την αναποτελεσματικότητα του συστήματος που φαίνεται να εξυπηρετεί συγκεκριμένα 

συμφέροντα με βάση πολιτικές σκοπιμότητες παρά τεκμηριωμένες ανάγκες.   
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Διάγραμμα 1: Κατανομή επιπέδων απασχόλησης γυναικών 
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(Diamandouros, 1994; Watson, 2008). Αντιθέτως, όλες οι πιέσεις επικεντρώθηκαν στην 

διατήρηση της υπάρχουσας μορφής του κράτους πρόνοιας παρά τις διακρίσεις που 

δημιουργούσε και τις υπέρογκες παροχές που διένειμε για συγκεκριμένες κοινωνικές 

ομάδες, αφήνοντας κατ’ αναλογία σοβαρά κενά για άλλες. Έτσι, το σύστημα βασίστηκε 

σε πολύ μεγάλο βαθμό στην επιδοματική πολιτική38 (Ματσαγγάνης, 1999) και δεν 

ακολούθησε μια δομημένη μορφή παροχών αντιστοιχισμένων στις ανάγκες και ποιοτικών 

υπηρεσιών που προάγουν την έμμεση αναδιανομή. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι οι 

προαναφερθέντες παράγοντες συνετέλεσαν στην δημιουργία «μονοδιάστατων» 

συστημάτων πρόνοιας που δεν είχαν την ικανότητα να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά 

την φτώχεια, την ανισότητα και τον διευρυμένο κοινωνικό αποκλεισμό, καθώς 

διατηρούσαν την κατακερματισμένη και υπανάπτυκτη μορφή των κοινωνικών υπηρεσιών 

και παροχών, αδυνατώντας να θεσπίσουν ισχυρούς θεσμούς τόσο ελάχιστου εγγυημένου 

εισοδήματος όσο και εμπράγματης καθολικής κάλυψης αναγκών. Ως εκ τούτου, η 

προστασία για κοινωνικές ομάδες όπως οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι νέοι άνεργοι, οι 

μετανάστες και οι άτυποι εργαζόμενοι, ήταν ανέκαθεν σε πολύ χαμηλά επίπεδα (Ferrera, 

2010) και παραδοσιακά τα ποσοστά φτώχειας ήταν πολύ υψηλότερα σε σύγκριση με τα 

κράτη πρόνοιας της Δυτικής Ευρώπης (Matsaganis et al. 2003; Petmezidou & 

Papatheodorou, 2006), γνωρίζοντας δραματική άνοδο μετά το ξέσπασμα της οικονομικής 

κρίσης (Eurostat, 2015a).  

Επιπροσθέτως, ένας ακόμα παράγοντας που χρησιμοποιείται συχνά για να εξηγήσει την 

διατήρηση της κατακερματισμένης και υπανάπτυκτης μορφής της κοινωνικής προστασίας 

στις Νοτιοευρωπαϊκές χώρες, είναι ο εκτεταμένος ρόλος της οικογένειας (familialism). 

Στις συγκεκριμένες χώρες η οικογένεια αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες 

παροχής – ανεπίσημης - κοινωνικής προστασίας προσφέροντας ενίσχυση στα μέλη που 

αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της ανεργίας, παρέχοντας υπηρεσίες παιδικής φροντίδας και 

φροντίδας των ηλικιωμένων, αποτρέποντας σε πολλές περιπτώσεις την περιδίνηση στα 

                                                           
38 Για παράδειγμα, η Ελλάδα, η Ιταλία και η Πορτογαλία εμφανίζουν – μετά τη Λετονία - την μεγαλύτερη 

αναλογία κοινωνικών δαπανών σε χρήμα σε σχέση με τις δαπάνες για κοινωνικές υπηρεσίες ανάμεσα στις 

χώρες του ΟΟΣΑ (OECD, 2016b). Το στοιχείο αυτό σε συνδυασμό με την εστίαση του συστήματος στην 

παροχή έμμεσης κοινωνικής προστασίας μέσω της συνταξιοδότησης ενός μέλους της οικογένειας, που 

λειτουργεί ως έμμεσο επίδομα, αναδεικνύει τα κενά παροχής ασφάλειας και την έλλειψη στοχευμένης 

πολιτικής αντιμετώπισης των αναγκών και πραγμάτωσης έμμεσης αναδιανομής μέσω της 

αποεμπορευματοποίησης που απορρέει από την προσφορά κοινωνικών υπηρεσιών.  
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κοινωνικά προβλήματα μέσω μιας ιδιότυπης ενδοοικογενειακής αναδιανομής των πόρων 

(Allen & Scruggs, 2004; Castles & Ferrera, 1996; Flaquer, 2000; Kohli & Albertini, 2008; 

Naldini, 2003; Poggio, 2008) και παρέχοντας στην πράξη μια σημαίνουσα μορφή 

αλληλεγγύης (Bettio & Plantenga, 2004). Παρά τον προφανή θετικό ρόλο που 

διαδραματίζει η οικογένεια ως θεσμός θετικής αναδιανομής των πόρων και προώθησης 

της κοινωνικής ενσωμάτωσης (Ferrera, 2010), για κάποιους αποτελεί εκείνο τον 

παράγοντα που – ηθελημένα σε έναν βαθμό - λειτούργησε ως έμμεσο εμπόδιο στην 

έγκαιρη υιοθέτηση μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση των 

διανοιγόμενων προκλήσεων, καθώς η κουλτούρα που δημιούργησε ευνόησε την 

διατήρηση του κράτους πρόνοιας με εστίαση στον άνδρα εργαζόμενο-πυρήνα της 

οικογένειας (male-breadwinner) και συνεπώς, πίεσε προς την παρεμπόδιση της 

υλοποίησης των θεσμικών αλλαγών ανακατανομής του δυϊστικού συστήματος και 

απόσπασης των πελατειακών διασυνδέσεων (Petmezidou, 1996). Όπως αναφέρει 

χαρακτηριστικά ο Gal (2010: 293), «η κεντρικότητα της οικογένειας επέτρεπε στα κράτη 

πρόνοιας να επαναπαύονται στην οικογένεια ως εναλλακτική απέναντι στο κράτος και την 

αγορά και ως εκ τούτου να περιορίζουν ή να παρεκκλίνουν την κρατική χρηματοδότηση 

σε υπηρεσίες και παροχές που επρόκειτο να ανταποκριθούν σε συγκεκριμένες ανάγκες».  

Το ερώτημα όμως που ευλόγως τίθεται στις παραπάνω προσεγγίσεις δεν είναι άλλο από 

το αν η «οικογενειακή κουλτούρα» θα είχε τέτοιο σημαντικό και εκτεταμένο ρόλο στην 

περίπτωση που η άτυπη οικονομία ήταν περιορισμένη. Ο εμβαλωματικός χαρακτήρας της 

κρατικής παρέμβασης, το εστιασμένο σύστημα στον άνδρα εργαζόμενο-πυρήνα της 

οικογένειας, η επέκταση των άτυπων μορφών απασχόλησης και της εργασιακής ευελιξίας 

που αύξανε την επισφάλεια (Gonzalez, 2002; Papadopoulos, 2005) και τα εκτεταμένα 

κοινωνικά προβλήματα ακόμα και σε περιόδους οικονομικής ανάκαμψης, λειτούργησαν 

ενισχυτικά ως προς την διατήρηση ενός ευρύτερου προνοιακού ρόλου της οικογένειας. Το 

κράτος πρόνοιας ήδη κατά τη διάρκεια επέκτασής του δομήθηκε πάνω σε αυτό τον ρόλο 

της οικογένειας και στην ουσία κατέστησε εμμέσως την παρουσία της επιβεβλημένη και 

αναγκαία, λόγω του ελλιπούς του χαρακτήρα. Συνεπώς, το ζήτημα αυτό θα πρέπει να 

μελετάται ως ένα ανατροφοδοτικό φαινόμενο ανάμεσα στο προβληματικό πλαίσιο 

παροχής κοινωνικής πολιτικής και την έκταση του προστατευτικού ρόλου της οικογένειας, 

που οφείλεται στην διατήρηση των κενών ασφαλείας και αλληλεγγύης.  
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Με βάση όλη την παραπάνω ανάλυση, καθίσταται κατανοητό ότι η Ελλάδα, παρά τις 

διαφοροποιήσεις ρυθμών ως προς τα προβλήματα, τις ανισορροπίες και τα εγγενή 

κοινωνικο-οικονομικά δεδομένα σε σχέση με τις υπόλοιπες Νοτιοευρωπαϊκές χώρες, 

εντάσσεται στο πλαίσιο ανάλυσης της Νότιας Ευρώπης τόσο λόγω των κοινών 

αναπτυξιακών και οικονομικών ασσυμμετριών όσο και των κοινών χαρακτηριστικών σε 

επίπεδο πολιτικής κουλτούρας και ιστορίας, καθώς και του προφανούς γεωγραφικού 

παράγοντα. Συγκεκριμένα, ως προς το ελληνικό κράτος πρόνοιας και την κρίση, 

παραμένουν κοινές παράμετροι με τα υπόλοιπα Νοτιοευρωπαϊκά κράτη για μια σειρά από 

αιτίες που επιβεβαιώνουν την παραπάνω αναφορά στις γενικές κοινές συνιστώσες του εν 

λόγω μοντέλου: Εν προκειμένω, χαρακτηρίζεται διαχρονικά από αναποτελεσματικότητα 

ως προς την μείωση των κενών κοινωνικής προστασίας, η αγορά εργασίας έχει 

κατακερματισμένο χαρακτήρα αφήνοντας τεράστια περιθώρια για εκμετάλλευση και 

ανισότητες, η οικογένεια διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παροχή άτυπης πρόνοιας 

ενώ η οικονομία βασίζεται στην μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα με συγκριτικά 

μειωμένες δυνατότητες εξωστρέφειας και συνακόλουθης επέκτασης των προσφερόμενων 

θέσεων εργασίας. Ταυτόχρονα, η μορφή του κορπορατισμού που αναπτύχθηκε δεν 

επέτρεψε την θετική μεταρρύθμιση και ευνόησε τον συγκεντρωτισμό, την διαφθορά, τις 

πελατειακές σχέσεις, τον κρατισμό και την κομματοκρατία (Lavdas, 2013). Αυτοί οι 

παράγοντες πολιτικοποίησαν την οικονομία και δεν επέτρεψαν στο σύστημα να 

αντικαταστήσει τον κρατισμό με ενεργητικές μορφές κρατικής παρέμβασης που θα 

ενίσχυαν το κοινωνικό κεφάλαιο, την βιώσιμη επιχειρηματικότητα και την βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών από το κράτος πρόνοιας. Σαφέστατα, πέραν των κοινών 

παραγόντων, υφίστανται διακριτικά στοιχεία ανάμεσα στις Νοτιοευρωπαϊκές χώρες, 

εντούτοις το γεγονός ότι το γενικότερο κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο, οι ιστορικές 

προκείμενες και η πολιτική κουλτούρα εμφανίζουν ισχυρές κοινές βάσεις, οδηγούν στην 

ένταξη της ελληνικής περίπτωσης στο Νοτιοευρωπαϊκό μοντέλο κράτους πρόνοιας. 

Ταυτόχρονα, αυτοί οι κοινοί παράγοντες έχουν οδηγήσει σε παρόμοιες συνέπειες στο 

ελληνικό κράτος πρόνοιας συγκριτικά με τις υπόλοιπες νοτιοευρωπαϊκές περιπτώσεις, 

καθώς τόσο η αναποτελεσματικότητα όσο και οι περιοριστικές πολιτικές έχουν συντελέσει 

στην επαύξηση των κοινωνικών προβλημάτων και στην απειλή διατάραξης της κοινωνικής 

συνοχής. Συνεπώς, η μελέτη των επιμέρους πολιτικών του κράτους πρόνοιας στην Ελλάδα 
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υπό συγκριτικό πρίσμα, συνεισφέρει αφενός στον εντοπισμό των ομοιοτήτων των τάσεων 

αναφορικά με το κράτος πρόνοιας στη Νότια Ευρώπη και αφετέρου στην ανίχνευση των 

βαθύτερων εσωτερικών παραγόντων που χαρακτηρίζουν την Ελλάδα, επαυξάνοντας τα 

προβλήματα στους διαφορετικούς τομείς της κοινωνικής πρόνοιας. Σε κάθε περίπτωση, 

λόγω των παραγόντων που αναφέρθηκαν, αν και η Ελλάδα αντιμετωπίζει τα μεγαλύτερα 

προβλήματα τόσο σε κοινωνικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο, δεν φαίνεται να μπορεί να 

προσληφθεί ως ξεχωριστό φαινόμενο, ως μια ξεχωριστή και διακριτή περίπτωση κράτους 

πρόνοιας, αλλά αντιθέτως, καθίσταται απαραίτητη η συμπερίληψή της στην 

Νοτιοευρωπαϊκή περιφέρεια-μοντέλο κρατών πρόνοιας, με την παράλληλη επισήμανση 

των διαφορών και των ομοιοτήτων. Μια τέτοια προσέγγιση επιτρέπει την διανοητική 

εμβάθυνση στην πηγή των προβλημάτων του γενικότερου μετασχηματισμού και 

αποδήμησης των Νοτιοευρωπαϊκών κρατών πρόνοιας ενώ μέσω της εστίασης στην 

ανάλυση των σχετικών πολιτικών του ελληνικού κράτους πρόνοιας, μελετώνται οι 

εξωγενείς και ενδογενείς αιτίες που καθιστούν την περίπτωση αυτή περισσότερο ακραία 

αλλά όχι πλήρως διακριτή.  
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2.2. Το ελληνικό κράτος πρόνοιας: Μια περίπτωση «παραδοσιακού» ορθολογισμού 

 

2.2.1. Τα πρώτα βήματα κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα 

 

Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, το ελληνικό κράτος πρόνοιας, σύμφωνα 

με αρκετές προσεγγίσεις, συγκαταλέγεται στο Νοτιοευρωπαϊκό μοντέλο κρατών πρόνοιας 

καθώς εμφανίζει κάποια σημαντικά κοινά χαρακτηριστικά και ιστορικές ή θεσμικές 

πορείες με τα κράτη πρόνοιας χωρών της συγκεκριμένης περιοχής. Συνεπώς, η ανάλυση 

των επιμέρους χαρακτηριστικών επιτρέπει την επιβεβαίωση των κοινών συνισταμένων, 

καθώς και την αποτύπωση των ιδιαίτερων στοιχείων που συνετέλεσαν στην επιδείνωση 

των συνεπειών της κρίσης. 

Ανατρέχοντας σύντομα στην ιστορία του ελληνικού κράτους μετά την απελευθέρωση από 

την Οθωμανική αυτοκρατορία, διαπιστώνεται η εφαρμογή προνοιακών πολιτικών 

επιλεκτικού χαρακτήρα που επικεντρώνονταν κυρίως στην διασφάλιση των πληγέντων 

από τον πόλεμο. Η μορφή αυτών των πολιτικών θεωρείται ιδιαιτέρως ελλιπής διότι τόσο 

οι οικονομικές δυνατότητες όσο και η θεσμική ικανότητα του κράτους βρίσκονταν σε 

πρωταρχικό στάδιο. Από το 1836 εκκινεί η οργάνωση των πρώτων ταμείων 

αλληλοβοήθειας από συγκεκριμένους εργασιακούς κλάδους (συντεχνίες), λόγω της 

περιορισμένης κρατικής κάλυψης των συνταξιοδοτικών και αναπηρικών αναγκών. Η 

έλλειψη ενός κρατικού ασφαλιστικού συστήματος διόγκωσε τον αριθμό των ταμείων, η 

μετέπειτα ένταξη των οποίων σε ένα κοινό ασφαλιστικό σύστημα αποτέλεσε ένα τεράστιο 

πρόβλημα (Σταθόπουλος, 2015). Η καθυστέρηση της συγκρότησης ενός ολοκληρωμένου 

και περιεκτικού ασφαλιστικού συστήματος θεωρείται από αρκετούς αποτέλεσμα, μεταξύ 

άλλων, της καθυστέρησης της εκβιομηχάνισης και συνακόλουθα της ελλιπούς οργάνωσης 

του εργατικού κινήματος, που αποτελεί τον βασικότερο μηχανισμό πίεσης προς αυτή την 

κατεύθυνση. Αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, 

μεταπολεμικά, παρά την σταδιακή πτώση των ποσοστών, οι οικονομίες των 

Νοτιοευρωπαϊκών χωρών, μεταξύ των οποίων το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα 

αποτελεί η Ελλάδα, βασίζονταν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό στον πρωτογενή τομέα, σε 
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σύγκριση με τον μέσο όρο των κρατών μελών της ΕΕ, ο οποίος όμως διακρινόταν από 

χαμηλά επίπεδα παραγωγικότητας (Marinakou, 1998). Για όλους αυτούς τους παράγοντες, 

ειδικότερα κατά τον πρώτο αιώνα λειτουργίας του ελληνικού κράτους, η πρόνοια στην 

Ελλάδα βασίστηκε κυρίως στην ιδιωτική και εκκλησιαστική φιλανθρωπία (Σταθόπουλος, 

2015) παρά στην κρατική παρέμβαση, ήτοι δεν είχε λάβει εκκοσμικευμένο χαρακτήρα, με 

συνέπεια την αδυναμία αποτελεσματικής αντιμετώπισης των κοινωνικών προβλημάτων.  

Η μικρασιατική καταστροφή και η πίεση από τα μεταναστευτικά ρεύματα αποτέλεσε το 

έναυσμα για την υιοθέτηση – σχεδόν έναν αιώνα μετά την σύσταση του ελληνικού κράτους 

- των πρώτων νόμων για την κοινωνική ασφάλιση με πιο εκτεταμένο χαρακτήρα. 

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 1 του νόμου 2868 του 1922 ορίζεται η υποχρεωτική ασφάλιση 

από ατυχήματα κατά την εργασία, θάνατο, γήρας και εν γένει από την ανικανότητα προς 

εργασία, σε κάθε πρόσωπο μη αυτοτελώς εργαζόμενο σε βιομηχανική, βιοτεχνική και 

εμπορική επιχείρηση ή εργασία, συμπεριλαμβανομένων των οικοδομικών και 

μεταφορικών εργασιών. Το άρθρο 2 του ίδιου νόμου εξαιρεί από την υποχρεωτική 

ασφάλιση τους αυτοτελώς εργαζόμενους, οι οποίοι δύνανται να ασφαλιστούν προαιρετικά. 

Καθίσταται λοιπόν εμφανές ότι καταβάλλεται μια πρώτη προσπάθεια κατοχύρωσης μιας 

πιο οργανωμένης, σε αντίθεση με το παρελθόν, κρατικής παρέμβασης για την προστασία 

από εργατικά ατυχήματα, γήρας και θάνατο, ώστε να αντιμετωπιστεί η φτώχεια και η 

ανέχεια που ήδη είχε επεκταθεί ραγδαίως εκείνη την εποχή. Η μορφή όμως που λαμβάνει 

το συγκεκριμένο σύστημα δεν έχει ολοκληρωμένο χαρακτήρα, καθώς εμπεριέχει 

σημαντικές εξαιρέσεις, αλλά κατοχυρώνει την κρατική παρέμβαση ως το μέσο για την 

εξασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσης των πολιτών που διατρέχουν σημαντικούς 

κοινωνικούς κινδύνους.  

Η σημαντική πρόοδος προς την θεσμική συγκρότηση ενός συνεκτικού ασφαλιστικού 

φορέα συντελέστηκε το 1934 με τον νόμο 6298/10, ο οποίος θεσπίζει την δημιουργία ενός 

ενιαίου ασφαλιστικού φορέα, του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), στον οποίο 

περιλαμβάνονταν μισθωτοί, εργάτες και υπάλληλοι χωρίς να υφίσταται κάποιο 

μισθολογικό όριο. Το ΙΚΑ, που θεσμοθετήθηκε να στηρίζεται στις εισφορές των 

εργοδοτών και των εργαζομένων, κάλυπτε κινδύνους από αναπηρία, ατύχημα, γήρας, 

θάνατο, ασθένεια και μητρότητα, δεν περιλάμβανε όμως την προστασία από την ανεργία. 
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Ταυτόχρονα, παρότι θεσμοθετήθηκε η διάκριση των κλάδων ασφάλισης ασθενείας-

αναπηρίας και γήρατος-θανάτου, στην ουσία δεν πραγματοποιήθηκε, λόγω των 

αυξημένων πόρων που απαιτούνταν για τις συντάξεις (Σταθόπουλος, 2015). 

Παρά ταύτα, είναι γεγονός ότι από την μικρασιατική καταστροφή και μέχρι την 

αποκατάσταση της δημοκρατίας το 1974 η χώρα δεν γνώρισε πολιτική, κοινωνική και 

οικονομική σταθερότητα, με αποτέλεσμα το κράτος πρόνοιας να μην οργανωθεί και 

επεκταθεί με ανάλογο τρόπο όπως στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Η συνεχής 

προβληματική κατάσταση της οικονομίας, η πολιτική αστάθεια και η έλλειψη συναίνεσης, 

δεν επέτρεψαν την διάρθρωση ολοκληρωμένων συστημάτων κοινωνικών υπηρεσιών που 

θα διασφάλιζαν μια ορθολογική κατανομή και διάθεση των πόρων με γνώμονα το δημόσιο 

συμφέρον και όχι την προώθηση επιμέρους προνομίων, με μονοδιάστατο και αποκλίνοντα  

τρόπο από την βάση της ανάγκης. Βασική αιτία μπορεί να θεωρηθεί η καθυστέρηση και η 

υποανάπτυξη του φορντισμού στην Ελλάδα, καθώς κατά τις δεκαετίες του 1950-1960 ο 

κύριος όγκος των εργαζομένων βρισκόταν στον αγροτικό τομέα και η βιομηχανική 

ανάπτυξη εμφάνιζε έναν ανεμικό χαρακτήρα που δεν επέτρεπε την απορρόφηση του 

πλεονάζοντος εργατικού δυναμικού του αγροτικού τομέα, με σκοπό την επένδυσή του 

στην παραγωγή βιομηχανικών αγαθών. Συνέπεια αυτού ήταν η ώθηση στη μετανάστευση 

μεγάλου μέρους του εργατικού δυναμικού που βρισκόταν στην ύπαιθρο και δεν μπορούσε 

να αποκατασταθεί σε - ενίοτε - «παρασιτική» εργασία στον δημόσιο τομέα (Marinakou, 

1998: 240). Οι συγκεκριμένες διαπιστώσεις αποτελούν μέρος των πυρήνων των 

στρεβλώσεων του κοινωνικο-οικονομικού μοντέλου και των εφαρμοζόμενων κρατικών 

πολιτικών που όμως σε καμία περίπτωση δεν μειώνουν την αναγκαιότητά τους, εντούτοις 

αναδεικνύουν ότι παρεμβάσεις, όπως η θέσπιση ασφαλιστικών οργανισμών, ήταν ζωτικής 

σημασίας για την διατήρηση έστω ενός υποτυπώδους επιπέδου κοινωνικής συνοχής, 

υποδηλώνοντας την αδιαμφισβήτητη σημασία της κρατικής παρέμβασης στο επίπεδο της 

κοινωνικής πολιτικής.  
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2.2.2. Προσπάθεια ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου κράτους πρόνοιας 

 

Η αποκατάσταση της δημοκρατίας το 1974 άνοιξε μια νέα προοπτική για την Ελλάδα ως 

προς την εξεύρεση οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής σταθερότητας. Η ομαλοποίηση 

στην πολιτική κατάσταση της χώρας συνοδεύτηκε από την ραγδαία προσπάθεια ανάπτυξης 

ενός ολοκληρωμένου και καθολικού κράτους πρόνοιας κατά την δεκαετία του 1980, ήτοι 

μια προσπάθεια μετατροπής της δημόσιας κοινωνικής αρωγής σε δικαίωμα που πηγάζει 

από την έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης. Είναι γνωστό, πως σε σύγκριση με τις 

υπόλοιπες δυτικοευρωπαϊκές χώρες, η προσπάθεια ανάπτυξης ενός περιεκτικού κράτους 

πρόνοιας στην Ελλάδα – και σε Ισπανία και Πορτογαλία κυρίως – καθυστέρησε 

σημαντικά. Πραγματοποιήθηκε δε σε μια περίοδο κατά την οποία τα δυτικοευρωπαϊκά 

κράτη πρόνοιας είχαν ήδη περάσει σε κρίση και η παγκόσμια οικονομία βρισκόταν σε 

διαδικασία μετάβασης από την δεκαετία του 1970, αφού είχε ήδη προηγηθεί μια μακρά 

περίοδος ανάπτυξης και ορθολογικότερης – προς το κοινό συμφέρον - θεσμικής 

εγκαθίδρυσης των κρατών πρόνοιας. Έτσι, τα οικονομικά δεδομένα, οι ενδογενείς 

ανεπάρκειες και ο υψηλός πληθωρισμός39 κατά τη δεκαετία του 1980 (Coutinho, 2012), 

οδήγησαν σχετικώς γρήγορα τα Νοτιοευρωπαϊκά κράτη πρόνοιας σε κρίση.   

Οι στρεβλώσεις όμως που δεν επιλύθηκαν αλλά ενσωματώθηκαν θεσμικά κατά την 

περίοδο της επέκτασης του κράτους πρόνοιας στην Ελλάδα, είναι εκείνες που το 

κατέστησαν αναποτελεσματικό, ανισοβαρές και άδικο, με την έννοια ότι ευνοεί επιλεκτικά 

κάποιες κοινωνικές ομάδες και κάποιες τις περιθωριοποιεί, διότι συνεχίζεται μια 

κουλτούρα δοσοληψίας που απομακρύνεται από την εξυπηρέτηση του κοινού 

συμφέροντος. Αυτή η πολιτική κουλτούρα, που δεν ενσωμάτωσε τον διάλογο και την 

προσπάθεια εξεύρεσης συναίνεσης με σκοπό την επίλυση των σοβαρών υφιστάμενων 

προβλημάτων, εδραζόταν τόσο στην εξάρτηση της κοινωνίας των πολιτών και των 

εργατικών οργανώσεων από κομματικά συμφέροντα (Ferrera, 2010; Χαραλάμπης, 1989) 

όσο και από την συγκεντροποίηση της δημόσιας διοίκησης, την αλόγιστη επέκταση του 

                                                           
39 Την συγκεκριμένη περίοδο οι αναπτυγμένες χώρες του ΟΟΣΑ είχαν προβεί σε προσπάθειες ραγδαίας 

μείωσης του πληθωρισμού που σαφέστατα επηρέασε και τις εφαρμοζόμενες δημόσιες πολιτικές. Βλέπε: Coe, 

Durand & Stiehler (1988).  
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δημόσιου τομέα και την ανάπτυξη μιας ιδιωτικής οικονομίας βασισμένης στις 

οικογενειακές επιχειρήσεις (Marinakou, 1998).  

Η ύπαρξη των προαναφερθέντων προβλημάτων δεν περιορίζεται στην δεκαετία του 1980 

αλλά διατηρείται ως μορφή εξαρτημένης πορείας του συστήματος μέχρι και την εκδήλωση 

της κρίσης. Είναι επομένως έκδηλο ότι τα προαναφερθέντα δομικά προβλήματα 

συνετέλεσαν στην δόμηση ενός κράτους πρόνοιας που προσαρμόστηκε σε αυτά αντί να τα 

μεταβάλλει και συνεπώς εμφάνισε συνεπαγόμενες-σχετιζόμενες δυσμορφίες. 

Δικαιολογημένα λοιπόν, με βάση όλα τα παραπάνω, θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε 

το ελληνικό κράτος πρόνοιας ως την πλέον αντιπροσωπευτική περίπτωση εκδήλωσης των 

δομικών ανισορροπιών του Νοτιοευρωπαϊκού μοντέλου και ως εκ τούτου, καθίσταται 

προφανές ότι είναι εκείνο που αντιμετωπίζει τα μεγαλύτερα προβλήματα τόσο σε επίπεδο 

κοινωνικής πολιτικής-κοινωνικών προβλημάτων, όσο και σε επίπεδο οικονομικής και 

αναπτυξιακής πολιτικής. Ταυτόχρονα, η πολιτική κουλτούρα που επικράτησε στην 

Ελλάδα, η οποία, όπως ήδη αναφέρθηκε, δεν επέτρεπε την γόνιμη διαβούλευση μεταξύ 

όλων των φορέων και την εξεύρεση συναινετικών λύσεων με γνώμονα το κοινό συμφέρον, 

οδήγησε στην προσπάθεια κατακερματισμένης διευθέτησης των επιμέρους συμφερόντων 

των κοινωνικών ομάδων, με βασική απόληξη την διατήρηση σημαντικών ανισοτήτων και 

κενών προστασίας. Συνεπώς, ως επακόλουθο, οι όποιες αδυναμίες προκαλούνται λόγω της 

δομής και των πολιτικών που ασκούνται στην Ευρωζώνη, εκδηλώνονται με τον 

σφοδρότερο τρόπο στην Ελλάδα και έπειτα στις υπόλοιπες χώρες της περιφέρειας της 

Ευρωζώνης.  

Συνοπτικά, οι ανισορροπίες σε επίπεδο εφαρμογής κοινωνικής πολιτικής που 

εμφανίζονταν πριν την κρίση διαφαίνονται αρχικώς από το επίπεδο και την μορφή της 

συνταξιοδότησης. Είναι γεγονός ότι όλες οι απόπειρες μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού 

συστήματος που είχαν προηγηθεί δεν είχαν ολοκληρωμένο χαρακτήρα με αποτέλεσμα την 

διατήρηση τόσο της πολύ υψηλής δαπάνης για συντάξεις ως ποσοστό του ΑΕΠ όσο και 

της αναποτελεσματικότητας αυτού καθ’ εαυτού του συστήματος. Μερικά πολύ σημαντικά 

στοιχεία επικυρώνουν αυτή την θέση. Εν προκειμένω, ενώ η δαπάνη για συντάξεις ήταν η 

υψηλότερη ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης ως ποσοστό του ΑΕΠ40, η φτώχεια στις 

                                                           
40 Για αναλυτική παράθεση και ανάλυση των εν λόγω στοιχείων βλέπε κεφάλαιο 3.1 του τρίτου μέρους. 
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μεγάλες ηλικίες παρέμενε σε υψηλά επίπεδα αναδεικνύοντας τον αναποτελεσματικό τρόπο 

διανομής, τις ανισότητες που δημιουργούνται λόγω της ικανοποίησης συγκεκριμένων 

συντεχνιακών συμφερόντων και την ανικανότητα του συστήματος να αντιμετωπίσει την 

ρίζα των κοινωνικών προβλημάτων. Την ίδια στιγμή, παρότι την δεκαετία του 1980 

εγκαθιδρύθηκε ένα καθολικό Εθνικό Σύστημα Υγείας, η αποτελεσματικότητά του 

αμφισβητήθηκε ευλόγως, όταν η Ελλάδα εμφάνιζε ένα από τα υψηλότερα ποσοστά 

ατομικής-ιδιωτικής δαπάνης για την υγεία, αναδεικνύοντας το επονομαζόμενο «ελληνικό 

παράδοξο» στον τομέα της υγείας (Siskou et al. 2008: 283). Περαιτέρω στρεβλότητες 

ανιχνεύονται τόσο σε επίπεδο παροχής αναπηρικών συντάξεων που δεν ανταποκρίνονται 

στα πραγματικά προβλήματα όπως και στην φαρμακευτική δαπάνη που ήταν δραματικά 

διογκωμένη σε σύγκριση με άλλες αναπτυγμένες Ευρωπαϊκές χώρες.  

Ως εκ τούτου, το ελλειμματικό κράτος πρόνοιας στην Ελλάδα, με τον εμβαλωματικό 

χαρακτήρα της παρέμβασης που επικεντρωνόταν στην διατήρηση ενός ανεπαρκούς και 

ξεπερασμένου status quo του συστήματος του άνδρα-εργαζόμενου-πυρήνα της 

οικογένειας (male-breadwinner), βρέθηκε έκθετο κατά το ξέσπασμα της οικονομικής 

κρίσης και συνεχίζει να δέχεται τεράστια πλήγματα, καθώς θεωρήθηκε ως μια από τις 

αιτίες του δημοσιονομικού εκτροχιασμού της χώρας. Η προσαρμογή ήταν απότομη 

οδηγώντας σε μακρά περίοδο λιτότητας και ως εκ τούτου, η διόγκωση των κοινωνικών 

προβλημάτων αποτελεί λογικό επακόλουθο.   

Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι οι δομικές δυστροπίες που οδήγησαν σε αδυναμία 

μεταρρύθμισης το κράτος πρόνοιας στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με τις έξωθεν πιέσεις και 

οριοθετήσεις που αναλύονται ενδελεχώς στα κεφάλαια 2.3 και 2.4, αποτέλεσαν τους δύο 

βασικούς πυλώνες που συγκροτούν τους παράγοντες που επέτειναν την κρίση. Όπως 

διαφαίνεται, οι κοινωνικές δαπάνες στην Ελλάδα εμφάνιζαν – και συνεχίζουν να 

εμφανίζουν - αυξητική τάση (βλέπε διάγραμμα 2) κατά την περίοδο πριν από την κρίση, 

όταν η ελληνική οικονομία βρισκόταν σε ανοδική αναπτυξιακή πορεία.  
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Πηγή: Eurostat (2016). Στοιχεία διαθέσιμα στο:  

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?lang=en&dataset=ilc_peps01 (Ανάκτηση: 02/09/2016) και 

στο: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=spr_exp_sum&lang=en (Ανάκτηση: 

09/08/2016).  

 

Το ζήτημα που τίθεται όμως δεν είναι κατά πόσο αυξάνονταν οι κοινωνικές δαπάνες ή αν 

άγγιζαν ή πλησίαζαν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο αλλά αν η αύξησή τους αυτή 

πραγματοποιούνταν με ορθολογικά κριτήρια που συνέτειναν στην αντιμετώπιση και 

επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων. Είναι γεγονός ότι, όπως προαναφέρθηκε, το 

μεγαλύτερο μέρος των κοινωνικών δαπανών του ελληνικού συστήματος κοινωνικής 

πρόνοιας κατευθύνεται προς το συνταξιοδοτικό σύστημα, παρότι έχει έναν σημαντικό 

ανταποδοτικό χαρακτήρα – μεικτό σύστημα – καθώς βασίζεται σε ένα σημαντικό μέρος 

στις εργοδοτικές και εργασιακές εισφορές. Αν παρατηρήσει κανείς τόσο τα όρια ηλικίας 

συνταξιοδότησης πριν την κρίση όσο και τις ευχέρειες πρόωρης συνταξιοδότησης, θα 

αντιληφθεί την προβληματική κατανομή των δαπανών και την καθυστέρηση στην 

μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος ώστε να μπορεί έγκαιρα να ανταποκριθεί 

στις ανάγκες και στα δημογραφικά δεδομένα της εποχής (Πίνακας 1). Συνεπώς, οι 

μεταρρυθμίσεις προέκυψαν μόνο ως αποτελέσματα της κρίσης και της έξωθεν επιβολής 
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Διάγραμμα 2: Εξέλιξη κοινωνικής χρηματοδότησης (% του 
ΑΕΠ) και φτώχειας (ως ποσοστό του συνολικού 

πληθυσμού) στην Ελλάδα

Κοινωνικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ Φτώχεια

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?lang=en&dataset=ilc_peps01
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=spr_exp_sum&lang=en
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και λόγω του έκτακτου χαρακτήρα τους δημιούργησαν και διόγκωσαν τις οικονομικές 

πιέσεις προς τις μεσαίες και κατώτερες κοινωνικο-οικονομικές ομάδες. Η συνέχιση του 

ασφαλιστικού συστήματος χωρίς μεταρρύθμιση θα οδηγούσε σε τεράστια και ανεξέλεγκτη 

αύξηση των δαπανών (βλέπε πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2007 χωρίς 

πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων: διάγραμμα 3) τις επόμενες δεκαετίες υποδαυλίζοντας 

την διαγενεακή αλληλεγγύη και θέτοντας παράλληλα ένα τεράστιο οικονομικό και 

κοινωνικό ζήτημα, λόγω της απαιτούμενης απότομης και βίαιης προσαρμογής.   

 

Πίνακας 1: Ηλικία Συνταξιοδότησης στην Ευρωζώνη 2002-2010 

 Άνδρες Γυναίκες 

     2002               2010       2002               2010 

Αυστρία 65 65 60 60 

Βέλγιο 60 60 60 60 

Γαλλία 60 60,5 60 60,5 

Γερμανία 63,5 65 60,5 65 

Ελλάδα 57 57 57 57 

Ιρλανδία 65 65 65 65 

Ιταλία 57 59 57 59 

Ισπανία 65 65 65 65 

Λουξεμβούργο 60 60 60 60 

Ολλανδία 65 65 65 65 

Πορτογαλία 65 65 65 65 

Σλοβενία 60 62 57 57 

Φινλανδία 65 65 65 65 

Πηγή: OECD (2011a) 
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Διάγραμμα 3: Επίπεδο δημοσίων συνταξιοδοτικών δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΠ 

το 2007 και πρόβλεψη για το 2060 

 

Πηγή: European Commission (2009a). 

 

Καθίσταται προφανές ότι το ελληνικό κράτος πρόνοιας στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στις 

δαπάνες-παροχές συνταξιοδότησης χωρίς να διαμορφώνει την πολιτική στρατηγική του 

αφενός προς την διασφάλιση της βιωσιμότητάς του και αφετέρου προς την μετατροπή των 

επιδοματικών πολιτικών σε πραγματικές κοινωνικές υπηρεσίες στο πλαίσιο ενός 

ολοκληρωμένου συστήματος κοινωνικής πρόνοιας που θα μετατρέπει στην πράξη τις 

ανάγκες σε δικαιώματα και κατ’ επέκταση, θα προνοεί για την κάλυψή τους. Απεναντίας, 

η μονομερής στήριξη των – στρεβλών και άδικων – συνταξιοδοτικών παροχών και η 

επέκταση της επιδοματικής διάστασης με κριτήρια που δεν στηρίζονταν στη βάση 

διάγνωσης αναγκών, δεν επέλυσαν τα κοινωνικά προβλήματα αλλά απείλησαν την 

βιωσιμότητα του συστήματος αρκετά χρόνια πριν από την κρίση. Ταυτόχρονα, 

λειτούργησαν σαν επιχείρημα για την πλήρη αποδόμηση και περιορισμό του κράτους 
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πρόνοιας, υποδαυλίζοντας με αυτό τον τρόπο την σημασία του δημόσιου παράγοντα στην 

διασφάλιση της κοινωνικής προστασίας. 

 

2.2.3. Η έκφραση του «παραδοσιακού ορθολογισμού» στην ελληνική περίπτωση 

 

Η σκιαγράφηση των παραπάνω χαρακτηριστικών οδηγεί στην διαπίστωση ότι το ελληνικό 

κράτος πρόνοιας συνιστά ένα μοντέλο «παραδοσιακού ορθολογισμού». Για να γίνει 

κατανοητή η συγκρότηση του «παραδοσιακού ορθολογισμού», αρχικώς θα πρέπει να 

σημειώσουμε ότι η έννοια του ορθολογισμού έχει τις καταβολές της στα νεώτερα 

φιλοσοφικά ρεύματα του φιλελευθερισμού και του ωφελιμισμού. Σύμφωνα με αυτά, η 

ατελής φύση του ανθρώπου και οι αδυναμίες που την χαρακτηρίζουν αμβλύνονται μέσω 

της κοινωνικής και πολιτικής δράσης του ατόμου που εδράζεται στον ωφελιμισμό και στο 

ορθολογικό ατομικό πράττειν. Ως εκ τούτου, το άτομο δρα για την εξυπηρέτηση της 

ατομικής και κατ’ επέκταση της συλλογικής επιβίωσης. Η θεωρία της ορθολογικής 

επιλογής διακρίνεται σε τρεις επιμέρους προσεγγίσεις: α) την θεωρία της δημόσιας 

επιλογής41, β) την θεωρία της κοινωνικής επιλογής και γ) την θεωρία παιγνίων42. Η έννοια 

της ορθολογικής επιλογής μέσα σε ένα πλαίσιο που περιλαμβάνει τον οικονομικό 

παράγοντα, σχετίζεται με το ατομικό συμφέρον και τη μεγιστοποίηση του προσωπικού 

οφέλους. Κατ’ επέκταση, το κοινωνικό όφελος μπορεί να προκύψει από τις επιμέρους 

επιλογές για την ικανοποίηση των ατομικών συμφερόντων.  

Εντούτοις, όταν το συλλογικό υποκείμενο υπόκειται σε ελλιπές θεσμικό πλαίσιο και 

αφήνει ρυθμιστικά κενά, τότε η ορθολογική ατομική δράση υπερβαίνει και τελικώς 

υποσκάπτει το συλλογικό συμφέρον. Η ελληνική περίπτωση αποτελεί ένα ξεκάθαρο 

παράδειγμα διατήρησης ενός ορθολογισμού που δημιουργήθηκε σε περιόδους 

                                                           
41 H θεωρία της δημόσιας επιλογής αναπτύχθηκε ενδελεχώς από τους Buchanan και Tullock (1999 [1962]) 

και την Σχολή της Βιρτζίνια, οι οποίοι άσκησαν δριμεία κριτική στο μεταπολεμικό κράτος πρόνοιας και την 

ικανότητά του να επιλύει τα κοινωνικά προβλήματα και να ικανοποιεί τις ανάγκες.  
42 Η θεωρία της δημόσιας δράσης προσπαθεί να προσεγγίσει τις μεθόδους διανομής των δημόσιων αγαθών 

με βάση το άτομο και τις ομάδες συμφερόντων. Η θεωρία της κοινωνικής επιλογής μελετά τον τρόπο 

διασφάλισης της κοινωνικής ευημερίας μέσω του κράτους πρόνοιας, ώστε οι ατομικές προτιμήσεις να 

οδηγούν στην δημιουργία μιας κοινωνικής προτίμησης. Η θεωρία παιγνίων αποσκοπεί στην μελέτη των 

παραγόντων που διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο στην λήψη απόφασης κάτω από δυσχερείς ή διλληματικές 

καταστάσεις.  
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περιορισμένης και συγκεντρωτικής θεσμικής ανάπτυξης, κατά την οποία τα επιμέρους 

συμφέροντα διεκπεραιώνονταν όχι με συμμετοχή στην διαδικασία λήψης απόφασης αλλά 

μέσω πελατειακών διευθετήσεων43. Κάποια από αυτά τα βασικά χαρακτηριστικά όμως 

μεταφέρθηκαν αυτούσια κατά την διαδικασία της δόμησης ενός σύγχρονου κράτους. Τα 

παραδοσιακά στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε η θεσμική ανάπτυξη ενέχουν την 

εξυπηρέτηση επιμέρους συμφερόντων που δεν λειτουργούν σε ένα συναινετικό πλαίσιο 

διεκδίκησης-εκπροσώπησης, το οποίο θα οδηγεί στην προώθηση του συλλογικού 

συμφέροντος. Η πολιτική κουλτούρα που επικρατεί μέχρι σήμερα δεν στηρίζεται στα 

στοιχεία της διαβούλευσης και της συναίνεσης μέσα από την συμμετοχή στην λήψη 

αποφάσεων, που αποτελούν βασικούς πυλώνες του κορπορατισμού, αλλά στην προώθηση 

επιμέρους διευθετήσεων που υπονομεύουν την διαδικασία κοινής συμμετοχής των 

δρώντων στις αποφάσεις, δημιουργώντας πόλωση και διακρίσεις44. Συνέπεια αυτού είναι 

η προβληματική υποστήριξη του συλλογικού συμφέροντος διότι το μοντέλο του 

κορπορατισμού είναι προβληματικό45.  

Συνεπώς, αυτός ο ιδιάζων «παραδοσιακός ορθολογισμός» επικράτησε και μεταδόθηκε 

μέσω της πολιτικής κοινωνικοποίησης, ως πολιτική κουλτούρα, η οποία επέτρεψε αφενός 

την υιοθέτηση των προαναφερόμενων στρεβλώσεων σε θεσμικό επίπεδο και αφετέρου την 

διατήρησή τους, λόγω της έλλειψης συναινετικού κλίματος μεταξύ των επιμέρους 

δρώντων αναφορικά με την εφαρμογή συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων. Η αδυναμία 

                                                           
43 Όπως αναφέρει ο Χλέτσος (2008), ο αποσπασματικός χαρακτήρας της κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα 

υιοθετήθηκε με γνώμονα την ικανοποίηση συγκεκριμένων πελατειακών συμφερόντων αφήνοντας σοβαρά 

κενά σε επίπεδο κοινωνικής προστασίας. 
44 Σε αντίθεση με το ελληνικό προβληματικό φαινόμενο του κορπορατισμού, το κεντροευρωπαϊκό μοντέλο 

του κράτους πρόνοιας δεν χαρακτηρίζεται τυχαία ως κορπορατιστικό, καθώς η συνεργασία και η συμμετοχή 

των επιμέρους δρώντων-ομάδων συμφερόντων στην χάραξη των εφαρμοζόμενων πολιτικών έχει οδηγήσει 

στην ενίσχυση της βιωσιμότητάς του. Την ίδια στιγμή, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η συνεργασία στην 

διαμόρφωση των πολιτικών του κράτους πρόνοιας από όλους τους σχετιζόμενους δρώντες αποτελεί 

κυρίαρχη προϋπόθεση για την αύξηση της αποτελεσματικότητάς του. Εν προκειμένω, η συνεργατική 

παράδοση μέσω των συμβουλίων ενορίας του 16ου και 17ου αιώνα και ο κορπορατιστικός τρόπος σύστασης 

θεσμοποιημένων μηχανισμών συνεργασίας μεταξύ των κοινωνικών ομάδων, αποτέλεσαν βασικές 

παραμέτρους επίτευξης μιας κουλτούρας συναίνεσης στα Σκανδιναβικά κράτη πρόνοιας και λειτούργησαν 

θετικά προς την αποτελεσματικότητα της παρέμβασής τους (Hilson, 2013).  
45 Η κατάρτιση και εφαρμογή δημόσιας πολιτικής στην Ελλάδα δεν είχε τον χαρακτήρα της ισότιμης 

συμμετοχής των δρώντων στην λήψη αποφάσεων ώστε να προαχθεί μια συναινετική πολιτική κουλτούρα 

που θα ευνοούσε την προώθηση του συλλογικού συμφέροντος και την ευρύτερη αποδοχή των μέτρων από 

την κοινωνία, αλλά είχε συγκεντρωτικό χαρακτήρα που δεν επέτρεπε την κοινή χάραξη και εφαρμογή 

αποτελεσματικών πολιτικών, οδηγούσε στην διάχυση των ευθυνών και στην αποφυγή ελέγχου. Γι’ αυτούς 

τους λόγους – μεταξύ άλλων – το ελληνικό σύστημα χαρακτηρίστηκε ως ένα μοντέλο αποδιαρθρωμένου 

κορπορατισμού (Lavdas, 1997; Λάβδας, 2004). 
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εξεύρεσης κοινά αποδεκτών λύσεων στα προβλήματα που ενέκυψαν εντόνως ήδη από τα 

πρώτα χρόνια δημιουργίας των θεσμών του κράτους πρόνοιας στην Ελλάδα, συνιστά 

συνέπεια της συντήρησης της παραδοσιακής συγκεντρωτικής διαδικασίας διευθέτησης 

επιμερισμένων συμφερόντων, με σκοπό από την μια πλευρά την ατομική-επιμέρους 

ικανοποίηση και από την άλλη, την διαμόρφωση εκλογικής πελατείας. Εξέλειπε στην 

ουσία η αίσθηση του κοινού συμφέροντος, καθότι δεν κατέστη δυνατό, οποιαδήποτε 

κυβέρνηση, να επιτύχει έστω την υιοθέτηση διαδικασίας διαβούλευσης και συμμετοχής 

για την εξεύρεση λύσεων που θα το προωθούν. Αντιθέτως, η αντίληψη της προσωρινής 

απομύζησης των διαθέσιμων πόρων με σκοπό το ίδιον πολιτικό όφελος καλλιέργησε μια 

κουλτούρα που αποδεχόταν, συμμετείχε και προωθούσε τέτοιου είδους διευθετήσεις. 

Ταυτόχρονα, οποιαδήποτε προσπάθεια μεταρρύθμισης των επιμέρους υποσυστημάτων 

του κράτους πρόνοιας συναντούσε την σθεναρή αντίσταση των ενδιαφερόμενων ομάδων 

που θίγονταν, καθώς αφενός δεν εκκινούσε εξ αρχής διαδικασίες πραγματικής 

διαβούλευσης και συναπόφασης, ώστε να καλλιεργήσει μια κουλτούρα συνεργασίας, και 

αφετέρου, η αντιδραστική συμπεριφορά των δρώντων εμφορούταν από την κυρίαρχη 

αντίληψη διασφάλισης των προνομίων ακόμα κι αν αυτά αντίκεινται στο κοινό συμφέρον. 

Ο όρος «παραδοσιακός» αναφέρεται στην διατήρηση της παράδοσης επιμέρους 

δοσοληψίας για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων αναγκών, που δεν συνδέεται όμως με 

όρους κοινής ωφέλειας. Η ορθολογικότητα συνίσταται στην προσήλωση-δράση για την 

βελτίωση της ατομικής κατάστασης μέσω επιμέρους διευθετήσεων που απολήγουν στην 

κάλυψη των αναγκών.  

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι χρησιμοποιούμε εδώ τον όρο «παραδοσιακός 

ορθολογισμός», καθότι, παρά την κοινή αποδοχή της ύπαρξης εκτεταμένης διαφθοράς και 

πελατειακών σχέσεων στην Ελλάδα και εν γένει τη Νότια Ευρώπη, η απλή εστίαση στα 

πελατειακά χαρακτηριστικά του συστήματος, αν και περιγράφει ένα βασικό φαινόμενο, 

δεν εμβαθύνει στην ουσία του. Αυτή σχετίζεται με την διατήρηση ενός ιδιάζοντος 

ορθολογισμού που απολήγει σε ανορθολογικότητα με όρους δημοσίου συμφέροντος αλλά 

στην βάση του ενέχει την έκφραση μιας παράδοσης της ορθολογικής ατομικής 

ικανοποίησης αναγκών. Το χαρακτηριστικό αυτό αν και αποτελεί βασικό κοινό συστατικό 

των Νοτιοευρωπαϊκών κρατών πρόνοιας, συντηρείται σχεδόν ακέραιο στην Ελλάδα σε 

αντίθεση με τις υπόλοιπες χώρες της Νότιας Ευρώπης, που έχουν καταφέρει να βρουν ένα 
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σχετικό modus vivendi με σκοπό την προώθηση του κοινού συμφέροντος (επί 

παραδείγματι βλέπε συναίνεση στην Πορτογαλία για την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων με 

σκοπό την έξοδο από το μνημόνιο). Συνεπώς, το ελληνικό κράτος πρόνοιας συνιστά ένα 

μοντέλο παραδοσιακού ορθολογισμού που συνετέλεσε στην διαμόρφωση αφενός μιας 

πολιτικής κουλτούρας διατήρησης των προνομίων και αφετέρου στην εμπέδωση των 

ανισορροπιών ως φυσιολογικές, με αποτέλεσμα την αποτυχία καλλιέργειας κλίματος 

σύζευξης και εξισορρόπησης των αντιτιθέμενων συμφερόντων, με σκοπό την εξεύρεση 

αμοιβαία επωφελών λύσεων που θα διασφάλιζαν την οικονομική βιωσιμότητα του 

συστήματος.             

Γενικότερα, θα μπορούσαμε να διαχωρίσουμε τα χαρακτηριστικά του ελληνικού κράτους 

πρόνοιας του παραδοσιακού ορθολογισμού σε κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά. Τα 

κοινωνικά περιλαμβάνουν α) τον σημαντικό και εκτεταμένο ρόλο της οικογένειας ως 

έμμεσου και άτυπου παρόχου πρόνοιας, β) την αργοπορημένη εισαγωγή των γυναικών 

στην αγορά εργασίας και γ) την ταυτόχρονη επιτέλεση της εργασίας και της φροντίδας από 

τις γυναίκες. Τα οικονομικά περιλαμβάνουν α) τον εκτεταμένο αγροτικό τομέα από 

πλευράς εργασίας σε αντίθεση με τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, β) την επικράτηση του 

οικογενειακού χαρακτήρα των επιχειρήσεων και γ) την καθυστερημένη και ανεμική 

βιομηχανική ανάπτυξη που δεν βασιζόταν στις επενδύσεις αλλά εξαρτιόταν σε μεγάλο 

βαθμό από το κράτος. Τα πολιτικά περιλαμβάνουν α) την δημιουργία ενός κράτους 

πρόνοιας με κατακερματισμένη μορφή, βασιζόμενου στην εξυπηρέτηση επιμέρους 

συμφερόντων για την αποκόμιση εκλογικών ωφελειών, που οδήγησε σε κενά ασφάλειας 

και σε ανισότητες στη βάση των παροχών, β) την εκτεταμένη αντίσταση στις 

μεταρρυθμιστικές προσπάθειες, λόγω της στενής σχέσης των συνδικάτων με τα πολιτικά 

κόμματα και γ) την διατήρηση της εργασιακής πόλωσης και του κατακερματισμού της 

αγοράς εργασίας, ως συνέπεια του αποδιαρθρωμένου τρόπου συλλογικών διεκδικήσεων. 

Όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία είχαν ως βασικές συνέπειες αφενός την επιβράδυνση 

της οικονομικής ανάπτυξης που θα επέτρεπε την δημιουργία ενός ανταγωνιστικού 

παραγωγικού-οικονομικού μοντέλου και αφετέρου την ανυπαρξία κουλτούρας μιας 

ανεπτυγμένης και θεσμοποιημένης κοινωνίας των πολιτών που θα λειτουργεί στην βάση 

των συλλογικών συμφερόντων και θα συντελεί στην θετική προς το κοινωνικό σύνολο 

διάρθρωση των κοινωνικών πολιτικών. Αντιθέτως, ευνοήθηκε ο κατακερματισμός και η 
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αποδοχή σε κάποιες περιπτώσεις των στρεβλοτήτων ως δικαιώματα που στην ουσία 

λειτούργησαν ανασχετικά στην απόδοση της κοινωνικής αλληλεγγύης από τις υπηρεσίες 

και τις παροχές του κράτους πρόνοιας, δημιουργώντας έτσι θεσμοποιημένες και 

παγιωμένες κοινωνικές ανισότητες.   
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2.3. Κρίση του Κράτους Πρόνοιας και Μετακεϋνσιανή Εποχή 

 

Η κρίση του κράτους πρόνοιας συνιστά ένα φαινόμενο που σχετίζεται με την αμφισβήτηση 

του κρατούντος προτύπου – μέχρι την δεκαετία του 1970 - της κεϋνσιανής συναίνεσης και 

της μετάβασης σε ένα νέο πλαίσιο, το οποίο εμφανίζει διαφοροποιημένα κοινωνικο-

οικονομικά δεδομένα. Η μεταστροφή της κυρίαρχης αντίληψης για τον ρόλο και την 

έκταση του κράτους και της οικονομίας, αποτέλεσε τον βασικό παράγοντα αμφισβήτησης 

του παραδοσιακού μοντέλου του κράτους πρόνοιας και έθεσε επί τάπητος την 

αναγκαιότητα αναμόρφωσης της παρέμβασής του. Ταυτόχρονα όμως, η επικράτηση του 

δόγματος περί του περιορισμού της κρατικής παρέμβασης τόσο στις οικονομικές όσο και 

στις κοινωνικές σχέσεις, με σκοπό την προώθηση μιας πιο ατομικοποιημένης κοινωνίας, 

αμφισβήτησε την έκταση και τις διαδικασίες εφαρμογής κοινωνικής πολιτικής και 

μετέβαλλε την ισορροπία μεταξύ πολιτικής και οικονομίας, με την δεύτερη να αποκτά την 

πρωτοκαθεδρία. Συνεπώς, η συγκεκριμένη περίοδος, που την κατονομάζουμε μετα-

κεϋνσιανή46, χαρακτηρίζεται από σταδιακή μείωση της παρεμβατικής ικανότητας του 

κράτους σε επίπεδο οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών, μεταβάλλοντας σταδιακά την 

δυναμική και το εύρος του κράτους πρόνοιας. Η ανάλυση των επιμέρους χαρακτηριστικών 

της συγκεκριμένης περιόδου καθίσταται σημαντική για την κατανόηση των δομικών 

επιδράσεων που επέφερε στα κράτη πρόνοιας, αντιστρέφοντας την πορεία επέκτασης των 

κοινωνικών πολιτικών και επαναφέροντας διάφορες πτυχές του κοινωνικού ζητήματος. 

Ταυτόχρονα, η πορεία της κρίσης του κράτους πρόνοιας εντάθηκε ακόμα περισσότερο 

μετά την πρόκληση της πρόσφατης οικονομικής κρίσης, τόσο ως αποτέλεσμα των 

                                                           
46 Στην σχετική βιβλιογραφία, η συγκεκριμένη χρονική περίοδος αποκαλείται επίσης «μετά-νεωτερική», 

«μετά-διαφωτιστική» και «μετά-βιομηχανική» εποχή (Mullard & Spicker, 1998: 130; O’ Brien & Penna, 

1998: 136), ανάλογα με την έμφαση που κάθε μελετητής θέλει να δώσει σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 

που την διακρίνουν και που ανακατατάσσονται σε σύγκριση με το παρελθόν. Σε κάθε περίπτωση, τόσο οι 

ανωτέρω εννοιολογήσεις όσο και η έννοια της μετα-κεϋνσιανής εποχής που εισάγεται εδώ, περιλαμβάνουν 

την αποδοχή της αναδιαμόρφωσης της πολιτικής οικονομίας, η οποία επιφέρει άμεσες επιπτώσεις στην 

κοινωνική πρόνοια. Εντούτοις, η έννοια της μετα-κεϋνσιανής εποχής επικεντρώνεται στην διαφοροποίηση 

του ρόλου του κράτους ως του βασικού εργαλείου προώθησης της κοινωνικής ευημερίας, περιστέλλοντας 

στην ουσία τις πολιτικές του κράτους πρόνοιας, σε αντίθεση με την περίοδο της «κεϋνσιανής συναίνεσης» 

των πρώτων μεταπολεμικών δεκαετιών.   
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δημοσιονομικών περιορισμών όσο και λόγω του ότι οι κρατικές δαπάνες θεωρήθηκαν 

βασικό εμπόδιο στην δημοσιονομική σταθεροποίηση.  

 

Για να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα τα προβλήματα που υφίστανται σήμερα οι 

κοινωνίες, είναι αναγκαίο να κατανοηθούν τα διαφορετικά δεδομένα που εμπεριέχει η 

σημερινή εποχή σε αντίθεση με το πρόσφατο παρελθόν (κυρίως τα πρώτα τριάντα χρόνια 

μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο). Η προσκόλληση πολλών σε παρωχημένες αντιλήψεις 

που δεν λαμβάνουν σε καμία περίπτωση υπόψη τους τα υπάρχοντα δεδομένα και 

συνακόλουθα, δεν ανταποκρίνονται στην σύγχρονη πραγματικότητα, παρατείνει τα 

προβλήματα αυτά και σε μερικές περιπτώσεις τα εντείνει ακόμα περισσότερο. Αυτή η 

διαπίστωση δεν συνεπάγεται ότι πρέπει να παραλειφθούν οι έννοιες που χαρακτηρίζουν 

συγκεκριμένες πολιτικές και κοινωνικές κατασκευές, όπως το κράτος πρόνοιας, αλλά 

αντιθέτως, να μπορέσουν να ενσωματωθούν αποτελεσματικά στα δεδομένα που έχει 

διανοίξει η μετα-κεϋνσιανή εποχή. Συνεπώς, η ανάλυση των τάσεων που συντελούν στην 

κρίση του κράτους πρόνοιας κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου κρίνεται 

απαραίτητη για την μελέτη των εξωγενών παραγόντων που θέτουν πιέσεις στα κράτη 

πρόνοιας της Ελλάδας και εν γένει της Νότιας Ευρώπης. 

 

2.3.1 Βασικά χαρακτηριστικά της Μετα-κεϋνσιανής Εποχής 

 

Η μετα-κεϋνσιανή περίοδος χαρακτηρίστηκε από την αποδόμηση του υποδείγματος που 

αναπτύχθηκε μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό 

επίπεδο. H εκκίνηση της διαφοροποιημένης πορείας τίθεται την δεκαετία του 1970 όταν 

τερματίστηκε το σύστημα σταθερών ισοτιμιών Bretton Woods και πραγματοποιήθηκε 

αύξηση του πληθωρισμού και των δημοσίων ελλειμμάτων, μείωση της φορολόγησης (των 

δασμών) και σταδιακή απορρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών και της κρατικής 

παρεμβατικότητας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εμφάνιση των επιπτώσεων της 

συγκεκριμένης διαδικασίας στο κράτος πρόνοιας πραγματοποιείται βαθμηδόν, σε χρόνο 

και σε ένταση, και διαφοροποιημένα σε κάθε περίπτωση. Η γενικότερη τάση όμως είναι 

κοινή. Εντούτοις, οι ρυθμοί διακρίνονται αναλογικά με την εμβάθυνση, την οργανωτική 

ικανότητα και την οικονομική δυναμική των κρατών πρόνοιας. Επί παραδείγματι, τα 
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Σκανδιναβικά κράτη πρόνοιας έχουν δεχθεί μικρότερη πίεση για αποδόμηση σε σύγκριση 

με τα Νοτιοευρωπαϊκά λόγω, μεταξύ άλλων, της θεσμικής και οικονομικής τους αντοχής. 

Η γενικότερη αλλαγή όμως έχει σταδιακό και καθολικεύσιμο χαρακτήρα για το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο. Επιπροσθέτως, συγκεκριμένες πολιτικές, όπως η αγορά 

δημοσίου και τραπεζικού χρέους, αποτελούν παρεμβάσεις περιστολής των οικονομικών 

επιπτώσεων της χρηματιστικοποίησης που επισυμβαίνει κατά την μετα-κεϋνσιανή 

περίοδο, ήτοι της αλματώδους επέκτασης των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, η οποία 

καθυστερεί σε έναν βαθμό την πλήρη αποδόμηση των ευρωπαϊκών κρατών πρόνοιας αλλά 

δεν την αποτρέπει. Ακριβώς γι’ αυτό τον λόγο ο Streeck (2014) αναφέρεται σε αυτή ως 

μια διαδικασία «αγοράς χρόνου», η οποία κατά τον Krippner (2011) δεν αποσοβεί την 

κρίση.  

 

Τι συνέβη όμως μετά την δεκαετία του 1970; Είναι γεγονός ότι η συγκεκριμένη δεκαετία 

αποτελεί σημείο καμπής αναφορικά με τον ρόλο του κράτους στην οικονομία και την 

εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής. Στην ουσία, αποκαλούμε την συγκεκριμένη περίοδο 

μετα-κεϋνσιανή διότι τερματίστηκε το διεθνές νομισματικό σύστημα που επέτρεπε σε έναν 

σημαντικό βαθμό την διατήρηση υψηλού επιπέδου κρατικής παρεμβατικότητας στην 

οικονομία και συνακόλουθη επέκταση των κοινωνικών πολιτικών. Ο Streeck (2014) 

αναφέρει χαρακτηριστικά ότι την δεκαετία του 1970 κατέρρευσε το σύστημα της 

παγκόσμιας πολιτικής τάξης που χαρακτήρισε τον μεταπολεμικό καπιταλισμό. 

Ταυτόχρονα, μετά το 1970 παρατηρείται αύξηση της ανισότητας των εισοδημάτων σε όλες 

τις δυτικές χώρες, τερματίζοντας την ανάστροφη τάση που υφίσταντο από τα τέλη του 19ου 

αιώνα μέχρι τότε (Piketty, 2010). Συνεπώς, η κεϋνσιανή συναίνεση των πρώτων 

μεταπολεμικών δεκαετιών, που σήμαινε την αποδοχή από τα κυβερνώντα κόμματα, 

ανεξαρτήτου ιδεολογικής προέλευσης, της επιβολής υψηλών δασμών, της διατήρησης 

ενός συστήματος σταθερών ισοτιμιών, της επιβολής προοδευτικής φορολόγησης και της 

επέκτασης του κράτους πρόνοιας, με σκοπό την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος 

(Judt, 2012), έδωσε την θέση της σε ένα πιο αποσυνδεδεμένο από την κρατική παρέμβαση, 

παγκοσμιοποιούμενο σύστημα. Η βασική επιδίωξη του συστήματος αυτού επικεντρώθηκε 

στον περιορισμό του κρατικού παρεμβατισμού στην οικονομία, ο οποίος μείωσε την 

δυνατότητα χρηματοδότησης των δημοσίων πολιτικών και οδήγησε στην σταδιακή 
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απορρύθμιση-περιστολή των πολιτικών του κράτους πρόνοιας. Με άλλα λόγια, 

πραγματοποιήθηκε μια στροφή προς τις αυτορρυθμιζόμενες αγορές, που σταδιακά 

περιόρισε την ευχέρεια του κράτους να επεμβαίνει για να επιδιορθώσει τις ανισορροπίες 

που δημιουργεί το καπιταλιστικό σύστημα. Το νέο υπόδειγμα επικεντρώθηκε στην αύξηση 

της κατανάλωσης και στην χρηματιστικοποίηση, που στην ουσία διόγκωσε τον δανεισμό, 

τόσο σε ιδιωτικό όσο και σε δημόσιο επίπεδο. Η επικράτηση της οικονομίας στην πολιτική 

επέφερε την αύξηση της επιρροής των αγορών πάνω στις πολιτικές του κράτους πρόνοιας, 

εντείνοντας τα κοινωνικά προβλήματα. Εν προκειμένω, διαφαίνεται ότι η αποχώρηση 

αυτή του κράτους από την διαδικασία επιδιόρθωσης των κοινωνικών κινδύνων που 

προκαλεί ο καπιταλισμός, αύξησε την συσσώρευση πλούτου και την ανισότητα και θέτει 

πλέον ισχυρά ερωτήματα αναφορικά με το επίπεδο δημοκρατικότητας των συστημάτων. 

Ταυτόχρονα, την συγκεκριμένη περίοδο, εκτός από την οικονομική παγκοσμιοποίηση, 

πραγματοποιούν την εμφάνισή τους και οι έμμεσες επιπτώσεις της ανάπτυξης και της 

ευημερίας των προηγούμενων δεκαετιών, ήτοι η γήρανση του πληθυσμού (αύξηση του 

προσδόκιμου διαβίωσης) και η μείωση των γεννήσεων, οι οποίες θέτουν τεράστιες 

προκλήσεις βιωσιμότητας στα κράτη πρόνοιας της Ευρώπης ενώ η τεχνολογική εξέλιξη 

αναμορφώνει τις αγορές εργασίας και τις απαιτήσεις σε εργατικό δυναμικό. Την ίδια 

στιγμή, τόσο η διεύρυνση του εργατικού δυναμικού, με την ευρεία εισαγωγή των γυναικών 

σε αυτό, όσο και οι μετασχηματισμοί στους κοινωνικούς ρόλους, αναμορφώνουν τις 

κοινωνικές ανάγκες και συνακόλουθα, μετασχηματίζουν την μορφή των μέτρων 

κοινωνικής προστασίας που απαιτούνται από το κράτος πρόνοιας. Αν προσθέσει κανείς σε 

όλα τα παραπάνω τους περιορισμούς που τίθενται σε επίπεδο Ευρωζώνης στην άσκηση 

της κοινωνικής πολιτικής από τα επιμέρους κράτη πρόνοιας, τότε μπορεί να σχηματίσει 

την γενικότερη εικόνα της κρίσης των παραδοσιακών μοντέλων κοινωνικής πρόνοιας, 

ειδικότερα για τα κοινωνικο-οικονομικώς πιο ευάλωτα κράτη μέλη.  

 

Με βάση όλες τις παραπάνω διαπιστώσεις, καθίσταται απαραίτητη μια ενδελεχής ανάλυση 

των παραγόντων που διαμορφώνουν τα νέα δεδομένα της μετα-κεϋνσιανής εποχής που 

επηρεάζουν τον τρόπο θεώρησης και απόδοσης της κοινωνικής πρόνοιας, θέτοντάς της 

προσκόμματα και οδηγώντας το κράτος πρόνοιας σε μια τροχιά κρίσης, από την δεκαετία 

του 1970 κι έπειτα. Ταυτόχρονα, οι παράγοντες αυτοί θέτουν σημαντικές προκλήσεις σε 
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επίπεδο πολιτικού σχεδιασμού, σχετικά με την εύρεση εναλλακτικών πολιτικών λύσεων 

για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων, μέσα στο διαφοροποιημένο και 

συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, σε αντίθεση με την εποχή της ραγδαίας ανάπτυξης 

του κράτους πρόνοιας. Συνεπώς, αναλύονται παρακάτω κάποιες από τις βασικές 

συνιστώσες της μελετώμενης περιόδου που συμβάλλουν στην αναμόρφωση και συμπίεση 

των πολιτικών των κρατών πρόνοιας και οι οποίες επηρεάζουν εξωγενώς και την ελληνική 

αλλά και τις υπόλοιπες Νοτιοευρωπαϊκές περιπτώσεις. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις 

επιμέρους πτυχές της παγκοσμιοποίησης, την μετάβαση σε παραγωγικά μοντέλα που 

βασίζονται περισσότερο στις υπηρεσίες και λιγότερο στην βιομηχανική παραγωγή, την 

αλλαγή των παραδοσιακών κοινωνικών ρόλων, την δημογραφική γήρανση και το νέο 

πλαίσιο εφαρμογής κοινωνικής πολιτικής που διαμορφώνεται εντός της Ενιαίας 

Νομισματικής Ένωσης.  

 

Α. Παγκοσμιοποίηση-διεθνοποίηση των οικονομικών σχέσεων 

 

Η παγκοσμιοποίηση αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες που έθεσαν νέες 

προκλήσεις στις πολιτικές του κράτους πρόνοιας. Παρότι υφίστανται αρκετές διαφωνίες 

στην επιστημονική συζήτηση αναφορικά με την αποδοχή ή μη του όρου και τις 

διαφορετικές εκφάνσεις του47, είναι γεγονός ότι οι ανακατατάξεις που συντελούνται τις 

τελευταίες δεκαετίες ως αποτέλεσμα της συνέχισης μιας διαδικασίας πολυεπίπεδης 

εμβάθυνσης των διακρατικών σχέσεων, δημιουργούν νέα δεδομένα για τις κρατικές 

πολιτικές, είτε αυτές εφαρμόζονται στον τομέα της οικονομίας είτε της κοινωνίας, του 

πολιτισμού και του περιβάλλοντος.  

 

Αρχικώς, προσπαθώντας να οριοθετήσουμε ενδεικτικά την έννοια της παγκοσμιοποίησης, 

θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι συμπεριλαμβάνει όλες τις διαδικασίες διεθνοποίησης 

του κεφαλαίου και της οικονομικής δραστηριότητας εν γένει. Ταυτόχρονα, αποτελεί μια 

συνεχιζόμενη, εξελικτική και επεκτατική διαδικασία διεύρυνσης της αλληλεξάρτησης σε 

διαφορετικούς τομείς, η οποία προκαλεί ριζικές αλλαγές στην πολιτική, την κοινωνία, την 

                                                           
47 Για μια αναλυτική παρουσίαση των ιδεοτύπων των αντιτιθέμενων απόψεων βλέπε: Held & McGrew 

(2004). 
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οικονομία, τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Αυτή η εξελικτική διαδικασία δημιουργεί 

νέα δεδομένα στις κοινωνίες και την πολιτική, προωθώντας ζητήματα που μπορούν να 

λυθούν ή έχουν εκτενέστερο αντίκτυπο σε παγκόσμιο ή διεθνικό επίπεδο, υπερβαίνοντας 

με αυτό τον τρόπο τον αμιγώς εθνικό παράγοντα. Ως εκ τούτου, αρκετές θεμελιώδεις 

έννοιες έχουν αλλάξει, μετασχηματίσει ή εμπλουτίσει την σημασία τους, αν αναλογιστεί 

κανείς τις πρακτικές μεταλλάξεις στο πεδίο που αναφέρονται48. Υπό αυτή την οπτική, οι 

μεταλλάξεις αυτές δεν θα μπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστα τα κοινωνικά ζητήματα 

και συνακόλουθα τις πολιτικές των κρατών πρόνοιας, στις οποίες άσκησαν σημαντικές 

πιέσεις.  

 

Η παγκοσμιοποίηση, ήδη από το πρώτο της κύμα, δηλαδή  από τον 19ο αιώνα έως τον Ά 

Παγκόσμιο Πόλεμο, επηρέασε την κοινωνική πολιτική και αποτέλεσε έναν από τους 

βασικούς παράγοντες ανάπτυξης του κράτους πρόνοιας. Σε εκείνη την περίοδο η 

παγκοσμιοποίηση και η εκβιομηχάνιση οδήγησαν σε πολιτικούς συμβιβασμούς που είχαν 

ως αποτέλεσμα την σταδιακή εγκαθίδρυση μηχανισμών κοινωνικής πρόνοιας με στόχο την 

προστασία των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων από τους κινδύνους (η αντιμετώπιση 

του επονομαζόμενου κοινωνικού ζητήματος) που δημιουργεί ο παγκόσμιος 

ανταγωνισμός49 (Huberman, 2008; Huberman & Lewchuck, 2003; Lindert, 2004).  

 

Η μεταπολεμική επέκταση του κρατικού παρεμβατισμού, με σκοπό τον περιορισμό των 

κοινωνικών επιπτώσεων του διεθνούς ανταγωνισμού, διευκολύνθηκε από την επίτευξη της 

κεϋνσιανής συναίνεσης. Υπό αυτή την προϋπόθεση, η όποια επέκταση της 

παγκοσμιοποίησης είχε ως αντίβαρο την εκτεταμένη παρέμβαση από το κράτος ενώ 

ταυτόχρονα, οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης συνέβαλλαν στην επίτευξη υψηλών ποσοστών 

                                                           
48 Στο πλαίσιο αυτό, ο όρος κυβέρνηση, με ότι συνεπάγεται, μετατρέπεται σταδιακά σε διακυβέρνηση, οι 

εθνικές οικονομίες καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από υπερεθνικούς παράγοντες, η πληροφορία διαχέεται 

ταχύτερα παγκοσμίως, τα περιβαλλοντικά προβλήματα δεν περιορίζονται σε εθνικό επίπεδο αλλά οι 

συνέπειες και τα μελλοντικά αποτελέσματά τους έχουν παγκόσμιο ή τουλάχιστον περιφερειακό αντίκτυπο 

και τέλος, η πολυπολιτισμικότητα είναι ένα στοιχείο που αναπτύσσεται συνεχώς στις σύγχρονες κοινωνίες. 

Ειδικότερα στην Ευρώπη, οι εθνικές πολιτικές επικαθορίζονται, είτε με έμμεσο είτε με άμεσο τρόπο, από 

τον διεθνικό παράγοντα. 
49 Επί παραδείγματι, οι Huberman και Lewchuck (2003) προσφέρουν μια ενδιαφέρουσα εμπειρική ανάλυση 

για την πρώτη περίοδο της παγκοσμιοποίησης που αναδεικνύει την ύπαρξη σημαντικής θετικής συσχέτισης 

μεταξύ της επέκτασης-ανοίγματος των εμπορικών συναλλαγών και της εγκαθίδρυσης ρυθμίσεων για την 

αντιμετώπιση της κοινωνικής και εργασιακής επισφάλειας.   
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εργασίας, προσεγγίζοντας τον στόχο της πλήρους απασχόλησης στην Δυτική Ευρώπη. 

Αντιθέτως, από την δεκαετία του 1970 και έπειτα, οι αλληλεπιδράσεις της 

παγκοσμιοποίησης έλαβαν ακόμα πιο διευρυμένες διαστάσεις ώστε δεν καθίστατο δυνατό 

να ακολουθηθούν από αναλογική επέκταση της παραδοσιακής κοινωνικής προστασίας, 

καθώς δημιουργήθηκαν σημαντικές διαφοροποιήσεις σε κρίσιμους τομείς, όπως η μείωση 

της φορολογικής βάσης των κερδών50.     

 

Ως εκ τούτου, παρότι υπάρχουν σοβαρές ενστάσεις51, θεωρείται αποδεκτό από αρκετούς, 

ότι η οικονομική παγκοσμιοποίηση (απελευθέρωση της διεθνούς κίνησης του κεφαλαίου 

και του εμπορίου-διεθνής ανταγωνισμός) αποτελεί έναν βασικό παράγοντα που αυξάνει 

τις πιέσεις για τον περιορισμό του κράτους πρόνοιας, καθώς μειώνει τα περιθώρια 

άσκησης κοινωνικής πολιτικής με αναδιανεμητικούς όρους (Giddens, 1994; Gray, 1996). 

Η διεθνής κινητικότητα του κεφαλαίου μείωσε την δυνατότητα των εθνικών κυβερνήσεων 

να διατηρήσουν-χρηματοδοτήσουν εκτεταμένα δημόσια συστήματα κοινωνικής πρόνοιας 

ενώ οι πιέσεις από τις μεγάλες επιχειρήσεις προς τις κυβερνήσεις αυξήθηκαν, καθώς 

θεώρησαν το κράτος πρόνοιας ως ανασταλτικό παράγοντα για τις επενδύσεις, το κέρδος 

και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (Swank, 2010). Ως εκ τούτου, ραγδαίες αλλαγές 

συντελέστηκαν μετά τη δεκαετία του 197052 στα αναπτυγμένα κράτη πρόνοιας με σκοπό 

                                                           
50 Για μια λεπτομερή ανάλυση των επιπτώσεων της παγκοσμιοποίησης στην φορολογική βάση βλέπε: 

Γιαννίτσης, Τ. (2003). 
51 Οι ενστάσεις συνίστανται στο γεγονός ότι δεν παρατηρείται συσχέτιση μεταξύ της απελευθέρωσης των 

αγορών και της κίνησης του κεφαλαίου με τους δείκτες των κρατικών κοινωνικών δαπανών. Πράγματι, τα 

στοιχεία του ΟΟΣΑ αναφέρουν ότι από την δεκαετία του 1980 και μέχρι το 2009 οι κοινωνικές δαπάνες 

αυξάνονται (κατά μέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ) παρά την μείωση των συνολικών κρατικών δαπανών ενώ 

από το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης και μέχρι το 2014 παρατηρείται μια ελαφρά μείωση (OECD, 

2014a). Θα πρέπει όμως να σημειωθεί, ότι η απελευθέρωση των αγορών έχει επιφέρει τόσες πιέσεις στην 

αγορά εργασίας με αποτέλεσμα να πιέζονται ακόμα περισσότερο οι κυβερνήσεις ώστε να διατηρήσουν, μέσω 

κοινωνικών δαπανών, την απασχόληση σε βιώσιμα για την κοινωνική συνοχή επίπεδα. Η αύξηση αυτή των 

δαπανών δεν συσχετίζεται όμως άμεσα και ταυτόσημα για κάθε περίπτωση ούτε με το επίπεδο 

αποεμπορευματοποίησης ούτε με τα επίπεδα αντιμετώπισης των κοινωνικών προβλημάτων. Επιπλέον, 

πολλές κυβερνήσεις για να αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα αυξάνουν μεν την κοινωνική 

χρηματοδότηση, μειώνουν δε την γενική κρατική χρηματοδότηση (Castles, 2007). Αυτή η τάση αναδεικνύει 

τόσο την έλλειψη λύσεων όσο και την έκταση των προβλημάτων που αντί να μειώνονται, διαρκώς 

αυξάνονται. Αρκεί κανείς να παρατηρήσει τα επίπεδα της φτώχειας, της ανισότητας, της ανεργίας και εν 

γένει της κοινωνικής ανασφάλειας σε πολλές αναπτυγμένες χώρες για να διαπιστώσει την δυσκολία 

αντιμετώπισης των κοινωνικών προβλημάτων από τα κράτη πρόνοιας παρά την εμφάνιση μιας διαχρονικής 

αύξησης της κοινωνικής χρηματοδότησης ως ποσοστό του ΑΕΠ.  
52 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αρκετοί μελετητές (Glyn, 1995; Vanderbroucke, 1998) θεωρούν ότι η 

παρεμβατική πολιτική κατά την χρυσή εποχή του κράτους πρόνοιας δεν ήταν τόσο εκτεταμένη αλλά 

χρησιμοποιούνταν εργαλεία, όπως η σταθεροποίηση των εισοδημάτων και η συναίνεση με τα συνδικάτα που 
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τον περιορισμό των δαπανών, τον περιορισμό των κοινωνικών δικαιωμάτων, που 

συνδέθηκαν περισσότερο ενεργά με τις ατομικές υποχρεώσεις, την επικέντρωση στην 

επίτευξη μεγαλύτερης αποδοτικότητας των συστημάτων, μέσω και της προώθησης 

ιδιωτικών σχημάτων κοινωνικής πρόνοιας και την υιοθέτηση ευέλικτων εργασιακών 

πολιτικών, θέτοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τους παραδοσιακούς θεσμούς των κρατών 

πρόνοιας σε κρίση. Ταυτόχρονα, η αύξηση της κινητικότητας του κεφαλαίου και η 

διεθνοποίηση του εμπορίου έθεσαν επιπλέον εμπόδια στις εθνικές κοινωνικές πολιτικές 

των αναπτυγμένων κρατών, καθώς οι κυβερνήσεις, για να ανταγωνιστούν το χαμηλό 

εργατικό κόστος που υφίσταται σε άλλα κράτη (όπως η Κίνα, οι Ινδίες κ.ά.), υιοθετούν 

πολιτικές για να καταστήσουν πιο ανταγωνιστικό το παραγόμενο προϊόν, με σκοπό την 

διατήρηση των εξαγωγών σε υψηλά επίπεδα, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει απρόσκοπτα 

η αγορά και να διατηρηθεί η βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους. Ως εκ τούτου, 

εφαρμόζονται πολιτικές μείωσης του εργατικού κόστους και περιορισμού των δαπανών 

για κοινωνική ασφάλιση και των εισφορών των επιχειρήσεων στο ασφαλιστικό σύστημα 

(Garrett, 1998; Scharpf, 2000a; Swank, 2002; 2003; 2010).  

 

Οι νέες συνθήκες που διαμόρφωσε το παγκοσμιοποιούμενο οικονομικό περιβάλλον έχουν 

περιορίσει την ευελιξία των εθνικών κυβερνήσεων ως προς την εφαρμογή της οικονομικής 

πολιτικής που αποτελεί τον μηχανισμό για τη μείωση της ανεργίας. Επιπροσθέτως, οι 

κυβερνήσεις δέχονται πιέσεις για την μείωση της φορολόγησης στους κατόχους 

κεφαλαίου, καθώς είναι ορατός ο κίνδυνος της αποχώρησης προς ένα φορολογικώς πιο 

«φιλικό» κράτος. Το αποτέλεσμα όμως της συγκεκριμένης πολιτικής είναι η μείωση των 

άμεσων οικονομικών εισροών προς το κράτος που συνιστούν την βασική πηγή 

χρηματοδότησης της κοινωνικής πρόνοιας. Μια διέξοδος για να συσσωρευτούν πόροι στα 

κρατικά ταμεία είναι η επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης, μέσω της προσέλκυσης 

επενδύσεων. Εντούτοις, το συγκεκριμένο ζήτημα χρήζει μακρόχρονης εθνικής πολιτικής 

διαχείρισης, ώστε να επιτευχθούν οι οικονομικοί στόχοι και σταδιακά να επεκταθεί η 

διάχυση των αποτελεσμάτων της επιτυχίας αυτής σε επίπεδο κοινωνικής πολιτικής, καθώς 

η οικονομική ανάπτυξη δεν συνεπάγεται αυτομάτως την επίτευξη κοινωνικής ευημερίας.  

                                                           
μπορούσαν να αντισταθμίσουν τα οικονομικά προβλήματα. Σε κάθε περίπτωση όμως, είναι αποδεκτό ότι τα 

περιθώρια άσκησης πολιτικής ήταν πιο ευέλικτα. 
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Βεβαίως, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι επιπτώσεις του διεθνούς ανταγωνισμού έχουν 

σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα διαφορετικά κράτη πρόνοιας (Rodrik, 2007; 

2011; Swank, 2010). Σε κάθε περίπτωση, το δεδομένο που ισχύει για όλα τα κράτη 

πρόνοιας και ειδικότερα για αυτά της Ευρωζώνης, είναι ότι δεν αποτελούν πλέον κλειστά 

συστήματα αλλά εξαρτώνται από άλλους παράγοντες που δεν καθορίζουν αμιγώς τα ίδια 

τα εθνικά κράτη53. Συνεπώς, οι παράγοντες που έχουν ενεργοποιηθεί από την οικονομική 

διεθνοποίηση, αλληλοεξαρτώνται και λειτουργούν συμπιεστικά προς τα κράτη πρόνοιας 

της Ευρωζώνης και της ΕΕ εν γένει (Begg, Draxler, Mortensen, 2008; Hemerijck, 2013; 

Rueschemeyer & Glatzer, 2005; Scharpf, 2000b), θα μπορούσαν να συνοψιστούν ως 

ακολούθως:  

 

1. Εμπορικός Ανταγωνισμός: Η βιομηχανική παραγωγή δέχθηκε αρκετές πιέσεις στην 

Ευρώπη λόγω του ότι πολλές βιομηχανίες έχουν πλέον την δυνατότητα να 

μετακινηθούν σε άλλες χώρες, κυρίως της Ασίας αλλά και της Ανατολικής 

Ευρώπης, όπου υπάρχει χαμηλότερο εργασιακό κόστος. Αποτέλεσμα αυτής της 

τάσης είναι η αύξηση της ανεργίας. Ταυτόχρονα, ο ανταγωνισμός, από κοινού με 

την τεχνολογική εξέλιξη, αυξάνει τις απαιτήσεις για δεξιότητες και θέτει 

περιορισμούς στην ανειδίκευτη εργασία. Ως εκ τούτου, το κράτος πρόνοιας 

καλείται να αναλάβει πρωτοβουλίες για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα μέσω 

προγραμμάτων κατάρτισης και δια βίου μάθησης που δεν είναι βέβαιο όμως ότι σε 

κάθε περίπτωση και χωρίς τον συνδυασμό ενίσχυσης της βιομηχανικής πολιτικής, 

μπορούν να αντιστρέψουν αποτελεσματικά και άμεσα το έλλειμμα 

ανταγωνιστικότητας της εθνικής οικονομίας, ούτε να καλύψουν την προσφορά 

εργασίας.  

                                                           
53 Επί παραδείγματι, οι οικονομικές πιέσεις είναι μεγαλύτερες εντός Ευρωζώνης, λόγω της ευκολότερης 

μετακίνησης του κεφαλαίου, αλλά και των διαφοροποιήσεων σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας μεταξύ των 

εθνικών οικονομιών, που σε συνδυασμό με τους δημοσιονομικούς περιορισμούς του ενιαίου νομίσματος, 

συρρικνώνουν τις δυνατότητες εθνικών οικονομικών ελιγμών. Ως εκ τούτου, οι δομικές ανισορροπίες που 

υφίστανται και σχετίζονται με το επίπεδο της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των εθνικών 

οικονομιών, διευρύνουν τα προβλήματα βιωσιμότητας για τα πιο ευάλωτα κράτη πρόνοιας της Ευρωζώνης, 

με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια Ευρώπη των δύο ταχυτήτων (πυρήνας-περιφέρεια) (Genschel, 2004; 

Koster, 2009). 
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2. Δόγμα μακροοικονομικής λιτότητας λόγω της διεθνοποίησης της κίνησης του 

κεφαλαίου: Η απελευθέρωση της κίνησης του κεφαλαίου έθεσε τεράστιους 

περιορισμούς στα κράτη πρόνοιας. Η ευκολότερη δυνατότητα μεταφοράς του 

κεφαλαίου σε άλλες χώρες μετά την δεκαετία του 1970 μειώνει την ευχέρεια 

εφαρμογής επεκτατικής-παρεμβατικής πολιτικής από τα κράτη πρόνοιας. Το δόγμα 

που επικράτησε συνίσταται στην επικέντρωση της μακροοικονομικής πολιτικής 

αποκλειστικά στην δημοσιονομική σταθερότητα μέσω ισοσκελισμένων 

προϋπολογισμών ενώ θεωρήθηκε αναγκαία η διατήρηση χαμηλού πληθωρισμού. 

Επομένως, ο περιορισμός των δαπανών του κράτους πρόνοιας και η απορρύθμιση 

της αγοράς εργασίας αποτέλεσαν τα αντίβαρα για την αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας των οικονομιών, ως απόλυτη έκφραση της μονοδιάστατης 

αντίληψης για την μορφή της χρηστής διακυβέρνησης54. Η έννοια της 

απορρύθμισης σχετίζεται με την διαδικασία απαλοιφής των ρυθμίσεων που 

περιορίζουν την δράση των δρώντων της ελεύθερης αγοράς. Για τους υποστηρικτές 

της απορρύθμισης, η διαδικασία αυτή επιτρέπει την επίλυση των προβλημάτων και 

την σταδιακή μετάβαση στην πλήρη απασχόληση, καθώς οι ρυθμίσεις που 

υφίστανται ενισχύουν την εξάρτηση από το κράτος πρόνοιας και τις παροχές του 

και δεν διευκολύνουν την ατομική πρωτοβουλία, με αποτέλεσμα την αύξηση της 

άτυπης απασχόλησης και της ανεργίας. Συνεπώς, γι’ αυτούς, οι προστατευτικές 

ρυθμίσεις του κράτους πρόνοιας οδηγούν στην επέκταση της άτυπης απασχόλησης 

και της ανεργίας και όχι η απορρύθμιση, η οποία δυνητικά λειτουργεί θετικά προς 

την πλήρη απασχόληση λόγω της ενεργοποίησης του ατόμου (Minc, 1982; Peck, 

1996; Sauvy, 1984)55. 

3. Διεθνοποίηση των χρηματοπιστωτικών-οικονομικών συναλλαγών: όπως 

αναφέρεται αναλυτικά στο κεφάλαιο για τα αίτια της παγκόσμιας οικονομικής 

κρίσης (βλέπε κεφάλαιο 2.4.1), η διεθνοποίηση των χρηματοπιστωτικών 

                                                           
54 Για την επικράτηση της μονοδιάστατης σκέψης περί της εφαρμογής του υποδείγματος του περιορισμού 

του κρατικού παρεμβατισμού σε όλους τους τομείς – επομένως, και στον κοινωνικό – ως αποτέλεσμα της 

έλλειψης εναλλακτικών λύσεων, βλέπε: Alvater (2003: 93). 
55 Η κριτική στην συγκεκριμένη άποψη συνίσταται στην διαπίστωση ότι μια οικονομία της αγοράς με πλήρη 

απουσία ρυθμίσεων και κρατικής παρέμβασης για την αντιμετώπιση της εκδήλωσης συγκεκριμένων 

κοινωνικών προβλημάτων, δεν μπορεί να διακρίνει μεταξύ επίσημης και ανεπίσημης απασχόλησης με 

συνέπεια να αυξάνεται η κοινωνική επισφάλεια καθώς οι κοινωνικά ευάλωτες ομάδες θα δυσκολεύονται 

ακόμα περισσότερο στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης (Williams & Windebank, 1998). 
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συναλλαγών και η υιοθέτηση νέων προϊόντων που αύξαναν την πολυπλοκότητα 

και συνακόλουθα, την επισφάλεια των συναλλαγών, αποτελούν σοβαρές αιτίες 

τόσο για το ξέσπασμα της κρίσης όσο και για τις πιέσεις στα δημόσια οικονομικά. 

Είναι γεγονός ότι το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα επεκτάθηκε με 

ιλιγγιώδεις ρυθμούς από την δεκαετία του 1990, όπου πραγματοποιήθηκε 

εξαπλασιασμός του κύκλου εργασιών σε σύγκριση με την προηγούμενη δεκαετία 

(Alvater, 2003), μια διαδικασία που έχει χαρακτηριστεί ως χρηματιστικοποίηση 

της οικονομίας και συνίσταται στην ραγδαία αύξηση της κινητικότητας και της 

ευελιξίας του κεφαλαίου, που είχε ως συνέπεια την επέκταση της εξάρτησης του 

κράτους από το διεθνές κεφάλαιο (Alvater, 2003; Judt, 2012; Patomäki, 2013). 

Σύμφωνα με τον Streeck (2009), η ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού συστήματος 

ήταν τέτοια που υπερέβαινε σε μεγάλο βαθμό την επέκταση της πραγματικής 

οικονομίας, με αποτέλεσμα την δημιουργία «οικονομικών φουσκών». Τα κράτη 

αποτέλεσαν τους φορείς που επωμίστηκαν την ευθύνη της διατήρησης της 

οικονομικής σταθερότητας και δαπάνησαν μεγάλα ποσά για την διάσωση του 

τραπεζικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος, αυξάνοντας όμως το δημόσιο 

χρέος και θέτοντας μεγάλες πιέσεις στις δομές και τις πολιτικές κοινωνικής 

πρόνοιας. Τα καινοτόμα αυτά προϊόντα υιοθετήθηκαν ευρέως στις ΗΠΑ και λόγω 

της διεθνοποίησης των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ο κίνδυνος μεταφέρθηκε 

γρήγορα στις ευρωπαϊκές τράπεζες που είχαν εκτεθεί σε σημαντικό βαθμό σε αυτά. 

Έτσι, η κρίση μεταφέρθηκε στην Ευρώπη και επηρέασε εκτεταμένα την 

Ευρωζώνη. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η διεθνοποίηση των 

οικονομιών δημιούργησε παγκόσμιες και περιφερειακές ανισορροπίες. Οι ΗΠΑ 

αλλά και πολλές Ευρωπαϊκές χώρες (κυρίως της περιφέρειας της Ευρωζώνης) 

εμφανίζουν τεράστια χρέη ενώ την ίδια στιγμή αυξάνονται οι αποταμιεύσεις σε 

χώρες όπως η Κίνα και η Γερμανία (Hemerijck, Knapen, van Doorne, 2009; 

Stiglitz, 2011).     

4. Περιορισμοί στην φορολόγηση: αρκετοί μελετητές θεωρούν ότι η οικονομική 

διεθνοποίηση θέτει περιορισμούς στην άσκηση φορολογικής πολιτικής 

(Γιαννίτσης, 2003; Genschel, 2002; Hays, 2009; Rodrik, 2011). Για να καταστεί 

ανταγωνιστική μια οικονομία είναι αναγκαίο να περιοριστούν οι δαπάνες προς το 
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κράτος. Ως εκ τούτου, η μείωση των φορολογικών εσόδων επηρεάζει άμεσα το 

κράτος πρόνοιας που σε ένα βασικό μέρος του χρηματοδοτείται από τον κρατικό 

προϋπολογισμό. Η συγκεκριμένη θεώρηση όμως έχει δεχθεί κριτικές από αρκετούς 

μελετητές που υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της οικονομικής 

διεθνοποίησης και της φορολογικής και κοινωνικής πολιτικής, καθώς οι 

παρατηρούμενες μειώσεις στην φορολογία των επιχειρήσεων έχουν αναπληρωθεί 

από την διεύρυνση της φορολογικής βάσης και την μείωση των απαλλαγών 

(Genschel & Schwarz, 2011; Plumper, Troeger, Winner, 2009). Εντούτοις, θα 

πρέπει να σημειώσουμε ότι ακόμα κι αν άμεσα δεν είναι διακριτή η συσχέτιση 

μεταξύ της οικονομικής διεθνοποίησης και της φορολογικής πολιτικής, η 

διεύρυνση της φορολογικής βάσης αλλά και η μείωση της φορολογίας στα υψηλά 

εισοδήματα είναι εμφανής (OECD, 2014a). Αν κανείς προσθέσει την αύξηση των 

ανισοτήτων, είτε εξειδικεύοντας μόνο στις εισοδηματικές είτε λαμβάνοντας υπόψη 

τους γενικότερους δείκτες ανισότητας56 (Keeley, 2015; OECD, 2014b; Piketty & 

Saez, 2013; Piketty, 2014; Saraceno, 2014), σε συνδυασμό με την μείωση της 

φορολόγησης των κεφαλαιακών κερδών (Διάγραμμα 4) (Keeley, 2015; OECD, 

2007; 2014a), τότε μπορεί να διακρίνει ότι έχουν διευρυνθεί οι περιορισμοί στην 

δυνατότητα εφαρμογής αναδιανεμητικής πολιτικής μέσω της φορολογίας.  

5. Κοινωνικο-πολιτική διάσταση της οικονομικής διεθνοποίησης: ο συγκεκριμένος 

παράγοντας είναι ιδιαιτέρως σημαντικός καθώς τίθενται ερωτήματα που αφορούν 

τόσο την δημοκρατική νομιμοποίηση των εφαρμοζόμενων πολιτικών57 όσο και την 

αδυναμία του κράτους να εφαρμόσει κοινωνικές πολιτικές που θα προάγουν την 

κοινωνική συνοχή μειώνοντας πραγματικά τα κοινωνικά προβλήματα. Επί 

παραδείγματι, η Swank (2002; 2006) και ο Streeck (2009) αποτελούν δύο από τους 

βασικότερους υποστηρικτές αυτής της άποψης, η σημασία της οποίας γίνεται 

εντονότερη αν παρατηρήσει κανείς την ελλιπή αύξηση των επιπέδων των μισθών 

                                                           
56 Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ, το χάσμα μεταξύ υψηλότερων και χαμηλότερων 

εισοδημάτων είναι το μεγαλύτερο της τελευταίας τριακονταετίας, με το υψηλότερο 10% του πληθυσμού να 

λαμβάνει 9,6 φορές περισσότερα έσοδα από το χαμηλότερο 10% (OECD, 2015b). 
57 Στο πλαίσιο αυτό, ο Crouch (2006) διατυπώνει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα κριτική, εισάγοντας τον όρο 

«μεταδημοκρατία», ο οποίος στην ουσία αναφέρεται στην διατήρηση των δημοκρατικών δομών ως τυπικές 

διαδικασίες, καθώς η ουσιαστική πολιτική ενέργειά τους έχει μεταφερθεί σε μη νομιμοποιημένους δρώντες, 

με την επέκταση του παγκόσμιου καπιταλισμού και της οικονομικής διεθνοποίησης. 
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σε σύγκριση με την ραγδαία αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, που 

αναφέρεται στο παραγόμενο ΑΕΠ, στις αναπτυγμένες οικονομίες τα τελευταία 

δεκαπέντε χρόνια (Διάγραμμα 5). Η θέση αυτή ενισχύεται ακόμα περισσότερο από 

την αύξηση των δεικτών της ανισότητας εντός της ΕΕ, με σθεναρά πληγμένη την 

περιφέρεια της Ευρωζώνης και ιδιαιτέρως τις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού 

αυτών των χωρών (OFCE, IMK, ECLM, 2014). 

 

 

Πηγή: OECD CTPA tax statistics (2016). Στοιχεία διαθέσιμα στο: www.oecd.org/tax/tax-policy/tax-

database.htm (Ανάκτηση: 16/11/2016). 
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Διάγραμμα 4: Επίπεδα φορολόγησης εσόδων από 
μερίσματα και εταιρικές δραστηριότητες στις χώρες του 
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Πηγή: ILO (2015a). Στοιχεία διαθέσιμα στο: www.ilo.org/gwr-figures (Ανάκτηση: 05/04/2016). 

 

Β. Από την βιομηχανία στις υπηρεσίες 

 

Η μεγέθυνση του τομέα των υπηρεσιών και η ταυτόχρονη μείωση του τομέα της 

μεταποίησης-βιομηχανικής παραγωγής στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης και εν συνεχεία, 

στο σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνιστά μια από τις βασικότερες 

παραμέτρους της μετα-κεϋνσιανής περιόδου (βλέπε ενδεικτικά: Bonoli, 2007; Gingrich & 

Häusermann, 2015; Mullard & Spicker, 1998; Oesch, 2006; Soubbotina & Sheram, 2000) 

(Διάγραμμα 6). Ακολουθώντας αυτή την τάση οι χώρες της Νότιας Ευρώπης (Διάγραμμα 

7) οδηγήθηκαν και αυτές – καθυστερημένα σε σύγκριση με αυτές της Δυτικής Ευρώπης - 

στην αποβιομηχάνιση και στην ταυτόχρονη εκτόξευση του τομέα των υπηρεσιών (World 

Bank, 2015a; 2015b), ενώ κάποιες από αυτές, όπως η Ελλάδα, δεν είχαν ολοκληρώσει την 

εγκαθίδρυση ενός στρατηγικά δομημένου κράτους πρόνοιας βασιζόμενου σε ένα 

στοχοθετημένο, ανταγωνιστικό και καινοτόμο παραγωγικό μοντέλο και σε έναν διαφανή, 

αποτελεσματικό και ευέλικτο δημόσιο τομέα.  
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Κατά την διάρκεια της κυριαρχίας της βιομηχανικής παραγωγής το υπόδειγμα του κράτους 

πρόνοιας που αναπτύχθηκε περιλάμβανε την προστασία του άνδρα-πυρήνα της 

οικογένειας (male breadwinner) από την ανεργία, ώστε να έχει την δυνατότητα να 

συντηρεί την οικογένειά του. Επιπροσθέτως, η μορφή της εργασίας που κυριαρχούσε ήταν 

η πλήρης απασχόληση με ταυτόχρονη ευρεία πρόνοια-προστασία αναφορικά με την 

απόλυση και την παραμονή στην ανεργία. Η μετάβαση στην οικονομία των υπηρεσιών 

μετάλλαξε τις εργασιακές σχέσεις, καθώς η εργασία έλαβε πιο προσωρινό και ευέλικτο 

χαρακτήρα και ως εκ τούτου, οι κοινωνικοί κίνδυνοι αυξήθηκαν. Κυρίως οι νέοι 

αντιμετωπίζουν τόσο το φάσμα της παρατεταμένης παραμονής στην ανεργία όσο και την 

μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και παροχών λόγω της διακεκομμένης εργασιακής 

συμμετοχής. Ταυτόχρονα, η απόκτηση προσόντων και δεξιοτήτων και η διαρκής εξέλιξή 

τους είναι απολύτως απαραίτητη για την ένταξη στην απασχόληση, καθώς η ευημερία της 

οικονομίας της πληροφορίας και των υπηρεσιών ταυτίζεται με την καινοτομία και την 

ανταγωνιστικότητα της απασχόλησης (Esping Andersen, 2002; Hemerijck, 2013). Στο 

πλαίσιο αυτό, όσοι διαθέτουν περιορισμένες δεξιότητες αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο του 

αποκλεισμού από την απασχόληση σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό συγκριτικά με το παρελθόν.  

 

Το παραπάνω πρόβλημα εντείνεται τα τελευταία χρόνια, ειδικότερα στις χώρες της 

περιφέρειας της Ευρωζώνης που έχουν πληγεί περισσότερο από το ξέσπασμα της 

οικονομικής κρίσης και έπειτα, ως αποτέλεσμα και της εντεινόμενης εργασιακής πόλωσης 

(job polarization)58. Αρκετές έρευνες έχουν αναδείξει ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με 

διαφοροποιήσεις έντασης ανά κράτος-μέλος (ενδεικτικά, βλέπε διάγραμμα 8), αυξάνονται 

οι εργαζόμενοι που συμμετέχουν στις υψηλότερες και στις χαμηλότερες εισοδηματικές 

κατηγορίες ενώ μειώνονται όσοι συμμετέχουν στις ενδιάμεσες κατηγορίες (Eurofound, 

2015; Fernández-Macías, 2015; Maarten, Manning, Salomons, 2009). Η αιτία της αύξησης 

                                                           
58 Δεδομένου ότι οι αγορές εργασίας δεν περιλαμβάνουν έναν ενιαίο και ομογενοποιημένο πληθυσμό 

εργαζομένων αλλά κατηγοριοποιούνται με βάση το εισόδημα, το φύλο ή την εθνικότητα, καθώς και άλλα 

χαρακτηριστικά όπως οι δεξιότητες, ο όρος του διπολισμού της αγοράς εργασίας χρησιμοποιείται για να 

περιγράψει τις διακρίσεις ανάμεσα στις επιμέρους ομάδες αναφορικά με την πρόσβαση στην εργασία. Η 

αύξηση του διπολισμού ευνοεί την περιθωριοποίηση και την προώθηση μορφών εργασίας που διατηρούν ή 

διογκώνουν την επισφάλεια, δηλαδή την «υποαπασχόληση», όπως ανέφεραν εύστοχα ήδη από το 1976 οι 

Matza & Miller (1976: 661). 
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της συγκεκριμένης διάκρισης μπορεί να αναζητηθεί τόσο στην τεχνολογική εξέλιξη και 

την ψηφιοποίηση που επιβάλλει την αύξηση των δεξιοτήτων και γι’ αυτό ανταμείβει πολύ 

περισσότερο όσους τις διαθέτουν, όσο και στην αυξανόμενη εργασιακή απορρύθμιση που 

επιτρέπει την μείωση και ελαστικοποίηση των μισθών των μεσαίων κατηγοριών, με 

αποτέλεσμα την μετακίνησή τους στις χαμηλότερες κατηγορίες. Είναι γεγονός ότι η 

επέκταση της εργασιακής πόλωσης αποτελεί συνέπεια της διεύρυνσης των ανισοτήτων τις 

τελευταίες τρεις δεκαετίες, οι οποίες έχουν ενταθεί λόγω των νέων τάσεων στην αγορά 

εργασίας και της συνεπακόλουθης εξασθένισης του παραδοσιακού προστατευτικού 

πλαισίου του κράτους πρόνοιας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η επέκταση του τομέα των 

υπηρεσιών και ο περιορισμός της παραδοσιακής εργασίας στην βιομηχανία-μεταποίηση, 

οδήγησαν στην αύξηση της μακροχρόνιας ανεργίας και στην επέκταση των προσωρινών 

μορφών απασχόλησης, εντείνοντας την εργασιακή πόλωση. Έτσι, συρρικνώνοντας τα 

μεσαία εισοδηματικά στρώματα διευρύνθηκαν οι ανισότητες και εντάθηκε η αναγκαιότητα 

παρέμβασης από το κράτος πρόνοιας ώστε να προστατευθεί το νέο πρεκαριάτο που έκανε 

σταδιακά την εμφάνισή του. Εντούτοις, η αύξηση της ζήτησης της παρέμβασης του 

κράτους πρόνοιας σε συνδυασμό με την επιδείνωση των επιπέδων της απασχόλησης και 

των εισφορών, διόγκωσε τις οικονομικές πιέσεις προς το κράτος και έθεσε τεράστιες 

προκλήσεις στα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας, ως προς την ικανότητα ανταπόκρισης 

στα αυξανόμενα κοινωνικά προβλήματα και τις ανάγκες.  
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Πηγή: Eurostat (2016). Στοιχεία διαθέσιμα στο: 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do (Ανάκτηση: 25/12/2016). 

 

 

Πηγή: World Bank (2015). Στοιχεία διαθέσιμα στο: http://data.worldbank.org/indicator/SL.IND.EMPL.ZS 

και στο http://data.worldbank.org/indicator/SL.SRV.EMPL.ZS (Ανάκτηση: 12/08/2015). 
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Διάγραμμα 7: Δείκτες Απασχόλησης στη Νότια Ευρώπη 
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Διάγραμμα 8: Ετήσια αλλαγή στην απασχόληση ανά μισθολογική κατηγορία σε 

χώρες της Ευρωζώνης (πέντε μισθολογικές κατηγορίες, κατά αύξουσα σειρά από 

αριστερά) 

 

 

Πηγή: Fernández-Macías (2015) 

 

Από όλες τις παραπάνω διαπιστώσεις συνεπάγεται ότι η μεταβολή του κρατούντος 

προτύπου απασχόλησης από τον βιομηχανικό τομέα στις υπηρεσίες έχει οδηγήσει στην 

αύξηση της εισοδηματικής ανισότητας, καθώς μεγάλο μέρος εργαζομένων στις υπηρεσίες 

εντάσσεται σε περιστασιακή και μερική απασχόληση, ενώ την ίδια στιγμή διευρύνεται η 
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ανεργία με συνέπεια την αναγκαιότητα της αύξησης των δαπανών από την πλευρά του 

κράτους για την προστασία των ανέργων και των οικογενειών τους. Ο συγκεκριμένος 

παράγοντας αποτελεί μια από τις βασικές παραμέτρους της ταυτόχρονης επέκτασης των 

κοινωνικών δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΠ59 και της δυσκολίας μείωσης των κοινωνικών 

προβλημάτων όπως η φτώχεια, η ανεργία και οι ανισότητες. Θα πρέπει να επισημανθεί 

όμως ότι η μείωση της εργασίας στον βιομηχανικό τομέα δεν συνοδεύτηκε με μείωση της 

παραγωγικότητας (Dabla-Norris, et. al, 2015). Όπως αναφέρει, ήδη από το 1997, το 

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) σε διεξοδική μελέτη για τις αιτίες και τις επιπτώσεις 

της αποβιομηχανοποίησης, αυτή «δεν συνδέεται απαραίτητα με την αποτυχία του 

βιομηχανικού τομέα μιας χώρας ή της οικονομίας της αλλά συνιστά αποτέλεσμα της 

επιτυχημένης οικονομικής ανάπτυξης» (IMF, 1997: 14). Η βασική αιτία λοιπόν, δεν είναι 

άλλη από την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών που επιτρέπουν την αύξηση της παραγωγής 

με λιγότερο εργατικό δυναμικό, παράγοντας όμως που ενισχύει την πίεση προς το κράτος 

πρόνοιας για την αποκατάσταση και προστασία του εργατικού δυναμικού που δεν μπορεί 

να συμμετέχει πλέον στον τομέα της βιομηχανικής παραγωγής και θα πρέπει να 

εκπαιδευτεί και να καταρτιστεί κατάλληλα, και τέλος να αποκατασταθεί-ενταχθεί 

εργασιακά. Η εργασιακή του αποκατάσταση όμως δεν συνεπάγεται ότι θα έχει τον πρότερο 

χαρακτήρα της πλήρους απασχόλησης αλλά μια από τις νέες μορφές ευέλικτης 

απασχόλησης που δεν πληροί απαραίτητα τις προϋποθέσεις της κάλυψης των 

οικογενειακών αναγκών μέσω ενός μισθού. Ταυτόχρονα, η μακροχρόνια ανεργία αποτελεί 

έναν πολύ πιθανό κίνδυνο που πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσω των προγραμμάτων 

κοινωνικής προστασίας. Για να ανταπεξέλθει όμως το κράτος πρόνοιας στις απαιτήσεις 

                                                           
59 Ενδεικτικά βλέπε: Mullard & Spicker (1998), οι οποίοι αποδίδουν την αύξηση των κοινωνικών δαπανών 

στην διόγκωση των προβλημάτων που προέκυψαν λόγω της αποβιομηχανοποίησης, καθώς και την 

πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ (OECD, 2014c), που επιβεβαιώνει την εν λόγω αύξηση τις τελευταίες τέσσερις 

δεκαετίες στις ανεπτυγμένες χώρες. Δεν θα πρέπει βέβαια να παραλείψουμε την μείωση των κοινωνικών 

δαπανών σε χώρες όπως η Ελλάδα μόνο όμως τα τελευταία χρόνια, ως αποτέλεσμα του γενικότερου συνόλου 

των περικοπών των κρατικών δαπανών για την αντιμετώπιση του ζητήματος των υψηλών ελλειμμάτων του 

κρατικού προϋπολογισμού. Σε κάθε περίπτωση όμως και παρά τις ιδιαίτερες περιπτώσεις, όπως η 

συγκεκριμένη χρονική περίοδος για την Ελλάδα, που θα μελετηθούν παρακάτω, η γενικότερη τάση αύξησης 

των κοινωνικών δαπανών στις εν λόγω δεκαετίες είναι εμφανής και επιβεβαιώνει το επιχείρημα ότι το κράτος 

πρόνοιας τέθηκε μπροστά στο ζήτημα της αντιμετώπισης των επιπτώσεων της αλλαγής του παραγωγικού 

προτύπου και των εγκαθιδρυμένων εργασιακών μορφών, προσπαθώντας να αντιμετωπίσει τα νέα κοινωνικά 

προβλήματα που προέκυψαν ως λογικό επακόλουθο. Η μεταστροφή της αποδιδόμενης αλληλεγγύης 

αποτέλεσε το ζητούμενο, το οποίο αντιμετωπίζει την πρόκληση της αποτελεσματικότητας με μικρότερο 

κόστος. 
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αυτές και λόγω του ότι δεν μπορεί να λαμβάνει απαρέγκλιτα το ίδιο ύψος πόρων όπως στο 

παρελθόν (μέσω εισφορών και φορολόγησης), οδηγείται μοιραία σε προσπάθειες μείωσης 

των δαπανών σε άλλους τομείς, όπως η υγεία και η συνταξιοδότηση, ώστε να διατηρήσει 

μια υποτυπώδη ισορροπία ανάμεσα στην ζήτηση και τις παροχές. Επομένως, η μεταβολή 

από την βιομηχανία στις υπηρεσίες επηρέασε καθοριστικά τις πολιτικές των κρατών 

πρόνοιας, καθώς μετέβαλλε το παραγωγικό πρότυπο, την μορφή της απασχόλησης και τις 

δυνατότητες χρηματοδότησης του κράτους πρόνοιας. Ως εκ τούτου, η λύση για την 

επίτευξη της διατήρησης της κοινωνικής προστασίας πρέπει να αναζητηθεί στην επένδυση 

στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της εκάστοτε οικονομίας και στο κοινωνικό της 

κεφάλαιο, που δύνανται, από κοινού με ένα αναπτυγμένο και αποτελεσματικό κράτος 

πρόνοιας, να επιτρέψουν την διατήρηση της ευημερίας του όλου σε υψηλά επίπεδα, χωρίς 

να διαταράζεται η ομαλή λειτουργία της ελεύθερης αγοράς.  

 

 

Γ. Αλλαγή κοινωνικών ρόλων 

 

Η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας αυξήθηκε ραγδαία από την δεκαετία του 

1970 κι έπειτα, κατά τη διάρκεια δηλαδή της μετα-κεϋνσιανής εποχής. Το πρότυπο της 

νοικοκυράς αντικαταστάθηκε σταδιακά από αυτό της εργαζόμενης μητέρας. Σύμφωνα με 

τον Jaumotte (2003), βασικοί παράγοντες ένταξης των γυναικών στην απασχόληση 

αποτέλεσαν τόσο η επέκταση της εκπαίδευσης όσο και η ανάπτυξη της οικονομίας των 

υπηρεσιών. Σε μεγάλο βαθμό όμως αυτή η μεταστροφή οδήγησε τις γυναίκες σε ευέλικτες 

μορφές απασχόλησης ή σε ημιαπασχόληση, τάση που διατηρείται τις τελευταίες δεκαετίες, 

όπως γίνεται εμφανές στο διάγραμμα 11. Ταυτόχρονα, η αλλαγή αυτή επηρέασε και τον 

τρόπο οικογενειακής δομής αφού η ένταξη των γυναικών στην απασχόληση άλλαξε τις 

επικρατούσες αντιλήψεις για την παραδοσιακή-πατριαρχική οικογένεια, οδηγώντας σε 

σταδιακή αύξηση της ηλικίας γέννησης τέκνων, αλλά και στην μείωση των γεννήσεων 

(Castles, 2003; Hemerijck, 2013). Είναι άλλωστε ευρέως αποδεδειγμένο ότι η επέκταση 

της εκπαίδευσης και η συνεπαγόμενη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, 

διαφοροποιεί πολλές από τις νόρμες που επικρατούσαν στην πρότερη κατάσταση χαμηλού 

μορφωτικού επιπέδου, οδηγώντας στη δημιουργία μικρότερων οικογενειών (με 1 έως 3 
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τέκνα κατά μέσο όρο) και στην αύξηση της ηλικίας τεκνοποίησης60. Το γεγονός αυτό, 

καθώς και η δυσκολία να συνδυαστεί η οικογενειακή με την επαγγελματική ζωή, λόγω της 

διατήρησης των παθητικών ρυθμίσεων για την οικογενειακή πολιτική, επέτεινε το 

δημογραφικό πρόβλημα, ειδικότερα για τις Νοτιοευρωπαϊκές χώρες, με αποτέλεσμα το 

εργατικό δυναμικό σταδιακά να μειώνεται και ταυτόχρονα να δυσχεραίνεται η κάλυψη 

των αναγκών του συνταξιοδοτικού συστήματος. Επιπροσθέτως, νέα κοινωνικά 

προβλήματα εμφανίστηκαν ή εντάθηκαν, όπως η αύξηση της παιδικής φτώχειας στις 

μονογονεϊκές οικογένειες, που εμφανίζεται κυρίως στις ανύπαντρες μητέρες, λόγω της 

μειωμένης δυνατότητας εργασιακής ένταξής τους. Στις αιτίες αυτού του φαινομένου61 

συγκαταλέγονται τόσο η έλλειψη δεξιοτήτων όσο και άλλοι παράγοντες, όπως η ιθαγένεια 

(Bonoli, 2006; Daly, 2000; Esping Andersen, 2005; 2008; 2009; Hemerijck, 2013; Taylor 

Gooby, 2004). Ως εκ τούτου, η ανάγκη για αλλαγή του τρόπου εφαρμογής των μέτρων 

προστασίας από το κράτος πρόνοιας κατέστη επιτακτική, καθώς η προσκόλληση σε 

μεθόδους που αντιμετώπιζαν μόνο τα παλαιότερα κοινωνικά προβλήματα καθίσταται 

παρωχημένη αφού η κρατική παρέμβαση προσλαμβάνει με αυτόν τον τρόπο μονοδιάστατο 

και συνεπώς, μερικώς αναποτελεσματικό χαρακτήρα. 

 

Είναι έκδηλο ότι οι αλλαγές των οικογενειακών προτύπων και η δημιουργία νέων 

οικογενειακών μορφών οδήγησε στην αναγκαιότητα μετασχηματισμού του συστήματος 

ενίσχυσης του εισοδήματος, ώστε το κράτος πρόνοιας να προστατεύει τις γυναίκες και τα 

παιδιά. Η προστασία σήμαινε συνοπτικά την παροχή φροντίδας για τα παιδιά μέσω της 

εισαγωγής των ανάλογων δομών, εφόσον πλέον οι γυναίκες θα έπρεπε να εργαστούν, μη 

όντας μόνο νοικοκυρές, και ταυτόχρονα να έχουν την δυνατότητα να ενταχθούν ισότιμα 

                                                           
60 Η εκπαίδευση των γυναικών αποτελεί έναν βασικό παράγοντα μείωσης της γεννητικότητας. Όπως γίνεται 

εμφανές σε χώρες όπως το Ιράν, όπου οι γυναίκες δεν συμμετείχαν ευρέως στην εκπαίδευση (το 1976 μόνο 

το 10% των γυναικών ήταν μορφωμένες), ο δείκτης γεννητικότητας ήταν πολύ υψηλός όμως όταν η 

πρόσβαση επεκτάθηκε (το 2009 το 91% των γυναικών ήταν μορφωμένες), η γεννητικότητα μειώθηκε γιατί 

οι μορφωμένες γυναίκες ήταν πιθανότερο, σε σύγκριση με το παρελθόν, να αναζητήσουν εργασία και 

λιγότερο πιθανό να θέλουν να δημιουργούν μεγάλες οικογένειες (The Economist, 2009). 
61 Στο ίδιο πλαίσιο, οι Mullard & Spicker (1998) αναφέρουν ότι όλες οι παραπάνω μεταβολές στον ρόλο της 

γυναίκας διενεργούνται στο πλαίσιο της μετάβασης στην περίοδο της μετα-νεωτερικότητας, όπου η ισότητα 

προβάλλεται και ενισχύεται μέσα από την διαφορετικότητα. Ως εκ τούτου, οι γυναίκες κατάφεραν να 

χειραφετηθούν από τα οικογενειακά πατριαρχικά πρότυπα, να αποκτήσουν αυτονομία και κατ’ αυτόν τον 

τρόπο, να μπορέσουν να αποφασίζουν αν θα ήθελαν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους μόνες τους, να 

ακολουθήσουν επαγγελματική σταδιοδρομία και γενικότερα να αυτοκαθοριστούν μέσα από τις ελεύθερες 

επιλογές τους, όπως ακριβώς και οι άνδρες. 
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στην αγορά εργασίας, να μπορούν να απολαμβάνουν ένα ευέλικτο ωράριο, καθώς και 

ανάλογες ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης. Στο σημείο αυτό εισάγονται τα προβλήματα 

της μετάβασης στο νέο πρότυπο πρόνοιας που θα πρέπει να προβεί σε έναν ιδιότυπο 

συνδυασμό της πρόνοιας προς όλους αλλά και της ικανοποίησης των ατομικών-ιδιαίτερων 

ζητημάτων, όπως είναι αυτά των εργαζόμενων-ανύπαντρων μητέρων, καθώς το σύστημα 

του άνδρα πυρήνα της οικογένειας (male-breadwinner) δεν ανταποκρίνεται στις 

κοινωνικές μεταβολές.  

 

Πηγή: Eurostat (2015). Στοιχεία διαθέσιμα στο: 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do (Ανάκτηση: 25/12/2016) 

 

Όπως γίνεται εμφανές στο διάγραμμα 10, μετά το 1970 παρατηρείται μια γενική τάση 

αύξησης της απασχόλησης των γυναικών στην Ευρώπη. Οι αφετηρίες μπορεί να είναι 

διαφορετικές, αφού χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία εμφάνιζαν πολύ χαμηλά 

ποσοστά γυναικείας απασχόλησης, όμως η τάση που ακολουθείται οδηγεί στο ίδιο 

αποτέλεσμα. Όπως επιβεβαιώνεται και στο διάγραμμα 9, στην ΕΕ και στην Ευρωζώνη 

παρατηρείται μια αύξηση της γυναικείας απασχόλησης στα επίπεδα των δέκα ποσοστιαίων 

μονάδων τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Η σύγκριση όμως με τις δεκαετίες του 1980 και του 
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1970 αναδεικνύει την σταδιακώς αυξανόμενη τάση μετάβασης των γυναικών από την 

αποκλειστική φροντίδα του νοικοκυριού στην ισότιμη συμμετοχή στην αγορά εργασίας 

(Lewis, 2001), με ότι αυτό συνεπάγεται από πλευράς κοινωνικών συμπεριφορών και 

πρόκλησης συνακόλουθων νέων κοινωνικών προβλημάτων, προκλήσεων και απαιτήσεων 

για πολιτικές απασχόλησης, εκπαίδευσης και κοινωνικής προστασίας.  

  

 

Πηγή: OECD (2016), Διαθέσιμα στοιχεία στο: 

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=LFS_SEXAGE_I_R, (Ανάκτηση: 03/04/2016). 

 

Όπως προαναφέρθηκε, ένα σημαντικό μέρος των εργαζόμενων γυναικών εντάσσεται σε 

ευέλικτες μορφές απασχόλησης (διάγραμμα 11), δεδομένο που επιτάσσει ακόμα 

περισσότερο την εισαγωγή παρεμβάσεων ώστε να αποτραπούν-μειωθούν φαινόμενα 

φτώχειας και περιθωριοποίησης62, κυρίως για τις ανύπαντρες μητέρες, στο πλαίσιο της 

γενικότερης προσαρμογής στα νέα πρότυπα των μονογονεϊκών οικογενειών και της 

διεύρυνσης της εργασιακής πρόσβασης, κυρίως στον συνεχώς διογκούμενο τομέα των 

υπηρεσιών. Το γεγονός αυτό όμως δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την εφαρμογή 

                                                           
62 Ενδεικτικά, όπως αναφέρουν οι Misra, Budig, Moller (2007) και Waldfogel (1997), οι εργαζόμενες 

μητέρες σε πολλές περιπτώσεις αντιμετωπίζουν την διάκριση της «ποινής» στον μισθό τους για την απουσία 

τους λόγω εγκυμοσύνης, καθώς και μακροχρόνιες μισθολογικές διακρίσεις.   
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καθολικών και περιεκτικών πολιτικών προστασίας και ένταξης από το κράτος πρόνοιας 

διότι το εργατικό δυναμικό αυξάνεται, οι ευκαιρίες απασχόλησης όμως μειώνονται ή 

λαμβάνουν ημιτελείς μορφές, δημιουργώντας τόσο νέες χρηματοδοτικές απαιτήσεις όσο 

και κενά στα έσοδα του κράτους πρόνοιας. 

 

Πηγή: Eurostat (2015). Στοιχεία διαθέσιμα στο: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do (Ανάκτηση: 

22/03/2016). 

 

 

Δ. Δημογραφικά ζητήματα 

 

Τα δημογραφικά ζητήματα αποτελούν έναν πολύ σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει την 

οικονομική βιωσιμότητα των κρατών πρόνοιας και ιδιαιτέρως, τα επιμέρους συστήματα 

κοινωνικής ασφάλισης. Η ραγδαία αύξηση του προσδόκιμου ζωής (που ευλόγως μπορεί 

να λογιστεί ως επιτυχία των συστημάτων πρόνοιας) και η ταυτόχρονη μείωση των 

γεννήσεων μετά την δεκαετία του 1970, δημιουργούν μια κατάσταση γηρασκόμενου 

πληθυσμού που πρέπει να λάβει σύνταξη από ένα συνεχώς συμπιεζόμενο τόσο ποσοτικά 

όσο και ποιοτικά (περιστασιακή απασχόληση και μεγάλα ποσοστά ανεργίας περιορίζουν 

τις ασφαλιστικές εισφορές) εργατικό δυναμικό. Όπως φανερώνουν οι εκτιμήσεις της 
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Eurostat, ο γηρασκόμενος πληθυσμός θα συνεχίσει να αυξάνεται τα επόμενα χρόνια, 

καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη εξεύρεσης εναλλακτικών λύσεων για την 

χρηματοδότηση και την λειτουργία των ασφαλιστικών συστημάτων, χωρίς να 

υποδαυλιστεί η διαγενεακή αλληλεγγύη63. Η εξεύρεση τέτοιων λύσεων είναι αναγκαία, 

καθώς η γήρανση του πληθυσμού αυξάνει τα κόστη για συνταξιοδότηση και για περίθαλψη 

ενώ η μείωση του εργατικού δυναμικού πιέζει ακόμα περισσότερο τα κρατικά έσοδα αλλά 

και τους ίδιους τους πολίτες (Kohli, 2004; Kohli & Arza, 2011), που καλούνται να 

φορολογηθούν, σε κάποιες περιπτώσεις σε εκτεταμένο βαθμό, χωρίς όμως να λαμβάνουν 

μια σχετικώς αναλογική ανταπόδοση σε επίπεδο κοινωνικής πρόνοιας.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
63 Το κράτος πρόνοιας συνιστά την θεσμοποίηση της διαδικασίας απόδοσης αλληλεγγύης, καθώς αποτελεί 

το εργαλείο μετατροπής της από φιλανθρωπία σε δικαίωμα, σε θεσπισμένη παροχή, ενσωματώνοντάς την 

στο πλαίσιο των κανόνων προστασίας που κατοχυρώνει το νεώτερο κράτος, ώστε να επιτύχει την ασφάλεια 

και την ευημερία του πληθυσμού του. Όμως, εκτός από την αλληλεγγύη ανάμεσα στους πολίτες και τις 

κοινωνικές ομάδες σε μια δεδομένη χρονική περίοδο, δηλαδή μιας συγκεκριμένης γενιάς, υφίσταται και το 

ζήτημα της αλληλεγγύης ανάμεσα σε περισσότερες γενιές. Στο σημείο αυτό, η αναφορά γίνεται στην 

θεσπισμένη διαγενεακή αλληλεγγύη, μέσω του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, και διακρίνεται από την 

ενδοοικογενειακή μορφή διαγενεακής αλληλεγγύης, που έχει χαρακτηριστικά αμοιβαιότητας αλλά δεν 

συνιστά συγκροτημένη και καθολικευμένη παροχή. Συνεπώς, η μεταφορά πόρων από μια γενιά σε μια άλλη 

αποτελεί ένα συμβόλαιο αλληλεγγύης για την προστασία και την διαφύλαξη της αξιοπρέπειας αμφότερων 

των γενεών. Η απόδοση των εγγυήσεων είναι υποχρεωτική και δεσμεύει τους συμβαλλόμενους στη βάση 

δικαιωμάτων, διασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ομαλότητα σε κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό 

επίπεδο, καθώς και την δικαιοσύνη μεταξύ των γενεών. Ενδεικτικά, για την συζήτηση περί των εννοιών που 

σχετίζονται με την διαγενεακή αλληλεγγύη και την δικαιοσύνη και των διάφορων εκφάνσεων που 

λαμβάνουν, βλέπε: Piachaud, Macnicol, Lewis (2009); Tremmel, (2006); Vanhuysse, P. (2014).    
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Διάγραμμα 12: Διάρθρωση πληθυσμού στην ΕΕ-28 το 2014 και πρόβλεψη για το 

2080 

 

Έντονο χρώμα: πρόβλεψη για το 2080 

Διάφανο χρώμα: στοιχεία 2014 

Πηγή: Eurostat (2015), Στοιχεία διαθέσιμα στο: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/File:Population_pyramids,_EU-

28,_2014_and_2080_(%C2%B9)_(%25_of_the_total_population)_YB15.png (Ανάκτηση: 17/11/2016). 

 

Από το παραπάνω διάγραμμα καθίσταται εμφανές ότι τις επόμενες δεκαετίες ο 

εργαζόμενος πληθυσμός στην ΕΕ θα μειωθεί και ο συνταξιοδοτούμενος θα αυξηθεί ακόμα 

περισσότερο. Από το διάγραμμα που παρουσιάζει την εξάρτηση των ηλικιωμένων από τον 

εργαζόμενο πληθυσμό (Διάγραμμα 13) είναι ευδιάκριτο ότι ενώ το 2015 περίπου τέσσερις 

εργαζόμενοι χρηματοδοτούσαν έναν συνταξιούχο, το 2080 μόνο δύο εργαζόμενοι θα 

χρηματοδοτούν έναν συνταξιούχο. Για τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου (Ελλάδα, 

Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία) λιγότεροι από δύο εργαζόμενοι θα χρηματοδοτούν έναν 

συνταξιούχο. Η γήρανση του πληθυσμού έχει άμεσες επιπτώσεις τόσο στην πλευρά των 

δαπανών όσο και σε αυτή των εσόδων του κράτους πρόνοιας, καθώς στην μείωση των 

εσόδων από στην μείωση του εργαζόμενου πληθυσμού προστίθεται η αύξηση των 

δαπανών για συνταξιοδότηση, λόγω της αύξησης του συντάξιμου πληθυσμού, αλλά και η 

ανάγκη για αύξηση των δαπανών υγείας και μακροχρόνιας φροντίδας. Ταυτόχρονα, τα 

στοιχεία αυτά αναδεικνύουν την άμεση αναγκαιότητα μεταρρύθμισης των συστημάτων 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Population_pyramids,_EU-28,_2014_and_2080_(%C2%B9)_(%25_of_the_total_population)_YB15.png
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Population_pyramids,_EU-28,_2014_and_2080_(%C2%B9)_(%25_of_the_total_population)_YB15.png
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Population_pyramids,_EU-28,_2014_and_2080_(%C2%B9)_(%25_of_the_total_population)_YB15.png
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κοινωνικής ασφάλισης ώστε να εξευρεθούν οι απαιτούμενοι πόροι και να συνεχίσουν να 

επιτυγχάνονται οι θεμελιακοί στόχοι τους. Μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση θα 

μπορούσαν να είναι η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, αν και υπάρχουν 

ενστάσεις αναφορικά με την παραγωγικότητα των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων, 

η μείωση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, καθώς και η εξεύρεση πόρων 

χρηματοδότησης από εναλλακτικές πηγές φορολόγησης64. Από την άλλη πλευρά, η 

μονόπλευρη αντιμετώπιση του προβλήματος αποκλειστικά μέσω – συχνά οριζόντιων - 

μειώσεων των δαπανών του κράτους πρόνοιας είναι δεδομένο ότι έχει ήδη οδηγήσει στην 

αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων, της φτώχειας και της περιθωριοποίησης. Είναι 

γεγονός ότι θα πρέπει να εξοικονομηθούν πόροι και το κράτος πρόνοιας να μεταβεί σε μια 

νέα πιο ενεργητική κατάσταση, στην οποία θα μπορέσει να συνδυάσει τις εξειδικευμένες 

ανάγκες με καθολικεύσιμο πρόσημο. Δηλαδή, να διαγνώσει τους τομείς επιμέρους 

παρέμβασης και να επέμβει σε όλες τις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο χωρίς να 

δημιουργεί καταστάσεις στίγματος ή εύνοιας. Μια οριζόντια μείωση συνήθως έχει τα 

αντίστροφα αποτελέσματα από μια περισσότερο στοχευμένη καθολικεύσιμη παρέμβαση 

που θα επιτελεί το καθήκον της απομάκρυνσης του εκάστοτε κινδύνου.  

 

                                                           
64 Η επένδυση σε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και στην καινοτομία από κοινού με την συγκρότηση ενός 

αποτελεσματικού κράτους, που θα απορροφά πόρους από τα κέρδη των εν λόγω επενδύσεων και θα τους 

επανεπενδύει στο κοινωνικό κεφάλαιο, αποτελεί μέθοδος που δύναται να προάγει την κοινωνική ευημερία, 

καθώς χρησιμοποιεί την διατήρηση της οικονομικής ανάπτυξης ως βασικό εργαλείο για την διασφάλιση της 

ευμάρειας του συνόλου του πληθυσμού. Έτσι, η φορολόγηση δεν μετατρέπεται σε αρπακτική πρακτική που 

καταβαραθρώνει το επίπεδο ζωής των πολιτών αλλά χρησιμοποιείται ως μέσον για την βελτίωσή του. 
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Πηγή: Eurostat (2015), Στοιχεία διαθέσιμα στο: 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdde510&plugin=1 

(Ανάκτηση: 11/08/2015).  

 

 

Ε. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση και ο ρόλος του ελλείμματος πολιτικής εμβάθυνσης στην πολιτική 

των κρατών πρόνοιας 

 

Η αναφορά στην σημασία των διαστάσεων της ευρωπαϊκής ενοποίησης στην εφαρμογή 

των επιμέρους πολιτικών των κρατών πρόνοιας πραγματοποιείται καθώς το εγχείρημα της 

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της εγκαθίδρυσης των αντίστοιχων θεσμών, αποτελεί ένα 

από τα κυρίαρχα στοιχεία της μετα-κεϋνσιανής εποχής στην Ευρώπη, με σημαντικές 

επιπτώσεις σε επίπεδο εφαρμογής των πολιτικών των επιμέρους κρατών πρόνοιας ενώ 

ταυτόχρονα οι συγκεκριμένες διεργασίες συνεπικουρούν στο φαινόμενο της κρίσης και 

της αναμόρφωσης της παραδοσιακής μορφής τους.  

 

Είναι γεγονός ότι η διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης και οι κατευθύνσεις πολιτικής 

που χαράσσονται από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς επηρεάζουν και επικαθορίζουν σε 

μεγάλο βαθμό τις πολιτικές των επιμέρους κρατών πρόνοιας. Είναι επίσης γεγονός ότι η 

κοινωνική πολιτική εφαρμόζεται μέσα σε ένα πολύπλοκο πλαίσιο όπου τίθενται αρκετοί 
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Ευρώπη
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περιορισμοί στην υλοποίησή της. Εν προκειμένω, παρότι η κοινωνική πολιτική 

εφαρμόζεται κυρίως σε εθνικό επίπεδο, τα εθνικά κράτη πρόνοιας στην ουσία βρίσκονται 

ενσωματωμένα στο πολυεπίπεδο και πολύπλοκο ευρωπαϊκό σύστημα διακυβέρνησης. 

Αυτό το σύστημα, κυρίως λόγω της μονοδιάστατης νομισματικής ενοποίησης, αποσπά 

μέρος της εθνικής κυριαρχίας των κρατών-μελών και εμμέσως μπορεί να επηρεάσει τον 

τρόπο άσκησης της κοινωνικής πολιτικής. Η κατάσταση αυτή έχει ονομαστεί από 

αρκετούς μελετητές ως ένα πλαίσιο ημι-κυριάρχων (semi-sovereign) κρατών πρόνοιας65 

(Falkner, 2010; Ferrera, 2005; Hemerijck, 2006; Leibfried & Pierson, 2000; Rhodes, 1998).  

 

Όπως γίνεται κατανοητό, η αυτονομία των εθνικών κοινωνικών αλλά και οικονομικών 

πολιτικών έχει υποστεί αρκετούς περιορισμούς και επικαθορίζεται συχνά με έλλειμμα 

νομιμοποίησης, λόγω της μονόπλευρης προώθησης της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Αυτή 

συνίσταται στην εστίαση σε μέτρα μακροοικονομικής πολιτικής που αποσκοπούν στην 

περιχαράκωση της Ενιαίας Αγοράς μέσω της διασφάλισης της σταθερότητας των τιμών, 

της δημοσιονομικής σταθερότητας και της οικονομικής απελευθέρωσης (Scharpf, 2004; 

2010). Παρότι υπήρξαν και υπάρχουν πρωτοβουλίες για την προώθηση της κοινωνικής 

πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο (Στρατηγική της Λισαβόνας, Ευρώπη 2020), η έκτασή 

τους παρέμεινε ελάχιστη σε σύγκριση με την οικονομική πολιτική. Ως εκ τούτου, τόσο η 

αποτελεσματικότητα των πολιτικών αυτών όσο και οι δημοσιονομικοί περιορισμοί που 

συμπιέζουν τις εθνικές κοινωνικές πολιτικές, δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν τις 

εντεινόμενες κοινωνικές ανισότητες. Η προώθηση ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης 

μπορεί να επέφερε κάποια θετικά αποτελέσματα αναφορικά με την ένταξη στην αγορά 

εργασίας όμως, όπως διαφαίνεται και θα αναλυθεί ενδελεχώς σε επόμενα κεφάλαια, οι 

ανισορροπίες τόσο μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωζώνης όσο και μεταξύ των 

επιμέρους πολιτικών, εντείνουν τα κοινωνικά προβλήματα δημιουργώντας ενίοτε μια 

επίπλαστη κατάσταση ένταξης στην αγορά εργασίας.   

                                                           
65 Στο πλαίσιο αυτό, ο Rhodes (1998: 43-45) αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή παραγωγή κοινωνικής πολιτικής 

ανάμεσα στα ημι-κυρίαρχα κράτη εμφανίζει τα εξής χαρακτηριστικά: α) H κοινή λήψη των αποφάσεων 

επικαθορίζεται από έναν σύνθετο συνδυασμό εθνικών συμφερόντων, ιδεολογικών αναφορών και πρακτικής 

εφαρμογής, β) δημιουργείται ένα δίκτυο πολιτικής πέραν το εθνικού κράτους, γ) δημιουργείται ένα 

καθεστώς-μοντέλο εφαρμογής κοινωνικής πολιτικής που πλέον δεν ελέγχεται πλήρως από τα κράτη μέλη 

και δ) μειώνεται η αυτονομία της κοινωνικής πολιτικής των κρατών μελών μέσω της ικανοποίησης των 

απαιτήσεων της αγοράς. 
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Η ανισορροπία της Ευρωπαϊκής διαδικασίας εμβάθυνσης συχνά αναφέρεται και ως 

θεσμική ασυμμετρία μεταξύ της στόχευσης της κοινωνικής συνοχής σε Ευρωπαϊκό 

επίπεδο και του θεσμικού πλαισίου της Ενιαίας Αγοράς, που επικεντρώνεται κυρίως στην 

διατήρηση της σταθερότητας των τιμών, της δημοσιονομικής σταθερότητας και της 

απομάκρυνσης οποιωνδήποτε εμποδίων τίθενται στην ελεύθερη δραστηριότητα των 

ατόμων και της επιχειρηματικότητας (Ferrera, 2005a; Scharpf, 2010). Αυτό το δίπολο 

προκύπτει από μια εγγενή αντινομία του εγχειρήματος της ευρωπαϊκής ενοποίησης που 

δεν αντιμετωπίστηκε συνεκτικά. Η εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ενοποίησης εστιάστηκε 

στην νομισματική πολιτική και στην προώθηση του ανοίγματος της αγοράς, μέσω της 

απομάκρυνσης των εμποδίων που τα εθνικά κράτη είχαν θέσει για να προστατεύσουν τις 

εσωτερικές αγορές και τους πολίτες τους. Έτσι, δημιουργήθηκε μια ενιαία αγορά με 

ελευθερία κίνησης κεφαλαίου και προσώπων και με κοινή νομισματική πολιτική. Από την 

άλλη πλευρά όμως, τα εθνικά κράτη πρόνοιας διατηρούνταν και θεωρήθηκε ότι θα 

ενισχύονταν από την οικονομική ευημερία που θα προέκυπτε από την δημιουργία της 

Ενιαίας Αγοράς. Η αρμοδιότητα όμως για τις πολιτικές των κρατών πρόνοιας παρέμενε 

κατά κύριο λόγο στα εθνικά κράτη66. Από την μια πλευρά, λοιπόν, δημιουργήθηκε μια 

κοινή ευρωπαϊκή πολιτική της Ενιαίας Αγοράς και από την άλλη, η κοινωνική πολιτική 

διατηρούσε τον εθνοκρατικό χαρακτήρα της. Η αντινομία αυτή όμως δεν μπορούσε να 

διατηρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς συγκεκριμένες επιπτώσεις σε κάποια από 

τις δύο πλευρές, διότι η ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων και προσώπων και η ασύμμετρη 

ανταγωνιστικότητα ανάμεσα στα κράτη μέλη κατέστησαν σαφές ότι το εθνικό κράτος δεν 

μπορεί να διατηρήσει ανεπηρέαστες τις πολιτικές κοινωνικής προστασίας, ιδίως όταν 

                                                           
66 Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι η στρατηγική της Λισαβόνας καθώς και η στρατηγική «Ευρώπη 

2020», προώθησαν ένα σύνολο πολιτικών που στόχευαν στην επένδυση στο κοινωνικό κεφάλαιο, 

προσπαθώντας ταυτόχρονα να διατηρήσουν μια στοιχειώδη ισορροπία μεταξύ της ευελιξίας της εργασίας 

και της παροχής κοινωνικής ασφάλειας. Στην πράξη όμως, η στρατηγική της Λισαβόνας δεν πέτυχε τους 

στόχους της μείωσης των ανισοτήτων και της κοινωνικής ενσωμάτωσης παρότι στην αρχή φάνηκε να 

επιτυγχάνει μια αύξηση των δεικτών απασχόλησης. Μια απασχόληση όμως που δεν ανταποκρινόταν πλήρως 

στους θεμελιώδεις στόχους της έννοιας της εργασίας, που είναι η χειραφέτηση του ατόμου και η προσωπική 

του ευημερία μέσα στο πλαίσιο μιας πραγματοποιούμενης κοινωνικής ευημερίας. Εν συνεχεία, η οικονομική 

κρίση που ξέσπασε, επέτεινε τα κοινωνικά προβλήματα και έθεσε τεράστιες και ίσως ανέφικτες προοπτικές 

για την στρατηγική Ευρώπη 2020, με το υφιστάμενο πλαίσιο. Το βέβαιο είναι ότι αυτές οι στρατηγικές δεν 

εκφεύγουν από την θεμελιώδη αντινομία που αντιμετωπίζει το σύστημα της Ευρωπαϊκής ενοποίησης και 

που δυσχεραίνει την εφαρμογή κοινωνικής πολιτικής τόσο σε εθνικό όσο και σε υπερεθνικό επίπεδο.   
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αντιμετωπίζει μεγάλα οικονομικά προβλήματα, όπως αυτά που επέφερε η κρίση στις χώρες 

της περιφέρειας, καθώς και προβλήματα ανταγωνιστικότητας, ανάπτυξης και 

αποτελεσματικότητας της διακυβέρνησης.    

 

Η συγκεκριμένη αντινομία οδήγησε σε τεράστιες αντιθέσεις ανάμεσα στα επιμέρους 

κράτη της Ευρωζώνης, καθώς κάποια, όπως η Γερμανία, ενίσχυσαν το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα που διέθεταν ενώ κάποια άλλα, όπως οι χώρες του Νότου, αντιμετώπισαν 

τεράστια ανταγωνιστικά και οικονομικά προβλήματα και χρειάστηκαν επιπλέον 

χρηματοδότηση. Ο τρόπος εφαρμογής όμως ενός συγκεκριμένου δόγματος πολιτικής που 

οδηγεί στην λιτότητα, ώστε να διατηρήσει την σταθερότητα των τιμών και να μην αυξηθεί 

ο πληθωρισμός, οδήγησε σε περεταίρω κοινωνικές ανισότητες και σε ανάσχεση των 

πολιτικών των κρατών πρόνοιας στην περιφέρεια της Ευρωζώνης. Ταυτόχρονα, η 

διάκριση ανάμεσα στις χώρες του πυρήνα και σε αυτές της περιφέρειας αυτόματα 

απομακρύνει την ίδια την Ευρώπη από τους θεμελιώδεις σκοπούς της και συνάμα, λόγω 

του δόγματος της δημοσιονομικής πειθαρχίας, θέτει ανυπέρβλητους περιορισμούς στις 

εθνικές κοινωνικές πολιτικές. Στην ουσία, πρόκειται για την διάκριση ανάμεσα σε Βορρά 

και Νότο, ανάμεσα σε δανειζόμενα και δανείζοντα κράτη, με τα δανειζόμενα να 

επιδέχονται σοβαρές κυρώσεις, περιορισμούς και ελέγχους67. Την ίδια στιγμή, το κράτος 

χρησιμοποιείται σαν εργαλείο για την διάσωση του χρηματοπιστωτικού τομέα ενώ δεν 

δύναται πλέον να επέμβει δραστικά στο επίπεδο της κοινωνικής πρόνοιας. Όπως αναφέρει 

γλαφυρά ο Beck (2013: 30), «εφαρμόζεται κρατικός σοσιαλισμός για τους πλούσιους και 

για τις τράπεζες, νεοφιλελευθερισμός για τα μεσαία στρώματα και τους φτωχούς».  

 

Όλοι οι παραπάνω περιορισμοί συμπιέζουν τις εθνικές κοινωνικές πολιτικές, ιδίως στις 

υπο-επιτήρηση ή οικονομικώς προβληματικές χώρες, επιβάλλοντας την εφαρμογή της 

λιτότητας ως βασικό εργαλείο διατήρησης της οικονομικής σταθερότητας. Η λιτότητα 

                                                           
67 Ο ιδιόμορφος εθνοκεντρισμός της Γερμανίας που συχνά θέτει εκβιαστικά τις κατευθύνσεις τις ευρωπαϊκής 

πολιτικής σύμφωνα με τα συμφέροντά της και πάνω από τις αξίες της αλληλεγγύης και της κοινωνικής 

συνοχής, οδεύει την Ευρώπη εκτός των θεμελιωδών στόχων της και καθιστά την λιτότητα ως μονόδρομο 

που πρέπει να ακολουθήσουν – με τιμωρητικό τρόπο – οι χώρες της περιφέρειας. Το υπόδειγμα της 

προτεραιότητας στη διατήρηση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος τίθεται υπεράνω των 

ανθρωπιστικών και κοινωνικών αξιών που αναφέρονται σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, με αποτέλεσμα 

αυτοί να αποξενώνονται από το εγχείρημα της ΕΕ και να προσφεύγουν σε ακραίες πολιτικές λύσεις. 
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όμως αυτή δεν οδηγεί σε κοινωνική σταθερότητα, καθώς αποσπά οριστικά το δίχτυ 

προστασίας των εθνικών κοινωνικών πολιτικών και δεν διαθέτει αντιστοιχούμενες 

εφεδρείες σε υπερεθνικό επίπεδο, υποκύπτοντας στο κοντόφθαλμο δόγμα της 

δημοσιονομικής πειθαρχίας και σε αυτό του εθνοκεντρισμού, που δεν επιτρέπουν να 

υιοθετηθούν βιώσιμες λύσεις για την διατήρηση της οικονομικής σταθεροποίησης και 

συνακόλουθα της κοινωνικής συνοχής, όπως θα μπορούσαν να είναι τα ευρωομόλογα. Η 

διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας είναι σημαντική αλλά κρίνεται επιτυχημένη 

μόνο όταν εφαρμόζεται με τρόπο ώστε να επιφέρει θετικά αποτελέσματα στις κοινωνίες 

και όχι ως μέτρο συνεχιζόμενης ύφεσης που καταρρακώνει την εθνική αξιοπρέπεια των 

χρεωμένων κρατών και δημιουργεί ή διευρύνει τις διακρίσεις ανάμεσα στα κράτη μέλη 

αλλά και εντός των κοινωνιών τους. Συνεπώς, το αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι 

η μείωση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους πολιτικούς θεσμούς (εθνικούς και 

υπερεθνικούς) (Fligstein, 2008), στην ίδια την δημοκρατία δηλαδή, που πλήττεται σφοδρά, 

καθώς η ΕΕ φαντάζει σταδιακά να απομακρύνεται από τους κοινωνικούς στόχους της, 

λόγω των ανισορροπιών εμβάθυνσης, του δημοκρατικού ελλείμματος που προκύπτει και 

της έλλειψης αντισταθμίσεων κοινωνικής πολιτικής. Γιατί, όπως αναφέρει η Schnapper 

(2007), το κράτος πρόνοιας συγκροτεί ένα εγγενές δυναμικό της δημοκρατίας, που 

ικανοποιώντας κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες των πολιτών, προάγει την αυτονομία 

τους. Αντιθέτως, όταν δεν πραγματοποιεί αυτόν τον στόχο φαίνεται να οδηγεί στην 

αμφισβήτηση των ίδιων των θεμελιωδών συστατικών του, άρα και της δημοκρατίας.  

 

2.3.2 Αποτίμηση των διαστάσεων της κρίσης του κράτους πρόνοιας στη μετα-κεϋνσιανή 

εποχή 

 

Οι περιορισμοί και οι νέες προκλήσεις που αναλύθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο 

οδήγησαν στην σταδιακή επαναφορά του κοινωνικού ζητήματος παρότι είχε διαφανεί ότι 

τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες αυτό μπορούσε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά 

από τα κράτη πρόνοιας. Η επαναφορά του κοινωνικού ζητήματος πραγματοποιήθηκε 

αφενός διότι η ανεργία έλαβε αυξητικές διαστάσεις κατά την συγκεκριμένη περίοδο, λόγω 

της αδυναμίας απορρόφησης του εργατικού δυναμικού σε μορφές πλήρους απασχόλησης, 

και αφετέρου διότι οι περιορισμοί που έθεσε ο παγκόσμιος και περιφερειακός οικονομικός 
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ανταγωνισμός, η τεχνολογική πρόοδος και η αναμόρφωση των αγορών εργασίας, 

δημιούργησαν νέα κοινωνικά προβλήματα-κινδύνους και περιόρισαν τα κρατικά έσοδα. 

Ταυτόχρονα, η εισαγωγή και επέκταση των μη τυπικών μορφών απασχόλησης, με σκοπό 

την αντιμετώπιση της μείωσης της προσφοράς εργασίας, την ίδια στιγμή που η ζήτηση για 

κοινωνικές υπηρεσίες αυξανόταν, διεύρυνε τα κενά κοινωνικής προστασίας, καθώς το 

κράτος πρόνοιας με δυσκολία μπορούσε πλέον αφενός να χρηματοδοτηθεί και αφετέρου 

να καλύψει όλες τις νέες ανάγκες μέσω των παραδοσιακών μορφών κοινωνικής 

προστασίας.  

Συνεπώς, οι συνθήκες που επέβαλλαν την αναγκαιότητα μετασχηματισμού των κρατών 

πρόνοιας οδηγούν αρκετούς μελετητές να αναφερθούν σε κρίση του κράτους πρόνοιας ενώ 

άλλοι υποστηρίζουν ότι πραγματοποιείται αναμόρφωση68 και όχι απαραίτητα κρίση με την 

αρνητική έννοια, κατά την μετα-κεϋνσιανή περίοδο. Επιπροσθέτα στις προσεγγίσεις περί 

της κρίσης του κράτους πρόνοιας, θα μπορούσε να αναφερθεί ότι αυτή συχνά αναφέρεται 

ως τμήμα της κρίσης του δημοκρατικού καπιταλισμού, ήτοι μια κρίση που εκτός από τον 

περιορισμό των δικαιωμάτων οδηγεί στην μείωση των παραγόντων που προάγουν τον 

εξανθρωπισμό του καπιταλισμού, μια στόχευση που αποτέλεσε πρόταγμα για τη νέα εποχή 

μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, διαμέσου της οικοδόμησης του κράτους πρόνοιας. Η 

μετα-κεϋνσιανή εποχή συνιστά μια κατάσταση κρίσης του δημοκρατικού καπιταλισμού 

από την στιγμή που ο βασικός μηχανισμός – το κράτος πρόνοιας - που διασφάλιζε την 

εξισορρόπηση του καπιταλισμού και της κοινωνικώς ευημερούσας δημοκρατίας βρίσκεται 

σε διαδικασία αμφισβήτησης, καθώς αδυνατεί να επιτελέσει τους θεμελιώδεις στόχους 

του. Στο πλαίσιο αυτό, ο Streeck (2014) επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη διαδικασία έχει 

έναν συνεχόμενο και παρατεινόμενο χαρακτήρα, ξεκινώντας από την δεκαετία του 1970 

όπου ολοκληρώνεται η περίοδος που το κράτος διασφάλιζε την εξισορρόπηση μεταξύ 

                                                           
68 Παρά τις διαφορετικές οπτικές για την διασάφηση της κρίσης του κράτους πρόνοιας, η ουσία του 

ζητήματος δεν πρέπει να αποκλίνει από την παραδοχή ότι υφίσταται μια διαδικασία μεταβολών, από ένα 

συγκεκριμένο σημείο καμπής κι έπειτα (δεκαετία 1970), οι οποίες είναι κρίσιμες για την ίδια την φύση του 

κράτους πρόνοιας. Επομένως, πρέπει να μας απασχολεί περισσότερο αν αυτό το γεγονός συνεπάγεται 

μεταβολή στις αξίες και τους θεμελιώδεις στόχους του ή αν οι όποιες μεταβολές και ανακατατάξεις 

αποτελούν απλώς λειτουργικό ζήτημα που δεν επηρεάζει θεμελιακά τις αξίες του. Σε κάθε περίπτωση όμως, 

είτε αποδεχόμαστε την έννοια της κρίσης ή αυτή της μεταβολής-αναδιοργάνωσης, δεν αλλάζει η ουσία των 

διαδικασιών που θέτουν σε αμφισβήτηση το παραδοσιακό κράτος πρόνοιας και προκρίνουν πιθανές 

εναλλακτικές είτε για την βιώσιμη διατήρησή του με μια νέα μορφή είτε για τον περαιτέρω περιορισμό του. 
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κοινωνικής ζωής και οικονομίας και συνεχίζοντας μέχρι σήμερα με την σταδιακή – συχνά 

αργή αλλά στοχευμένη - αποδόμηση των θεσμών, όπως το κράτος πρόνοιας.  

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η συζήτηση για την κρίση του κράτους πρόνοιας δεν είναι 

νεοπαγής. Ήδη από την δεκαετία του 1970, έχει ξεκινήσει μια εκτεταμένη διατύπωση 

διαφορετικών απόψεων αναφορικά με τον ρόλο του κράτους εν μέσω των νέων 

σχηματιζόμενων οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών. Οι κοινωνικο-οικονομικοί 

μετασχηματισμοί έχουν στρέψει αρκετούς στην υποστήριξη της άποψης ότι το κράτος 

πρόνοιας έχει περιέλθει σε μια διαδικασία περιστολής του εύρους των λειτουργιών του και 

της ουσιαστικής παρέμβασής του για την καταπολέμηση των κοινωνικών προβλημάτων69. 

Ταυτόχρονα, άλλες προσεγγίσεις70 καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το κράτος πρόνοιας 

δεν έχει περιέλθει σε κρίση αλλά απλώς αλλάζει, μετασχηματίζεται, ως προς την μορφή 

των εφαρμοζόμενων πολιτικών, σε γενικές γραμμές όμως διατηρείται από πλευράς ύψους 

των δαπανών, παρά τις όποιες οικονομικές πιέσεις υφίσταται. Εντούτοις, το ερώτημα στο 

οποίο δεν απαντούν οι συγκεκριμένες προσεγγίσεις αφορά την έκταση και την μορφή των 

κοινωνικών προβλημάτων, της ανεργίας, της φτώχειας και της ανισότητας, που φαίνονται 

σταδιακά να διευρύνονται και να μην αντιμετωπίζονται από το κράτος πρόνοιας.  

                                                           
69 Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 εκφράζονταν ανησυχίες για την κρίση στην οποία έχει περιέλθει 

το κράτος πρόνοιας. Θα πρέπει όμως να σημειώσουμε ότι η έμφαση, ως προς τις αιτίες, φαίνεται να δίνεται 

σε διαφορετικές παραμέτρους. Επί παραδείγματι, οι εκθέσεις του ΟΟΣΑ του 1981 και του 1985 αποδέχονται 

την κρίση του κράτους πρόνοιας στην Ευρώπη και την αποδίδουν στην οικονομική επιβράδυνση. 

Θεωρητικοί μαρξιστικής προέλευσης, όπως ο O’ Connor (1977) και ο Offe (1984), την αποδίδουν στην 

δημοσιονομική κρίση του καπιταλιστικού κράτους που προκαλείται από την επέκταση των μονοπωλίων ενώ 

κατά την δεκαετία του 1990 αρκετοί μελετητές ανέδειξαν την οικονομική διεθνοποίηση ως τον βασικό 

παράγοντα που θέτει προσκόμματα στην βιωσιμότητα του παραδοσιακού κράτους πρόνοιας (Boyer & 

Drache, 1996; Rhodes, 1996) και κάποιοι, όπως ο Giddens (1998), πρότειναν την ενίσχυση της κοινωνίας 

των πολιτών και την ενεργοποίηση του πολίτη και της ατομικής υπευθυνότητας ως αντιστάθμισμα της 

αναγκαίας μείωσης της κρατικής παρέμβασης. Ταυτόχρονα, αρκετές μελέτες, εδώ και περίπου δύο δεκαετίες, 

δίνουν έμφαση στην δημογραφική αλλαγή που συντελείται λόγω της γήρανσης του πληθυσμού στον 

αναπτυγμένο κόσμο, η οποία θέτει ζητήματα βιωσιμότητας στα κράτη πρόνοιας (World Bank, 1994, OECD, 

1996; 2013; Castles, 2002). Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους, είναι γεγονός ότι η αλλαγή του 

μεταπολεμικού βιομηχανικού μοντέλου παραγωγής και η ανικανότητα του μηχανιστικού μοντέλου παροχής 

αλληλεγγύης να ανταπεξέλθει στις αυξανόμενες απαιτήσεις την ίδια στιγμή που μειώνονται οι πόροι του, το 

οδηγούν αναπόφευκτα σε μια συνεχιζόμενη κρίση που καλείται να αντιμετωπίσει μετά το τέλος της ραγδαίας 

οικονομικής ανάπτυξης στην μεταπολεμική περίοδο. Η κρίση αυτή όμως, όπως αναφέρει ο Rosanvallon 

(2003), δεν είναι σταθερή αλλά εξελίσσεται συνεχώς, συνθέτοντας όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία, με 

αποτέλεσμα την αμφισβήτηση των αρχών της αλληλεγγύης και των κοινωνικών δικαιωμάτων που αποτελούν 

πυρήνα των συγκροτητικών στοιχείων του κράτους πρόνοιας.  
70 Βλέπε ενδεικτικά: Pierson, 1991; 1994; 1996; 1998; Castles, 2002; Σακελλαρόπουλος, 2011. 
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Παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις71 και τα μεθοδολογικά και επιστημολογικά 

προβλήματα που έχουν διαπιστωθεί σε διάφορες αναλύσεις, είναι γεγονός ότι κατά την 

περίοδο της κρίσης ή του μετασχηματισμού του κράτους πρόνοιας, αμφισβητήθηκε ο 

ρόλος του κρατικού παρεμβατισμού, λόγω της αναντιστοιχίας αποτελεσματικότητας και 

κόστους των πολιτικών, που οδήγησε σε αύξηση του δημόσιου χρέους και του 

πληθωρισμού (Boyer & Mistral, 1983). Στην ουσία, πρόκειται για μια κατάσταση κατά την 

οποία το κράτος πρόνοιας εμφανίζει αδυναμία υπέρβασης των αναγκών και των κινδύνων 

για τους πολίτες. Εντούτοις, δεν αποτελεί ζήτημα με αμιγώς οικονομική διάσταση, αν και 

ο οικονομικός παράγοντας διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο, αλλά εμφορείται από 

πολυδιάστατους και αλληλοσυσχετιζόμενους παράγοντες που σχετίζονται με την 

αντίληψη για τον ρόλο, την έκταση και τις επιπτώσεις της κρατικής παρέμβασης.  

Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις, θα μπορούσαμε να διακρίνουμε μεταξύ των 

κοινωνικο-οικονομικών παραγόντων, που οδηγούν στον μετασχηματισμό των πολιτικών 

του κράτους πρόνοιας, και στην επιρροή της αντίληψης περί του περιορισμού της κρατικής 

παρέμβασης, τόσο στον οικονομικό όσο και στον κοινωνικό τομέα, η οποία συνέβαλε 

καθοριστικά στην αμφισβήτηση του κράτους πρόνοιας. Οι κοινωνικο-οικονομικοί 

παράγοντες, περιλαμβάνουν τις δομικές αναπροσαρμογές στην αγορά εργασίας, στο 

μοντέλο παραγωγής, στους κοινωνικούς ρόλους και στους οικονομικούς παράγοντες της 

παγκοσμιοποίησης, που ενεργοποίησαν τόσο χρηματοδοτικές πιέσεις όσο και κενά 

προστασίας, λόγω της εμφάνισης νέων κοινωνικών κινδύνων. Από την άλλη πλευρά, το 

δόγμα του περιορισμού του κρατικού παρεμβατισμού που χαρακτηρίζει την μετα-

κεϋνσιανή περίοδο, υποστήριξε την υποβάθμιση του κράτους στον ρόλο του 

διαμεσολαβητή, ήτοι στην εγγύηση των προϋποθέσεων κατά τις οποίες το άτομο θα είναι 

ελεύθερο να δράσει, συρρικνώνοντας τόσο τον ρόλο του στην οικονομία όσο και την 

                                                           
71 Ενδεικτικά, η επονομαζόμενη νεοφιλελεύθερη προσέγγιση αντιλαμβάνεται την κρίση του κράτους 

πρόνοιας ως αμιγώς οικονομική κρίση, με το κράτος να αποτελεί την βασικότερη αιτία εκδήλωσής της, 

καθώς αποτελεί την προσωποποίηση της υπερβολικής διεύρυνσης του κρατικού μηχανισμού σε σημείο που 

υποδαυλίζει την ιδιωτική πρωτοβουλία και γι’ αυτόν τον λόγω είναι απαραίτητος ο περιορισμός του (βλέπε 

ενδεικτικά: Buchanan & Wagner, 1977; Mishra, 1985). Από την άλλη πλευρά, οι μαρξιστικές προσεγγίσεις 

αντιλαμβάνονται την κρίση του κράτους πρόνοιας ως ένα ενδογενές χαρακτηριστικό του καπιταλιστικού 

συστήματος που δημιουργεί κρίσεις, ώστε να προκληθούν ωφέλειες προς το κεφάλαιο, καταλήγοντας στον 

περαιτέρω περιορισμό των κοινωνικών δικαιωμάτων, στην αύξηση της ανισότητας και της εκμετάλλευσης 

του εργατικού δυναμικού (Cockburn, 1977; Ferguson, Lavalette & Mooney, 2002; Offe, 1984).  
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σημασία της παρέμβασης του κράτους πρόνοιας για την κοινωνική ισορροπία και την 

αντιμετώπιση της αβεβαιότητας.  

Οι προαναφερθέντες μετασχηματισμοί, είτε έχουν οικονομικό είτε κοινωνικό χαρακτήρα, 

μετεξέλιξαν την έννοια του κινδύνου, με συνέπεια η παραδοσιακή μορφή του κράτους 

πρόνοιας, ως εγγυητή της διασφάλισης του συνόλου της κοινωνίας από τους κινδύνους, να 

τεθεί σε διαδικασία αναπροσαρμογής και κρίσης. Τα διαθέσιμα στοιχεία φανερώνουν μια 

μετάβαση τόσο της έννοιας του κινδύνου και της διασφάλισης όσο και της αντίληψης του 

ρόλου της παρέμβασης του κράτους πρόνοιας. Η επέκταση του κράτους πρόνοιας κατά 

την περίοδο της κεϋνσιανής συναίνεσης εστιάστηκε σε μια προσπάθεια κοινωνικοποίησης 

των κινδύνων αλλά και της υπευθυνότητας για την αντιμετώπισή τους, ως έκφραση της 

αλληλεγγύης. Έτσι, ο χαρακτήρας του κράτους πρόνοιας έτεινε προς μια ενιαία και 

καθολική μορφή εμφορούμενη από την σταθερότητα των κοινωνικών προτύπων και των 

κινδύνων που χαρακτήριζαν την περίοδο της κεϋνσιανής συναίνεσης, όπου η βιομηχανική 

παραγωγή επεκτεινόταν, ενώ η διεύρυνσή του διευκολύνθηκε από την οικονομική 

ανάπτυξη που βασιζόταν στον προστατευτισμό. Ως εκ τούτου, η αβεβαιότητα μετριαζόταν 

μέσω της καθολικής παρέμβασης του κράτους πρόνοιας για την αντιμετώπιση – σχετικώς 

- ενιαίων κοινωνικών κινδύνων και αναγκών, υπερβαίνοντας την ατομική υπευθυνότητα 

και θέτοντάς την στην υπηρεσία του συλλογικού συμφέροντος για την επίτευξη της 

κοινωνικής ευημερίας και τον μετριασμό των ανισοτήτων. Σε αντίθεση με όλα τα 

παραπάνω, κατά την μετα-κεϋνσιανή περίοδο οι μετασχηματισμοί σε οικονομικό (όπως 

διεθνοποίηση κεφαλαιακής κίνησης, ψηφιοποίηση) και κοινωνικό επίπεδο (όπως 

αποδόμηση της παραδοσιακής οικογένειας, δημογραφική γήρανση) οδηγούν στην 

εμφάνιση νέων κοινωνικών κινδύνων που έχουν πιο ατομικοποιημένα χαρακτηριστικά και 

εκφεύγουν από τον παραδοσιακή μορφή του ενοποιημένου κοινωνικού κινδύνου. 

Συνεπώς, διαμορφώνεται μια διαφορετική σχέση του ατόμου με το κράτος, ως προς την 

διαχείριση της κοινωνικής προστασίας, η οποία ενισχύει την ατομική ευθύνη και μειώνει 

την ευχέρεια συλλογικής παρέμβασης, αυξάνοντας ταυτόχρονα και την επιρροή των 

οικονομικών παραγόντων στην λήψη των πολιτικών αποφάσεων. Η μείωση της επιρροής 

των εργατικών συνδικάτων, η μείωση της προσφοράς εργασίας και η υποαπασχόληση, η 

δημογραφική γήρανση και η αύξηση του προσδόκιμου ζωής, από κοινού με την δυσχέρεια 

στην εξεύρεση πόρων, λόγω της πίεσης που δημιουργείται από την ανακατανομή της 
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οικονομικής δυναμικής του κεφαλαίου, αποτελούν παράγοντες που οδηγούν στην κρίση 

του κράτους πρόνοιας και της κοινωνίας της ασφάλισης με τους όρους που αυτή 

αναπτύχθηκε τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες.  

Προκύπτει λοιπόν ότι από την δεκαετία του 1970 κι έπειτα το κράτος πρόνοιας στην 

Ευρώπη τέθηκε σε αμφισβήτηση. Η αναγκαιότητα να εξεύρει εναλλακτικές λύσεις ώστε 

να ανταποκριθεί στα αυξανόμενα κόστη για στην εφαρμογή των επιμέρους κοινωνικών 

πολιτικών είναι περισσότερο από επιτακτική. Ταυτόχρονα, η διαδικασία της 

χρηματιστικοποίησης που επέτρεψε την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης αλλά και οι 

περιορισμοί που τίθενται από διεθνικούς παράγοντες, όπως το πλαίσιο της Ευρωζώνης, 

δεν επιτρέπουν τον δανεισμό με τα κριτήρια του παρελθόντος ενώ το ενιαίο νόμισμα 

εξαρτά την λειτουργία του από την παραγωγικότητα της οικονομίας. Το στοιχείο αυτό 

αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα για την εσωτερική υποτίμηση, που στην 

πραγματικότητα αποτελεί υποτίμηση του παραγωγικού δυναμικού, στην οποία έχουν 

υποβληθεί τα κράτη-μέλη της περιφέρειας της Ευρωζώνης.  

Ταυτόχρονα όμως, οι παράγοντες της κρίσης του κράτους πρόνοιας ανέδειξαν ότι το 

κεϋνσιανό μοντέλο έφτασε στα όριά του. Παρότι είναι ευδιάκριτο ότι οι απόψεις για την 

υπέρβαση των υφιστάμενων και διευρυνόμενων προβλημάτων βιωσιμότητας και 

αποτελεσματικότητας των δομών κοινωνικής προστασίας, μέσω της δόμησης ενός νέου 

θεσμικού υποδείγματος, διίστανται, το βέβαιο είναι ότι η κλασσική μορφή του κράτους 

πρόνοιας, όπως αναπτύχθηκε κατά την διάρκεια της κεϋνσιανής συναίνεσης, δεν μπορεί 

να ανταποκριθεί στα σημερινά δεδομένα. Η στόχευση της νέας πορείας όμως δεν πρέπει 

να εκφεύγει των θεμελιωδών αξιών γιατί έτσι ακυρώνονται οι απαραίτητες προϋποθέσεις 

διατήρησης της ίδιας της δημοκρατίας, μέσω της διάρρηξης της κοινωνικής συνοχής.   
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2.4. Η πολυδιάστατη κρίση του 2008 και οι επιμέρους προεκτάσεις της σε Ελλάδα και 

Ευρωζώνη: Μια διαδικασία έντασης των πιέσεων προς το κράτος πρόνοιας 

 

Στο παρόν κεφάλαιο, αφενός θα πραγματοποιηθεί μια προσπάθεια ανάλυσης των αιτιών 

της μεγάλης παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, ώστε να εξεταστεί ο ρόλος του 

κράτους τόσο σαν παράγοντας εκδήλωσής της όσο και σαν αντισταθμιστικός πυλώνας και 

αφετέρου θα μελετηθεί η επέκταση της κρίσης σε επίπεδο Ευρωζώνης, με σκοπό να 

αναφερθούν οι βαθύτερες δυσλειτουργίες του εγχειρήματος της ενιαίας αγοράς, καθώς και 

οι συνακόλουθες επιπτώσεις στα κράτη πρόνοιας χωρών με εγγενείς αδυναμίες, όπως η 

Ελλάδα. Αυτές οι δυσλειτουργίες, σε μεγάλο βαθμό, επηρεάζουν την χρηματοδοτική 

ικανότητα των κρατών μελών, με αποτέλεσμα την πρόκληση άμεσων αρνητικών 

επιπτώσεων σε επίπεδο δημοσίων πολιτικών αφού θέτουν περιορισμούς στην άσκηση της 

δημοσιονομικής πολιτικής. Όλα αυτά τα δεδομένα συντείνουν στην αμφισβήτηση του 

κράτους πρόνοιας με την προβληματική να επικεντρώνεται στην αναζήτηση ενός νέου 

ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει το κράτος ώστε να διασφαλίσει τόσο την κοινωνική 

συνοχή όσο και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς μέσα στα δεδομένα της μετα-

κεϋνσιανής εποχής, όπως έχουν αναλυθεί στα προηγούμενα κεφάλαια.   

Είναι έκδηλο ότι η παγκόσμια οικονομική κρίση των τελευταίων ετών έχει επιφέρει 

εκτεταμένες αρνητικές κοινωνικές επιπτώσεις σε αρκετές εθνικές οικονομίες, οι οποίες 

παρουσιάστηκαν πιο ευάλωτες στους νεοεμφανιζόμενους κινδύνους, θέτοντας έτσι 

τεράστιες προκλήσεις στα κράτη πρόνοιας. Κάποιες από τις βασικότερες άμεσες 

επιπτώσεις της κρίσης ήταν η μείωση της οικονομικής δραστηριότητας, των επενδύσεων 

και της κατανάλωσης μαζί με την κατακόρυφη αύξηση της ανεργίας σε αρκετές χώρες της 

Ευρώπης και ιδίως στις Nοτιοευρωπαϊκές (στα επονομαζόμενα PIIGS, αν προσθέσουμε 

και την Ιρλανδία). Η οικονομική κρίση χαρακτηρίστηκε ως παγκόσμια, καθώς είχε 

επιπτώσεις – με διαφορετικούς τρόπους και επίπεδα ανά περίπτωση – σε όλες τις χώρες 

ενώ ταυτόχρονα έπληξε πολλούς αξιακούς και κοινωνικο-οικονομικούς τομείς του 

βιοτικού κύκλου. Ο παγκόσμιος χαρακτήρας αλλά κυρίως η μακροχρόνια διατήρηση της 

ύφεσης, ειδικά σε χώρες όπως η Ελλάδα, δημιουργούν πλείστες επισφάλειες ως προς την 
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διατήρηση της κοινωνικής συνοχής σε αυτές. Ταυτόχρονα όμως, η κρίση αυτή, είτε 

διατηρείται η ύφεση περισσότερο σε κάποιες περιπτώσεις είτε διαφαίνεται σταθεροποίηση 

των οικονομικών δεικτών, έχει ενεργοποιήσει την επιτάχυνση πολλαπλών 

μετασχηματισμών αναφορικά με έννοιες όπως η εργασία-απασχόληση, με άμεσο 

αντίκτυπο στην αποδιάρθρωση των πολιτικών του κράτους πρόνοιας, καθώς συχνά 

θεωρείται πρόσκομμα στην εύρυθμη λειτουργία των δημόσιων οικονομικών και της 

ελεύθερης αγοράς.  

Τόσο εκτεταμένες ήταν οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης που ανακίνησαν σε 

πρωτόγνωρο βαθμό την δημόσια και επιστημονική συζήτηση σχετικά με την εξεύρεση των 

αιτιών και των καταλληλότερων λύσεων για την αντιμετώπιση των κοινωνικών 

προβλημάτων που δημιούργησε και την σημασία της κρατικής παρέμβασης. Βεβαίως, 

είναι φανερό ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και η ανάλυση είναι εξαιρετικά 

πολύπλοκη. Βασική όμως προϋπόθεση είναι να εξεταστεί και να διασαφηνιστεί ο ρόλος 

του κράτους στην παρούσα περίοδο και με τα υπάρχοντα δεδομένα, ώστε να αναζητηθούν 

οι πολιτικές λύσεις για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων σε επίπεδο 

εφαρμογής κοινωνικών πολιτικών. 

 

2.4.1 Η παγκόσμια οικονομική κρίση και ο ρόλος του κράτους 

 

Στο παρόν υποκεφάλαιο θα αναπτυχθούν σημαντικές πτυχές της διαδικασίας της 

χρηματιστικοποίησης που πραγματοποιήθηκε κατά την μετα-κεϋνσιανή εποχή, που 

οδήγησε στο ξέσπασμα της μεγάλης πρόσφατης οικονομικής κρίσης, επιφέροντας 

ταυτόχρονα αρνητικές επιπτώσεις στην ικανότητα του κράτους πρόνοιας να αντιμετωπίσει 

τα διευρυνόμενα κοινωνικά προβλήματα. 

Είναι γεγονός ότι πριν το ξέσπασμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης, με την κατάρρευση 

της αγοράς στεγαστικών δανείων χαμηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης (subprime) στις 

ΗΠΑ και στην συνέχεια σε άλλες χώρες, επικρατούσε ραγδαία ανάπτυξη και αισιοδοξία 

στον χρηματοπιστωτικό τομέα, που ολοένα και περισσότερο επεκτεινόταν, 

ανακαλύπτοντας συνεχώς νέα πολύπλοκα προϊόντα που μπορούσαν να μεταθέσουν τους 
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κινδύνους και να δημιουργούν την εικόνα μιας διευρυμένης δυνατότητας δανεισμού που 

θα βελτίωνε τις προοπτικές ευημερίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο O’ Neill (2011: 157) 

αποκαλεί την περίοδο πριν την διανυόμενη κρίση ως «περίοδο υπέρτατης ευδαιμονίας». Η 

επέκταση του χρηματοπιστωτικού τομέα ήταν τέτοια που πλέον ήταν πολύ δύσκολο να 

ελεγχθεί τόσο από τους ρυθμιστικούς μηχανισμούς, οι οποίοι εν τω μεταξύ είχαν 

απορρυθμιστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, όσο κι από τους θεσμούς αξιολόγησης. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη οικονομική κρίση, όπως και όσες έχουν 

προηγηθεί, δεν αποτελεί μια σπάνια διαδικασία που δεν συναντάται εύκολα στο 

χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αντιθέτως, όπως αναφέρει ο Aglietta (2009: 11), η κρίση 

αποτελεί ένα «εγγενές χαρακτηριστικό» του συστήματος που ακολουθεί μια σχετικώς 

κυκλική διαδικασία, από την άνοδο στην πτώση, την ανασυγκρότηση και οδηγείται ξανά 

στην άνοδο. Αυτό συμβαίνει γιατί το χρηματοπιστωτικό σύστημα δεν χαρακτηρίζεται από 

τους ίδιους νόμους της προσφοράς και της ζήτησης, όπως συμβαίνει στην αγορά 

καταναλωτικών αγαθών, αλλά από μια αστάθεια και αβεβαιότητα ενόσω ελλείπουν 

σχετικές ρυθμίσεις που θα καθορίζουν το όριο της κερδοσκοπίας, δηλαδή, το όριο της 

παράλληλης αύξησης των πιστώσεων και των τιμών. Επιπροσθέτως, η υιοθέτηση νέων 

λογιστικών μεθόδων και εργαλείων72 μετά την δεκαετία του 1990 (Credit Default Swaps, 

mark-to-market, υποβολή αξίας σε διακινδύνευση) που στόχευαν στον εμπλουτισμό των 

επενδυτικών δυνατοτήτων και παράλληλα στην δημιουργία προϋποθέσεων άμεσου 

κέρδους, παρά την φαινομενική ασφάλεια που διατείνονταν ότι πρόσφεραν, δυσχέρανε την 

πρόβλεψη των πραγματικών κινδύνων που ελλόχευαν (Aglietta, 2009), λειτουργώντας 

ταυτόχρονα περισσότερο ως μηχανισμοί μεγέθυνσης κινδύνου μέσω της πολυπλοκότητάς 

τους (Stiglitz, 2011). Αυτό που ουσιαστικά συνέβη ήταν η υπέρμετρη αύξηση του 

δανεισμού σε επίπεδα που υπονόμευσαν την σταθερότητα του παγκόσμιου 

χρηματοπιστωτικού συστήματος από την στιγμή που επισφαλή δάνεια αξιολογούνταν 

                                                           
72 Οι συγκεκριμένοι οικονομικοί όροι που περιγράφουν τα εργαλεία και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται 

στο χρηματοπιστωτικό σύστημα εισήχθησαν στο καθημερινό λεξιλόγιο της επικαιρότητας στην Ελλάδα από 

το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης κι έπειτα. Αρκεί κάποιος να παρακολουθήσει ένα δελτίο ειδήσεων ή 

να διαβάσει μια εφημερίδα της συγκεκριμένης περιόδου ώστε να αντιληφθεί την εισβολή των μέχρι πρότινος 

άγνωστων οικονομικών όρων στο ευρύ κοινό. Όμως το ευρύ κοινό δεν γνωρίζει τις πραγματικές λειτουργίες 

τους ούτε τον ρόλο που πολλά από αυτά τα χρηματοπιστωτικά εργαλεία διαδραμάτισαν στην μεγέθυνση των 

προβλημάτων (της οικονομικής φούσκας) που οδήγησε σε παρατεταμένη οικονομική κρίση και έτσι μπορεί 

εύκολα να επηρεαστεί και να οδηγηθεί σε ακραίες επιλογές.  
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εύκολα ως απολύτως ασφαλή, διευρύνοντας με αυτόν τον τρόπο μια πλασματική 

οικονομική δυναμική. Όπως αναφέρει ο Stiglitz (2011: 40), «η απαίτηση της παγκόσμιας 

οικονομίας για αυξανόμενη κατανάλωση εξυπηρετήθηκε μέσω δανεισμού που δεν 

ανταποκρινόταν όμως στους πραγματικούς μισθούς των πολιτών». Ταυτόχρονα, η 

υπέρμετρη επέκταση του χρηματοπιστωτικού τομέα βασίστηκε και στην σταδιακή 

περιστολή των εργατικών κοινωνικών ομάδων και της πίεσης που μπορούσαν να 

ασκήσουν, με αποτέλεσμα η οικονομική ανάπτυξη να βασίζεται περισσότερο στις 

υπηρεσίες και τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Όλες αυτές οι θεμελιώδεις μεταβολές στην 

πολιτική οικονομία σε συνδυασμό με την απομάκρυνση των υφιστάμενων θεσμικών 

εμποδίων και αντισταθμίσεων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, οδήγησαν στην επέκταση 

των αλόγιστων δανειοδοτήσεων73, ειδικότερα μετά την δεκαετία του 1980 (Maier, 2010).  

Η χρησιμοποίηση των νέων χρηματοπιστωτικών μεθόδων και ο εύκολος δανεισμός των 

τραπεζών από αγορές χονδρικής, τους έδωσε την δυνατότητα να δανείσουν απρόσκοπτα 

και δίχως έλεγχο της δανειοληπτικής ικανότητάς τους, όλο και περισσότερους πελάτες. Η 

συνολική αύξηση των δανειοληπτών, η κυμαινόμενη μορφή των επιτοκίων και οι όροι 

επαναδιαπραγμάτευσης των δανείων μετά από μια πρώτη περίοδο χάριτος, οδήγησαν στην 

αύξηση της επισφάλειας, καθώς όλο και περισσότερα δάνεια δεν εξυπηρετούνταν λόγω 

της οικονομικής-πιστοληπτικής αδυναμίας των πελατών. Ταυτόχρονα, η λογική του 

υπέρμετρου κέρδους αποτέλεσε την κυρίαρχη αιτία της υιοθέτησης πρακτικών 

διευκόλυνσης της μεγέθυνσής του – μέσω της παροχής επισφαλών δανείων - εις βάρος της 

πλειονότητας των μεσαίων και κατώτερων κοινωνικοοικονομικών ομάδων ενώ το εύρος 

των προβλημάτων που προέκυψαν υποδηλώνει την ύπαρξη πλείστων θεμελιωδών 

αδυναμιών του συστήματος, ως αποτέλεσμα της πλήρους απορρύθμισής του74.  

                                                           
73 Εντούτοις, αρκετοί ήταν αυτοί που είχαν προειδοποιήσει (Borio, 2004; Rajan, 2005; Roubini, 2006) για 

τους κινδύνους που εγκυμονούσε αυτή η υπέρμετρη και άνευ ορίων επέκταση της δανειοδότησης και των 

επιμέρους σχετικών «προϊόντων», όμως ποτέ δεν εισακούστηκαν, καθώς η επικρατούσα θεώρηση ήταν ότι 

ο κίνδυνος είχε διαμοιραστεί και δεν μπορούσε να οδηγήσει σε ευρεία κατάρρευση. 
74 Πιο συγκεκριμένα, τα ίδια τα πιστωτικά ιδρύματα έφτασαν στο σημείο να μην γνωρίζουν αν οι οφειλές 

τους υπερέβαιναν την αξία του ενεργητικού τους κι έτσι δεν μπορούσαν ούτε να γνωρίζουν την κατάσταση 

των άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων, με αποτέλεσμα την κατάρρευση των πιστωτικών αγορών (Aglietta, 2009; 

Stiglitz, 2011). Η πλήρης απελευθέρωση του χρηματοπιστωτικού τομέα που κατέληξε κατά τον Krugman 

(2009: 169) στη δημιουργία ενός «σκιώδους τραπεζικού συστήματος» και η υιοθέτηση καινοτόμων και 

πολύπλοκων πρακτικών που διόγκωναν την ασάφεια προς όφελος του κέρδους, εν τέλει, υπονόμευσαν την 

ευημερία των οικονομιών και των κοινωνιών προς όφελος ορισμένων κερδοσκόπων. 
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Συγκρίνοντας την παρούσα οικονομική κρίση με προηγούμενες (πχ ασιατική οικονομική 

κρίση του 1998) ως προς την έκταση και τους τρόπους αντιμετώπισής της, διαπιστώνεται 

ότι διαφέρει σε αρκετά σημεία τόσο ως προς το εύρος των επιπτώσεων όσο και ως προς 

την επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία που απαιτείται, ειδικότερα για κάποιες χώρες όπως 

η Ελλάδα, για να επέλθει οικονομική σταθερότητα και συνακόλουθα, ευημερία. Ο 

παράγοντας όμως που παραμένει εξίσου σημαντικός με το παρελθόν, παρότι τις τελευταίες 

δεκαετίες ο παρεμβατικός και ρυθμιστικός του ρόλος μειωνόταν συνεχώς, είναι το κράτος. 

Η απορρύθμιση των αγορών εξέθρεψε πολύ μεγάλους κινδύνους λόγω του ότι η ασφαλής 

πρόβλεψή τους ουσιαστικά απωλέσθηκε στον βωμό της κερδοσκοπίας. Παρότι όμως το 

κράτος επενέβη δραστικά για να διασώσει μεγάλες ασφαλιστικές εταιρίες και τραπεζικά 

ιδρύματα, στην πραγματικότητα σε αρκετές περιπτώσεις φαίνεται να αδυνατεί να 

προστατεύσει τους πολίτες του σε ικανοποιητικό και καθολικό βαθμό από τα δεινά που 

επέφερε η κρίση, αφού περιορίζονται οι δυνατότητες παρέμβασης από το κράτος πρόνοιας. 

Αυτό συνέβη εν μέρει λόγω του ότι οι παρεμβάσεις δεν πραγματοποιήθηκαν πριν την 

κρίση ώστε να ελεγχθεί η δανειοδοτική δραστηριότητα των τραπεζών μέσω της 

υιοθέτησης οριοθετήσεων που θα καθορίζουν την δανειοληπτική ικανότητα. Ταυτόχρονα, 

η αντίδραση στην κρίση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως προσπάθεια χρησιμοποίησης 

του κράτους ως μέσον για την διάσωση των μεγάλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 

χωρίς την αντίστοιχη άμεση θέσπιση κανόνων περιορισμού της κερδοσκοπίας και του 

αλόγιστου δανεισμού75, ενώ την ίδια στιγμή, το κράτος αναλάμβανε πολύ μεγαλύτερο 

κίνδυνο από μια πιθανή απώλεια των ποσών διάσωσης σε αντίθεση με τους ιδιώτες που θα 

αποκόμιζαν κυρίως τα πιθανά κέρδη από την συγκεκριμένη σύμπραξη, ενώ την ίδια στιγμή 

οι πολιτικές λιτότητας επέφεραν σοβαρές μειώσεις στην κοινωνική προστασία. Συνεπώς, 

                                                           
75 Ένας από τους βασικότερους μακροοικονομικούς παράγοντες που συνετέλεσε στην επέκταση του 

δανεισμού με σκοπό την κερδοσκοπία και αποτέλεσμα την διόγκωση της επισφάλειας, ήταν οι ανισορροπία 

αποταμίευσης και επένδυσης μεταξύ των αναπτυσσόμενων χωρών της Ασίας που αύξαναν ολοένα και 

περισσότερο τα κεφάλαιά τους και τα μετέφεραν στις ΗΠΑ, με συνέπεια την κατακόρυφη μείωση των 

επιτοκίων και την ύπαρξη άφθονης ρευστότητας στην αγορά (Caballero & Krishnamurthy, 2009; Obstfield 

& Rogoff, 2009). Η ρευστότητα αυτή σε συνδυασμό με τα νέα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που διευκόλυναν 

τον επισφαλή δανεισμό, την απορρύθμιση της αγοράς και την επικράτηση της νοοτροπίας της 

αποτελεσματικότητας της ελεύθερης αγοράς που κατέληξε στην καλλιέργεια μιας κουλτούρας κερδοσκοπίας 

(Cai, Cherny, Milbourn, 2010; Καραμούζης, 2011), οδήγησαν στην επέκταση των κινδύνων. Ως εκ τούτου, 

τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δανείζονταν πολύ περισσότερο σε σχέση με το ενεργητικό τους (μόχλευση), 

πρακτική η οποία οδήγησε στην επέκταση της κρίσης στον τομέα της πραγματικής οικονομίας όταν ο 

δανεισμός ήταν αδύνατος λόγω της πτώσης των τιμών των περιουσιακών στοιχείων που είχαν στη διάθεσή 

τους (Adrian & Shin, 2009; Crotty, 2009; Ξαφά, 2011). 
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θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε την συγκεκριμένη αντίδραση ως μια διαδικασία 

κοινωνικοποίησης του ρίσκου αλλά ιδιωτικοποίησης του πιθανού κέρδους, που 

υποδηλώνει όμως την ύπαρξη «ηθικού κινδύνου» (Judt, 2012: 122; Patomäki, 2013: 57; 

Stiglitz, 2011: 203), καθώς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καρπώνονται τα κέρδη και οι 

κινδύνοι μετατίθενται στα κράτη και στους διεθνείς οργανισμούς, δηλαδή σε όλους τους 

φορολογούμενους πολίτες, ενώ την ίδια στιγμή περιορίζονται οι πολιτικές των κρατών 

πρόνοιας στον βωμό της εξοικονόμησης πόρων και της δημοσιονομικής ισορροπίας. 

Επομένως, η κοινωνικοποίηση των οικονομικών ρίσκων που διευκόλυνε το 

χρηματοπιστωτικό σύστημα ακολουθείται από μια ανάστροφη από-κοινωνικοποίηση των 

κοινωνικών κινδύνων, λόγω τόσο των δομικών αναπροσαρμογών που τους ατομικοποιούν 

όσο και του περιορισμού των πολιτικών του κράτους πρόνοιας.  

Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνουν ότι η αγορά δεν είναι ικανή από μόνη της να 

αντιμετωπίσει τις ανισορροπίες που η ίδια καλλιεργεί και οι οποίες οδηγούν σε συνεχείς 

κρίσεις. Οι κρίσεις αυτές όμως συνθλίβουν την πραγματική οικονομία και πλήττουν την 

κοινωνία, καθώς εντέλει οδηγούν σε μεγάλα ποσοστά ανεργίας και αυξάνουν την 

υποαπασχόληση, τις μορφές μη τυπικής απασχόλησης αλλά και την παράνομη-μαύρη 

εργασία. Έτσι, το ήδη απορρυθμισμένο κράτος πρόνοιας βρίσκεται σε ακόμα δυσκολότερη 

θέση για να αντιμετωπίσει τους αυξανόμενους κοινωνικούς κινδύνους, μέσω της αύξησης 

της απασχόλησης που αποτελεί το βασικό του εργαλείο. Για την ενίσχυση της 

απασχόλησης είναι απαραίτητη η αύξηση της ζήτησης, στο πλαίσιο όμως λειτουργίας ενός 

χρηματοπιστωτικού συστήματος που θα αναλαμβάνει λελογισμένους κινδύνους ώστε να 

περιοριστεί η πιθανότητα διόγκωσης των χρεών και η μετακύληση των προβλημάτων στην 

κοινωνία. Η επίτευξη αυτών των φιλόδοξων στόχων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο 

μέσω της εφαρμογής ενός πλαισίου περιορισμού των χρηματοπιστωτικών ρίσκων και 

ταυτόχρονης ενίσχυσης της οικονομίας μέσω της λήψης μέτρων για την τόνωση των 

επενδύσεων που αποτελούν το βασικό εργαλείο για την αύξηση των επιπέδων της 

απασχόλησης. Επιπροσθέτως, δεν θα πρέπει να παραληφθεί το γεγονός ότι αρκετές 

οικονομίες όπως η ελληνική, χρειάζονται ριζικές αναδιαρθρώσεις ώστε να 

ανταποκρίνονται στα νέα δεδομένα που δημιουργεί η τεχνολογική εξέλιξη και η ανάπτυξη 

συγκριτικών πλεονεκτημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι αναδιαρθρώσεις αυτές αφορούν 

κυρίως μέτρα για την διευκόλυνση των επενδύσεων, την ανάπτυξη της 
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επιχειρηματικότητας, της εξειδίκευσης και κυρίως, την εκμετάλλευση και την ανάδυση 

των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και της καινοτομίας που μπορούν να οδηγήσουν σε 

οικονομική άνθιση και συνακόλουθα, με τις ανάλογες πολιτικές παρεμβάσεις από το 

κράτος πρόνοιας, στην κοινωνική ευημερία. Η συγκεκριμένη διατύπωση μπορεί για 

κάποιους να φαντάζει ως ευχολόγιο ενώ για κάποιους άλλους να ερμηνεύεται ως μια 

διαδικασία περαιτέρω συρρίκνωσης του κρατικού παρεμβατισμού και των ρυθμιστικών 

πολιτικών που περιλαμβάνει. Εντούτοις, η συνύπαρξη ενός πλαισίου κοινωνικής πολιτικής 

που θα ανταποκρίνεται στα νέα κοινωνικά ρίσκα με πιο αποτελεσματικό τρόπο, μαζί με 

την ταυτόχρονη ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων, μπορεί να 

επιλύσει τόσο το οικονομικό πρόβλημα όσο και το εντεινόμενο τα τελευταία χρόνια 

κοινωνικό ζήτημα και να προστατεύσει τους πολίτες από τους κινδύνους που ελλοχεύουν 

σε μια ανεξέλεγκτη χρηματοπιστωτική αγορά. Κατ’ αυτή την έννοια, η απεμπόληση των 

ρυθμίσεων κατά τα έτη πριν την οικονομική κρίση, δημιούργησε κενό ως προς την 

προστασία, ειδικότερα των φτωχότερων και των αγνοούντων περί των λειτουργιών του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος, καθώς επίσης και ως προς την διασφάλιση αυτής καθ’ 

αυτής της σταθερότητας του κοινωνικο-οικονομικού συστήματος και εντέλει διεύρυνε τις 

χρηματοδοτικές δυσκολίες των κρατών πρόνοιας, με αποτέλεσμα την διόγκωση των 

κοινωνικών προβλημάτων και την διεύρυνση των ανισοτήτων.  

Στο πλαίσιο μιας γενικότερης προσπάθειας ανάλυσης της κρίσης και στην αδιαμφισβήτητη 

επίδρασή της στην επικράτηση της πλήρους αναστροφής της αντίληψης περί του ρόλου 

και της σημασίας του κράτους πρόνοιας ως βασικό συστατικό στοιχείο αυτού καθ’ εαυτού 

του σύγχρονου κράτους, θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι η ίδια η κρίση συνιστά μια 

αποτυχία της σύγχρονης οικονομικής σκέψης και της πολιτικής πρωτοβουλίας-

διακυβέρνησης να προβλέψει τον κίνδυνο. Αιτία αυτής της αποτυχίας δεν μπορεί παρά να 

θεωρηθεί η επικράτηση του δόγματος περί της ορθολογικότητας των αποφάσεων που 

λαμβάνονται στην οικονομία (Judt, 2012). Ο πυρήνας αυτού του ζητήματος έχει 

διαχρονικά αποτελέσει το πεδίο της θεωρητικής σύγκρουσης μεταξύ του κεϋνσιανού και 

του νέο-κλασσικού οικονομικού υποδείγματος, διότι, εξ’ αντιδιαστολής, η κεϋνσιανή 

θεώρηση ανέφερε ξεκάθαρα ότι οι δρώντες καθοδηγούνται από «ζωώδη κίνητρα» 

(Keynes, 1936 [2001]: 190) και γι’ αυτόν τον λόγο επικρατεί η έννοια της αβεβαιότητας 

και όχι αυτή της ορθολογικότητας στο οικονομικό σύστημα, λόγω των κυμάτων 
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αισιοδοξίας και απαισιοδοξίας που επηρεάζουν δραστικά την παραγωγή, τις επενδύσεις 

και την κατανάλωση (Akerlof & Shiller, 2009; De Grauwe, 2008). Συνεπώς, είναι γεγονός 

ότι η επικράτηση της άποψης περί της πλήρους απορρύθμισης των αγορών οδήγησε σε 

ανορθολογικές συμπεριφορές (ακροθιγώς αναφέρθηκαν σε αυτό το κεφάλαιο), με το 

κράτος να μην υπερταμιεύει όταν ο πληθυσμός υπερδαπανούσε, ειδικότερα σε χώρες όπως 

η Ελλάδα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο όταν επήλθε η παγκόσμια οικονομική κατάρρευση των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και η επακόλουθη ύφεση των εθνικών οικονομιών, 

μοιραία προξενήθηκε αύξηση των δημοσίων χρεών τόσο λόγω της διάσωσής τους μέσω 

ανακεφαλαιοποιήσεων όσο και λόγω της εν γένει μείωσης της οικονομικής 

δραστηριότητας.    

Η μετάδοση της χρηματοπιστωτικής κρίσης στην πραγματική οικονομία ήταν ένα λογικό 

επακόλουθο, καθώς οι εθνικές οικονομίες έχουν πλέον διεθνοποιηθεί και 

αλληλοεξαρτώνται σε εξόχως σημαντικό επίπεδο. Συνεπώς, μια τόσο μεγάλη αναταραχή, 

με βάση τα προαναφερθέντα δεδομένα, θα ήταν δύσκολο να τις αφήσει ανεπηρέαστες. 

Όπως προαναφέρθηκε, ο υπέρμετρος επισφαλής δανεισμός που δημιούργησε «φούσκες» 

στις χρηματοπιστωτικές αγορές είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της αφερεγγυότητας των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Επομένως, η διαδικασία απομόχλευσης, δηλαδή μείωσης 

της κεφαλαιακής τους βάσης και του ενεργητικού τους, ήταν το επόμενο βήμα στην 

αλυσίδα των επιπτώσεων που επέφερε η χρηματοπιστωτική κρίση. Μείωση όμως του 

ενεργητικού τους συνεπάγεται μείωση των παρεχόμενων δανείων σε επιχειρήσεις και 

νοικοκυριά που συνεπακόλουθα οδηγεί σε μειώσεις στην κατανάλωση, στο προσωπικό, 

στα εισοδήματα, στην παραγωγή και στην δυνατότητα αποπληρωμής παλαιότερων 

δανείων. Έτσι, η χρηματοπιστωτική κρίση οδηγεί σε μια ευρύτερη οικονομική κρίση με 

διευρυμένες κοινωνικές επιπτώσεις. Αρκεί κανείς να παρατηρήσει τους ρυθμούς του 

παγκόσμιου εμπορίου για να κατανοήσει το εύρος και τις επιπτώσεις της κρίσης σε όλους 

τους οικονομικούς και κοινωνικούς τομείς παγκοσμίως (WTO, 2016a; 2016b).  
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Διάγραμμα 14: Συνεισφορά στην ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου 2011-2015 

 

Πηγή: WTO (2016b: 4)  

 

Ταυτόχρονα, δεν θα πρέπει να παραληφθεί η σημασία του γεγονότος ότι επικράτησε η 

αντίληψη του περιορισμού της κρατικής παρέμβασης όχι μόνο σε οικονομικό επίπεδο 

(χρηματοπιστωτικές συναλλαγές κτλ.) αλλά και σε κοινωνικό, όπου θεωρήθηκε ότι εν 

γένει η κρατική παρέμβαση, ήτοι η έκταση του δημόσιου τομέα ακόμα και σε τομείς που 

διασφαλίζει ζωτικής σημασίας δημόσια αγαθά (όπως σιδηρόδρομοι, ύδρευση, 

ηλεκτροδότηση) και η κοινωνική χρηματοδότηση, αποτελούν αιτίες πρόκλησης και 

διόγκωσης των οικονομικών προβλημάτων76. Αυτή η αντίληψη συνέβαλλε στην ενίσχυση 

της οικονομίας έναντι της πολιτικής, οδηγώντας σε μια κουλτούρα καταναλωτισμού και 

επικράτησης του ιδιωτικού-ατομικού συμφέροντος πάνω από το συλλογικό, με 

αποτέλεσμα την διεύρυνση των ανισοτήτων και του χάσματος πλουσίων-φτωχών, ως 

επακόλουθο της ανάσχεσης του εξισορροπητικού ρόλου του κράτους πρόνοιας που 

διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή. Αυτό κυρίως συνέβη διότι δεν αναζητήθηκε επαρκώς 

μια νέα δομή κράτους πρόνοιας που θα μπορεί να αποδίδει μια μορφή αλληλεγγύης που 

να ανταποκρίνεται στις ατομικοποιημένες κοινωνικές ανάγκες των πολιτών αλλά 

                                                           
76 Για μια ενδελεχή ανάλυση της διαδικασίας αυτής βλέπε: Judt (2012). 
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περιορίστηκε στην αυστηρή οικονομική οπτική της μείωσης των παροχών και της 

μεταφοράς μέρους αυτών σε ιδιωτικό επίπεδο.  

 

2.4.2. Η κρίση στην Ευρωζώνη και οι προεκτάσεις στο κράτος πρόνοιας 

 

Η Ευρωζώνη αποτελεί ένα σύστημα που εμφανίζει εγγενείς ιδιαιτερότητες, καθώς ενώ 

συνιστά μια νομισματική ένωση, εντούτοις δεν έχει προωθηθεί αναλογικά η πολιτική 

ενοποίηση. Επομένως, είναι λογικό να τίθενται περιορισμοί στην άσκηση εθνικών 

δημοσίων πολιτικών, όπως αυτές του κράτους πρόνοιας, όταν εξαρτώνται – με έμμεσο ή 

άμεσο τρόπο - από την ενιαία νομισματική πολιτική, η οποία καθορίζει μεγάλο μέρος των 

προτεραιοτήτων της δημοσιονομικής πολιτικής, χωρίς όμως την ύπαρξη δημοσιονομικής 

ενοποίησης. Ταυτόχρονα, το κυρίαρχο πολιτικό δόγμα που επικαθορίζει τις 

εφαρμοζόμενες πολιτικές αλλά και τις κατευθυντήριες γραμμές, εδώ και αρκετά χρόνια, 

στρέφεται περισσότερο σε περιοριστικές πολιτικές που στοχεύουν στην μείωση του ρόλου 

του κράτους, ακόμα και σε τομείς μείζονος σημασίας όπως η κοινωνική πρόνοια, ενώ την 

ίδια στιγμή λαμβάνονται αρκετές αποφάσεις σε τεχνοκρατικό επίπεδο που επιβάλλονται 

στα κράτη-μέλη, μειώνοντας το εύρος της δημοκρατικής νομιμοποίησης των 

εφαρμοζόμενων πολιτικών. Ένα επιπλέον πολύ σημαντικό στοιχείο που δεν έχει 

αντιμετωπιστεί από την κοινή αγορά είναι η εμφάνιση διογκούμενων κοινωνικο-

οικονομικών ανισορροπιών και ανισοτήτων που πηγάζουν από τα διαφορετικά επίπεδα 

παραγωγικών συντελεστών ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Αυτά τα δεδομένα θέτουν αρκετές 

δυσκολίες ως προς την οικονομική ανασυγκρότηση των κρατών-μελών που έχουν πληγεί 

περισσότερο από την κρίση ενώ ταυτόχρονα οι αναπτυξιακές προοπτικές συνυφαίνονται 

με τον περιορισμό του δημοσίου χαρακτήρα της κοινωνικής προστασίας και της 

εκτεταμένης εργασιακής απορρύθμισης. Δεν θα πρέπει να παραγνωριστεί το γεγονός ότι η 

μη αποτελεσματική αντιμετώπιση των δομικών προβλημάτων που υφίστανται στις χώρες 

αυτές αποτελεί έναν πρόσθετο πολύ σημαντικό παράγοντα που συμβάλλει στην 

διολίσθηση στην πολυεπίπεδη κρίση. Όπως γίνεται κατανοητό, οι εθνικές πολιτικές των 

κρατών πρόνοιας εισάγονται σε περιοριστικά πλαίσια που καθορίζονται από την επίδραση 

της νομισματικής στη δημοσιονομική πολιτική και θέτουν στα κράτη πρόνοιας την 
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πρόκληση του περιορισμού των δαπανών, καθώς τα κράτη-μέλη στερούνται πλέον των 

εργαλείων των επιτοκίων και της υποτίμησης του εθνικού νομίσματος.  

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι αυτές οι αδυναμίες της Ευρωζώνης αποτέλεσαν καταλυτικής 

σημασίας παράγοντες για την διατάραξη της οικονομικής σταθερότητας κρατών-μελών 

που ήταν πιο ευάλωτα, όπως η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ιταλία, η Ιρλανδία και η Ισπανία 

και τον συνακόλουθο περιορισμό στις πολιτικές του κράτους πρόνοιας. Εντούτοις, 

ανάμεσα στις περιπτώσεις αυτές υφίστανται διαφοροποιήσεις ως προς τη βασική αιτία 

πρόκλησης της κρίσης. Για παράδειγμα, η Ιρλανδία υπέστη κατακόρυφη άνοδο του 

δημοσίου χρέους της λόγω της «φούσκας» των ακινήτων. Όμως το προ κρίσης επίπεδό 

του ήταν πολύ πιο χαμηλό σε αντίθεση με το αντίστοιχο της Ελλάδας και της Ιταλίας, οι 

οποίες εμφάνιζαν πολύ υψηλό χρέος ήδη πριν από την εκδήλωση της κρίσης και το οποίο 

ειδικά στην περίπτωση της Ελλάδας διογκώθηκε μετέπειτα λόγω των πολιτικών λιτότητας 

και της καταβαράθρωσης του ΑΕΠ (βλέπε διάγραμμα 16). Αυτό το δεδομένο διαφοροποιεί 

την ικανότητα και ταχύτητα αντιμετώπισης της κρίσης και τερματισμού της λιτότητας, που 

εν δυνάμει και με την εφαρμογή των αντίστοιχων πολιτικών, μπορεί να επαναφέρει τους 

κοινωνικούς δείκτες σε ανοδική πορεία. 

Προσπαθώντας να συνδέσουμε την κρίση χρέους με την χρηματοπιστωτική κρίση, είναι 

αναγκαίο να αναφέρουμε ότι οι τακτικές που αναλύθηκαν στο προηγούμενο υποκεφάλαιο 

για την λειτουργία της χρηματοπιστωτικής αγοράς και οδήγησαν στην ευρύτερη  

χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, αποτελούν ένα μέρος από τις βασικές αιτίες που 

οδήγησαν στην κρίση της Ευρωζώνης. Η πάγια πρακτική που ακολουθήθηκε κατά κόρον 

προ κρίσης σε πολλές χώρες όπως η Ελλάδα, ήταν η τόνωση της κατανάλωσης μέσω 

δανείων που σε πολλές περιπτώσεις δεν ανταποκρίνονταν στις τρέχουσες ή 

μεσοπρόθεσμες δυνατότητες αποπληρωμής των ιδιωτών. Επομένως, οι τόκοι μελλοντικά 

αποτέλεσαν ανυπέρβλητο εμπόδιο στην οικονομική δυνατότητά τους, οδηγώντας πολλούς 

από αυτούς στην ανέχεια, ώστε να καταφέρουν να ανταποκριθούν, ή ακόμα και στην 

αθέτηση των υποχρεώσεών τους77. Την περίοδο που ο δανεισμός παρεχόταν μέσω 

                                                           
77 Η κατάρρευση της Lehman Brothers το 2008, που ήταν αποτέλεσμα της χρησιμοποίησης πολύπλοκων 

χρηματοπιστωτικών προϊόντων που διέχεαν και πολλαπλασίαζαν τους κινδύνους, μετακύλησε την κρίση στα 

ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια που ακράτως είχαν παρασχεθεί εντονότατα στην Ισλανδία, την Ιρλανδία, την 

Ισπανία αλλά και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης. Οι δανειολήπτες δεν είχαν την δυνατότητα να 

αποπληρώσουν τα δάνεια που είχαν λάβει, με αποτέλεσμα ο κίνδυνος που ωστόσο είχε επεκταθεί, μέσω των 
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χαλαρών ορίων, η ανάπτυξη που καταγραφόταν ήταν έωλη, καθώς όπως αποδείχθηκε το 

μελλοντικό βιοτικό επίπεδο των πολιτών μειώθηκε σημαντικά. Ως απάντηση σε αυτή την 

πρακτική, θα έπρεπε, στην πρότερη κατάσταση, να έχει υιοθετηθεί ένα αναπτυξιακό 

σχέδιο που θα στόχευε στην αύξηση των επενδύσεων και στην μείωση της χαλαρής 

δανειοδότησης. Με αυτόν τον τρόπο θα ήταν δυνατόν το εθνικό προϊόν να ενισχυθεί και η 

αποπληρωμή των τόκων να διευκολυνθεί. Ταυτόχρονα, η προστασία των πολιτών από τους 

κοινωνικούς κινδύνους και τις ανάγκες, που αποτελεί θεμελιώδες μέλημα των κρατών 

πρόνοιας και διαταράχθηκε ουσιωδώς, θα διασφαλιζόταν μέσω της «θετικής» κρατικής 

παρέμβασης για τον περιορισμό της κερδοσκοπίας εις βάρος της ανθρώπινης 

αξιοπρέπειας.     

Υπό την πίεση της κρίσης και της πιθανής κατάρρευσης της ενιαίας αγοράς, νέες θεσμικές 

δικλείδες ασφαλείας θεσμοθετήθηκαν μέσα από την δημιουργία νέων μηχανισμών για την 

σταθεροποίηση των οικονομιών των κρατών-μελών της Ευρωζώνης που βρίσκονταν σε 

κίνδυνο. Η κρίση χρέους της Ελλάδας αποτέλεσε την αιτία για την δημιουργία ενός 

πρώτου ειδικού μηχανισμού διάσωσης, μετά όμως από σημαντική κωλυσιεργία. 

Εντούτοις, δημιουργήθηκε ένα έστω και προσωρινό σύστημα διάσωσης, το οποίο 

λανθασμένα εξέλιπε μέχρι τότε από την θεσμική διάρθρωση της Ευρωζώνης, αποτέλεσε 

όμως το έναυσμα για την υιοθέτηση – χρονικά αρκετά αργότερα - μόνιμων εργαλείων που 

θα μπορούν να εγγυόνται την χρηματοπιστωτική σταθερότητα των κρατών-μελών78.  

                                                           
πολλαπλών δυνατοτήτων μετάθεσής του, να οδηγήσει τον τραπεζικό τομέα στα πρόθυρα της κατάρρευσης. 

Η ανακεφαλαιοποίηση ήταν απαραίτητη, όμως επέφερε αρνητικές επιπτώσεις στα δημόσια οικονομικά, 

εκτοξεύοντας το δημόσιο χρέος χωρών όπως η Ισπανία και η Ιρλανδία, που μέχρι πρότινος κυμαινόταν σε 

ικανοποιητικά επίπεδα, και οδήγησε τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς στην αναζήτηση μηχανισμών 

σταθεροποίησης και διάσωσης αυτών. Η κατάσταση όμως ήταν ακόμα πιο δυσχερής για χώρες όπως η 

Ελλάδα, με ήδη υψηλό δημόσιο χρέος και με τους κερδοσκόπους να πιέζουν ώστε να αποκομίσουν 

περισσότερα οφέλη από μια πιθανή κατάρρευση.    
78 Αρχικά, δημιουργήθηκε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης (EFSM) και η 

Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF), τα οποία με τη συνδρομή του ΔΝΤ, 

στήριξαν την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα, που αντιμετώπιζαν ζητήματα χρηματοπιστωτικής 

αστάθειας. Οι μηχανισμοί αυτοί όμως, λόγω του έκτακτου και προσωρινού χαρακτήρα που τους επιτρεπόταν 

να έχουν, φάνηκε ότι δεν ήταν αρκετοί για να αντιμετωπίσουν ικανοποιητικά τα διευρυνόμενα προβλήματα 

στην Ευρωζώνη κι έτσι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2010 και τον Μάρτιο του 2011 

αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 136 της Συνθήκης της Λισαβόνας ώστε να θεσπιστεί μόνιμος 

μηχανισμός διάσωσης (Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας-ESM) που από το 2013 αντικατέστησε τους 

EFSM και EFSF. O ESM ήταν ο μηχανισμός που χρηματοδότησε την Κύπρο και την Ισπανία το 2013 αλλά 

και το τρίτο ελληνικό πρόγραμμα το 2015 και πλέον διαθέτει μόνιμο χαρακτήρα διάσωσης για κάθε κράτος-

μέλος της Ευρωζώνης που αντιμετωπίζει χρηματοπιστωτικούς κινδύνους ή δυσκολίες.   
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Είναι φανερό ότι η χρηματοπιστωτική κρίση που μεταφέρθηκε στην πραγματική 

οικονομία, επέφερε αρκετές μακροχρόνιες επιπτώσεις σε μεγάλο μέρος χωρών της 

Ευρωζώνης και συνακόλουθα, στα κράτη πρόνοιάς τους. Η παγκόσμια ύφεση οδήγησε 

στην αποκάλυψη του προβλήματος των αυξανόμενων δημόσιων χρεών σε αρκετές χώρες 

της Ευρωζώνης, που αποτελεί έκτοτε το μείζον ζήτημα προς επίλυση. Θα πρέπει να 

σημειώσουμε ότι το πρόβλημα του χρέους δεν εμφανίζεται ομοιογενώς και ανεξαιρέτως 

σε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης. Επιπλέον, αν συγκρίνει κανείς την αύξηση του χρέους 

των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας τα πρώτα χρόνια της κρίσης, με αυτό της Ευρωζώνης στο 

σύνολό της, θα παρατηρήσει ότι η Ευρωζώνη εμφανίζει πολύ πιο χαμηλά επίπεδα. 

Εντούτοις, το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στις χώρες της περιφέρειας της Ευρωζώνης, 

οι οποίες αντιμετωπίζουν την αύξηση του ύψους του χρέους79 σε συνδυασμό με τις 

συγκριτικά περιορισμένες ανταγωνιστικές προοπτικές των οικονομιών τους, λόγω 

διαφόρων δομικών παραγόντων, που απολήγουν στην περαιτέρω συμπίεση της ευχέρειας 

χρηματοδότησης του κράτους πρόνοιας. Σε κάθε περίπτωση όμως, θα πρέπει να σημειωθεί 

ότι το δημόσιο χρέος δεν συνιστά απαραίτητα πρόβλημα όταν η κεντρική τράπεζα μπορεί 

να το εγγυηθεί, καθώς είναι εκείνη που καθορίζει τα επιτόκια. Στην περίπτωση της 

Ευρωζώνης, η αδυναμία της ΕΚΤ να λειτουργήσει σαν μια πραγματική κεντρική τράπεζα 

και η εφαρμοζόμενη λιτότητα με σκοπό την μείωση του χρέους, η οποία επέφερε 

                                                           
79 Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφέρουμε ότι οι χώρες της περιφέρειας της Ευρωζώνης, οι οποίες 

φαίνεται στο διάγραμμα 15 να αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα με το χρέος τους, έχουν καταστεί έρμαια 

των αξιολογήσεων των αγορών-οίκων αξιολόγησης. Αυτό σημαίνει ότι οι συγκεκριμένες χώρες μετά το 

ξέσπασμα της κρίσης, αντιμετωπίζουν την ραγδαία αύξηση των ασφαλίστρων κινδύνου από τις αγορές, 

καθώς πλέον αυτά συμπεριλαμβάνουν τόσο το δημόσιο και ιδιωτικό χρέος όσο και παράγοντες όπως οι 

πολιτικές εξελίξεις (Attinasi Checheteria, Nickel, 2009, Barrios et al., 2009). Επομένως, όταν σε μια χώρα 

όπως η Ελλάδα υφίσταται παρατεταμένη αποσταθεροποίηση, πολιτική αβεβαιότητα και κοινωνικές 

αναταραχές λόγω της εφαρμογής μέτρων λιτότητας, τότε τα ασφάλιστρα κινδύνου αυξάνονται, με 

αποτέλεσμα να καθίσταται πολύ πιο δύσκολος ο δανεισμός και επομένως η εφαρμογή των επιμέρους 

δημοσίων πολιτικών. Είναι εμφανής ο ρόλος που διαδραματίζουν οι μεγάλοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί 

στην διαμόρφωση των συνθηκών δανεισμού μιας χώρας και γι’ αυτόν τον λόγο, χώρες όπως η Ελλάδα και 

η Πορτογαλία αναγκάστηκαν να προσφύγουν στους έκτακτους μηχανισμούς δανεισμού που θέσπισε η 

Ευρωζώνη. Ο ρόλος αυτός είναι πολύ σημαντικός από το ξεκίνημα της κρίσης μέχρι σήμερα, καθώς 

εμπεριέχει και τις αιτίες της δημιουργίας της. Πιο συγκεκριμένα, ο στρεβλός τρόπος λειτουργίας του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος οδήγησε στην «φούσκα» της αγοράς ακινήτων και συνακόλουθα στα 

πρόθυρα κατάρρευσης μεγάλων χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών ιδρυμάτων στις ΗΠΑ και εν 

συνεχεία, στην Ευρώπη. Όπως αναφέρουν οι Reinhart και Rogoff, (2009) η τραπεζική κρίση οδηγεί 

αναπόφευκτα σε δημοσιονομική κρίση. Η διάσωση ή εθνικοποίηση των συγκεκριμένων ιδρυμάτων οδήγησε 

στην μεταφορά του ιδιωτικού χρέους στο δημόσιο με αποτέλεσμα αυτό να εκτοξευτεί σε κάποιες 

περιπτώσεις. Όμως αυτό το στοιχείο από μόνο του δεν μπορεί να παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις για 

τον λόγο που κάποιες χώρες της Ευρωζώνης επηρεάστηκαν περισσότερο από άλλες. 
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αντιπαραγωγικά αποτελέσματα στις χώρες της περιφέρειας, στην ουσία λειτούργησαν 

ανάστροφα, καθώς επέτειναν το πρόβλημα του δημόσιου χρέους λόγω της πτώσης του 

ΑΕΠ. Συνεπώς, το χρέος αυτό καθ’ εαυτό, δεν συνιστά το βασικό πρόβλημα αλλά η 

θεσμική διάρθρωση και οι εφαρμοζόμενες πολιτικές καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό το ύψος 

και την εξέλιξή του.  

Εντούτοις, στην πράξη το ύψος του χρέους αποτέλεσε βασικό παράγοντα για την άτεγκτη 

εφαρμογή περιοριστικών πολιτικών που θεωρήθηκε ότι αφενός θα ισοσλεκίσουν ή θα 

καταστήσουν πλεονασματικούς τους προϋπολογισμούς και αφετέρου θα μειώσουν το 

χρέος. Αντιθέτως, καθίσταται έκδηλο ότι παρά τις περικοπές στις δημόσιες δαπάνες που 

επέβαλλαν τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής, το δημόσιο χρέος συνέχισε να 

αυξάνεται ως ποσοστό του ΑΕΠ, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις άλλες χώρες της 

περιφέρειας της Ευρωζώνης, καθώς τα απόλυτα ποσά των φορολογικών εσόδων 

μειώθηκαν, ως αποτέλεσμα της εν γένει μείωσης της οικονομικής δραστηριότητας που 

προκάλεσε η λιτότητα. Στην ουσία, το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής ήταν ανάστροφο 

του αρχικού στόχου και μοιραία οδήγησε σε δυσμενέστερες κοινωνικές και οικονομικές 

συνέπειες στις χώρες της περιφέρειας της Ευρωζώνης και ιδίως στην Ελλάδα, σε αντίθεση 

με την εφαρμογή μιας πολιτικής ήπιας προσαρμογής (House, Proebsting & Tesar, 2017).   
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Πηγή: Eurostat (2016), Στοιχεία διαθέσιμα στο: 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=teina225 

(Ανάκτηση: 27/09/2016). 

 

Ο συνδυασμός της τραπεζικής κρίσης με την έλλειψη ανταγωνιστικότητας κάποιων 

οικονομιών κρατών-μελών της Ευρωζώνης σε σύγκριση με άλλες, διόγκωσε την κρίση 

χρέους και οδήγησε τις πρώτες σε μια παρατεταμένη ύφεση. Οι πιο ευάλωτες οικονομίες 

λοιπόν αποτέλεσαν τα άμεσα θύματα της κρίσης αυτής και οδήγησαν σε τεράστια 

κοινωνικά προβλήματα ως συνέπεια των άμεσων και σκληρών περιοριστικών πολιτικών 

που εφαρμόστηκαν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μετά το 2010. Είναι εμφανές ότι 

χώρες όπως η Ελλάδα και η Πορτογαλία αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα 

ανταγωνιστικότητας, με αποτέλεσμα το εξωτερικό χρέος να αυξάνεται (δημόσιο και 

ιδιωτικό). Ταυτόχρονα, τα συνεχιζόμενα και εκτεταμένα δημοσιονομικά ελλείμματα 

αντικατοπτρίζουν το συγκεκριμένο πρόβλημα αναδεικνύοντας ωστόσο την έλλειψη 

πολιτικής βούλησης ως προς τον εξορθολογισμό του δημόσιου τομέα ώστε να μειωθούν 

οι δαπάνες και κατ’ επέκταση τα ελλείμματα. Κατά κάποιους (βλέπε ενδεικτικά Buiter & 

Rahabi, 2010), οι ανισορροπίες που υπήρχαν σε χώρες όπως η Ελλάδα, ουσιαστικά 

αποκαλύφθηκαν από την διεθνή οικονομική ύφεση, άρα αυτή δεν ήταν η αιτία της 

πρόκλησής τους αλλά το μέσον αποκάλυψής τους.  

Από τα τέλη του 2009 και μέχρι τον Απρίλιο του 2010 που η Ελλάδα βρισκόταν στην 

διαδικασία επίσημης απαίτησης συμπερίληψης στον ειδικό μηχανισμό διάσωσης που 

συγκρότησαν τα μέλη της Ευρωζώνης, η ΕΚΤ και το ΔΝΤ, η αβεβαιότητα για το μέλλον 

όλων των οικονομιών της περιφέρειας της Ευρωζώνης και κατ’ επέκταση της 

βιωσιμότητας του ίδιου του ενιαίου νομίσματος, αυξανόταν διαρκώς. Η δημιουργία του 

μηχανισμού που θα διέσωζε μέλη της Ευρωζώνης που βρίσκονταν σε κατάσταση 

χρεοκοπίας ήταν απαραίτητη και θα έπρεπε να δημιουργηθεί ήδη από το ξεκίνημα της 

Ευρωζώνης. Ως βασική αιτία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ότι η χρεοκοπία ενός μέλους 

όπως η Ελλάδα θα μπορούσε να οδηγήσει σε τραπεζική κρίση και κατάρρευση όλο το 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=teina225
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οικοδόμημα της ενιαίας νομισματικής αγοράς80. Όμως, η κρίση δεν περιορίστηκε στην 

Ελλάδα αλλά μεταδόθηκε και στις υπόλοιπες πιο ευάλωτες χώρες της Ευρωζώνης, ως 

συνέπεια της αβεβαιότητας των αγορών απέναντι στις προοπτικές βιωσιμότητάς της αλλά 

και της απροθυμίας της Ευρωζώνης να αναλάβει δραστικές λύσεις, όπως η έκδοση 

ευρωομολόγων (Collignon, 2011), που θα μπορούσαν να περιορίσουν την παράταση της 

αβεβαιότητας και της ύφεσης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι παράγοντες επέκτασης της 

κρίσης στις υπόλοιπες χώρες της περιφέρειας της Ευρωζώνης – αυτοί που τις κατέστησαν 

περισσότερο ευάλωτες - δεν είναι όλοι κοινοί μεταξύ τους. Δηλαδή, όπως γίνεται εμφανές 

και από τα διαγράμματα 15 και 16, ενώ η Ελλάδα και η Πορτογαλία εμφανίζουν 

διαχρονικά προβλήματα τόσο ως προς το δημόσιο χρέος όσο και ως προς το ισοζύγιο 

τρεχουσών συναλλαγών, η Ισπανία δεν αντιμετώπισε διαχρονικό δημοσιονομικό 

πρόβλημα, παρά μόνο πρόβλημα ανταγωνιστικότητας, ενώ η Ιρλανδία εμφάνιζε θετικά 

ισοζύγια γενικής κυβέρνησης και τρεχουσών συναλλαγών. Η διαφοροποίηση αυτή είναι 

σημαντική, καθώς αναδεικνύει ότι Ισπανία και Ιρλανδία βρίσκονταν σε πολύ πιο 

πλεονεκτική θέση για την αντιμετώπιση της τραπεζικής κρίσης, έχοντας μικρότερες 

επιπτώσεις σε επίπεδο δημοσίου χρέους. Αντιθέτως, η Πορτογαλία και κυρίως η Ελλάδα 

είχαν να αντιμετωπίσουν χρόνια προβλήματα ανταγωνιστικότητας και διαχείρισης των 

δημοσίων οικονομικών τους, με αποτέλεσμα όταν η κρίση μεταφέρθηκε στην πραγματική 

οικονομία να δεχτούν καίρια πλήγματα. Σε κάθε περίπτωση όμως, το ξέσπασμα της κρίσης 

ανέδειξε αυτές τις αδυναμίες και τις κατέστησε αποφασιστικούς παράγοντες 

αποσταθεροποίησης της οικονομίας και διάρρηξης του κοινωνικού ιστού λόγω των 

περιορισμών των ήδη αναποτελεσματικών κοινωνικών πολιτικών.   

 

                                                           
80 Για παράδειγμα, το 2010 οι γερμανικές και οι γαλλικές τράπεζες κατείχαν μεγάλο μέρος ελληνικών 

κρατικών ομολόγων και μια κατάρρευση της Ελλάδας θα σήμαινε πιθανή κατάρρευση του τραπεζικού 

συστήματος των δύο μεγαλύτερων εταίρων της Ευρωζώνης και συνακόλουθα, όλου του οικονομικού 

κατασκευάσματος. 
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Πηγή: Eurostat (2016), Στοιχεία διαθέσιμα στο: 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=teina200 

(Ανάκτηση: 02/10/2016). 

 

Το πλήγμα που δημιούργησε η συγκεκριμένη κρίση στις οικονομίες και τις κοινωνίες των 

χωρών της Ευρωζώνης, είναι καίριο, καθώς μεταβάλλει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες 

μπορεί να επιτευχθεί η ανάπτυξη περιορίζοντας εργαλεία-μηχανισμούς, όπως το κράτος 

πρόνοιας, που είναι απαραίτητα για την επίτευξη της κοινωνικής συνοχής. Είναι γεγονός 

ότι σε παγκόσμιο επίπεδο και ειδικότερα στον ανεπτυγμένο κόσμο, οι ρυθμοί ανάπτυξης 

δεν είναι πιθανόν να αυξηθούν δραστικά το επόμενο χρονικό διάστημα. Η κρίση έχει 

περιορίσει τις αναπτυξιακές προοπτικές οικονομιών όπως αυτές των χωρών της 

περιφέρειας της Ευρωζώνης, με τις πιο επίπονες συνέπειες να επισυμβαίνουν στα πιο 

ευάλωτα μέλη της. Το δημόσιο χρέος που αυξήθηκε παγκοσμίως και που αποτελεί το πιο 

σημαντικό πρόβλημα της Ευρωζώνης, με τρανταχτό παράδειγμα την Ελλάδα, αποτελεί τον 

βασικό ανασταλτικό παράγοντα για την επίτευξη των στόχων της ανάπτυξης και της 

κοινωνικής ευημερίας. Οι επεκτατικές δημοσιονομικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν για 

να διασωθεί το χρηματοπιστωτικό και τραπεζικό σύστημα επέφεραν τεράστιο οικονομικό 

κόστος στα δημόσια οικονομικά των κρατών, καθώς αυξήθηκαν δραματικά τα ελλείμματα 
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Διάγραμμα 16: Δημόσιο έλλειμμα-πλεόνασμα % του ΑΕΠ 
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και το δημόσιο χρέος. Η αντιστάθμιση αυτών των πολιτικών πλέον πραγματοποιείται μέσω 

της εφαρμογής μέτρων λιτότητας και περιορισμού των δαπανών ώστε να επιτευχθούν 

πρωτογενή πλεονάσματα και να μειωθεί το δημόσιο χρέος. Όμως μια τέτοια προσαρμογή, 

εστιασμένη μονοδιάστατα στην λιτότητα, όπως αποδεικνύεται στο παρακάτω διάγραμμα 

(17), μειώνει το ΑΕΠ και καθιστά πιο δύσκολη την μείωση του δημοσίου χρέους. Συνέπεια 

αυτής της πολιτικής είναι ο περιορισμός του κράτους πρόνοιας ως διαδικασία για την 

εξοικονόμηση πόρων και συνακόλουθα, ο περιορισμός της προοπτικής βελτίωσης του 

βιοτικού επιπέδου και της αντιστάθμισης της φτώχειας και της ανισότητας. Ταυτόχρονα, 

οι αλλαγές που επιφέρουν τα απορρυθμιστικά μέτρα οδηγούν σε μισθολογικές μειώσεις 

και από κοινού με την αύξηση της φορολόγησης, υποβαθμίζουν την αγοραστική 

δυνατότητα των πολιτών, με αποτέλεσμα την μείωση της ενεργού ζήτησης και την 

διατήρηση μιας μόνιμης λιτότητας που καθιστά την ύφεση μακροχρόνια. Ο φαύλος κύκλος 

διογκώνεται καθώς από την μια η αύξηση της φορολόγησης δεν οδηγεί αυτόματα σε 

αύξηση των εσόδων, τα διογκούμενα κοινωνικά προβλήματα οδηγούν σε αύξηση της 

ζήτησης για κοινωνικές παροχές και οι προσπάθειες μείωσης της κοινωνικής 

χρηματοδότησης και αύξησης της φορολόγησης εξωθούν το βιοτικό επίπεδο και την 

ρευστότητα στα όριά τους. Όλο αυτό το πλαίσιο οδηγεί σε αυτό που αναφέρει ο Bauman 

(2004), ως νέα φτώχεια. Ανεξαρτήτως των διαφοροποιήσεων ανάμεσα στην ένταση και το 

εύρος των προβλημάτων που αντιμετωπίζει κάθε περίπτωση, θα πρέπει να επισημάνουμε 

ότι η συνεχιζόμενη λιτότητα διαρρηγνύει την κοινωνική συνοχή και δεν ωφελεί να 

συνεχίζεται αενάως καθώς περιστέλλει τις προοπτικές για κοινωνική ευημερία.  
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Πηγή: Eurostat (2016). Στοιχεία διαθέσιμα στο: 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=teina225 

(Ανάκτηση: 27/09/2016) και στο: 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_gdp&lang=en (Ανάκτηση: 04/04/2016). 

 

Ποιος είναι όμως ο αντίκτυπος στο κράτος πρόνοιας και γιατί η Ευρωζώνη συνεχίζει να 

αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας; Η ίδια η δομή της Ευρωζώνης και η 

έλλειψη κοινής οικονομικής πολιτικής, όπως προαναφέρθηκε, αποτελεί μια ουσιώδη αιτία, 

καθώς «δημιουργεί ασσυμετρίες στην συναθροιστική ζήτηση, συμπιέζοντας τις κοινωνίες 

των προβληματικών κρατών-μελών και επιτρέπει την κερδοσκοπία των 

χρηματοπιστωτικών αγορών εις βάρος των κοινωνιών των προβληματικών κρατών-

μελών» (Patomäki, 2013:131-132).  

Ο σχεδιασμός της ΟΝΕ στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό, μεταξύ άλλων, στην θεωρία του 

Mundell (1961) για την δημιουργία μιας βέλτιστης οικονομικής ζώνης. Παρά την μη 

ταυτόσημη μορφή που έλαβε η ΟΝΕ, η λογική και οι θεωρίες πάνω στις οποίες στηρίχθηκε 

και συνεχίζει να στηρίζεται, δεν είναι άλλες από τον μονεταρισμό, την νεοκλασσική 

πεποίθηση των αποτελεσματικών ελεύθερων αγορών και την αποστροφή προς την 

οποιασδήποτε μορφή κρατικής παρεμβατικότητας. Ως εκ τούτου, οι χρηματοπιστωτικές 
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Διάγραμμα 17: Δημόσιο χρέος και ΑΕΠ στην Ελλάδα

ΑΕΠ σε τιμές αγοράς Δημόσιο χρέος σε εκ. ευρώ
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http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=teina225
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_gdp&lang=en
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αγορές καθορίζουν την έκβαση των οικονομικών συναλλαγών και αυτορυθμίζονται, ενώ 

η διατήρηση ενός «σκληρού» νομίσματος με χαμηλό πληθωρισμό θεωρείται ότι προάγει 

την ανταγωνιστικότητα των τιμών και συνεπώς, αυτό καθ’ εαυτό το εξαγωγικό εμπόριο. 

Όπως όμως γίνεται ευδιάκριτο, οι ανισορροπίες που υφίστανται ανάμεσα στις δυνατότητες 

και την κατάσταση των επιμέρους οικονομιών των κρατών μελών, δημιουργούν μια 

Ευρωζώνη δύο ή περισσότερων ταχυτήτων, ενώ ταυτόχρονα συμπιέζουν ακόμα 

περισσότερο την δυνατότητα παρέμβασης από πλευράς του κράτους για την ενίσχυση των 

οικονομιών – της ζήτησης δηλαδή μέσω της αύξησης της απασχόλησης - και την 

αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων. Αυτό συμβαίνει διότι η μονοδιάστατη και 

δογματική προσκόλληση στην επίτευξη χαμηλού πληθωρισμού μπορεί να ευνοεί την 

ανταγωνιστικότητα των τιμών αλλά προκαλεί ύφεση στον οικονομικό κύκλο, λόγω της 

συνεχιζόμενης εφαρμογής μέτρων λιτότητας, ειδικότερα στα κράτη-μέλη που δεν 

διαθέτουν μεγάλα επίπεδα εξαγωγών σε χώρες εκτός ΕΕ. Την ίδια στιγμή όμως, είναι 

γνωστό ότι η εφαρμογή επεκτατικών πολιτικών, ενώ μπορεί να αυξήσει την ζήτηση, 

αυξάνει ταυτόχρονα και το έλλειμμα, οπότε δεν προκρίνεται ως βασική και μοναδική 

συνταγή για την διατήρηση χαμηλών επιπέδων πληθωρισμού, που βεβαίως αποτελεί ένα 

διαχρονικό γερμανικό αίτημα.  

Ποια μπορεί να θεωρηθεί ως απαραίτητη προϋπόθεση για την διατήρηση χαμηλού 

πληθωρισμού σε μια ενιαία αγορά όπως η Ευρωζώνη; Κατά κύριο λόγο οι αυξημένες 

εξαγωγές προς χώρες εκτός Ευρωζώνης. Τα δεδομένα όμως για την Ευρωζώνη 

επιδεικνύουν ότι ακόμα και η Γερμανία διαθέτει το μεγαλύτερο μέρισμα των προϊόντων 

της στις χώρες εντός Ευρωζώνης (διάγραμμα 18). Επομένως, ξεκινώντας από το 

συγκεκριμένο στοιχείο μπορούμε να κατανοήσουμε έναν πολύ βασικό παράγοντα που 

καθορίζει το γεγονός ότι στην Ευρωζώνη υπάρχουν χώρες όπως η Γερμανία, με υψηλά 

πλεονάσματα τρεχουσών συναλλαγών και χώρες όπως η Ελλάδα με μεγάλα ελλείμματα 

τρεχουσών συναλλαγών (διάγραμμα 19). Οι ανισορροπίες αυτού του είδους είναι 

φυσιολογικές κυρίως λόγω της έλλειψης συντονισμένων παρεμβάσεων για την τόνωση της 

ενεργού ζήτησης, με αποτέλεσμα να δημιουργείται η διάκριση μεταξύ δανειστριών και 

δανειζόμενων χωρών81, όπως αναφέρει ο Beck (2013), με τις δεύτερες να βρίσκονται 

                                                           
81 Ταυτόχρονα, θα πρέπει να επισημανθεί ότι πέραν των διακρίσεων σε επίπεδο παραγωγικής και εμπορικής 

δραστηριότητας, η κρίση οικονομικής αβεβαιότητας στην περίπτωση της Ελλάδας λειτούργησε υπέρ της 
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συνεχώς κάτω από την πίεση της μείωσης των μισθών για της αύξησης της 

ανταγωνιστικότητας, που οδηγεί όμως σε ύφεση ή παρατεταμένη στασιμότητα, η οποία 

μεταφράζεται σε επαύξηση των κοινωνικών προβλημάτων, χωρίς την δυνατότητα 

αποτελεσματικής εξισορρόπησης από το κράτος πρόνοιας.  

 

 

Πηγές: Statistisches Bundesamt (Federal Statistical Office), Wiesbaden (2016); Υπολογισμοί του 

συγγραφέα. 

                                                           
πτώσεως των αποδόσεων των ομολόγων της Γερμανίας (Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle, 

2015), καθώς όταν υφίσταται αβεβαιότητα οι επενδυτές καταφεύγουν σε πεδία ασφάλειας, σύμφωνα με την 

θεώρηση της καταφυγής στην ασφάλεια και την ρευστότητα (flight to safety-flight to liquidity) (Beber et al., 

2009; Vayanos, 2004). Η Γερμανία λοιπόν εμφανίζεται ως άμεσος κερδισμένος από την κρίση στη Νότια 

Ευρώπη και κυρίως στην Ελλάδα, διότι το κόστος δανεισμού της μειωνόταν σε κάθε κρίση αβεβαιότητας 

στην αντίπερα όχθη. Η άμεση συνέπεια αυτής της πρακτικής έχει οδηγήσει την Ελλάδα στην περιστολή των 

περιθωρίων άσκησης δημόσιων πολιτικών και στην υποβάθμιση του κοινωνικού ιστού λόγω της εφαρμογής 

περαιτέρω μέτρων συμπίεσης των δαπανών και εσωτερικής υποτίμησης, ώστε να επιτευχθεί δημοσιονομική 

ισορροπία. Η πρακτική αυτή αποτυπώνει τις διακρίσεις, ελλείψεις και ανισορροπίες του οικοδομήματος της 

Ευρωζώνης που απολήγουν σε μια διάσταση «κερδισμένων-χαμένων» παρά σε δράση προς την κοινή 

ωφέλεια του συνόλου των μελών της ζώνης του Ευρώ.  

Ευρωζώνη; 36,37

Άλλα κράτη μέλη της 
ΕΕ; 21,63

ΗΠΑ; 9,53

Κίνα; 5,97

Τρίτες χώρες; 26,5

Διάγραμμα 18: Ποσοστιαία κατανομή των 
Γερμανικών Εξαγωγών για το 2015
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Πηγή: Εurostat (2016)82. Στοιχεία Διαθέσιμα στο: 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tipsbp20 

(Ανάκτηση: 16/07/2016).  

 

Καθίσταται ξεκάθαρο ότι η αντίληψη που επικρατεί στοχεύει στην προώθηση της 

δημοσιονομικής πειθαρχίας και στον έλεγχο των επιτοκίων από τις χρηματοπιστωτικές 

αγορές, γεγονός που ευνοείται από την περιορισμένη δυνατότητα των κρατών για 

δανεισμό από την Κεντρική Τράπεζα. Στην ουσία πρόκειται για το διαχρονικό πρόβλημα 

της ΟΝΕ, η οποία, όπως προαναφέρθηκε, συνιστά μια νομισματική ένωση χωρίς κρατικό 

και συνακόλουθα πολιτικό υπόβαθρο αναλογικού επιπέδου. Συνεπώς, λόγω του ότι τα 

κράτη έχουν απωλέσει τον έλεγχο των επιτοκίων, η κερδοσκοπία είναι το κύριο 

επακόλουθο που έχουν υποστεί αρκετές χώρες της Ευρωζώνης, καθώς οι 

χρηματοπιστωτικές αγορές μπορούν εύκολα να επιδεινώσουν ή να προκαλέσουν κρίσεις 

χρέους. Η δημοκρατία και η διαμόρφωση και εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών 

(οικονομικών και κοινωνικών) καθίστανται ελεγχόμενες από τις προσδοκίες των 

χρηματοπιστωτικών επενδύσεων, δηλαδή των οίκων αξιολόγησης (Patomäki, 2013), με τα 

κράτη να αποτελούν πλέον εργαλεία στην υπηρεσία των οικονομικών συμφερόντων. 

                                                           
82 Για το Βέλγιο τα διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat ξεκινούν από το 2003 και για την Ολλανδία από το 2004. 
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Συνεπώς, είναι ξεκάθαρο ότι τα περιθώρια άσκησης κοινωνικής πολιτικής από πλευράς 

των κρατών πρόνοιας καθίστανται στενότερα.  

Συνοψίζοντας τις παραπάνω σκέψεις θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι από την μια 

πλευρά ο ρόλος των χρηματοπιστωτικών αγορών στην επίταση των κρίσεων χρέους 

καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού της πολιτικής ενώ από την άλλη, οι εξαγωγές σε 

χώρες εκτός Ευρωζώνης αποτελούν την προϋπόθεση για την επίτευξη χαμηλού 

πληθωρισμού, σε συνδυασμό με την διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας, χωρίς 

όμως να είναι εύκολη η ταυτόχρονη επίτευξη θετικών εμπορικών ισοζυγίων σε όλο το 

φάσμα της Ευρωζώνης. Αιτία αποτελεί η υψηλή εμπορική εξάρτηση μεταξύ των κρατών 

μελών, γεγονός που διευκολύνει η ενιαία αγορά, αλλά και η ανταγωνιστικότητα πολλών 

ξένων προϊόντων που καθιστά δυσχερέστερη την εξαγωγή των Ευρωπαϊκών σε τρίτες 

χώρες. Το αποτέλεσμα δεν είναι άλλο από την δημιουργία εμπορικών, οικονομικών και εν 

τέλει κοινωνικών ανισορροπιών εντός της Ευρωζώνης που μεταφράζονται σε διάκριση 

μεταξύ των χωρών του πυρήνα και αυτών της περιφέρειας. Οι ασυμμετρίες όμως της 

συνολικής ζήτησης και οι θεσμικοί περιορισμοί της συνθήκης του Μάαστριχτ83, σε 

συνδυασμό με την επικράτηση του δόγματος των αποτελεσματικών ελεύθερων αγορών 

και του «σκληρού» νομίσματος, λειτουργούν περιοριστικά στην συγκρότηση 

αντισταθμιστικών πολιτικών λύσεων για τις υφιστάμενες και διογκούμενες διακρίσεις 

μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης, δημιουργώντας έτσι κοινωνίες και οικονομίες δύο 

ταχυτήτων. Σε κάθε περίπτωση, είτε αναφερόμαστε σε κοινωνικο-οικονομικά συστήματα 

δύο είτε περισσότερων ταχυτήτων, ο βασικός προβληματισμός έγκειται στο γεγονός ότι 

δημιουργούνται και διευρύνονται διακρίσεις και ανισορροπίες ανάμεσα στα κράτη μέλη 

που οδηγούν κυρίως σε περαιτέρω κοινωνική και οικονομική πίεση στα ελλειμματικά-

προβληματικά κράτη πρόνοιας. Η πίεση αυτή συνίσταται αφενός στην προσπάθεια 

διατήρησης της δημοσιονομικής πειθαρχίας και του χαμηλού πληθωρισμού μέσω 

προγραμμάτων λιτότητας και περικοπής των δημοσίων δαπανών και αφετέρου στην 

δραματική μείωση των μισθών και συνεπώς του κόστους παραγωγής, με σκοπό την 

                                                           
83 Βλέπε άρθρο 122, που απαγορεύει στα κράτη μέλη της ΕΕ να μοιράζονται την ευθύνη για τα χρέη, άρθρο 

123, που απαγορεύει στην ΕΚΤ την αγορά απευθείας από τα κράτη μέλη ομολόγων και άλλων μέσων χρέους 

και άρθρο 124, που θέτει τα δημόσια ιδρύματα στην αποκλειστική λειτουργία των αρχών της αγοράς, στην 

συνθήκη του Μάαστριχτ. Διαθέσιμη στο: http://europa.eu/eu-law/decision-

making/treaties/pdf/treaty_on_european_union/treaty_on_european_union_el.pdf  

http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/pdf/treaty_on_european_union/treaty_on_european_union_el.pdf
http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/pdf/treaty_on_european_union/treaty_on_european_union_el.pdf
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επαύξηση της ανταγωνιστικότητας που θεωρείται ότι θα επιφέρει αύξηση των εξαγωγών 

σε τρίτες χώρες. Η συμπίεση όμως των μισθών, σε συνδυασμό με την αύξηση της 

φορολόγησης για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων, οξύνει την ύφεση και ακόμα 

κι αν αυξάνονται οι εξαγωγές, το πραγματικό αποτέλεσμά τους σε κοινωνικό επίπεδο δεν 

είναι εμφανές διότι το βιοτικό επίπεδο των πολιτών μειώνεται. Ακόμα δηλαδή κι αν 

αυξάνονται οι θέσεις εργασίας, η πενιχρή προσφορά μισθού δεν είναι ικανή να αυξήσει 

την καταναλωτική ζήτηση διότι έχει περιπέσει σε χαμηλά επίπεδα που σε κάποιες 

περιπτώσεις αγγίζουν τα όρια της εκμετάλλευσης, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια 

σταθερά διογκούμενη φτωχή κοινωνική ομάδα, το νέο πρεκαριάτο (precariat) της 

επισφαλούς και φτωχοποιούσας εργασίας, και ο κύκλος της ύφεσης να μην ολοκληρώνεται 

λόγω της αδυναμίας αύξησης της ζήτησης και της μείωσης των κρατικών εσόδων από την 

υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών. Από την άλλη πλευρά, οι αυξανόμενες – 

ανεκπλήρωτες ανάγκες-απαιτήσεις προς το κράτος πρόνοιας για να χρηματοδοτήσει 

πολιτικές για την προστασία των ανέργων και των χαμηλόμισθων και από την άλλη, οι 

δημοσιονομικές δεσμεύσεις που δεν επιτρέπουν την ευελιξία κινήσεων σε επίπεδο 

πολιτικής, λειτουργούν σαν μέγγενη για τον κοινωνικό ιστό. Η επιβολή της μείωσης της 

κρατικής χρηματοδότησης περιορίζει τις δυνατότητες του κράτους πρόνοιας για 

αντιμετώπιση των αυξανόμενων κοινωνικών προβλημάτων (επομένως, αύξηση των 

κοινωνικών αναγκών και των κινδύνων), και το θέτει σε μια ανάστροφη πορεία προς την 

φιλανθρωπία διότι δεν δύναται να ανταποκριθεί στοιχειωδώς στις κοινωνικές ανάγκες. Η 

κατάσταση καθίσταται δυσχερέστερη σε περιπτώσεις χωρών, όπως η Ελλάδα, που 

αντιμετωπίζουν χρόνιες δυσλειτουργίες στον δημόσιο τομέα, με συνέπεια το ήδη 

αναποτελεσματικό κράτος πρόνοιας να περιορίζεται ακόμα περισσότερο.  

Αναμφισβήτητα, η δημιουργία της Ευρωζώνης συνιστά μια σημαντική προσπάθεια προς 

την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής ενοποίησης, εντούτοις η θεσμική της μορφή και 

συνακόλουθα ο «οικονομικίστικος» (Judt, 2012: 54) τρόπος αντίληψης της πολιτικής84, 

                                                           
84 Αυτός ο τρόπος αντίληψης, κατά τον Judt (2012), δεν περιορίζεται μόνο στην πολιτική αλλά στην 

γενικότερη δράση μέσα στο κοινωνικο-οικονομικό σύστημα και συνίσταται στην επικέντρωση στην 

απόκτηση υπέρμετρου οικονομικού κέρδους και όχι στην αναζήτηση της ευημερίας μέσω μεθόδων που 

βρίσκονται σε συγκεκριμένα πλαίσια ώστε να επιτρέπεται η διάχυση των αποτελεσμάτων της ανάπτυξης στο 

σύνολο της κοινωνίας. Στην πολιτική αναφέρεται στην διάσταση που επικεντρώνεται στην επίτευξη 

αριθμητικών στόχων και δεν ενδιαφέρεται για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, 

πραγματοποιείται επικέντρωση στην επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης χωρίς όμως αυτή να συνδέεται 
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θέτουν προσκόμματα στα κράτη μέλη αναφορικά με την αντιμετώπιση των κοινωνικο-

οικονομικών προβλημάτων που προκύπτουν. Έτσι, η προσκόλληση στην αντίληψη της 

αυτόματης ρύθμισης μέσω των αγορών έχει οδηγήσει στην υιοθέτηση μέτρων 

διαρθρωτικού χαρακτήρα, με την συνεισφορά του ΔΝΤ, που στην πραγματικότητα 

οξύνουν τα κοινωνικά προβλήματα διότι, παρά το γεγονός ότι μειώνεται το κόστος 

εξυπηρέτησης του χρέους για τις προβληματικές χώρες μέσω των μηχανισμών όπως ο 

ESM, συνεχίζεται ο υφεσιακός κύκλος, λόγω της μείωσης της συναθροιστικής ζήτησης 

που προκαλείται από την ραγδαία μείωση των μισθών και των εισοδημάτων (Patomäki, 

2013: 136; Wood, 2014). Ως εκ τούτου, η ανισότητα αυξάνεται στις χώρες της περιφέρειας 

της Ευρωζώνης ενώ ανάστροφο είναι το κλίμα για τις χώρες του πυρήνα (με εξαίρεση την 

Γερμανία και το Λουξεμβούργο) κατά την διάρκεια της κρίσης (Πίνακας 2). Εξαίρεση για 

τις χώρες της περιφέρειας αποτελεί η Πορτογαλία που όμως συνεχίζει να εμφανίζει έναν 

από τους υψηλότερους δείκτες ανισότητας στην Ευρωζώνη. Εν προκειμένω, ο δείκτης 

εισοδηματικής ανισότητας για τις χώρες της περιφέρειας της Ευρωζώνης είναι πολύ 

υψηλότερος σε σύγκριση με τις χώρες του πυρήνα και αυξάνεται ακόμα περισσότερο εν 

μέσω της κρίσης αποδεικνύοντας τον συστημικό χαρακτήρα της σε επίπεδο Ευρωζώνης 

(Matthijs, 2016).  

                                                           
άρρηκτα με ένα πλαίσιο που θα διασφαλίζει ότι θα μετατρέπεται σε κοινωνική και κατ’ επέκταση σε 

οικονομική ευημερία, όπως αναλύει διεξοδικά και ο Jackson (2011).  
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Σχήμα 2: Σχηματική παρουσίαση της διαδικασίας συμπίεσης του κοινωνικού ιστού 

στις «προβληματικές» χώρες της Ευρωζώνης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Μείωση της συνολικής κρατικής
χρηματοδότησης

-Περιορισμός των δυνατοτήτων εφαρμογής
κοινωνικής πολιτικής

-Μείωση της καταναλωτικής ζήτησης

-Μείωση των κρατικών εσόδων παρά την
αύξηση της φορολόγησης

-Αύξηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας που
συνεπάγεται αυξήσεις στη φορολόγηση για
την εξεύρεση πόρων

-Αύξηση των κοινωνικών προβλημάτων, των
αναγκών και των κινδύνων (επισφάλεια και
ανασφάλεια)

Κοινωνικός ιστός 
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Πίνακας 2: Μεταβολές στην εισοδηματική ανισότητα με βάση τoν δείκτη GINI 

στην Ευρωζώνη-12 

Κράτος-μέλος 1998 2008 2015 Διαφορά 

1998-2008 

Διαφορά  

2008-2015 

Αυστρία 24 27,7 27,2 +15,42 -1,81 

Φινλανδία 22 26,3 25,2 +19,55 -4,18 

Γερμανία 25 30,2 30,7 +20,80 +1,66 

Ολλανδία 25 27,6 26,4 +10,40 -4,35 

Λουξεμβούργο 26 27,7 28,7 +6,54 +3,61 

Βέλγιο 27 27,5 26,2 +1,85 -4,73 

Γαλλία 28 29,8 29,2 +6,43 -2,01 

Περιφέρεια 

Ιταλία 31 31 32,4 0,0 +4,52 

Ελλάδα 35 33,4 34,2 -4,57 +2,40 

Ιρλανδία 34 29,9 30,8 -12,06 +3,01 

Ισπανία 34 31,9 34,6 -6,18 +8,46 

Πορτογαλία 37 35,8 34 -3,24 -5,03 

Πηγή: Eurostat (2016)85, Στοιχεία διαθέσιμα στο: 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=0&language=en&pcode=tessi190 

(Ανάκτηση: 02/10/2016). 

 

Συνεπώς, σύμφωνα με τα παραπάνω, δημιουργείται ένας υφεσιακός κύκλος που, στο 

όνομα της δημοσιονομικής πειθαρχίας, σε προβληματικές χώρες όπως η Ελλάδα, 

συμπιέζει ακόμα περισσότερο τον κοινωνικό ιστό. Ακόμα και σε χώρες που φάνηκε ότι το 

2015 εξέρχονται από την κρίση, τα κοινωνικά προβλήματα παραμένουν και εντείνονται, 

με αποτέλεσμα το 2016 η Ισπανία και η Πορτογαλία να κινδυνεύσουν με την επιβολή 

προστίμων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την μη τήρηση των ορίων που θέτει το 

Σύμφωνο Σταθερότητας, ενώ οι αναταράξεις στο τραπεζικό σύστημα της Ιταλίας 

                                                           
85 Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του δείκτη GINI από την Eurostat για την Γερμανία, το Λουξεμβούργο, 

την Ιταλία και την Ιρλανδία είναι για το έτος 2014.  

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=0&language=en&pcode=tessi190
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συνεχίζονται και αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για την Ευρωζώνη (The Economist, 2016). 

Καθίσταται σαφές ότι από όλους αυτούς τους περιορισμούς επηρεάζεται σημαντικά η 

εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών των κρατών μελών, καθώς το κράτος πρόνοιας συχνά 

αντιμετωπίζεται ως ο μεγάλος ασθενής που απομυζάει υπέρογκα ποσά χωρίς ουσιαστικό 

αποτέλεσμα. Στην περίπτωση της Ελλάδας, το μεγάλο ύψος του δημόσιου χρέους και η 

επίδραση της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης σε αυτό οδήγησαν στην λήψη 

μέτρων λιτότητας, τα οποία μείωσαν την ενεργό ζήτηση. Με την σειρά τους, μειώθηκαν 

οι συντελεστές της ανάπτυξης καθώς το ΑΕΠ συρρικνώθηκε και αυξήθηκαν τα ποσοστά 

ανεργίας ενώ εντάθηκαν τα κοινωνικά προβλήματα, όπως η φτώχεια. Η προφανής 

εσωτερική υποτίμηση και η μείωση των διαθέσιμων εισοδημάτων οδήγησε στην 

συνακόλουθη μείωση των φορολογικών εσόδων, παρά την ποσοστιαία αύξηση των 

φόρων86, και στην αναγκαιότητα λήψης περαιτέρω διαρθρωτικών μέτρων. Ως εκ τούτου, 

αυτά τα μέτρα κατέληξαν στην περαιτέρω μείωση της ενεργού ζήτησης, συνεχίζοντας τον 

υφεσιακό κύκλο της οικονομίας στην χώρα και επιδεινώνοντας την οικονομική κατάσταση 

των μεσαίων και χαμηλότερων κοινωνικο-οικονομικών ομάδων.  

 

                                                           
86 Σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (2016), τα φορολογικά έσοδα το 2015 ήταν 

λιγότερα κατά 611 εκατομμύρια ευρώ παρά την ποσοστιαία αύξηση των φόρων. Επιπλέον, η συμμετοχή των 

έμμεσων φόρων αυξήθηκε κατά 0,75%, αποτελώντας το 54,5% του συνόλου των φόρων, αναδεικνύοντας το 

μέγεθος της οικονομικής πίεσης προς τους καταναλωτές και ιδιαίτερα προς τα χαμηλότερα οικονομικά 

στρώματα.  
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Σχήμα 3: Συνοπτικό σχήμα του υφεσιακού κύκλου της εσωτερικής υποτίμησης στην 

Ελλάδα 

 

Οι προτάσεις για την αντιμετώπιση των ανισορροπιών που δημιουργούνται από την 

πολιτική λιτότητας και δημοσιονομικής πειθαρχίας, ποικίλουν. Αυτές συμπεριλαμβάνουν 

α) την εισαγωγή των ευρωομολόγων, που στην πράξη θα ενοποιούσαν τα επιτόκια των 

δανείων των κρατών μελών της Ευρωζώνης και εν πολλοίς θα συνιστούσαν την 

εμπράγματη αποτύπωση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, β) την εισαγωγή ενός ευρωπαϊκού 

φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, καθώς και γ) την απαγόρευση ακάλυπτων 

πωλήσεων και CDS για ομόλογα κρατών. Όλες οι παραπάνω προτάσεις βρίσκονται προς 

την κατεύθυνση της περαιτέρω εμβάθυνσης της Ευρωπαϊκής ενοποίησης, καθώς 

ενοποιούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το κάθε κράτος μέλος λειτουργώντας στην 

πράξη σαν μια ενιαία οικονομία. Εντούτοις, ρυθμίσεις προς αυτή την κατεύθυνση δεν 

συντελέστηκαν λόγω της αδιαλλαξίας των πλεονασματικών κρατών-μελών να μοιραστούν 

με τα υπόλοιπα τα προβλήματα και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν. Εν προκειμένω, 

ο EFSF, ο EFSM και ο μετέπειτα ESM μπορεί στην ουσία να επιτρέπουν τον δανεισμό 

ανάμεσα στα κράτη-μέλη για την αντιμετώπιση προβλημάτων χρέους, εντούτοις 

συνοδεύονται από αυστηρές προϋποθέσεις για την υλοποίηση διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων στις προβληματικές χώρες, που στην ουσία αναφέρονται τόσο στην 
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ανάπτυξης και 
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μείωση των παρεμβάσεων των κρατών πρόνοιας όσο και στην προώθηση μιας διαδικασίας 

ιδιότυπης εσωτερικής υποτίμησης. Καθίσταται σαφές, ότι η «από τα πάνω» επιβολή 

μέτρων λιτότητας που περιορίζουν την ευχέρεια εφαρμογής πολιτικών κυρίως για την 

αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων, λειτουργεί ως μια μορφή άνωθεν διαιτησίας 

χωρίς ξεκάθαρη νομιμοποίηση, καθώς οι προβληματικές-δανειολήπτριες χώρες δεν 

μπορούν παρά να συμφωνήσουν για να μην χρεοκοπήσουν. Στην ουσία εμφανίζεται μια 

μεταβίβαση της εξουσίας σε έξωθεν φορείς που καθορίζουν την οικονομική και κοινωνική 

πολιτική, οδηγώντας στην περιστολή των εθνικών κρατών πρόνοιας, στην πλήρη 

απορρύθμιση των εργασιακών δικαιωμάτων και των συλλογικών διαπραγματεύσεων και 

στην μείωση του μισθολογικού κόστους αλλά και του διαθέσιμου εισοδήματος, λόγω της 

αύξησης της φορολόγησης (Busch et al. 2013; Lefkofridi & Schmitter, 2014). Συνάμα, η 

δυσκολία μεταρρύθμισης των διεθνών συνθηκών και η υιοθέτηση μηχανισμών αμιγώς 

τεχνοκρατικού χαρακτήρα, ως μια προσπάθεια επιδιόρθωσης των δυσλειτουργιών, με 

ταυτόχρονη όμως απαλλαγή νομικών και πολιτικών ευθυνών87, εμβαθύνουν ακόμα 

περισσότερο το δημοκρατικό έλλειμμα λαμβάνοντας, σύμφωνα με την θεώρηση του Gill 

(2008: 78-79), την μορφή ενός «νεοσυνταγματισμού ή πειθαρχικού νεοφιλελεύθερου 

συνταγματισμού». 

Η στρατηγική που ακολουθείται σε επίπεδο ΕΕ88 φαίνεται να αποκλίνει ελάχιστα από τη 

νόρμα της διατήρησης ενός ισχυρότατου δημοσιονομικού και πειθαρχικού ελέγχου σε 

οποιοδήποτε βήμα πραγματοποιείται προς την διαμοίραση κινδύνου ανάμεσα στα κράτη 

μέλη της Ευρωζώνης. Συνεπώς, τίθενται κριτήρια (όπως στην Συνθήκη για την 

                                                           
87 Είναι χαρακτηριστικό ότι στο άρθρο 32 και στο άρθρο 35 της Συνθήκης για την δημιουργία του ESM 

(European Commission, 2012a) αναφέρεται ρητά ότι τα μέλη του δεν υπόκεινται σε πολιτικές και νομικές 

ευθύνες για τις αποφάσεις που λαμβάνουν και τις πολιτικές που εφαρμόζουν. Οι συγκεκριμένες διατάξεις 

φανερώνουν την διάκριση της πολιτικής ευθύνης από την οικονομική πολιτική και αναδεικνύουν τους 

τεχνοκρατικούς μηχανισμούς ως φορείς παραγωγής πολιτικής πέραν από τον δημοκρατικό έλεγχο. Η 

συνθήκη είναι διαθέσιμη στο: http://europa.eu/rapid/press-release_DOC-12-3_en.htm (Ανακτήθηκε: 

27/07/2016). 
88 Για παράδειγμα, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εισαγωγή ευρωομολόγων έθετε αυστηρά 

κριτήρια δημοσιονομικής εποπτείας, διατήρησης εμπορικών πλεονασμάτων και μισθολογικής πειθαρχίας, 

τα οποία αυταπόδεικτα δεν διαθέτουν νομιμοποιητικά θεμέλια (European Parliament and the Council of the 

European Union, 2013, διαθέσιμη στο: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32013R0473 Ανακτήθηκε: 28/07/2016), καθιστώντας σαφές ότι η 

δημοκρατική πολιτική περιορίζεται από τις κατευθύνσεις που επιβάλλονται σε κεντρικό, τεχνοκρατικό 

επίπεδο. 

http://europa.eu/rapid/press-release_DOC-12-3_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32013R0473
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32013R0473
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Σταθερότητα, τον Συντονισμό και την Διακυβέρνηση στην ΟΝΕ, 2012)89 όπου 

μεταφέρουν τον δημοσιονομικό έλεγχο στους τεχνοκράτες για την καθησύχαση των 

αγορών, με αποτέλεσμα την συνακόλουθη μείωση της δημοκρατικής νομιμοποίησης. Οι 

πρακτικές αυτές αποτελούν την απόδειξη της ξεκάθαρης επικράτησης της οικονομίας 

πάνω στην πολιτική. Στην ουσία παρατηρούμε την επικράτηση της άποψης περί 

καθορισμού των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και περί της 

ανυπαρξίας αναγκαιότητας εφαρμογής εναλλακτικής οικονομικής πολιτικής εφόσον 

διατηρούνται οι τιμές σε χαμηλά επίπεδα. Η έλλειψη εμπιστοσύνης προς αυτή καθ’ εαυτή 

την πολιτική και η πεποίθηση ότι οι δίχως καμία παρέμβαση αγορές μπορούν σε κάθε 

περίπτωση να μεγιστοποιήσουν την παραγωγή με διαχεόμενα οφέλη προς τους πολίτες, 

πηγάζει κυρίως από τις νεοκλασσικές θεωρήσεις που διατυπώθηκαν μετά την δεκαετία του 

1970 και οι οποίες αποτελούν την βάση της εφαρμοζόμενης πολιτικής της Ευρωζώνη και 

συνεπώς της ΕΚΤ (βλέπε ενδεικτικά: Lucas, 1972; Sargent & Wallace, 1975). Από την 

άλλη πλευρά, αρκετοί μελετητές ασκούν κριτική στην τεχνοκρατική μορφή των 

Ευρωπαϊκών θεσμών και στην απομόνωση της ΕΚΤ από την πολιτική, καθώς θεωρούν ότι 

αυτοί οι παράγοντες πλήττουν την δημοκρατικότητα του εγχειρήματος της ενοποίησης και 

επιβάλλουν μια συγκεκριμένη πολιτική κατεύθυνση που οδηγεί στην έξαρση των 

κοινωνικών προβλημάτων (βλέπε: Matthijs, 2016; Offe, 2003; Scicluna, 2014). Η έξαρση 

αυτή αυξάνει την καχυποψία και τις αρνητικές στάσεις απέναντι στην ΕΕ, διευρύνοντας 

κατ’ αυτόν τον τρόπο την επιρροή του λαϊκισμού και του εθνικισμού90.  

Συνοψίζοντας, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι το εγχείρημα της Ενιαίας Αγοράς έθεσε 

νέες προκλήσεις προς τα κράτη πρόνοιας. Αυτά που διαθέτουν αναπτυγμένη οργάνωση 

που βασίζεται σε στέρεες οικονομικές και θεσμικές βάσεις, βρίσκονται σε πλεονεκτική 

                                                           
89 Διαθέσιμη στο: http://www.consilium.europa.eu/el/european-council/pdf/treaty-on-stability-coordination-

and-governance-tscg/. (Ανακτήθηκε: 27/07/2016).  
90 Η οικονομικές δυσχέρειες και το μεταναστευτικό ζήτημα έχουν επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τις απόψεις 

των ευρωπαίων πολιτών. Σύμφωνα με το πρόσφατο Ευρωβαρόμετρο (Eurobarometer, 2015), αυτά είναι τα 

δυο ζητήματα που τους απασχολούν πιο πολύ. Αναλογιζόμενοι την αύξηση των ποσοστών εθνικιστικών 

κομμάτων όπως η Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα, και του λαϊκισμού (ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στην Ελλάδα, PODEMOS 

στην Ισπανία, Κίνημα των Πέντε Αστέρων στην Ιταλία), μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι οικονομικές 

δυσχέρειες συμβάλλουν στην έξαρση τέτοιων εκφάνσεων. Ιδιαίτεροι παράγοντες σε κάθε κράτος 

επηρεάζουν την άνοδο του λαϊκισμού και του εθνικισμού είτε από τα δεξιά του πολιτικού φάσματος είτε από 

τα αριστερά. Για παράδειγμα, η Ισπανία αποτελεί μια περίπτωση όπου δεν έχει αναπτυχθεί η άκρα 

εθνικιστική δεξιά σε κεντρικό επίπεδο, παρά την κρίση, όμως βρήκε πρόσφορο έδαφος η ανάπτυξη της 

λαϊκίστικης αριστεράς. Για μια ενδελεχή παράθεση των παραγόντων ανάπτυξης της λαϊκίστικης αριστεράς 

και περιορισμού της εθνικιστικής άκρας δεξιάς στην Ισπανία βλέπε: Alonso & Kaltwasser, (2014).  

http://www.consilium.europa.eu/el/european-council/pdf/treaty-on-stability-coordination-and-governance-tscg/
http://www.consilium.europa.eu/el/european-council/pdf/treaty-on-stability-coordination-and-governance-tscg/
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θέση έναντι των πιο ελλειμματικών, που αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα 

βιωσιμότητας, με αποτέλεσμα να περιορίζεται ακόμα περισσότερο ο παρεμβατικός τους 

ρόλος. Το επίτευγμα της Ενιαίας Αγοράς αποτελεί ένα θεσμικό κατασκεύασμα της μετα-

κεϋνσιανής εποχής που προκαλεί ανακατατάξεις στην υφιστάμενη δομή των κρατών 

πρόνοιας αφενός στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τις δομικές κοινωνικές 

μεταβολές και την εμφάνιση νέων κοινωνικών κινδύνων και αφετέρου στην διατήρηση της 

αποτελεσματικότητας στην βάση της αλληλεγγύης, με λιγότερο κόστος. Το βέβαιο όμως 

είναι ότι οι ανισορροπίες και οι αυξημένοι περιορισμοί για τα κράτη πρόνοιας της 

περιφέρειας της Ευρωζώνης δυσχεραίνουν την μετάβαση σε ένα μοντέλο 

αποτελεσματικής συλλογικής ικανοποίησης των αυξανόμενων εξατομικευμένων αναγκών 

και μεταθέτουν ολοένα και περισσότερο την ευθύνη μονομερώς στο άτομο, διευρύνοντας 

τις ανισότητες στην πρόσβαση ουσιωδών κοινωνικών αγαθών για την επίτευξη της 

κοινωνικής συνοχής.  
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΡΙΣΜΑ 

 

Το κράτος πρόνοιας στην Ελλάδα βρίσκεται υπό διαρκή πίεση μετά το 2009 και οι 

επιμέρους πολιτικές που στοχεύουν στην προώθηση της κοινωνικής ευημερίας 

περιορίζονται και αμφισβητούνται διαρκώς. Η τάση αυτή διακρίνεται και στις υπόλοιπες 

χώρες της Νότιας Ευρώπης διότι υφίστανται κοινά προβλήματα τόσο εξωγενούς όσο και 

ενδογενούς-δομικού χαρακτήρα. Στο συγκεκριμένο μέρος πραγματοποιείται μελέτη των 

επιμέρους επιπτώσεων στις πολιτικές του κράτους πρόνοιας στην Ελλάδα υπό συγκριτικό 

πρίσμα με τις υπόλοιπες Νοτιοευρωπαϊκές χώρες, με σκοπό αφενός την ανάδειξη των 

κοινών τάσεων και των αποκλείσεων και αφετέρου την εμπειρική εξέταση των κοινωνικών 

επιπτώσεων που επιφέρει το συγκεκριμένο πλαίσιο πολιτικών κατευθύνσεων που 

εφαρμόζεται σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Οι τομείς μελέτης πολιτικής είναι η 

απασχόληση, η κοινωνική ασφάλιση, η υγεία και η εκπαίδευση διότι αποτελούν το 

ευρύτερο πλαίσιο των πυλώνων παρέμβασης του κράτους πρόνοιας και η συρρίκνωσή 

τους συνιστά την χαρακτηριστικότερη απόδειξη της αποδόμησης του κράτους πρόνοιας 

εντός του ευρύτερου πλαισίου της κρίσης του δημοκρατικού καπιταλισμού της μετα-

κεϋνσιανής εποχής, όπως έχει ήδη αναλυθεί.   

 

3.1. Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην απασχόληση στην Ελλάδα υπό 

συγκριτικό πρίσμα 

 

Η οικονομική κρίση επέφερε σημαντικά προβλήματα ένταξης και δομικές 

αναπροσαρμογές στο πεδίο της απασχόλησης στην περιφέρεια της Ευρωζώνης. Η Ελλάδα 

αποτελεί το χαρακτηριστικό παράδειγμα αδυναμίας ένταξης ενός μεγάλου μέρους του 

πληθυσμού στην απασχόληση. Ταυτόχρονα, οι αναπροσαρμογές και οι μετασχηματισμοί 

στην μορφή της απασχόλησης λόγω του περιορισμού των ρυθμίσεων και του ρόλου του 

κράτους πρόνοιας συνιστούν διαδικασίες που συχνά αμφισβητούν θεμελιώδη δικαιώματα 
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και ιδιότητες του νεώτερου ανθρώπου. Η ανάλυση των μετασχηματισμών της 

απασχόλησης και των δυσκολιών πρόσβασης αποτελεί την βάση για την ανάδειξη των 

προβλημάτων που δημιούργησε ή διόγκωσε η κρίση, που ενίοτε οδηγούν στον κοινωνικό 

αποκλεισμό, την περιθωριοποίηση, την φτώχεια, την ανέχεια και την επισφάλεια, θέτοντας 

ταυτόχρονα τεράστιες προκλήσεις στο κράτος πρόνοιας.  

Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι η μελέτη των επιδράσεων της κρίσης στο πεδίο της 

απασχόλησης στην Ελλάδα σε συγκριτική διάσταση με τη Νότια Ευρώπη, ώστε να 

αναδειχθούν όλες οι σχετικές παράμετροι που μετασχηματίζουν τους όρους διατήρησης 

της κοινωνικής συνοχής και τείνουν προς την υποβάθμιση των θεμελιωδών προϋποθέσεων 

για την επίτευξη ατομικής και συλλογικής ευημερίας.  

Η ανάλυση θα εστιάσει στις εξής διαστάσεις:  

i) Στην θεμελιώδη σημασία της απασχόλησης για την ελευθερία και την 

αυτονομία του ανθρώπου και στις μορφές που λαμβάνει  

ii) Στην δομή, την κατανομή και τις επιμέρους κοινωνικές προεκτάσεις της 

ανεργίας κατά την διάρκεια της κρίσης 

iii) Στην μείωση του εργασιακού κόστους (εσωτερική υποτίμηση) και στις 

συνακόλουθες κοινωνικές επιπτώσεις 

iv) Στον παρατεταμένο αποκλεισμό από την απασχόληση ως μορφή διάρρηξης της 

κοινωνικής συνοχής και διάκρισης των φύλων 

v) Στην επίταση των δυσκολιών ένταξης των νέων στην απασχόληση 

vi) Στην επέκταση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης ως διαδικασία επίτασης 

της επισφάλειας 

vii) Στην σχέση ανεργίας και μετανάστευσης  

 

3.1.1. Η απασχόληση ως θεμέλιο ατομικής ελευθερίας και αυτονομίας και οι 

μετασχηματισμοί της 

 

Αναμφισβήτητα, η εργασία συνιστά ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του νεώτερου 

ανθρώπου, καθώς λειτουργεί τόσο ως μηχανισμός επιβίωσης όσο και ως μέσο 
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ανεξαρτητοποίησης-αυτονόμησης του ατόμου. Οι ιδιότητες αυτές οδηγούν στην 

διαπίστωση ότι η εργασία ταυτίζεται με την ελευθερία διότι πρόκειται για μια ανθρώπινη 

ικανότητα που μετασχηματίζει τον κόσμο και μέσω αυτής μετασχηματίζεται και 

παιδαγωγείται και ο ίδιος ο άνθρωπος. Συνεπώς, η εργασία, πέραν από την ικανοποίηση 

των ζωτικών φυσικών λειτουργιών (συνιστά θεμέλιο της ζωής) καλύπτει και την εξέλιξη 

του ανθρώπου και του πολιτισμού. Αυτή η ιδιότητα της εργασίας αποτελεί συνέπεια της 

ανάπτυξης του νεώτερου πνεύματος και της εκβιομηχάνισης, καθώς παλαιότερα οι μορφές 

εργασίας επικεντρώνονταν εν πολλοίς στην διασφάλιση της επιβίωσης91. Η υπέρβαση της 

ανάγκης για επιβίωση με την ανάδειξη της εργασίας σε μέσο για την ανθρώπινη 

ευδαιμονία και εξέλιξη συνιστά την τομή ανάμεσα στην προκαπιταλιστική και την 

καπιταλιστική εποχή.  

 

Στο πλαίσιο αυτό, στις νεώτερες καπιταλιστικές κοινωνίες η εργασία τείνει να ταυτίζεται 

με την απασχόληση παρότι υφίστανται διακριτικά εννοιολογικά χαρακτηριστικά92. Ο 

κύριος παράγοντας της ταύτισης εργασίας και απασχόλησης είναι η αποδοχή της έμμισθης 

απασχόλησης ως μορφής κάλυψης ολόκληρου του κοινωνικού χώρου της εργασίας. Η 

απασχόληση δηλαδή περιγράφει την μορφή εξαρτημένης εργασίας, που είναι γενικά 

αποδεκτή και επισήμως θεσπισμένη, δεσμεύοντας χρόνο και μόχθο από το άτομο για την 

παραγωγή αγαθού (προϊόν ή υπηρεσία), ανταλλάσσοντάς το με ένα θεσπισμένο και 

αποδεκτό χρηματικό αντίτιμο που αντανακλά την αξία του παραγόμενου προϊόντος 

(περιλαμβάνει – μεταξύ άλλων - την υλική αξία και την αξία του ανθρώπινου μόχθου). Η 

απασχόληση με αυτή την μορφή στις σύγχρονες βιομηχανικές κοινωνίες, μετά από τις 

διεκδικήσεις από τα εργατικά κινήματα, αποτέλεσε τον μηχανισμό για την αυτονόμηση 

                                                           
91 Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι υπάρχουν αναφορές τόσο από τον Κομφούκιο όσο και από τους αρχαίους 

Έλληνες που σχετίζουν την εργασία με την ανθρώπινη ανάπτυξη και όχι μονοδιάστατα με την επιβίωση 

(Βλέπε ενδεικτικά: Δασκαλάκης, 2000; Λυμπερόπουλος, 1990). Εντούτοις, η σύνθεση της εργασίας και του 

ανθρωπισμού, ήτοι της μείωσης των διακρίσεων και της καθολικής προστασίας τόσο από τους άμεσους 

κινδύνους για την ζωή όσο και από τους παράγοντες που μειώνουν το επίπεδο των συνθηκών διαβίωσης, 

αναπτύχθηκαν και επεκτάθηκαν κατά την διάρκεια επέκτασης των πολιτικών των κρατών πρόνοιας, ως 

αποτέλεσμα της ανάπτυξης των διεκδικήσεων από τα εργατικά κινήματα, και συνακόλουθα της θεσμικής 

προώθησης των κοινωνικών δικαιωμάτων. 
92 Η εργασία περιλαμβάνει όλες της ανθρώπινες δραστηριότητες για την επιβίωση που μπορεί να μην 

περιλαμβάνουν μισθωτή σχέση. Οι ρυθμίσεις μέσα στην κοινωνία που αναφέρονται στην εργασία 

περιγράφουν την μισθωτή απασχόληση ή την κωδικοποιημένη επαγγελματική απασχόληση (Fox-Piven & 

Cloward, 1982) που βρίσκονται εντός ενός κανονιστικού και προστατευμένου πλαισίου. 
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και την ευημερία του ατόμου, μέσω της θέσπισης των ρυθμίσεων από την πλευρά του 

κράτους για την προστασία όχι μόνο από εργατικά ατυχήματα αλλά και από όλους τους 

σχετιζόμενους κοινωνικούς κινδύνους που εμφανίζονται στο πλαίσιο του καπιταλιστικού 

συστήματος. Συνεπώς, ρυθμίσεις όπως η οκτάωρη απασχόληση, η υγειονομική ασφάλιση, 

η κατοχύρωση ποιοτικών συνθηκών εργασίας, η προστασία από την ανεργία, η 

συνταξιοδότηση κ.ά. εγκαθιδρύθηκαν στο πλαίσιο της εν γένει προώθησης της κοινωνικής 

ευημερίας μέσω της διατήρησης του παραγωγικού δυναμικού σε μια κατάσταση 

ευδαιμονίας-συνοχής. Η εργασία λοιπόν, στην εξέλιξή της ως απασχόληση στο πλαίσιο 

της βιομηχανικής εποχής, σχετίζεται με το κεφάλαιο καθώς και με τις δυνάμεις παραγωγής 

και συνεπώς ο όρος χρησιμοποιείται κατά κόρον για να περιγράψει την μισθωτή 

απασχόληση. Επομένως, η απασχόληση αποτελεί θεμέλιο της καπιταλιστικής κοινωνίας 

καθώς διαμορφώνει τις συνθήκες τόσο για την εξατομικευμένη όσο και για την κοινωνική 

ανάπτυξη και εξέλιξη. Ως εκ τούτου, η θεσμοθετημένη εξασφάλιση των δικαιωμάτων των 

εργαζομένων και η συμμετοχή των εργατικών σωματείων στην διαπραγμάτευση με το 

κεφάλαιο για τη διαμόρφωση της αντίστοιχης πολιτικής, αποτελούν τις διαδικασίες που 

λειτουργούν προς την άρση των εξαναγκασμών.  

 

Σταδιακά όμως μετά τις τελευταίες δεκαετίες και τους δομικούς κοινωνικο-οικονομικούς 

και πολιτικούς μετασχηματισμούς, η μορφή της μισθωτής εργασίας έχει υποστεί 

στοιχειώδεις αναπροσαρμογές. Στο πλαίσιο της μετα-κεϋνσιανής εποχής, ο ρυθμιστικός 

ρόλος του κράτους έχει μειωθεί και η μορφή και έκταση της πλήρους απασχόλησης 

(οκτάωρη μισθωτή εργασία με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη και ευρύ πλαίσιο κοινωνικής 

προστασίας), περιστέλλεται ολοένα και περισσότερο. Συνεπώς, πραγματοποιείται άρση 

της προστασίας της απασχόλησης κάτω από κεκανονισμένα πλαίσια, ήτοι από την κρατική 

ρύθμιση, και μεταφέρεται σημαντικό μέρος του βάρους της προστασίας των εργαζομένων 

στο άτομο. Η αντινομία που προκύπτει έγκειται στο γεγονός ότι παρότι η απασχόληση 

αποτελεί τον μηχανισμό για την επίτευξη της αυτονομίας του ατόμου, στην ουσία το 

ακυρώνει, καθώς μειώνοντας τις ρυθμίσεις ενεργοποιεί την διατήρηση και διόγκωση 

ανισοτήτων, λόγω της υιοθέτησης νέων μορφών υποαπασχόλησης και υποβάθμισης του 

μισθού. Οι ανισότητες αυτές υποβαθμίζουν κοινωνικά μεγάλο μέρος των ατόμων, 
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καθιστώντας τα ανήμπορα να επιτύχουν ελεύθερα την προσωπική τους ευημερία και 

ανεξαρτητοποίηση. 

 

Στο πλαίσιο αυτής της εξέλιξης, θα πρέπει να αναφερθεί ότι προκύπτει μια στοιχειώδης 

διάκριση μεταξύ των τυπικών και των μη-τυπικών ή άτυπων μορφών απασχόλησης. Εν 

προκειμένω, κατά τη διάρκεια των πρώτων μεταπολεμικών δεκαετιών η μορφή της 

απασχόλησης που κυριάρχησε στις αναπτυγμένες χώρες της Ευρώπης ήταν αυτή της 

πλήρους απασχόλησης, η οποία αποτελεί την βάση της τυπικής μορφής απασχόλησης. 

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υφίσταντο μη-τυπικές μορφές απασχόλησης κατά την 

συγκεκριμένη περίοδο, οι οποίες απέκλιναν από το εν λόγω πρότυπο, εντούτοις δεν ήταν 

ιδιαιτέρως εκτεταμένες. Οι τυπικές μορφές απασχόλησης λοιπόν, περιλαμβάνουν: α) την 

πλήρη απασχόληση με βάση το οκτάωρο, β) την εξαρτημένη εργασία κατά την οποία ο 

εργαζόμενος υπάγεται στη νομική δικαιοδοσία του εργοδότη και η οποία εκτελείται σε 

συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, και γ) την απασχόληση αόριστης διάρκειας που μπορεί να 

ολοκληρωθεί μετά από εκατέρωθεν καταγγελία ή λόγω συνταξιοδότησης και υπόκειται σε 

νόμιμες συνέπειες. 

 

Εν αντιθέσει με την περίοδο της κεϋνσιανής συναίνεσης, σταδιακά μετά την δεκαετία του 

1970, οι κοινωνικο-οικονομικές αναπροσαρμογές που έχουν συντελεστεί οδήγησαν στην 

επέκταση των μη τυπικών ή ευέλικτων και των άτυπων μορφών απασχόλησης. Παρότι δεν 

υφίσταται κοινά αποδεκτός ορισμός της μη-τυπικής μορφής της απασχόλησης και συχνά 

χρησιμοποιούνται διάφορες ορολογίες όπως ειδική, μη κανονική, ευέλικτη ή περιθωριακή 

απασχόληση (Leonard, 1998), θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι βασικό διακριτικό 

στοιχείο αποτελεί η απομάκρυνση από το πλήρες οκτάωρο ωράριο της τυπικής μορφής 

απασχόλησης  (ILO, 2015b; Meulders, Plasman & Plasman, 1994). Οι έννοιες της μη 

τυπικής και της ευέλικτης απασχόλησης συχνά χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν την 

ίδια ομάδα μορφών απασχόλησης. Ταυτόχρονα, η μη-τυπική ή ευέλικτη μορφή 

απασχόλησης συχνά διακρίνεται από την άτυπη υπό την έννοια ότι ο όρος ευέλικτη ή μη-

τυπική χαρακτηρίζει μια μορφή απασχόλησης η οποία βρίσκεται εντός του υφιστάμενου 

θεσμικού πλαισίου αλλά δεν διαθέτει τα χαρακτηριστικά της τυπικής μορφής ενώ η άτυπη 

περιλαμβάνει όχι μόνο διάκριση με την τυπική αλλά στοιχεία θεσμικής παραβίασης 
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(Γεωργακοπούλου, 1996; De Grip, Hoevenberg & Willems, 1997) ή εθελούσιας-

προσωπικής δραστηριότητας. Ως εκ τούτου, η μη-τυπική απασχόληση περιλαμβάνει α) 

την απασχόληση ορισμένου χρόνου, β) την μερική απασχόληση, γ) την εκ περιτροπής 

απασχόληση, δ) τις υπεργολαβίες στο εσωτερικό μιας επιχείρησης και ε) την 

αυτοαπασχόληση. Από την άλλη πλευρά, οι άτυπες μορφές απασχόλησης ενδεικτικά 

περιλαμβάνουν: α) την παιδική εργασία, β) την εργασία των νοικοκυρών, γ) την άμισθη 

απασχόληση σε οικογενειακές επιχειρήσεις και δ) την ανασφάλιστη εργασία. Ταυτόχρονα, 

η υπερωριακή απασχόληση στο πλαίσιο μιας μη τυπικής μορφής απασχόλησης, που 

αποτελεί συχνό φαινόμενο, εντάσσεται στις άτυπες μορφές απασχόλησης, καθώς δεν 

αμείβεται, υποδηλώνοντας την ευκολία της μετάβασης από την μη-τυπική στην άτυπη 

μορφή. Η μετάβαση αυτή συνιστά μια ξεκάθαρη διαδικασία εκμετάλλευσης του 

εργαζομένου και αντιβαίνει στην θεμελιώδη στόχευση για προώθηση της αυτονομίας του 

υποκειμένου μέσω της μισθωτής απασχόλησης. 

 

Η επέκταση των μη τυπικών και των άτυπων μορφών απασχόλησης και η μείωση των 

ρυθμίσεων και του παρεμβατικού ρόλου του κράτους πρόνοιας έχουν αποτελέσει 

αντικείμενο εκτεταμένης συζήτησης αναφορικά με την διεύρυνση της εργασιακής 

επισφάλειας, η οποία συνιστά έναν σημαντικό παράγοντα επίτασης των κοινωνικών 

προβλημάτων και αμφισβήτησης της ατομικής αυτονομίας. Οι προαναφερθείσες μορφές 

απασχόλησης συγκροτούν παράγοντες ενίσχυσης της επισφάλειας, η οποία 

χαρακτηρίζεται από έλλειψη των στοιχείων που διαμορφώνουν την τυπική μορφή της 

πλήρους απασχόλησης, που αποτέλεσε σημαίνουσα επιτυχία των συνδικάτων κατά τη 

μεταπολεμική περίοδο. Η έννοια της επισφαλούς απασχόλησης περιλαμβάνει τόσο την 

ανασφάλεια ως προς την διατήρηση της θέσης απασχόλησης και την ανταπόκριση στις 

οικονομικές υποχρεώσεις λόγω του μειωμένου μισθού όσο και στοιχεία που αφορούν την 

ποιότητα και τις συνθήκες της απασχόλησης. Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο έχουν υιοθετηθεί 

παρεμφερείς έννοιες για να περιγράψουν το εν λόγω φαινόμενο, όπως η ανασφαλής 

εργασία (Heery & Salmon, 2000) και η ευπάθεια στην εργασία (Pollert & Charlwood, 

2008). Σε κάθε περίπτωση, ο όρος «επισφαλής απασχόληση» περιγράφει στην ουσία κάθε 

μορφή απασχόλησης που δεν άρει την ατομική αβεβαιότητα και ως εκ τούτου δεν προάγει 

την ατομική αυτονομία. Η επέκταση αυτών των μορφών απασχόλησης σε βαθμό που 
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μπορούν να υπερκεράσουν ή να αγγίξουν το εύρος της πλήρους απασχόλησης, εντείνει τα 

κοινωνικά προβλήματα και τους κινδύνους καθόσον υφίσταται ο ταυτόχρονος περιορισμός 

της ευχέρειας επιβολής αντισταθμιστικών-προστατευτικών μέτρων από το κράτος 

πρόνοιας, λόγω των πιέσεων από την οικονομική κρίση, ειδικότερα για τις χώρες της 

περιφέρειας της Ευρωζώνης. Συνεπώς, δημιουργείται μια σημαντική αντινομία, καθώς 

από τη μια πλευρά η απορρύθμιση των αγορών εργασίας και των πολιτικών κοινωνικής 

προστασίας στοχεύει στην ενίσχυση της ατομικής πρωτοβουλίας ενώ από την άλλη, οι 

επισφαλείς μορφές απασχόλησης που επεκτείνονται, άρουν την ατομικότητα καθώς 

θέτουν το άτομο ευθέως μπροστά στον κίνδυνο της εκμετάλλευσης και περιορίζουν την 

δυνατότητα αυτονομίας που αποτελεί κύρια στόχευση της απασχόλησης. Από την στιγμή 

που του κράτος πρόνοιας παρεμβαίνει εμβαλωματικά ώστε να ρυθμίσει και να 

προστατεύσει από τους κινδύνους που δημιουργεί η επισφαλής απασχόληση, αφενός η 

έννοια της αλληλεγγύης αποδιαρθρώνεται και περιορίζεται και αφετέρου οι προϋποθέσεις 

ατομικής εξέλιξης αντιμετωπίζουν εμπόδια που υπερκερνούν βασικούς φιλελεύθερους 

στόχους.  

 

Οι συγκεκριμένοι προβληματισμοί τίθενται με τον πιο επιτακτικό τρόπο κατά τη διάρκεια 

της οικονομικής κρίσης, καθώς αμφισβητήθηκαν περαιτέρω οι διαστάσεις της 

απασχόλησης χωρίς επισφάλεια και ο ρόλος του κράτους πρόνοιας ως ρυθμιστικός και 

εξισορροπιστικός παράγοντας απέναντι στους κοινωνικούς κινδύνους. Η εμβάθυνση της 

κρίσης στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την ελληνική 

περίπτωση, επιτείνει την στρατηγική απορρύθμισης και οδηγεί στην εκδήλωση και 

διόγκωση της αδυναμίας ένταξης και ενσωμάτωσης ενός μεγάλου μέρους του πληθυσμού 

σε ένα ασφαλές πλαίσιο μισθωτής απασχόλησης που θα εγγυάται τις προϋποθέσεις για 

ατομική ευημερία και ανάπτυξη. Αυτές οι προϋποθέσεις συνιστούν την άρρηκτη βάση για 

την διαμόρφωση των συνθηκών κοινωνικής ευημερίας και συνακόλουθα λειτουργούν ως 

εγγύηση για την κοινωνική συνοχή και την δημοκρατικότητα. Η επέκταση της ανεργίας 

και των επισφαλών μορφών απασχόλησης και η μετατροπή του ατόμου σε απασχολήσιμο, 

δηλαδή σε δυνατότητα περιορισμένης απασχόλησης στη βάση της χρησιμότητας, 

δημιουργούν τεράστιες προκλήσεις στο κράτος πρόνοιας για την εξεύρεση ισορροπιών 

μεταξύ της εργασιακής ευελιξίας και της διασφάλισης της αξιοπρέπειας και της ευμάρειας 
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του συνόλου των πολιτών. Η αποτυχία της εξασφάλισης αυτών των προϋποθέσεων 

συνιστά απειλή για την κοινωνική ειρήνη, καθώς υποσκάπτει την μορφή της απασχόλησης 

ως θεμελιώδης ιδιότητας του νεώτερου ανθρώπου για την προαγωγή της ατομικής του 

ελευθερίας. Η μελέτη των δεικτών αποκλεισμού από την απασχόληση, υποαπασχόλησης, 

επισφάλειας και υποβάθμισης του μισθού στα επόμενα υποκεφάλαια σκοπεύει να 

προσδώσει μια ξεκάθαρη εικόνα για την περιγραφόμενη τάση στην Ελλάδα υπό 

συγκριτικό πρίσμα με τις υπόλοιπες Νοτιοευρωπαϊκές χώρες.  

 

3.1.2. Η ανεργία και η υποβάθμιση του εργασιακού κόστους  

 

Προχωρώντας στην προσπάθεια αποτύπωσης των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης 

στην απασχόληση στην Ελλάδα και τη Νότια Ευρώπη, είναι χρήσιμο να πραγματοποιηθεί 

ένας αρχικός διαχωρισμός μεταξύ της πρώιμης φάσης της κρίσης, κατά τη διάρκεια της 

οποίας εφαρμόστηκαν αμιγώς μέτρα για την αποτροπή της οικονομικής κατάρρευσης (πχ 

ενίσχυση και προστασία των τραπεζών), και της δεύτερης φάσης, η οποία έχει μετατραπεί 

σε μια συνεχιζόμενη ύφεση και περιλαμβάνει την επιβολή μέτρων περιορισμού των 

δημοσίων δαπανών και εσωτερικής υποτίμησης σε χώρες όπως η Ελλάδα, από την 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, ώστε να μειωθεί το δημόσιο χρέος και να αυξηθεί το επίπεδο 

ανταγωνιστικότητας της οικονομίας (Heyes, et al. 2012; Heyes & Lewis, 2014). Τα μέτρα 

λιτότητας εκτός από τις άμεσες περικοπές στις κρατικές δαπάνες περιλαμβάνουν και όλες 

εκείνες τις πολιτικές που προσβλέπουν στην απορρύθμιση της αγοράς εργασίας, όπως 

μειώσεις των μισθών και των κοινωνικών δαπανών και την περαιτέρω προώθηση 

ευέλικτων μορφών απασχόλησης με σκοπό την συγκράτηση των ποσοστών ανεργίας, 

όμως, όπως θα αποδειχθεί και παρακάτω, επειδή προκρίνονται μονοδιάστατα, στην ουσία 

τείνουν προς την επαύξηση των οικονομικών δυσχερειών και της ανασφάλειας.  

Η πλήρης απορρύθμιση της απασχόλησης και τα πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας, που 

αποτελούν δείγμα της σοβαρότητας της κρίσης, δημιούργησαν μεγάλη ανησυχία στα 

Νοτιοευρωπαϊκά κράτη μέλη, καθώς καταγράφουν, μέχρι το 2016 που γράφονται αυτές οι 

γραμμές, τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ποσοστά ανεργίας 

όμως αναδεικνύουν μόνο ένα μέρος των επιπτώσεων καθώς δεν επαρκούν για να 
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αναδείξουν τα προβλήματα αξιοπρεπούς διαβίωσης που αμβλύνθηκαν ακόμα και για 

όσους εργάζονται, λόγω της μείωσης του εισοδήματός τους (με έμμεσο ή άμεσο τρόπο). 

Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο της ανεργίας93 είναι ότι κατανέμεται άνισα ανάμεσα στον 

πληθυσμό, με αποτέλεσμα να πλήττονται συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες περισσότερο 

από άλλες σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, καθώς η πρόσβαση στην εργασία καθίσταται 

δυσκολότερη γι’ αυτές. Το επίπεδο επίδρασης της οικονομικής κρίσης σε αυτές τις ομάδες 

εξαρτάται τόσο από το είδος της εργασιακής σχέσης και τις αναπτυξιακές προοπτικές του 

εκάστοτε τομέα όσο και από το επίπεδο των δεξιοτήτων του εργαζομένου. Ταυτόχρονα, 

παρά την κοινή τάση, πλήττονται με διαφορετικούς ρυθμούς οι επιμέρους επαγγελματικοί 

κλάδοι. Με άλλα λόγια, είναι διαφορετικές οι επιπτώσεις στον κατασκευαστικό τομέα 

στην Ελλάδα, ο οποίος έχει πληγεί καίρια, σε σύγκριση με τον τομέα της εστίασης και 

διαμονής (εξαρτάται άμεσα από τον τουρισμό), που παρότι μέχρι το 2013 είχε δεχθεί 

αρκετά σημαντικά πλήγματα, στην συνέχεια, λόγω της αύξησης των εισερχομένων 

επισκεπτών, διέγραψε ανοδική πορεία, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν 

συμπεριλαμβάνει την προώθηση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης και συνεπώς της 

επισφάλειας. Όπως διαφαίνεται στο διάγραμμα 20, ο κλάδος των υπηρεσιών εστίασης και 

διαμονής εμφανίζει αύξηση απορρόφησης εργαζομένων κατά το 2014 και 2015 και παρά 

την μείωση που πραγματοποιήθηκε τα προηγούμενα χρόνια, ξεπερνά πλέον τον αριθμό 

των εργαζομένων του 2008. Εντούτοις, η μείωση της απασχόλησης στους συγκεκριμένους 

τομείς (προσθέτοντας το λιανικό και χονδρικό εμπόριο) από το 2008 μέχρι το 2013 δεν 

σήμαινε ποσοστιαία μείωση της ημιαπασχόλησης. Αντιθέτως, παρατηρείται ποσοστιαία 

αύξηση της ημιαπασχόλησης καθ’ όλη την διάρκεια της κρίσης, αποδεικνύοντας ότι παρά 

την αύξηση των επιπέδων της απασχόλησης ως απόλυτο ποσό, η μορφή που τείνει να 

αυξάνεται συνεχώς έχει ευέλικτο-μη τυπικό χαρακτήρα (βλέπε διάγραμμα 21). Το στοιχείο 

αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό ότι ένα μεγάλο μέρος των τυπικών μορφών απασχόλησης 

αντικαθίσταται από μη τυπικές-ευέλικτες, οι οποίες περιορίζουν τα περιθώρια προσωπικής 

ανάπτυξης και ευημερίας.  

 

                                                           
93 Υπό την έννοια αυτή και η απασχόληση κατανέμεται άνισα καθώς υφίστανται μισθολογικές ανισότητες 

που δικαιολογούνται από συγκεκριμένα κριτήρια και οι οποίες διαμορφώνουν εν μέρει και τις προϋποθέσεις 

πρόσβασης σε συγκεκριμένα αγαθά.  
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Πηγή: Eurostat (2016), Στοιχεία διαθέσιμα στο: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do, 

(Ανάκτηση: 29/12/2016). 
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Διάγραμμα 20: Εξέλιξη απασχόλησης σε χιλ. στους 
μεγαλύτερους επαγγελματικούς κλάδους στην Ελλάδα

Κατασκευαστικός τομέας Αγροτικός τομέας

Μεταποίηση Εμπόριο

Υπηρεσίες διαμονής και διατροφής

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do
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Πηγή: Eurostat (2016)94, Στοιχεία διαθέσιμα στο: 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsq_epgais&lang=en, (Ανάκτηση: 02/01/2017). 

 

Από την αναλυτική παράθεση του αριθμού των εργαζομένων ανά επαγγελματικό κλάδο 

(βλέπε πίνακα 3) παρατηρούμε ότι η κρίση επέφερε αρνητικές επιπτώσεις σε όλους τους 

τομείς, όμως τα πλήγματα ήταν ισχυρότερα στις κατασκευές, την μεταποίηση και το 

εμπόριο. Η μείωση της απασχόλησης σε αυτούς τους τομείς συνιστά συνέπεια της 

παρατεταμένης ύφεσης και της μείωσης της καταναλωτικής δυνατότητας των πολιτών. 

Απεναντίας, η αυξητική τάση της απορρόφησης απασχόλησης στον κλάδο των υπηρεσιών 

εστίασης και διαμονής συνδέεται με την αύξηση των τουριστικών ρευμάτων αλλά και με 

την επέκταση της ευελιξίας που επιτρέπει μεν την επέκταση των ρυθμών ένταξης στην 

απασχόληση, δεν αποσοβεί δε την επίταση της επισφάλειας και της υποαπασχόλησης.  

                                                           
94 Η Eurostat περιλαμβάνει σε αυτές τις μετρήσεις τους κλάδους της εστίασης, της διαμονής, των 

μετακινήσεων, του λιανικού και του χονδρικού εμπορίου, σε μια κατηγορία, αν και ειδικά οι δύο τελευταίοι 

δεν σχετίζονται αμιγώς μόνο με τον τουρισμό. Σε κάθε περίπτωση όμως, η ποσοστιαία αύξηση της 

ημιαπασχόλησης καθ’ όλη την διάρκεια της κρίσης στον εν λόγω τομέα επαγγελματικών κατηγοριών 

αποτυπώνει την κυρίαρχη στρατηγική-τάση ένταξης, η οποία αποκλίνει από την τυπική μορφή 

απασχόλησης. 
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Διάγραμμα 21: Ποσοστιαία μεταβολή πλήρους 
απασχόλησης και ημι-απασχόλησης σε κλάδους που 

σχετίζονται με τον τουρισμό

Πλήρης απασχόληση Ημι-απασχόληση

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsq_epgais&lang=en
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Πίνακας 3: Αναλυτική εξέλιξη της κατανομής απασχολούμενων (σε χιλιάδες) ανά 

επαγγελματικό κλάδο κατά τη διάρκεια της κρίσης στην Ελλάδα 

Κλάδος 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Αγροτικός τομέας 474,5 493,9 505,8 465,3 455,9 458,5 453,9 435,9 

Μεταποίηση 538,9 514,3 464 405,6 348,6 322,6 313,7 332,4 

Κατασκευές 394,7 367,4 316,1 243,4 199 161,5 150,4 143,6 

Ορυχεία και 

λατομεία 
17 14,2 13,2 11,1 10,8 9,5 11,3 10,4 

Ενέργεια 34,6 28,5 25,9 24,2 26 27,7 27,5 26,3 

Νερό και 

επεξεργασία 

λημμάτων 

30,5 30,4 32,5 25,9 21,4 21,8 22,5 22,9 

Εμπόριο 828,1 812,9 787,3 742,2 653,1 622,7 618,8 652,1 

Μεταφορές 211,9 214,4 205,8 194,6 176,1 171,2 168,7 167 

Διαμονή και 

διατροφή 
316 315 302,9 289,5 268,4 254,6 292,8 320,6 

Ενημέρωση και 

επικοινωνία 
77,2 86,9 86,7 75,1 71,1 75,7 75,4 72,6 

Ασφαλιστικές και 

χρηματοοικονομικές 

υπηρεσίες 

120,9 114,2 115,6 113,5 110,8 106,9 93 87,8 

Διαχείριση ακίνητης 

περιουσίας 
8,8 8,4 6,1 5,4 5,7 2,9 3,9 5,9 

Επιστημονικές και 

τεχνικές 

δραστηριότητες 

232,7 230,3 213,9 211,3 214,4 194,2 193,4 205,9 

Διοικητικές 

υπηρεσίες 
76,8 74 74,6 76,7 67,4 61,8 82,8 85 

Δημόσια διοίκηση 

και άμυνα 
377,8 375,6 367,6 352,9 325,5 323,5 310,6 312,4 

Εκπαίδευση 321,3 327,1 320,4 302,8 288,7 273 288,1 292,2 

Υγεία και 

κοινωνικές 

υπηρεσίες 

233,3 231,7 242,4 234,6 220,9 209,6 206,4 210,6 

Τέχνες και 

διασκέδαση 
58,2 53 47,9 46,7 40,1 42,6 46,8 44,9 

Άλλες υπηρεσίες 92,4 86,4 86,5 83,2 74,7 68,4 70,9 72,4 

Δραστηριότητες 

νοικοκυριών ως 

εργοδοτών 

75,5 88,8 89,6 72,6 55 49 47,3 45,1 

Δραστηριότητες 

ετερόδικων 

οργανισμών και 

φορέων 

1,7 1,6 1,6 2,2 1,8 1,3 : 2,1 

Πηγή: Eurostat (2016), Στοιχεία διαθέσιμα στο: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do, 

(Ανάκτηση: 29/12/2016). 

 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do
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Επιπροσθέτως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι επιπτώσεις της κρίσης είναι ακόμα πιο 

έντονες σε ορισμένες ομάδες του πληθυσμού με βάση το φύλο, την ηλικία, το εκπαιδευτικό 

επίπεδο και την υπηκοότητα (Βλέπε Πίνακα 4). Έτσι, οι γυναίκες, οι νέοι, τα άτομα με 

χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και οι μετανάστες φαίνεται να αντιμετωπίζουν πολύ 

μεγαλύτερο κίνδυνο αποκλεισμού από την απασχόληση στην Ελλάδα και τη Νότια 

Ευρώπη σε αντίθεση με τα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ευρωζώνης.  

Είναι γεγονός ότι πριν την κρίση, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η αγορά εργασίας στην Ελλάδα 

ήταν διαρθρωμένη με τέτοιον τρόπο όπου προστατευόταν ο άνδρας οικογενειάρχης95 

(Βλέπε ενδεικτικά: Andreotti et. al. 2001; Ferrera, 2000; 2010), τρόπον τινά μειώνοντας 

τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στην απασχόληση σε ομάδες όπως οι γυναίκες και οι 

νέοι. Βέβαια, το ξέσπασμα της κρίσης επέφερε αλλαγές στην δομή της ανεργίας με 

αποτέλεσμα να πληγούν με σφοδρότητα όχι μόνο οι νέοι και οι γυναίκες αλλά να αυξηθούν 

εξίσου και τα ποσοστά των ανέργων ανδρών οικογενειαρχών, με ότι αρνητικό μπορεί να 

συνεπάγεται μια τέτοια εξέλιξη για τις οικονομικές δυσχέρειες των εν λόγω οικογενειών 

που στηρίζονταν κατά κόρον στο εισόδημα του άνδρα. Από την άλλη πλευρά όμως, η 

προστασία του άνδρα οικογενειάρχη είχε τέτοια έκταση που δεν επέτρεπε την προώθηση 

περισσότερης ευελιξίας στην αγορά εργασίας, με επαρκή ασφάλεια για όλους, ώστε να 

ανταποκρίνεται στον ανταγωνισμό αλλά και στις θεμελιώδεις αλλαγές, όπως η μετατόπιση 

από την μεταποίηση στις υπηρεσίες, δημιουργώντας εξαρτήσεις από την οικογένεια τόσο 

για τους νέους όσο και για τις γυναίκες96. Εντούτοις, θα πρέπει να αναφερθεί ότι 

προστατεύονταν σε έναν βαθμό – όχι πάντα επαρκή - όλα τα μέλη της οικογένειας από την 

περιδίνηση στη φτώχεια. Το στοιχείο αυτό συντείνει στο συμπέρασμα ότι η παρακμή 

αυτού του προτύπου λόγω της κρίσης και η αδυναμία αντικατάστασής του από κάποιο 

εφάμιλλο ή περιεκτικότερο, μοιραία οδηγεί στην αύξηση της φτώχειας, της ανέχειας και 

της εξαθλίωσης και θέτει τεράστια ερωτηματικά ως προς την αποτελεσματικότητα των 

                                                           
95 Αντιμετωπίζοντας τις γυναίκες ως νοικοκυρές και τους άνδρες ως εργαζόμενους, το σύστημα αυτό 

δημιούργησε, κατά τον Ferrera (2010: 623), ένα «σύνδρομο ευημερίας», όπου υφίσταντο χαμηλά ποσοστά 

απασχόλησης των γυναικών και ισχυρή εξάρτηση των νέων και των γυναικών από τις οικογένειές τους, 

δηλαδή από το εισόδημα του άνδρα. 
96 Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat (2016) στην Ελλάδα οι νέοι 18-34 ετών που διαβιούν με τους γονείς 

τους για το 2015 αγγίζουν το 63,8%, στην Ιταλία το 65,4% (2014), στην Ισπανία το 58% και στην 

Πορτογαλία το 62,9%. Την ίδια στιγμή, ο μέσος όρος σε επίπεδο Ευρωζώνης βρίσκεται στο 48,8% (2014) 

και σε επίπεδο ΕΕ στο 48,1% (2014). Διαθέσιμα στο: 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_lvps08&lang=en  

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_lvps08&lang=en
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εφαρμοζόμενων μέτρων λιτότητας. Ταυτόχρονα, αναδεικνύει τον απαραίτητο ρόλο του 

κράτους για την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών και την προστασία από τα κοινωνικά 

προβλήματα ώστε να επιτευχθεί η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και η ευημερία του 

πληθυσμού. Άλλωστε, η έλλειψη κινήτρων για την αύξηση της απασχόλησης και η μείωση 

των πραγματικών εισοδημάτων οδηγούν σε μείωση της καταναλωτικής ζήτησης και 

συνεπώς σε συρρίκνωση της προσφοράς, συνεχίζοντας τον φαύλο κύκλο της ύφεσης. Στο 

σημείο αυτό, καθίσταται εμφανής η αναγκαιότητα μιας αποτελεσματικής και συνεκτικής 

κρατικής παρέμβασης, ώστε να αποτελέσει το απαιτούμενο εργαλείο για τον τερματισμό 

του κύκλου της λιτότητας και της υποβάθμισης της απασχόλησης. Το βέβαιο είναι ότι η 

μορφή της κρατικής παρέμβασης δεν προσαρμόστηκε στην αλλαγή του καθολικού 

πλαισίου της τυπικής απασχόλησης, το οποίο απαιτούσε κατ’ αντιστοιχία μια καθολική 

και συγκεκριμένη μορφή προστασίας. Όμως το πρότυπο αυτό μεταβλήθηκε και απέκτησε 

μια πολλαπλότητα που πρέπει να αντιμετωπιστεί με αντίστοιχο πολλαπλό τρόπο ως μορφή 

αλληλεγγύης, καθώς οι κοινωνικοί κίνδυνοι αναδιαμορφώνονται και διευρύνουν τα 

διακριτικά χαρακτηριστικά τους. Αυτή η παρέμβαση δεν μπορεί παρά να προάγει το άτομο 

μέσα σε ένα συλλογικό πλαίσιο και όχι να το υποβαθμίζει μέσω αποπειρών ένταξης που 

υποβαθμίζουν την αυτονομία του περιορίζοντας τις ευκαιρίες εξέλιξης και ευημερίας. Θα 

πρέπει να σημειωθεί βέβαια ότι μια τέτοια παρέμβαση θα έπρεπε να έχει συντελεστεί 

αρκετά χρόνια πριν διότι μεταρρυθμίσεις δομικού χαρακτήρα, όπως η ενσωμάτωση 

συγκεκριμένων ομάδων στην αγορά εργασίας και η μείωση του επιπέδου του 

κατακερματισμού της, δεν είναι εφικτό να αποδώσουν άμεσα καθώς απαιτείται ένα εύλογο 

χρονικό διάστημα προσαρμογής. Η κρίση που επακολούθησε την μακρά περίοδο 

αδράνειας σε επίπεδο ουσιωδών παρεμβάσεων, που θα επέτρεπε την προσαρμογή αφενός 

της απασχόλησης και αφετέρου της αλληλεγγύης στο νέο κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο 

της μετα-κεϋνσιανής περιόδου, απέληξε στην επίταση των οικονομικών δυσχερειών, 

σπρώχνοντας ταυτόχρονα τις πρότερα αποκλεισμένες, περιθωριοποιημένες ή εξαρτώμενες 

ομάδες ακόμα πιο μακριά από τον κοινωνικό πυρήνα.  
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Πίνακας 4: Ποσοστά ανεργίας με βάση την ηλικία, το φύλο, το εκπαιδευτικό 

επίπεδο και την εθνικότητα, 2008-2014 

 Ελλάδα Ισπανία Ιταλία        Πορτογαλία Ευρωζώνη Ε.Ε. 28 

 2008   2014 2008   2014 2008   2014 2008    2014  2008    2014 2008   2014 

Άνδρες 5.1    23.6  10.1    23.6 5.5    11.9 8.6     13.7 6.9      11.5 6.6    10.1 

Γυναίκες 11.5    30.2 12.8    25.4 8.5    13.8 8.9     14.5 8.4      11.8 7.5    10.3 

Ηλικία 15-24 21.9    58.3 24.5    55.5 21.2    40.0 16.7     38.1 15.5      24.0 15.6    23.5 

Ηλικία 25-49 7.7    27.8 10.3    25.0 6.4    12.0 7.3     15.8 6.9      11.8 6.3    10.3 

Ηλικία 50-64 3.8    18.8 7.8    20.6 3.2      6.5 6.6     13.7 5.8        8.6 5.2      7.8 

Εκπ. Επίπεδο: 

Πρωτοβάθμια 

7.5    29.8 15.3    35.3 8.4    15.9 7.9     17.9 11.5       20.5 11.3    19.2 

Εκπ. Επίπεδο: 

Δευτεροβάθμια 

8.9    10.3 10.5    25.9 6.1    11.4 7.8     17.4 6.9       10.3 6.5      9.9 

Εκπ. Επίπεδο: 

Τριτοβάθμια  

6.4    20.4 6.3    16.0 4.5      7.2 6.8     12.7 4.3         7.3 3.8      6.4 

Γηγενείς 7.9    26.5 10.2    24.4 6.6    11.6 7.5     16.0 7.0       11.1 6.6     10.2 

Μετανάστες 6.8    38.2 17.4    37.0 8.5    17.2 10.9     29.1 13.2       19.9 12.1    17.9 

Σύνολο Ανεργίας 7.8    26.5 11.3    24.5 6.7    12.7 8.7     14.1 7.6       11.6 7.0    10.2 

Πηγή: Eurostat (2015), Στοιχεία διαθέσιμα στο: 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_urgan&lang=en και στο: 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_urgaed&lang=en  (Ανάκτηση: 13/04/2015). 

 

Όπως γίνεται αντιληπτό από τον πίνακα 3, από το 2008 μέχρι το 2014 τα ποσοστά ανεργίας 

έχουν εκτοξευθεί στις χώρες της Νότιας Ευρώπης. Η τάση είναι ανοδική σε όλη την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και με λίγο μεγαλύτερο ρυθμό στην Ευρωζώνη, όμως οι 

Nοτιοευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν πολύ μεγαλύτερα προβλήματα. Βεβαίως, 

ανάμεσα και σε αυτή την ομάδα χωρών μπορούν να παρατηρηθούν σημαντικές 

διαφοροποιήσεις, καθώς η Ελλάδα και η Ισπανία αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα 

προβλήματα ανεργίας και ακολουθούνται από την Πορτογαλία και την Ιταλία. Η Ιταλία 

εμφανίζει μικρότερα ποσοστά ανεργίας από τις υπόλοιπες τρεις περιπτώσεις χωρών της 

Νότιας Ευρώπης, κυρίως λόγω του αναπτυγμένου βιομηχανικού τομέα των βόρειων 

περιφερειών της. Αυτό το γεγονός όμως δεν σημαίνει ότι οι εργασιακές σχέσεις δεν έχουν 

περιέλθει σε μια διαδικασία συνεχούς απορρύθμισης ή ότι δεν εφαρμόζονται περιοριστικές 

πολιτικές στον κοινωνικό τομέα. Η πρόσφατη εργασιακή μεταρρύθμιση της κυβέρνησης 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_urgan&lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_urgaed&lang=en
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Renzi στην Ιταλία μπορεί να εκληφθεί ως ένα παράδειγμα απορρύθμισης των εργασιακών 

σχέσεων που στοχεύει στην μείωση της προστασίας της απασχόλησης και σύμφωνα με 

αρκετούς μελετητές που στέκονται κριτικά απέναντι σε αυτή, θα οδηγήσει σε συνέχιση 

της ύφεσης και της πτώσης του ΑΕΠ, καθώς οι μισθοί θα συνεχίσουν να μειώνονται χωρίς 

να υπάρχει περαιτέρω δυνατότητα προσλήψεων λόγω της οικονομικής συρρίκνωσης, με 

τους εργαζόμενους να μετατρέπονται σε επισφαλώς απασχολούμενοι (Capussela & Intini, 

2014). Συγκεκριμένα, η μεταρρύθμιση αυτή θεσμοθέτησε την κατάργηση της 

αποζημίωσης απόλυσης όταν η δεύτερη πραγματοποιείται λόγω οικονομικών δυσχερειών 

και προώθησε κίνητρα για προσλήψεις με ανοιχτά συμβόλαια (Picot & Tassinari, 2015; 

Sestito & Viviano, 2016). Τέτοια μέτρα στην ουσία συρρικνώνουν τους όρους για την 

προστασία των εργαζομένων, καθιστώντας τους απασχολήσιμους, δηλαδή διαθέσιμους για 

εκ περιτροπής απασχόληση ή ημιαπασχόληση που οδηγείται σε κίνδυνο εκμετάλλευσης, 

και όχι απασχολούμενους, ήτοι σε ένταξη στην απασχόληση ως μια κατάσταση 

προστασίας της ατομικής αυτονομίας, άρα απελευθέρωσης από την εξάρτηση δίχως 

αντίκρισμα ευημερίας.  

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η κατακόρυφη αύξηση της ανεργίας - κυρίως στην Ελλάδα - 

και η συνακόλουθη μείωση του ΑΕΠ (βλέπε διάγραμμα 23), έχουν διευρύνει την ζήτηση 

για κοινωνική προστασία, καθώς αυξάνονται οι δυσκολίες ένταξης και διατήρησης στην 

απασχόληση κάτω από αξιοπρεπείς συνθήκες. Μια από αυτές τις βασικές επιπτώσεις της 

κρίσης είναι η μείωση της προσφοράς εργασίας, που μεταφράζεται είτε σε απολύσεις είτε 

σε μειώσεις των ωρών και συνεπώς του εργασιακού κόστους, μέσω της υιοθέτησης 

ευέλικτων μορφών απασχόλησης97. Στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονη μείωση 

της απασχόλησης αλλά και του εργασιακού κόστους (βλέπε διάγραμμα 22), με 

αποτέλεσμα την αρνητική επίδραση στην καταναλωτική ζήτηση, ενώ ταυτόχρονα, οι 

επενδύσεις καταγράφουν αρνητική πορεία κατά την διάρκεια της κρίσης (βλέπε διάγραμμα 

                                                           
97 Ως απάντηση σε αυτό το πρόβλημα, υιοθετήθηκαν άμεσα από κάποιες Ευρωπαϊκές χώρες προγράμματα 

«μερικής ανεργίας», όπως το Kurzarbeit στη Γερμανία, όπου το κράτος παρενέβη με σκοπό την μείωση του 

κόστους για τις επιχειρήσεις μέσω της μείωσης των ωρών εργασίας και της κάλυψης της απώλειας 

εισοδήματος από το κράτος μέχρι να αποκατασταθούν οι θετικοί ρυθμοί στην αγορά εργασίας (OECD, 

2010a). Στην Ελλάδα, όπως θα αναλυθεί και παρακάτω, η «επίσημη» ευελιξία στην αγορά εργασίας ήταν 

αρκετά περιορισμένη και οι όποιες προσπάθειες διεύρυνσής της συχνά δεν λειτουργούν προς όφελος των 

εργαζομένων αφού αυξάνουν τα κοινωνικά προβλήματα, λόγω της ύπαρξης εκτεταμένου ανεπίσημου τομέα 

και διευρυμένης ανισοκατανομής των παροχών και της κοινωνικής προστασίας που διατηρούσαν τα κενά 

προστασίας.  
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24). Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η μείωση απασχόλησης και κόστους είναι ταυτόχρονη 

αλλά όχι ταυτόσημη, ήτοι παρατηρείται πολύ μεγαλύτερη μείωση του κόστους, γεγονός 

που υποδηλώνει την υποβάθμιση των μισθών μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της τάσης 

«επισφαλειοποίησης» της εργασίας και εσωτερικής υποτίμησης, με απώτερο σκοπό την 

αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Ως εκ τούτου, η μείωση της κρατικής παρέμβασης για 

την κοινωνική προστασία, η κατακερματισμένη αγορά εργασίας που δεν εγγυάται την 

τήρηση συνθηκών ισότητας πρόσβασης και προστασίας και η αύξηση της φορολογίας, 

οδήγησαν σε περαιτέρω μειώσεις στην καταναλωτική ζήτηση που επιτάχυναν και 

ανακύκλωσαν την ύφεση αυξάνοντας την ανεργία και διατηρώντας την εν συνεχεία σε 

πολύ υψηλά επίπεδα. Ταυτόχρονα, το αβέβαιο οικονομικό κλίμα, η πολιτική 

αποσταθεροποίηση και η αύξηση της φορολόγησης, συνεχίζουν να αποτρέπουν την 

προσέλκυση επενδύσεων, οι οποίες θα μπορούσαν να τονώσουν την απασχόληση και το 

κοινωνικο-οικονομικό σύστημα εν συνόλω. Ακόμα όμως και η τόνωση της απασχόλησης 

σε συγκεκριμένους τομείς που καταγράφουν ανοδική πορεία παρά την κρίση, πραγματώνει 

την αντινομία της νέας φύσης της απασχόλησης. Η μείωση των μισθών και το φαινόμενο 

της υποαπασχόλησης στοχεύουν στην διαμόρφωση ανταγωνιστικών συνθηκών για το 

παραγόμενο προϊόν και το εργατικό δυναμικό. Εντούτοις, ο ανταγωνιστικός εργαζόμενος 

βρίσκεται σε μια διαδικασία συνεχούς προώθησης των ικανοτήτων του χωρίς ταυτόχρονη 

απόληξη σε ατομική ευημερία, καθώς αυτή συνθλίβεται στις συμπληγάδες της 

ανταγωνιστικότητας και της ευελιξίας.  
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Πηγές: Eurostat (2016), Στοιχεία διαθέσιμα στο: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Employment_statistics (Ανάκτηση: 03/10/2016), ILO (2016), Στοιχεία διαθέσιμα στο: 

http://www.ilo.org/ilostat/faces/help_home/data_by_subject/subject-details/indicator-details-by-

subject?indicator=EAR_MREE_NOC_GR&subject=EAR&datasetCode=GWR&collectionCode=GWR&_

adf.ctrl-state=lclko4nw3_63&_afrLoop=195747045440786#! (Ανάκτηση: 03/10/2016), Υπολογισμοί του 

συγγραφέα. 

 

Η Ελλάδα αποτελεί την ακραία περίπτωση συρρίκνωσης ΑΕΠ και αύξησης της ανεργίας 

σε επίπεδο Ευρωζώνης, με τις υπόλοιπες Νοτιοευρωπαϊκές χώρες να ακολουθούν αλλά να 

μην έχουν υποστεί τέτοιου επιπέδου εσωτερική υποτίμηση. Η οικονομική συρρίκνωση 

αυτού του επιπέδου αναδεικνύει την σημασία μιας παρέμβασης τόνωσης της απασχόλησης 

με βιώσιμο τρόπο και όχι εμβαλωματικά, μέσω της μονοδιάστατης προώθησης μορφών 

όπως οι ατομικές συμβάσεις. Η συγκεκριμένη μορφή σύναψης σύμβασης αναιρεί την 

κρατική εγγύηση που υφίσταται στις συλλογικές συμβάσεις, απειλώντας ευθέως την 

ελευθερία και την δυνατότητα αντίστασης του εργαζομένου. Αυτό το γεγονός 

επιβεβαιώνει για μια ακόμα φορά την αντινομία που προαναφέρθηκε με αντικείμενο την 

προώθηση της ατομικότητας, διότι προώθηση της ατομικότητας χωρίς κεκανονισμένα 

πλαίσια αλλά μέσω μεταβίβασης του μεγαλύτερου βάρους της ευθύνης προστασίας στο 
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Διάγραμμα 22: Ποσοστιαία εξέλιξη πραγματικού μισθού 
και απασχόλησης στην Ελλάδα

Ποσοστιαία εξέλιξη πραγματικού μισθού Ποσοστιαία εξέλιξη απασχόλησης

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics
http://www.ilo.org/ilostat/faces/help_home/data_by_subject/subject-details/indicator-details-by-subject?indicator=EAR_MREE_NOC_GR&subject=EAR&datasetCode=GWR&collectionCode=GWR&_adf.ctrl-state=lclko4nw3_63&_afrLoop=195747045440786
http://www.ilo.org/ilostat/faces/help_home/data_by_subject/subject-details/indicator-details-by-subject?indicator=EAR_MREE_NOC_GR&subject=EAR&datasetCode=GWR&collectionCode=GWR&_adf.ctrl-state=lclko4nw3_63&_afrLoop=195747045440786
http://www.ilo.org/ilostat/faces/help_home/data_by_subject/subject-details/indicator-details-by-subject?indicator=EAR_MREE_NOC_GR&subject=EAR&datasetCode=GWR&collectionCode=GWR&_adf.ctrl-state=lclko4nw3_63&_afrLoop=195747045440786
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ίδιο το άτομο, το θέτει σε διαδικασία υποβάθμισης, καθώς το απομακρύνει από την 

κοινωνική προστασία που θα πρέπει να αποτελεί την εγγύηση της ατομικότητάς του.   

 

Διάγραμμα 23: Συσχέτιση ποσοστιαίας εξέλιξης του ΑΕΠ και της ανεργίας 2008-

2015 στην Ευρωζώνη 

 

Πηγές: Eurostat (2016), Στοιχεία διαθέσιμα στο: 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00115 και 

στο: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=une_rt_a&lang=en (Ανάκτηση: 31/10/2016), 

Υπολογισμοί του συγγραφέα. 
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Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ (2015); Eurostat (2016), Στοιχεία διαθέσιμα στο: 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_co3_p3&lang=en (Ανάκτηση: 

10/01/2017); Υπολογισμοί του συγγραφέα. 

 

Μέτρα λιτότητας και διαρθρωτικές αλλαγές στην αγορά εργασίας εφαρμόσθηκαν σε όλες 

της χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα σε όσες αντιμετώπιζαν τα μεγαλύτερα 

προβλήματα (Περιφέρεια Ευρωζώνης). Η κατηγορία εργαζομένων που αρχικώς έπληξε η 

οικονομική κρίση ήταν οι προσωρινώς απασχολούμενοι, οι οποίοι πέρασαν πρώτοι στην 

ανεργία στα περισσότερα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης98 (Laparra et al., 2012). 

Επιπροσθέτως, τα επίπεδα της απασχόλησης διατηρούνται χαμηλά στις χώρες της Νότιας 

Ευρώπης καθώς τα ποσοστά ανεργίας βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα και η συνολική 

ανάπτυξη της απασχόλησης (employment growth-διάγραμμα 25) καταγράφει αρνητικούς 

ρυθμούς, με τα τελευταία σημάδια να δείχνουν μεν μια παροδική άνοδο, χωρίς όμως αυτή 

να συνδυάζεται με αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων αφού τα ποσοστά 

φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού παραμένουν σταθερά σε πολύ υψηλά επίπεδα, τόσο 

στην Ελλάδα που εμφανίζει τις μεγαλύτερες τιμές, όσο και στις υπόλοιπες 

                                                           
98 Τα μεγαλύτερα ποσοστά μείωσης των προσωρινώς απασχολούμενων στο ξεκίνημα της οικονομικής 

κρίσης εμφανίζονται στην Ισπανία (Laparra et al., 2012).  
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Διάγραμμα 24: Ποσοστιαία μεταβολή κατανάλωσης και 
επενδύσεων στην Ελλάδα στης κρίσης

Μεταβολή μέσης μηνιαίας καταναλωτικής δαπάνης νοικοκυριών

Μεταβολή επενδύσεων ως % του ΑΕΠ

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_co3_p3&lang=en
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Νοτιοευρωπαϊκές χώρες99. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η Ιρλανδία η οποία εμφανίζει 

θετικούς ρυθμούς το 2013 και το 2014 ύστερα από πέντε χρόνια αρνητικών 

αποτελεσμάτων100. Συνεπώς, η διατήρηση των κοινωνικών προβλημάτων σε υψηλά 

επίπεδα, παρά την μικρή μείωση των ποσοστών ανεργίας, υποδεικνύει την αδυναμία 

ουσιαστικής παρέμβασης από το κράτος πρόνοιας, καθώς το εύρος της εσωτερικής 

υποτίμησης, ειδικά στην Ελλάδα, ήταν τόσο εκτεταμένο που συντέλεσε στην συνέχιση της 

οικονομικής ύφεσης και στην σταδιακή εδραίωση της φτωχοποίησης μεγάλου μέρους του 

πληθυσμού.   

 

 

                                                           
99 Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Eurostat (2016) για το 2015, το 35,7% του πληθυσμού στην 

Ελλάδα αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Στοιχεία διαθέσιμα στο: 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_peps01&lang=en (Ανάκτηση: 10/01/2017). 
100 Η ανάκαμψη της ιρλανδικής οικονομίας άγγιξε το 7% το 2015 και αναμένεται γύρω στο 4,5% για το 2016 

(Deutsche Welle, 2016). Βέβαια, παρά τα πολύ θετικά βήματα από πλευράς οικονομικών δεδομένων, τα 

κοινωνικά προβλήματα διατηρούνται οξυμένα. Τα ποσοστά φτώχειας είτε σε γενικό είτε σε επιμέρους 

επίπεδο είναι ιδιαιτέρως υψηλά, με τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως οι μονογονεϊκές οικογένειες, 

να αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες (Kerrins, 2016), υποδηλώνοντας τα κενά ασφαλείας που 

παρέμειναν από τις πολιτικές λιτότητας και είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστούν.  
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Πηγή: Eurostat (2016), Στοιχεία διαθέσιμα στο: 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tps00180, 

(Ανάκτηση: 31/10/2016). 

 

Από την άλλη πλευρά, το γερμανικό μοντέλο εμφανίζεται πιο ευέλικτο αφού, μειώνοντας 

τις ώρες εργασίας ήδη από την περίοδο πριν την κρίση (Herzog-Stein et al., 2010), 

επέτρεψε την διατήρηση των επιπέδων απασχόλησης, των προσδοκιών για απασχόληση 

και της εξειδικευμένης εργασίας, αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο την άνοδο των 

ποσοστών της ανεργίας (Frohlich, 2010). Βέβαια, αυτή η επιτυχία του γερμανικού 

συστήματος κρύβεται πίσω από την μερική και προσωρινή απασχόληση αλλά και από 

πενιχρούς μισθούς (Knuth, 2012; Lehndorff, 2012), κάτι που αναδεικνύει μια επίπλαστη 

μορφή ευημερίας για όσους βρίσκονται στις κατώτερες κοινωνικο-οικονομικές ομάδες, 

καθώς αντιμετωπίζουν ολοένα και περισσότερο τον κίνδυνο της επισφάλειας. Αυτό το 

συμπέρασμα είναι ευδιάκριτο λόγω του γεγονότος ότι ενώ το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 5% 

μεταξύ 2008 και 2009, η ανεργία δεν αυξήθηκε, απεναντίας μειώθηκε101 (βλέπε συγκριτικό 

διάγραμμα 26). Επίσης, δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός ότι το γερμανικό 

παραγωγικό μοντέλο έχει ωφεληθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ενιαία αγορά καθώς 

βασίζεται στις εξαγωγές στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, επομένως διαθέτει 

περισσότερα περιθώρια ελιγμών. Εντούτοις, θα πρέπει να σημειωθεί ότι παρά τα θετικά 

οικονομικά στοιχεία που καταγράφονται, διαπιστώνεται αυξανόμενη κοινωνική 

δυσαρέσκεια για την διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων (Fratzscher, 2016). Ένα 

μεγάλο μέρος των πολιτών στην Γερμανία βιώνει την αβεβαιότητα για την μείωση των 

μελλοντικών ευκαιριών ατομικής ανάπτυξης, αναγνωρίζει την επέκταση της κοινωνικής 

ανισότητας και βιώνει την περιθωριοποίηση, διότι παρότι οι πολίτες εργάζονται όλο και 

πιο σκληρά, δυσκολεύονται να διασφαλίσουν συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης και 

προσωπικής ευμάρειας. Ταυτόχρονα, αναγνωρίζουν ότι η κοινωνική ασφάλιση δεν 

καλύπτει πλέον την μείωση του βιοτικού τους επιπέδου και θεωρούν ότι η κοινωνική 

οικονομία της αγοράς έχει παραβιαστεί, διότι πλέον δεν εξασφαλίζει το απαραίτητο δίχτυ 

κοινωνικής ασφάλειας επιτρέποντας στους πολίτες την απόλαυση ενός υψηλού επιπέδου 

                                                           
101 Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2010a), το επίπεδο απασχόλησης της Γερμανίας την περίοδο 

2008-2009 αυξήθηκε κατά 0,2%, το ίδιο διάστημα που το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 5%.  

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tps00180
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αυτονομίας και υπευθυνότητας (Herwartz & Endres, 2016). Συνεπώς, θα μπορούσαμε να 

αναφέρουμε ότι το πρόβλημα εμφανίζει μια κοινή θεμελιακή διάσταση αλλά βιώνεται 

διαφορετικά και με άλλους ρυθμούς σε κάθε περίπτωση. Εντούτοις, εδράζεται στην 

αδυναμία του κράτους να εξασφαλίσει την ατομική αυτονομία μέσω της παρέμβασης, 

καθώς υπόκειται σε πολλαπλούς περιορισμούς λόγω των πολιτικών απορρύθμισης. 

Ταυτόχρονα, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ (βλέπε 

διάγραμμα 27) ο μέσος όρος των ωρών εργασίας σε όλες τις Νοτιοευρωπαϊκές χώρες και 

πολύ περισσότερο στην Ελλάδα, είναι αισθητά υψηλότερος από αυτόν της Γερμανίας, 

καταρρίπτοντας έτσι τον μύθο περί μη ορθής-επαρκούς απασχόλησης στις συγκεκριμένες 

χώρες. Απεναντίας, η μορφή της εργασίας γίνεται ακόμα πιο σκληρή αν αναλογιστεί 

κανείς ότι οι ώρες αυξάνονται για τον μέσο εργαζόμενο και τόσο ο μισθός όσο και το 

διαθέσιμο εισόδημα μειώνονται, μετατρέποντάς τον σε πραγματικό έρμαιο των ρίσκων και 

ενίοτε σε αντικείμενο εκμετάλλευσης. Η αποτροπή αυτής της εξέλιξης αποτελεί μια από 

τις θεμελιώδεις στοχοθετήσεις από το κράτος πρόνοιας, το οποίο όμως φαίνεται ότι 

αποδομείται δραστικά, ιδίως στην περίπτωση της Ελλάδας. Αντιθέτως, το σημείο που θα 

πρέπει να εστιαστούν οι παρεμβάσεις δεν είναι άλλο από την βελτίωση της 

παραγωγικότητας της απασχόλησης (παραγόμενο ΑΕΠ ανά ώρα), η οποία στην Ελλάδα 

εμφανίζει τα χαμηλότερα επίπεδα στην ΕΕ (OECD, 2017) διότι δεν έχει εφαρμοστεί μια 

στοχοθετημένη μακροχρόνια στρατηγική για την επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης μέσω 

του συνδυασμού προσέλκυσης επενδύσεων και αντίστοιχης εκπαίδευσης-κατάρτισης του 

εργατικού δυναμικού, στη βάση της επένδυσης στο κοινωνικό κεφάλαιο. Πρέπει να 

σημειωθεί ότι ο δείκτης του παραγόμενου ΑΕΠ ανά ώρα δεν αντικατοπτρίζει μόνο τις 

ικανότητες των εργαζομένων ως προς την απασχόληση που εκτελούν ή την έντασή της 

αλλά εξαρτάται από το υπάρχον κεφάλαιο και τις επενδύσεις, την καινοτομία, καθώς και 

τα οργανωτικά χαρακτηριστικά. Επομένως, αναδεικνύεται η σημασία μιας συντονισμένης 

δράσης που θα αναδείξει το κοινωνικό κεφάλαιο και θα το αξιοποιήσει αποτελεσματικά 

τόσο μέσω της έμφασης στην διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας όσο και στην 

διατήρηση του πλαισίου των θεμελιωδών χαρακτηριστικών της απασχόλησης που 

προστατεύουν την ελεύθερη δράση και εξέλιξη του ατόμου. 
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Πηγή: Eurostat (2016), Στοιχεία διαθέσιμα στο:  

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=une_rt_a&lang=en  (Ανάκτηση: 29/08/2016).  

 

 

 

 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Διάγραμμα 26: Ποσοστά Ανεργίας σε Νότια Ευρώπη και 
Γερμανία
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Πηγή: OECD (2017), Στοιχεία διαθέσιμα στο: http://bit.ly/1JPVYQu και https://data.oecd.org/lprdty/gdp-

per-hour-worked.htm (Ανάκτηση: 10/01/2017). 

 

Η ζήτηση για προστασία από το κράτος πρόνοιας από τον αποκλεισμό από την αγορά 

εργασίας έχει εκτοξευθεί κατά την διάρκεια της κρίσης στην Ελλάδα ενώ την ίδια στιγμή 

η παρέμβαση από πλευράς του κράτους πρόνοιας περιορίζεται102, με συνέπεια την 

ανικανότητα προστασίας από την φτώχεια και την εξαθλίωση. Όπως αναδεικνύουν τα 

σχετικά στοιχεία (διάγραμμα 28), οι χώρες της Νότιας Ευρώπης, με εμφανώς πιο 

προβληματικές περιπτώσεις την Ελλάδα και την Ισπανία, δεν διαθέτουν ένα 

αποτελεσματικό πρόγραμμα επιδότησης ανεργίας και διαδικασιών προώθησης της 

ένταξης στην απασχόληση ενώ το εύρος και το επίπεδο κάλυψης παραμένουν ιδιαιτέρως 

ανεπαρκή σε σύγκριση με τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης (Matsaganis, 2013; 

Theodoropoulou, 2014).  

 

                                                           
102 Οι δαπάνες για την ανεργία ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ελλάδα βαίνουν μειούμενες από το 2012 κι έπειτα 

ενώ το ποσοστό ανεργίας ξεπερνά το 25% (Βλέπε Eurostat, 2016, Στοιχεία διαθέσιμα στο: 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do (Ανάκτηση: 06/01/2017).  

Ελλάδα Ισπανία Ιταλία Πορτογαλία Γερμανία

Ώρες 2042 1691 1725 1868 1371

ΑΕΠ ανά ώρα 94,9 106,2 101,1 102,8 104,7
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Διάγραμμα 27: Μέσος όρος ωρών εργασίας ανά 
εργαζόμενο και ΑΕΠ ανά ώρα εργασίας το 2015 σε Νότια 

Ευρώπη και Γερμανία

Ώρες ΑΕΠ ανά ώρα

http://bit.ly/1JPVYQu
https://data.oecd.org/lprdty/gdp-per-hour-worked.htm
https://data.oecd.org/lprdty/gdp-per-hour-worked.htm
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
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Πηγή: Eurostat (2016). Στοιχεία διαθέσιμα στο: 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do και στο: 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Unemployment_rate_2004-

2015_(%25)_new.png,  (Ανάκτηση: 06/01/2017). Σημείωση: Η συσχέτιση αναφέρεται στο έτος 2014 διότι 

μέχρι αυτό το έτος υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τις δημόσιες δαπάνες για την ανεργία.  

 

Όπως και με την στήριξη των ανέργων έτσι και σε αρκετές περιπτώσεις εφαρμογής 

κοινωνικής πολιτικής, χρησιμοποιήθηκε ο όρος «εξορθολογισμός» για την αιτιολόγηση 

της περιστολής των κρατικών πλαισίων προστασίας. Πιθανώς, ο όρος αυτός να μπορεί να 

προσδιοριστεί βάσει κάποιων υφιστάμενων μη δικαιολογημένων ανισορροπιών κόστους-

αποτελεσματικότητας κοινωνικών μέτρων που αφενός παρέμβαιναν εμβαλωματικά και 

αφετέρου διόγκωναν το οικονομικό κόστος. Από την άλλη πλευρά, ο προαναφερθείς όρος 

χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον ως μια αξιολογική κρίση για την αντικατάσταση της ευρέως 

αποδεκτής ανάγκης για μεταρρύθμιση από την απορρύθμιση, ήτοι την αποχώρηση της 

κρατικής παρέμβασης από ένα σημαντικό μέρος των κοινωνικών πολιτικών. Εν 

προκειμένω, τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής στην Ελλάδα, στην 

προσπάθεια μείωσης των δημόσιων δαπανών, επέβαλλαν την συρρίκνωση του εύρους 

αποδόσεως του επιδόματος ανεργίας, καθώς τέθηκαν αυστηρότερα κριτήρια, ενώ 
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Διάγραμμα 28: Δείκτης ανεργίας και επίπεδο δαπανών για 
την ανεργία % του ΑΕΠ για το 2014

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Unemployment_rate_2004-2015_(%25)_new.png
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Unemployment_rate_2004-2015_(%25)_new.png
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μειώθηκε τόσο η περίοδος παροχής όσο και το ύψος του επιδόματος, λόγω της μείωσης 

του κατώτατου μισθού με τον οποίο είναι συνδεδεμένο (European Commission, 2010d; 

Matsaganis, 2013). Παρά το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες μειώσεις συνοδεύτηκαν από 

διακηρύξεις και δεσμεύσεις για εγκαθίδρυση προγραμμάτων εισοδηματικής στήριξης για 

τους μακροχρόνια ανέργους και ενός προγράμματος κατώτατου βασικού εισοδήματος, τα 

προγράμματα αυτά εν τέλει δεν έχουν πραγματοποιηθεί, με αποτέλεσμα την διατήρηση 

και διεύρυνση του κενού προστασίας και συνακόλουθα της ανασφάλειας103. Η αύξηση της 

ανάγκης για προστασία διευρύνεται σε κάθε περίπτωση που προκύπτει μια οικονομική 

κρίση που συμπιέζει το εργατικό δυναμικό, δημιουργώντας περαιτέρω απαιτήσεις από το 

κράτος. Σε τέτοιες περιπτώσεις, όπως ορθά αναφέρει ο O’ Connor (1977), το κράτος 

δέχεται οικονομικές πιέσεις για την προστασία του αυξανόμενου αριθμού των ανέργων σε 

περίοδο κρίσης όμως, όταν η ύφεση ακολουθηθεί από διογκούμενα μέτρα λιτότητας τότε 

φαίνεται να λαμβάνει βαθύτερες διαστάσεις, όπως υπενθύμιζε εύστοχα και ο Keynes (1936 

[2001]). Στην προκειμένη περίπτωση, τόσο η επιδοματική πολιτική – που δεν συνδέεται 

απαραιτήτως με αποτελεσματικές συνέπειες αλλά με εμβαλωματικά μέτρα– όσο και οι 

ενεργητικές παρεμβάσεις που θα επέτρεπαν την ενίσχυση των προϋποθέσεων για την 

επανεισαγωγή στην αγορά εργασίας υπό αξιοπρεπείς συνθήκες, αποδεικνύονται ασθενείς 

και αποδιοργανωμένες, σε βαθμό που διευρύνει την επισφάλεια, εντείνοντας αυταπόδεικτα 

τα κοινωνικά προβλήματα και υποσκάπτοντας την κοινωνική συνοχή.  

 

3.1.3. Διαστάσεις της ισότητας των φύλων, μακροχρόνια ανεργία και επισφάλεια 

 

Η ευρεία συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας συνιστά ένα σχετικώς πρόσφατο 

φαινόμενο για την Ελλάδα και για τις υπόλοιπες Νοτιοευρωπαϊκές χώρες. Παρότι πριν την 

δεκαετία του 1980 ένα σημαντικό τμήμα των γυναικών εργαζόταν σε άτυπες μορφές 

απασχόλησης, τα καταγεγραμμένα ποσοστά της τυπικής γυναικείας απασχόλησης 

                                                           
103 Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι παρεμβάσεις παρόμοιου χαρακτήρα πραγματοποιήθηκαν και σε άλλα 

κράτη μέλη της Ευρωζώνης στα οποία εφαρμόστηκε μνημόνιο δημοσιονομικής προσαρμογής, όπως στην 

Πορτογαλία και την Κύπρο. Παρομοίως, παρά τις προσπάθειες για αντιμετώπιση της αδράνειας-

παθητικότητας, οι περιορισμοί στο παρεμβατικό εύρος και η αποδόμηση των εγκαθιδρυμένων εργασιακών 

δικαιωμάτων έχουν οδηγήσει στην μείωση των δικαιούχων προστασίας, στην αύξηση της εργασιακής 

επισφάλειας και ως εκ τούτου, στην διόγκωση των κοινωνικών κινδύνων (Ioannou, 2014; OECD, 2014d).  
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βρίσκονταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα (Karamessini, 2012). Μετά την δεκαετία του 1980 η 

γυναικεία απασχόληση διέγραψε ανοδική πορεία χωρίς όμως να φτάσει τα επίπεδα των 

χωρών της Δυτικής Ευρώπης. Ταυτόχρονα όμως, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η αύξηση 

της γυναικείας απασχόλησης συνοδεύτηκε με την σταδιακή αποδιάρθρωση του 

παραδοσιακού μοντέλου του άνδρα-οικογενειάρχη ενώ την ίδια στιγμή η ιδιωτική 

οικονομία δεν είχε ξεφύγει από την επικράτηση της μικρής και μεσαίας 

επιχειρηματικότητας που βασιζόταν στις οικογενειακές επιχειρήσεις. Σε κάθε περίπτωση 

όμως, η επέκταση της εκπαίδευσης σε όλο το φάσμα του πληθυσμού, η προώθηση του 

τριτογενούς τομέα, η θεσμοθέτηση των ρυθμίσεων ισότιμης πρόσβασης στην απασχόληση 

και η ανάπτυξη του πλαισίου κάλυψης από τους κοινωνικούς κινδύνους, ώθησαν στην 

διεύρυνση της πρόσβασης των γυναικών στην απασχόληση. Παρά ταύτα, η ζήτηση για 

απασχόληση παρέμενε σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με την προσφορά, με 

αποτέλεσμα να παραμένουν εκτός απασχόλησης τόσο οι χαμηλού μορφωτικού επιπεδου 

γυναίκες όσο και οι νέες σε ηλικία, ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου (Karamessini, 

2014). Επιπροσθέτως, οι γυναίκες εμφάνιζαν μεγαλύτερο ποσοστό μη τυπικής και άτυπης 

απασχόλησης, ήδη πριν την κρίση, γεγονός που αναδεικνύει τους κινδύνους 

περιθωριοποίησης και την αδυναμία ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής ένταξης που 

επικρατούσε. 

Το ξέσπασμα της κρίσης επέδρασσε δραστικά στην μείωση της ένταξης των γυναικών 

στην απασχόληση, κυρίως όταν επηρέασε τον τομέα των ιδιωτικών και δημόσιων 

υπηρεσιών το 2009. Είναι γεγονός ότι ο δείκτης ένταξης των γυναικών στην απασχόληση, 

περιλαμβανομένων των μη τυπικών μορφών, περιορίστηκε από 48,9% το 2009 στο 42,5% 

το 2015. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η συμμετοχή των γυναικών σε ευέλικτες 

μορφές απασχόλησης, καθώς και αυτή των ανδρών, αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης 

κυρίως λόγω της προσπάθειας μείωσης του μισθολογικού κόστους. Ταυτόχρονα, οι 

μειώσεις στους κατώτατους μισθούς επέφεραν μειώσεις στην αυτονομία και στο βιοτικό 

επίπεδο των γυναικών και των νέων διότι αυτές οι δύο κατηγορίες είναι πιο ευάλωτες σε 

χαμηλά αμειβόμενη απασχόληση.  

Πέραν των πολιτικών μείωσης του μισθολογικού κόστους και προώθησης της ευελιξίας, 

που επηρεάζουν τις γυναίκες ως προς την πρόσβαση και ένταξη σε μορφές απασχόλησης 
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που θα διασφαλίζουν συνθήκες ατομικής αυτονόμησης και εξέλιξης από κοινού με τις 

προϋποθέσεις επιβίωσης, η αποχώρηση του κράτους πρόνοιας ως παρεμβατικού 

μηχανισμού ισότιμης πρόσβασης στις ευκαιρίες ατομικής ανάπτυξης και αντιμετώπισης 

των κινδύνων, είναι έκδηλη, με απώτερη συνέπεια την καταπάτηση του ατομικού, 

κοινωνικού και πολιτικού τομέα της πολιτειότητας (Ferreira, 2014). Εν προκειμένω, η 

μείωση του προσωπικού στις δομές παιδικής φροντίδας και ο περιορισμός των δικαιούχων 

στα ολοήμερα σχολεία (Karamessini, 2014) δυσχέραναν τις προϋποθέσεις ένταξης των 

γυναικών στην αγορά εργασίας. Ταυτόχρονα, η αποχώρηση του κράτους από την ρύθμιση 

της προστασίας της απασχόλησης, μέσω της συχνότερης υιοθέτησης των ατομικών 

συμβάσεων και εν γένει της εργασιακής ευελιξίας, θέτει στις γυναίκες, οι οποίες 

εντάσσονται σε μεγαλύτερα ποσοστά σε αυτές τις μορφές απασχόλησης, προβλήματα 

κοινωνικής ένταξης με όρους ατομικής αυτονομίας και ανεξαρτησίας.  

 

Πίνακας 5: Επιπτώσεις της κρίσης σε διαστάσεις της μισθωτής εργασίας ανά φύλο 

στην Ελλάδα 

 2009 

Γυναίκες     Άνδρες 

2015 

Γυναίκες    Άνδρες 

Μεταβολή % 

Γυναίκες    Άνδρες 

Απασχόληση 48,9 73 42,5 59,3 -13,09 -18,77 

Προσωρινή 

απασχόληση 
14,3 10,8 12,6 11,4 -11,89 +5,56 

Ημιαπασχόληση 10,2 2,9 13,1 6,7 +28,43 +131,03 

Μακροχρόνια 

Ανεργία 

6 2,4 21,2 15,8 +253,33 +558,33 

Ανεργία 13,3 7 28,9 21,8 +117,29 +211,43 

Πηγή: Eurostat (2016), Στοιχεία διαθέσιμα στο: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (Ανάκτηση: 

14/01/2017), Υπολογισμοί του συγγραφέα. 

 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 5 μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι αρνητικές επιπτώσεις 

της κρίσης στους άνδρες ήταν ισχυρότερες σε σύγκριση με τις γυναίκες. Εντούτοις, το 

συγκεκριμένο συμπέρασμα δεν αποτυπώνει την πλήρη εικόνα. Ο αποκλεισμός από την 

απασχόληση και η ένταξη σε μη τυπικές μορφές μπορεί να αυξήθηκε για τους άνδρες 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
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περισσότερο σε σύγκριση με τις γυναίκες, όμως οι γυναίκες ήταν και παραμένουν σε 

δυσμενέστερη θέση, η οποία έχει καταστεί ακόμα πιο ευάλωτη από το ξέσπασμα της 

κρίσης κι έπειτα. Ταυτόχρονα, οι δυσχέρειες αυξάνονται καθώς το εισόδημα των ανδρών 

δεν αναπληρώνει το κενό που δημιουργείται και που αναπλήρωνε σε έναν σημαντικό 

βαθμό πριν την κρίση. Οι ανισότητες παραμένουν επαυξημένες και οι κίνδυνοι 

διευρύνονται σε πλήθος και σε κλίμακα, με το κράτος να μην λειτουργεί εξισορροπιστικά 

ενώ την ίδια στιγμή, οι προσπάθειες εσωτερικής υποτίμησης και εξατομίκευσης του 

μοντέλου της απασχόλησης, μειώνουν αντί να αμβλύνουν την δυνατότητα καλλιέργειας 

της ατομικότητας. Έτσι, ακόμα κι αν αθροιστικά η ισότητα των φύλων φαίνεται να 

αυξήθηκε, η επίτευξη αυτή πραγματοποιήθηκε κάτω από συνθήκες γενικότερης 

κοινωνικο-οικονομικής συρρίκνωσης και απειλής της κοινωνικής συνοχής. H 

συγκεκριμένη τάση παρατηρείται τόσο στην Ελλάδα όσο και στις υπόλοιπες 

Νοτιοευρωπαϊκές χώρες (Fereira, 2012; 2014; Gonzalez Gago & Segales Kirzner, 2014; 

Verashchagina & Capparucci, 2014) αντικατοπτρίζοντας την γενικότερη απουσία μιας 

στρατηγικής οικονομικής ανάτασης με όρους συμπερίληψης, αλληλεγγύης και 

αξιοποίησης του κοινωνικού κεφαλαίου και όχι μέσω επίτασης της λιτότητας και του 

περιορισμού του κράτους πρόνοιας. 

Ένας τομέας που επιδεικνύει την διαδικασία περιστολής της κοινωνικής συνοχής, είναι η 

διάρκεια παραμονής στην ανεργία των γυναικών στην Ελλάδα, η οποία διαχρονικά 

βρίσκεται σε πολύ υψηλότερα επίπεδα από αυτή των ανδρών (Maier, 2011). Για τις 

γυναίκες, η μακρόχρονη παραμονή στην ανεργία και η παραδοσιακή τάση της εισαγωγής 

στην αγορά εργασίας με χαμηλό μέσο μισθό, αποτελούν τροχοπέδη για την μείωση των 

ανισοτήτων. Όπως προαναφέρθηκε, η ύπαρξη τέτοιων ανισοτήτων στις αγορές εργασίας 

των Νοτιοευρωπαϊκών κρατών πρόνοιας δεν είναι πρωτόγνωρη, καθώς αποτελεί στοιχείο 

των δομικών προβλημάτων που υφίσταντο ήδη πριν από την κρίση και διογκώθηκαν τα 

τελευταία πέντε χρόνια, με αποτέλεσμα την επίταση της αναγκαιότητας για παροχή 

κοινωνικής προστασίας104. 

                                                           
104 Τα προ κρίσης εμπόδια για την ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας και τα μεγάλα ποσοστά 

μακροχρόνιας ανεργίας αναδεικνύουν τις εγγενείς αδυναμίες των συστημάτων πρόνοιας της Νότιας 

Ευρώπης (Aasve et al. 2005; Del Boca & Wetzels, 2008). 
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Πηγή: Eurostat (2016), Στοιχεία διαθέσιμα στο: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupDownloads.do 

(Ανακτήθηκε: 04/10/2016). 

 

Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι όλες οι Νοτιοευρωπαϊκές χώρες εμφανίζουν 

υψηλότερα ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας για άνδρες και γυναίκες στην Ευρωζώνη. Η 

Ελλάδα, που αποτελεί την ακραία περίπτωση και σε αυτόν τον τομέα, εμφανίζει τα 

υψηλότερα ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της 

Eurostat (διάγραμμα 29), oι μακροχρόνια άνεργες γυναίκες για το 2015 αποτελούν το 

21,2% και οι άνδρες το 15,8% του ενεργού πληθυσμού, υποδηλώνοντας την τεράστια 

δυσκολία ενσωμάτωσης των γυναικών στην αγορά εργασίας, ιδίως αν το ποσοστό της 

μακροχρόνιας ανεργίας των γυναικών συγκριθεί με τα ποσοστά προσωρινής ή μερικής 

απασχόλησης. Η μακροχρόνια ανεργία φαίνεται να επηρεάζει περισσότερο όσους έχουν 

χαμηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο και εξειδίκευση ενώ μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτά 

αρνητικά αποτελέσματα τόσο με άμεση όσο και με έμμεση επίδραση (Duell, Thurau, 

Vetter, 2016). Εν προκειμένω, εκτός από την έλλειψη εισοδήματος συχνά οδηγεί σε 

μειωμένο μελλοντικό εισόδημα αλλά και σε διαταραχές ψυχικής και σωματικής υγείας 
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Διάγραμμα 29: Ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας ανά φύλο 
στην Ελλάδα

Μακροχρόνια ανεργία-Άνδρες Μακροχρόνια ανεργία-Γυναίκες

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupDownloads.do
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καθώς όσο παρατείνεται ο αποκλεισμός από την απασχόληση τόσο τα άτομα νιώθουν ότι 

αποκόβονται από τον κοινωνικό ιστό (Nichols, Mitchell, & Lindner, 2013). 

 

 

Πηγή: Eurostat (2016), Στοιχεία διαθέσιμα στο: 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do (Ανακτήθηκε: 04/10/2016). 

 

Είναι γεγονός ότι τα αυξανόμενα ποσοστά ανεργίας μπορεί να μην καθίστανται ιδιαιτέρως 

ανησυχητικά αν συνοδεύονται από ταυτόχρονα επαυξημένες εισροές και εκροές που 

επιτρέπουν την μείωση της διάρκειας παραμονής στην ανεργία. Στην περίπτωση της 

Ελλάδας συμβαίνει το αντίθετο, με συνέπεια την αύξηση της μακροχρόνιας ανεργίας που 

απειλεί τις προοπτικές ατομικής και συνακόλουθα κοινωνικής ευημερίας και εξέλιξης σε 

μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Όπως πρόσφατα ανέφερε ο ΟΟΣΑ (OECD, 

2013a), η μακρά περίοδος διατήρησης της ανεργίας σε υψηλά επίπεδα οδηγεί στην 

εμφάνιση της δομικής ανεργίας, η οποία συντηρείται διογκωμένη ακόμα και αν η 

οικονομία εμφανίσει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σε αυτή την κατεύθυνση κατατείνει 

και η μαζική προώθηση της ευέλικτης απασχόλησης που δεν συνοδεύεται από ρήτρες 

ενίσχυσης της ασφάλειας. Οι γυναίκες φαίνεται να αντιμετωπίζουν διογκούμενα 
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προβλήματα ένταξης στην αγορά εργασίας σε σύγκριση με το παρελθόν, ενώ κινδυνεύουν 

περισσότερο να βιώσουν τον κοινωνικό αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση.  

H αδυναμία ένταξης των γυναικών στην απασχόληση δεν αποτελεί μόνο μια μορφή 

κοινωνικού αποκλεισμού που αντίκειται στις θεμελιώδεις αξίες των νεώτερων κοινωνιών 

αλλά συνάμα συνιστά ένα πλαίσιο υπονόμευσης της βιωσιμότητας τόσο των κρατικών 

θεσμών όσο και του γενικότερου κοινωνικο-οικονομικού συστήματος. Τα υψηλά επίπεδα 

αποκλεισμού των γυναικών ταυτόχρονα ενισχύουν τις ανισότητες και λειτουργούν 

ανασχετικά ως προς την αξιοποίηση του κοινωνικού κεφαλαίου προς όφελος της 

ευημερίας του συνόλου και συνακόλουθα του κάθε ατομικού μέρους που το συγκροτεί. 

Στην ουσία πρόκειται για μια κατάσταση κατά την οποία ένα σημαντικό τμήμα του 

κοινωνικού κεφαλαίου παραμένει ανενεργό και ως συνέπεια δημιουργείται μια υπόρρητη 

απώλεια δυνητικών πόρων προς το κράτος πρόνοιας προερχόμενων από την φορολογία 

και τις ασφαλιστικές εισφορές ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται η ζήτηση για διάθεση πόρων για 

την κοινωνική προστασία του συγκεκριμένου «αποκλεισμένου» κοινωνικού κεφαλαίου. 

Δηλαδή, την θέση της επένδυσης σε αυτό το παραγωγικό δυναμικό έχει λάβει η ζήτηση 

για κοινωνική προστασία σε μια περίοδο μείωσης των διαθέσιμων πόρων του κράτους 

πρόνοιας. Σύμφωνα με το Eurofound (2016a), το κόστος ως ποσοστό του ΑΕΠ από την 

ανισότητα των φύλων ως προς την πρόσβαση στην απασχόληση υπολογίζεται σε 5% για 

την Ελλάδα και 5,7% για τη Ιταλία. Πρόκειται για τα υψηλότερα ποσοστά κόστους από 

την παραμονή των γυναικών εκτός απασχόλησης στην Ευρωζώνη μετά την Μάλτα105.  

Εντούτοις, δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός ότι τις τελευταίες δεκαετίες 

παρατηρείται μια γενικότερη τάση αύξησης της συμμετοχής των γυναικών στην 

απασχόληση. Τα τελευταία χρόνια όμως αυτή η αύξηση περιλαμβάνει δύο βασικά 

χαρακτηριστικά που σε έναν βαθμό υπονομεύουν την κοινωνική συνοχή και τις 

προοπτικές μείωσης της φτώχειας και εν γένει των κοινωνικών προβλημάτων. Το πρώτο 

χαρακτηριστικό σχετίζεται με το γεγονός ότι οι γυναίκες εντάσσονται με μεγαλύτερη 

                                                           
105 Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο υπολογισμός του συγκεκριμένου κόστους από το Eurofound δεν 

συμπεριλαμβάνει την αξία της μη αμειβόμενης εργασίας των γυναικών στο σπίτι, η οποία βρίσκεται σε πολύ 

υψηλότερα επίπεδα στις Νοτιοευρωπαϊκές χώρες. Αν συμπεριληφθεί, το κόστος θα είναι χαμηλότερο όμως 

το πρόβλημα παραμένει απαράλλακτο. Αυτό αναφέρεται στην έκταση του αποκλεισμού των γυναικών από 

την απασχόληση και στην επικέντρωση στην ενίσχυση της απορρόφησης σε μη τυπικές μορφές που δεν 

διασφαλίζουν την ατομική τους ευημερία και εξέλιξη.   
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συχνότητα σε μη τυπικές μορφές απασχόλησης, που στην ουσία ενισχύουν την 

ανασφάλεια και την αβεβαιότητα. Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο εδράζεται στην 

ανάστροφη τάση ως προς την πρόσβαση στην απασχόληση για τους άνδρες ενόσω 

αυξάνονται τα ποσοστά ένταξης των γυναικών. Συνεπώς, συνεπάγεται από τις παραπάνω 

διαπιστώσεις ότι δεν αρκεί μια μονοδιάστατη προσπάθεια ένταξης στην απασχόληση, 

αλλά επιβάλλεται μια συνολική παρέμβαση για την μείωση των ανισοτήτων εντός 

απασχόλησης μέσω της ενίσχυσης της ισότητας ευκαιριών, της ασφάλειας, της ποιότητας 

της απασχόλησης και του κατακερματισμού της αγοράς εργασίας.  

 

Πίνακας 6: Δείκτης ισότητας των φύλων-2012 

Σουηδία 94,7 Γαλλία 75,0 

Δανία 85,3 Βουλγαρία 72,9 

Φινλανδία 85,3 Σλοβακία 72,3 

Εσθονία 83,6 Ρουμανία 71,8 

Λετονία 80,8 Λουξεμβούργο 71,3 

Λιθουανία 79,8 Πολωνία 71,1 

Κύπρος 79,6 Ιρλανδία 69,8 

Πορτογαλία 78,4 Ισπανία 69,5 

Σλοβενία 77,4 Ουγγαρία 67,5 

Ηνωμένο Βασίλειο 77,4 Βέλγιο 66,9 

Αυστρία 77,0 Κροατία 62,0 

Γερμανία 75,9 Ελλάδα 59,5 

Ολλανδία 75,9 Ιταλία 57,1 

Τσεχία 75,3 Μάλτα 56,2 

Πηγή: EIGE (2015). 

 

Με δεδομένο ότι η Ελλάδα εμφανίζει ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα ισότητας των φύλων 

και συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, με την ύφεση να επιδεινώνει τις 

προοπτικές ένταξης, απαιτείται η ενίσχυση των κινήτρων από πλευράς του κράτους ώστε 
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να μειωθούν οι κίνδυνοι και η αβεβαιότητα για τις νέες μητέρες και τις γυναίκες που 

απασχολούνται σε μη τυπικές μορφές απασχόλησης. Ταυτόχρονα, η ενίσχυση της παιδικής 

φροντίδας κρίνεται σημαντική για την διευκόλυνση των γυναικών ως προς την πρόσβαση 

στην απασχόληση. Εντούτοις, οι δυσκολίες παρέμβασης από το κράτος πρόνοιας λόγω της 

μείωσης της χρηματοδότησης δεν συνεισφέρουν στην βελτίωση των προοπτικών ένταξης 

των γυναικών σε μια κατάσταση ασφάλειας αλλά διατηρούν σε μεγάλο βαθμό την 

αβεβαιότητα.  

Η αναποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων όπως η μακροχρόνια ανεργία που 

οδηγεί στην περιθωριοποίηση προκύπτει ως συνέπεια της ανεπάρκειας αφενός του 

κράτους πρόνοιας να αντιμετωπίσει τα κοινωνικά προβλήματα και αφετέρου λόγω της 

αδυναμίας προώθησης ενός παραγωγικού μοντέλου που θα διασφαλίζει θέσεις εργασίας 

οι οποίες θα στηρίζουν την ατομική και κοινωνική ευημερία και δεν θα υπονομεύουν την 

ατομικότητα θέτοντάς την υπό τον κίνδυνο της εκμετάλλευσης. Ο ρυθμιστικός ρόλος του 

κράτους κρίνεται αναγκαίος και σε αυτόν τον τομέα όμως αν το ίδιο το κράτος 

αντιμετωπιστεί ως αποκομμένος παράγοντας από την αγορά τότε η κοινωνική ευημερία 

θα υπονομευτεί. Η αυξητική τάση της μακροχρόνιας ανεργίας και η διατήρηση της 

ανισότητας σε υψηλά επίπεδα μόνο ανησυχητικά μηνύματα μπορούν να δημιουργήσουν.  

 

3.1.4. Νέοι και απασχόληση: Μια «ασυμβατότητα» που διαρρηγνύει την κοινωνική συνοχή 

 

Στο πλαίσιο της γενικότερης μείωσης της πρόσβασης στην απασχόληση, είναι αναγκαίο 

να αναφερθούμε εκτενώς στις διαστάσεις των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στην 

νεανική ανεργία, που επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό και τις μελλοντικές προϋποθέσεις 

ένταξης. Για την διευκόλυνση της συζήτησης θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ανεργία των 

νέων, παρότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις ως προς τον τρόπο μέτρησης (ομάδες του 

πληθυσμού που σε άλλες χώρες συμπεριλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό ενώ σε άλλες 

αποτελούν διακριτές κατηγορίες), περιλαμβάνει τις ηλικίες 15-24 ετών (Eurostat, 2015b; 

ILO, 2016). Επιπλέον, από τα υφιστάμενα στοιχεία της νεανικής ανεργίας στην ΕΕ, είναι 

εμφανές ότι τα τελευταία είκοσι χρόνια τα ποσοστά της υπερβαίνουν αυτά της γενικής 

ανεργίας. Οι νέοι αποτελούν έναν πληθυσμό ο οποίος είναι πιο ευάλωτος στη μετάβαση 



201 
 

σε κατάσταση ανεργίας, σε σύγκριση με τον υπόλοιπο πληθυσμό (Scarpetta et al. 2010). 

Μια σειρά από λόγους αιτιολογούν την συγκεκριμένη ροπή. Αρχικώς, η νεανική ανεργία 

αυξάνεται πολύ πιο εύκολα λόγω της δυσανάλογα αυξημένης συμμετοχής των νέων στην 

μερική και προσωρινή απασχόληση (εξ αιτίας και της περιορισμένης ή μηδενικής 

προϋπηρεσίας που διαθέτουν) και στην κάλυψη θέσεων εργασίας σε συγκεκριμένους 

κυκλικά ευαίσθητους τομείς (OECD, 2009a; 2009b). Αυτή τη στιγμή οι περισσότερες 

ευρωπαϊκές χώρες εμφανίζουν σχεδόν διπλάσια ποσοστά νεανικής ανεργίας σε σύγκριση 

με τα ποσοστά της γενικής ανεργίας, με τα μεγαλύτερα ανάμεσα στις χώρες της 

Ευρωζώνης να καταγράφονται το 2015 στην Ελλάδα (49,8%), την Ισπανία (48,3%) και 

την Ιταλία (40,3%) (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat στο: 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=une_rt_a&lang=en, Ανάκτηση: 

29/08/2016). Τα υψηλά ποσοστά νεανικής ανεργίας σε αυτές τις χώρες είναι συνέπεια τόσο 

των υφιστάμενων προβληματικών προϋποθέσεων και ανισορροπιών αναφορικά με την 

ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας (Kretsos, 2012), όσο και των περιοριστικών 

πολιτικών στα εργασιακά δικαιώματα, που εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο της απαίτησης από 

τους δανειστές για απορρύθμιση των αγορών εργασίας και μείωση της κρατικής 

χρηματοδότησης (Boura, 2015; European Commission, 2013a; Kretsos, 2014). 

 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=une_rt_a&lang=en
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Πηγή: Eurostat (2017), Στοιχεία διαθέσιμα στο: 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=une_rt_a&lang=en (Ανάκτηση: 12/01/2017) 

 

Όπως προαναφέρθηκε, οι προσωρινώς ή μερικώς απασχολούμενοι την περίοδο που 

ξέσπασε η οικονομική κρίση, περιέπεσαν πρώτοι στην ανεργία. Ως εκ τούτου, λόγω του 

ότι παραδοσιακά οι νέοι απαρτίζουν το μεγαλύτερο μέρος αυτής της κατηγορίας 

απασχολούμενων, αποτέλεσαν μια από τις πρώτες ομάδες που βρέθηκαν εκτός 

απασχόλησης, όπως επιβεβαιώνουν και τα διαθέσιμα στοιχεία (OECD, 2009b).    

Η μείωση των ευκαιριών απασχόλησης λόγω του περιορισμού των προσφερόμενων 

θέσεων δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την ένταξη των νέων, ειδικότερα όσων 

αποχωρούν πρόωρα από την εκπαίδευση και κατ’ επέκταση, κατέχουν ελάχιστα ή καθόλου 

προσόντα. Όπως γίνεται κατανοητό, η συγκεκριμένη κατηγορία νέων αντιμετωπίζει 

εκτεταμένες δυσκολίες ως προς την ένταξή της στην αγορά εργασίας και την δεδομένη 

χρονική στιγμή βρίσκονται πολύ κοντά (αν δεν έχουν ήδη περάσει) στο φάσμα του 

κινδύνου της μακροχρόνιας ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Ο συνδυασμός της 

έλλειψης βασικής εκπαίδευσης και δεξιοτήτων και της πρόωρης και παρατεταμένης 

παραμονής στην ανεργία (στις ηλικίες 15-24 ετών-νεανική ανεργία) συντελεί στην 
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δημιουργία μακροχρόνιων προβλημάτων που γίνονται αντιληπτά στην μετέπειτα 

προσπάθεια του ανέργου να ενταχθεί στις δομές της απασχόλησης, καθώς δύνανται να 

τροφοδοτήσουν ανισότητες και οικονομικές δυσχέρειες εντός της απασχόλησης, όπως 

έχουν υποστηρίξει αρκετοί μελετητές106.   

Η εκπαίδευση αποτελεί έναν στενά συνυφασμένο παράγοντα με τη νεανική ανεργία, 

καθώς καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την έκτασή της και συνακόλουθα, την 

αποτελεσματικότητα του συστήματος κοινωνικής ένταξης. Όσοι κατέχουν πτυχίο 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης φαίνεται να αποκαθίστανται εργασιακά πολύ πιο εύκολα από 

όσους έχουν χαμηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο, αν και σε καμία περίπτωση δεν είναι 

ικανοποιητικά τόσο από πλευράς ποιότητας απασχόλησης όσο και από πλευράς ρυθμού 

απορρόφησης σε σύγκριση με τις χώρες της Δυτικής Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης. Τα 

στοιχεία του ΟΟΣΑ αναδεικνύουν ότι σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες τα ποσοστά των 

ανέργων είναι πολύ μεγαλύτερα για όσους έχουν χαμηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο. Στο 

διάγραμμα 32 εμφανίζεται αυτή η τάση και για τις Νοτιοευρωπαϊκές χώρες, με την 

προσθήκη της Ιρλανδίας, για το έτος 2012. Επιπλέον, είναι αξιοσημείωτο ότι η μη 

ολοκλήρωση έστω της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θέτει τους νέους αυτής της 

κατηγορίας σε πολύ μειονεκτική θέση τόσο ως προς την άμεση εργασιακή τους 

αποκατάσταση όσο και ως προς την μελλοντική. Ταυτόχρονα, τίθεται εν αμφιβόλω και 

υπό περιστολή η ποιότητα της προσφερόμενης απασχόλησης σε όσους διαθέτουν χαμηλό 

επίπεδο εκπαίδευσης και δεξιοτήτων, καθιστώντας τους κοινωνικά πιο ευάλωτους 

(Scarpetta et al. 2010). 

 

                                                           
106 Σύμφωνα με τους Oreopoulos et. al. (2008), Gartell (2009) και Mroz & Savage (2006) η νεανική ανεργία 

μπορεί να οδηγήσει σε αξιοσημείωτες μελλοντικές μειώσεις στον μισθό. Οι Bell & Blanchflower (2009) 

πηγαίνουν ένα βήμα παρακάτω διαπιστώνοντας ότι υπάρχουν στοιχεία που αναδεικνύουν ότι προκύπτουν 

μακροχρόνια προβλήματα κοινωνικής και ψυχολογικής φύσεως στους εργαζομένους οι οποίοι όταν 

βρίσκονταν στις ηλικίες μεταξύ 15-24 είχαν περιέλθει στην ανεργία ενώ παράλληλα διέθεταν (και 

συνεχίζουν να διαθέτουν) ελάχιστες δεξιότητες και εκπαίδευση.    
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Πηγή: ΟECD (2016), Στοιχεία διαθέσιμα στο: 

http://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=EAG_NEAC&lang=en (Ανάκτηση: 13/01/2017). 

 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση είναι έννοιες 

που θα πρέπει να βρίσκονται άρρηκτα συνδεδεμένες με την απασχόληση. Η επισήμανση 

αυτή πραγματοποιείται καθώς, όπως φαίνεται και από το διάγραμμα 33, οι χώρες της 

Νότιας Ευρώπης και ειδικότερα η Ελλάδα, αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα 

εναρμόνισης-σύνδεσης εν γένει της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, δημιουργώντας 

έτσι πληθώρα άνεργων πτυχιούχων. Ταυτόχρονα, είναι αξιοσημείωτο ότι τα κράτη-μέλη 

που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα εργασιακής αποκατάστασης των νέων 

πτυχιούχων, είναι αυτά της Νότιας Ευρώπης, υποδηλώνοντας αφενός την 

αναποτελεσματικότητα των συστημάτων εκπαίδευσης και αφετέρου την τεράστια 

υστέρηση των συγκεκριμένων κοινωνικο-οικονομικών συστημάτων ως προς την 

κοινωνική ένταξη. Δημιουργείται δηλαδή ένα κοινωνικό κεφάλαιο με δαπάνες του 

κράτους το οποίο παραμένει αναξιοποίητο και είτε αποχωρεί από την χώρα είτε παραμένει 

σε κατάσταση επισφάλειας. Στην πρώτη περίπτωση πραγματοποιείται μεγάλη απώλεια 

πόρων με έμμεσο και άμεσο αντίκτυπο στο κράτος διότι αφενός διαθέτει δαπάνες για την 

ανάπτυξη του συγκεκριμένου ανθρώπινου κεφαλαίου, αφετέρου όμως δεν λαμβάνει τους 
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παραγωγικούς καρπούς που δυνητικά μπορεί να προσφέρει το συγκεκριμένο δυναμικό. Η 

δεύτερη περίπτωση αντιπροσωπεύει την αντινομία της δημιουργίας ενός ανθρώπινου 

κεφαλαίου με στόχο την ατομική εξέλιξη του κάθε μέλους του, το οποίο όμως παραμένει 

σε αδράνεια διότι δεν διαθέτει τις απαραίτητες ευκαιρίες για να αναπτυχθεί και να 

ευημερίσει. Η συγκεκριμένη κατάσταση έρχεται σε θεμελιώδη αντίφαση με τον 

πρωταρχικό στόχο των πολιτικών για την ανάπτυξη της ατομικότητας και τη διάνοιξη των 

ευκαιριών για προσωπική δράση και εξέλιξη. Και στις δύο αυτές κατευθύνσεις 

φανερώνουν τον ελλιπή ρόλο του κράτους πρόνοιας ως προς την δημιουργία των 

συνθηκών κοινωνικής συνοχής μέσω της αξιοποίησης του υπάρχοντος κοινωνικού 

κεφαλαίου, το οποίο τίθεται σε μια διαδικασία υποβάθμισης ή «εκδίωξης». 

Για να γίνει κατανοητό τόσο το πρόβλημα όσο και το επιχείρημα για την υιοθέτηση μιας 

ολοκληρωμένης στρατηγικής που στόχο θα έχει την μείωση των ποσοστών της ανεργίας 

και δη της νεανικής και την προσφορά αξιοπρεπούς απασχόλησης και όχι μονομερώς 

επισφαλών μορφών, θα πρέπει να παρατεθεί το ζήτημα των ανενεργών νέων ως βάση για 

την περαιτέρω συζήτηση για τον ρόλο, την στρατηγική και τους στόχους που θα πρέπει να 

έχουν οι πολιτικές κοινωνικής ενσωμάτωσης ώστε να καταπολεμήσουν τα κοινωνικά 

προβλήματα που έχουν ενταθεί λόγω της οικονομικής κρίσης. Μια τέτοια στρατηγική 

απαιτεί συμμετοχή όλων των σχετιζόμενων μερών και προγραμματισμό στο βάθος 

δεκαετίας. Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό το κράτος πρόνοιας να λαμβάνει έναν ενεργό 

ρόλο για την επένδυση στο συγκεκριμένο κοινωνικό κεφάλαιο θέτοντας τις κατευθύνσεις 

για την σταδιακή απομάκρυνση της επισφάλειας.   
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Πηγή: Statista, (2016), Στοιχεία διαθέσιμα στο: https://www.statista.com/chart/5584/where-are-europes-

unemployed-graduates/ (Ανάκτηση: 01/11/2016). 

 

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ (2010: 13), υπάρχουν δυο κατηγορίες νέων οι οποίοι 

αποχωρώντας από την εκπαίδευση αντιμετωπίζουν προβλήματα εργασιακής 

αποκατάστασης, με αποτέλεσμα να βρίσκονται κοντά στο φάσμα της φτώχειας και του 
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κοινωνικού αποκλεισμού. Οι νέοι που «έχουν μείνει πίσω» και οι «ανεπιτυχώς 

ενσωματωμένοι νέοι στην αγορά εργασίας».  Όπως θα παρουσιαστεί και παρακάτω, τα 

ποσοστά των νέων που εντάσσονται σε αυτές τις κατηγορίες έχουν διογκωθεί από το 2008 

και έπειτα, λόγω των συνεπειών της οικονομικής κρίσης στις αγορές εργασίας - ιδίως των 

Nοτιοευρωπαϊκών κρατών και κυρίως της Ελλάδας - ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύεται η 

αναποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων προγραμμάτων για την κοινωνική 

ενσωμάτωσή τους.   

Ξεκινώντας από τους νέους που έχουν «παραμείνει πίσω» ως προς την ενσωμάτωσή τους 

στην αγορά εργασίας αλλά και στις ευρύτερες κοινωνικές δομές, θα πρέπει να 

αναφερθούμε σε μια αξιοσημείωτη κοινωνική ομάδα η οποία συνεχώς αυξάνεται ως 

συνέπεια της διεύρυνσης της επισφάλειας και των κοινωνικών προβλημάτων σε χώρες 

όπως η Ελλάδα107. Πρόκειται για τους νέους 15-24 ετών οι οποίοι είναι άνεργοι και 

ανενεργοί, επομένως δεν εντάσσονται στις δομές της εκπαίδευσης, της απασχόλησης και 

της κατάρτισης. Αυτοί οι νέοι αποκαλούνται NEETs108 (Young people 15-24 years old, 

Not in Education, Employment or Training), σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς και 

αρκετούς μελετητές σε επίπεδο Ευρώπης και ΟΟΣΑ (European Commission, 2010a; 

Eurofound, 2012; Quintini & Martin, 2006; Walther & Pohl, 2005). Ως προς την Ευρώπη 

και σύμφωνα με το Eurofound (2012: 24), οι ΝΕΕΤs κατηγοριοποιούνται σε α) συμβατικά 

ανέργους, οι οποίοι διακρίνονται ανάμεσα στους μακροχρόνια ανέργους και όσους είναι 

άνεργοι για μικρότερο χρονικό διάστημα, β) τους μη διαθέσιμους, δηλαδή όσους έχουν 

οικογενειακές υποχρεώσεις, αναπηρία ή ασθένεια και δεν είναι δυνατόν να ενταχθούν στην 

απασχόληση, γ) τους εκούσιους ΝΕΕΤs, αυτούς που με δική τους απόφαση απέχουν από 

την απασχόληση, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, δ) σε εκείνους οι οποίοι αναζητούν 

                                                           
107 Σύμφωνα με το Eurofound (2012a), οι Νοτιοευρωπαϊκές χώρες (από κοινού με την Ιρλανδία, την 

Βουλγαρία και την Ρουμανία) εμφανίζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά σε νέους που κατηγοριοποιούνται ως 

NEETs, αφενός επιβεβαιώνοντας τον ισχυρισμό ότι οι νέοι αποτελούν μια από τις κοινωνικές ομάδες που 

δέχθηκαν τα μεγαλύτερα πλήγματα λόγω της κρίσης και αφετέρου διότι το Νοτιοευρωπαϊκό μοντέλο 

ευημερίας δεν μεταρρυθμίζεται ώστε να αντιμετωπίσει τις εγγενείς αδυναμίες που ενυπήρχαν αλλά 

περιορίζεται διογκώνοντας την κοινωνική επισφάλεια. Η Ελλάδα συνιστά ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αυτής της τάσης καθώς παρότι δεν ενσωμάτωνε αποτελεσματικά τους νέους πριν την κρίση, οι 

μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν δεν οδήγησαν σε αύξηση της αποτελεσματικότητας αλλά αντιθέτως, 

διόγκωσαν τις αδυναμίες και επαύξησαν την αβεβαιότητα.    
108 Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι παρά την ευρύτατη αποδοχή του όρου ΝΕΕΤ, σε κάποιες χώρες λαμβάνει 

διαφορετικό περιεχόμενο. Επί παραδείγματι, στην Ιαπωνία ο όρος NEET είθισται να περιλαμβάνει τους 

νέους ηλικίας 15-34 ετών που δεν συμμετέχουν στην αγορά εργασίας, δεν βρίσκονται στην εκπαίδευση και 

δεν έχουν νοικοκυριό (OECD, 2008b). 
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την κατάλληλη επαγγελματική ευκαιρία που θα ανταποκρίνεται στα προσόντα τους και ως 

εκ τούτου, παραμένουν χωρίς εργασία μέχρι να αποκατασταθούν στον τομέα και στην 

θέση απασχόλησης που οι ίδιοι επιθυμούν και ε) σε όσους έχουν άλλες εποικοδομητικές 

ασχολίες, όπως τα εικαστικά, η μουσική και η αυτορρυθμιζόμενη μάθηση και επιλέγουν 

να απέχουν από τις συγκεκριμένες δομές. 

Όπως αποδεικνύουν τα διαθέσιμα στοιχεία, η Ελλάδα και κατ’ επέκταση οι 

Νοτιοευρωπαϊκές χώρες, εμφανίζουν υψηλά ποσοστά σε αυτή την κατηγορία κοινωνικά 

ευάλωτης ομάδας (διάγραμμα 34). Το Eurofound (2012a) κατατάσσει την Ελλάδα στην 

δεύτερη κατηγορία ΝΕΕΤ, ήτοι σε αυτή στην οποία βασικό τους χαρακτηριστικό είναι η 

αδράνεια, κυρίως διότι το εκπαιδευτικό σύστημα δεν είναι διασυνδεδεμένο με την αγορά 

εργασίας και τα δομικά προβλήματα δεν επιτρέπουν τόσο στις γυναίκες, οι οποίες 

εμφανίζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά ΝΕΕΤ, να ενταχθούν στην απασχόληση όσο και 

γενικότερα στους νέους να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία. Ταυτόχρονα, πρόσφατη 

έρευνα ανέδειξε ότι η οικονομική κρίση στην Ελλάδα έχει εκτοξεύσει τα ποσοστά αυτής 

της κατηγορίας των νέων καθιστώντας τους ανενεργούς ενώ οι δομές που στοχεύουν στην 

παροχή των απαραίτητων εχεγγύων σε επίπεδο δεξιοτήτων εμφανίζονται πλήρως 

αναποτελεσματικές, καθώς ελλείπει η σύνδεση των αναγκών της αγοράς εργασίας με τις 

παρεχόμενες γνώσεις, δεξιότητες και δυνατότητες (Κοτρόγιαννος κ.ά, 2013). Βεβαίως, θα 

πρέπει να σημειώσουμε ότι οι νέοι αυτής της κατηγορίας έχουν επηρεαστεί σε πολύ μεγάλο 

βαθμό από την ανεργία και η κατηγοριοποίησή τους από το Eurofound (2012a) ως 

αδρανείς-ανενεργοί μόνο ανησυχία μπορεί να προκαλέσει διότι αποδεικνύει την 

μονιμοποίηση και την διεύρυνση ενός φαινομένου που θέτει την ατομικότητα στο 

περιθώριο (Kotroyannos et al. 2015). Διευρύνεται δηλαδή μια «ατομικότητα» που δεν έχει 

την δυνατότητα να συμμετάσχει στις κοινωνικές δομές, συντηρείται προς το παρόν από 

την οικογένεια και φαίνεται να υιοθετεί συγκεκριμένες συμπεριφορές διεξόδου. Στην 

ουσία όμως, πρόκειται για μια κοινωνική ομάδα με καταπατημένη την ατομικότητά της, - 

αντί αυτή η ατομικότητα να βρίσκεται στο επίκεντρο, να γίνεται αντικείμενο κοινωνικής 

επένδυσης - ως αποτέλεσμα της έλλειψης παρέμβασης από το κράτος που θα επιτρέψει 

την ατομική ανάπτυξη μέσω της προώθησης της συμμετοχής στις κοινωνικές δομές. 

Πρόκειται στην ουσία για μια «ηθική ασυνέπεια» της κοινωνίας απέναντι στον κίνδυνο 
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της φτώχειας και της περιθωριοποίησης, όπως την έθεσε ο Bauman (2004) αναλύοντας 

την ανεπάρκεια των σύγχρονων κοινωνιών απέναντι στο φαινόμενο της νέας φτώχειας. 

 

 

Πηγή: Eurostat (2016), Στοιχεία διαθέσιμα στο: 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tesem150, 

(Ανάκτηση: 16/09/2016). 

 

Ως εκ τούτου, καθίσταται απαραίτητη η υλοποίηση ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου, στην 

κατάρτιση του οποίου θα συμμετέχουν από κοινού όλοι οι φορείς και οι κοινωνικοί 

εταίροι, που θα διαβλέπει τις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας και με γνώμονα 

αυτές θα διαμορφώνει τις εκπαιδευτικές δράσεις με σκοπό οι μελλοντικοί εργαζόμενοι να 

έχουν όσο το δυνατόν καλύτερη και γρηγορότερη εργασιακή αποκατάσταση. Ταυτόχρονα, 

θα πρέπει να εφαρμοστούν παρεμβάσεις με σκοπό την αποκατάσταση των σημερινών 

ανέργων στην αγορά εργασίας και την εκπαίδευση και κατάρτισή τους με όρους 

ανταπόδοσης και όχι μέσω εμβαλωματικών παρεμβάσεων που δεν οδηγούν σε οριστικές 

διευθετήσεις. Η μη επιτέλεση των παραπάνω «υποχρεώσεων» από το κράτος και την 

κοινωνία είναι βέβαιο ότι οδηγεί στην έλλειψη εμπιστοσύνης των νέων στους θεσμούς και 
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την πολιτική, ενώ η διατήρηση και διεύρυνση του φαινομένου δυνητικά κινδυνεύει να 

δημιουργήσει πυρήνες απειλής των ίδιων των δημοκρατικών θεσμών είτε με άμεσο είτε με 

έμμεσο τρόπο. Ήδη παρατηρείται ότι οι ΝΕΕΤs στην Ελλάδα (Παπαδάκης κ.ά. 2016) αλλά 

και σε άλλες Νοτιοευρωπαϊκές χώρες όπως η Ιταλία (Alfieri et al. 2015), δεν εμπιστεύονται 

το κράτος ενώ εκφράζουν μια απαξίωση για την πολιτική και τους θεσμούς, ως συνέπεια 

της αδυναμίας αξιοποίησης του ανθρώπινου κεφαλαίου που διαθέτουν.   

Ένας τέτοιος σχεδιασμός δεν μπορεί να είναι υλοποιήσιμος από την στιγμή που δεν 

υπάρχει αποτελεσματικό αναπτυξιακό σχέδιο για την οικονομία της χώρας. Οι κρατικές 

παρεμβάσεις μπορούν να καταστούν αποτελεσματικές μόνο αν διευκολυνθούν οι Ξένες 

Άμεσες Επενδύσεις ώστε να αυξηθεί η εργασιακή ζήτηση. Συγχρόνως, ο σχεδιασμός δεν 

μπορεί να περιλαμβάνει την πλήρη απορρύθμιση της απασχόλησης ειδικά για τους νέους, 

καθώς η μονοδιάστατη αξιοποίηση τέτοιων πρακτικών δεν λύνει το πρόβλημα τόσο της 

ευημερίας όλων των πολιτών όσο και της βιωσιμότητας του συστήματος κοινωνικής 

πρόνοιας, εντείνοντας ταυτόχρονα την επισφάλεια. Μόνο παρεμβάσεις με γνώμονα την 

συμπερίληψη στη βάση της αλληλεγγύης, μπορούν να αποκαταστήσουν τα προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν οι νέοι και να οδηγήσουν την χώρα προς ένα πρότυπο συνολικής 

ευημερίας με λιγότερες αρνητικές διακρίσεις. Δυστυχώς όμως, οι εφαρμοζόμενες 

πολιτικές που κατευθύνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ως στόχο την κατάρτιση 

και επανακατάρτιση του προσωπικού και ιδίως των νεών, όχι με γνώμονα τις επιμέρους 

ανάγκες της εκάστοτε αγοράς εργασίας και την μελλοντική ζήτηση σε δεξιότητες, με βάση 

τις επιμέρους ιδιαιτερότητες, αλλά κυρίως εφαρμόζονται με γνώμονα τις ανάγκες των 

οικονομιών της Γερμανίας και των περισσότερο αναπτυγμένων χωρών που διαμορφώνουν 

σε πολύ μεγάλο βαθμό την πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ταυτόχρονα, η 

αναποτελεσματικότητα οργάνωσης και εξεύρεσης συναίνεσης που παρατηρείται σε χώρες 

όπως η Ελλάδα δεν επιτρέπει την προώθηση προγραμμάτων μακροχρόνιων λύσεων που 

θα αναπτύξουν την οικονομία και την επιχειρηματικότητα και παράλληλα, θα 

διαφυλάξουν την απασχόληση ως κριτήριο ατομικής απελευθέρωσης, προσφέροντας με 

αυτόν τον τρόπο ένα αξιοπρεπές-ανθρώπινο και ευήμερο μέλλον.  

Πιο συγκεκριμένα, αν διαχωρίσουμε τους ανενεργούς νέους σε αυτούς οι οποίοι είναι 

ανειδίκευτοι και έχουν αποχωρήσει πρόωρα από το σχολείο και σε αυτούς οι οποίοι 
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διαθέτουν δεξιότητες (πτυχίο ή επαγγελματικό δίπλωμα) όμως δεν μπορούν να 

αποκατασταθούν εργασιακά, θα παρατηρήσουμε ότι θα πρέπει να συγκροτηθούν 

στοχευμένες πολιτικές άμεσης κατάρτισης και εκπαίδευσης για τους πρώτους, ώστε να 

μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και από την άλλη 

πλευρά, να εφαρμοστούν πολιτικές για την ενίσχυση της απασχόλησης ώστε να 

αποκατασταθούν εργασιακά οι δεύτεροι. Με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλιστεί σε μεγάλο 

βαθμό η μετάβαση από την δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια εκπαίδευση στην απασχόληση 

και μέσω της χρησιμοποίησης μορφών προσωρινής απασχόλησης μπορεί να προσφερθεί 

η απαραίτητη εμπειρία, αποτελώντας με αυτόν τον τρόπο, κύριο μοχλό μετάβασης στην 

σταθερή απασχόληση109. Δυστυχώς όμως, τα τελευταία χρόνια οι μορφές προσωρινής 

απασχόλησης αποτελούν διελκυστίνδα, καθώς συντηρούν έναν φαύλο κύκλο ένταξης και 

αποχώρησης από την απασχόληση επιτείνοντας τόσο το αίσθημα ανασφάλειας των 

εργαζομένων όσο και τα οικονομικά προβλήματα. Ταυτόχρονα, η περιστολή των μισθών 

και των ευρύτερων εργασιακών δικαιωμάτων αυξάνει τον κίνδυνο της εκμετάλλευσης που 

οδηγεί σε αύξηση των κοινωνικών κινδύνων, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω.  

Οι υπηρεσίες συμβουλευτικής, στήριξης και εύρεσης εργασίας (ΟΑΕΔ) στην Ελλάδα είναι 

ιδιαιτέρως απαξιωμένες από πλευράς αποτελεσματικότητας και εμπιστοσύνης ειδικότερα 

από τους νέους110 καθώς είναι φανερή η εν γένει αδυναμία τους τόσο ως προς την 

συνεργασία με τους υπόλοιπους φορείς για την δημιουργία μιας ολοκληρωμένης και 

μακροχρόνιας στρατηγικής που θα συνδέει τις δομές της εκπαίδευσης και της κατάρτισης 

                                                           
109 Ένα παράδειγμα προγράμματος με σκοπό την παροχή εργασιακής εμπειρίας σε τομείς που βασίζονται 

στις ανάγκες της εκάστοτε κοινωνίας, είναι η δημιουργία του Future Jobs Fund στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στο 

πλαίσιο του προγράμματος αυτού οι τοπικές αρχές και οι φορείς του τριτογενούς τομέα κατέθεταν 

προσφορές για εργασία στους νέους 18-24 ετών. Σκοπός ήταν τόσο η ένταξη των νέων που παραμένουν στην 

ανεργία για περισσότερο από έξι μήνες όσο και η παροχή εργασιακής εμπειρίας σε τομείς οι οποίοι είναι 

πρόσφοροι για την μελλοντική οριστική εργασιακή τους αποκατάσταση. Παρά τον μεταβατικό χαρακτήρα 

του προγράμματος (απόκτηση εργασιακής εμπειρίας για τους νέους, κατώτατος μισθός), αρκετές εκθέσεις 

που προσπάθησαν να αξιολογήσουν τα αποτελέσματά του καταλήγουν ότι το πρόγραμμα επέφερε θετικές 

επιδράσεις τόσο ως προς την μελλοντική εύρεση εργασίας όσο και ως προς την βελτίωση των δεξιοτήτων 

και της κοινωνικής και ψυχολογικής κατάστασης των συμμετεχόντων (Ali, 2011; Allaker & Cavill, 2011). 

Παρά ταύτα θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η μονομερής υιοθέτηση τέτοιων προγραμμάτων δεν μπορεί να 

αποφέρει δομικές αλλαγές καθώς θα πρέπει να συνοδεύονται με την αποτελεσματικότερη σύνδεση του 

εκπαιδευτικού συστήματος με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας αλλά και με την εν γένει βελτίωση των 

οικονομικών συνθήκων και του επενδυτικού κλίματος ώστε να αυξηθεί η εργασιακή ζήτηση.  
110 Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελούν οι NEETs στην Ελλάδα. Σε πρόσφατη έρευνα ένα πολύ μεγάλο μέρος 

αυτών δήλωσε ότι δεν χρησιμοποιεί, δεν εμπιστεύεται και νοιώθει απογοητευμένο από τις υπηρεσίες του 

ΟΑΕΔ, καθώς αναφέρουν ότι είναι μηδαμινά τα οφέλη που έχουν αποκομίσει (Κοτρόγιαννος κ.ά. 2013).   
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με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας όσο και ως προς την αποτελεσματικότητα των 

προγραμμάτων στήριξης που παρέχουν, καθώς έχουν μειωθεί σημαντικά λόγω της 

έλλειψης οικονομικών πόρων. Επομένως, καθίσταται απαραίτητο να δημιουργηθούν οι 

απαιτούμενες προϋποθέσεις για την καθοδήγηση και την συμβουλευτική στήριξη των 

νέων που αποχωρούν πρόωρα από την εκπαίδευση και παράλληλα αδυνατούν να 

αποκατασταθούν εργασιακά. Η καθοδήγηση αυτή μπορεί να παρέχεται μέσω των φορέων 

εύρεσης εργασίας σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς φορείς, ώστε από την πρώτη 

στιγμή που θα εντοπίζεται η πρόωρη αποχώρηση ενός νέου από την εκπαίδευση να υπάρχει 

καθοδήγηση για την εύρεση απασχόλησης με ταυτόχρονη προσπάθεια βελτίωσης των 

δεξιοτήτων που ελλείπουν. Η συνεχής ενημέρωση για προγράμματα και ευκαιρίες 

απασχόλησης μέσω της χρήσης των νέων τεχνολογιών μπορεί να αξιοποιηθεί από τους 

φορείς εύρεσης απασχόλησης ώστε οι νέοι άνεργοι να παραμένουν σε διαρκή επαφή με τις 

διαδικασίες και να ενημερώνονται για ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Με αυτόν τον τρόπο 

οι υπηρεσίες θα μπορέσουν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των άνεργων νέων και να 

αυξήσουν την εμπιστοσύνη τους προς αυτές. Κάτι τέτοιο είναι βέβαιο ότι απαιτεί 

οργάνωση, υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και προσωπικό καταρτισμένο και εκπαιδευμένο 

κατάλληλα ώστε να μπορέσει να παρέχει τις απαιτούμενες υπηρεσίες. Αντιθέτως, στην 

Ελλάδα μόλις πρόσφατα (2014) ξεκίνησε η παροχή κωδικών για την ηλεκτρονική 

ανανέωση της κάρτας ανεργίας. 

 

3.1.5. Η προώθηση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας και οι συνακόλουθες κοινωνικές 

προεκτάσεις. Προς μια διεύρυνση της επισφάλειας; 

 

Η ευελιξία στην αγορά εργασίας111, η απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, η μείωση 

των εισοδημάτων και των πραγματικών μισθών και η αύξηση των ανισοτήτων 

                                                           
111 Είναι απαραίτητο να διασαφηνιστεί ότι δεν υφίσταται κοινά αποδεκτός ορισμός για την ευελιξία στην 

αγορά εργασίας. Εντούτοις, η ευελιξία ταυτίζεται με όλες εκείνες τις δυνατότητες που δίνουν την ευκαιρία 

στους θεσμούς της αγοράς εργασίας να ανταποκρίνονται επαρκώς στις μεταλλαγές που επηρεάζουν τα 

μεγέθη της απασχόλησης. Όπως αναφέρει ο Philpott (1999), το επίπεδο ευελιξίας της αγοράς εργασίας 

σχετίζεται με την δυνατότητα ανταπόκρισης στις μεταλλαγές της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας. 

Συνοπτικά, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι η ευελιξία μπορεί να θεωρηθεί επιτυχημένη μόνο αν δεν 

επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στους εργαζόμενους ως προς τα εργασιακά τους δικαιώματα και συνεπώς, ως 

προς τις έννοιες της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ισότιμης πρόσβασης στην απασχόληση και στην 
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προηγούνται του ξεσπάσματος της κρίσης. Ωστόσο, η αύξηση της έντασης αυτών των 

ζητημάτων και η γενικότερη προώθηση της στρατηγικής προώθησης της 

ανταγωνιστικότητας του εργασιακού κόστους μέσω της μονομερούς και χωρίς αντίβαρα 

υποτίμησής του, δημιουργεί απειλές στην κοινωνική συνοχή λόγω της μείωσης των 

ευκαιριών απόκτησης ασφαλούς και αξιοπρεπούς απασχόλησης (Cirillo & Guarascio, 

2015; Laparra et al., 2012). Από το 2008 που ξέσπασε η οικονομική κρίση κι έπειτα - πιο 

εντατικά από ότι συνέβαινε τα τελευταία είκοσι χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων 

προωθήθηκε η εργασιακή ευελιξία και η χαλάρωση των κανονιστικών περιορισμών στα 

κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης - κυριαρχεί η άποψη αρκετών112 που υποστηρίζουν 

ότι η χαλάρωση των μέτρων προστασίας των εργαζομένων (για παράδειγμα μείωση του 

κόστους αποζημίωσης της απόλυσης και μείωση του κατώτατου μισθού) θα αυξήσει την 

δυνατότητα πρόσληψης περισσότερων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα (Heyes & Lewis, 

2014). Η αντίληψη αυτή προϋπήρχε του ξεσπάσματος της κρίσης, καθώς όπως αναφέρει 

ο ΟΟΣΑ ήδη από το 1994, η λύση για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας βρίσκεται 

στην προώθηση της εργασιακής ευελιξίας (OECD, 1994).  

Αναγνωρίζοντας ότι μια ραγδαία μείωση των ρυθμίσεων ελλοχεύει τον κίνδυνο της 

δημιουργίας εκτεταμένης εργασιακής επισφάλειας και της αύξησης των κοινωνικών 

κινδύνων που απειλούν την κοινωνική συνοχή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε το 2007 

                                                           
κοινωνική προστασία. Συχνά όμως, ο όρος ευελιξία ταυτίζεται με την μείωση της πρόσβασης και της 

απόλαυσης των κοινωνικών δικαιωμάτων που απορρέουν από την απασχόληση. Εντούτοις, η υπόθεση αυτή 

δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως θέσφατο διότι υφίστανται διαφορετικές συνθήκες ανάμεσα στις αγορές 

εργασίας που δημιουργούν αναπόδραστες διαφοροποιήσεις στην αποτελεσματικότητα της ευελιξίας τόσο σε 

επίπεδο θέσεων εργασίας όσο και σε επίπεδο ποιότητας της εργασίας και των συνεπαγόμενων δικαιωμάτων 

που απορρέουν από αυτή. Επί παραδείγματι, μια προβληματική αγορά εργασίας με έλλειμμα προστασίας και 

αντιμετώπισης των κοινωνικών προβλημάτων και με υψηλά επίπεδα υπόρρητης μη τυπικής ή άτυπης 

απασχόλησης, μπορεί να αντιμετωπίσει μεγαλύτερα κοινωνικά προβλήματα λόγω της περαιτέρω προώθησης 

των μη τυπικών ή ευέλικτων μορφών απασχόλησης αν δεν αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι πρότερες 

στρεβλώσεις, σε αντίθεση με μια αγορά εργασίας που εμφανίζει λιγότερες δομικές στρεβλότητες (όπως 

χαμηλά επίπεδα αδήλωτης ή έμμεσης άτυπης απασχόλησης) και έχει την δυνατότητα να συνδυάζει την 

ευελιξία με την ασφάλεια σε μεγαλύτερο βαθμό.    
112 Ενδεικτικά βλέπε: Lazear (1990); Scarpetta (1996); Siebert (1997); Blanchard & Wolfers (2000); 

Blanchard & Portugal (2001) και Nickell et al. (2005). Στην αντίπερα όχθη, αρκετοί μελετητές διαφωνούν 

με την υπόθεση ότι οι ρυθμίσεις που προστατεύουν τους εργαζομένους προκαλούν αρνητικές επιπτώσεις 

στην ανάπτυξη της απασχόλησης (Βλέπε ενδεικτικά: Lucidi & Kleinknecht (2009); Kleinknecht et al. (2014) 

και Avdagic & Crouch, (2015)). Χαρακτηριστικά, ο Avdagic (2015) αναφέρει ότι δεν υπάρχει στατιστικώς 

σημαντική σχέση ανάμεσα στην προστασία της απασχόλησης και την ανεργία και οι Oesch (2010) και 

Noelke (2011) υποστηρίζουν ότι δεν υφίσταται σύνδεση μεταξύ της προστασίας της απασχόλησης και 

αρνητικής εργασιακής απόδοσης των ανειδίκευτων νέων εργαζομένων. 
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τον όρο ευελιξασφάλεια (flexicurity), δηλαδή μια «ολοκληρωμένη στρατηγική για την 

κοινή προώθηση της ευελιξίας και της ασφάλειας στην αγορά εργασίας» (European 

Commission, 2007: 10). Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής δίνεται έμφαση στην 

ενίσχυση των ενεργητικών πολιτικών για την απασχόληση, μέσω της προώθησης 

ευέλικτων μορφών απασχόλησης (περιστασιακή απασχόληση, ημιαπασχόληση, μαθητεία) 

που ενέχουν την σύνδεση της υποαπασχόλησης με την παράλληλη ύπαρξη των συνθηκών-

διαβεβαιώσεων ασφάλειας ως προς την διατήρηση της θέσης απασχόλησης, η οποία είναι 

αποσυνδεδεμένη από ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως το επίπεδο του κατώτατου μισθού. 

Βέβαια, σε αυτό το σημείο υπάρχει διάκριση μεταξύ της εργασιακής ασφάλειας και της 

«ασφάλειας της απασχόλησης» (European Commission, 2007: 7). Η έννοια της 

ευελιξασφάλειας αναφέρεται περισσότερο στην ασφάλεια της απασχόλησης, άρα σε ένα 

περιορισμένο πλαίσιο ασφάλειας που προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην 

ανασφάλεια και την πιθανή ανέχεια που μπορεί να φέρει η πλήρης απορρύθμιση, και στην 

ύπαρξη ευελιξίας με συγκεκριμένους περιοριστικούς όρους113.  

Μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρά την διακήρυξη 

ότι η προώθηση της ευελιξασφάλειας θα πρέπει να συνοδεύεται με προστασία των 

συστημάτων που προάγουν την κοινωνική ασφάλιση (European Council, 2011), συνεχίζει 

την πίεση για την περαιτέρω απορρύθμιση των προστατευτικών πλαισίων των αγορών 

εργασίας των κρατών μελών (EPSCO, 2011), ειδικότερα όσων βρίσκονται σε οικονομική 

δυσχέρεια και κάτω από την επιρροή των μνημονίων (άρα και κάτω από την πίεση της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου), όπως η 

Ελλάδα, θέτοντας εν αμφιβόλω την αναγκαιότητα της προάσπισης εν γένει της κοινωνικής 

ασφάλειας, με σκοπό την αύξηση των προσφερόμενων θέσεων εργασίας. Ταυτόχρονα, θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι η επικέντρωση στην αύξηση του αριθμού των θέσεων εργασίας 

δεν βρίσκεται σε αντιστοίχιση με το επίπεδο ποιότητας της απασχόλησης και της μείωσης 

των ανισοτήτων. Εκ των πραγμάτων, κάτι τέτοιο είναι δύσκολο να επιτευχθεί καθώς από 

την στιγμή που μειώνονται οι παρεμβάσεις ως προς τα προστατευτικά πλαίσια για τους 

                                                           
113 Για τα ζητήματα περί της ευελιξασφάλειας και των περιπτώσεων εφαρμογής της βλέπε ενδεικτικά: 

Wilthagen & Tros (2004); Bredgaard et al, (2008); Viebrock & Clasen, (2009) και Berglund (2015). 
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εργαζόμενους, είναι πλέον περισσότερο εύκολο να καταστούν έρμαια των συμφερόντων 

των εργοδοτών.  

Επιπλέον, ο περιορισμός των προστατευτικών πλαισίων αυξάνει τους κοινωνικούς 

κινδύνους για τους εργαζομένους απομακρύνοντας την απασχόληση από την θεμελιώδη 

στόχευση της ατομικής ευημερίας, όπως επί παραδείγματι αναδεικνύεται από τα υψηλά 

επίπεδα της ενδοεργασιακής φτώχειας (in-work poverty)114 (η φτώχεια εκτός της εργασίας 

επίσης αυξάνεται δραματικά). Τα ποσοστά των εργαζομένων που βρίσκονται υπό τον 

κίνδυνο της φτώχειας αναδεικνύουν την διαφορά μεταξύ του Ευρωπαϊκού Νότου και της 

υπόλοιπης Ευρώπης, πλην της Ανατολικής. Ειδικότερα στην Ελλάδα, το 11,6% των 

εργαζομένων σε μορφές πλήρους απασχόλησης και το 28,2% των εργαζομένων σε μορφές 

ημιαπασχόλησης - που αποτελούν τα υψηλότερα ποσοστά εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης - 

βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ενώ την ίδια στιγμή για την Ιταλία, την Ισπανία και 

την Πορτογαλία τα αντίστοιχα ποσοστά είναι εξίσου υψηλά. Αντιθέτως, η Γερμανία 

κατέχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά ενδοεργασιακής φτώχειας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, γεγονός που αναδεικνύει την αναπτυξιακή διάσταση μεταξύ του πυρήνα και της 

περιφέρειας της Ευρώπης (διάγραμμα 35). Η εικόνα της Ευρώπης των δυο ταχυτήτων 

γίνεται απολύτως ξεκάθαρη αν ομαδοποιήσουμε τις χώρες στις παραπάνω γεωγραφικές 

περιφέρειες και αναλύσουμε διαχρονικά τα στοιχεία με επικέντρωση στο χάσμα που 

υφίσταται και διογκώθηκε λόγω της οικονομικής κρίσης και της εφαρμογής πολιτικών 

λιτότητας.  

Ταυτόχρονα, ο δείκτης του κινδύνου της ενδοεργασιακής φτώχειας αναδεικνύει την 

αδυναμία προστασίας των χαμηλόμισθων και την αναγκαιότητα ενίσχυσης 

αναδιανεμητικών μέτρων που θα τους επιτρέψουν να εξέλθουν από αυτόν τον κοινωνικό 

κίνδυνο. Απεναντίας, τα τελευταία χρόνια, οι πολιτικές λιτότητας και περιστολής των 

δημοσίων δαπανών έχουν πλήξει ακόμα περισσότερο με άμεσο και έμμεσο τρόπο τις 

οικονομικά χαμηλότερες κοινωνικές ομάδες αφού έχουν επιτρέψει τόσο την διευκόλυνση 

της εκμετάλλευσης των εργαζομένων αυτής της κατηγορίας, λόγω της μείωσης των 

οικονομικών τους δυνατοτήτων και της αδυναμίας καταπολέμησης της αδήλωτης 

                                                           
114 Για μια ενδελεχή παρουσίαση του όρου και της επιστημονικής συζήτησης γύρω από αυτόν βλέπε 

ενδεικτικά: Crettaz & Bonoli (2010) και Peña-Casas & Latta (2004). 
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εργασίας, όσο και την μείωση της δυνατότητας πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες, όπως 

οι υπηρεσίες υγείας (Eurofound, 2014), με αποτέλεσμα την κοινωνική περιθωριοποίηση 

και την υποβάθμισή τους. Η ενδοεργασιακή φτώχεια αποτελεί ένδειξη της αύξησης της 

επισφάλειας εντός απασχόλησης, δηλαδή της απασχόλησης που δεν προσφέρει στο άτομο 

τις απαραίτητες προϋποθέσεις για αξιοπρεπή διαβίωση και εντέλει απολήγει σε 

εκμετάλλευση. Αναντίρρητα, πρόκειται για αμφισβήτηση της ίδιας της ατομικής 

ελευθερίας, καθώς η απασχόληση συνιστά τον μηχανισμό αφενός για την εξασφάλιση της 

διαβίωσης και αφετέρου για την ανεξαρτητοποίηση του ατόμου από τους κινδύνους με 

ορίζοντα βελτίωσης των προϋποθέσεων ευμάρειας. Η απασχόληση που διατηρεί το άτομο 

σε κατάσταση ένδειας και κινδύνου δεν επιτελεί τον παραπάνω θεμελιώδη στόχο και ως 

εκ τούτου συνιστά εκμετάλλευση, ακύρωση της ατομικότητας και υποβάθμιση της 

δημοκρατικής κοινωνίας της αλληλεγγύης, καθώς δεν διασφαλίζεται η κοινωνική 

ευημερία με όρους ισότητας ευκαιριών. Μια από τις καταβολές αυτού του προβλήματος 

εδράζεται στη μονοδιάστατη αντίληψη περί της σχέσης του ατόμου με το κράτος και 

συνακόλουθα, της αγοράς με το κράτος ως προς την κάλυψη των αναγκών. Οι δυο αυτοί 

πυλώνες δεν είναι ανεξάρτητοι αλλά σχετίζονται στενά και αν ένας από τους δύο 

αμφισβητηθεί ή περιοριστεί τότε τα θεμέλια της δημοκρατικής κοινωνίας απειλούνται. 

Ταυτόχρονα, θα πρέπει η εξέλιξη του ενός να αντικατοπτρίζεται στον άλλο ώστε να 

καλύπτονται αποτελεσματικά τα περιθώρια για κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα. Στο 

πλαίσιο αυτό λοιπόν, η τάση υιοθέτησης μορφών απασχόλησης που δεν άρουν τα ατομικά 

δεσμά, ενώ ταυτόχρονα δεν υφίσταται επαρκής μηχανισμός υπέρβασης των αναγκών και 

των κινδύνων, ήτοι το κράτος πρόνοιας, συνιστά μια συνέπεια της αποδέσμευσης της 

αγοράς από το κράτος. Δεν γίνεται αναζήτηση εκατέρωθεν προσαρμογής σε νέα δεδομένα 

αλλά οι δύο παράγοντες γίνονται αντιληπτοί ως εχθροί, ως δύο αντιτιθέμενοι πόλοι, όπου 

ο ένας θα πρέπει να περιοριστεί. Στην προκειμένη περίπτωση, πρόκειται για αδυναμία 

ανταπόκρισης από πλευράς του κράτους πρόνοιας στην εντατικοποίηση της – εντέλει λόγω 

της απομάκρυνσης του κράτους – αντινομικής εξατομίκευσης της κοινωνίας. 
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Πηγή: Eurostat (2016). Στοιχεία διαθέσιμα στο:  

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_iw07&lang=en, (Ανάκτηση: 05/01/2017). 
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μεγαλύτερης ευελιξίας, οδηγεί σταδιακά στην περιστολή της ίδιας της έννοιας της 

ελευθερίας (Laparra et al., 2012), καθώς η απασχολησιμότητα δεν απολήγει στην 

ανεξαρτητοποίηση των ατόμων. Αντιθέτως, βρίσκονται δέσμια μιας απασχόλησης που δεν 

έχει υλική ανταπόδοση και απέχει από την διαδικασία βελτίωσης των συνθηκών 

διαβίωσης. 
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επιτυχημένης εργασιακής ανέλιξης με την ανάπτυξη δεξιοτήτων και με την ευελιξία 
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άτομο και στην ευθύνη του να αναπτύξει τις δεξιότητες και τα δίκτυα εντός απασχόλησης 

για την ανέλιξη και εξέλιξη του μέσα σε ένα ευέλικτο περιβάλλον115. Η ευρεία προώθηση 

της έννοιας της απασχολησιμότητας συντελέστηκε από το κόμμα των Νέων Εργατικών 

στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη δεκαετία του 1990, η οποία βρίσκεται στο πνεύμα της 

συνεχούς βελτίωσης των ατομικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων ώστε το άτομο να μπορεί 

να καταστεί ανταγωνίσιμο και να αποκτήσει περισσότερες πιθανότητες εργασιακής 

ένταξης. Συνεπώς, η μεταστροφή των στόχων για πλήρη απασχόληση σε πλήρη 

απασχολησιμότητα (Finn, 2000) στην ουσία μεταφράζεται σε μετάβαση από την ισότητα 

των αποτελεσμάτων στην ισότητα των ευκαιριών (Lister, 2001), άρα σε μια υπόρρητη 

μεταφορά του μεγαλύτερου μέρους της ευθύνης στο άτομο και πολύ λιγότερο στο 

συλλογικό υποκείμενο.  

Κατά τον Philpott (1998; 1999), ο ενδότερος σκοπός της συγκεκριμένης έννοιας έχει διττό 

χαρακτήρα: από την μια πλευρά εστιάζει στην ένταξη στην απασχόληση και από την άλλη 

στην βελτίωση των δεξιοτήτων με σκοπό την ανέλιξη ή διατήρηση της εργασιακής 

κατάστασης του ατόμου. Βέβαια, η μονομερής εστίαση στις ατομικές δεξιότητες, χωρίς 

αντιστάθμισμα σε επίπεδο δράσεων κοινωνικής προστασίας, μπορεί να οδηγήσει στην 

αύξηση της εργασιακής και κοινωνικής επισφάλειας ακόμα κι αν το άτομο έχει αναπτύξει 

σε ικανοποιητικό βαθμό τις ατομικές του δεξιότητες. Όπως αναφέρουν οι McQuaid και 

Lindsay (2005), αρκετοί παράγοντες, όπως η οικογένεια, η ανάγκη για προστασία των 

παιδιών, η μορφή και το είδος των κενών θέσεων εργασίας και οι πρακτικές των εργοδοτών 

μπορεί να επηρεάσουν το άτομο και παρότι είναι απασχολήσιμο, να οδηγηθεί εκτός 

απασχόλησης. Συνεπώς, η σύνδεση μεταξύ της έννοιας της απασχολησιμότητας, της 

μείωσης της συμπερίληψης των επιμέρους κοινωνικών παραγόντων που επηρεάζουν 

αρνητικά την κοινωνική προστασία και της προώθησης της εργασιακής ευελιξίας, 

συγκροτεί τον πυρήνα της συζήτησης σχετικά με την επιρροή των εν λόγω παραγόντων 

στην δημιουργία ενός ολοένα και μεγαλύτερου επισφαλούς κοινωνικού και εργασιακού 

περιβάλλοντος, ειδικότερα για τους νέους (Duarte 2011; Moore 2010; Simmons & 

Thompson 2011). Για την αντίληψη που κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη 

όμως, η έλλειψη προσόντων-δεξιοτήτων και ευελιξίας στην αγορά εργασίας είναι 

                                                           
115 Για μια ενδελεχή επισκόπηση για την ιστορική εξέλιξη του όρου βλέπε: Gazier (1998a; 1998b; 2001). 
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αποτέλεσμα της «ανορθολογικής» προώθησης της απασχολησιμότητας και των 

δεξιοτήτων116. Έτσι, προωθούνται μεταρρυθμίσεις προς την κατεύθυνση της περαιτέρω 

απελευθέρωσης των αγορών εργασίας, σε μια προσπάθεια μετάβασης από την σταθερή 

σχέση στην απασχόληση σε ένα πρότυπο περισσότερο βασιζόμενο στην αγορά και δη στην 

δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση, στην υιοθέτηση αυστηρών προϋποθέσεων για την 

απόλαυση συγκεκριμένων παροχών και στην προώθηση της απασχόλησης ορισμένου 

χρόνου ή των μορφών μερικής απασχόλησης (Duarte 2011; Eichhorst & Marx, 2011; 

Moore 2010; Standing 2011).  

Συγκεκριμένα, ένα μέρος των μέτρων που λήφθηκαν στην Ελλάδα εστιάζονται στην 

μείωση των περιορισμών για τις απολύσεις, στην μείωση και σε κάποιες περιπτώσεις στην 

κατάργηση117 των αποζημιώσεων για τις απολύσεις, καθώς και στην επέκταση της 

διάρκειας των δοκιμαστικών περιόδων απασχόλησης για την απόκτηση εργασιακής 

εμπειρίας, κατά τη διάρκεια των οποίων οι απασχολούμενοι-εκπαιδευόμενοι δεν 

απολαμβάνουν πλήρη δικαιώματα προστασίας. Ένα άλλο μέρος των πολιτικών που 

εφαρμόζονται με πιο εντατικούς ρυθμούς μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης είναι 

η επέκταση των μορφών μη  τυπικής απασχόλησης (Eichhorst et al. 2016; Heyes & Lewis, 

2014), όπως «η αύξηση της διάρκειας των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, η αύξηση του 

αριθμού των πιθανών ανανεώσεων των συμβάσεων ορισμένου χρόνου και η δημιουργία 

μορφών άτυπης απασχόλησης για νέους, στις οποίες δεν υποχρεούνται οι εργοδότες να 

αποδίδουν ασφαλιστικές εισφορές» (Clawaert & Schömann, 2012: 11).  

Αδιαμφισβήτητα, σε απόλυτους αριθμούς, οι μη τυπικές μορφές απασχόλησης βρίσκονται 

επισήμως σε χαμηλότερα επίπεδα στην Ελλάδα σε σύγκριση με τα περισσότερα κράτη-

                                                           
116 Είναι χαρακτηριστικές οι δηλώσεις του Wolfgang Schäuble που εκθείαζαν την στρατηγική εργασιακής 

απορρύθμισης της κυβέρνησης Schröder με την «Ατζέντα 2010» που υιοθετήθηκε το 2003 (The Economist, 

2013). Η στρατηγική αυτή αποτελεί το χαρακτηριστικό παράδειγμα, στο οποίο βασίζονται οι 

απορρυθμιστικές προσπάθειες σε χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας. Αυτές όμως οδήγησαν σε 

περισσότερες κοινωνικές στρεβλώσεις και σε συνεχή υποτίμηση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών 

καθώς αύξησαν την εργασιακή επισφάλεια και τους κοινωνικούς κινδύνους, όπως θα αναλυθεί και 

παρακάτω, παρότι φαινομενικά, σε κάποιες περιπτώσεις συγκρατούν πρόσκαιρα την αύξηση της ανεργίας.    
117 Στην Ισπανία για παράδειγμα, οι μεταρρυθμίσεις που εισήχθησαν το 2012 επέτρεψαν στις μικρές 

επιχειρήσεις την πρόσληψη εργαζομένων για έναν χρόνο με την μορφή εκπαίδευσης (δοκιμαστική περίοδος) 

κατά την διάρκεια της οποίας, σε περίπτωση απόλυσης, δεν υποχρεούνταν να αποδίδουν αποζημίωση (Heyes 

& Lewis, 2014). 
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μέλη της ΕΕ118. Εντούτοις, αυτή η διαπίστωση δεν πρέπει να οδηγεί αυτομάτως στο 

συμπέρασμα ότι η ευελιξία στην απασχόληση ή τα επίπεδα των μορφών άτυπης 

απασχόλησης βρίσκονται στην πραγματικότητα σε χαμηλότερα επίπεδα. Τουναντίον, 

λόγω των υψηλών επιπέδων παράνομης (αδήλωτης) απασχόλησης119, εκτιμάται ότι πολύ 

σημαντικό μέρος δυνητικών κρατικών εσόδων χάνεται ενώ οι εργαζόμενοι δεν 

απολαμβάνουν τα δικαιώματα όσων εντάσσονται νόμιμα στην απασχόληση. Ταυτόχρονα, 

όπως προκύπτει και από τα διαθέσιμα στοιχεία, οι προοπτικές της χρησιμοποίησης της 

αυτοαπασχόλησης ως μέσο για υπόρρητη δήλωση μισθωτής εργασίας120, με το 

χρηματοδοτικό βάρος να υποπίπτει στον εργαζόμενο, στην ουσία μπορεί να συγκαταλεχθεί 

στις μορφές μη τυπικής απασχόλησης, καθώς συνιστά έμμεση περιστολή των εργασιακών 

δικαιωμάτων και αυξάνει την εργασιακή επισφάλεια121 (διάγραμμα 36). Πιο 

συγκεκριμένα, η Ελλάδα εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό αυτοαπασχολούμενων 

ανάμεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ (OECD, 2016a), οι περισσότεροι από τους οποίους είναι 

«ατομικοί» αυτοαπασχολούμενοι και ως εκ τούτου είτε έχουν πολύ μικρό αριθμό 

εργαζομένων στην επιχείρησή τους είτε καθόλου. Ταυτόχρονα, αυτή η μορφή 

απασχόλησης χρησιμοποιείται όλο και πιο συχνά για την έμμεση κάλυψη εξαρτημένης 

απασχόλησης, με την μορφή της αυτοαπασχόλησης (Gialis, Tsampra & Leontidou, 2015), 

                                                           
118 Σύμφωνα με την Eurostat (2015), το ποσοστό της μερικής απασχόλησης στην Ελλάδα το 2004 ήταν 4,5% 

του συνόλου της απασχόλησης και το 2014 ανήλθε στο 9,3% ενώ ο μέσος όρος της ΕΕ βρισκόταν στο 16,7% 

το 2004 και ανήλθε στο 19,6% το 2014 και της Ευρωζώνης στο 17% και 21,5% αντίστοιχα (Διαθέσιμα 

δεδομένα στο: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics, 

Ανάκτηση: 29/08/2016). 
119 Σύμφωνα με τα στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ΔΟΕ), η καταγεγραμμένη αδήλωτη 

εργασία στην Ελλάδα αγγίζει το 30% από το 2010 έως το 2014 (ILO, 2014).   
120 Οι συγκεκριμένοι απασχολούμενοι αποκαλούνται από τον ΟΟΣΑ και τον ΔΟΕ ως «συγκεκαλυμμένοι 

μισθωτοί-disguised employees» (ILO, 2000a; 2000b; OECD, 2000; 2010b). 
121 Η εργασιακή επισφάλεια είναι βασικό χαρακτηριστικό των τελευταίων χρόνων και έχει γίνει αντικείμενο 

ποικίλων συζητήσεων. Τα στοιχεία της Eurostat αναδεικνύουν ότι η εργασιακή ασφάλεια δέχθηκε τεράστια 

πλήγματα κατά τα έτη που επικρατεί η κρίση, ειδικότερα στις Νοτιευρωπαϊκές χώρες. Όπως φαίνεται, και 

με την εξαίρεση της Ιταλίας για το 2011, μέχρι το 2014 η τάση μείωσης της ασφάλειας ήταν ανοδική μέχρι 

το 2014 και διατηρείται σε υψηλά επίπεδα (η Ελλάδα εμφανίζει τα μεγαλύτερα επίπεδα αρνητικής μεταβολής 

της εργασιακής ασφάλειας), γεγονός που αυξάνει την αναγκαιότητα τόσο για προστασία των εργαζομένων 

που βρίσκονται στους άτυπους τομείς όσο και για την προώθηση των απαραίτητων κινήσεων για την 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Όπως όμως αναφέρει ο Standing (2011), ακόμα και η αύξηση των 

επιπέδων της απασχόλησης δεν συνεπάγεται αύξηση της εργασιακής ασφάλειας καθώς οι συνθήκες κάτω 

από τις οποίες πραγματοποιείται η πρώτη επιτείνουν την αβεβαιότητα και μειώνουν τα προστατευτικά 

πλαίσια που το κράτος πρόνοιας είχε δημιουργήσει, αποθαρρύνοντας την αύξηση της δεύτερης. Έτσι, 

δημιουργείται μια νέα κατηγορία επισφαλών εργαζομένων που αντιμετωπίζουν εκτεταμένους κοινωνικούς 

κινδύνους, καθώς η απασχόληση δεν τους εξασφαλίζει τα απαιτούμενα εχέγγυα για αξιοπρεπή και ποιοτική 

διαβίωση.  

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics
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ώστε η ασφαλιστική επιβάρυνση να επιφορτίζει εξολοκλήρου τον εργαζόμενο και όχι τον 

«σκιώδη» εργοδότη. H συγκεκριμένη διαδικασία μεταβιβάζει πλήρως την ευθύνη στο 

άτομο, άρωντας με αυτόν τον τρόπο την προστασία που υφίσταται στην μισθωτή 

απασχόληση από τις συλλογικές συμβάσεις. Οι νέες αυτές μορφές αυτοαπασχόλησης 

στηρίζονται σε ατομικές συμβάσεις που περιορίζουν την προστασία των εργασιακών 

δικαιωμάτων και μεταφέρουν το ασφαλιστικό-οικονομικό βάρος στον εργαζόμενο, 

υποβαθμίζοντας τον μισθό και συνακόλουθα τις προοπτικές για την ατομική ευημερία. 

Ταυτόχρονα, η μορφή αυτή ενισχύει την αβεβαιότητα από πλευράς απασχολούμενου, 

καθώς επιτείνει τους κοινωνικούς κινδύνους μέσω της απομάκρυνσης του κεκανονισμένου 

πλαίσιου κοινωνικής προστασίας που εγγυάται την διασφάλιση των εργασιακών 

δικαιωμάτων. Η αγορά λοιπόν αποσυνδέεται από το κράτος και ρυθμίζει πλήρως τους 

όρους της απασχόλησης μειώνοντας το ανθρωπιστικό πλαίσιο που προάγει το κράτος 

πρόνοιας.   

   

 

Πηγή: Eurostat (2016), Στοιχεία διαθέσιμα στο: 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_lvhl33&lang=en (Ανάκτηση: 14/09/2016). 
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Τα μνημόνια δημοσιονομικής προσαρμογής αναφέρονται στην αναγκαιότητα 

απορρύθμισης της αγοράς εργασίας και προώθησης των μορφών ευέλικτης απασχόλησης. 

Η επικέντρωση στην απορρύθμιση βρίσκεται στο ίδιο μήκος κύματος με την γενικότερη 

τάση που εφαρμόζεται στην ΕΕ, όμως στην πράξη δεν αποδέχεται ξεκάθαρα την ύπαρξη 

μεγάλων επιπέδων υπόρρητης-συγκεκαλυμμένης μη τυπικής122 ή αδήλωτης-άτυπης 

απασχόλησης που δημιουργούν τεράστιες οικονομικές πιέσεις στους πολίτες που 

συμμετέχουν σε αυτές, παρά την γενικότερη διαπίστωση της αναγκαιότητας πάταξης της 

αδήλωτης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο 

πρώτο μνημόνιο δημοσιονομικής προσαρμογής, «οι μισθοί του ιδιωτικού τομέα πρέπει να 

γίνουν πιο ευέλικτοι ώστε να καταστεί δυνατή η συγκράτηση του κόστους για μια 

εκτεταμένη χρονική περίοδο» (Ν. 3845/2010: 1346). Στο δεύτερο πρόγραμμα 

δημοσιονομικής προσαρμογής αναφέρεται ότι «η Κυβέρνηση θα λάβει μέτρα για την 

ενθάρρυνση της ταχείας προσαρμογής του κόστους εργασίας ώστε να καταπολεμηθεί η 

ανεργία και να αποκατασταθεί η ανταγωνιστικότητα με βάση το κόστος» (Μνημόνιο 

Συνεννόησης, 2012: 23). Στο δε τρίτο πρόγραμμα που υπογράφηκε το 2015, αναφέρεται 

ότι, ως προς την αγορά εργασίας, η Ελληνική Κυβέρνηση πρέπει «να πραγματοποιήσει 

αυστηρή αναθεώρηση και εκσυγχρονισμό των συλλογικών διαπραγματεύσεων, της 

βιομηχανικής δράσης και, σε εναρμόνιση με τη σχετική οδηγία της Ε.Ε. και τη βέλτιστη 

πρακτική, των ομαδικών απολύσεων, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και την προσέγγιση 

που συμφωνήθηκε με τους Θεσμούς. Στο πλαίσιο αυτής της αναθεώρησης, οι πολιτικές 

της αγοράς εργασίας θα πρέπει να εναρμονισθούν με διεθνείς και ευρωπαϊκές βέλτιστες 

πρακτικές και θα πρέπει να αποφευχθεί επιστροφή σε πολιτικές του παρελθόντος που δεν 

είναι συμβατές με τους στόχους της προώθησης μιας ανάπτυξης βιώσιμης και χωρίς 

αποκλεισμούς» (Ν. 4334/2015: 755). Είναι προφανές ότι βασική επιδίωξη είναι η 

προαγωγή μεγαλύτερης ευελιξίας στην απασχόληση και τους μισθούς με σκοπό την 

επίτευξη της ανταγωνιστικότητας και της μείωσης του εργασιακού κόστους. Στο πλαίσιο 

αυτό, έννοιες, όπως το πλήρες ωράριο εργασίας, οι συμβάσεις αορίστου χρόνου, οι 

                                                           
122 Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διασαφηνιστεί ότι επισφαλής εργασία και μη τυπική απασχόληση δεν είναι 

ταυτόσημες έννοιες. Η επισφαλής εργασία αναφέρεται σε μορφές εργασίας που δεν εγγυώνται την ασφάλεια 

του εργαζομένου από πιθανούς κοινωνικούς κινδύνους και ως εκ τούτου, τα δικαιώματά του περιστέλλονται, 

ενώ η μη τυπική απασχόληση περιλαμβάνει μορφές μερικής και ορισμένου χρόνου απασχόλησης που 

μπορούν να λάβουν την μορφή είτε ασφαλούς είτε επισφαλούς απασχόλησης.  
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συλλογικές συμβάσεις και ο ρόλος των συνδικάτων, γίνονται αντιληπτές ως εμπόδια στην 

εύρυθμη λειτουργία της αγοράς εργασίας και στις ατομικές ελευθερίες και ως 

αντιστάθμισμα προωθούνται οι μη τυπικές-ευέλικτες ή «ατομικοποιημένες μορφές 

απασχόλησης», όπως χαρακτηρίζονται από τους Robinson (2004) και Standing (2009). 

Εντούτοις, οι «ατομικοποιημένες» αυτές μορφές απασχόλησης αποκλίνουν από την 

θεμελιώδη στόχευσή τους, καθώς οδηγούν στον περιορισμό των δυνατοτήτων του ατόμου 

για αυτονομία, μέσω της απομάκρυνσης του πλαισίου προστασίας που διασφαλίζει την 

ελεύθερη δράση του. Σημειώνουμε επίσης ότι η προστασία για να στεφθεί από επιτυχία με 

όρους κοινωνικής αλληλεγγύης, θα πρέπει να μην απολήγει σε προνομιακή διευθέτηση 

αλλά σε κοινωνικά δίκαιη επιμέρους παρέμβαση για την κάλυψη από τους κινδύνους και 

την διασφάλιση της ισότητας ευκαιριών και πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες.  

Ως συνέπεια των παραπάνω δεσμεύσεων και των απορρυθμιστικών κατευθύνσεων, με τις 

σχετικές ρυθμίσεις που θεσμοθετήθηκαν μέχρι σήμερα, επεκτάθηκε η δοκιμαστική 

περίοδος απασχόλησης (Ν. 3899/2010), ο χρόνος για την μετατροπή μιας σύμβασης 

ορισμένου σε αορίστου χρόνου (Ν. 3899/2010), η ανώτατη διάρκεια των συμβάσεων 

ορισμένου χρόνου (Ν.3986/2011), καταργήθηκαν οι προσαυξήσεις στο ωρομίσθιο της 

μερικής απασχόλησης σε περίπτωση υπερωρίας και απασχόλησης με εβδομαδιαία εργασία 

κάτω των είκοσι ωρών (Ν. 3899/2010), μειώθηκε η αποζημίωση απόλυσης και ο χρόνος 

προειδοποίησης (Ν. 3863/2010), εισήχθησαν προγράμματα μαθητείας σε επιχειρήσεις που 

απασχολούν νέους 15-18 ετών (Ν. 3863/2010), αυξήθηκαν τα όρια των ομαδικών 

απολύσεων (Ν. 3846/2010), θεσμοθετήθηκε η μη απόδοση εργοδοτικών εισφορών για 

νεοπροσλαμβανόμενους έως 25 ετών (Ν. 3846/2010), διευκολύνθηκε η ευελιξία του 

τρόπου διευθέτησης του χρόνου εργασίας που επιτρέπει στον εργοδότη να αυξάνει τις ώρες 

εργασίας για διάστημα έξι μηνών αντί για τέσσερις, χωρίς να λογίζονται ως υπερωρίες 

(Ν.3986/2011), μειώθηκε το ανώτατο όριο επιδομάτων ανεργίας σε 400 από 450 ανά 

τετραετία (Ν.3986/2011), μειώθηκε ο γενικός κατώτατος μισθός κατά 22%123 

(Ν.4046/2012), καταργήθηκαν οι όροι των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας 

(Ν.4046/2012), περιορίσθηκε η διαιτητική απόφαση για τον καθορισμό του βασικού 

                                                           
123 Με την θεσμοθέτηση αυτού του νόμου (Ν.4046/2012, άρθρο 1, παρ. 6), στο πλαίσιο της εφαρμογής της 

συμφωνίας του δεύτερου μνημονίου δημοσιονομικής προσαρμογής με τους δανειστές, ο βασικός μεικτός 

μισθός μειώθηκε από τα 751 ευρώ στα 586 ευρώ, ενώ για τους νέους έως 25 ετών και τους μαθητευόμενους 

η μείωση ήταν της τάξης του 32%, καθώς ο μισθός τους από 751 ευρώ μεικτά κατήλθε στα 511 ευρώ μεικτά.  
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μισθού και ημερομισθίου (Ν.4046/2012), ενώ αναμένονται νέες απορρυθμιστικές 

παρεμβάσεις στην αγορά εργασίας στο πλαίσιο των δεσμεύσεων του τρίτου μνημονίου 

δημοσιονομικής προσαρμογής.  

Τα παραπάνω μέτρα αναδεικνύουν την έμφαση που δίνεται στην προώθηση της ευελιξίας 

στον ιδιωτικό τομέα, όμως δεν φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν την αδήλωτη εργασία, όπως 

αποδεικνύουν και τα διαθέσιμα στοιχεία (ILO, 2014). Συνεπώς, πλήττονται πολύ 

περισσότερο οι εργαζόμενοι του αποκαλούμενου «ενδιάμεσου τομέα»124, ήτοι των 

μεσαίων και «ημι-προστατευόμενων» από το κράτος πρόνοιας κοινωνικο-οικονομικών 

ομάδων, διότι μεταφέρονται στην ουσία στον «περιθωριακό» τομέα (μετατρέπονται σε 

outsiders) που διαθέτει ελάχιστα εχέγγυα κοινωνικής προστασίας, καθώς οι ρυθμίσεις για 

την αύξηση της ευελιξίας δεν εξισορροπήθηκαν από αντίστοιχες παρεμβάσεις με σκοπό 

την αύξηση της ασφάλειας, έστω στον «ανεπίσημο» και τον «περιφερειακό» τομέα της 

αγοράς εργασίας. Τουναντίον, η ενίσχυση της εργασιακής ευελιξίας σε συνδυασμό με την 

αύξηση της φορολογίας και την μείωση των κοινωνικών δαπανών-παροχών σε είδος και 

σε χρήμα σε όλους τους τομείς (όπως η υγεία), ήτοι η μείωση της ήδη προβληματικής 

πολιτικής αποεμπορευματοποίησης συγκεκριμένων δημόσιων αγαθών, συντείνουν στην 

φτωχοποίηση ενός μεγάλου μέρους της κοινωνίας, περιορίζοντας την δυνατότητα παροχής 

ασφάλειας και οδηγώντας στην διεύρυνση του πρεκαριάτου. Συγκεκριμένα η τάση της 

ενίσχυσης της ευελιξίας στην Ελλάδα διαφαίνεται από τα στοιχεία του ελληνικού 

υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (διάγραμμα 

37), από τα οποία καθίσταται έκδηλο ότι η εστίαση στις νέες προσλήψεις δίνεται 

περισσότερο σε μορφές μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης και όχι στην πλήρη 

απασχόληση, αφού λιγότερο από το ήμισυ του συνόλου των προσλήψεων στον ιδιωτικό 

τομέα το πρώτο επτάμηνο του 2016 συνιστούσαν πλήρη απασχόληση. Αυτά τα στοιχεία 

                                                           
124 Σύμφωνα με την θεωρία περί της κατατετμημένης αγοράς εργασίας (Ferrera, 1996b; 2010; Moreno, 2000; 

Perez-Diaz and Rodriguez, 1994), αυτή χωρίζεται σε τρεις τομείς, τον κεντρικό, τον περιφερειακό και τον 

ανεπίσημο. Επίσης, από πρόσφατες μελέτες (βλέπε ενδεικτικά: Kollintzas et al. 2012; Crouch, 2015) 

αναδεικνύεται ότι υπάρχει μια πόλωση ανάμεσα σε αυτούς οι οποίοι είναι πλήρως προστατευμένοι και σε 

όσους αντιμετωπίζουν ελλείμματα προστασίας (διάκριση μεταξύ insiders και outsiders, βλέπε ενδεικτικά 

Mullard & Spicker 1998: 110-111). Άλλες μελέτες (βλέπε ενδεικτικά: Jessoula et al. 2010; Mulé, 2016) έχουν 

αναδείξει ότι υπάρχουν και οι «ενδιάμεσοι» (mid-siders), δηλαδή όσοι εντάσσονται σε μεσαίες και μεγάλες 

επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα αλλά δεν διαθέτουν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας. Ως εκ τούτου, 

θα μπορούσαμε να τους συγκρίνουμε με τους εργαζόμενους του περιφερειακού τομέα των Νοτιοευρωπαϊκών 

κρατών. Σε κάθε περίπτωση πάντως, αυτή η κατηγορία φαίνεται να πλήττεται σε πολύ μεγάλο βαθμό, καθώς 

οι εργαζόμενοι χάνουν ακόμα και τις περιορισμένες δικλείδες προστασίας που απολάμβαναν.  
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φανερώνουν ξεκάθαρα την τάση υιοθέτησης του δόγματος της απορρύθμισης και της 

ευελιξίας της απασχόλησης, με σκοπό την αύξηση των απόλυτων ποσοστών της 

απασχόλησης, όντας αποσυνδεδεμένα από τις σχετικές κοινωνικές προεκτάσεις που 

διαμορφώνει ο περιορισμός της υφής της απασχόλησης ως μέθοδος προώθησης της 

αυτονομίας του ατόμου. Η αποσύνδεση του κράτους πρόνοιας από το άτομο συνιστά μια 

ασυνέπεια της σύγχρονης κοινωνίας απέναντι στην ανάγκη για κοινωνική προστασία, η 

οποία στοχεύει στην υπόρρητη προώθηση της απρόσκοπτης ατομικής ευημερίας. Η 

ψευδαίσθηση ότι η κοινωνική προστασία εμποδίζει την ατομική ευημερία οδηγεί στην 

μετέπειτα αμφισβήτηση του ατόμου λόγω της αναπόδραστης αδυναμίας του να 

προστατευτεί από τους κινδύνους, ικανοποιώντας ταυτόχρονα τις ανάγκες.   

 

 

Πηγή: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τμήμα Στρατηγικού 

Σχεδιασμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας «ΕΡΓΑΝΗ» και Κοινωνικής 

Προστασίας (2016).  

 

Πλήρης
48%

Μερική
38%

Εκ περιτροπής
14%

Διάγραμμα 37: Ποσοστιαία κατανομή των νέων 
προσλήψεων ανά είδος απασχόλησης από 

01/01/2016 έως 31/07/2016

Πλήρης Μερική Εκ περιτροπής
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Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η μονομερής επικέντρωση στην βελτίωση των ποσοστών 

απασχόλησης δεν επιτρέπει την ανάπτυξη σημαντικών κριτηρίων που σχετίζονται τόσο με 

την ποιότητά της, τις κοινωνικές ανισότητες που ενυπάρχουν και αναπαράγονται από την 

μείωση συντελεστών όπως ο μισθός, όσο και με την ανάδειξή της ως θεμελιώδη μοχλό 

διασφάλισης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και συνακόλουθα της ισότιμης κοινωνικής 

ένταξης, η οποία συνιστά απαραίτητο όρο για την κοινωνική συνοχή και την εμπέδωση 

της δημοκρατίας. Ειδικά οι παράγοντες της αξιοπρέπειας και της κοινωνικής ένταξης είναι 

ιδιαιτέρως σημαντικοί, καθώς οι άτυπες μορφές απασχόλησης συνιστούν φορείς 

αμφισβήτησής και υποβάθμισής τους, καθώς συχνά υποθάλπουν στην εκμετάλλευση.  

Με την έναρξη της οικονομικής κρίσης, ένας στους τρεις ανέργους στην Ευρώπη 

διατηρούνταν σε αυτή την κατάσταση για περισσότερο από ένα χρόνο (Laparra et al., 

2012). Ταυτόχρονα, η επέκταση της απόδοσης χαμηλών μισθών, η μείωση των αμοιβών, 

ως επακόλουθο της διεύρυνσης της ευελιξίας στην απασχόληση και οι εσωτερικές 

αναδιοργανώσεις, ως εναλλακτική λύση στις απολύσεις, συνέβαλλαν στην αύξηση των 

ποσοστών της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, κυρίως στις Νοτιοευρωπαϊκές 

χώρες (Gutiérez, 2014; Petmesidou & Guillén, 2014). Οι ευμετάβλητες εθνικές και 

διεθνικές συνθήκες σε ζητήματα που αφορούν την απασχόληση, την πολυμορφία των 

παραγωγικών δομών, των πολιτικών και των θεσμών, θέτουν δραστικούς περιορισμούς ως 

προς την διαμόρφωση γενικών και απλών ερμηνειών αναφορικά με τις επιπτώσεις της 

κρίσης στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας (Lallement, 2011).  

Οι πολιτικές που προωθούνται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο εμβαθύνουν την λιτότητα και 

συμπιέζουν ακόμα περισσότερο τις οικονομικώς προβληματικές Νοτιοευρωπαϊκές χώρες 

και κυρίως την Ελλάδα, με συνέπεια την σημαντική συρρίκνωση του βιομηχανικού και 

του κατασκευαστικού τομέα, επηρεάζοντας αρνητικά την αγορά εργασίας. Την ίδια 

στιγμή, η προώθηση της ευελιξίας δεν προάγει την δημιουργία νέων και σταθερών θέσεων 

εργασίας, όπως συνέβη σε άλλες αγορές εργασίας (π.χ. Δανία) μετά το 1990 (Andersen, 

2011; Gialis & Leontidou, 2014; Heyes, 2011; Jensen, 2010), κυρίως λόγω της συνεχούς 

οικονομικής επιβράδυνσης και της φορολογικής συμπίεσης του ιδιωτικού τομέα και της 

μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. 
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Παρά την επίσημη Ευρωπαϊκή θέση ότι οι αγορές εργασίας των Νοτιοευρωπαϊκών χωρών 

διατηρούν ρυθμίσεις που λειτουργούν ως αγκυλώσεις, θέτοντας προσκόμματα στην 

δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, τα στοιχεία που παρατέθηκαν παραπάνω 

αποδεικνύουν ότι η κρίση έχει ενισχύσει την ευελιξία, καθώς και μορφές υπόρρητης 

άτυπης απασχόλησης, σε αντίθεση με άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Η ήδη προβληματική 

προαγωγή της ασφάλειας δέχθηκε περαιτέρω μειώσεις, με χαρακτηριστικότερη την 

ελληνική περίπτωση, ενώ η ανεπαρκής προσπάθεια συνδυασμού ευελιξίας και ασφάλειας 

επέφερε μονοδιάστατα αποτελέσματα, διογκώνοντας στην ουσία την υποαπασχόληση και 

υποκινώντας την περαιτέρω υποβάθμιση του ατόμου. Σύμφωνα με τους Fernandez-

Rodriguez & Martinez Lucio (2012), η επέκταση των μη τυπικών μορφών απασχόλησης 

συνυφαίνεται με τις οικονομικές διακυμάνσεις και με την παραγωγική υποτίμηση, γεγονός 

που αποτυπώνεται γλαφυρά στην Ελληνική περίπτωση. Είναι εμφανές ότι η πολιτική της 

ευελιξασφάλειας δεν εφαρμόστηκε ισορροπημένα, με αποτέλεσμα την μονοδιάστατη 

επικέντρωση στην μείωση του εργασιακού κόστους και της θέσης των εργαζομένων στις 

διαπραγματευτικές διαδικασίες. Συνεπώς, η τάση που προωθείται εμφανίζει ένα διττό 

χαρακτήρα, καθώς αφενός ενισχύονται οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης και αφετέρου 

μειώνεται η ασφάλεια, διότι συρρικνώνονται όλοι οι μηχανισμοί αποεμπορευματοποίησης 

και απόδοσης κοινωνικής αλληλεγγύης. Τα στοιχεία της ραγδαίας αύξησης της 

ενδοεργασιακής φτώχειας σε μορφές ημιαπασχόλησης και της συνεχούς διεύρυνσης των 

δεικτών της ανασφάλειας, επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό ότι το κράτος πρόνοιας 

απομακρύνεται ολοένα και περισσότερο από την εξυπηρέτηση της ατομικής ανεξαρτησίας 

με όρους ευημερίας και αλληλεγγύης.  

 

3.1.6. Από την μετανάστευση στην ανέχεια και από την ανεργία στην μετανάστευση: Ένα 

ανάστροφο φαινόμενο μιας εντεινόμενης ανεπάρκειας 

 

Η οικονομική κρίση επέφερε εκτεταμένες αρνητικές επιπτώσεις στις μεταναστευτικές και 

μειονοτικές ομάδες, καθώς αποτελούν τις κατεξοχήν κατηγορίες του πληθυσμού που 

τροφοδοτούν την υπερκυκλική ανεργία, κατά την οποία τα επίπεδα ανεργίας αυξάνονται 

με ραγδαίο ρυθμό σε περιόδους ύφεσης και μειώνονται τάχιστα σε περιόδους ανάκαμψης 



228 
 

(Hogarth et al., 2009). Ταυτόχρονα, οι μετανάστες αποτελούν μια κοινωνική ομάδα που 

αντιμετωπίζει την απειλή των διακρίσεων και της εργασιακής εκμετάλλευσης λόγω της 

εκτεταμένης συμμετοχής τους σε μορφές παράνομης-αδήλωτης απασχόλησης. Η αδήλωτη 

εργασία ή «μαύρη εργασία» όπως συνηθίζεται να αποκαλείται, που όπως προαναφέρθηκε, 

εμφανίζει υψηλά ποσοστά στις χώρες της Νότιας Ευρώπης, απαρτίζεται σε μεγάλο βαθμό 

από μετανάστες οι οποίοι τίθενται σε ευάλωτη κατάσταση ως προς πιθανούς κοινωνικούς 

κινδύνους όπως η ανεργία. Η δε αύξηση των μεταναστευτικών-προσφυγικών ροών λόγω 

του πολέμου στην Συρία, των εν γένει αναταραχών στην Μέση Ανατολή και των 

λανθασμένων χειρισμών από την Ελληνική πλευρά, έχει διογκώσει το ζήτημα της 

προστασίας και ομαλής ένταξης των προσφύγων που έχουν παγιδευτεί στην Ελλάδα και 

ζητούν άσυλο.   

Η εισροή αυτού του εργατικού δυναμικού δεν κατέστη μέχρι αυτή την στιγμή δυνατό να 

αποτελέσει το έναυσμα για τον σχεδιασμό μιας στρατηγικής που αφενός θα περιλαμβάνει 

την ενεργοποίησή του ως παραγωγικό δυναμικό για την ενίσχυση της οικονομίας και της 

εγχώριας παραγωγής και αφετέρου για την διαμόρφωση των συνθηκών κοινωνικής 

ενσωμάτωσης μέσω των στοχευμένων υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας και εύρεσης 

εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέχουν πρόσφατες μελέτες 

(Eurofound, 2016b), ελλείπει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα μια συνεκτική στρατηγική που 

θα εστιαστεί στην μελέτη των προοπτικών εργασιακής αποκατάστασης και κοινωνικής 

ενσωμάτωσης των προσφύγων, βασισμένης σε εστιασμένες μελέτες διάγνωσης αναγκών. 

Πέραν την εμφανούς έλλειψης στοιχειωδών κοινωνικών υπηρεσιών και αξιοπρεπών 

συνθηκών διαβίωσης στα κέντρα φιλοξενίας, που δυσχεραίνουν τις διαδικασίες 

ενσωμάτωσης των μεταναστών στην αγορά εργασίας, ελλείπει η υιοθέτηση υπηρεσιών 

προετοιμασίας για την ενσωμάτωση των αιτούντων άσυλο. Η ύπαρξη αυτών θα προσέδιδε 

την δυνατότητα μιας πιο ομαλής, στοχευμένης και άμεσης διαδικασίας ένταξης που θα 

ωφελούσε αφενός τους ίδιους τους πρόσφυγες και αφετέρου τον παραγωγικό τομέα της 

οικονομίας. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι ενεργητικές πολιτικές 

απασχόλησης, όπως η εκμάθηση γλώσσας αλλά και οι διαδικασίες κατάρτισης εντός 

απασχόλησης, κρίνονται ανεπαρκείς (Eurofound, 2016b).  
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Συχνά, όπως προαναφέρθηκε, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες εντάσσονται σε άτυπες 

μορφές απασχόλησης και γίνονται εύκολα αντικείμενα εκμετάλλευσης. Συνεπώς, θα 

πρέπει να εξευρεθεί η απαραίτητη ισορροπία για να επιτευχθεί αποτελεσματικά η 

ενσωμάτωση στην απασχόληση και συνακόλουθα η κοινωνική ενσωμάτωσή τους. Εν 

προκειμένω, η αρχική εργασιακή εμπειρία μπορεί να λαμβάνεται από χαμηλού κόστους 

απασχόληση αλλά σε καμία περίπτωση από άτυπη, με απώτερο σκοπό την μετάβαση σε 

πιο βιώσιμες μορφές απασχόλησης. Ταυτόχρονα, είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα η 

συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και όλων των σχετιζόμενων φορέων στις διαδικασίες 

για την διαμόρφωση πολιτικών έχει προβληματικό και δευτερεύον χαρακτήρα, με 

συνέπεια την συχνή μη ανταπόκριση των καταρτιζόμενων πολιτικών στις πραγματικές 

ανάγκες. Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο τις προοπτικές για την 

κατάρτιση πολιτικών για αποτελεσματική ενσωμάτωση των προσφύγων και των 

μεταναστών στην αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, καθίσταται απαραίτητη η συμμετοχή 

των κοινωνικών εταίρων και όλων των σχετιζόμενων με την αγορά εργασίας φορέων και 

θεσμών στην κατάρτιση της στρατηγικής για την αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση των 

προσφύγων στην αγορά εργασίας ώστε από την μια πλευρά να επωφεληθεί η οικονομία 

και οι παραγωγικοί φορείς και από την άλλη να ενσωματωθούν οι πρόσφυγες στην 

κοινωνία ισότιμα και χωρίς διακρίσεις. Άλλωστε, μια σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία με 

ένα συνεκτικό κράτος πρόνοιας πρέπει να προνοεί για την βελτίωση των συνθηκών 

διαβίωσης όλων των ανθρώπων που βρίσκονται εντός της επικράτειάς του, στο πλαίσιο 

των καθολικών ανθρωπιστικών αξιών που θεμελιακά το χαρακτηρίζουν. Ταυτόχρονα, η 

επίτευξη αυτού του θεμελιώδους σκοπού συνιστά μια διαδικασία παραγωγικής 

ανασυγκρότησης, καθώς η εκμετάλλευση-ενσωμάτωση ενός νέου εργατικού δυναμικού σε 

συνδυασμό με την αποτελεσματική ένταξη του υπάρχοντος, συνιστούν τις προϋποθέσεις 

για την επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης, η οποία μέσω των παρεμβάσεων του κράτους 

πρόνοιας πρέπει να διαχυθεί στο κοινωνικό σύνολο και να αποτελέσει συστατικό 

ευημερίας και όχι μονοδιάστατης ανάπτυξης. Αντιθέτως, η ανεπάρκεια που περιεγράφηκε 

συγκροτεί μια διαδικασία μετάβασης από την μετανάστευση στην ανέχεια και την φτώχεια 

της «ατυπικότητας» που προκύπτει αναπόδραστα για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες 

ελλείψει των μηχανισμών κοινωνικής ενσωμάτωσης και προστασίας από το κράτος 

πρόνοιας. 
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Ως ανάστροφη τάση σε διαφορετικό επίπεδο, έχει παρατηρηθεί ότι η οικονομική κρίση 

είχε αρνητική επίπτωση και στις μεταναστευτικές εκροές καθώς παρατηρείται ραγδαία 

αύξηση, ειδικότερα των νέων πτυχιούχων, από χώρες όπως η Ελλάδα και η Ισπανία προς 

χώρες της Δυτικής Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης (Pajares, 2010). Ειδικότερα στην 

Ελλάδα το επονομαζόμενο brain drain, δηλαδή η αύξηση των εκροών εργατικού 

δυναμικού υψηλά εκπαιδευμένου και καταρτισμένου, έχει αυξηθεί δραματικά καθώς οι 

νέοι ανώτατης εκπαίδευσης που αναζητούν μάταια εργασία, επιλέγουν την μετανάστευση 

σε άλλες αναπτυγμένες χώρες της Ευρώπης και του κόσμου. Θα μπορούσαμε να 

αναφέρουμε ότι οι συνεχώς μειούμενες ευκαιρίες απασχόλησης, λόγω της οικονομικής 

ύφεσης και της έλλειψης προοπτικών για επενδύσεις και η έλλειψη διασύνδεσης του 

εκπαιδευτικού συστήματος με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, δημιούργησαν μια γενιά 

νέων με αρκετά προσόντα, οι οποίοι όμως είτε δεν ήταν εφικτό να εξεύρουν εργασία στον 

τομέα ενδιαφέροντός τους, διότι οι κενές θέσεις είναι περιορισμένες, είτε διέθεταν 

περισσότερα προσόντα από αυτά που απαιτούσε η θέση εργασίας (το επονομαζόμενο 

“over-qualification”), τα οποία δεν οδηγούσαν σε έξοδο από την πενιχρή μισθοδοσία, την 

αβεβαιότητα και τις μη τυπικές ή άτυπες μορφές απασχόλησης. Έτσι, ένα μεγάλο μέρος 

νέων με γνώσεις και δεξιότητες αποφάσισαν να αποχωρήσουν τόσο από την Ελλάδα όσο 

και από άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, όπως η Πορτογαλία (De Almeida Alves, et 

al. 2011). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας (Η Καθημερινή, 2016; 

Τράπεζα της Ελλάδος, 2016), σχεδόν μισό εκατομμύριο Έλληνες πτυχιούχοι αναζήτησαν 

εργασία στο εξωτερικό από το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης μέχρι σήμερα, 

υποδηλώνοντας την αδυναμία της αγοράς εργασίας να τους εντάξει τόσο συνολικά όσο 

και βάσει των προσόντων τους. Το συγκεκριμένο φαινόμενο συνιστά μια διαρροή ενός 

σημαντικού τμήματος του κοινωνικού κεφαλαίου το οποίο, στο πλαίσιο των σύγχρονων 

κοινωνιών της γνώσης (OECD, 1996), αποτελεί τον μηχανισμό που ενισχύει την 

τεχνολογική πρόοδο, την παραγωγικότητα της οικονομίας, τους ρυθμούς ανάπτυξης, την 

καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα και σε συνδυασμό με την θετική παρέμβαση από το 

κράτος πρόνοιας, διαχέει τους καρπούς της ανάπτυξης στην κοινωνία μετατρέποντάς τους 

σε κοινωνική ευημερία.  

Η Ελλάδα όπως και άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης, με διαφορετικούς ρυθμούς, 

δημιουργεί ένα εκπαιδευμένο και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο όμως δεν 
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μπορεί να διατηρήσει, δημιουργώντας αρνητικές κοινωνικο-οικονομικές συνέπειες. Το 

κόστος της εν λόγω εκροής είναι τεράστιο και πολυδιάστατο. Συγκεκριμένα, επιφέρει 

αρνητικές επιπτώσεις στο ήδη υπάρχον δημογραφικό πρόβλημα, καθώς αποχωρεί ένα 

τμήμα του νέου πληθυσμού το οποίο δυνητικά θα υποστήριζε τόσο το ασφαλιστικό 

σύστημα, μέσω των εισφορών, όσο και το φορολογικό σύστημα. Επιπλέον, το ελληνικό 

κράτος έχει δαπανήσει ένα σημαντικό μέρος πόρων για την εκπαίδευση και κατάρτιση του 

συγκεκριμένου τμήματος του κοινωνικού κεφαλαίου και η αποχώρησή του δηλώνει στην 

ουσία μια αποτυχία της εν λόγω επένδυσης καθώς δεν μετουσιώνεται σε ένταξη στο 

παραγωγικό δυναμικό και ως εκ τούτου, τις δυνατότητές του τις καρπώνονται άλλα κράτη 

χωρίς να έχουν δαπανήσει πόρους για εκπαίδευση και κατάρτιση. Το συγκεκριμένο 

ανθρώπινο δυναμικό, λόγω της υψηλής εκπαιδευτικής επάρκειας που διαθέτει, 

αποχωρώντας οδηγεί σε μείωση της ποιότητας του εναπομείναντος κοινωνικού κεφαλαίου 

ενώ την ίδια στιγμή η ζήτηση για εκπαίδευση και κατάρτιση, που χρηματοδοτείται από 

δημόσιους πόρους, αυξάνεται, με κύρια στόχευση την μετανάστευση (Labrianidis & 

Sykas, 2015), άρα την περαιτέρω απώλεια δημόσιων πόρων και κοινωνικού κεφαλαίου.  

Συνεπώς, καθίσταται προφανές ότι η οικονομική κρίση έχει περιορίσει στο ελάχιστο τις 

δυνατότητες κοινωνικής ενσωμάτωσης τόσο για τους γηγενείς όσο και για τους 

μετανάστες. Δημιουργείται λοιπόν μια «διαρροή εγκεφάλων» προς ξένες χώρες με 

τεράστιο κόστος για την βιωσιμότητα του κοινωνικο-οικονομικού συστήματος, λόγω της 

αδυναμίας ένταξής τους στην απασχόληση, και την ίδια στιγμή οι εισροές μεταναστών από 

την Μέση Ανατολή οδηγούν σε φτώχεια και εξαθλίωση, καθώς δεν υφίσταται οργανωμένη 

στρατηγική για την προστασία τους και την ταυτόχρονη προώθηση στην απασχόληση 

όσων λαμβάνουν άσυλο. Αυτές οι τάσεις δεν μπορούν να ωφελήσουν το παραγωγικό 

σύστημα της χώρας και υπονομεύουν άμεσα την κοινωνική συνοχή αλλά και την 

κοινωνικο-οικονομική βιωσιμότητα.  

Για την αντιμετώπιση των «εκροών εγκεφάλων» είναι βέβαιο ότι απαιτείται αφενός μια 

στρατηγική στήριξης της νέας επιχειρηματικότητας, προώθησης της απασχόλησης στον 

ιδιωτικό τομέα μέσω ελαφρύνσεων και κινήτρων στις επιχειρήσεις και συνεχής 

συμβουλευτικής και καθοδήγησης, ώστε να προωθηθεί στοχευμένα η διαδικασία ένταξής 

τους. Από την άλλη πλευρά, παρόμοιες δράσεις και υπηρεσίες ενίσχυσης, εκπαίδευσης και 
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καθοδήγησης των προσφύγων που λαμβάνουν άσυλο είναι απαραίτητες ώστε να 

ενταχθούν αρμονικά και να προσφέρουν στο παραγωγικό σύστημα της χώρας. Οι δράσεις 

αυτές και προς τις δύο κατευθύνσεις δεν μπορούν να στεφθούν από επιτυχία αν δεν 

καταρτιστούν στη βάση συνεργασίας όλων των φορέων που θα βασίζεται στη διάγνωση 

αναγκών ώστε να προκύψουν οι προτεραιότητες παρέμβασης. Δυστυχώς, η κατεύθυνση 

της εφαρμοζόμενης πολιτικής έχει συγκεντρωτικό χαρακτήρα, επεμβαίνει εμβαλωματικά 

και δεν αντιμετωπίζει τα μείζονα προβλήματα, οδηγώντας ανάστροφα στην αμφισβήτηση 

του ίδιου του κράτους πρόνοιας, το οποίο από την μια εμφανίζεται ως αναποτελεσματικό 

και από την άλλη υπολείπεται πόρων, συνεργασίας και υποστήριξης ώστε να επιτελέσει 

το δύσκολο έργο του.  

 

3.1.7 Συνοπτικές διαπιστώσεις και παρατηρήσεις 

 

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύθηκαν ζητήματα που αφορούν τις αναπροσαρμογές και τις 

επιπτώσεις που δημιουργούνται στην απασχόληση στην Ελλάδα και τη Νότια Ευρώπη 

κατά την διάρκεια της κρίσης. Βασική διαπίστωση αποτελεί το γεγονός ότι η στρατηγική 

που ακολουθείται αποκλίνει από τους θεμελιώδεις σκοπούς του κράτους πρόνοιας, το 

οποίο σταδιακά τείνει να αποσυνδέεται από την αγορά, με αποτέλεσμα αυτή να θέτει τους 

όρους στην απασχόληση. Ο ρόλος των εργαζομένων ως αντίστοιχο μέρος της 

διαπραγμάτευσης μειώνεται δραματικά, καθώς η απασχόληση λαμβάνει όλο και 

περισσότερα χαρακτηριστικά μη τυπικών μορφών, στο πλαίσιο της στρατηγικής ενίσχυσης 

της ανταγωνιστικότητας. Ταυτόχρονα, η αποδιάρθρωση της τυπικής μορφής της 

απασχόλησης και των ρυθμίσεων και η μείωση του μισθολογικού κόστους υποβαθμίζουν 

τα μεσαία κοινωνικο-οικονομικά στρώματα στα επίπεδα του πρεκαριάτου, το οποίο 

διευρύνεται συνεχώς. Οι εργαζόμενοι διαθέτουν λιγότερες και πιο εξαρτώμενες ευκαιρίες 

για αξιοπρεπή απασχόληση, ως αποτέλεσμα του περιορισμού των ευκαιριών και της 

αύξησης των μορφών που δεν επιτρέπουν στο άτομο να αυτονομηθεί, καθώς περιορίζουν 

τον μισθό και την δυνατότητα δημιουργίας των προϋποθέσεων για βελτίωση των 

συνθηκών διαβίωσης.  
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Σταχυολογώντας τις βασικές κατευθύνσεις πολιτικής της εσωτερικής υποτίμησης που 

εφαρμόζονται στην Ελλάδα και τις υπόλοιπες χώρες της περιφέρειας της Ευρωζώνης, οι 

οποίες αναπροσαρμόζουν την απασχόληση κατά τη διάρκεια της κρίσης, παρατηρούμε τα 

ακόλουθα: 

Α) Πραγματοποιείται μια εστίαση στην μείωση του κόστους της απασχόλησης ως κύριας 

παραμέτρου καθορισμού της ανταγωνιστικότητας των τιμών. Ως εκ τούτου, μειώνεται το 

μισθολογικό κόστος και προωθούνται οι μη τυπικές μορφές απασχόλησης, οι οποίες 

ενέχουν χαμηλότερο κόστος. Βέβαια, η συγκεκριμένη στρατηγική δεν λαμβάνει υπόψη της 

ότι το κόστος παραγωγής δεν καθορίζεται αμιγώς από το μισθολογικό κόστος αλλά 

σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και το κεφαλαιακό κόστος, ενώ η ανταγωνιστικότητα των 

τιμών δεν καθορίζεται μόνο από την ανταγωνιστικότητα του κόστους αλλά και από την 

συμπεριφορά ως προς το κέρδος, ήτοι η μείωση του μισθολογικού κόστους μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την επίτευξη μεγαλύτερου κέρδους χωρίς θετικό αντίκτυπο στην 

απασχόληση. Η τάση αυτή εμφανίζεται τόσο στην Ελλάδα όσο και στις υπόλοιπες 

Νοτιευρωπαϊκές χώρες (Uxó, Paúl, Febrero, 2014) απολήγοντας στην μείωση του βιοτικού 

επιπέδου των εργαζομένων και στην διεύρυνση του κινδύνου της φτώχειας, καθώς η 

απασχόληση απομακρύνεται από την διασφάλιση της απελευθέρωσης του ατόμου από 

τους κινδύνους και ο ρόλος του κράτους ως εγγυητής μειώνεται.   

B) Θεωρείται ότι η εστίαση στην ανταγωνιστικότητα των τιμών θα βελτιώσει το επίπεδο 

των εξαγωγών. Αυτή η στόχευση όμως, αν εφαρμοστεί μονοδιάστατα, δεν μπορεί να 

επιφέρει θετικά αποτελέσματα, καθώς υφίστανται παράγοντες που δεν σχετίζονται με την 

ανταγωνιστικότητα των τιμών, οι οποίοι καθορίζουν την δυναμική των εξαγωγών 

(European Commission, 2012b). Αυτοί οι παράγοντες σχετίζονται με την τομεακή 

εξειδίκευση του παραγωγικού μοντέλου, ήτοι με την προώθηση της καινοτομίας και των 

νέων τεχνολογιών για την δημιουργία ανταγωνιστικών προϊόντων. Η εστίαση σε αυτούς 

τους τομείς απαιτεί την υιοθέτηση μια συντονισμένης και μακροχρόνιας στρατηγικής, η 

οποία σχετίζεται ελάχιστα με το κόστος της απασχόλησης.   

Γ) Υφίσταται μια μονοδιάστατη εστίαση στην σημασία των εξαγωγών για τον καθορισμό 

της οικονομικής απόδοσης, χωρίς να αξιολογείται ιδιαίτερα η καθοριστική επίδραση της 

εσωτερικής ζήτησης αγαθών και προϊόντων. Αντιθέτως, η αξίωση για εξάρτηση από τις 
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εξαγωγές όλων των χωρών της Ευρωζώνης οδηγεί σε περαιτέρω υποβάθμιση του 

μισθολογικού κόστους και του βιοτικού επιπέδου, υπονομεύοντας τις θεμελιώδεις αρχές 

της απασχόλησης ως μοχλού κοινωνικής ευημερίας και σεβασμού της ατομικής 

απελευθέρωσης. Η συγκεκριμένη τάση παρατηρείται εντεινόμενη στις χώρες της 

Περιφέρειας της Ευρωζώνης, οι οποίες υστερούν σε καινοτομία, τεχνολογική 

ανταγωνιστικότητα, οργανωτικότητα και εξειδίκευση.   

Με γνώμονα τις παραπάνω κατευθύνσεις, θα πρέπει να αναφερθεί ότι στην Ελλάδα και εν 

γένει στις Νοτιοευρωπαϊκές χώρες οι αγορές εργασίας εμφάνιζαν ποικίλες στρεβλώσεις 

και το κράτος πρόνοιας δεν διακρινόταν από αποτελεσματικότητα με όρους ένταξης, ήδη 

πριν το ξέσπασμα της κρίσης. Ο κατακερματισμός των προβλημάτων και η μετάβαση σε 

διαφορετικά πρότυπα απασχόλησης μετέβαλλαν τις απαιτήσεις αναφορικά με την 

παρέμβαση του κράτους πρόνοιας και την απόδοση αλληλεγγύης. Η αμφισβήτηση όμως 

του ρόλου του μέσω της αντιμετώπισής του ως τον «μεγάλο ασθενή» που συμβάλλει 

καθοριστικά στην επίταση της οικονομικής κρίσης, και οι κατευθύνσεις πολιτικής που 

εστιάζονται μονοδιάστατα στην ανταγωνιστικότητα του μισθολογικού κόστους, 

αποσυνέδεσαν το κράτος πρόνοιας από την αγορά και άφησαν ανοιχτό το έδαφος για τον 

από-καθορισμό των σχέσεων με την απασχόληση. Έτσι, αντί η μορφή της αλληλεγγύης να 

λάβει ενεργητικό και εξατομικευμένο χαρακτήρα με βάση τις ανάγκες, όμως με 

θεμελιώδες υπόβαθρο την καθολική προαγωγή της κοινωνικής ευημερίας, περιορίστηκε 

σημαντικά αυξάνοντας τα ήδη υφιστάμενα εκτεταμένα προβλήματα.  

Τα στοιχεία αναδεικνύουν ότι η κρίση μείωσε τους ρυθμούς της απασχόλησης και άνοιξε 

το έδαφος για την απορρύθμισή της. Η μείωση του ρόλου του κράτους μέσω των 

κεκανονισμένων μορφών απασχόλησης και η μεταφορά του μεγαλύτερου μέρους της 

ευθύνης στο άτομο στοχεύει στην δημιουργία ανταγωνιστικών συνθηκών και 

επικεντρώνεται στην εξατομίκευση. Η αντίφαση όμως που προκύπτει έγκειται στο γεγονός 

ότι η αποχώρηση της προστασίας του ατόμου και της ελεύθερης δράσης του από το κράτος 

πρόνοιας αντί να δημιουργεί περαιτέρω θετικές επιδράσεις ως προς την αυτονόμησή του, 

περιορίζει την δυνατότητα ατομικής ανάπτυξης και εξέλιξης, καθώς το άτομο βρίσκεται 

δέσμιο της ανάγκης και του κινδύνου. Συνεπώς, η απασχόληση πλέον δεν το 

απελευθερώνει και ο μηχανισμός που επενέβαινε διορθωτικά καθίσταται ακόμη πιο 
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ανεπαρκής. Ως εκ τούτου, η συμμετοχή στην απασχόληση λαμβάνει όλο και περισσότερο 

μη τυπική μορφή, η ένταξη στην απασχόληση δυσχεραίνεται και η αξιοποίηση του 

κοινωνικού κεφαλαίου καθίσταται αδύναμη, με συνέπεια αφενός ένα μέρος του να 

μεταναστεύει και αφετέρου ένα άλλο μέρος του να υπόκεινται σε συνθήκες 

υποαπασχόλησης και μείωσης των ευκαιριών πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες. 

Ταυτόχρονα, η διάρκεια του συγκεκριμένου φαινομένου παρατείνεται και εντείνεται, με 

άμεσους κινδύνους για το κοινωνικο-οικονομικό σύστημα και την δημοκρατία. Αιτία 

αυτού αποτελεί η αντινομία της εστίασης στο άτομο και της ταυτόχρονης απαξίωσης του 

κράτους, ως το συλλογικό υποκείμενο που προάγει την ελευθερία του. Η μείωση των 

ευκαιριών απασχόλησης, η υποβάθμιση του μισθολογικού κόστους, η μονοδιάστατη 

επέκταση των μη τυπικών μορφών απασχόλησης, η διατήρηση των ανισοτήτων ανάμεσα 

στα φύλα και η αδυναμία ένταξης των νέων και των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, 

αποτελούν φαινόμενα της απουσίας σύνδεσης του κράτους και της αλληλεγγύης με τα 

επιμέρους προβλήματα και με το άτομο αυτό καθ’ εαυτό. Συνεπώς, το άτομο δεν αποτελεί 

έναν απασχολούμενο πολίτη που συμμετέχει ενεργά στην κοινωνία αλλά τείνει να 

αντικατασταθεί από τον ρόλο του «απασχολήσιμου», δηλαδή δυνητικά εκμεταλλεύσιμου, 

με ελάχιστες δικλείδες ασφαλείας, δυνατότητες διαπραγμάτευσης και ατομική 

ανεξαρτησία. Εφόσον η απασχόληση θεωρείται ως θεμέλιο της κοινωνίας τότε αυτή η 

μορφή της αποδιάρθρωσής της χτυπάει την ίδια την κοινωνία, επιφέροντας ανασφάλεια, 

αβεβαιότητα και κοινωνικές διακρίσεις. 
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3.2. Κοινωνική ασφάλιση και συνταξιοδότηση στην Ελλάδα. Από τις δομικές 

ανισορροπίες στην πλήρη αποδόμηση.  

 

Η κοινωνική ασφάλιση αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του κράτους πρόνοιας 

καθώς προσλαμβάνει την απόδοση αλληλεγγύης ως δικαίωμα όλων των πολιτών, 

αποκλίνοντας έτσι από την φιλανθρωπική προκαπιταλιστική μορφή αλληλεγγύης. Το 

κοινωνικό ζήτημα που προέκυψε κατά τη διάρκεια της Βιομηχανικής επανάστασης έθεσε 

μετ’ επιτάσεως την απαίτηση για καθιέρωση ευρέων και καθολικών θεσμών προστασίας, 

καθώς η κοινωνία μετασχηματιζόταν και οι παραδοσιακοί θεσμοί της κρίνονταν 

ανεπαρκείς ως προς την διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης και της κοινωνικής 

αναπαραγωγής. Έτσι, η ασφάλιση σταδιακά απέκτησε τον χαρακτήρα δικαιώματος που 

προστάτευε τους εργαζόμενους από τους κοινωνικούς κινδύνους, απελευθερώνοντάς τους 

από εξαρτήσεις, μειώνοντας την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα. Στην ουσία, μετά την 

Γαλλική Επανάσταση, οι εργαζόμενοι μπορούν να θεωρηθούν ελεύθεροι από τις 

εξαρτήσεις του Μεσαίωνα αλλά χωρίς τις ρυθμίσεις της κοινωνικής ασφάλισης 

καταντούσαν έκθετοι στους νέους κοινωνικούς κινδύνους που προκλήθηκαν από την 

εκβιομηχάνιση, την αστικοποίηση και τον μετασχηματισμό των προκαπιταλιστικών 

κοινωνικών προτύπων, καθώς ο εργαζόμενος αποκόπηκε από τις παραδοσιακές πηγές 

επιβίωσης και προστασίας της αγροτικής κοινότητας.  

Συνεπώς, τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης αναπτύχθηκαν πάνω στη βάση της 

καθολικευσιμότητας της προστασίας ως δικαίωμα που στηρίζεται στην έννοια της 

αλληλεγγύης. Η συνταξιοδότηση λοιπόν αποτελεί ένα πολύ σημαντικό τμήμα του 

ασφαλιστικού συστήματος που διαφυλάσσει από τους κινδύνους που προκαλούνται από 

την αδυναμία απασχόλησης, προσφέροντας αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης βασιζόμενες 

στην αλληλεγγύη μεταξύ των παρόντων και των μελλοντικών γενεών. Μετά τον Β’ 

Παγκόσμιο Πόλεμο τα συστήματα επεκτάθηκαν και απέκτησαν καθολική μορφή 

προστασίας καθώς η απασχόληση και οι κίνδυνοι διακρίνονταν από μια πιο ενιαία μορφή 

που βασιζόταν στην βιομηχανική παραγωγή. Μετά την δεκαετία του 1970 το πρότυπο αυτό 

άρχισε να αποκλίνει με συνέπεια την αναγκαιότητα μεταρρύθμισης της αποδιδόμενης 
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αλληλεγγύης ώστε να ανταποκρίνεται στον κατακερματισμό της υφής απασχόλησης και 

των κοινωνικών κινδύνων. 

Στην Ελλάδα η καθολικευσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης καθυστέρησε σημαντικά 

να εφαρμοστεί σε αντίθεση με τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης ενώ η αδυναμία 

ανταπόκρισης στις νέες προκλήσεις που διανοίγονταν και μετασχηματίζουν τους 

κινδύνους, την απασχόληση και το κοινωνικο-οικονομικό σύστημα λειτούργησε 

ανασχετικά ως προς την οικονομική βιωσιμότητά του. Η συζήτηση ως προς την 

μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος τίθεται μετ’ επιτάσεως τις τελευταίες 

δεκαετίες όμως δεν έχει στεφθεί από ιδιαίτερη επιτυχία, καθώς διατηρεί τόσο τις αδυναμίες 

προστασίας και μείωσης των διακρίσεων όσο και τα προβλήματα οικονομικής 

βιωσιμότητας.  

Στο πλαίσιο αυτό, στο παρόν κεφάλαιο θα αναλυθούν: α) οι γενικοί παράγοντες που 

κατέστησαν αναγκαίες τις μεταρρυθμίσεις στα ασφαλιστικά συστήματα των 

αναπτυγμένων χωρών της Ευρώπης, β) οι υφιστάμενες δομικές ανισορροπίες και τα 

προβλήματα αποτελεσματικότητας και βιωσιμότητας των ασφαλιστικών συστημάτων 

στην Ελλάδα υπό συγκριτικό πρίσμα με τις υπόλοιπες Νοτιοευρωπαϊκές χώρες και γ) η 

πορεία αποδόμησης του ασφαλιστικού συστήματος λόγω των επιδράσεων της οικονομικής 

κρίσης, η οποία διαρρηγνύει την έννοια της αλληλεγγύης και απειλεί την κοινωνική 

συνοχή.  

 

3.2.1. Γενικές διαπιστώσεις περί της μεταρρύθμισης των ασφαλιστικών συστημάτων στην 

Ευρώπη 

 

Το ζήτημα της μεταρρύθμισης των συνταξιοδοτικών συστημάτων τέθηκε πολύ έντονα ήδη 

από τις δεκαετίες του 1980-1990 σε όλα τα αναπτυγμένα κράτη πρόνοιας της Ευρώπης. Η 

συνταξιοδότηση εκτός από εργαλείο αλληλεγγύης και αναδιανομής στον παρόντα χρόνο, 

ενέχει σημαντικές διαγενεακές αναδιανεμητικές προκείμενες που σχετίζονται με τις 

έννοιες της δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών. Ως εκ τούτου, και λόγω 

των συσχετισμών με παράγοντες που υπερβαίνουν το στενό εθνικό πλαίσιο, πολλοί 
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μελετητές (βλέπε ενδεικτικά: Brooks, 2005; Orenstein, 2005) αναφέρουν ότι το ζήτημα 

περί της συνταξιοδότησης πρέπει να αναλύεται σε συνάρτηση με τις υπερεθνικές 

διαστάσεις της πολιτικής. Ακριβώς γι’ αυτό τον λόγο έχει ήδη παρατεθεί όλο το 

υπερεθνικό πλαίσιο και ο ρόλος της Ευρωζώνης στην διαμόρφωση των πολιτικών που 

αφορούν το κράτος πρόνοιας, καθώς, όπως είναι έκδηλο από τα μνημόνια δημοσιονομικής 

προσαρμογής, οι έξωθεν παράγοντες επηρεάζουν και κατευθύνουν σε σημαίνοντα βαθμό 

την άσκηση της κοινωνικής πολιτικής και των επιμέρους τομέων αυτής.  

Συνεπώς, τα ζητήματα που επηρεάζονται και εν πολλοίς καθορίζονται από εξωγενείς 

παράγοντες μπορούν να διακριθούν ανάμεσα α) στις γενικές τάσεις, όπως είναι η γήρανση 

του πληθυσμού, που επηρεάζει την βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων και σε 

συνάρτηση με τις αλλαγές στην αγορά εργασίας, μειώνει την δυνατότητα χρηματοδότησης 

από εισφορές, και β) στις πιέσεις από οικονομικούς παράγοντες που διαμορφώνουν 

σημαντικούς περιορισμούς στην διαδικασία της εφαρμογής των εθνικών δημόσιων 

πολιτικών και συνακόλουθα των κοινωνικών πολιτικών (Bonoli, 2000; Myles & Pierson, 

2001; Ney, 2000). Οι χρηματοδοτικές πιέσεις κατευθύνουν τις κυβερνήσεις προς την 

υιοθέτηση πρακτικών και κινήτρων για την προώθηση της – εν πολλοίς μερικής - 

ιδιωτικοποίησης της ασφάλισης, εγκαθιδρύοντας σταδιακά τα συστήματα πολλαπλών 

πυλώνων που μεταλλάσσουν τα μονοδιάστατα κρατικά σχήματα με αμιγώς ανταποδοτικά 

ή συμπληρωματικά μέσω ιδιωτικών χρηματοδοτικών σχημάτων, ενώ ταυτόχρονα 

αυξάνονται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, τα κριτήρια για την θεμελίωση δικαιώματος 

και οι εισφορές, ως μια προσπάθεια μείωσης του συνταξιοδοτικού κόστους (Whiteford & 

Whitehouse, 2006). Παρότι φαίνεται να υφίσταται μια κοινή πορεία αναφορικά με την 

κατεύθυνση πολιτικής ως προς τα συνταξιοδοτικά συστήματα στις ευρωπαϊκές χώρες και 

τις οικονομικές προκλήσεις που τίθενται, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι αρκετές μελέτες 

διαπιστώνουν ότι διακριτοί παράγοντες, που σχετίζονται με το πλαίσιο άσκησης πολιτικής 

στην κάθε περίπτωση, τις ιστορικές καταβολές και τις θεσμικές δομές, καθορίζουν τις 

επιμέρους διαφοροποιήσεις στις περιπτώσεις των χωρών και ως εκ τούτου, διαμορφώνουν 

αποκλίσεις στις επιπτώσεις και την μορφή των μεταρρυθμιστικών διαδικασιών (Arza & 

Kohli, 2008; Pierson, 1994; Swank, 2005). Εντούτοις, είναι έκδηλο ότι η βασική επιδίωξη 

των ασφαλιστικών συστημάτων στοχεύει στην περιχαράκωση της οικονομικής τους 

βιωσιμότητας. Η διαφορά ρυθμών και μεθόδων επίτευξης της οικονομικής βιωσιμότητας 
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δεν αποκλίνει από την τάση υιοθέτησης μιας περισσότερο εξατομικευμένης στρατηγικής, 

μέσω της επικράτησης της λογικής της ανταποδοτικότητας, στο πλαίσιο του συνδυασμού 

κόστους και αποδοτικότητας (Taylor-Gooby, 2011), παρά ενός συστήματος που αμιγώς 

βασίζεται στην αλληλεγγύη, την αναδιανομή και την στόχευση στην κοινωνική ένταξη ως 

κρατική υποχρέωση. Πλέον, τα άτομα καθίστανται περισσότερο υπεύθυνα για την 

χρηματοδότηση της μελλοντικής συνταξιοδότησής τους όμως ταυτόχρονα είναι και 

περισσότερο εκτεθειμένα στους κινδύνους περιθωριοποίησης από την αγορά εργασίας 

(Arza, 2008). Αυτό συμβαίνει διότι το κράτος περιορίζεται, σε αρκετές περιπτώσεις και 

λόγω των υφιστάμενων λειτουργικών και οικονομικών αδυναμιών, σε μηχανισμό 

αποτροπής από την απόλυτη φτώχεια, με ρόλο ρυθμιστή αλλά όχι μοναδικού ή κύριου 

παρόχου κοινωνικής ασφάλειας. Στην ουσία πρόκειται για μια διαδικασία - μερικής - 

μεταφοράς της υποχρέωσης προστασίας από τους κινδύνους, από το κράτος στα άτομα, τα 

οποία θεωρούνται καταναλωτές και κάτοχοι κεφαλαίου που κατ’ επιλογήν επενδύεται σε 

αυτόν τον τομέα (Orenstein, 2008). Το κράτος διατηρεί ένα βασικό πλαίσιο προστασίας 

από την ανέχεια (εξυπηρέτηση βασικών αναγκών) και μεταφέρει τις υποχρεώσεις για την 

δημιουργία ποιοτικότερων συνθηκών διαβίωσης στο άτομο. Η υιοθέτηση προγραμμάτων 

που επιδιώκουν την μεταφορά μέρους των δαπανών των κρατικών συνταξιοδοτικών 

συστημάτων στον ιδιωτικό παράγοντα αποτελεί κατά κάποιους, μέρος μιας στρατηγικής 

αντίληψης που προωθείται από διεθνείς οργανισμούς και στοχεύει στην ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας και στην προσέλκυση επενδύσεων (Brooks, 2007; Orenstein, 2011; 

2013), μέσω της απεμπόλισης της αναγκαιότητας επιβολής υψηλών φόρων ή εισφορών για 

την χρηματοδότηση ενός «μονοδιάστατου» συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Αυτή 

όμως η κατεύθυνση πολιτικής θέτει σε αμφισβήτηση τους βασικούς όρους για την 

διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, καθώς η έλλειψη ενός κεκανονισμένου πλαισίου που 

θα διασφαλίζει τα αντίστοιχα δικαιώματα κινδυνεύει να αποτελέσει παράγοντα επαύξησης 

των κινδύνων και μείωσης των προϋποθέσεων για την επίτευξη κοινωνικής συνοχής.  

 

 



240 
 

3.2.2. Οι δομικές ανισορροπίες των ασφαλιστικών συστημάτων σε Ελλάδα και Νότια 

Ευρώπη 

 

Μέσα στο παραπάνω περιγραφόμενο πλαίσιο και όπως ακροθιγώς αναφέρθηκε στο 

προηγούμενο κεφάλαιο, το συνταξιοδοτικό σύστημα στην Ελλάδα αντιμετώπιζε δομικές 

ανισορροπίες ήδη πριν το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης, οι οποίες αφενός οδήγησαν 

στην καταβαράθρωση της οικονομικής βιωσιμότητάς του, καθώς χρησιμοποιήθηκε κατά 

κόρον για την διευθέτηση ιδιαίτερων-πελατειακών συμφερόντων που θα απέφεραν 

πολιτικά οφέλη (βλέπε ενδεικτικά: Ferrera, 2010; Petmezidou, 1991; Πετμεζίδου-

Τσουλουβή, 1992) και ως εκ τούτου, κατέστη εξαιρετικά δυσπρόσιτη η μεταρρύθμισή του 

όπως και η διαρθρωμένη αντιμετώπιση της κρίσης (Afonso, Zartaloudis, Papadopoulos, 

2015; Zambarloukou, 2015), αφετέρου δε, δημιουργήθηκαν σημαντικές ανισότητες που 

δεν επέτρεπαν την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων για τους 

πιο αδύναμους, παρά το υψηλό επίπεδο χρηματοδότησης του συστήματος εν συνόλω.  

Ξεκινώντας από τον δημογραφικό παράγοντα, τα σημάδια για την αναγκαιότητα 

μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού συστήματος στην Ελλάδα είχαν διαφανεί αρκετά χρόνια 

πριν την κρίση, τόσο από τις προβλέψεις διεθνών οργανισμών για τις μελλοντικές 

δημογραφικές εξελίξεις, όπως η αύξηση του προσδόκιμου διαβίωσης και η γήρανση του 

πληθυσμού ως αποτέλεσμα της υπογεννητικότητας (European Commission, 2009a; 

OECD, 2011a), όσο και από τα διαθέσιμα στοιχεία για την πληθυσμιακή διάρθρωση των 

νέων γενεών. Το διάγραμμα 38 αποδεικνύει την ένταση της υπογεννητικότητας ήδη από 

το 2000, καθώς είναι φανερή η μείωση του πληθυσμού από 0 έως 19 έτη σε σύγκριση με 

τον διευρυμένο εργαζόμενο πληθυσμό που στο μέλλον μετατρέπεται σε συντάξιμος, την 

ίδια στιγμή που ο μελλοντικός ενεργός πληθυσμός θα είναι αναλογικά πολύ μικρότερος. 

Στην ουσία, τα συγκεκριμένα στοιχεία δίνουν μια σαφή εικόνα για την επικείμενη μείωση 

της αναλογίας εργαζόμενου και συντάξιμου πληθυσμού στις επόμενες δεκαετίες, 

επομένως δηλώνουν αύξηση του δείκτη εξάρτησης (βλέπε πίνακα: 7), γεγονός που θα 

έπρεπε να αποτελέσει αφετηρία για την χάραξη μακροχρόνιας και συντονισμένης 

στρατηγικής αντιμετώπισης του προβλήματος που θα περιόριζε τις μελλοντικές ραγδαίες 

μειώσεις στο επίπεδο της αποδιδόμενης αλληλεγγύης και της διαγενεακής δικαιοσύνης.  
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Διάγραμμα 38: Διάρθρωση του πληθυσμού της Ελλάδας το έτος 2000

 

Πηγή: UN (2015), Στοιχεία διαθέσιμα στο: https://esa.un.org/unpd/wpp/ (Ανάκτηση: 20/01/2016). 

 

Οι προβλέψεις όμως είναι ακόμα πιο δυσοίωνες για την μελλοντική βιωσιμότητα του 

ασφαλιστικού συστήματος (βλέπε διάγραμμα 39 για την πρόβλεψη διάρθρωσης του 

πληθυσμού στην Ελλάδα το 2050), καθώς η τάση μείωσης του ενεργού πληθυσμού θα 

ενισχυθεί ενώ ο συντάξιμος πληθυσμός αναμένεται να αυξηθεί. Συνεπώς, η διασφάλιση 

της βιωσιμότητας θα πρέπει αφενός να περιλαμβάνει τις δικλείδες ασφαλείας για την 

απόδοση αλληλεγγύης και κοινωνικής προστασίας και αφετέρου να περιορίζει τις όποιες 

σπατάλες, ώστε να καταστεί δυνατή η απρόσκοπτη χρηματοδότηση του συστήματος. 

Ταυτόχρονα, η εξεύρεση εναλλακτικών χρηματοδοτικών λύσεων θα πρέπει να αποτελεί 

σημαντική προτεραιότητα της συγκεκριμένης στρατηγικής ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος 

της φτωχοποίησης του πληθυσμού των ηλικιωμένων και της μετάβασης από την κοινωνική 

προστασία στην φιλανθρωπία.  
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Διάγραμμα 39: Διάρθρωση του πληθυσμού της Ελλάδας το έτος 2050 

 

Πηγή: UN (2015), Στοιχεία διαθέσιμα στο: https://esa.un.org/unpd/wpp/ (Ανάκτηση: 20/01/2016). 

 

Πίνακας 7: Προβολές Πληθυσμού (βασικό σενάριο) στην Ελλάδα και Δείκτης 

Εξάρτησης  

Έτος Πληθυσμός Δείκτης Εξάρτησης 

2010 11305118 28,41 

2020 10703417 34,30 

2030 10090040 41,20 

2040 9594043 53,20 

2050 9134040 63,60 

2060 8588747 61,10 

Πηγή: Eurostat (2016), Στοιχεία διαθέσιμα στο: 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=proj_13npms&lang=en και στο: 
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http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdde511&plugin=1 

(Ανάκτηση: 21/01/2017). 

 

Είναι γνωστό και ευρύτερα αποδεκτό ότι το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα αντιμετωπίζει 

σοβαρά χρηματοδοτικά προβλήματα ήδη από την δεκαετία του 1980 και έπειτα, όταν τα 

ελλείμματα σταδιακά διευρύνονταν και οι χρηματοδοτικές ανάγκες αυξάνονταν. Όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω, διάφοροι παράγοντες που έχουν καθολικό χαρακτήρα στην 

Ευρώπη, έχουν συντελέσει στην δημιουργία οικονομικών πιέσεων στα ασφαλιστικά 

συστήματα, όπως είναι η γήρανση του πληθυσμού, η υπογεννητικότητα και η αύξηση του 

προσδόκιμου ζωής. Ταυτόχρονα, η Ελλάδα, ως μια χαρακτηριστική περίπτωση της κρίσης 

χρέους και της υποανάπτυξης της περιφέρειας της Ευρωζώνης, αντιμετωπίζει τα 

προβλήματα της αυξανόμενης ανεργίας, του δημοσίου χρέους125 – που περιορίζει 

δραστικά την δυνατότητα χρηματοδότησης των ελλειμμάτων του ασφαλιστικού 

συστήματος - και της οικονομικής αστάθειας, που, μαζί με άλλους ενδογενείς παράγοντες 

που εμφορούνται από την διατήρηση του υποδείγματος του παραδοσιακού ορθολογισμού 

που υπονομεύει το κοινό συμφέρον, δεν επιτρέπουν την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, 

των επενδύσεων και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας που θα συμβάλλουν 

καταλυτικά στην αποφόρτιση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Το διάγραμμα 40 

είναι ενδεικτικό της μεταστροφής του λόγου των νέων και των ηλικιωμένων, που ευλόγως 

οδηγεί στην αμφισβήτηση της βιωσιμότητας του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, 

χωρίς την υλοποίηση ουσιωδών μεταρρυθμίσεων που θα συνεισφέρουν τόσο στην 

σταδιακή προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης – που αποτελεί το όχημα για την 

εξεύρεση εσόδων στο ασφαλιστικό σύστημα – όσο και για την σταδιακή υλοποίηση 

μεταρρυθμίσεων προς την κατεύθυνση της εξοικονόμησης πόρων, χωρίς συνάμα να 

αμφισβητηθεί η κοινωνική λειτουργία του θεσμού ως εμπράγματης προστασίας από τον 

κίνδυνο της φτώχειας, της ανέχειας, της περιθωριοποίησης και οποιουδήποτε κινδύνου 

απειλεί το άτομο με αποκλεισμό από τον κοινωνικό ιστό.  

                                                           
125 Σύμφωνα με την Eurostat (2016), το δημόσιο χρέος της Ελλάδας για το 2015 βρίσκεται στο 176,9% του 

ΑΕΠ, της Ιταλίας, στο 132,7% του ΑΕΠ, της Πορτογαλίας, στο 129% του ΑΕΠ και της Ισπανίας στο 99,2% 

του ΑΕΠ. Διαθέσιμα στοιχεία στο:  

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=teina225 

(Ανάκτηση: 28/09/2016). 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdde511&plugin=1
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=teina225
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Πηγή: Eurostat (2016), Στοιχεία διαθέσιμα στο:  

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_pjangroup&lang=en (Ανάκτηση: 

20/10/2016); Υπολογισμοί του συγγραφέα. 

 

Εκτός από τις προφανείς προκλήσεις και αναγκαιότητες που δημιουργούνται από τα 

δημογραφικά δεδομένα, συχνά, γίνεται αναφορά στις στρεβλότητες που χαρακτήριζαν το 

ελληνικό συνταξιοδοτικό σύστημα, ήδη πριν την κρίση, ως προς την απόδοση της 

αλληλεγγύης. Αυτές σχετίζονται τόσο με την ύπαρξη προνομίων όσο και με την αδυναμία 

υιοθέτησης των απαραίτητων αλλαγών ώστε να αντιμετωπιστεί η υπερδιογκωμένη 

χρηματοδότηση και η συνεχώς αυξανόμενη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.  

Ως προς τον πρώτο παράγοντα, διαπιστώνεται ότι κάποιες κατηγορίες απολάμβαναν 

προνόμια τα οποία δεν διανέμονταν στην βάση της ανάγκης με όρους αλληλεγγύης και ως 

εκ τούτου υπονόμευαν την ισότιμη διασφάλιση των κοινωνικών δικαιωμάτων και την 

μείωση των ανισοτήτων. Θα πρέπει να διευκρινιστεί όμως, ότι η αναφορά σε αυτές τις 

ανισότητες δεν πραγματοποιείται με σκοπό την υποστήριξη της εξίσωσης των 

συνταξιοδοτικών παροχών, καθώς μια τέτοια κίνηση είναι κοινωνικά άδικη και δεν 
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245 
 

προκρίνεται ως λύση. Αντιθέτως, η εξάλειψη των προνομίων που οδηγούν στην σπατάλη 

πόρων και στην υπονόμευση της εξασφάλισης αξιοπρεπών επιπέδων συντάξεων άλλων 

κατηγοριών συνταξιούχων, καθώς δεν συγκροτούνται στην βάση της ανάγκης, αποτελεί 

βασικό στόχο που θα έπρεπε να έχει επιτευχθεί πολύ πριν το ξέσπασμα της κρίσης. 

Εντούτοις, αντί γι’ αυτό, παρατηρείται μια διαδικασία συνέχισης και προστασίας των 

προνομίων που τελικώς υπονομεύει την βιωσιμότητα του συστήματος. Συγκεκριμένα, τα 

διαθέσιμα στοιχεία και οι σχετικές έρευνες αναδεικνύουν πολύ σοβαρές διακρίσεις 

ανάμεσα στους συνταξιούχους τόσο ως προς την ηλικία συνταξιοδότησης όσο και ως προς 

το ύψος αυτής (βλέπε ενδεικτικά: Υφαντόπουλος, 1990; Υφαντόπουλος, Μπαλούρδος, 

Νικολόπουλος, 2009), με περισσότερο ευνοημένους τους υπαλλήλους του δημοσίου, των 

ΔΕΚΟ και των τραπεζών. Οι διακρίσεις αυτές ενυπήρχαν κατά την έναρξη δημιουργίας 

του συστήματος και διατηρήθηκαν κατά την καθολίκευσή του αλλά και κατά την διάρκεια 

της κρίσης, καθώς ο στενός και ευρύτερος δημόσιος τομέας αποτελούσε μια πολύ 

σημαντική εκλογική βάση που θα κόστιζε πολιτικά σε κάθε προσπάθεια μείωσης των 

προνομίων της. Βασική αιτία αποτελεί το γεγονός ότι ο δημόσιος τομέας διογκώθηκε 

απότομα και μαζικά κατά την δεκαετία του 1980 χωρίς να περάσει μια διαδικασία 

σταδιακής θεσμικής δόμησης μέσω του περιορισμού των υφιστάμενων προνομίων, αλλά 

αποτέλεσε το πεδίο ευρείας εργασιακής αποκατάστασης και απόλαυσης προνομίων, τα 

οποία σταδιακά απέκτησαν δικαιωματικό χαρακτήρα. 

H διατήρηση μέρους των εν λόγω διακρίσεων στο ασφαλιστικό σύστημα χαρακτηρίζει και 

τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της 

παρούσας κρίσης. Συγκεκριμένα, ως προς τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, το 2013 ενώ 

οι δημόσιοι υπάλληλοι συνταξιοδοτούνταν κατά μέσο όρο στα 56,6 έτη, οι ασφαλισμένοι 

του ΙΚΑ συνταξιοδοτούνταν στα 58,4 έτη, του ΟΑΕΕ στα 61,5 και του ΟΓΑ στα 65 

αντίστοιχα (ΚΕΠΕ, 2014). Παρά τις προσπάθειες μεταρρύθμισης του συγκεκριμένου 

μοντέλου με σκοπό την ενίσχυση της βιωσιμότητάς του μέσω της δικαιότερης κατανομής 

των παροχών, οι μεταβατικές διατάξεις που συνήθως περιλαμβάνονται στις νομοθετήσεις 

υπό τον φόβο του πολιτικού κόστους, οδηγούν στην διατήρηση των προνομίων. 

Συγκεκριμένα, ο νόμος 3863/2010 παρότι στόχευε στην μείωση αυτών των διακρίσεων 

τελικώς «εμπλουτίστηκε» με μεταβατικές διατάξεις που συνέβαλλαν σε αύξηση κατά 72% 

των νέων συνταξιούχων του δημοσίου για την τριετία 2010-2013 σε σύγκριση με την 
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τριετία 2006-2009. Η τάση αυτή συνεχίστηκε και τα έτη 2014-2015 (ΗΔΙΚΑ-ΗΛΙΟΣ, 

Στοιχεία Ιουλίου 2015), αναδεικνύοντας τον ταχύτερο ρυθμό παραγωγής συνταξιούχων 

του δημοσίου σε σύγκριση με τα υπόλοιπα ταμεία (πίνακας 8) και τη διεύρυνση του 

απόλυτου αριθμού των συνταξιούχων και των αντίστοιχων δαπανώμενων ποσών ως 

ποσοστό του ΑΕΠ (διάγραμμα 41). Συνεπώς, προκύπτει η ύπαρξη προνομιακής 

μεταχείρισης των συνταξιούχων του δημοσίου, ενώ η διαχρονικότητα του φαινομένου 

φανερώνει την μεταχείριση της συγκεκριμένης κατηγορίας αμιγώς ως σημαντικής 

δεξαμενής ψηφοφόρων, η διατάραξη της οποίας θα επέφερε δυσμενή εκλογικά 

αποτελέσματα στα ασκούντα την εξουσία κόμματα. Η συγκεκριμένη τάση γίνεται 

περισσότερο πρόδηλη από το γεγονός ότι ακόμα και ταμεία των ΔΕΚΟ ή των πρώην 

ΔΕΚΟ που εντάχθηκαν στο ΙΚΑ το 2008 διατήρησαν τα προνόμια που διέθεταν τόσο ως 

προς το ύψος των συντάξεων όσο και ως προς την ηλικία συνταξιοδότησης, η οποία 

διατηρήθηκε κατά 5,6 έτη χαμηλότερη από τους υπόλοιπους συνταξιούχους του ΙΚΑ. 

Ταυτόχρονα, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η ευκολία απόδοσης των πρόωρων 

συνταξιοδοτήσεων επιβάρυνε το ασφαλιστικό σύστημα σημαντικά, με συνέπεια την 

αύξηση των πόρων που λάμβανε από τον κρατικό προϋπολογισμό ως επιχορήγηση.  

 

Πίνακας 8: Διακύμανση νέων συνταξιοδοτήσεων ανά ταμείο ασφάλισης 

 IKA ΟΓΑ Δημόσιο ΟΑΕΕ Λοιπά 

2006-2009 243257 143248 135873 82756 86975 

2010-2013 285969 137930 233970 100243 102502 

Μεταβολή 18% -4% 72% 21% 18% 

Πηγή: ΚΕΠΕ (2014) 
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Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών (2013), ΗΔΙΚΑ-ΗΛΙΟΣ (2014), Υπολογισμοί του συγγραφέα  

 

Η υπέρβαση της ισόρροπης καθολίκευσης οδήγησε σε υπερδιόγκωση των δαπανών λόγω 

των αυξημένων επιπέδων απόδοσης πρόωρων συνταξιοδοτήσεων και της ανεπάρκειας 

σύνδεσης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης με τα δημογραφικά δεδομένα, και 

επιβεβαιώνεται από τον δείκτη δικαιούχων συνταξιοδότησης (πίνακας 9) ο οποίος 

προκύπτει από το κλάσμα των συνταξιούχων προς τον πληθυσμό ηλικίας άνω των 65 ετών. 

Ο δείκτης αυτός εμμέσως υποδηλώνει από την μια πλευρά την διεύρυνση του συστήματος 

διανομής αλληλεγγύης αλλά, από την άλλη, όταν υπερβαίνει την μονάδα, εμπίπτει σε 

κινδύνους οικονομικής βιωσιμότητας που σχετίζονται με το εύρος των πρόωρων 

συνταξιοδοτήσεων και την αδυναμία ανταπόκρισης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης 

στις δημογραφικές αλλαγές. 
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Πίνακας 9: Δείκτης δικαιούχων συνταξιοδότησης (κύριας σύνταξης) 

Έτος Συντάξιμος 

πληθυσμός 

Πληθυσμός άνω 

των 65 ετών 

Δείκτης δικαιούχων 

συνταξιοδότησης 

1980 1104256 1267000 0,871 

1990 1635118 1401000 1,167 

2000 2036622 1819000 1,119 

2010 2649293 2110096 1,255 

2014 2654913 2238527 1,186 

Πηγή: Eurostat (2016), Στοιχεία διαθέσιμα στο:  

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_pop1ctz&lang=en (Ανάκτηση: 22/01/2017); 

ΗΔΙΚΑ-ΗΛΙΟΣ (2014), Στοιχεία διαθέσιμα στο: http://www.idika.gr/mhniaies-ek8eseis-eseps-2014 

(Ανάκτηση: 22/01/2017), Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (2010); Υπολογισμοί του 

συγγραφέα. 

 

Η μελέτη των στοιχείων που αναφέρονται στην κατάσταση του ασφαλιστικού συστήματος 

πριν την κρίση αναδεικνύει την έλλειψη απόδοσης αλληλεγγύης σε ισότιμη βάση, 

σεβασμού των δικαιωμάτων των επόμενων γενεών και αδυναμίας επίτευξης μιας 

επιλεκτικότητας της αλληλεγγύης που δεν θα οδηγεί σε αρνητικές διακρίσεις διότι θα είναι 

καθολική στο αποτέλεσμά της. Η αποτυχία αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων 

οδήγησε σε οριζόντιες περικοπές που έπληξαν ξανά τους πιο ευάλωτους. Επιπλέον, 

διακρίσεις όπως αυτές μεταξύ των παλαιών και των νέων συνταξιούχων διατηρήθηκαν και 

εντάθηκαν εντός της κρίσης, διαταράσσοντας την ισορροπία μεταξύ των γενεών. 

Ταυτόχρονα, αντί η αύξηση των συνταξιούχων σε συνδυασμό με το δημογραφικό 

πρόβλημα, να ενισχύσει τις προσπάθειες για μείωση των προνομίων και για εξεύρεση 

εναλλακτικών χρηματοδοτικών λύσεων που θα βελτίωναν τις προοπτικές βιωσιμότητας 

του συστήματος, προσέκρουσε στην εξυπηρέτηση κοντόφθαλμων και βραχυπρόθεσμων 

πολιτικών συμφερόντων εις βάρος τόσο μέρους των παρόντων όσο και του συνόλου των 

μελλοντικών γενεών. Έτσι, τα έξοδα από τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και 

από τον κρατικό προϋπολογισμό για την κοινωνική ασφάλιση αυξήθηκαν σημαντικά, με 

αποτέλεσμα την απαίτηση όλο και μεγαλύτερου ποσού ως επιχορήγηση από τον τακτικό 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_pop1ctz&lang=en
http://www.idika.gr/mhniaies-ek8eseis-eseps-2014
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προϋπολογισμό προς τα ασφαλιστικά ταμεία ενώ παράλληλα, η σχέση συνταξιούχων-

εργαζομένων φθίνει διαρκώς λόγω και της συνέχισης της ύφεσης (Διάγραμμα 42).  

 

 

Πηγές: Eurostat (2016), Στοιχεία διαθέσιμα στο: 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=spr_pns_ben&lang=en (Ανάκτηση: 26/01/2017); 

Εurostat (2017), Στοιχεία διαθέσιμα στο: 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=spr_exp_pens&lang=en (Ανάκτηση: 16/01/2017); 

To Βήμα (2015); Υπολογισμοί του συγγραφέα.  

 

Επιπροσθέτως, θα πρέπει να τονιστεί η διαχρονικά προβληματική διαχείριση των 

αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων που είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια πόρων 

που θα μπορούσαν να αποτελέσουν εγγύηση για την διαγενεακή αλληλεγγύη λόγω της 

σημασίας τους στην επιτυχή αντιμετώπιση των αυξανόμενων χρηματοδοτικών  

ελλειμμάτων. Συγκεκριμένα, η νομοθετική ρύθμιση 1611/1950 εγκαθίδρυσε ένα 

δεσμευτικό πλαίσιο ως προς τη διαχείριση της κεφαλαιακής περιουσίας των ασφαλιστικών 

ταμείων, ορίζοντας ότι τα αποθεματικά κεφάλαια θα έπρεπε υποχρεωτικά να παραμένουν 

στην Τράπεζα της Ελλάδος με επιτόκιο 4% την ίδια στιγμή που το επιτόκιο καταθέσεων 
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http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=spr_pns_ben&lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=spr_exp_pens&lang=en
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και ο πληθωρισμός κινούνταν μεταξύ 10% και 20%. Οι μετέπειτα αναλογικά μικρές 

αυξήσεις του επιτοκίου συνέχισαν να μην ανταποκρίνονται στις αυξήσεις των επιτοκίων 

των καταθέσεων και του πληθωρισμού ενώ όταν το 1992 παρουσιάστηκε ανάγκη 

δανεισμού των ταμείων, αυτός πραγματοποιήθηκε με επιτόκιο 32% όταν το επίπεδο του 

επιτοκίου καταθέσεων ήταν 18% (Μηνακάκης, 2008). Σταδιακά, με τους νόμους 

2042/1992, 2374/1996 και 2676/1999 παρασχέθηκαν μέθοδοι περαιτέρω αξιοποίησης των 

αποθεματικών, όπως οι επενδύσεις σε χρεόγραφα, ακίνητα και μετοχές. Εντούτοις, η 

ευχέρεια εξοικονόμησης μεγάλων ποσών για τα ασφαλιστικά ταμεία κατά τα προηγούμενα 

έτη που θα συνεισέφερε θετικά στην βιωσιμότητά τους, είχε παρέλθει. Επιπλέον, η κρίση, 

λόγω των αρνητικών συνεπειών στην απασχόληση, στα επιτόκια αλλά και στην ίδια την 

κεφαλαιακή αξία των αποθεματικών έχει λειτουργήσει αρνητικά στην πρόσοδο της 

περιουσίας των ταμείων (διάγραμμα 43). Η δε επίπτωση του κουρέματος χρέους οδήγησε 

σε ζημία 13,4 δις στα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων126 (Τράπεζα της Ελλάδος, 

2012).  

 

                                                           
126 Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι αν προστεθεί η αύξηση της επιχορήγησης από τον κρατικό 

προϋπολογισμό κατά τη διάρκεια της κρίσης, λόγω της αδυναμίας κάλυψης των αυξανόμενων 

χρηματοδοτικών αναγκών, η οποία ανέρχεται σε 64 δις για το διάστημα 2010-2014, τότε στην ουσία 

υφίσταται απλώς μείωση του επιπέδου της επιχορήγησης από το κράτος και όχι δομική ζημία στα 

αποθεματικά των ταμείων. Σε κάθε περίπτωση, η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος λόγω των 

δομικών δυσλειτουργιών και της κοντόφθαλμης διαχείρισης των προηγούμενων δεκαετιών, απειλείται με 

αντίκτυπο την υιοθέτηση μέτρων που απορρυθμίζουν πλήρως τον ρόλο του κράτους, απογυμνώνοντας την 

κοινωνία από την διαδικασία παροχής αλληλεγγύης, αφήνοντάς την ανυπεράσπιστη απέναντι στους 

κινδύνους. 
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Πηγή: Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (2010); Υπουργείο Οικονομικών (2016) 

 

Η μονομερής και προβληματική εστίαση του συστήματος κοινωνικής προστασίας στην 

συνταξιοδότηση ως βασική προνοιακή πολιτική αναδεικνύει επίσης την 

αναποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση κινδύνων, όπως η φτώχεια, τόσο μέσω των 

υπόλοιπων κοινωνικών μεταβιβάσεων (βλέπε διάγραμμα 44) όσο και του ίδιου του 

συνταξιοδοτικού συστήματος, γεγονός που αποδεικνύει τα κενά προστασίας που ήδη 

υφίσταντο και τα οποία διευρύνθηκαν λόγω της οικονομικής κρίσης. Η τάση αυτή 

εμφανίζεται σε όλες τις Νοτιοευρωπαϊκές χώρες, όμως η Ελλάδα σε έναν ακόμα 

παράγοντα αποτελεί την πιο χαρακτηριστική και ακραία περίπτωση, που αναδεικνύει το 

βάθος των δομικών προβλημάτων αλλά και την οικονομική και κοινωνική πίεση που 

δημιουργείται λόγω των περιοριστικών πολιτικών που εφαρμόζονται.  
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Πηγή: Eurostat (2016), Στοιχεία διαθέσιμα στο: 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tespm050 

(Ανάκτηση: 01/11/2016). 

 

Τα διαθέσιμα στοιχεία αναδεικνύουν ότι τα Νοτιοευρωπαϊκά κράτη αντιμετωπίζουν 

παρόμοια προβλήματα στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης ως αποτέλεσμα των 

δομικών ανισορροπιών και στρεβλώσεων που ενυπάρχουν σε αυτά και οι οποίες 

αποτέλεσαν κάποιες από τις βασικότερες αιτίες αμφισβήτησης του κοινωνικού τους 

μοντέλου. Εν προκειμένω, ο κατακερματισμός και η άνιση διάρθρωση οδήγησαν στην 

εκτόξευση των δαπανών για την συνταξιοδότηση, χωρίς αυτές να σχετίζονται με δραστική 

αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων και των ανισοτήτων που συνέχισαν να 

διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα. Ταυτόχρονα, οι συνταξιοδοτικές παροχές και η 

διατήρηση, μέχρι την έναρξη της οικονομικής κρίσης, του συστήματος του άνδρα-πυρήνα 

της οικογένειας (male-breadwinner), αποτέλεσαν τις κύριες εισοδηματικές πηγές που 

λειτουργούσαν συμπληρωματικά αλλά εμμέσως επιδοματικά στις ανεπαρκείς πρόνοιες για 

τα ανενεργά άτομα που προστατεύονταν από τις οικογένειες, με συνέπεια οι προνοιακές 

υποχρεώσεις και οι πιθανές οικογενειακές αστάθειες (διαζύγιο, χηρεία, μονογονεϊκές 

οικογένειες) να μην αναγνωρίζονται πλήρως ως κοινωνικοί κίνδυνοι από το σύστημα 
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κοινωνικής πρόνοιας. Ως εκ τούτου, τα κενά κοινωνικής ασφάλειας και αντιμετώπισης της 

φτώχειας και της περιθωριοποίησης διατηρούνταν υψηλά, αλλά συγκεκαλυμμένα σε έναν 

πολύ μεγάλο βαθμό τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους συμμετέχοντες σε μορφές μη 

τυπικής ή άτυπης απασχόλησης (Natali & Stamati, 2014). Παρότι βέβαια θα μπορούσε να 

αναφέρει κανείς ότι αυτά τα συστήματα παρείχαν μια ιδιότυπη μορφή αναδιανομής, ο 

ασαφής τρόπος που προσφερόταν, δημιούργησε υπερβολές οι οποίες αντικατοπτρίζονταν 

σε επίπεδο αποτελεσματικότητας και ύψους των δαπανών στην κοινωνική ασφάλιση. 

Όπως καθίσταται εμφανές από το διάγραμμα 45127 τα Νοτιοευρωπαϊκά κράτη, με την 

Ελλάδα ως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα και εκτός της Ισπανίας, εμφανίζουν τα 

μεγαλύτερα ποσοστά συνταξιοδοτικής δαπάνης που δεν συνδυάζεται όμως με χαμηλά 

ποσοστά κινδύνου της φτώχειας των ηλικιωμένων.  

 

                                                           
127 Στο διάγραμμα παρατηρείται έλλειψη γραμμικότητας (R=0,1379), διότι υφίσταται μεγαλύτερη διασπορά 

των τιμών, κάτι που υποδηλώνει την μη άμεση σχέση μεταξύ των συνταξιοδοτικών δαπανών και του 

προβλήματος του κινδύνου της φτώχειας των ηλικιωμένων ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης. Η έλλειψη 

αυτή αναδεικνύει την διαφορά μεταξύ αποτελεσματικότητας και ύψους δαπανών ανάμεσα στα επιμέρους 

συστήματα. Οι περισσότερες χώρες της Δυτικής Ευρώπης εμφανίζουν έναν συνδυασμό χαμηλότερων 

συνταξιοδοτικών δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΠ και χαμηλότερων ποσοστών κινδύνου φτώχειας των 

ηλικιωμένων. Αντιθέτως, Ελλάδα, Ιταλία και Πορτογαλία, παρότι εμφανίζουν τις μεγαλύτερες 

συνταξιοδοτικές δαπάνες στην Ευρωζώνη, δεν έχουν αντιμετωπίσει το πρόβλημα του κινδύνου της φτώχειας 

των ηλικιωμένων.  
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Πηγές: Eurostat (2016), Στοιχεία διαθέσιμα στο: 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tespm090 και 

στο:http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tps00103, 

(Ανάκτηση: 01/11/2016), υπολογισμοί του συγγραφέα128. 

 

Στην Ελλάδα το συνταξιοδοτικό σύστημα έδινε ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των 

διανεμητικών χαρακτηριστικών, δηλαδή η συνταξιοδότηση ήταν συνδεδεμένη με την 

                                                           
128 Τα διαθέσιμα στοιχεία για τον κίνδυνο της φτώχειας των ηλικιωμένων για την Γερμανία, την Εσθονία, 

την Ιρλανδία, την Γαλλία, την Ιταλία, την Κύπρο, το Λουξεμβούργο, την Μάλτα και την Σλοβακία είναι για 

το έτος 2014 ενώ τα στοιχεία για τις υπόλοιπες χώρες είναι για το 2015. Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία 

για τις συνταξιοδοτικές δαπάνες είναι για το έτος 2013 και για την Ελλάδα, για το έτος 2012. Θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι ο χαμηλός δείκτης συσχέτισης υποδηλώνει ότι το επίπεδο χρηματοδότησης δεν αποτελεί 

ευθέως ανάλογο παράγοντα σε όλες τις περιπτώσεις για το επίπεδο του κινδύνου της φτώχειας. Άρα 

δικαιολογείται το γεγονός ότι η Ελλάδα εμφανίζει υψηλό επίπεδο συνταξιοδοτικής χρηματοδότησης ως 

ποσοστό του ΑΕΠ όμως ταυτόχρονα εμφανίζει σχετικώς υψηλό ποσοστό φτώχειας των ηλικιωμένων άνω 

των 65 ετών.     
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http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tespm090
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tps00103
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απασχόληση και το ύψος των αποδοχών, ακολουθώντας το βισμαρκιανό πρότυπο 

κοινωνικής ασφάλισης. Βεβαίως, υπήρχε και ένα μέρος του συνταξιοδοτικού συστήματος 

(όπως ο ΟΓΑ) που χρηματοδοτούνταν με βάση το πρότυπο του Beveridge, δηλαδή 

παρέχοντας καθολική κάλυψη χρηματοδοτούμενη από τον κρατικό προϋπολογισμό. Μέχρι 

πρόσφατα οι συνταξιοδοτικές αποδοχές ήταν αναλογικές και υπολογίζονταν με βάση τον 

μισθό. Θα πρέπει να σημειωθεί όμως ότι λόγω της διανεμητικής μορφής του, το σύστημα 

βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην αναλογία εργαζομένων και συνταξιούχων, 

επομένως είναι ευάλωτο στα δημογραφικά προβλήματα.   

Ένα αξιοσημείωτο μέρος της κρίσης στην κοινωνική ασφάλιση προκαλείται λόγω των 

νέων προκλήσεων που ανακατανείμουν και διαμορφώνουν νέα πιο περιοριστικά δεδομένα 

στην απασχόληση, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την - έμμεση και άμεση 

- χρηματοδότηση του συστήματος, ενώ ταυτόχρονα, η δημογραφική γήρανση υποχρεώνει 

την ανάληψη μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλιών για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά του. 

Είναι γεγονός ότι σε αναπτυγμένα – κυρίως βισμαρκιανά - κράτη πρόνοιας της Δυτικής 

Ευρώπης, οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες έχουν συντελεστεί αρκετές δεκαετίες πριν 

(Palier & Martin, 2007) και αποτελέσαν, σε ένα βαθμό, μια δικλείδα ασφαλείας για την 

αντιμετώπιση τόσο των άμεσων όσο και των μακροχρόνιων μεταβολών και 

περιορισμών129 (Schludi, 2005).  

Οι εσωτερικές αδυναμίες του συστήματος έχουν συντελέσει σε έναν αρκετά σημαντικό 

βαθμό στην μείωση των προϋποθέσεων για την βιωσιμότητά του. Είναι γεγονός ότι η 

εισφοροδιαφυγή130 είναι ιδιαιτέρως υψηλή, με αποτέλεσμα κρίσιμοι πόροι να μην 

                                                           
129 Η συγκεκριμένη διαπίστωση δεν υποδεικνύει ότι τα προβλήματα σε αυτά τα συστήματα επιλύθηκαν μέσω 

των παραπάνω μεταρρυθμίσεων αλλά ότι μπόρεσαν να διασφαλίσουν την οικονομική βιωσιμότητά τους, σε 

κάποιες περιπτώσεις αυξάνοντας τις διακρίσεις (βλέπε ενδεικτικά για την αύξηση του διαχωρισμού των 

ενταγμένων και μη ενταγμένων-insiders/outsiders cleavage στα βισμαρκιανά συστήματα σε: Palier & Martin, 

2008). Αυτός είναι και ο κίνδυνος αλλά και η πρόκληση μιας τέτοιας μεταρρύθμισης, ήτοι να μην 

διαταραχθούν οι θεμελιώδεις όροι ισότητας και αλληλεγγύης στην προσπάθεια επίτευξης οικονομικής 

ισορροπίας.  
130 Υπολογίζεται ότι η παραοικονομία/σκιώδης οικονομία αποτελούσε το 27,5% του ΑΕΠ την δεκαετία πριν 

το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης (Schneider, 2012) ενώ κατά την διάρκεια της κρίσης τα ποσοστά της 

εισφοροδιαφυγής/αδήλωτης εργασίας αυξήθηκαν ακόμα περισσότερο (INE/ΓΣΕΕ, 2015). Η 

εισφοροδιαφυγή αποτελεί μέρος της σκιώδους οικονομίας, τα υψηλά ποσοστά της οποίας, από κοινού με 

τους άλλους παράγοντες της παραοικονομίας, αυξάνουν τα εμπόδια για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής 

και διογκώνουν τις ανισότητες. Ο ΟΟΣΑ αναφέρει χαρακτηριστικά ότι μια σημαντική μείωση της 

φοροδιαφυγής θα συνεισφέρει τόσο στην δόμηση ενός δικαιότερου συστήματος όσο και στην αποδοχή της 

γενικότερης προσπάθειας της δημοσιονομικής προσαρμογής (OECD, 2011b), ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
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καταλήγουν στο σύστημα ενώ είναι απολύτως απαραίτητοι για την αναχρηματοδότησή 

του. Ταυτόχρονα, η έλλειψη συναίνεσης και η επικράτηση της κουλτούρας της αντίδρασης 

στις προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις, ως αποτέλεσμα της έλλειψης επικράτησης μια 

κουλτούρας συνδιαμόρφωσης της στρατηγικής από όλους τους δρώντες, από κοινού με 

την διευθέτηση επιμέρους προνομίων παρά λύσεων προς το κοινό καλό, διατήρησαν τις 

προϋπάρχουσες ανισορροπίες και ανισότητες σε επίπεδο παροχών και δεν κατέστησαν 

δυνατή την έγκαιρη υιοθέτηση μέτρων που θα επέτρεπαν την βέλτιστη αντιμετώπιση των 

μεταβολών που αναφέρθηκαν παραπάνω, την βελτίωση της διαχείρισης της περιουσίας 

των ασφαλιστικών ταμείων και την μείωση του κατακερματισμού του συστήματος που δεν 

διευκολύνει τον έλεγχο και την εποπτεία. 

Δεδομένου ότι το σύστημα στην Ελλάδα, όπως προαναφέρθηκε, εξαρτάται απολύτως από 

την αναλογία εργαζομένων-συνταξιούχων, η επιδείνωσή της δεν συνοδεύτηκε από τις 

απαραίτητες αλλαγές ώστε αφενός να μειωθούν οι συνταξιοδοτικές δαπάνες και αφετέρου 

να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των λοιπών κοινωνικών μεταβιβάσεων, και ως εκ 

τούτου να δύναται να καλυφθεί το κενό που πιθανώς δημιουργηθεί από την διαδικασία της 

περιστολής των δαπανών. Όπως φανερώνει ξεκάθαρα το διάγραμμα 46, το ποσοστό 

αναπλήρωσης131 του συνταξιοδοτικού συστήματος στην Ελλάδα ήταν το υψηλότερο 

ανάμεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ το 2009, υποδηλώνοντας στην ουσία την στρεβλή δομή 

του, καθώς η αποτελεσματικότητά του βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα (βλέπε επί 

παραδείγματι διάγραμμα 45). Βεβαίως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η προσαρμογή που 

πραγματοποιήθηκε μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα - και χωρίς την αποτύπωση των 

επιπτώσεων της τελευταίας μεταρρύθμισης που επιτείνει τις μειώσεις – επέφερε 

δραστικούς περιορισμούς στις αποδιδόμενες συντάξεις ενώ αν συνδυάσουμε την έλλειψη 

αποτελεσματικότητας των υπόλοιπων κοινωνικών μεταβιβάσεων, μπορούμε να 

κατανοήσουμε τον ρυθμό και την έκταση της αύξησης των κοινωνικών προβλημάτων που 

                                                           
τονίζει ότι η φοροδιαφυγή και τα κοινωνικά ζητήματα συνδέονται στενά, καθώς, για παράδειγμα, τα υψηλά 

ποσοστά ανισότητας και φοροδιαφυγής συνδέονται σε πολύ μεγάλο βαθμό (European Commission, 2014). 

Ως εκ τούτου, εκτιμάται ότι η φοροδιαφυγή αυξάνει την ανισότητα στην Ελλάδα τουλάχιστον κατά 3 

ποσοστιαίες μονάδες στον δείκτη Gini (Leventi, Matsaganis, Flevotomou, 2013). Βεβαίως, θα πρέπει να 

αναφέρουμε ότι η φοροδιαφυγή και η εισφοροδιαφυγή είναι δυο διακριτές έννοιες όμως αποτελούν 

συνδεόμενους παράγοντες της ανάδυσης της σκιώδους οικονομίας που αποτελεί τροχοπέδη στο κράτος 

πρόνοιας εν γένει και πλήττει σφοδρά το ασφαλιστικό σύστημα.  
131 Το ποσοστό αναπλήρωσης αναφέρεται σε ποσό του εισοδήματος των εργαζομένων που αναπληρώνεται 

όταν οι εργαζόμενοι συνταξιοδοτηθούν.  
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έχει επιφέρει η κρίση, καθώς και την αποδόμηση – και όχι αναδόμηση – του στρεβλού 

συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.     

 

 

OECD (2009c; 2016), doi: 10.1787/3d1afeb1-en (Ανάκτηση: 18/09/2016).  

 

Από τον νόμο 1305/1982 που θεσπίστηκε η καθολική και υποχρεωτική κύρια ασφάλιση, 

έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές προσπάθειες μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού 

συστήματος, με τις περισσότερες είτε εντέλει είτε να μην υλοποιούνται είτε ο τελικός 

χαρακτήρας που έλαβαν να απείχε μακράν από την απαιτούμενη μορφή για την 

διασφάλιση των θεμελιωδών στόχων του συστήματος. Πριν όμως αναφερθούμε στις 

προσπάθειες μεταρρύθμισης για να καταλήξουμε στον πακτωλό αλλαγών-περικοπών 

λόγω της οικονομικής κρίσης, ο οποίος διεύρυνε απότομα τα κοινωνικά προβλήματα και 

τις ανάγκες, θα πρέπει να αναφέρουμε την εκδήλως καθυστερημένη προσαρμογή στις 

διεθνείς εξελίξεις αναφορικά με την υιοθέτηση της καθολικής κοινωνικής ασφάλισης. 

Είναι γεγονός ότι τα ανεπτυγμένα κράτη πρόνοιας της Δυτικής Ευρώπης είχαν 

εγκαθιδρύσει καθολικά συστήματα με κεντρική επιτελική οργάνωση ήδη πριν ή αμέσως 
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μετά την λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, σε αντίθεση με την Ελλάδα που προσπάθησε 

να δομήσει ένα παρόμοιο σύστημα κατά την δεκαετία του 1980. Το αποτέλεσμα της 

καθυστέρησης υιοθέτησης ενός καθολικού και ενιαίου συστήματος για την Ελλάδα ήταν 

η συντεχνιακή κατάτμησή του, καθότι διατήρησε εντός του νέου συστήματος τα πολλά και 

διαφορετικά συντεχνιακά ασφαλιστικά σχήματα που προϋπήρχαν, με συνέπεια την 

διατήρηση και σε κάποιες περιπτώσεις, διόγκωση των ανισοτήτων μεταξύ των 

ασφαλισμένων.  

Η προσπάθεια μεταρρύθμισης της περιόδου 1990-1992 (Ν. 1902/1990, 2976/2992, 

2084/1992) είχε ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πόρων μέσω κυρίως της μείωσης των 

παροχών και της αύξησης των εισφορών. Όμως, λόγω των αντιδράσεων που προέκυψαν 

και της αδυναμίας συγκρότησης συναινετικής προαίρεσης, τα μέτρα ίσχυσαν μόνο για τους 

νέους συνταξιούχους και όχι για τους υφιστάμενους, με συνέπεια την δημιουργία 

ανισοτήτων ανάμεσα στους συνταξιούχους (παρόμοια τακτική ακολουθείται και στην πιο 

πρόσφατη μεταρρύθμιση που είναι αποτέλεσμα της κρίσης και θα αναλυθεί εκτενώς 

παρακάτω) αλλά και την αδυναμία ολοκληρωμένης μεταρρύθμισης που θα όριζε ισότιμα 

τα απαραίτητα κριτήρια, βασισμένη σε στοιχεία που θα συνδέονταν με τις δημογραφικές 

εξελίξεις. Κάτι τέτοιο όμως δεν εφαρμόστηκε και ως εκ τούτου, η μεταρρύθμιση αυτή 

μπορεί να έδωσε μια οικονομική ανάσα στο σύστημα αλλά δεν είχε παρά προσωρινό και 

εμβαλωματικό χαρακτήρα, απέχοντας παρασάγγας από την διαφύλαξη της αλληλεγγύης 

μεταξύ των γενεών. 

Οι επόμενες προσπάθειες αντιμετώπισης του προβλήματος βιωσιμότητας του ελληνικού 

ασφαλιστικού συστήματος δεν στέφθηκαν από επιτυχία, καθώς είτε παρέμβαιναν σε 

συγκεκριμένους τομείς χωρίς να αναδομούν σταδιακά το σύνολο του συστήματος είτε 

εμποδίστηκαν μετά από αντιδράσεις των κοινωνικών εταίρων. Στην πρώτη περίπτωση 

μπορεί να συγκαταλεχθεί ο νόμος 2676/1999 ο οποίος συνένωσε κάποια ασφαλιστικά 

σχήματα κάτω από ενιαίους φορείς αλλά είχε μόνο τμηματικό χαρακτήρα. Στη δεύτερη 

περίπτωση, συγκαταλέγεται η πρόταση μεταρρύθμισης που βασίστηκε στην έκθεση 

Σπράου (Spraos Committee, 1997) που εν τέλει διαφοροποιήθηκε πλήρως (με τον Ν. 

3029/2002) διότι προκάλεσε μεγάλες κοινωνικές αντιδράσεις, καθότι η προσπάθεια 

εισαγωγής της έγινε «από τα πάνω» και χωρίς την απαραίτητη διαδικασία αναζήτησης 
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συναίνεσης. Τα προβλήματα όμως παρέμεναν και διογκώνονταν, καθώς καμία κυβέρνηση 

έως το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης δεν έλαβε το πολιτικό κόστος μιας 

μεταρρύθμισης με σταδιακό χαρακτήρα που θα συνδύαζε τα δημογραφικά δεδομένα με τις 

πραγματικές παροχές ενώ θα συνένωνε, με διαρθρωμένο και άμεσο τρόπο, τα ταμεία κάτω 

από ενιαίους φορείς ώστε να μπορούν να καταστούν βιώσιμα και πιο αποτελεσματικά, 

αποδίδοντας με αυτόν τον τρόπο ένα επίπεδο αλληλεγγύης που θα επιτρέπει την μείωση 

των ανισοτήτων και θα διαμορφώνει συνθήκες ευημερίας και όχι φτωχοποίησης. Η ευρεία 

αλλά όχι επαρκής συνένωση που προώθησε ο Ν. 3655/2008 δεν συνοδεύτηκε από 

προσπάθεια μείωσης των προνομίων των πιο ευνοημένων που θα οδηγούσε στην μείωση 

των ανισοτήτων και στην βελτίωση των προϋποθέσεων οικονομικής βιωσιμότητας του 

συστήματος, όπως αποδείχθηκε παραπάνω.  

Συνεπώς, προκύπτει ότι τις τελευταίες δεκαετίες αρχικώς πραγματοποιήθηκε μια 

σημαντική προώθηση της καθολικής ασφαλιστικής κάλυψης που αποτελεί απαραίτητο 

συστατικό των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας στην Δυτική Ευρώπη και συγκροτεί μια 

από τις πιο βασικές προϋποθέσεις για την πραγματική απόδοση της κοινωνικής 

αλληλεγγύης, ώστε να διαφυλαχθεί η αξιοπρεπής διαβίωση του συνόλου των πολιτών 

κάτω από συνθήκες μείωσης των ανισοτήτων και προώθησης της ισότητας ευκαιριών. 

Εντούτοις, οι προσπάθειες δημιουργίας ενός ενιαίου συστήματος στην ουσία δεν 

κατάφεραν ποτέ να ξεπεράσουν την αποσπασματικότητα και τον κατακερματισμό που 

προϋπήρχε ενώ συχνά έγιναν αντικείμενο διευθέτησης και διατήρησης επιμέρους 

προνομίων. Ως εκ τούτου, κατέστη δυσχερέστερη η κοινωνικά «θετική» μεταρρύθμιση του 

συστήματος, καθώς υπονομεύτηκαν στην πράξη οι έννοιες της κοινωνικής αλληλεγγύης 

και της ισότητας ευκαιριών. Είναι χαρακτηριστικό, ότι ο κατακερματισμός του 

συστήματος είχε εγκαθιδρύσει διαφορετικά συνταξιοδοτικά δικαιώματα ανάμεσα σε 

δικαιούχους που εμφάνιζαν παρόμοια χαρακτηριστικά (Ματσαγγάνης, 2011), με 

αποτέλεσμα την αύξηση των ανισοτήτων, καθώς προωθούταν η προστασία των 

κοινωνικών ομάδων του πυρήνα, ήτοι των προνομιούχων ομάδων, εις βάρος των 

υπολοίπων, όπως ακριβώς συμβαίνει και στο επίπεδο της αγοράς εργασίας (βλέπε 

κεφάλαιο 3.3). Ταυτόχρονα, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η έλλειψη συναινετικής 

προαίρεσης, η οποία αποτελεί εγγενές χαρακτηριστικό του ελληνικού συστήματος 

παραδοσιακού ορθολογισμού, λειτούργησε κατασταλτικά στην όποια προσπάθεια 
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αλλαγής-μεταρρύθμισης προς όφελος του γενικού συμφέροντος. Το πρότυπο αυτό 

επιμερίζει με άνισο τρόπο τα δικαιώματα, τις ευκαιρίες και τις παροχές, διευρύνοντας τις 

ανισότητες και την αναποτελεσματικότητα του συστήματος132.  

Η διεθνής πρακτική έχει αποδείξει ότι η συνεργασία και η συναίνεση μεταξύ των 

διαφορετικών φορέων οδηγεί σε βιώσιμες λύσεις και διαφυλάττει την κοινωνική συνοχή 

και τα δικαιώματα. Εντούτοις, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι η «αναδιανεμητική 

δυναμική» του ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης πριν από την οικονομική 

κρίση δεν διαπνεόταν από τους όρους της κοινωνικής δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης 

που θεμελιώνονται στην ισοτιμία και την μείωση των ανισοτήτων ως προϋπόθεση για την 

συγκρότηση ενός δίκαιου, αποτελεσματικού και κοινωνικά ωφέλιμου συστήματος, το 

οποίο σέβεται τα δικαιώματα όλων των πολιτών αλλά και αυτά των μελλοντικών γενεών. 

Βασική αιτία, η επικράτηση της παραδοσιακής ορθολογικότητας, που προωθούσε και 

υπεράσπιζε τα επιμέρους προνόμια, ήτοι μια αποσυνδεδεμένη ατομικότητα από το 

κοινωνικό συμφέρον, προσηλωμένη με ορθολογικό τρόπο στην εξυπηρέτηση του ιδίου 

συμφέροντός της, το οποίο όμως είναι αποσπασμένο από ένα πλαίσιο σύζευξης που οδηγεί 

στην κοινωνική ευημερία. Συνέπεια αυτού ήταν η διατήρηση των υφιστάμενων 

διογκωμένων ανισοτήτων και η συνακόλουθη μεταβίβαση δυσβάστακτων οικονομικών 

βαρών προς τις μελλοντικές γενεές.  

 

 

                                                           
132 Στο πλαίσιο αυτό, ο όρος «αποδιαρθρωμένος κορπορατισμός» (Lavdas, 1997) ως προς την άσκηση 

πολιτικής, περιγράφει με σαφήνεια την στρεβλή προώθηση των συμφερόντων που δημιουργεί προνόμια και 

ανισότητες ενώ ταυτόχρονα δομεί μια κουλτούρα αποτροπής οιασδήποτε φύσης μεταρρυθμίσεων που 

διαταράσσουν την στρεβλή και ενίοτε πελατειακή κατανομή των προνομίων (Featherstone & Papadimitriou, 

2008; Tinios, 2005; Triantafyllou, 2006). Βεβαίως, παρά το γεγονός ότι το ελληνικό σύστημα κοινωνικής 

ασφάλισης ενέχει ομοιότητες με το κορπορατιστικό σύστημα των κρατών της Κεντρικής Ευρώπης, 

χαρακτηρίζεται επιπλέον από σημαντικές διαφορές λόγω του κατακερματισμού του. Επομένως, εισάγουμε 

τον όρο του παραδοσιακού ορθολογισμού με σκοπό, στηριζόμενος πάνω στην υφιστάμενη εννοιολογική 

παράδοση, να εμβαθύνει σε στοιχεία που σχετίζονται άμεσα με την διατήρηση της συγκεκριμένης πολιτικής 

κουλτούρας που διαμόρφωσε και επηρέασε την εφαρμογή εν γένει της κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα, 

περιορίζοντας τις προοπτικές υπεράσπισης του δημοσίου συμφέροντος. 
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3.2.3. Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στο ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα: Μια πορεία 

προς την αποδόμηση 

 

Είναι γεγονός ότι η οικονομική κρίση ανακατένειμε το πολιτικό σκηνικό και 

διαφοροποίησε τις συνθήκες για την – απότομη και σκληρή - μεταρρύθμιση του 

ασφαλιστικού συστήματος. Δυστυχώς, η αναγκαιότητα συγκρότησης των προϋποθέσεων 

για την βιωσιμότητα του συστήματος σε συνδυασμό με τις θεμελιώδεις αξίες που 

πρεσβεύει, δεν αποτέλεσε ζήτημα που προωθήθηκε σε εσωτερικό επίπεδο αλλά μόνο 

ύστερα από την έξωθεν παρέμβαση και κάτω από την πίεση των χρηματοδοτικών 

προβλημάτων που διογκώθηκαν λόγω της οικονομικής κρίσης. Συνεπώς, είναι έκδηλο πως 

η υιοθέτηση ραγδαίων αλλαγών, από κοινού με τις οικονομικές δυσχέρειες που 

παραμένουν σε υψηλά επίπεδα ως συνέπεια της οικονομικής ύφεσης, του περιορισμού της 

απασχόλησης και των διαθέσιμων εισοδημάτων, κινδυνεύει να οδηγήσει στην επίταση των 

ήδη εκτεταμένων κοινωνικών ανισορροπιών που απειλούν την κοινωνική συνοχή.  

Κάτω λοιπόν από την χρηματοδοτική πίεση, η ελληνική κυβέρνηση σύναψε το πρώτο 

μνημόνιο συνεννόησης με τους δανειστές, το οποίο κυρώθηκε στις 3 Μαΐου 2010 και 

περιλάμβανε σαφείς αλλά γενικές προτάσεις για την κατεύθυνση των μεταρρυθμίσεων του 

ασφαλιστικού συστήματος. Αναλυτικά ανέφερε ότι θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί 

(European Commission, 2010b: 80): 

- Απλούστευση του κατακερματισμένου συστήματος συντάξεων με τη συγχώνευση των 

υφιστάμενων συνταξιοδοτικών ταμείων σε τρία ταμεία και θέσπιση ενός ενιαίου νέου 

συστήματος για όλους τους τωρινούς και μελλοντικούς εργαζόμενους. Οι νέοι 

καθολικώς δεσμευτικοί κανόνες για τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, τις εισφορές, 

τους κανόνες συσσώρευσης και την τιμαριθμική αναπροσαρμογή των 

συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων πρέπει να εφαρμόζονται κατ’ αναλογία προς όλους 

από την 1 Ιανουαρίου 2013. 

- Εισαγωγή ενός ενιαίου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στα 65 έτη, ακόμη και για τις 

γυναίκες στο δημόσιο τομέα (σταδιακά από την 1η Ιανουαρίου 2011), που θα 

ολοκληρωθεί ως τον Δεκέμβριο του 2013 
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- Σταδιακή αύξηση της ελάχιστης ανταποδοτικής περιόδου για συνταξιοδότηση με 

πλήρη σύνταξη από 37 σε 40 έτη ως το 2015 

- Τροποποίηση του τύπου απονομής σύνταξης στο ανταποδοτικό σχήμα για την 

ενίσχυση της σχέσης μεταξύ των εισφορών που καταβάλλονται και των παροχών που 

λαμβάνονται, με το ποσοστό συσσώρευσης να περιορίζεται σε ένα μέσο ετήσιο ρυθμό 

της τάξης του 1,2%, και οι συντάξεις να τιμαριθμοποιούνται 

- Εισαγωγή ενός αυτόματου μηχανισμού προσαρμογής όπου, κάθε τρία χρόνια 

αρχίζοντας το 2020, θα αυξάνει τις (ελάχιστες και νομοθετημένες) ηλικίες 

συνταξιοδότησης ανάλογα με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής κατά τη 

συνταξιοδότηση 

- Επέκταση για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών από τα τελευταία πέντε έτη 

στο σύνολο του εργασιακού βίου (διατηρώντας τα κεκτημένα δικαιώματα) 

- Μείωση του ανώτατου ορίου στις συντάξεις 

- Εισαγωγή ενός εγγυημένου εισοδήματος βασισμένου σε εισοδηματικά κριτήρια για 

τους ηλικιωμένους (πάνω από το νομοθετημένο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης), για 

την προστασία των πιο ευάλωτων ομάδων, συμβατό με τη βιωσιμότητα των 

δημόσιων οικονομικών 

- Μέτρα για τον περιορισμό της πρόσβασης στην πρόωρη συνταξιοδότηση. Ειδικότερα, 

η αύξηση της ελάχιστης ηλικίας πρόωρης συνταξιοδότησης στα 60 έτη από την 1η 

Ιανουαρίου 2011, συμπεριλαμβανομένων και των εργαζομένων στα βαρέα και 

ανθυγιεινά επάγγελμα και εκείνων με 40 χρόνια εισφορών. Κατάργηση των ειδικών 

κανόνων για τους ασφαλισμένους πριν από το 1993 (με παράλληλη διατήρηση των 

κεκτημένων δικαιωμάτων). Ουσιαστική αναθεώρηση του καταλόγου των βαρέων και 

ανθυγιεινών επαγγελμάτων. 

 

Θα μπορούσε κανείς να αναφέρει ότι οι προτάσεις αυτές βρίσκονται στο ίδιο μήκος 

κύματος με τις μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν σε όλα τα κράτη πρόνοιας της Δυτικής 

Ευρώπης. Η γενική κατεύθυνση των εν λόγω προτάσεων τείνει στην προώθηση του 

περιορισμού των συνταξιοδοτικών δαπανών και στην αυστηροποίηση των προϋποθέσεων 

για την συνταξιοδότηση ώστε να περιοριστούν οι αλόγιστες δαπάνες που δεν σχετίζονται 

με τις ανάγκες. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι πολλές από αυτές τις προτάσεις 
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μεταρρύθμισης ήταν αναγκαίες και αν κάποιες από τις πιο σημαντικές, όπως η διασύνδεση 

των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης με το προσδόκιμο ζωής και η μείωση των πρόωρων 

συνταξιοδοτήσεων, είχαν εφαρμοστεί νωρίτερα, το ασφαλιστικό σύστημα θα καθίστατο 

περισσότερο θωρακισμένο απέναντι στις πιέσεις που δέχθηκε και συνεχίζει να δέχεται, 

λόγω της οικονομικής κρίσης. 

Οι νόμοι 3863/2010 και 3865/2010 συνιστούν την πρώτη προσπάθεια ουσιαστικής 

μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού συστήματος εν μέσω της κρίσης. Εντούτοις, διακρίνεται 

ο ημιτελής χαρακτήρας κάποιων ρυθμίσεων και η διατήρηση κάποιων από τις 

ανισορροπίες του παρελθόντος. Όπως και με παλαιότερες ρυθμίσεις, δεν επηρεάστηκαν 

όσοι μέχρι την ψήφιση του νόμου είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, 

διατηρώντας έτσι μια ανισότητα ανάμεσα σε παλαιούς και νέους συνταξιούχους, ενώ 

σταδιακά αυστηροποιήθηκαν τα κριτήρια για την συνταξιοδότηση και για το ελάχιστο 

διάστημα ασφάλισης για την θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης. Επιπλέον, 

προβλέφθηκε η καταβολή αναλογικής, με βάση το εισόδημα, εισφοράς αλληλεγγύης 

συνταξιούχων, η οποία αυξήθηκε ακόμα περαιτέρω με τις επόμενες ρυθμίσεις στο 

Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Προσαρμογής 2012-2015. 

Το σύστημα που υιοθετήθηκε στην ουσία συνδύαζε την ύπαρξη ανταποδοτικότητας και 

διανομής σε ισότιμη βάση, ενώ θεσμοθέτησε την εγγύηση κατώτατης σύνταξης με 15 έτη 

ασφάλισης. Η ανταποδοτικότητα συνίστατο στο τμήμα εκείνο που αναφερόταν στην 

αναλογική σύνταξη και η οποία προέβλεπε το χαμηλότερο δυνατό ποσοστό αναπλήρωσης 

μέχρι εκείνη την στιγμή (Ματσαγγάνης, 2011). Το διανεμητικό μέρος αναφερόταν στην 

βασική σύνταξη, η οποία πλέον θα λαμβάνεται από το 65ο έτος και μειωμένη από 

προηγούμενα έτη, εφόσον έχει θεμελιωθεί δικαίωμα αναλογικής σύνταξης.   

Ακόμα κι αν θεωρήσει κανείς ότι η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση επέφερε δομικές αλλαγές 

μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες στο ασφαλιστικό σύστημα, είναι έκδηλο ότι αν μελετήσει 

κάποιες από τις ρυθμίσεις στις οποίες τελικώς δεν προέβη, θα καταλήξει στο συμπέρασμα 

ότι δεν θέτει οριστικές λύσεις σε ζητήματα που αποτέλεσαν χρόνια προβλήματα και 

συνέβαλλαν στην οργανωτική δυσκαμψία, στην άδικη διανομή προνομίων και στην 

μείωση των κριτηρίων βιωσιμότητας. Εν προκειμένω, παρότι η πρόταση της Τρόικα 

αναφέρεται σε δημιουργία τριών βασικών ασφαλιστικών φορέων που θα εμπερικλείουν 
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οριστικά όλους τους επιμέρους φορείς του κατακερματισμένου ασφαλιστικού 

συστήματος, η εν λόγω μεταρρύθμιση διαχωρίζει επιμέρους ομάδες ασφάλισης όπως επί 

παραδείγματι, οι δημοσιογράφοι και οι υπάλληλοι της Τράπεζας της Ελλάδος. Επιπλέον, 

προβλέπονται εξαιρέσεις από τις μεταβατικές διατάξεις των νέων ορίων ηλικίας 

συνταξιοδότησης, οι οποίες διατηρούν την άνιση μεταχείριση των ασφαλισμένων ακόμα 

και εντός του ίδιου ασφαλιστικού φορέα, όπως μεταξύ των ασφαλισμένων πρώην ΔΕΚΟ 

στο ΙΚΑ με τους υπόλοιπους ασφαλισμένους. Συνεπώς, οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις 

δημιουργούν διακρίσεις ανάμεσα στους ασφαλισμένους και δεν εδράζονται στην σύνθεση 

των αρχών της αναδιανομής και της ανταπόδοσης αλλά στο πνεύμα διατήρησης των 

προνομίων.  

Η μεταρρύθμιση αυτή έδωσε κάποιες λύσεις όμως μπορεί να χαρακτηριστεί ως ημιτελής 

και απότομη. Ημιτελής διότι δεν προέβη σε ριζική κατάργηση των διακρίσεων και των 

ανισοτήτων που προέρχονταν από τον κατακερματισμό του συστήματος και απότομη, 

διότι η άμεση και μαζική υιοθέτηση των περιοριστικών μέτρων που προβλέπονται, 

επιφέρει δραστικές αλλαγές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, που αν είχαν 

εφαρμοστεί με σταδιακό χαρακτήρα δεν θα διεύρυναν με τέτοια ένταση τα κοινωνικά 

ρίσκα. Σε κάθε περίπτωση, θα μπορούσε να αναφερθεί ότι, παρά τις μνημονιακές πιέσεις, 

οι συγκεκριμένες προτάσεις δεν βρίσκονταν στην κατεύθυνση της πλήρους αποδόμησης 

του ασφαλιστικού συστήματος, ως ενός από τους βασικότερους πυλώνες του κράτους 

πρόνοιας. Απεναντίας, παρά τις ελλείψεις, λειτούργησαν ως αντιστάθμισμα σε μια πιθανή 

πλήρη κατάρρευσή του και μακροπρόθεσμα θα μπορούσαν να επιδράσουν ευεργετικά 

εφόσον εφαρμόζονταν οι περαιτέρω απαραίτητες παρεμβάσεις, ισόρροπες μεταξύ 

οικονομικής βιωσιμότητας και κοινωνικής διασφάλισης. Η ευθύνη για την καθυστέρηση 

των μεταρρυθμίσεων αυτών βαραίνει κυρίως τις ελληνικές κυβερνήσεις και όλους τους 

φορείς που εμμέσως ή αμέσως σχετίζονται με το ασφαλιστικό σύστημα και το κράτος 

πρόνοιας. Η έλλειψη εποικοδομητικού διαλόγου και η προσπάθεια εξυπηρέτησης 

επιμέρους συμφερόντων στον βωμό του πολιτικού κέρδους, έθεσαν σε αμφισβήτηση το 

ασφαλιστικό σύστημα και εν γένει το κράτος πρόνοιας, μην επιτρέποντας παράλληλα την 

υλοποίηση των απαραίτητων αλλαγών.  
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Επομένως, η συνέχεια δεν επιφύλασσε θετικά αποτελέσματα για τους πολίτες, καθώς οι 

περικοπές οδήγησαν πολλούς στην αδυναμία εξυπηρέτησης των οικονομικών τους 

υποχρεώσεων. Από το 2010 μέχρι σήμερα οι συντάξεις (κύριες και επικουρικές) έχουν 

υποστεί πάνω από δέκα μειώσεις, γεγονός που είναι πρωτοφανές αν αναλογιστεί κανείς το 

μικρό χρονικό διάστημα, τους δραστικούς χρηματοδοτικούς περιορισμούς, λόγω της 

οικονομικής ύφεσης και ειδικότερα τον τελευταίο ριζικό επανυπολογισμό που οδήγησε σε 

αξιοσημείωτες μειώσεις. Γεγονός είναι ότι ακόμα και οι σχετικώς χαμηλές συντάξεις της 

τάξης των 700€ έχουν υποστεί μειώσεις που αγγίζουν το 20% (Τήνιος, 2013).  

 

Αναλυτικά οι μειώσεις:  

 

 Ν. 3845/2010: ορίζει την περικοπή των δώρων, ήτοι της 13ης και της 14ης κύριας 

σύνταξης και τις υποκαθιστά με επιδόματα 800€ συνολικά, με εξαιρέσεις. 

 Ν. 3863/2010 και 3865/2010: αποτελούν την βασική ασφαλιστική μεταρρύθμιση 

μέχρι το 2016, στην οποία ορίστηκε νέος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων για 

μετά το 2015, που οδηγεί σε μικρές αρχικές μειώσεις που σταδιακά επεκτείνονται. 

 Ν. 3986/2011 και 4002/2011: προβλέφθηκαν μεγαλύτερες μειώσεις στις κύριες 

συντάξεις μέσω της εισαγωγής ηλικιακών κριτηρίων και ως εκ τούτου οι 

συνταξιούχοι κάτω των 60 ετών με σύνταξη άνω των 1.700€ υπέστησαν μειώσεις 

από 3% έως 10% αναλογικά με το ύψος της σύνταξης. 

 Ν. 3869/2011: νόμος ο οποίος είχε αναδρομική ισχύ από τον Αύγουστο του 2010. 

Επέβαλε την ειδική εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, με κλιμακωτές μειώσεις 

από 3% για συντάξεις άνω των 1.400 € έως 13% για συντάξεις άνω των 3.500 €. 

 Ν. 3869/2011: προέβλεπε κλιμακωτές μειώσεις από 3% για επικουρικές συντάξεις 

άνω των 300 € έως 10% για επικουρικές συντάξεις άνω των 650€. 

 Ν. 4024/2011: προέβλεπε ακόμη μεγαλύτερες μειώσεις στις κύριες συντάξεις των 

νεότερων σε ηλικία συνταξιούχων οι νεότεροι των 55 ετών υπέστησαν 40% μείωση 

για ποσά άνω των 1.000€. Οι συντάξεις άνω των 1.200 € στις ηλικίες 54 έως 60 

ετών υπέστησαν μείωση 20%. Επιπροσθέτως, προβλέφθηκε μείωση 30% στις 

επικουρικές συντάξεις άνω των 150€, μείωση 15% στις υπόλοιπες επικουρικές 
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πρώην εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα και 20% για συνταξιούχους του 

δημοσίου. 

 Ν. 4046/2012: επιβλήθηκαν νέες μειώσεις της τάξης του 12% στις κύριες συντάξεις 

άνω των 1.300 €. Επιπροσθέτως, οι επικουρικές συντάξεις μειώθηκαν 10% για 

ποσά μέχρι 250€, 15% για ποσά από 251€ έως 300€ και 20%, για ποσά άνω των 

300 €. 

 Ν. 4093/2012: προβλέφθηκε ότι στο σύνολο των εισοδημάτων από συντάξεις 

(κύρια και επικουρική), θα πραγματοποιηθεί μείωση 5% για ποσά από 1.000€ έως 

1.500€, μείωση 10% για ποσά από 1.500€ έως 2.000€, μείωση 15% για ποσά από 

2.000€ έως 3.000€ και μείωση 20% για ποσά άνω των 3.000€. Ταυτόχρονα, 

καταργήθηκαν τα επιδόματα δώρων στις κύριες και τα δώρα στις επικουρικές. 

 Ν. 4254/2012: Ο συγκεκριμένος νόμος τέθηκε σε ισχύ από τον Ιούλιο του 2014 και 

προέβλεπε την ρήτρα μηδενικού ελλείμματος στις επικουρικές συντάξεις. 

Συνεπώς, όσων οι συντάξεις είχαν ενταχθεί στο υπερ-επικουρικό ταμείο που είχε 

δημιουργηθεί υπέστησαν οριζόντιες μειώσεις 5,2%. 

 N. 4336/2015: Η συγκεκριμένη παρέμβαση επιφέρει μειώσεις τόσο στις κύριες όσο 

και στις επικουρικές συντάξεις. Η μείωση στις κύριες συντάξεις πραγματοποιείται 

με έμμεσο τρόπο, λόγω της αύξησης των εισφορών για τον ΕΟΠΥΥ ενώ 

ταυτόχρονα επιβάλλεται εισφορά στις επικουρικές. Για τις κύριες συντάξεις η 

εισφορά αυξήθηκε 2% επί του ποσού που υφίστατο πριν τις περικοπές του 2010. Η 

εισφορά στις επικουρικές, τόσο στις περιπτώσεις που παρέχεται δεύτερη 

επικουρική όσο και στις επικουρικές χηρείας, ανέρχεται στο 6% και αναφέρεται 

στο ποσό μετά τις εν λόγω μειώσεις.  

 Ν. 4387/2016: Αποτελεί την πρόσφατη προσπάθεια ριζικής μεταρρύθμισης του 

ασφαλιστικού συστήματος στην Ελλάδα, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που είχαν 

συμφωνηθεί κατά την υπογραφή του τρίτου μνημονίου, το καλοκαίρι του 2015. 

Πραγματοποιεί επανυπολογισμό των συντάξεων και επιφέρει σημαντικές μειώσεις 

στις επικουρικές και τις κύριες συντάξεις, αυστηροποιώντας τα κριτήρια 

συνταξιοδότησης.  
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Η έλλειψη αποτελεσματικής και σταδιακής μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού συστήματος 

οδήγησε μοιραία στην αύξηση των οικονομικών προβλημάτων ενώ ταυτόχρονα, η έλλειψη 

μιας κοινής στρατηγικής που θα διευκόλυνε τον τερματισμό της οικονομικής ύφεσης και 

της εξάρτησης από τους εταίρους-δανειστές, οδήγησε στην υιοθέτηση πολύ σκληρών 

μέτρων που αναμένεται να επιφέρουν τεράστιες μειώσεις στο βιοτικό επίπεδο των 

πολιτών. Η επιβολή της ριζικής μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού συστήματος προκύπτει 

ως μια αναγκαιότητα, λόγω των τεράστιων οικονομικών δυσχερειών που επέφερε η 

διατήρηση των χρόνιων δομικών δυσλειτουργιών της ελληνικής οικονομίας. Εντούτοις, η 

έλλειψη συνεννόησης για την υιοθέτηση κοινής στρατηγικής εξόδου από την κρίση και 

προσέλκυσης επενδύσεων, με στόχο την οικονομική ανάπτυξη και την διατήρηση ή 

μεταβολή προς ένα βιώσιμο και αποτελεσματικό κοινωνικό πρότυπο, οδηγεί στην 

μετατροπή της αλληλεγγύης που προάγεται μέσω του ασφαλιστικού συστήματος σε 

φιλανθρωπία, διότι δεν διανέμεται ανάλογα με τις ανάγκες, ώστε να αντιμετωπίσει 

καλύτερα τα κοινωνικά προβλήματα, αλλά αποδίδεται ως ελάχιστη μορφή – εν πολλοίς 

ανεπαρκούς - βοήθειας για την μείωση του κινδύνου της πλήρους ανέχειας και της απειλής 

της ίδιας της ζωής. Εντούτοις, η αναγκαιότητα περαιτέρω δημοσιονομικής προσαρμογής 

και δανεισμού σε κατάσταση ανάγκης επέφερε την υιοθέτηση περισσότερο περιοριστικών 

πολιτικών σε επίπεδο κράτους πρόνοιας, καθώς το δόγμα της απορρύθμισης διαθέτει 

κυρίαρχο ρόλο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Ένα σημαντικό παράδειγμα των περιοριστικών 

πολιτικών αποτελεί ο νόμος 4387/2016 που στην ουσία δημιουργεί ένα νέο σύστημα 

συνταξιοδότησης χαμηλότερου επιπέδου προστασίας από το ήδη υπάρχον και δεν 

προκρίνει θεσμική αντικατάσταση των κενών που υφίσταντο και διευρύνονται ακόμα 

περισσότερο ως απότοκο της αποσάρθρωσης του κοινωνικού πυλώνα του κράτους. Στην 

ουσία, πρόκειται για μια παρέμβαση που απαξιώνει την κοινωνική ασφάλιση και εντείνει 

τις διακρίσεις μεταξύ νέων και παλαιών συνταξιούχων, υπονομεύοντας κατ’ αυτόν τον 

τρόπο την έννοια της διαγενεακής αλληλεγγύης. 

Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (2016) αναφέρει χαρακτηριστικά ότι το 

ασφαλιστικό σύστημα εξομοιώνεται με το φορολογικό και αποδομείται, καθώς η 

αναδιανομή στην οποία προβαίνει στην ουσία μειώνει συνολικά το επίπεδο προστασίας 

και για την ακρίβεια, αναδιανέμει την επισφάλεια και την φτώχεια, μειώνοντας μέχρι και 

56% το ακαθάριστο εισόδημα των συνταξιούχων. Η αναδιανομή αυτή συντελείται εις 
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βάρος των νέων ασφαλισμένων ενώ θέτει τεράστια βάρη στην αυτοαπασχόληση, η οποία, 

όπως έχει αποδειχθεί και παραπάνω, αποτελεί σε έναν σημαντικό βαθμό μια μορφή 

συγκάλυψης της μισθωτής απασχόλησης (άρα έμμεση άτυπη απασχόληση). Τα 

οικονομικά βάρη λοιπόν επιπίπτουν πλέον στους ίδιους τους εργαζόμενους συμπιέζοντας 

με αυτόν τον τρόπο την ιδιωτική-επιχειρηματική πρωτοβουλία, δημιουργώντας ακόμα 

μεγαλύτερες προϋποθέσεις για φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή ή ακόμα περισσότερο, 

για την επέκταση των μη τυπικών, άτυπων ή συγκεκαλυμμένων μορφών απασχόλησης που 

υπονομεύουν την ατομική αυτονομία και καθιστούν την απασχόληση ως μέσο 

εκμετάλλευσης και φτωχοποίησης. Επιπλέον, είναι φανερό ότι οι νέες ρυθμίσεις πλήττουν 

περισσότερο τους νέους οι οποίοι θα προσπαθήσουν να θεμελιώσουν στο μέλλον δικαίωμα 

συνταξιοδότησης. Ο κίνδυνος που εμφιλοχωρεί είναι ότι οι περιορισμένες ευκαιρίες 

απασχόλησης και η επέκταση των μη τυπικών και άτυπων μορφών αυτής, θα απολήξουν 

στην επαύξηση της δυσχέρειας συμπλήρωσης των απαιτούμενων εισφορών για την 

απόκτηση – έστω και μειωμένης - συνταξιοδότησης. Από την άλλη πλευρά, η φανερή 

μείωση των παροχών από το συνταξιοδοτικό σύστημα, μέσω της εγκαθίδρυσης μιας 

κύριας σύνταξης στη βάση ενός πυλώνα που στηρίζεται από την φορολογία και ενός 

ανταποδοτικού (με πολύ σκληρότερες προϋποθέσεις, με βάση τις δυνατότητες 

χρηματοδότησης, και με πολύ χαμηλότερο επίπεδο συνταξιοδοτικών παροχών), 

αναδεικνύει την μείωση που θα επιφέρει στην ποιότητα ζωής των συνταξιούχων και των 

εξαρτώμενων από το εισόδημά τους ατόμων, που συναρτάται με επαύξηση της δυσκολίας 

ικανοποίησης βασικών αναγκών. Συνεπώς, το σύστημα με αυτή τη μορφή δεν υπερβαίνει 

την ανάγκη και τον κίνδυνο, χαρακτηριστικό που συνιστά θεμελιώδη στόχευση κάθε 

κράτους πρόνοιας, αλλά διευρύνει τα ρίσκα στο σύνολο της κοινωνίας, απαξιώνοντας τις 

έννοιες της αλληλεγγύης και της ασφάλισης, καθώς δεν αποτελούν πλέον μηχανισμούς 

προαγωγής της κοινωνικής ασφάλειας αλλά λαμβάνουν υποτυπώδη χαρακτήρα.  

Ο τελευταίος μεταρρυθμιστικός νόμος του ασφαλιστικού συστήματος (Ν. 4387/2016) 

αυξάνει τις εισφορές υγείας και συνταξιοδότησης των αγροτών και σταδιακά μέχρι το 

2019 καταργεί το ΕΚΑΣ, το οποίο λειτουργούσε περισσότερο ως ενίσχυση εισοδήματος 

προς τους χαμηλοσυνταξιούχους. Ταυτόχρονα, ο επανυπολογισμός των ήδη υπαρχόντων 

επικουρικών συντάξεων που επιβάλλει, οδηγεί σε περικοπές για μεικτά εισοδήματα πάνω 

από 1300€. Τα κριτήρια για την συνταξιοδότηση γίνονται πιο αυστηρά για κάποιες ειδικές 
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κατηγορίες, όπως οι συντάξεις χηρείας, στις οποίες τίθεται όριο το 55ο έτος, ενώ τίθεται 

ανώτατο πλαφόν στις ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις.  

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, θεσμοθετήθηκε δια του εν λόγω νόμου, ότι η κύρια σύνταξη 

θα αποτελείται από την εθνική και την ανταποδοτική σύνταξη. Η εθνική θα έχει κατώτατο 

(μειωμένο) όριο ασφάλισης τα 15 έτη και κανονικό τα 20 έτη. Έτσι, στα 20 χρόνια 

ασφάλισης η σύνταξη θα φτάνει τα 384 € και στα 15 έτη θα μειώνεται στα 345 €. Η εθνική 

σύνταξη χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό ενώ η ανταποδοτική, που είναι 

συμπληρωματική, υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές από το 2002 και τους 

νεοεισαγόμενους συντελεστές αναπλήρωσης, οι οποίοι είναι χαμηλότεροι σε σύγκριση με 

το παλαιότερο σύστημα.  

Είναι γεγονός ότι η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια 

προσπάθεια που στην ουσία καθιστά το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης ως μηχανισμό 

ανακύκλωσης της φτώχειας, αφού τα επίπεδα παροχών είναι ιδιαιτέρως χαμηλά. Κάποιες 

ρυθμίσεις που αποκαθιστούν δομικές ανισορροπίες που δεν μπορούν πλέον να 

υποστηριχθούν, όπως τα πολύ υψηλά ανώτατα όρια ή η συνταξιοδότηση χηρείας σε 

μικρότερη ηλικία, μπορούν να κριθούν θετικές, όμως τα βασικότερα δομικά προβλήματα 

και ανισότητες δεν αντιμετωπίζονται. Παρά την μείωση των δαπανών, η χρηματοδότηση 

του συστήματος αναμένεται να καταστεί αδύνατη στο μέλλον κυρίως λόγω του γεγονότος 

ότι οι παθογένειες του ελληνικού κράτους δεν επιτρέπουν την εξεύρεση και την 

προσέλκυση πόρων ενώ όσο η απασχόληση διατηρείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, δεν 

διευκολύνεται η βιωσιμότητα του συστήματος, χωρίς να συνυπολογίζεται το τεράστιο 

δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. 

Οι ρυθμίσεις αυτές διαφοροποιούν πλήρως τον σχεδιασμό των νέων συνταξιούχων καθώς 

ο επανυπολογισμός του τρόπου κατανομής των συντάξεων περιλαμβάνει ισχυρές δικλείδες 

συγκράτησης των δαπανών που μεταφράζονται σε μείωση των παροχών και του 

διαθέσιμου εισοδήματος για τους συνταξιούχους. Είναι ξεκάθαρο ότι η ποινή για όσους 

θελήσουν να συνταξιοδοτηθούν πρόωρα είναι πολύ πιο αυξημένη (πρόκειται για επιπλέον 

αύξηση της τάξης του 10%) σε σύγκριση με το προηγούμενο σύστημα, με βασικό σκοπό 

την μείωση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων και συνακόλουθα την μείωση των δαπανών 

και την αύξηση των εισφορών από την προώθηση της παραμονής στην απασχόληση για 
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μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ταυτόχρονα, η συμπίεση των κατώτατων συντάξεων και 

των ανώτατων ορίων, συντελεί στην περαιτέρω μείωση των δαπανών όμως διευρύνει τα 

προβλήματα για τους χαμηλοσυνταξιούχους που βιώνουν ακόμα μεγαλύτερη μείωση του 

πραγματικού εισοδήματός τους τόσο λόγω της αύξησης της φορολόγησης (διεύρυνση της 

φορολογικής βάσης με μείωση του αφορολόγητου και πρόσθετους άμεσους φόρους και 

ραγδαία αύξηση των έμμεσων φόρων) όσο και της αύξησης των κρατήσεων και των 

εισφορών που σε αρκετές περιπτώσεις έχουν οριζόντιο χαρακτήρα (βλέπε οριζόντια 

αύξηση 6% της παρακράτησης υπέρ ΕΟΠΥΥ από τις συντάξεις του ΙΚΑ του Οκτωβρίου 

2016).  

Είναι έκδηλο ότι όλες οι παραπάνω ρυθμίσεις δεν συνιστούν μια διαδικασία σταδιακής 

προσαρμογής που θα επιφέρει θετικά αποτελέσματα σε επίπεδο βιωσιμότητας ενώ 

παράλληλα δεν θα διαταράξει την κοινωνική συνοχή και τις συνθήκες διαβίωσης των ίδιων 

των ενδιαφερόμενων ατόμων. Απεναντίας, πρόκειται για μια διαδικασία μαζικού και 

απότομου περιορισμού του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης που έπληξε ήδη σε πολύ 

μεγάλο βαθμό και θα πλήξει στο μέλλον ακόμα περισσότερο το βιοτικό επίπεδο των 

συνταξιούχων, εν συνόλω. Η διαδικασία αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια 

προσαρμογή που οδηγεί στην μόνιμη διατήρηση της λιτότητας.  

Ταυτόχρονα, πρέπει να τονιστεί ότι η αντινομία μεταξύ της αναγκαιότητας 

μεταρρυθμίσεων και των αρνητικών κοινωνικών επιπτώσεων που αυτές επέφεραν 

παρατηρείται και στον δημόσιο και επιστημονικό διάλογο για το εν λόγω ζήτημα ήδη από 

τα πρώτα χρόνια της κρίσης, όπου τέθηκε επισταμένως η αναγκαιότητα της υλοποίησης 

της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης. Επί παραδείγματι, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 

χαρακτήρισε την μεταρρύθμιση του 2010, παρά τις ελλείψεις που αναφέρθηκαν 

παραπάνω, ως ένα αξιοπρόσεκτο παράδειγμα που επιτελεί τους στόχους και τις 

προτεραιότητες που τίθενται σε διεθνές επίπεδο (IMF, 2010; 2013). Παρότι λοιπόν κάποιοι 

διεθνείς οργανισμοί, όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (IMF, 2013), διέβλεπαν ότι 

διασφαλίστηκε η βιωσιμότητα του συστήματος, στην ουσία δεν διέγνωσαν με λεπτομέρεια 

τόσο τις στρεβλότητες που διατηρούσαν τις ανισότητες όσο και την επέκταση της 

επισφάλειας που επέφεραν οι διαδοχικές μειώσεις του διαθέσιμου εισοδήματος. Παρά τις 

προβλέψεις για τον περιορισμό των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, η προβληματική μορφή 
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των μεταρρυθμίσεων που διατηρούσαν τα προνόμια και τα παράθυρα για συνταξιοδότηση, 

ειδικά στους ασφαλισμένους του δημοσίου, δημιούργησε ένα τεράστιο κύμα νέων 

συνταξιοδοτήσεων, αναδεικνύοντας τόσο τις συνθήκες άνισης μεταχείρισης μεταξύ των 

συνταξιούχων όσο και την έλλειψη πραγματικά ριζικής μεταρρύθμισης που συνδυάζει την 

διασφάλιση της βιωσιμότητας και τον περιορισμό των κοινωνικών κινδύνων μέσω της 

ισότιμης απόδοσης αλληλεγγύης. Ταυτόχρονα, το ασφαλιστικό σύστημα δέχθηκε 

τεράστιες πιέσεις μετά το 2010 καθώς η δραστική μείωση του εργατικού δυναμικού και η 

υιοθέτηση περαιτέρω μη τυπικών μορφών απασχόλησης με «υποασφάλιση», ώστε να 

επιτευχθεί η ανταγωνιστικότητα μέσα σε ένα κλίμα οικονομικής ανασφάλειας και αύξησης 

των φόρων, απομάκρυνε ακόμα περισσότερους πόρους από το σύστημα κοινωνικής 

ασφάλισης (Tinios, 2016). Αντιθέτως, η ανάγκη για προστασία διευρύνθηκε γενικότερα 

προς όλους τους θεσμούς του κράτους πρόνοιας ελέω της διόγκωσης των οικονομικών 

δυσχερειών λόγω της κρίσης. Όπως φαίνεται και από το παρακάτω διάγραμμα (47), οι 

συνταξιούχοι εν μέσω κρίσης αυξήθηκαν κατά 23,75%, συντελώντας στην αύξηση των 

συνταξιοδοτικών δαπανών κατά 7% του ΑΕΠ ενώ την ίδια στιγμή το εισόδημά τους 

μειώθηκε κατά 33,9% μέχρι το 2014. Το γεγονός αυτό είναι απόρροια τόσο των παλαιών 

στρεβλώσεων όσο και της αναβλητικότητας των μεταρρυθμίσεων που οδήγησαν στην 

αύξηση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων ώστε να μην συμπεριληφθούν στις επικείμενες 

περιοριστικές ρυθμίσεις.  
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Πηγές: Eurostat (2016), Διαθέσιμα στοιχεία στο: 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=spr_pns_ben&lang=en (Ανάκτηση: 18/11/2016); 

ΗΔΙΚΑ – Ήλιος (Στοιχεία Μαρτίου 2015); Tinios (2016); Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 

(2009); Υπολογισμοί του συγγραφέα. 

 

Εκτός όμως από την μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης, κοινή πορεία διαφαίνεται και  

για τις υπόλοιπες κοινωνικές μεταβιβάσεις133. Συγκεκριμένα, όπως διαφαίνεται και από το 

παρακάτω διάγραμμα (48), παρότι τα ποσοστά της φτώχειας έχουν αυξηθεί (βλέπε 

διάγραμμα 44), το ύψος των σχετικών επιδομάτων έχει μειωθεί ενώ στην ίδια κατεύθυνση 

βρίσκονται και οι δαπάνες αναπηρίας. Τα οικογενειακά επιδόματα, τα στεγαστικά και τα 

επιδόματα για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού βρίσκονταν ήδη σε πολύ 

χαμηλά επίπεδα πριν την κρίση και συνεχίζουν να παραμένουν παρά την αύξηση των 

αντίστοιχων αναγκών.    

 

                                                           
133 Την ίδια πορεία εμφανίζουν και τα επιδόματα ανεργίας που έχουν αναφερθεί στο προηγούμενο κεφάλαιο, 

καθώς και οι δαπάνες για την υγεία που αναφέρονται στο επόμενο κεφάλαιο.  
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Διάγραμμα 47: Εξέλιξη συνταξιοδοτικής δαπάνης, 
μειώσεων στις πραγματικές συντάξεις και ΑΕΠ 2007-2014 

στην Ελλάδα

Εξέλιξη αριθμού συνταξιούχων Εξέλιξη συντάξεων

Εξέλιξη ΑΕΠ Εξέλιξη συνταξιοδοτικής δαπάνης % του ΑΕΠ

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=spr_pns_ben&lang=en
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Πηγή: Eurostat (2017), Στοιχεία διαθέσιμα στο: http://ec.europa.eu/eurostat/web/social-

protection/data/database (Ανάκτηση: 25/01/2017). 

 

Η ανεπάρκεια αντιμετώπισης των κοινωνικών κινδύνων, όπως η γεροντική φτώχεια, τόσο 

μέσω των δαπανών συνταξιοδότησης όσο και μέσω των λοιπών κοινωνικών 

μεταβιβάσεων, το υφιστάμενο χαμηλό επίπεδο των τελευταίων σε σύγκριση με τα Δυτικά 

κράτη πρόνοιας αλλά και με τις υπόλοιπες Νοτιοευρωπαϊκές περιπτώσεις και η 

ταυτόχρονη μείωση των δαπανών κατά τη διάρκεια της κρίσης, αναδεικνύουν την 

μετάβαση από ένα προβληματικό πλαίσιο κοινωνικής προστασίας σε ένα πλήρες 

αποδιαρθρωμένο σύστημα που απομακρύνεται ακόμα περισσότερο από την έννοια της 

αλληλεγγύης και της κοινωνικής προστασίας και απολήγει σε μια επιλεκτικότητα που δεν 

άρει την αβεβαιότητα μπροστά στο φάσμα του κινδύνου και της ανάγκης. Η μορφή της 

προστασίας από ανεπαρκής καταντά μηδαμινή-ελάχιστη, εν είδει ελεημοσύνης, 

υποδηλώνοντας γλαφυρά την διαδικασία πλήρους αποδιάρθρωσης όλων των – έστω και 

προβληματικών - δομών του κράτους πρόνοιας και την απερίφραστη μεταφορά της 

δυσβάστακτης ευθύνης στο άτομο. 
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Διάγραμμα 48: Εξέλιξη κοινωνικών επιδομάτων σε εκ. 
ευρώ

Επιδόματα αναπηρίας Επιδόματα φτώχειας

Οικογενειακά επιδόματα Επιδόματα στέγασης

Επιδόματα κοινωνικής ένταξης

http://ec.europa.eu/eurostat/web/social-protection/data/database
http://ec.europa.eu/eurostat/web/social-protection/data/database
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3.2.4. Κριτική ανασκόπηση της πορείας των ασφαλιστικών συστημάτων σε Ελλάδα και 

Νότια Ευρώπη εν μέσω ύφεσης 

 

Είναι γεγονός ότι η μορφή της ασφάλισης μεταβάλλεται με ραγδαίους ρυθμούς, που σε 

αρκετές περιπτώσεις εκτιμάται ότι οι αλλαγές θα επιφέρουν μακροχρόνια αρνητικές 

κοινωνικές επιπτώσεις, οι οποίες συνάδουν με την αποδοχή της άποψης περί διαδικασίας 

αποσάθρωσης του κράτους πρόνοιας. Αρκετοί μελετητές καταλήγουν ότι οι 

μεταρρυθμίσεις που εφαρμόζονται στα ασφαλιστικά συστήματα των Νοτιοευρωπαϊκών 

χωρών μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης βρίσκονται στην κατεύθυνση της 

πλήρους αποδόμησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου από το δόγμα του 

περιορισμού της κρατικής παρέμβασης, καθώς γίνεται αντιληπτή ως αναποτελεσματική 

και ασύμβατη με τις νέες μορφές οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης που επιβάλλει η 

παγκοσμιοποίηση και η τεχνολογική πρόοδος (Arestis, Fontana & Sawyer, 2013; Busch et 

al. 2013; Hermann, 2014a; 2014b).  

Ανεξαρτήτως της – πιθανώς και ιδεολογικά εμφορούμενης – υποστήριξης στην μια ή την 

άλλη άποψη, δύο παραδοχές καθίστανται αδιαμφισβήτητες από τα διαθέσιμα στοιχεία που 

προαναφέρθηκαν. Αυτές δεν είναι άλλες από την αναγκαιότητα μεταρρύθμισης του 

ασφαλιστικού συστήματος τόσο στην Ελλάδα όσο και στις υπόλοιπες Νοτιοευρωπαϊκές 

χώρες και αφετέρου, στην διαπίστωση ότι οι ραγδαίες μεταρρυθμίσεις, με τον τρόπο που 

εφαρμόζονται στην Ελλάδα κυρίως, περισσότερο αποδομούν παρά μετεξελίσσουν το 

ασφαλιστικό σύστημα και συνακόλουθα το ίδιο το κράτος πρόνοιας. Στις συγκεκριμένες 

περιπτώσεις χωρών, η ραγδαία αύξηση και διατήρηση της ανεργίας σε υψηλά επίπεδα, 

ειδικότερα για τους νέους, σε συνδυασμό με τις μεταρρυθμίσεις που αυξάνουν τα κριτήρια 

και περιορίζουν τις παροχές, οδηγούν μοιραία στην αύξηση των κοινωνικών προβλημάτων 

στο μέλλον, όταν δηλαδή συμπληρώσουν την ηλικία συνταξιοδότησης. Αυτό το γεγονός 

είναι αναμενόμενο καθότι οι μελλοντικοί συνταξιούχοι θα διαθέτουν λιγότερα εργάσιμα 

χρόνια σε σύγκριση με τους σημερινούς συνταξιούχους, λόγω ανεργίας και 

υποαπασχόλησης ή άτυπης απασχόλησης γενικότερα134, με αποτέλεσμα την δημιουργία 

                                                           
134 Όπως έχει αναφερθεί, τα πραγματικά ποσοστά της μη τυπικής και άτυπης απασχόλησης δεν 

καταγράφονται πάντα στα επίσημα ποσοστά που δημοσιεύουν φορείς, όπως η Eurostat. Ο λόγος είναι ότι 

παραμένει δύσκολη αφενός η καταγραφή της παράνομης απασχόλησης και αφετέρου υπάρχουν μορφές μη 



275 
 

κενών ασφάλισης, άρα και απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών, που επιφέρουν μικρότερες 

συνταξιοδοτικές αποδοχές στο μέλλον ή ακόμα και δυσκολίες στην συμπλήρωση των 

απαιτούμενων ετών εργασίας-ασφάλισης για την κατοχύρωση συνταξιοδοτικού 

δικαιώματος.  

Όπως διαφαίνεται και από την Ελληνική περίπτωση, έτσι και με τις περιπτώσεις των 

υπόλοιπων Νοτιοευρωπαϊκών χωρών, οι μεταρρυθμίσεις στα ασφαλιστικά συστήματα 

τείνουν να ενισχύσουν την σχέση μεταξύ των εισφορών και των παροχών, καθώς ο 

υπολογισμός της σύνταξης θεσμοθετήθηκε ότι θα πραγματοποιείται με βάση όλη την 

εργάσιμη περίοδο και ως εκ τούτου, το ύψος των συντάξεων θα μειωθεί (Hinrichs & 

Jessoula, 2012). Κατά τους Busch et al. (2013), υφίσταται ο κίνδυνος της μεταφοράς των 

διευρυμένων ανισοτήτων κατά τη διάρκεια του εργασιακού βίου, στην περίοδο της 

συνταξιοδότησης, με σοβαρές συνέπειες στο βιοτικό επίπεδο των συνταξιούχων που ως 

εργαζόμενοι δεν βρίσκονταν στον πυρήνα της αγοράς εργασίας. Ο βασικός λόγος του 

κινδύνου αυτού είναι ότι οι προνομιούχοι της αγοράς εργασίας που έχουν υψηλότερους 

μισθούς μπορούν ευκολότερα να συμμετέχουν σε ιδιωτικά ή εταιρικά προγράμματα 

συνταξιοδότησης, γεγονός που θα τους αποφέρει υψηλά συνταξιοδοτικά εισοδήματα στο 

μέλλον. Αντιθέτως, οι υπόλοιποι θα αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας διότι θα 

λαμβάνουν μικρότερη συνταξιοδότηση λόγω της διακεκομμένης συμμετοχής στην 

απασχόληση κατά την περίοδο του εργασιακού βίου, που μεταφράζεται σε διακεκομμένη 

απόδοση εισφορών. Εφόσον λοιπόν οι εισφορές σχετίζονται με τις παροχές, η μείωσή τους 

οδηγεί σε μείωση των συνταξιοδοτικών αποδοχών. 

Το βασικό πρόβλημα που προκύπτει σε όλη την Ευρώπη και ιδίως στα Νοτιοευρωπαϊκά 

κράτη, αναφέρεται στην ανεπάρκεια των κρατικών πόρων να χρηματοδοτήσουν το 

συνταξιοδοτικό σύστημα. Η Ελλάδα αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα, καθώς η 

διαχείριση της περιόδου πριν την κρίση οδήγησε στην αδυναμία χρηματοδότησης και σε 

τεράστια ελλείμματα. Η τάση που υφίσταται στην Ευρώπη (αλλά ενέχει ποικίλες 

διαφοροποιήσεις) αποσκοπεί στην προώθηση συστημάτων μεικτού χαρακτήρα 

                                                           
τυπικής απασχόλησης που είναι καλυμμένες από τον μανδύα τυπικής απασχόλησης, όπως η 

αυτοαπασχόληση. Τα ποσοστά αυτής είναι ιδιαιτέρως υψηλά στην Ελλάδα αλλά και στην Ιταλία (Busch et 

al. 2013) ενώ την ίδια στιγμή οι μορφές περιστασιακής απασχόλησης αυξάνονται σε όλες τις 

Νοτιοευρωπαϊκές χώρες και το κόστος εργασίας μειώνεται δραματικά (Herzog-Stein et. al, 2016). 
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εμπεριέχοντας έναν κρατικό πυλώνα που αποδίδει ένα βασικό επίπεδο σύνταξης, 

εξασφαλίζοντας την αποτροπή της φτώχειας, έναν πυλώνα που στηρίζεται στα 

επαγγελματικά ταμεία και έχει κεφαλαιοποιητικό χαρακτήρα και έναν τρίτο πυλώνα που 

βασίζεται στην ιδιωτική ασφάλιση (Barr & Diamond, 2010; Bonoli & Shinkawa, 2005). 

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο δεύτερος και ο τρίτος πυλώνας έχουν προωθηθεί αρκετά κατά 

τις τελευταίες δεκαετίες στην Ευρώπη (Tinios 2012).  

Ιδιαίτερα, η προώθηση των ιδιωτικών σχημάτων έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια και 

συνιστά πλαίσιο ευρείας συζήτησης αναφορικά με το γεγονός ότι πιθανώς η συνεχής 

συρρίκνωση της κρατικής μορφής ασφάλισης να δημιουργήσει τεράστια κενά προστασίας 

που θα μπορούν να καλυφθούν μόνο από όσους έχουν την οικονομική δυνατότητα να 

ενταχθούν στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης. Ακόμα και αν θεωρηθεί αναγκαία η 

προώθηση των ιδιωτικών σχημάτων και των κεφαλαιοποιητικών επαγγελματικών ταμείων 

που έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα, δεν θα πρέπει να υπονομευθεί ο κρατικός πυλώνας 

που στην ουσία είναι αναγκαίο να λειτουργεί στην βάση της αλληλεγγύης και της 

αναδιανομής προσφέροντας αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για όλους και όχι απλώς 

συντάξεις φτώχειας. Συνεπώς, μια εκτεταμένη αποχώρηση του ρόλου του κράτους στην 

παροχή κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης μπορεί να οδηγήσει σε υποπροστασία και σε 

αύξηση των διακρίσεων καθώς οι πιο ευάλωτοι θα καθίστανται έρμαια των κοινωνικών 

κινδύνων. 
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Σχήμα 4: Τα ιδιωτικά συνταξιοδοτικά σχήματα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Πηγή: European Commission (2010c). 

 

Όλες οι μεταρρυθμίσεις στο ελληνικό συνταξιοδοτικό σύστημα που αναφέρθηκαν 

παραπάνω και ειδικότερα η πιο πρόσφατη που αναπροσαρμόζει τον τρόπο καταβολής και 

υπολογισμού των συνταξιοδοτικών αποδοχών, απέχουν από το να στηρίξουν την κύρια 

και επικουρική σύνταξη μέσω, επί παραδείγματι, της προώθησης και ενίσχυσης των 

επαγγελματικών ταμείων και γι’ αυτόν τον λόγο, υπονομεύουν τις συνταξιοδοτικές 

παροχές, προχωρώντας ολοένα και περισσότερο σε συρρίκνωση του κρατικού πυλώνα του 

συστήματος, παρότι φαινομενικά διατείνονται ότι τον διαφυλάττουν. Δηλαδή, τον 

διατηρούν, έστω και με τεράστιες περικοπές, αλλά μακροπρόθεσμα τον υπονομεύουν διότι 

δεν του εξασφαλίζουν τις συνθήκες για την εξεύρεση της απαιτούμενης οικονομικής 

βιωσιμότητας, κάτι που θα συντελέσει στην πρόκληση ακόμα μεγαλύτερων αρνητικών 

•Γαλλία, 

•Ισπανία, Ελλάδα

•Μάλτα

Δεν υφίστανται ιδιωτικά 
σχήματα ασφάλισης ή 
έχουν περιορισμένη 

έκταση

•Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, Σλοβενία, 
Ουγγαρία, Ρουμανία, Βουλγαρία

• Αυστρία

• Ιταλία

• Σουηδία

Τα ιδιωτικά σχήματα 
εισήχθησαν πρόσφατα

•Σουηδία, Φινλανδία

•Γερμανία, Βέλγιο

•Πορτογαλία, Κύπρος

Τα ιδιωτικά σχήματα 
συγκροτούν από 5% έως 
20% των εισοδημάτων

•Δανία

•Ολλανδία

•Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία

Τα ιδιωτικά σχήματα 
καλύπτουν από 20% έως 
30% των εισοδημάτων 

των συνταξιούχων
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συνεπειών στους πολίτες. Η συνεχής εναπόθεση του συνόλου των δαπανών στο κράτος 

που ασθμαίνει λόγω της υπανάπτυξης και της ύφεσης και η μη προώθηση εναλλακτικών 

λύσεων που θα ευνοήσουν τόσο την βιωσιμότητα του κρατικού συστήματος όσο και την 

ευημερία των πολιτών (εφόσον διατηρούν ισχυρό τον κρατικό πυλώνα ώστε να αποδίδει 

εμπράκτως την αλληλεγγύη), αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω περικοπές εις βάρος 

των πολιτών. Στις εναλλακτικές λύσεις θα μπορούσε να περιλαμβάνεται η χρηματοδότηση 

του ασφαλιστικού συστήματος μέσω της επιβολής έμμεσης φορολόγησης για τον 

συγκεκριμένο σκοπό.   

Υποστηρίζεται από αρκετούς ότι η ενίσχυση ενός συστήματος πολλαπλών πυλώνων, 

δηλαδή της κύριας και ανταποδοτικής σύνταξης που χρηματοδοτείται από το κράτος και 

της προώθησης ενός πυλώνα που θα στηρίζεται στα επαγγελματικά ταμεία, καθώς και του 

ιδιωτικού τομέα, ενισχύει στην πράξη τόσο τα συστήματα όσο και τους πολίτες αφού 

επιτρέπει την ύπαρξη υψηλών ποσοστών αναπλήρωσης (Τήνιος, 2013; Tinios, 2016). Η 

οικονομική βιωσιμότητα του συστήματος αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα για την 

διαμόρφωση του επιπέδου των παροχών. Όμως, αυτή εξαρτάται τόσο από την ικανότητα 

του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης να ανταποκρίνεται στα δημογραφικά δεδομένα 

όσο και από την γενικότερη οικονομική κατάσταση στην χώρα που καθορίζει το ύψος των 

κρατικών εσόδων διαμορφώνοντας ή περιορίζοντας την χρηματοδοτική δυνατότητα για 

την εφαρμογή κοινωνικής πολιτικής. Ένας ακόμα παράγοντας είναι η λειτουργική 

δυνατότητα και οι προτεραιότητες του συστήματος, το οποίο θα πρέπει να λειτουργεί προς 

όφελος του συνόλου και όχι για την εξυπηρέτηση επιμέρους συμφερόντων για πολιτικούς 

λόγους.  

Στο πλαίσιο αυτό και συγκρίνοντας τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα και τις 

υπόλοιπες Νοτιοευρωπαϊκές χώρες που βρίσκονται κάτω από δριμεία δημοσιονομική 

πίεση, μπορούμε να καταλήξουμε ότι έχουν εφαρμόσει μεγάλο αριθμό μεταρρυθμίσεων 

μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Η εστίαση κυρίως πραγματοποιείται στην επαύξηση του 

μίγματος πολιτικής, στην εξοικονόμηση πόρων και στην μείωση του κατακερματισμού 

των συστημάτων. Βέβαια, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι οι ρυθμοί εφαρμογής των 

συγκεκριμένων πολιτικών ήταν διαφορετικοί, με την Ελλάδα να είναι σε ένα ακόμα τομέα 

αρκετά πιο αργή στην υλοποίησή τους. Για παράδειγμα, η Ιταλία και η Ισπανία εφάρμοσαν 
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μεταρρυθμίσεις που έφεραν αποτελέσματα από άποψη βιωσιμότητας, ήδη από την 

δεκαετία του 1990 ενώ η Ελλάδα και η Πορτογαλία προχώρησαν σε εμβαλωματικές και 

εν πολλοίς περιστασιακές παρεμβάσεις κατά την ίδια περίοδο, με αποτέλεσμα να υποστούν 

τεράστιες πιέσεις και να εφαρμόσουν απότομες αναδιαρθρώσεις κατά την διάρκεια της 

οικονομικής κρίσης (Natali & Stamati, 2014). Μετά και την πιο πρόσφατη μεταρρύθμιση 

στην Ελλάδα, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι στις Νοτιοευρωπαϊκές χώρες 

παρατηρείται μια προσπάθεια να διαχωριστεί ο τομέας της βασικής προστασίας και αυτός 

της ανταποδοτικότητας, στον κρατικό πυλώνα. Στο πλαίσιο αυτό, οι συντάξεις με τα 

μεγαλύτερα επίπεδα μειώθηκαν περισσότερο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν 

πραγματοποιήθηκαν σημαντικές μειώσεις και στις μεσαίες και κατώτερες συντάξεις, ενώ 

αυστηροποιήθηκαν οι προϋποθέσεις για την συνταξιοδότηση (Herman, 2014; Natali & 

Stamati, 2014).  

Παρά τα τεράστια πλήγματα που έχει δεχθεί το ασφαλιστικό σύστημα στην Ελλάδα αλλά 

και στις υπόλοιπες Νοτιοευρωπαϊκές χώρες, από πλευράς πόρων και παροχών, τα δομικά 

προβλήματα φαίνεται ότι παραμένουν και σε ένα σημαντικό μέρος αποτελούν δυνητική 

απειλή για την κοινωνική ένταξη των εξαρτωμένων μελών της κοινωνίας από αυτά. Η 

αρνητική οικονομική κατάσταση που παραμένει και η έλλειψη πόρων απειλούν όλο το 

σύστημα κοινωνικής πρόνοιας και θέτουν σε αυτό τεράστιες πιέσεις. Ταυτόχρονα, η 

προώθηση των επαγγελματικών ταμείων, ως συμπληρωματική ασφάλιση, βρίσκεται στο 

χαμηλότερο επίπεδο πανευρωπαϊκά, με συνέπεια, οι αρνητικοί οικονομικοί ρυθμοί να 

οδηγούν στην μετατροπή των συνταξιοδοτικών παροχών σε απλές μορφές παροχής 

κοινωνικής πρόνοιας.  

Ο κίνδυνος από τις προαναφερθείσες μεταρρυθμίσεις που προσδοκούν στην αναδόμηση 

του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης είναι να καταλήξουν στην τελική αποδόμησή του. 

Το συστημικό μείγμα Bismark - Beveridge, με επιδείνωση των δομικών προβλημάτων που 

προαναφέρθηκαν, οδηγεί προς την υποπροστασία (στο ένα τμήμα του) όσους δεν δύνανται 

να ανταποκριθούν στην εξατομίκευση του ανταποδοτικού τμήματός του. Η διατήρηση και 

διόγκωση αυτής της απειλής παραπέμπει στο συμπέρασμα ότι η μονοδιάστατη εστίαση 

είτε στην ευρεία ιδιωτικοποίηση-εξατομίκευση των συστημάτων είτε στην πλήρη 

παραμονή κάτω από το κρατικό πλαίσιο, δεν διαμορφώνει τις απαραίτητες συνθήκες για 
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την εξυπηρέτηση των αρχών της κοινωνικής αλληλεγγύης και δεν εξυπηρετεί τον βασικό 

στόχο της κοινωνικής συνοχής και της ευημερίας για όλους, μέσω της υπέρβασης των 

κινδύνων. Στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες Νοτιοευρωπαϊκές χώρες, όπως αναφέρουν οι 

Natali και Stamati (2014), η απαραίτητη συμπληρωματικότητα μεταξύ των 

υποσυστημάτων, όπως η δημοσιονομική πολιτική, οι πολιτικές ασφάλισης, οι εργασιακές 

σχέσεις και η συμπληρωματική πρόνοια, στην ουσία δεν υφίσταται. Ταυτόχρονα, το 

στοιχείο που εν γένει ελλείπει από την ελληνική πολιτική είναι αυτό της συναίνεσης, το 

οποίο έχει οδηγήσει σε επιτυχημένες μεταρρυθμίσεις στους τομείς της οικονομίας αλλά 

και τις κοινωνικής πρόνοιας σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

συναίνεσης και διαλόγου για την μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος ώστε να 

ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις που θέτει η γήρανση του πληθυσμού, αποτελεί η 

Νορβηγία135 ενώ η Πορτογαλία, μια χώρα της Νότιας Ευρώπης που δεν έχει ξεπεράσει την 

οικονομική κρίση, έχει καταφέρει να επιδείξει θετικά βήματα στον οικονομικό τομέα 

ύστερα από συναίνεση για τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, τον τερματισμό των 

πελατειακών διευθετήσεων και την συνακόλουθη εξοικονόμηση δαπανών με το λιγότερο 

δυνατό κοινωνικό κόστος (Afonso, Zartaloudis, Papadopoulos, 2015). Συνεπώς, όπως 

αναφέρουν οι Barr και Diamond (2010), το βασικό ζήτημα είναι η ποιότητα 

διακυβέρνησης ως προς το συνταξιοδοτικό σύστημα και την διαχείρισή του, η οποία 

βελτιώνεται μέσω της ύπαρξης γόνιμου διαλόγου και συναίνεσης.  

Στην Ελλάδα αυτά τα στοιχεία ελλείπουν και απεναντίας, έχουν δώσει την θέση τους στον 

λαϊκισμό και την πόλωση ενώ η κακοδιαχείριση136, η σταδιακή αύξηση της εξάρτησης από 

                                                           
135 Αναφέρει χαρακτηριστικά στην εφημερίδα «Η Καθημερινή» (06/12/2015) ο Martin Andersen, σύμβουλος 

του  νορβηγικού οργανισμού γενικής ασφάλισης: «Όταν το 2006 αποφασίσθηκε να αλλάξουμε το σύστημα, 

δημιουργήθηκε μια διακομματική επιτροπή, με έναν εκπρόσωπο από κάθε ένα από τα 7 κόμματα, ακόμα και 

από το πιο μικρό. Πλάι στους εκπροσώπους των κομμάτων υπήρχαν ειδικοί για το σύστημα κοινωνικής 

ασφάλισης. Η επιτροπή θα έπρεπε να αποφασίσει τις γενικές γραμμές της μεταρρύθμισης χωρίς να μπει σε 

λεπτομέρειες. Αν δεν το κάναμε, η κάθε ομάδα πίεσης θα έκανε υπολογισμούς με βάση τα νούμερα που θα 

δίναμε στη δημοσιότητα και θα άρχιζε να πιέζει προς την κατεύθυνση να μη γίνει η μεταρρύθμιση». Γίνεται 

κατανοητή λοιπόν η σημασία της διαβούλευσης των εταίρων και η συναίνεση για την εφαρμογή των 

πολιτικών για το ασφαλιστικό σύστημα, ώστε να συνεχίσει να επιτελεί τον καθοριστικό κοινωνικό ρόλο του 

χωρίς να υπονομεύεται ταυτόχρονα η βιωσιμότητά του.  
136 Η διαχείριση των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων που αναφέρθηκε παραπάνω (υποκεφάλαιο 

3.4.2) αποτελεί το πιο γλαφυρό παράδειγμα κακοδιαχείρισης, καθώς αφενός χάθηκαν τεράστια ποσά από τα 

χαμηλά επιτόκια επί δεκαετίες και αφετέρου οι μετέπειτα δράσεις δεν απέτρεψαν την εξάρτηση από τον 

δανεισμό και τις κρατικές επιχορηγήσεις. Στην ουσία για πολλά χρόνια αντί η παραγωγική διαδικασία να 

αποτελεί τον βασικό χρηματοδότη της κοινωνικής ασφάλισης, τα ασφαλιστικά ταμεία με έμμεσο ή άμεσο 

τρόπο αποτέλεσαν τους χρηματοδότες ιδιωτικών πρωτοβουλιών μέσω του κράτους ή πιστωτικών ιδρυμάτων 



281 
 

τον δανεισμό και τις επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό και όχι από ίδια 

έσοδα, οδήγησε σε φτωχοποίηση και σε ασυνέπεια απέναντι στις θεμελιώδεις αξίες της 

κοινωνικής ασφάλισης. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιείται μια μονοδιάστατη προσπάθεια 

μεταρρύθμισης που επιρρίπτει όλο το βάρος στους πολίτες (συνταξιούχους και νυν 

εργαζομένους), εφαρμόζοντας μια αναδιανομή φτώχειας, που λόγω των οικονομικών 

δυσχερειών θα οδηγήσει σε δυσμενέστερα κοινωνικά αποτελέσματα. Ταυτόχρονα, όπως 

αποδείχθηκε, διατηρούνται σημαντικές διακρίσεις ανάμεσα σε παλαιούς και νέους 

συνταξιούχους, οι οποίες φανερώνουν μέρος των ανισοτήτων που παραμένουν στο 

ασφαλιστικό σύστημα. Ως εκ τούτου, το κράτος πρόνοιας εμφανίζεται ανίκανο να 

ανταποκριθεί στην έννοια της διαγενεακής αλληλεγγύης και της κοινωνικής ασφάλειας, 

καθώς η ασφάλιση απαξιώνεται, οι μεταβιβάσεις περιορίζονται και το σύστημα 

κοινωνικής προστασίας μετατρέπεται σε δομή φιλανθρωπίας με παροχές ελεημοσύνης. 

Στην ουσία, η αναγκαιότητα της αναμόρφωσης του συστήματος δεν συντελέστηκε σε 

καμία από τις προσπάθειες μεταρρύθμισης, καθώς παρότι παρουσιάστηκαν ως αλλαγές 

εξορθολογισμού του συστήματος, κατέληξαν σε ανορθολογικά αποτελέσματα, 

αδυνατώντας να αποδώσουν έμπρακτα την αλληλεγγύη σε ισότιμη βάση και με επαρκή 

διάσταση, ώστε να απελευθερώνουν τα άτομα από τους κινδύνους και όχι να τα καταστούν 

δέσμια της αδυσώπητης εστίασης στον οικονομισμό.  

Η επικράτηση του συγκεκριμένου ρεύματος, που έχει τις καταβολές του στην θεώρηση 

του Hayek, υποστηρίζει ότι το κράτος πρόνοιας διευρύνει την κρατική παρέμβαση και ως 

εκ τούτου βαραίνει δυσανάλογα τους θεσμούς, περιορίζει τις δυνάμεις της αγοράς και της 

ατομικής πρωτοβουλίας καλλιεργώντας ταυτόχρονα την παθητικότητα από πλευράς των 

πολιτών (Judt, 2012). Συνεπώς, σύμφωνα με αυτή την αντίληψη, συστήματα του κράτους 

πρόνοιας όπως η κοινωνική ασφάλιση πρέπει να περιοριστούν στο επίπεδο της παροχής 

των βασικών προστασιών, διότι η επέκτασή τους οδηγεί σε υπερβάλλουσες οικονομικές 

δυσχέρειες. Ως απόρροια όλων αυτών αναδεικνύεται η μεταφορά της ευθύνης για την 

προστασία στο άτομο, αποσπώντας στην ουσία την αρχή της ατομικής υπευθυνότητας από 

                                                           
και διαμόρφωσαν μια ιδιότυπη αναπαραγωγή με σαθρές βάσεις που τελικώς οδήγησε στην αυτοακύρωση 

του συστήματος. Για παράδειγμα ο δανεισμός πραγματοποιούνταν με πολύ μεγαλύτερο επιτόκιο από αυτό 

των αποθεματικών, με συνέπεια την αλόγιστη χρέωση εις βάρος του δημόσιου συμφέροντος. Ταυτόχρονα, 

το PSI μείωσε δραστικά τα διαθέσιμα ποσά των ασφαλιστικών ταμείων (13,4 δις ευρώ κατά την Τράπεζα 

της Ελλάδος), μειώνοντας τις ευχέρειες για αντιμετώπιση των αυξανόμενων χρηματοδοτικών αναγκών.  
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την αρχή της αλληλεγγύης, που μετά την Γαλλική επανάσταση αποτέλεσαν τους πυλώνες 

για την κατασκευή του κράτους πρόνοιας που θα αντιμετώπιζε τους νέους κοινωνικούς 

κινδύνους και θα μετρίαζε την αβεβαιότητα. Όπως αναφέρει ο Rosanvallon (2003), η 

ασφάλιση αποτέλεσε σε σημαντικό βαθμό έναν μηχανισμό κοινωνικοποίησης της 

υπευθυνότητας, που αναπληρώνει το εισόδημα, παρέχει δηλαδή αλληλεγγύη και ως εκ 

τούτου οδηγεί στην κοινωνική ευημερία το σύνολο των πολιτών, μειώνοντας τις 

ανισότητες και καταπολεμώντας τα κοινωνικά προβλήματα, όπως η φτώχεια. Η 

προϋπόθεση γι’ αυτό το μοντέλο είναι η ύπαρξη ενός περιεκτικού κράτους πρόνοιας το 

οποίο, μέσω της κοινωνικής ασφάλισης, θα δημιουργεί μια ασφαλή κοινωνία μακριά από 

την αβεβαιότητα. Παρά τον κατακερματισμό των κινδύνων μετά την δεκαετία του 1970, η 

κοινωνική ασφάλιση δέχθηκε πλήγματα για την καθολικότητά της και τις αυξημένες 

δαπάνες της και πολύ λιγότερο για την αναδιαμόρφωσή της σε ένα πλαίσιο που θα 

συνδυάζει την αποτελεσματικότητα απέναντι στους νέους κινδύνους με τα δικαιώματα που 

εδράζονται στην έννοια της κοινωνικής αλληλεγγύης. Στην Ελλάδα, τα δομικά 

προβλήματα επέτειναν τα επιχειρήματα της πρώτης μορφής, καθώς η χαμηλής ποιότητας 

διακυβέρνηση επέτρεψε την θέαση του κράτους πρόνοιας ως τον μεγάλο εχθρό που 

λειτουργεί ανασχετικά προς το άτομο. Εντούτοις, είναι διαφορετική η επικέντρωση στην 

δημιουργία ενός συστήματος που θα είναι ικανό να αντιμετωπίζει τις διαφορετικές ανάγκες 

που έχουν προκύψει αλλά θα έχει καθολική υπόσταση, και εντελώς διαφορετική η εστίαση 

αμιγώς στον περιορισμό των δαπανών και στην δημιουργία μιας μορφής ασφάλισης που 

θα ομοιάζει με φιλανθρωπία και όχι με δικαίωμα που λειτουργεί ως μηχανισμός αποτροπής 

διακρίσεων. Η τάση που περιγράφηκε όμως στο συγκεκριμένο κεφάλαιο αναδεικνύει την 

αδυναμία επαναθεμελίωσης της αλληλεγγύης ως δικαίωμα και την αντικατάστασή της από 

μια επιλεκτικότητα που επιτρέπει την φτωχοποίηση, με συνέπεια την σύσταση μιας 

πραγματικής απομάκρυνσης από την δημοκρατική κοινωνία της συμπερίληψης και της 

ευημερίας. Ταυτόχρονα, ενέχει και μια εγγενή αντινομία. Στην προσπάθειά της να 

εξυπηρετήσει την ατομική πρωτοβουλία, αποσυνδέοντας την ατομική υπευθυνότητα από 

την αλληλεγγύη, καταλήγει να ακυρώνει την ατομικότητα για την πλειοψηφία, διότι αυτή 

δύναται να προωθηθεί μόνο από λίγους, οι οποίοι έχουν τους οικονομικούς πόρους να 

στηρίξουν την ατομική τους ευημερία και εξέλιξη.  
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3.3. Η κρίση στον τομέα της υγείας στην Ελλάδα υπό συγκριτικό πρίσμα 

 

3.3.1. Το δικαίωμα στην υγεία, η θεσμική του έκφραση και οι επίκαιρες προκλήσεις 

 

Η υγεία αποτελεί ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου, καθώς συνδέεται 

απαρέγκλιτα με την προστασία της ζωής του137. Ο ρόλος του κράτους κρίνεται 

καθοριστικός στην προαγωγή και προστασία της υγείας. Η διασφάλιση της προστασίας 

της υγείας των πολιτών στην Ευρώπη πραγματοποιείται είτε μέσω των Εθνικών 

Συστημάτων Υγείας, είτε μέσω των παροχών-επιδομάτων των συστημάτων κοινωνικής 

ασφάλισης, είτε μέσω ενός μείγματος των δύο μορφών συστήματος παροχής προστασίας 

υγείας, με απώτερο στόχο την διασφάλιση του συνόλου της κοινωνίας από τους σχετικούς 

κινδύνους. Η κοινωνική ασφάλιση αποτελεί τον θεσμό που παρέχει το δίχτυ προστασίας 

για την κάλυψη των πολιτών από τα προβλήματα υγείας παρέχοντας την δυνατότητα 

πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας σε όλους τους ασφαλισμένους πολίτες138.  

Το ζήτημα της προαγωγής της υγείας εκτείνεται σε κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό 

επίπεδο και οι πολλαπλές λειτουργίες που έχουν υιοθετηθεί περιλαμβάνουν ατομικούς 

θεσμικούς και οργανωτικούς δρώντες. Οι κρατικές υπηρεσίες και τα θεσμικά 

κατασκευάσματα αποτελούν τους βασικούς παράγοντες που αλληλοεπιδρούν με τον 

ιδιωτικό τομέα τόσο από πλευράς φαρμακευτικών εταιριών όσο και από πλευράς ιατρών, 

νοσοκομείων και μορφών ιδιωτικής ασφάλισης, καθώς επίσης και με τους θεσμούς της 

κοινωνίας των πολιτών (Freeman & Rothgang, 2010). Σε κάθε περίπτωση όμως, ο ρόλος 

του κράτους είναι καθοριστικός και κυρίαρχος ως προς την προστασία της υγείας, καθώς 

συνιστά τον μηχανισμό που δυνητικά δημιουργεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την 

διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στο αγαθό της υγείας, ώστε κάθε πολίτης αφενός να 

απολαμβάνει την ασφάλεια από τον κίνδυνο και αφετέρου να βελτιώνονται ποιοτικά οι 

                                                           
137 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Διακήρυξη της Alma Ata διασφάλισε την ζωτικότητα του αγαθού της υγείας 

ως κύριου κοινωνικού στόχου που συνδιαμορφώνεται με την ενεργοποίηση και άλλων κοινωνικών και 

οικονομικών δράσεων (WHO, 1978). 
138 Μέρος της χρηματοδότησης των δαπανών υγείας πραγματοποιείται απευθείας από τον κρατικό 

προϋπολογισμό για την χρηματοδότηση των λειτουργικών δαπανών του συστήματος υγείας αλλά και των 

μισθών του προσωπικού. Οι εισφορές προς τα ασφαλιστικά συστήματα των εργοδοτών και των εργαζομένων 

προορίζονται για τις δαπάνες υγείας των ασφαλισμένων και διακρίνονται από τις άμεσες δαπάνες υγείας που 

προέρχονται από τον προϋπολογισμό.  
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υπηρεσίες υγείας, διασφαλίζοντας την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και δημιουργώντας 

ποιοτικότερες συνθήκες διαβίωσης. Με αυτόν τον τρόπο, διευρύνονται οι προοπτικές για 

την επίτευξη κοινωνικής ευημερίας.  

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ανάλυση των συστημάτων και των σχετικών πολιτικών 

υγείας συνήθως προβαίνει στον διαχωρισμό ανάμεσα στους εξής πυλώνες: τα Εθνικά 

Συστήμα Υγείας (τα νοσοκομεία είναι κρατικά και η χρηματοδότηση παρέχεται από τον 

κρατικό προϋπολογισμό), τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης (η υγειονομική περίθαλψη 

μπορεί να αποδίδεται από νοσοκομεία που ανήκουν στην τοπική αυτοδιοίκηση, μη-

κυβερνητικές οργανώσεις, ιδιώτες κτλ. και χρηματοδοτούνται από τα ασφαλιστικά ταμεία 

οποιασδήποτε μορφής) και τα ιδιωτικά συστήματα (ιδιωτικά νοσοκομεία και ιδιώτες 

γιατροί που αμείβονται άμεσα από τους πελάτες ή από ιδιωτικά ασφαλιστικά σχήματα). 

Εντούτοις, ο διαχωρισμός αυτός δεν εκφράζει μια στενή μορφή, καθώς τα διαφορετικά 

συστήματα υγείας σε αρκετές περιπτώσεις συνυπάρχουν, συγκροτώντας ένα ιδιότυπο 

μείγμα. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι ο πρώτος πυλώνας κυριαρχεί στη Βόρεια 

(Σκανδιναβικές χώρες και Μεγάλη Βρετανία) και στη Νότια Ευρώπη, ενώ ο δεύτερος 

πυλώνας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και ο τρίτος – παρά τις εγγενείς 

ιδιαιτερότητες λόγω των πολλαπλών υποσυστημάτων - στις ΗΠΑ139.      

Ο στόχος της προστασίας όλων των πολιτών από τους κινδύνους για την υγεία τους, που 

απειλούν την ποιότητα της ζωής ή και την ίδια την ζωή τους, αποτελεί μια βασική 

παράμετρο της έννοιας της κοινωνικής αλληλεγγύης, καθώς προάγει την καθολική 

δυνατότητα απόλαυσης του δικαιώματος ανεξαρτήτως εισοδηματικής κατάστασης. Τα 

τελευταία χρόνια όμως, οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα κοινωνικά κράτη 

έχουν οδηγήσει σε περιορισμό της χρηματοδότησης για τις υπηρεσίες και την ασφάλιση 

ασθενείας. Ειδικότερα, τα κράτη της Νότιας Ευρώπης αντιμετώπιζαν περισσότερα 

λειτουργικά προβλήματα ήδη πριν από την οικονομική κρίση ενώ με τα μέτρα λιτότητας 

                                                           
139 Για κάποιους (Freeman & Rothgang, 2010) οι ΗΠΑ αποτελούν μια ξεχωριστή περίπτωση που δεν ανήκει 

σε κανένα από τα αναφερθέντα μοντέλα καθώς παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις, καθώς 

συγκροτούνται από διαφορετικά συστήματα παροχής φροντίδας υγείας, οι περισσότεροι πολίτες είναι 

ασφαλισμένοι σε ιδιωτικά ασφαλιστικά σχήματα, τα νοσοκομεία είναι ιδιωτικού χαρακτήρα ή ανήκουν σε 

μη-κυβερνητικές οργανώσεις αλλά οι κρατικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι υψηλότερες σε σύγκριση 

με κάποιες ευρωπαϊκές χώρες. 
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που αναγκάστηκαν να λάβουν τα προβλήματα αυτά διογκώθηκαν140. Το αποτέλεσμα των 

περιοριστικών πολιτικών ήταν η αμφισβήτηση της ουσίας του ίδιου του δικαιώματος στην 

υγεία που αποτελεί μια θεμελιώδη συνισταμένη του σύγχρονου κράτους που σκοπό έχει 

την συνεχή βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την προαγωγή της ανθρώπινης 

αξιοπρέπειας σε κύριο πρόταγμα των εφαρμοζόμενων κοινωνικών πολιτικών. 

Είναι γεγονός ότι η απώλεια της εργασίας, που αποτελεί μια από τις κύριες συνέπειες της 

οικονομικής κρίσης, έχει αποδειχθεί ότι επιδρά αρνητικά στην ψυχική και σωματική υγεία. 

Ταυτόχρονα όμως, η επισφαλής εργασία, που όπως αποδείχθηκε σε προηγούμενο 

κεφάλαιο, αυξάνεται δραματικά στις Νοτιοευρωπαϊκές χώρες και ιδίως στην Ελλάδα, 

συνιστά έναν σημαντικό παράγοντα που επιδρά αρνητικά στην υγεία των ατόμων. Τόσο η 

ανεργία όσο και η εργασιακή επισφάλεια, όπως αποδεικνύεται από διάφορες μελέτες που 

διενεργήθηκαν αρκετά χρόνια πριν, οδηγούν στην φτωχοποίηση, στην δημιουργία 

ανισοτήτων, στην εκδήλωση άγχους και συνακόλουθα στην υιοθέτηση συμπεριφορών που 

επιτείνουν τα προβλήματα υγείας, όπως το κάπνισμα, τα ναρκωτικά και το αλκοόλ, στην 

μείωση της ευεξίας και στην συχνότερη εκδήλωση ψυχικών διαταραχών (Johonda, 1982; 

Τούντας, 2004). Συνακόλουθα, αναδεικνύεται ότι οι κοινωνικοί παράγοντες, όπως η 

ανεργία και ο κοινωνικός αποκλεισμός, αποτελούν καθοριστικά στοιχεία για την υγεία των 

πολιτών ενώ όπως αναφέρει ο Marmot (2005), η εστίαση στην άμεση αντιμετώπιση των 

προβλημάτων υγείας είναι επιτακτική όμως αν δεν βελτιωθούν οι κοινωνικοί παράγοντες 

που επηρεάζουν την υγεία τότε δεν είναι εύκολη η αντιστροφή των αρνητικών δεικτών της 

υγείας των πολιτών, καθώς και η μείωση των ανισοτήτων. Η ευρύτερη προώθηση της 

κοινωνικής πολιτικής και η επαναφορά της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης είναι 

υψίστης σημασίας για τον σκοπό της μείωσης των ανισοτήτων στην υγεία. Είναι γεγονός 

ότι αναδεικνύεται μια συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων υγείας των πολιτών και των 

κοινωνικο-οικονομικών συνθηκών, με την θετική κρατική δράση για την διαμόρφωση των 

                                                           
140 Για παράδειγμα, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ (OECD, 2006), το 1970 η Ελλάδα είχε την χαμηλότερη αναλογία 

χρηματοδότησης για την υγεία ανά 1000 κατοίκους ανάμεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ. Το στοιχείο αυτό 

αναδεικνύει τις ελλείψεις αλλά και την καθυστερημένη δημιουργία του συστήματος που εν συνεχεία, παρότι 

συγκροτήθηκε για να καλύψει με καθολικό τρόπο τις ανάγκες, κατέστη στην ουσία αναποτελεσματικό και 

δυσλειτουργικό. 
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απαραίτητων κοινωνικών προϋποθέσεων, να λειτουργεί ως κινητήριος μοχλός για την 

βελτίωση των επιπέδων υγείας141. 

Συνεπώς, το ζήτημα που βρίσκεται σε διαρκή διαβούλευση και συνιστά στην ουσία ένα 

ευρύτερο πρόβλημα για το σύνολο των υπηρεσιών και των παροχών του κράτους 

πρόνοιας, είναι το εύρος των κοινωνικών επιπτώσεων του περιορισμού της κρατικής 

παρέμβασης-συμμετοχής στα συστήματα υγείας και της συνακόλουθης προώθησης - με 

άμεσο ή έμμεσο τρόπο - της ιδιωτικοποίησης της υγείας, αντιβαίνοντας στην ουσία τις 

θεμελιώδεις προοπτικές του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου. Όπως αναδεικνύεται 

από τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, μετά την δεκαετία του 1990 παρατηρείται σε όλες τις χώρες 

του ΟΟΣΑ η τάση της ιδιωτικοποίησης μέρους των παροχών και των υπηρεσιών υγείας 

(Schmid & Wendt, 2010), και όπως τονίζει κριτικά ο Abel-Smith (1994), η πλήρης 

προσχώρηση της προαγωγής της υγείας στις δυνάμεις της αγοράς κινδυνεύει να 

δημιουργήσει ευρείες ανισότητες και στην ουσία να μετατρέψει τα συστήματα υγείας σε 

επιχειρήσεις που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες του πληθυσμού αφού στοχεύουν σε 

αυτό καθ’ εαυτό το κέρδος.  

Η μορφή της παραπάνω τάσης μπορεί να έχει άμεσο τρόπο, ήτοι να συνιστά λειτουργική 

ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών υγείας που μέχρι πρότινος παρέχονταν από δημόσιους φορείς 

ενώ μετέπειτα μεταβιβάζονται στον ιδιωτικό τομέα. Από την άλλη πλευρά, ο έμμεσος 

τρόπος συνιστά την μεγαλύτερη συμμετοχή – τυπική και άτυπη - σε επίπεδο δαπανών από 

τους ιδιώτες για υπηρεσίες υγείας που παράλληλα παρέχονται από τον δημόσιο τομέα. Η 

μεταβίβαση αυτή μπορεί να πραγματοποιείται λόγω εγγενών δυσλειτουργιών και κενών 

του συστήματος, όπως η ύπαρξη μεγάλων λιστών αναμονής, η έλλειψη υγειονομικής 

κάλυψης, η εκτεταμένη παραοικονομία, τα υψηλά επίπεδα φαρμακευτικής δαπάνης που 

μπορεί να προέρχεται από τα αυξημένα επίπεδα συνταγογράφησης, καθώς και η αύξηση 

της συμμετοχής-δαπάνης του ασθενή (ατομική-ιδιωτική δαπάνη).    

 

                                                           
141 Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτύπωσης της εν λόγω συσχέτισης θα μπορούσαμε να αναφέρουμε την 

Σουηδία, όπου η στρατηγική για την προώθηση της δημόσιας υγείας αναφέρεται ξεκάθαρα στην στόχευση 

της ικανοποίησης των κοινωνικών παραγόντων που θα διαμορφώσουν υψηλά επίπεδα καλής υγείας για το 

σύνολο του πληθυσμού (Hogstedt et al. 2004).  
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3.3.2. Η πολιτική υγείας στην Ελλάδα σε κρίση: Υφιστάμενες δυσλειτουργίες, δομικές 

μεταρρυθμίσεις και περιστολή δαπανών. Προς μια μεταβίβαση της ευθύνης στο άτομο;  

 

To ελληνικό σύστημα υγείας, ως προς τις δαπάνες, συνδυάζει τον πυλώνα του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας που χρηματοδοτείται από την γενική φορολογία και τον πυλώνα του 

ασφαλιστικού συστήματος που καλύπτει τους ασφαλισμένους πολίτες (εργοδότες και 

εργαζόμενους). Ο καθολικός του χαρακτήρας αποτέλεσε έναν από τους θεμελιώδεις 

στόχους του, στην πράξη όμως δεν πραγματοποιήθηκε σε ολοκληρωμένο στάδιο, καθώς η 

ολοκληρωμένη παροχή φροντίδας υγείας συνδέεται άρρηκτα με την ύπαρξη ασφάλισης 

ασθενείας που δεν έχει απαραίτητα καθολικό χαρακτήρα. Ταυτόχρονα, η καθυστέρηση και 

η αναβλητικότητα εφαρμογής πολιτικών ελέγχου του κόστους και πραγματικής απόδοσης 

κάλυψης-προστασίας υγείας επιβάρυνε και συνεχίζει με πιο έντονο ρυθμό να επιβαρύνει 

τα άτομα αμφισβητώντας την σκοπιμότητα της δημόσιας δαπάνης για την υγεία.  

Η μείωση των κρατικών εσόδων που επέφερε η οικονομική κρίση και η ταυτόχρονη 

μείωση των εισφορών, λόγω του περιορισμού των εισοδημάτων και των επιπέδων της 

απασχόλησης, στις οποίες βασίζεται σε ένα σημαντικό μέρος το σύστημα υγείας για την 

χρηματοδότηση των παροχών και των υπηρεσιών υγείας, δυσχέραναν την εξεύρεση 

χρηματοδότησης του συγκεκριμένου τομέα που είναι απαραίτητη ώστε να ανταπεξέλθει 

στις αυξανόμενες ανάγκες. Την ίδια στιγμή, όπως αναδείχθηκε και σε προηγούμενα 

κεφάλαια, η αύξηση της ζήτησης για κοινωνικές παροχές, όπως είναι το επίδομα ανεργίας, 

δημιουργεί πιέσεις στα δημόσια οικονομικά. Ως εκ τούτου και κάτω από την εξωγενή 

πίεση που ασκήθηκε λόγω των μνημονίων, χώρες όπως η Ελλάδα προχώρησαν σε 

περιορισμό της κρατικής χρηματοδότησης και συνακόλουθα της χρηματοδότησης για την 

υγεία, μειώνοντας και τις προοπτικές πρόσβασης στις υπηρεσίες, στις παροχές, στα 

ευρείας χρήσης φάρμακα, καθώς και το επίπεδο ανταπόκρισης στις ανάγκες υγείας 

(Kalafati, 2012; Karamanoli, 2012; Karatzanis et al., 2012; Kentikelenis et al., 2011; 

Tsiligianni, 2013; Tsiligianni et al., 2014; Vandoros et al., 2013; Zavras et al., 2016). Θα 

πρέπει να τονιστεί ότι τα προβλήματα αυτά είναι περισσότερο εμφανή στις πιο ευάλωτες 

κοινωνικές ομάδες ενώ η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας έχει καταστεί περισσότερο 

δυσχερής σε αγροτικές περιοχές όπου ο πληθυσμός απαρτίζεται κυρίως από ηλικιωμένους 

(Tsiligianni et al., 2014; Vandoros et al., 2013; Zavras et al., 2012).  
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Σύμφωνα με αρκετές μελέτες (Eurofound, 2014; Hou et al., 2013), η κρίση επιδεινώνει την 

πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας τόσο λόγω των μειώσεων στην κρατική χρηματοδότηση 

όσο και λόγω της μείωσης των εισοδημάτων των πολιτών εξ αιτίας της ανεργίας, της 

ποσοστιαίας αύξησης των φόρων και της μείωσης του πραγματικού εισοδήματος. Η 

Ελλάδα αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση εκδήλωσης αυτών των φαινομένων, καθώς 

όχι μόνο συντελέστηκαν οι συγκεκριμένες περικοπές αλλά η ταυτόχρονη συνύπαρξη των 

δομικών δυσλειτουργιών που εκτινάσσουν την αναγκαιότητα των ιδιωτικών δαπανών, 

δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την πρόσβαση και την απόλαυση του αγαθού της 

προστασίας της υγείας. Η απώλεια της απασχόλησης και οι παράγοντες που επιτείνουν την 

κοινωνική ανασφάλεια είναι συνυφασμένοι με την κατάρρευση των επιπέδων της υγείας 

και ειδικότερα του ψυχικού πυλώνα (Eurofound, 2014). Ταυτόχρονα, η μη ικανοποίηση 

των αναγκών για υγειονομική περίθαλψη σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να μην έχει 

άμεσες και ορατές επιπτώσεις στην κατάσταση της υγείας των ατόμων ενώ σε κάποιες 

άλλες μπορεί να επιδρά σε μακροπρόθεσμη βάση, με σαφή αρνητικά αποτελέσματα στο 

επίπεδο της υγείας.  

Για τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς η πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας 

συνιστά έναν από τους θεμελιώδεις τομείς κοινωνικής προστασίας και συμβάλλει στην 

κοινωνική ενσωμάτωση των πολιτών (European Commission, 2009; 2010e; Council of the 

European Union, 2011) ενώ αποτελεί ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης μετά την κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

(European Commission, 2013b) και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (European Parliament, 

2013) αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι η προστασία της υγείας αποτελεί βασικό συντελεστή 

για την διατήρηση ενός παραγωγικού εργατικού δυναμικού ενώ δυνητικά αποτρέπει την 

εκδήλωση μακροχρόνιων προβλημάτων υγείας. Παρά βέβαια τις παραπάνω διακηρύξεις, 

η εφαρμογή της πολιτικής υγείας εναπόκειται στα κράτη μέλη, όπως και το σύνολο των 

πολιτικών του κράτους πρόνοιας. Εντούτοις, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα κράτη-μέλη 

της περιφέρειας, όπως η Ελλάδα, δέχθηκαν εξωτερικές πιέσεις για την εφαρμογή 

συγκεκριμένων πολιτικών στους τομείς του κράτους πρόνοιας, οι οποίες οδήγησαν σε 

περιορισμούς στην χρηματοδότηση, την κάλυψη και την πρόσβαση σε αυτούς. Δηλαδή, 

παρά το γεγονός ότι εναπόκειται στα κράτη μέλη η εφαρμογή πολιτικών όπως στον τομέα 

της υγείας, η εξωτερική παρέμβαση συντελέστηκε μέσω της εφαρμογής των μνημονίων 
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δημοσιονομικής προσαρμογής, τα οποία δίνουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις πολιτικής, 

περιοριστικού χαρακτήρα142. 

Σε όλες τις Nοτιοευρωπαϊκές χώρες, όπως και στην Ελλάδα, παρότι η δημιουργία ενιαίων, 

οργανωμένων και περιεκτικών Εθνικών Συστημάτων Υγείας καθυστέρησε σε σύγκριση με 

τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, εντούτοις ο καθολικός χαρακτήρας που έλαβαν 

υποδηλώνει την πρόθεση για την απόδοση υπηρεσιών και παροχών υγείας που θα 

διασφαλίζουν την αξιοπρεπή διαβίωση των πολιτών και την αντιμετώπιση των κινδύνων 

υγείας με άμεσο και ισότιμο τρόπο. Στην Ελλάδα, καθώς και σε Ισπανία και Πορτογαλία, 

η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου Εθνικού Συστήματος Υγείας πραγματοποιήθηκε κατά 

την δεκαετία του 1980 αναδεικνύοντας την καθολική προαγωγή και προστασία της υγείας 

σε κοινωνικό αγαθό, καθώς κατά τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες ο χαρακτήρας της 

δημόσιας προαγωγής της υγείας είχε κατακερματισμένο, άνισο, εμβαλωματικό και 

περιορισμένο χαρακτήρα143. Βέβαια, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τα δομικά 

προβλήματα του ελληνικού συστήματος υγείας που συστάθηκε μεταπολιτευτικά ήταν 

εκτεταμένα ήδη από τις δεκαετίες πριν το ξέσπασμα της πρόσφατης οικονομικής κρίσης, 

ως προέκταση των ανισορροπιών, των εν γένει στρεβλώσεων και των δυσλειτουργιών στο 

κράτος πρόνοιας και στην δημόσια διοίκηση (Ferrera, 2010).  

Αρκετές μελέτες (Davaki & Mossialos, 2005; Economou, 2010) παρατηρούσαν ότι πριν 

από την κρίση το σύστημα υγείας στην Ελλάδα αντιμετώπιζε οργανωτικές και οικονομικές 

δυσλειτουργίες. Κάποια από τα πιο σημαντικά προβλήματα που ενυπήρχαν ήταν η έλλειψη 

πληροφόρησης των διοικητικών υπηρεσιών και η στελέχωσή τους με ανειδίκευτο 

προσωπικό, ο διοικητικός συγκεντρωτισμός, η άνιση και στρεβλή κατανομή και απόδοση 

                                                           
142 Συγκεκριμένα, η Τρόικα απαίτησε από την Ελληνική κυβέρνηση την μείωση της κρατικής 

χρηματοδότησης για την υγεία στο 6% του ΑΕΠ, μέσω της μείωσης της φαρμακευτικής δαπάνης, του 

προσωπικού και σε συγκεκριμένες αλλαγές στον τρόπο παροχής των υπηρεσιών υγείας. Ο αρχικός στόχος 

της Τρόικα ήταν η μείωση κατά 25% της δαπάνης στις παροχές και τις υπηρεσίες υγείας, η μείωση κατά 

50% του κόστους του προσωπικού και του ασφαλιστικού συστήματος, η μείωση κατά 25% των 

συμβεβλημένων ιατρών με τα ασφαλιστικά ταμεία, η εξοικονόμηση 30% λιγότερων δαπανών από τις 

εξωνοσοκομειακές δαπάνες, 15% από τις νοσοκομειακές δαπάνες και η μείωση κατά 25% των δαπανών για 

τους μισθούς των ιατρών (Economou, 2012; Fahy, 2012; Karanikolos et al. 2013). Συνεπώς, γίνεται 

κατανοητό ότι τα προτεινόμενα μέτρα είχαν εξ’ αρχής περιοριστικό χαρακτήρα διότι σκόπευαν στην μείωση 

των δημοσίων δαπανών, ανεξαρτήτως του σαφέστατα αρνητικού κοινωνικού αντίκτυπου που δημιούργησαν.  
143 Ενδεικτικά, για μια αναλυτική παρουσίαση των περιορισμένων και ημιτελών παρεμβάσεων στην Ελλάδα 

μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και μέχρι την αποκατάσταση της δημοκρατίας βλέπε: Βενιέρης (1997; 

2003).  
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των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό 

επίπεδο, οι ανισότητες στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας που μεταφράζονταν σε 

υψηλές ατομικές-ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία, η έλλειψη ή η μη χρησιμοποίηση των 

δεδομένων από την διάγνωση αναγκών που θα διαμόρφωνε και την προτεραιοποίηση των 

παρεμβάσεων, η καθυστέρηση εισαγωγής νέων τεχνολογιών ως προς την οργάνωση και 

διαχείριση των υπηρεσιών υγείας και πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και η μείωση της 

χρηματοδότησης. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι κάποιες από αυτές τις δυσλειτουργίες 

προέρχονται από τον κατακερματισμό του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, που ήδη 

αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, ο οποίος είχε ως συνέπεια την ύπαρξη πολλών 

διαφορετικών διοικητικών δομών και παρόχων ασφάλισης υγείας, με αποτέλεσμα τον 

κατακερματισμό της κάλυψης, της χρηματοδότησης και της εισφοροδοσίας. Ως εκ τούτου, 

οι ανισότητες σε επίπεδο παροχής διατηρούνταν, οι δυσλειτουργίες αυξάνονταν και τα 

ελλείμματα διογκώνονταν, ενώ την ίδια στιγμή η αποτελεσματικότητα αντιμετώπισης των 

κινδύνων δεν ήταν ικανοποιητική. Ο υπανάπτυκτος τρόπος παροχής δημόσιας 

νοσοκομειακής κάλυψης στα αστικά κέντρα και η ελλιπής πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας 

διατήρησαν τα κενά κάλυψης και σε συνδυασμό με τα συντεχνιακά συμφέροντα που 

ευδοκιμούσαν και τις ανεξέλεγκτες διοικητικές διαδικασίες, αμφισβήτησαν τόσο την 

αποτελεσματικότητα όσο και την αξιοπιστία του συστήματος (Βενιέρης, 2003).  

Οι όποιες μεταρρυθμίσεις εφαρμόστηκαν μετά την δεκαετία του 1990 δεν οδήγησαν στην 

αποτελεσματική αντιμετώπιση της διαρκούς αύξησης των δαπανών και στην βελτίωση της 

λειτουργικότητας του συστήματος. Κάποιες μεταρρυθμίσεις προτάθηκαν αλλά εντέλει δεν 

εφαρμόστηκαν, κυρίως λόγω της έλλειψης πολιτικής βούλησης και αποφασιστικότητας 

για την αντιμετώπιση των συντεχνιακών συμφερόντων που αποτελούσαν τροχοπέδη διότι 

θίγονταν τα προνόμιά τους144. Συγκεκριμένα, στις αρχές της δεκαετίας του 1990 η 

χρηματοδότηση της δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας-νοσοκομειακής περίθαλψης 

εναποτέθηκε στα ασφαλιστικά ταμεία, με αποτέλεσμα την αύξηση του νοσοκομειακού 

κόστους και συνακόλουθα των ελλειμμάτων των νοσοκομείων ενώ ώθησε την διεύρυνση 

του αριθμού των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, με απώτερη συνέπεια την αύξηση των 

                                                           
144 Ένα τέτοιο παράδειγμα ολιγωρίας αποτελεί η πρόταση μεταρρύθμισης την περίοδο 1993-1997 που 

τελικώς δεν υλοποιήθηκε. Ενδεικτικά βλέπε: Abel-Smith, κ.ά., 1994; Abel-Smith, 1995; Βενιέρης, 1995; 

2003. 
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ιδιωτικών δαπανών. Εν συνεχεία, ούτε οι μεταρρυθμίσεις του 1997 και του 2000, λόγω 

του εμβαλωματικού τους χαρακτήρα, οδήγησαν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων 

χρηματοδοτικής διαχείρισης, μέσω της σύστασης ενιαίου φορέα, και στην προώθηση της 

πρωτοβάθμιας φροντίδας, μέσω της πρόσληψης περισσότερων γενικών ιατρών για την 

ενίσχυση του θεσμού του «οικογενειακού γιατρού». Συνέπεια όλων των παραπάνω ήταν η 

ανορθολογική – με βάση το συλλογικό συμφέρον - διάθεση των πόρων, η μείωση της 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και η προώθηση της ιδιωτικής δαπάνης για την 

υγεία (Βενιέρης, 2003; Liaropoulos, 1995).  

Επομένως, καθίσταται έκδηλο ότι σημαντικά οικονομικά και οργανωτικά-λειτουργικά 

προβλήματα προϋπήρχαν της κρίσης στο σύστημα υγείας όμως, όπως θα αναλυθεί 

παρακάτω, διογκώθηκαν κατά τη διάρκειά της με αποτέλεσμα την περαιτέρω 

αμφισβήτηση του καθολικού χαρακτήρα του δικαιώματος στην υγεία. Είναι γεγονός ότι οι 

δημόσιες δαπάνες υγείας διέγραφαν αυξητική τάση ήδη πριν από το ξέσπασμα της κρίσης, 

όμως η ταυτόχρονη διατήρηση και αύξηση των υψηλών επιπέδων των ιδιωτικών δαπανών 

μετά την κρίση, σε συνδυασμό με την αύξηση των ποσοστών μη κάλυψης αναγκών υγείας 

(βλέπε διαγράμματα  49-50), ιδιαιτέρως για τα χαμηλότερα κοινωνικο-οικονομικά 

στρώματα (βλέπε διάγραμμα 51), υποδηλώνει τόσο την στρεβλή δομή του συστήματος 

όσο και την έλλειψη συνεκτικής αντιμετώπισης των κοινωνικών προβλημάτων και των 

αναγκών που αποτελούν πάγια προτεραιότητα του κράτους πρόνοιας, ώστε να 

διασφαλιστεί τόσο η ανθρώπινη αξιοπρέπεια όσο και η βελτίωση των επιπέδων διαβίωσης 

και ευημερίας. Η αυξητική τάση των ιδιωτικών δαπανών εν μέσω κρίσης και περιορισμού 

όλων των άλλων κατηγοριών ιδιωτικών δαπανών, αποδεικνύει ότι η κατεύθυνση της 

πολιτικής υγείας προσανατολίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην επίδοση μεγαλύτερης 

ευθύνης στο άτομο για την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών του, ήτοι μια τάση 

προσανατολισμένη στην έμμεση ιδιωτικοποίηση της λειτουργίας του συστήματος.  

Την ίδια στιγμή όμως οι αυξανόμενες ανάγκες που παραμένουν ακάλυπτες συνιστούν την 

αποτύπωση της διεύρυνσης των κενών που δημιουργεί ο περιορισμός της κρατικής 

παρέμβασης στον βωμό της δημοσιονομικής προσαρμογής. Είναι φανερό ότι 

πραγματοποιήθηκε μια σημαντική αύξηση της ζήτησης για τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας 

αφενός λόγω του ότι δεν υφίσταται η πρότερη οικονομική δυνατότητα για προσφυγή σε 
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ιδιωτικού χαρακτήρα υπηρεσίες και αφετέρου διότι τα προβλήματα υγείας, όπως θα 

αναλυθεί παρακάτω, αυξήθηκαν σημαντικά. Συγκεκριμένα, από το ξεκίνημα της κρίσης 

παρατηρείται αύξηση των ασθενών που χρησιμοποιούν τα δημόσια νοσοκομεία και 

αύξηση των νοσηλευόμενων σε νοσοκομειακές κλίνες. Ταυτόχρονα, μειώθηκαν σε 

αξιοσημείωτο βαθμό οι επισκέψεις στα απογευματινά ιατρεία, καθώς απαιτείται 

σημαντικό αντίτιμο, το οποίο δεν είναι πλέον διαθέσιμο σε αρκετούς πολίτες (Economou, 

et al. 2014a). Ως αποτέλεσμα όλων των προαναφερθέντων αλλά και λόγω των σημαντικών 

περικοπών στην χρηματοδότηση της δημόσιας φροντίδας υγείας, οι λίστες αναμονής έχουν 

διπλασιαστεί ήδη από τα πρώτα έτη της κρίσης, όπως αποδεικνύουν τα διαθέσιμα στοιχεία 

(Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, 2013) ενώ αυξήθηκε η ζήτηση για υπηρεσίες έκτακτης 

ανάγκης (Economou, et al., 2014a). 

 

 

Πηγές: Eurostat (2017), Στοιχεία διαθέσιμα στο: 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do (Ανάκτηση: 28/03/2017); OECD (2016), 

Στοιχεία διαθέσιμα στο: http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SHA (Ανάκτηση: 25/09/2016). 
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Διάγραμμα 49: Διακύμανση δημοσίων και ιδιωτικών 
δαπανών υγείας και ποσοστού αδυναμίας κάλυψης των 

αναγκών υγείας στην Ελλάδα

Ιδιωτικές δαπάνες υγείας % των συνολικών δαπανών

Δημόσιες δαπάνες υγείας % των συνολικών δαπανών

Αδυναμία κάλυψης αναγκών για το πρώτο εισοδηματικό πεμπτημόριο

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SHA
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Πηγή: ΟΕCD (2016), Στοιχεία διαθέσιμα στο: http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SHA 

(Ανάκτηση: 25/09/2016).   

 

Όπως διαφαίνεται από το παραπάνω διάγραμμα (50), πριν την κρίση παρατηρείται αύξηση 

των δημοσίων δαπανών για την υγεία ως ποσοστό του ΑΕΠ ενώ την ίδια στιγμή, η 

φαρμακευτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 80% την περίοδο 2003-2010 (OECD, 2013b), με τα 

2/3 να αποτελούν δημόσια δαπάνη. Τόσο ο ρυθμός αύξησης της φαρμακευτικής δαπάνης 

όσο και τα υψηλά επίπεδα ιδιωτικής δαπάνης για την υγεία, βρίσκονταν σε αρκετά 

υψηλότερα επίπεδα από την συντριπτική πλειοψηφία των χωρών της Ευρωζώνης, 

αντικατοπτρίζοντας την αδυναμία του συστήματος αφενός να καλύψει αποτελεσματικά τις 

ανάγκες και αφετέρου να διαχειριστεί την αύξηση των διατιθέμενων πόρων σε επίπεδα 

που δημιουργούσαν πιέσεις στα δημόσια οικονομικά και οφείλονταν σε δομικές 

αδυναμίες, όπως ο έλεγχος της διάθεσης των πόρων για τις νοσοκομειακές δαπάνες 

(Economou, et al., 2014b).   

Η ανορθολογικότητα στη διάθεση των δαπανών στην Ελλάδα, σε μεγάλο βαθμό, 

προερχόταν από την πολυδιάσπαση των μηχανισμών παροχής δημόσιας υγείας ανάμεσα 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2000 2005 2010 2015

Διάγραμμα 50: Εξέλιξη δαπανών υγείας στην Ελλάδα

Δημόσια δαπάνη για την υγεία % του ΑΕΠ

Ιδιωτικές δαπάνες υγείας % του συνόλου των δαπανών υγείας

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SHA


294 
 

στους δημόσιους φορείς και στους ιδιώτες γιατρούς, οι οποίοι αφενός σε αριθμό είναι οι 

πλέον πολυπλυθέστεροι στην Ευρωζώνη, αφετέρου δε, η έλλειψη ελεγκτικών μηχανισμών 

οδήγησε στην αύξηση των κινήτρων για την συνταγογράφηση και επομένως, για την 

αύξηση των δημοσίων δαπανών, είτε στον φαρμακευτικό, είτε στον διαγνωστικό τομέα. 

Από την άλλη πλευρά, οι φαρμακευτικές εταιρίες παρείχαν κίνητρα στους γιατρούς για 

συνταγογράφηση, με αποτέλεσμα την αύξηση των μη ανταποκρινόμενων στα προβλήματα 

δαπανών για την υγεία (Kaitelidou et al., 2012). Ως εκ τούτου, η αύξηση του χρέους του 

τομέα της υγείας και η ταυτόχρονη αναποτελεσματικότητά του οδήγησαν την Τρόικα στην 

θεώρησή του ως έναν από τους σημαντικότερους τομείς που επισείουν μεταρρύθμιση 

καθώς μαστίζεται από το προαναφερθέν πλαίσιο διαφθοράς. Εντούτοις, εκτός από 

εξορθολογισμό των δαπανών, ώστε να συνδεθούν με τις πραγματικές ανάγκες, 

πραγματοποιήθηκε μείωση των πραγματικών παροχών και επαύξηση της ατομικής 

ευθύνης. Από την άλλη πλευρά, η ανάγκη για εισαγωγή νέων συστημάτων ελέγχου και 

αποτροπής δημιουργίας υπέρογκων δαπανών ήταν απαραίτητη. Συνεπώς, όπως και στον 

συνταξιοδοτικό τομέα, ο τομέας της παροχής υγειονομικής κάλυψης αποτελεί έναν ακόμα 

πυλώνα του ελληνικού κράτους πρόνοιας που έχριζε μεταρρυθμίσεων πριν την κρίση, 

όμως οι εφαρμοζόμενες περιοριστικές πολιτικές οδήγησαν σε αρνητικές κοινωνικές 

επιπτώσεις, λόγω της μείωσης της κοινωνικής δραστηριότητας-παρέμβασης του κράτους 

πρόνοιας, καθώς δεν είχαν τον χαρακτήρα της μεταρρύθμισης που όπως πρότεινε ο 

Titmuss (1963), θα πρέπει είναι στενά συνυφασμένη με τις αλλαγές των κοινωνικών 

αναγκών, χωρίς όμως να υποσκάπτεται ο θεμελιώδης ρόλος του εγγυητή της κοινωνικής 

συνοχής.   

Είναι γεγονός ότι οι δαπάνες υγείας στην Ελλάδα μειώθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό ως 

αποτέλεσμα των μέτρων λιτότητας (ενδεικτικά βλέπε διάγραμμα 51). Παρότι πριν την 

κρίση οι δημόσιες δαπάνες για την υγεία είχαν φτάσει το 12,84% των συνολικών δημόσιων 

δαπανών (WHO, 2016), κατά τη διάρκεια της κρίσης και δη από το 2010 μέχρι το 2015 

μειώθηκαν κατά 27,54% ως ποσοστό του ΑΕΠ145. Τα μνημόνια δημοσιονομικής 

προσαρμογής επέβαλλαν την μείωση των δημοσίων δαπανών για την υγεία, 

επικεντρώνοντας στην μείωση της νοσοκομειακής δαπάνης, η οποία περιεστάλη κατά 

                                                           
145 Ο υπολογισμός της μείωσης πραγματοποιήθηκε με βάση τα στοιχεία του ΟΟΣΑ (Dataset: Health 

expenditure and financing) που ανακτήθηκαν στις 25/09/2016 από: OECD.Stat. 
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7,72% από το 2009 έως το 2015, κυρίως μέσω μειώσεων στις δαπάνες για νοσοκομειακό 

υλικό αλλά και μέσω αξιοσημείωτων μειώσεων στις δαπάνες προσωπικού (OECD, 

2016b).  

 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (2015) 

 

Η φαρμακευτική δαπάνη αποτελεί έναν ακόμα τομέα στον οποίο εμφανιζόταν αυξητική 

τάση πριν από την κρίση, όμως τα μνημόνια έθεσαν μεγάλους περιορισμούς ώστε να 

υπάρξει σταδιακή μείωση. Η βασική αιτία της υψηλής φαρμακευτικής δαπάνης είναι η 

δίχως στενά όρια συνταγογράφηση που επικρατούσε πριν την κρίση, η οποία συντηρούσε 
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υψηλών φαρμακευτικών δαπανών, τόσο για το δημόσιο όσο και για τα άτομα. Ακόμα όμως 

και μετά τις τελευταίες μεταρρυθμίσεις, η Ελλάδα κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό 

φαρμακευτικής δαπάνης ανάμεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ με ένα μεγάλο μέρος αυτής να 

επιμερίζεται στους ιδιώτες ενώ το υπόλοιπο στους κρατικούς φορείς.  

Το συγκεκριμένο πρόβλημα συχνά αποκαλείται ως «πολυφαρμακεία» και είναι 

αποτέλεσμα της έλλειψης οργανωμένης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και της ύπαρξης 

στρεβλοτήτων που επιτρέπουν στους γιατρούς την ανορθολογική-αλόγιστη 

συνταγογράφηση (WHO, 2004). Η έννοια της πολυφαρμακείας αναφέρεται στα υψηλά 

ποσοστά για συνταγογραφημένα ή μη φάρμακα και αποτελεί ένα από τα βασικά 

χαρακτηριστικά του ελληνικού συστήματος υγείας αλλά και των υπόλοιπων 

Νοτιοευρωπαϊκών συστημάτων υγείας (OECD, 2011c). Σε κάποιες περιπτώσεις η 

συγκεκριμένη πρακτική μπορεί να επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα αναφορικά με την 

προαγωγή της υγείας ενώ αποτελεί πηγή διεύρυνσης των δημοσίων και ατομικών δαπανών 

(Anderson et al. 2014; Aparasu & Mort, 2000; Guaraldo et al. 2011; Price et al. 2014). 

Μέχρι το ξέσπασμα της κρίσης δεν είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την εισαγωγή 

ενιαίου ηλεκτρονικού συστήματος συνταγογράφησης και σαφών ορίων, ούτε 

ικανοποιητικές δράσεις για την καθοδήγηση των ιατρών ώστε να περιορίσουν την 

αλόγιστη συνταγογράφηση. Σε κάθε περίπτωση όμως, τα μέτρα που εφαρμόστηκαν λόγω 

των υποχρεώσεων που προέκυπταν από τα μνημόνια, έθεσαν συγκεκριμένους 

περιορισμούς στην συνταγογράφηση ενώ από κοινού με την ταυτόχρονη διεύρυνση της 

αγοράς γενοσίμων, έχουν οδηγήσει σε μείωση κατά 9,6% της φαρμακευτικής δαπάνης 

μεταξύ 2009 και 2013 (OECD, 2015c).  

Όπως προαναφέρθηκε, η ιδιωτική δαπάνη στην Ελλάδα ως ποσοστό της συνολικής 

δαπάνης για την υγεία εμφανίζει τα υψηλότερα ποσοστά σε επίπεδο Ευρωζώνης 

(διάγραμμα 52) και ως εκ τούτου, το σύστημα υγείας, παρά τον καθολικό χαρακτήρα που 

τυπικά διαθέτει, χαρακτηρίζεται ως ένα από τα πιο «ιδιωτικοποιημένα»146 για διάφορες 

                                                           
146 Είναι γεγονός ότι οι χώρες της Νότιας Ευρώπης λόγω έλλειψης αποτελεσματικότητας και 

λειτουργικότητας των συστημάτων υγείας, εμφανίζουν μεγάλα ποσοστά ιδιωτικής δαπάνης. Για παράδειγμα, 

το ισπανικό – όπως και το πορτογαλικό (βλέπε διάγραμμα 52)- σύστημα  υγείας χαρακτηρίζεται ως ένα από 

τα πιο ιδιωτικοποιημένα, δημιουργώντας κατ’ αυτό τον τρόπο ζητήματα περί ανισοτήτων από πλευράς 

κάλυψης των αναγκών, καθώς η κρίση επιτείνει την εκδήλωση πολωτικών τάσεων, ήτοι διεύρυνσης των 

ανισοτήτων (Navarro, 2012).  
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αιτίες (Siskou et al. 2008). Σε αυτό το γεγονός συντελεί η ύπαρξη άτυπων δαπανών και η 

αναποτελεσματικότητα των υφιστάμενων τρόπων διάθεσης των υπηρεσιών και των 

παροχών, με αποτέλεσμα την αύξηση των ανισοτήτων ως προς την πρόσβαση στις 

υπηρεσίες υγείας σε βάρος κυρίως των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (Kaitelidou et 

al. 2013; Liaropoulos et al, 2008). 

 

     

Πηγή: OECD (2016), Στοιχεία διαθέσιμα στο: http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SHA 

(Ανάκτηση: 25/09/2016). 
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εξαίρεση το Λουξεμβούργο, υπέστησαν πολύ μεγάλες μειώσεις στις δαπάνες για την υγεία, 
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προσαρμογής, κατά την οποία οι δαπάνες για το κράτος πρόνοιας θεωρήθηκαν ως βασική 

αιτία των δημοσιονομικών προβλημάτων και ως εκ τούτου, περιορίστηκαν με ραγδαίο 

ρυθμό. Για να γίνει κατανοητή και εμφανής η κοινή πορεία των μεταρρυθμίσεων στην 

Ελλάδα και τις υπόλοιπες Νοτιοευρωπαϊκές χώρες είναι χρήσιμο να παρατεθούν ορισμένα 

στοιχεία για τις μεταρρυθμίσεις που επιβλήθηκαν σε Ισπανία, Πορτογαλία και Ιταλία κάτω 

από την πίεση του περιορισμού των δημοσίων δαπανών και της μεταφοράς μέρους της 

ευθύνης στο άτομο. Συγκεκριμένα, στην Ισπανία η κεντρική κυβέρνηση επέβαλλε 

μεταρρυθμίσεις που οδήγησαν σε σημαντικούς περιορισμούς στο προσωπικό και 

διόγκωσαν τα προβλήματα παροχής υπηρεσιών υγείας σε ήδη προβληματικές περιφέρειες, 

όπως η Καταλονία (Garcia, 2011). Επιπροσθέτως, εφαρμόστηκαν μεταρρυθμίσεις που 

αυστηροποίησαν τα κριτήρια απόδοσης υπηρεσιών και παροχών υγείας, συνδέοντάς τα με 

την απασχόληση. Συνεπώς, ο κίνδυνος του αποκλεισμού από το δικαίωμα της προστασίας 

της υγείας είναι πλέον έκδηλος (Garcia, 2012; McKee et al. 2012). Στην Πορτογαλία η 

Τρόικα επέβαλλε εκτεταμένες περικοπές στις δαπάνες υγείας ενώ αυξήθηκε σημαντικά η 

συμμετοχή των ασφαλισμένων στις υπηρεσίες υγείας (πχ. Το αντίτιμο για τη 

χρησιμοποίηση των επειγόντων υπηρεσιών των νοσοκομείων αυξήθηκε από 9,60 σε 20 

ευρώ) και εισήχθη αντίτιμο σε υπηρεσίες που παρέχονταν εντελώς δωρεάν (Barros, 2012). 

Τέλος, στην Ιταλία εφαρμόστηκαν μέτρα για την μείωση των κρατικών δαπανών υγείας, 

μέσω της μείωσης των νοσοκομειακών κλινών και του χρόνου της νοσοκομειακής 

περίθαλψης. Επιπλέον, εισήχθη η συμμετοχή των ασφαλισμένων στην επίσκεψη σε 

ειδικευμένους ιατρούς αλλά και στην μονάδα επειγόντων περιστατικών (de Belvisa et al. 

2012).   
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Πηγή: OECD (2015c)  

 

Περνώντας σε περαιτέρω ζητήματα υπαρχόντων στρεβλοτήτων που διογκώθηκαν κατά 

την διάρκεια της κρίσης στην Ελλάδα, θα πρέπει να αναφερθεί ότι το ελληνικό σύστημα 

υγείας έπασχε ήδη πριν από το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης από ελλείψεις σε 

νοσηλευτικό προσωπικό και από προσωπικό σε όλες τις ειδικότητες που σχετίζονται με 

την υγεία εκτός από τους γιατρούς. Τα στοιχεία του ΟΟΣΑ αναδεικνύουν ότι η Ελλάδα 

εμφανίζει την χαμηλότερη αναλογία νοσοκόμων ανά 1000 άτομα (OECD, 2013b; 

2016b)147, η οποία μειώθηκε ακόμα περισσότερο κατά την διάρκεια της κρίσης, λόγω του 

κύματος συνταξιοδοτήσεων και των περικοπών προσωπικού (1 πρόσληψη σε κάθε 5 

αποχωρήσεις). Οι δε μειώσεις σε επίπεδο μισθών και η μη ανανέωση των συμβάσεων 

ορισμένου χρόνου οδήγησαν στην αύξηση των δυσχερειών διεκπεραίωσης των 

υποχρεώσεων και ποιοτικής διαχείρισης του προσωπικού, το οποίο ήδη 

υποχρηματοδοτούνταν (Economou, et al. 2014b).  

                                                           
147 Συγκεκριμένα, η αναλογία των νοσοκόμων ανά 1000 άτομα του πληθυσμού, από 3,45 το 2009 έφτασε 

στο 3,23 το 2014. Σε κάθε περίπτωση και οι δύο μεταβλητές είναι οι μικρότερες ανάμεσα στις χώρες του 

ΟΟΣΑ (Βλέπε: OECD, 2016, Διαθέσιμα στο: 

http://stats.oecd.org/index.aspx?DatasetCode=HEALTH_REAC). 
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Μια από τις βασικότερες μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν ως αποτέλεσμα της σύναψης 

των μνημονίων δημοσιονομικής προσαρμογής ήταν η δημιουργία ενός ενιαίου φορέα 

παροχής υπηρεσιών υγείας σε εθνικό επίπεδο (ΕΟΠΥΥ) που περιλαμβάνει τις 

υγειονομικές παροχές για όλα τα υφιστάμενα ασφαλιστικά ταμεία. Παρότι η δημιουργία 

ενός τέτοιου φορέα ήταν απαραίτητη, η διαχείρισή του και οι ήδη διογκωμένες δαπάνες 

οδήγησαν στην αδυναμία ορθής λειτουργίας του. Ως εκ τούτου και λόγω του ότι βάση της 

λειτουργίας του αποτελεί η ύπαρξη κοινωνικής ασφάλισης, αρκετοί μακροχρόνια άνεργοι 

και ανασφάλιστοι148 δεν συμπεριλαμβάνονταν αρχικώς στην υγειονομική κάλυψη, με 

συνέπεια την αύξηση των κινδύνων και την μη εξυπηρέτηση των αναγκών υγείας. Έκτοτε, 

ημίμετρα όπως τα voucher υγείας δεν μπορούν να χαρακτηριστούν μορφές παροχής 

καθολικής κάλυψης υγείας καθώς έχουν προσωρινό χαρακτήρα και δεν απευθύνονται στο 

σύνολο του πληθυσμού.  

Η αύξηση των μη εξυπηρετούμενων αναγκών συνιστά ένα σημαντικό αποτέλεσμα που 

αποδεικνύει ότι το κράτος πρόνοιας σταδιακά δεν συνιστά τον φορέα κάλυψης από 

κινδύνους και ανάγκες σε όλη την διάρκεια της ζωής του ανθρώπου και για όλους ισότιμα 

αλλά επιλέγει ανάμεσα σε αυτούς που διαθέτουν την δυνατότητα να αποδώσουν εμμέσως 

το αντίτιμο, δηλαδή να είναι ασφαλισμένοι. Την ίδια στιγμή τα υψηλά ποσοστά ανεργίας 

και η μείωση των ευκαιριών εύρεσης απασχόλησης δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο την 

πρόσβαση για τους ανασφάλιστους πολίτες ενώ το κράτος φαντάζει ανήμπορο να 

επιτελέσει μια από τις θεμελιώδεις αρχές προστασίας των πολιτών του. Ταυτόχρονα, κάτω 

από την ομπρέλα του ΕΟΠΥΥ μειώθηκαν οι δαπάνες για συγκεκριμένες εξειδικευμένες 

εξετάσεις, οι οποίες σε έναν βαθμό καλύπτονταν από κάποια ταμεία πρωτύτερα, ενώ τα 

όρια που τέθηκαν μείωσαν την φαρμακευτική κάλυψη για ασθενείς οι οποίοι 

αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και χρειάζονται εκτεταμένη φαρμακευτική 

κάλυψη. Επιπροσθέτως, αυξήθηκαν οι παρακρατήσεις προς την φροντίδα υγείας στο 6% 

στις συντάξεις και το ποσοστό συμμετοχής των ασφαλισμένων στις διαγνωστικές 

                                                           
148 To 2014 ο αριθμός των ανασφάλιστων υπολογιζόταν γύρω στα 2,5 εκατομμύρια και ως εκ τούτου το 2014 

αποφασίστηκε η νομοθέτηση της κάλυψης των δαπανών νοσηλείας από του κράτος με τους νόμους 

1465/05/06/2014 και 1753/28/06/2014. Όμως η υποχρεωτική συμμετοχή σε όλα τα είδη φαρμακευτικής 

δαπάνης και ιδίως στις χρόνιες παθήσεις, διατηρεί τα εμπόδια πρόσβασης για τους πιο φτωχούς ενώ οι 

διαδικασίες διαπίστωσης της αναγκαιότητας έκτακτης περίθαλψης που παρέχεται δωρεάν σε ανασφάλιστους 

εφόσον υφίσταται ανάγκη, εγείρει ζητήματα στίγματος και διακρίσεων.  
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εξετάσεις και στην φαρμακευτική δαπάνη (Economou, et al. 2014b; ΙΚΑ, 2016) ενώ την 

ίδια στιγμή αυξήθηκε κατά 10% η συμμετοχή των ασφαλισμένων στην φαρμακευτική 

δαπάνη για συγκεκριμένες ασθένειες, όπως το Alzheimer, η επιληψία και ο διαβήτης και 

κατά 15% σε ασθένειες όπως η στεφανιαία νόσος, η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η νόσος του 

Crohn και η οστεοπόρωση. Μετά την εφαρμογή αυτών των αυξήσεων η συνολική 

ποσοστιαία συμμετοχή των ασφαλισμένων στην φαρμακευτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 

4,7% μεταξύ 2012 και 2013 (Siskou et al., 2014).    

Μια ακόμα μεταρρυθμιστική προσπάθεια που δυνητικά θα μπορούσε να συνεισφέρει στην 

βελτίωση της λειτουργίας των δομών παροχής φροντίδας υγείας και της εξοικονόμησης 

πόρων για το κεντρικό κράτος, είναι η αποκέντρωση που προωθήθηκε και για τον τομέα 

υγείας μέσω του προγράμματος Καλλικράτης. Εντούτοις, μέχρι σήμερα οι προσπάθειες 

αποκέντρωσης δεν έχουν συντελεστεί σε αξιοσημείωτο βαθμό, καθώς αφενός οι 

περιφερειακές δομές υγείας δεν διαθέτουν την διοικητική και οργανωτική αυτοτέλεια και 

δυνατότητα για σημαντικές παρεμβάσεις και αφετέρου οι διαθέσιμοι πόροι είναι ελάχιστοι 

και το σύστημα παραμένει ξεκάθαρα κεντρικά εστιασμένο χωρίς σαφές πλάνο για την 

μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, προχωρώντας έτσι μόνο σε εφαρμογή 

εμβαλωματικών λύσεων που δεν έχουν συντελέσει στην επίτευξη κανενός από τους 

στόχους.  

 

3.3.3. Επιπτώσεις της κρίσης στην υγεία των πολιτών, στην πρόσβαση και στην ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών 

 

Όπως προαναφέρθηκε, η χρηματοδότηση του τομέα της υγείας παρουσίαζε πολλά 

προβλήματα ήδη πριν από την κρίση, τα οποία είχαν οδηγήσει στην εκδήλωση ανισοτήτων 

αναφορά με την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, με τις πιο ευάλωτες κοινωνικο-

οικονομικές ομάδες να αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσχέρειες πρόσβασης. Βασικοί 

λόγοι αποτελούσαν τα υψηλά επίπεδα επίσημης και ανεπίσημης ιδιωτικής δαπάνης για την 

υγεία, λόγω κενών προστασίας και κάλυψης αλλά και της ύπαρξης διευρυμένης 

παραοικονομίας, υψηλών ποσοστών φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής (Economou & 

Giorno, 2009; Economou, 2010; Liaropoulos et al., 2008). 
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Συνεπώς, η κρίση επέφερε δυσμενέστερες επιπτώσεις για εκείνες τις κοινωνικο-

οικονομικές ομάδες που αντιμετώπιζαν ήδη τον αποκλεισμό ή τον κίνδυνο του 

αποκλεισμού από συγκεκριμένες υπηρεσίες και παροχές υγείας ως αποτέλεσμα των 

εγγενών προβλημάτων του συστήματος. Ο περιορισμός της χρηματοδότησης που 

παρουσιάστηκε στο προηγούμενο υποκεφάλαιο και η δραματική μείωση του ΑΕΠ και 

συνακόλουθα των οικονομικών πόρων, συνδυάστηκε με την αύξηση των αναγκών για 

προστασία της υγείας. Η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος και των δημοσίων παροχών 

δημιούργησε πιέσεις σε όσους δεν διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα για πρόσβαση 

σε ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας, διευρύνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ανισότητα, αλλά 

και το εύρος των αποκλεισμένων από την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.  

Η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας αποτελεί έναν από τους βασικότερους στόχους για την 

διασφάλιση της ζωής των πολιτών και για την συνακόλουθη επίτευξη της βελτίωσης της 

ποιότητάς της και γι’ αυτό τον λόγο έχει ενσωματωθεί και στην στρατηγική Ευρώπη 2020. 

Όμως, τα στοιχεία από διαθέσιμες έρευνες (Eurofound, 2014, Trispa et al. 2012) 

αποδεικνύουν ότι η πρόσβαση έχει καταστεί εξαιρετικά δύσκολη στην Ελλάδα, ειδικότερα 

για όσους ανήκουν σε μεσαίες ή χαμηλότερες κοινωνικο-οικονομικές ομάδες και όσους 

χρήζουν μακροχρόνιας φροντίδας και συνεπώς είναι περισσότερο ευάλωτοι, με 

αποτέλεσμα την μείωση της ικανοποίησης των αναγκών υγείας.  

Οι παραπάνω αναφερόμενες δυσλειτουργίες και η μείωση της δυνατότητας πρόσβασης 

στις υπηρεσίες υγείας είχαν σαν αποτέλεσμα την επαύξηση των ποσοστών των μη 

ικανοποιούμενων αναγκών υγείας, ειδικότερα για τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, 

όπως αποδεικνύει το παρακάτω διάγραμμα (54). Τα στοιχεία αυτά αφενός επιβεβαιώνουν 

τον ισχυρισμό (Musgrove, 1995; Stuckler et al., 2009) ότι κατά τη διάρκεια μιας 

οικονομικής κρίσης επιδεινώνονται οι προοπτικές αντιμετώπισης των προβλημάτων 

υγείας ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύουν την τεράστια αρνητική επίπτωση στα μεσαία και 

κατώτερα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα. Προκύπτει όμως άλλο ένα ανησυχητικό 

στοιχείο που αποτελεί απόρροια όλων των παραπάνω διαπιστώσεων. Η ανισότητα 

ανάμεσα στους λίγους, οικονομικά πιο ευκατάστατους που φαίνεται ότι συνεχίζουν – με 

καλύτερες προοπτικές – την ικανοποιητική αντιμετώπιση των αναγκών υγείας και στην 

μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών, διογκώνεται με ραγδαίους ρυθμούς. Η ανισότητα αυτή 
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αποδεικνύει την απομάκρυνση του κράτους από τους στόχους της ισότιμης πρόσβασης 

στις υπηρεσίες υγείας, με σκοπό την ισότιμη ικανοποίηση των αναγκών και την επιτυχή 

αντιμετώπιση των κινδύνων. Η διαδικασία εξατομίκευσης της ευθύνης φαίνεται ότι 

διευρύνει την ανισότητα, με αποτέλεσμα την διόγκωση των ρίσκων, με όρους Beck (1992; 

1999)149, και την υποβάθμιση των μεσαίων στρωμάτων σε κατώτερο επίπεδο. Πάνω απ’ 

όλα όμως αμφισβητείται η ικανοποίηση ενός θεμελιώδους ζωτικού ανθρώπινου 

δικαιώματος που αποτελεί την προϋπόθεση για την ομαλή κοινωνική αναπαραγωγή και 

την κοινωνική συνοχή, ενώ ταυτόχρονα συνιστά θεμελιώδες κριτήριο για την ευημερία 

του κοινωνικού συνόλου.   

 

 

Πηγή: Eurostat (2016), Στοιχεία διαθέσιμα στο: 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do (Ανάκτηση: 25/09/2016). 

                                                           
149 Χρησιμοποιούμε εδώ τον όρο του Beck διότι αναφέρεται στην όδευση προς κοινωνίες, οι οποίες 

διαθέτουν υψηλά επίπεδα διακινδύνευσης, καθώς εξαϋλώνεται σταδιακά το πέπλο κοινωνικής προστασίας, 

ως συνέπεια της παρέμβασης του κράτους πρόνοιας. Η διακινδύνευση εδώ σχετίζεται με τα υψηλά επίπεδα 

ανικανοποίητων αναγκών υγείας όμως δεν αναφέρεται στο σύνολο της κοινωνίας αλλά σε ένα μεγάλο μέρος, 

καθώς εξαιρείται η πιο εύπορη εισοδηματική ομάδα. Στο σημείο αυτό έγκειται η διαφοροποίηση με την 

θεωρία του Beck που αναφέρεται στην ουσία σε καθολική επέκταση των ρίσκων. Επομένως, παρατηρούμε 

την αύξηση του ρίσκου, όχι όμως με οριζόντιο τρόπο, που διευρύνει το χάσμα ανάμεσα στους πολλούς και 

τους λίγους και αμφισβητεί την καθολικότητα δικαιωμάτων όπως η προστασία από τους κινδύνους υγείας 

και η ικανοποίηση των σχετικών αναγκών.  
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Είναι γεγονός ότι η οικονομική κρίση συνέτεινε στην αύξηση των κινδύνων ως προς την 

ατομική – ψυχική και σωματική - υγεία των πολιτών και ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων 

κοινωνικών ομάδων, καθώς αφενός η οικονομική δυσχέρεια δημιούργησε αυτομάτως 

προβλήματα υγείας στους πολίτες και αφετέρου οι κρατικές χρηματοδοτικές μειώσεις μαζί 

με τα υπάρχοντα δομικά προβλήματα, απαξίωσαν σταδιακά το σύστημα παροχής 

υπηρεσιών υγείας.  

Είναι βέβαιο ότι οι μακροχρόνιες αρνητικές επιδράσεις στην υγεία των πολιτών δεν είναι 

ακόμα εμφανείς, όμως τα στοιχεία αναδεικνύουν ότι κάποιοι τομείς έχουν επηρεαστεί σε 

μεγάλο βαθμό. Συνοπτικά, οι δείκτες των αυτοαναφερόμενων επιπέδων υγείας, της 

ψυχικής υγείας και των ασθενειών, εμφανίζουν αρνητική τάση. Τα στοιχεία της Eurostat 

αλλά και σχετικές έρευνες, αναφέρουν ότι οι πολίτες δηλώνουν μείωση των επιπέδων της 

υγείας τους σε σύγκριση με την προ-κρίσης εποχή, αύξηση των μη ικανοποιούμενων 

ιατρικών και οδοντιατρικών αναγκών, μη αναζήτηση φροντίδας υγείας παρά την 

διαπίστωση της αναγκαιότητάς της, ενώ συνδέουν παράλληλα τις εν λόγω ελλείψεις με τις 

οικονομικές δυσχέρειες που έχει επιτείνει η κρίση (βλέπε διάγραμμα 47 καθώς και 

Kentikelenis et al., 2011; McKee et al., 2012; Vandoros et al., 2013; Zavras et al., 2012; 

2016). 
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Πηγή: Eurostat (2016), Διαθέσιμα στοιχεία στο: 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do (Ανάκτηση: 09/10/2016). 

 

Η ψυχική υγεία των πολιτών επλήγη σε πολύ μεγάλο βαθμό λόγω της μείωσης της 

ποιότητας των συνθηκών διαβίωσης και της αύξησης των οικονομικών πιέσεων για την 

αποπληρωμή δανείων και φόρων αλλά ακόμα και για τις δαπάνες για τα είδη πρώτης 

ανάγκης, με αποτέλεσμα την αύξηση των κρίσεων άγχους και πανικού και των ποσοστών 

της κατάθλιψης. Όπως αναφέρουν οι Stuckler et al. (2011), η αύξηση του κινδύνου 

αντιμετώπισης ψυχολογικών προβλημάτων είναι άμεσα συνυφασμένη με την περαιτέρω 

επέκταση των μέτρων λιτότητας. 

Η αύξηση των ψυχολογικών προβλημάτων έχει οδηγήσει αρκετούς πολίτες στην Ελλάδα 

και σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης150 σε τραγικές επιλογές, όπως η χρήση ναρκωτικών 

και οι αυτοκτονίες (WHO, 2011). Πιο συγκεκριμένα, τα ποσοστά των αυτοκτονιών 

αυξήθηκαν από το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιρλανδία 

                                                           
150 Παρατηρείται αύξηση των ψυχικών προβλημάτων στις χώρες που έπληξε η κρίση περισσότερο. Επί 

παραδείγματι, όπως αναφέρουν οι Bartoll et al. (2013), τα ψυχικά προβλήματα στην Ισπανία έχουν αυξηθεί 

κατά τη διάρκεια της κρίσης σε σύγκριση με τα προ κρίσης επίπεδα, για τους άνδρες εργαζόμενους, 

αναδεικνύοντας ότι η επισφάλεια και η αβεβαιότητα οδηγούν στην εκδήλωση ψυχικών προβλημάτων.  
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και η Ιταλία, καθώς φαίνεται ότι το αίσθημα απελπισίας και η ψυχολογική πίεση έχει 

ωθήσει περισσότερους πολίτες από ότι στο παρελθόν να θέσουν τέλος στην ζωή τους 

(Kentikelenis et al., 2011; Povoledo & Carvajal, 2012; Karanikolos et al., 2013). Αρκετές 

έρευνες αναδεικνύουν την συσχέτιση των μέτρων λιτότητας, λόγω της οικονομικής 

κρίσης, με την αύξηση των ποσοστών των αυτοκτονιών (Chen et al., 2012; Economou et 

al., 2013; Kontaxakis et al, 2013; Rachiotis et al., 2015). Ενδεικτικά, οι Antonakakis & 

Collins (2014) και αποδεικνύουν ότι η οικονομική κρίση και τα μέτρα λιτότητας που 

εφαρμόζονται στην Ελλάδα έχουν άμεση συσχέτιση με την αύξηση των αυτοκτονιών των 

ανδρών ηλικίας 45-89 ετών ενώ τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αναφέρουν αύξηση κατά 45% 

των αυτοκτονιών μεταξύ 2007 και 2011 για τους άνδρες εργαζόμενους (ΕΛΣΤΑΤ, 2014; 

Kondilis et al., 2013)151. Ταυτόχρονα, η ανασφάλεια ως προς την εργασία αλλά και την 

διατήρηση της κατοικίας, οδηγεί σε συγκεκριμένα ψυχικά προβλήματα, όπως διαταραχές 

διάθεσης, άγχος και προβλήματα εθισμού, ενώ εμφανίζονται αυξημένα επίπεδα 

κατάθλιψης που σχετίζονται με προβλήματα στην αποπληρωμή δανείων, κινδύνου έξωσης 

και ενώπιον του φάσματος της ανεργίας (Avčin et al, 2011; διαΝΕΟσις, 2016; Economou 

et al, 2011; Economou et al, 2012; Eurofound, 2013; Eurofound, 2014; Gili et al., 2012). 

Γίνεται λοιπόν εμφανές ότι η κρίση επέφερε δραματική μείωση στην ποιότητα ζωής των 

πολιτών στην Ελλάδα, καθώς ο οικονομικός κίνδυνος που απειλεί περιουσιακά στοιχεία 

και η αύξηση της επισφάλειας στον εργασιακό βίο, που σχετίζεται άμεσα με τους δύο 

προηγούμενους παράγοντες, έχουν επιφέρει πολύ σοβαρά πλήγματα σε πτυχές της 

ψυχολογίας τους, καθώς βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο του αδιεξόδου και της 

αβεβαιότητας για το μέλλον.  

Σε αυτό το σημείο, δεν μπορεί να μην αναφερθεί η αναγκαιότητα του κράτους πρόνοιας 

για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος αλλά και όλων των συνακόλουθων 

ψυχολογικών προβλημάτων. Όπως αναφέρει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO, 

2014), προβλήματα όπως οι αυτοκτονίες μπορούν να προβλεφθούν και τα γενικά ποσοστά 

να μειωθούν εφαρμόζοντας μια συνολική στρατηγική, στην κατάρτιση της οποίας θα 

                                                           
151 Εντούτοις, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα, καθώς και οι υπόλοιπες Νοτιοευρωπαϊκές χώρες 

συνεχίζουν να διατηρούν τα χαμηλότερα ποσοστά αυτοκτονιών τόσο στην Ευρώπη όσο και ανάμεσα στις 

χώρες του ΟΟΣΑ (OECD, 2015c). Αυτό το γεγονός εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όμως δεν πρέπει 

να αποπροσανατολίζει από την αυξητική τάση που παρατηρείται κατά τα χρόνια της κρίσης όπου τα 

κρούσματα έχουν σχεδόν διπλασιαστεί. 
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συμμετέχουν όλοι οι σχετιζόμενοι φορείς, από την εκπαίδευση και την απασχόληση μέχρι 

τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς υγείας. Στην Ελλάδα όμως, οι μειωμένες 

δυνατότητες του δημόσιου τομέα τόσο από πλευράς πόρων όσο και από πλευράς 

αποτελεσματικότητας, και η έλλειψη στοιχειώδους συντονισμού μεταξύ των σχετιζόμενων 

φορέων ως προς τα κοινωνικά προβλήματα που υφίστανται (παρόμοιος συντονισμός 

ελλείπει ως προς την κατάρτιση ενός μακροχρόνιου συνεπικουρούμενου 

προγραμματισμού για την σύνδεση της εκπαίδευσης με την απασχόληση) δεν επιτρέπει 

την άμεση επίλυση τέτοιων προβλημάτων παρά μόνο μέσω της μακροπρόθεσμης 

αντιστροφής του οικονομικού κλίματος. Η απόθεση όμως ενός σημαντικού κοινωνικού 

προβλήματος στον χρόνο δεν αποτελεί βάσιμη επιλογή ενός συστήματος που σκοπεύει 

στην διαμόρφωση μιας ποιοτικής, αλληλέγγυας και αξιοπρεπούς κοινωνίας στην βάση της 

διασφάλισης της ανθρωπινότητας. Αντιθέτως, η τάση αποδιάρθρωσης της δημόσιας 

παροχής υπηρεσιών υγείας έχει καταφέρει σημαντική μείωση ακόμα και στην μέση 

διάρκεια υγειούς ζωής για άνδρες και γυναίκες στην Ελλάδα, όπως διαφαίνεται από το 

διάγραμμα 56.  

 

 

Πηγή: Eurostat (2016), Στοιχεία διαθέσιμα στο: 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do (Ανάκτηση: 09/10/2016). 
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Εκτός από την ψυχική υγεία όμως, φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται ο ισχυρισμός ότι η κρίση 

έχει επιδεινώσει και την σωματική υγεία των πολιτών, καθώς αυξάνονται οι δείκτες 

νοσηρότητας και θνησιμότητας μεταξύ 2009 και 2012 από μεταδοτικές ασθένειες στην 

Ελλάδα, όπως ο ιός Α(Η1Ν1), ο ιός ΗΙV152, η ελονοσία και ο ιός του Δυτικού Νείλου 

(Bonovas & Nikolopoulos, 2012; Danis, et al. 2011; European Centre for Disease 

Prevention and Control, 2012). Ταυτόχρονα, το 60% των ασθενών χρόνιων προβλημάτων 

αντιμετωπίζει συγκεκριμένους περιορισμούς και αυξημένες λίστες αναμονής για την 

πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, μειώνοντας κατά 30% τον αριθμό των επισκέψεων σε 

υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας την περίοδο 2011-2013 (Apostolidis, 2013; 

Economou, et al., 2014a).  

Επιπροσθέτως, τα διαθέσιμα στοιχεία αναδεικνύουν ότι οι προϋποθέσεις για προστασία 

του ανθρώπου από την «κούνια μέχρι τον τάφο» μάλλον είναι εξαιρετικά περιορισμένες 

με αποτέλεσμα να εμφιλοχωρούν αρκετοί κίνδυνοι. Εν προκειμένω, τα νεογέννητα χωρίς 

το απαραίτητο βάρος έχουν αυξηθεί δραματικά κατά την διάρκεια της κρίσης στην 

Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ (OECD, 2015c), ένα στοιχείο μπορεί να 

επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στην μετέπειτα υγεία των εν λόγω παιδιών (UNICEF, 

2013). Ταυτόχρονα, η παιδική θνησιμότητα στην Ελλάδα από το 2008 μέχρι το 2014 

κατέγραψε αύξηση της τάξης του 40,74%153. Τα δεδομένα αυτά δεν μπορεί παρά να 

θεωρηθούν ανησυχητικά, καθώς η τάση που παρατηρείται κατά την διάρκεια της κρίσης 

τείνει προς την συνεχή επιδείνωση των συνθηκών υγείας των Ελλήνων πολιτών.  

Η αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας φαίνεται να καθίσταται ακόμα πιο δυσχερής 

λόγω των περικοπών στην χρηματοδότηση και της γενικότερης μείωσης της πρόσβασης, 

ειδικότερα για τις πιο ευάλωτες κατηγορίες του πληθυσμού. Όπως αναφέρει ο Justo 

(2013), οι καρκινοπαθείς στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν το πρόβλημα των τεράστιων 

                                                           
152 Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση Ασθενειών 

(2012), τα κρούσματα του ιού HIV στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 100% μεταξύ 2008 και 2012 κυρίως λόγω 

της αύξησης μέσω ενέσεων σε χρήστες ναρκωτικών.  
153 Ενώ το 2008 ο δείκτης της παιδικής θνησιμότητας στην Ελλάδα βρισκόταν στο 2,7, το 2014 είχε ανέλθει 

στο 3,8. Τα διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat για την παιδική θνησιμότητα βρίσκονται στο: 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_minfind&lang=en (Ανακτήθηκε: 

09/10/2016).  

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_minfind&lang=en
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λιστών αναμονής για να μπορέσουν να αποκτήσουν πρόσβαση σε συγκεκριμένες 

θεραπείες που είναι απαραίτητες αλλά και κοστοβόρες. Είναι λοιπόν φανερό ότι 

επηρεάζεται εξίσου και η σωματική υγεία από κοινού με την ψυχική. Συγκεκριμένα, ένα 

στοιχείο που επιτείνει τα προβλήματα σωματικής υγείας συνίσταται στην επίταση της 

ανθυγιεινής διατροφής κατά τη διάρκεια της μείωσης των διαθέσιμων εισοδημάτων και 

της επιβολής πολιτικών λιτότητας, η οποία επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στην σωματική 

υγεία (Vandoros et al. 2013).  

Η πρόληψη αποτελεί έναν από τους βασικότερους μηχανισμούς για την προστασία της 

υγείας και την ενίσχυση της πληροφόρησης στους πολίτες ώστε να μπορέσουν να 

αποκτήσουν καλύτερα επίπεδα υγείας και να μειώσουν τις μακροχρόνιες επιπτώσεις 

προβλημάτων που δεν διαγιγνώσκονται έγκαιρα. Μέσω της πρόληψης ενισχύεται η υγεία 

των πολιτών, βελτιώνεται η ποιότητα της ζωής τους και μειώνεται το δυνητικό οικονομικό 

κόστος από προβλήματα που χρονίζουν διότι δεν είναι γνωστά. Οι διαδικασίες της 

πρόληψης έχουν πληγεί και αυτές από τις περικοπές στην υγεία σε αρκετές χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως στις Νοτιοευρωπαϊκές (Morgan & Astolfi, 2014). Οι 

επιπτώσεις αυτής της εξέλιξης δεν έχουν άμεσο και πλήρως εμφανές χαρακτήρα όμως 

συχνά σχετίζονται με την αύξηση διάφορων ασθενειών. Σύμφωνα με τους Karanikolos et 

al. (2013), η αύξηση των μεταδοτικών ασθενειών στην Ελλάδα σχετίζεται με την πρόληψη 

και τις επιμέρους διαδικασίες αυτής και παρουσιάζουν έξαρση λόγω της περιστολής της 

προώθησής της.  

Όμως η μείωση της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας δεν προέρχεται σε κάθε περίπτωση 

από τις άμεσες μειώσεις στην χρηματοδότηση αλλά σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και 

οι έμμεσες περικοπές στην ασφάλιση, που αποτελούν συνέπεια της ανεργίας, των 

εισοδηματικών περικοπών και της ανεπάρκειας της κοινωνικής ασφάλισης να καλύψει το 

κόστος για τις απαιτούμενες υπηρεσίες υγείας. Ταυτόχρονα, η αύξηση των αναγκών 

επιτείνει την δυσκολία κάλυψής τους δημιουργώντας κενά προστασίας που επηρεάζουν 

πολλαπλούς τομείς της ζωής του ατόμου ενώ μακροπρόθεσμα μπορεί να επιφέρουν ακόμα 

πιο αρνητικές επιπτώσεις, όπως αναλύθηκε παραπάνω. Το σχήμα 5 αντικατοπτρίζει τους 

παράγοντες που συντελούν στην επίταση της ζήτησης-αναγκών σε μια περίοδο που η 

διανομή καθίσταται δυσχερέστερη. 
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Σχήμα 5: Σχετιζόμενοι παράγοντες με την κρίση που αυξάνουν την ζήτηση για 

υπηρεσίες και παροχές υγείας 

 

Πηγή: Eurofound (2014); Marmot (2005); Wilkinson & Pickett (2010)  

 

 

3.3.4. Κριτική ανασκόπηση: Από την αναγκαιότητα μεταρρύθμισης στον περιορισμό του 

πλαισίου προστασίας  

 

Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης έχουν εφαρμοστεί μεταρρυθμιστικά μέτρα στον 

τομέα της υγείας, κάτω από την πίεση της επίτευξης συγκεκριμένων στόχων στο πλαίσιο 

των μνημονίων. Είναι γεγονός ότι όπως και με το συνταξιοδοτικό σύστημα, έτσι και με το 

σύστημα υγείας, οι δομικές ανισορροπίες και στρεβλότητες είχαν εντοπιστεί αρκετά 

χρόνια πριν όμως δεν είχαν αντιμετωπιστεί καθώς εξέλιπε η πολιτική βούληση και η 

συναίνεση που ήταν απαραίτητες για την εφαρμογή συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων που 

θα βελτίωναν την κατανομή των πόρων και θα μείωναν την αλόγιστη σπατάλη, 
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αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα του συστήματος προς όφελος των πολιτών. 

Απεναντίας, οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις όπως η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, 

εφαρμόστηκαν κάτω από την πίεση των μνημονίων και των προαπαιτούμενων που 

τέθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας δημοσιονομικής προσαρμογής. Συνεπώς, η κρίση 

αποτέλεσε το έναυσμα και την ευκαιρία για την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων που 

θα αντιμετώπιζαν αποτελεσματικά τις δομικές δυσλειτουργίες του συστήματος υγείας 

στην Ελλάδα εφόσον μέχρι το ξέσπασμά της εξέλιπε η απαραίτητη συμφωνία μεταξύ των 

δρώντων καθώς και η πολιτική βούληση. Το σημαίνον όμως ζήτημα εναπόκειται στην 

κατεύθυνση που τελικά έλαβαν οι συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις μετά τον εμπλουτισμό 

τους με περιοριστικά μέτρα σε μια περίοδο που αυξάνονταν οι ανάγκες και συνακόλουθα 

η ζήτηση. Όπως διαφαίνεται λοιπόν και από την προηγηθείσα ανάλυση των διαθέσιμων 

στοιχείων, οι μεταρρυθμίσεις συνοδεύτηκαν από περιορισμό της κάλυψης, της 

χρηματοδότησης και της πρόσβασης των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας, διευρύνοντας τα 

προβλήματα υγείας, τους κινδύνους εκδήλωσης προβλημάτων υγείας και τις ανισότητες 

ως προς την απόλαυση του δικαιώματος στην υγεία.   

Εντούτοις, οι μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν είχαν μια μονοδιάστατη τεχνοκρατική 

μορφή που εστίασε στις λειτουργικές, οικονομικές και διοικητικές διαστάσεις και δεν 

συνεκτίμησαν την αναγκαιότητα της ταυτόχρονης διαμόρφωσης των προϋποθέσεων για 

την δημιουργία ενός συστήματος ισότιμης και καθολικής πρόσβασης, με υψηλού επιπέδου 

υπηρεσίες. Δυστυχώς, η προαγωγή του δικαιώματος στην υγεία φαίνεται ότι δυσχεραίνεται 

λόγω των οικονομικών περιορισμών ενώ η προώθηση του συστήματος πρωτοβάθμιας 

φροντίδας υγείας υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικότητας δεν έχει ακόμη επιτευχθεί. 

Ταυτόχρονα, οι ελλείψεις στο επίπεδο της χρόνιας φροντίδας διατηρούνται σε υψηλά 

επίπεδα και δεν διακρίνεται σύνδεση των αυξημένων αναγκών με τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες.  Αντιθέτως, οι περικοπές και οι μειώσεις στην χρηματοδότηση και η αύξηση 

της συμμετοχής σε δαπάνες υγείας είχαν σε αρκετές περιπτώσεις οριζόντιο χαρακτήρα 

(όπως η οριζόντια αύξηση της παρακράτησης στις συντάξεις για την παροχή φροντίδας 

υγείας) και δεν εξέταζαν τον βαθμό αναγκαιότητας154 ενώ από την άλλη πλευρά η 

διατήρηση ρυθμίσεων όπως η δυνατότητα ταυτόχρονης εργασίας στον ιδιωτικό και τον 

                                                           
154 Ενδεικτικά, για την σημασία της σύνδεσης της συμμετοχής του ασφαλισμένου στην δαπάνη με το επίπεδο 

αναγκαιότητας, βλέπε: Goldman, Joyce & Zheng (2007) και Brook et al. (1983).  
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δημόσιο τομέα και η μείωση των μισθών των νοσοκομειακών γιατρών, λειτουργούν προς 

όφελος των ανεπίσημων πρακτικών και δεν διευκολύνουν την ισότιμη και άμεση 

πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Οι προϋποθέσεις που τέθηκαν για την 

περίθαλψη ανασφάλιστων που χρήζουν μακροχρόνιας φροντίδας, οδήγησαν το 10% του 

συγκεκριμένου πληθυσμού στην αδυναμία εισαγωγής στο νοσοκομείο και στην παροχή 

φροντίδας διότι το περιστατικό δεν συγκαταλέγονταν ως έκτακτο ώστε να εμπίπτει στα 

κριτήρια του νόμου (Economou, et al., 2014a).  Το παράδειγμα αυτό παρατίθεται με σκοπό 

την ανάδειξη των δυσλειτουργιών του συστήματος που επιτρέπει την ύπαρξη κενών 

κάλυψης, παρά τις επιμέρους κινήσεις εισαγωγής ενός πλαισίου πρωτοβάθμιας φροντίδας 

υγείας καθολικής κάλυψης, οι οποίες απέχουν παρασάγγας από την υλοποίηση έστω ενός 

ικανοποιητικού μέρους των προβλεπόμενων μέτρων, όπως η εισαγωγή του θεσμού του 

οικογενειακού γιατρού. 

Οι περικοπές διοικητικού και νοσηλευτικού προσωπικού έχουν επίσης οδηγήσει σε 

προβλήματα στην ορθή λειτουργία των μονάδων φροντίδας υγείας αν αναλογιστεί κανείς 

την ήδη χαμηλή αναλογία νοσηλευτικού προσωπικού σε σύγκριση με το σύνολο των 

χωρών του ΟΟΣΑ. Η μείωση του προσωπικού οδηγεί όμως και σε αρνητικές επιπτώσεις 

στην ποιότητα των υπηρεσιών υγείας ενώ η περαιτέρω μείωση της βιοϊατρικής έρευνας 

που συντελέστηκε με το ξεκίνημα της οικονομικής κρίσης (Stefanidis, 2014; Tsoulfas 

2012), στην ουσία θέτει περιορισμούς στην καινοτομία που δυνητικά αποτελεί 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την προώθηση της ποιότητας και την αναβάθμιση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και των δράσεων πρόληψης.  

Από όλα τα παραπάνω στοιχεία καθίσταται φανερή και στον τομέα της υγείας, η 

αποχώρηση του κράτους πρόνοιας από την διασφάλιση της ισότιμης και καθολικής 

παροχής ενός δημόσιου αγαθού που συνιστά βασικό παράγοντα της ζωής και της 

αξιοπρεπούς διαβίωσης. Η μείωση του εύρους κάλυψης και η μεταφορά ενός σημαντικού 

μέρους της ευθύνης στο άτομο αναδεικνύει την κατεύθυνση που λαμβάνει η 

εφαρμοζόμενη πολιτική στους επιμέρους τομείς του κράτους πρόνοιας. Στην ουσία, το 

κράτος πρόνοιας αντιμετωπίζεται ως ο μεγάλος ασθενής, ως το τεράστιο δημοσιονομικό 

πρόβλημα που έπρεπε να αποδομηθεί και σημαντικό μέρος της ευθύνης για την προστασία 

να μεταφερθεί στο άτομο. Ο πολίτης φαίνεται ότι δεν είναι προστατευμένος από τους 
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κινδύνους που δημιουργούνται για την ίδια του την ζωή και την διασφάλιση αξιοπρεπών 

συνθηκών διαβίωσης. Η μείωση της δυνατότητας πρόσβασης στο αγαθό της υγείας σε 

συνδυασμό με την αύξηση της ζήτησης, διευρύνει τις ανισότητες, καθώς η ισότητα 

ευκαιριών υποσκάπτεται. Συνεπώς, εκείνος που διαθέτει την οικονομική δυνατότητα 

μπορεί να αποκτήσει ευκολότερα πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας ενώ οι ευκαιρίες 

πρόσβασης δεν είναι παρόμοιες για όποιον δεν διαθέτει την οικονομική δυνατότητα. Το 

δημοκρατικό κράτος όμως που στηρίζεται στην έννοια της κοινωνικής αλληλεγγύης ως 

προς την απόλαυση δημόσιων αγαθών, όπως η υγεία που αποτελεί δικαίωμα και 

προϋπόθεση για την ζωή, εφόσον μεταφέρει μεγάλο μέρος της ευθύνης για την υγεία στο 

άτομο, απομακρύνεται από τις θεμελιώδεις στοχεύσεις της κοινωνικής συνοχής και της 

ισότητας ευκαιριών. Η κρίση αποδεικνύει ότι η απόλαυση του δικαιώματος στην υγεία 

μέσω της παρέμβασης από το κράτος πρόνοιας δεν είναι μια αυτονόητη συνθήκη καθώς 

υπό το χρηματοδοτικό βάρος χάνει την ουσία του και μετατρέπεται σε εμπορεύσιμο αγαθό. 

Έτσι, το κράτος πρόνοιας δεν αποτελεί πλέον φορέα αποεμπορευματοποίησης δημοσίων 

αγαθών όπως η υγεία και συνεπώς μετατρέπεται σταδιακά σε απλό επιτελικό μηχανισμό 

με περιορισμένη ευχέρεια αντιμετώπισης των κοινωνικών κινδύνων και των αναγκών στην 

βάση της αλληλεγγύης.  
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3.4. Οι επιδράσεις της κρίσης στην Εκπαίδευση στην Ελλάδα 

 

3.4.1. Ο θεμελιώδης ρόλος της Εκπαίδευσης ως κοινωνική πολιτική 

 

Αναμφισβήτητα, η εκπαίδευση συνιστά έναν από τους βασικότερους μηχανισμούς 

κοινωνικοποίησης του ατόμου, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην καλλιέργεια του 

πνεύματος και του αισθήματος του ανήκειν σε μια πολιτική κατάσταση. Στην ουσία 

πρόκειται για ένα θεμελιώδες κοινωνικό αγαθό που προάγεται μέσω της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, η οποία λαμβάνει διαφορετικά στάδια με σκοπό την βέλτιστη ανάπτυξη και 

καλλιέργεια των γνώσεων και των δεξιοτήτων του ατόμου. Η εκπαιδευτική διαδικασία 

στις δημοκρατικές κοινωνίες μετατρέπει το άτομο σε πολίτη και διαπλάθει τις ικανότητές 

του, παρέχοντας ισότιμα τις ευκαιρίες για την κοινωνική του ένταξη και την ατομική του 

ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, το αίσθημα του πολίτη αναπτύσσει την ταυτότητα συμμετοχής και 

προάγει την δημοκρατία. Συνεπώς, η εκπαιδευτική πολιτική συνιστά μια δημόσια πολιτική 

που επιτελεί τους στόχους της ανάπτυξης της παραγωγικότητας και της οικονομικής 

ευημερίας μέσω της καλλιέργειας των γνώσεων και των ικανοτήτων των ατόμων ώστε να 

συμμετάσχουν ισότιμα στην κοινωνία και συνακόλουθα στην αγορά εργασίας και την ίδια 

στιγμή, αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα της πολιτειότητας σε μια δημοκρατική κοινωνία, 

καθώς δεν καθιστά τα άτομα υπηκόους αλλά πολίτες, αποτελώντας κατ’ αυτό τον τρόπο 

θεμελιακή συνιστώσα όχι μόνο για την κοινωνική ανάπτυξη αλλά και για την ίδια την 

ελευθερία. 

Σύμφωνα με τον Durkheim (1922 [1973]: 51-55, 28), η έννοια της εκπαίδευσης 

αντιπροσωπεύει μια «ενέργεια που ασκούν οι γενιές των ώριμων πάνω σε αυτές που δεν 

είναι ακόμα έτοιμες για την κοινωνική ζωή. Σκοπεύει να εγείρει και να αναπτύξει στο παιδί 

έναν αριθμό φυσικών, διανοητικών και ηθικών καταστάσεων, που απαιτούν από αυτό και 

η πολιτική κοινωνία στο σύνολό της και το συγκεκριμένο περιβάλλον μέσα στο οποίο 

προορίζεται να ζήσει (…) Η κοινωνία με την γέννηση παραλαμβάνει ένα βιολογικό, ένα 

ατομικό όν, που πάνω του επενδύει ένα άλλο, το κοινωνικό όν, τέτοιο που να τη 

διαιωνίζει». Στην ουσία η εκπαίδευση σε ένα δημοκρατικό κράτος αφενός θα πρέπει να 
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διασφαλίζει την ισότητα ευκαιριών ως προς την πρόσβαση σε αυτή, που αποτελεί 

θεμελιώδη προϋπόθεση για την δόμηση ενός κοινωνικά δίκαιου κράτους και αφετέρου θα 

πρέπει να παρεμβαίνει όπου είναι απαραίτητο ώστε να καλύπτει ανισότητες που 

δημιουργούνται λόγω φυσικών ή οικονομικών αιτιών, ενισχύοντας τα πιο ευάλωτα, μη-

προνομιούχα μέλη της κοινωνίας. Εντούτοις, το συγκεκριμένο πλαίσιο δεν υποκρύπτει μια 

υπόρρητη εξισωτική αναφορά, διότι η ισότητα ευκαιριών και η μείωση των ανισοτήτων 

που προέρχονται από εξωγενείς παράγοντες, η οποίες διαμορφώνουν πραγματικές 

συνθήκες ισότιμης πρόσβασης, δεν εμποδίζουν την ανάπτυξη των φυσικών χαρισμάτων 

που η εκπαίδευση μπορεί να καλλιεργήσει και να αμβλύνει. Συνεπώς, ανισότητες μπορεί 

να δημιουργούνται αλλά δεν υποσκάπτουν την κοινωνική συνοχή εφόσον δεν προέρχονται 

από άνισες αρχικές ευκαιρίες και υφίσταται ένα σύστημα155 που προστατεύει από τα 

φυσικά και οικονομικά μειονεκτήματα, ωθώντας το άτομο στην ενσωμάτωση στο 

κοινωνικό σύνολο.  

Εντούτοις, ανεξαρτήτως των παραπάνω θεμελιωδών χαρακτηριστικών δεν υφίσταται 

κοινή αποδοχή αναφορικά με το ερώτημα αν η πολιτική για την εκπαίδευση συνιστά μια 

κοινωνική πολιτική. Χαρακτηριστικά, ο Wilensky (1975) αναφέρει ότι η εκπαίδευση θα 

πρέπει να αναλύεται ως ξεχωριστός τομέας και όχι ως τμήμα των πολιτικών του κράτους 

πρόνοιας διότι ενώ οι υπόλοιπες κοινωνικές πολιτικές συνεισφέρουν στην μείωση των 

ανισοτήτων, η εκπαίδευση δεν επιφέρει αυτόματα και απαρέγκλιτα το ίδιο αποτέλεσμα. 

Στο ίδιο μήκος κύματος, διάφορες μελέτες για το κράτος πρόνοιας δεν περιλαμβάνουν την 

εκπαίδευση ως τμήμα των σχετικών πολιτικών του κράτους πρόνοιας. Από την άλλη 

πλευρά, πολλοί μελετητές θεωρούν ότι υφίσταται στενή σχέση μεταξύ του κράτους 

πρόνοιας και των εκπαιδευτικών πολιτικών (Busemeyer, 2009; Busemeyer & Nikolai, 

2010; Iversen & Stephens, 2008). Σύμφωνα με αυτή την θέση, η εκπαίδευση ενέχει 

προϋποθέσεις έμμεσης αναδιανομής156 ενώ αναπτύσσοντας τις ατομικές δεξιότητες 

(ανάπτυξη ατομικού ανθρώπινου κεφαλαίου και ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά 

                                                           
155 Ο όρος εκπαιδευτικό σύστημα περιλαμβάνει όλους τους σχετιζόμενους οργανωμένους θεσμούς είτε είναι 

δημόσιοι είτε ιδιωτικοί και δεν μπορεί να ειδωθεί χωριστά από το κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό και 

πολιτισμικό περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί (Kandel, 1955), παρά το γεγονός ότι ενέχει ιστορικά 

διακριτικά χαρακτηριστικά που του προσδίδουν μια σχετική αυτονομία (Bourdieu, 1996). 
156 Η εκπαίδευση με έμμεσο τρόπο επηρεάζει την πρωτογενή διανομή των πόρων στην αγορά εργασίας, 

καθώς ο δημόσιος χαρακτήρας της και η ισότητα ευκαιριών που προάγει σε πρωτόλειο στάδιο, αναπτύσσουν 

ισότιμα τις μετέπειτα προϋποθέσεις για την πρόσβαση με καθολικούς όρους στην αγορά εργασίας.  
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εργασίας) επιφέρει δημόσια πλεονεκτήματα, καθώς το υψηλό επίπεδο γενικής 

εκπαίδευσης όχι μόνο δημιουργεί θετικές οικονομικές επιπτώσεις αλλά αποτελεί 

σημαντικό εργαλείο κοινωνικής πολιτικής που προωθεί την ισότητα ευκαιριών και μειώνει 

τις κοινωνικές ανισότητες μέσω της καθολικότητας της πρόσβασης και της απόλαυσης του 

αγαθού της εκπαίδευσης και των συνακόλουθων προεκτάσεων πρόσβασης στην αγορά 

εργασίας (Allmendinger & Leibfried, 2003). Η επέκταση της κοινωνίας της πληροφορίας 

δημιουργεί την αναγκαιότητα της συνεχούς εκπαίδευσης και καλλιέργειας δεξιοτήτων, 

αναδεικνύοντας με ακόμα πιο γλαφυρό τρόπο την σημασία της ως προς την δημιουργία 

των προϋποθέσεων για ισότητα ευκαιριών. Με βάση αυτές τις διαπιστώσεις, η εκπαίδευση 

συνιστά ένα τμήμα των πολιτικών του κράτους πρόνοιας, καθώς όπως χαρακτηριστικά 

ανέφερε ο Marshall (1964a: 81-82), «το δικαίωμα στην εκπαίδευση είναι ένα γνήσιο 

κοινωνικό δικαίωμα της πολιτειότητας, διότι ο σκοπός της εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια 

της παιδικής ηλικίας είναι να διαμορφώσει τον μελλοντικό ενήλικα. Θεμελιακά, πρέπει να 

νοείται όχι ως δικαίωμα του παιδιού να πηγαίνει στο σχολείο, αλλά σαν δικαίωμα του 

ενήλικα πολίτη να είναι εκπαιδευμένος». Συνεπώς, αναδεικνύεται ότι η πλήρης ανάπτυξη 

των πολιτικών δικαιωμάτων στο δημοκρατικό καθεστώς, ήτοι της πολιτειότητας, 

επιτυγχάνεται μόνο μέσω της καθολικής προαγωγής του δικαιώματος της εκπαίδευσης από 

κοινού με τα υπόλοιπα δικαιώματα. Το σύνολο των σχετικών δημόσιων πολιτικών που 

εφαρμόζονται από το κράτος πρόνοιας σε όλους αυτούς τους τομείς αποτελούν τον 

μηχανισμό για την διασφάλιση των πολιτικών δικαιωμάτων, ήτοι της ίδιας της 

δημοκρατίας, μέσω της αναπαραγωγής του συστήματος σε πολλαπλές βάσεις. Επομένως, 

η εκπαίδευση αποτελεί το εργαλείο για την δόμηση του κράτους που επενδύει στο 

κοινωνικό κεφάλαιο των πολιτών του, υπερβαίνοντας τα κενά που δημιουργεί η ραγδαία 

τεχνολογική πρόοδος μέσω της διαμόρφωσης των προϋποθέσεων ισότιμης πρόσβασης 

στις δομές και τις διαδικασίες της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και συνακόλουθα στην 

απασχόληση. 
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3.4.2. Κατευθύνσεις πολιτικής για την εκπαίδευση και την κατάρτιση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο 

και συνοπτική παράθεση των περιφερειακών διαστάσεων της κρίσης  

 

Στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας τέθηκε σε εφαρμογή η Στρατηγική της 

Λισαβώνας, η οποία είχε ως κύριο στόχο να καταστήσει την ΕΕ πρώτη σε παγκόσμιο 

επίπεδο ως προς την οικονομική ανάπτυξη και την δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. 

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση αποτελούσαν βασικά εργαλεία για την επίτευξη αυτού του 

φιλόδοξου στόχου, καθώς επικεντρώνονταν, μεταξύ άλλων, εν γένει στην ενίσχυση της 

διά βίου μάθησης και των δεξιοτήτων, στην μείωση της σχολικής διαρροής και στην 

αύξηση των δεξιοτήτων και των αποφοίτων των θετικών επιστημών. Είναι φανερό, ότι η 

εν λόγω στρατηγική ενείχε ένα βασικό στοιχείο που αποτελεί συχνά πεδίο θεωρητικών 

αντιπαραθέσεων. Την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω της διαρκούς επέκτασης 

των δεξιοτήτων και της επικέντρωσης στις νέες τεχνολογίες, την καινοτομία και τις θετικές 

επιστήμες. Αναμφισβήτητα, η εστίαση στην ενδυνάμωση των παραπάνω παραγόντων 

συνιστά έναν βασικό μηχανισμό για την οικονομική ανάπτυξη όμως οι ενστάσεις τίθενται 

στον άτεγκτο και μονοδιάστατο χαρακτήρα της συγκεκριμένης οπτικής. Εν προκειμένω, 

μια οικονομική ανάπτυξη που δεν επιφέρει κοινωνική ευημερία αλλά επιτρέπει την 

διεύρυνση ενός λανθάνοντος κινδύνου αποκλεισμού, ως συνέπεια της σταδιακής 

μεταφοράς της ευθύνης στο άτομο, μετατρέπει τις δεξιότητες από δυνητικό εργαλείο 

ανάπτυξης του κοινωνικού κεφαλαίου σε δεσμευτική προϋπόθεση που δεν εγγυάται την 

πλήρη και σταθερή εργασιακή ένταξη και συνακόλουθα την ατομική ανάπτυξη και 

αυτονόμηση. Ως εκ τούτου, το άτομο καθίσταται δέσμιο μιας κατάστασης υποβάθμισης 

της ατομικότητας και η εκπαίδευση, κατάρτιση και δια βίου μάθηση αδυνατούν να του 

προσφέρουν τα εχέγγυα ατομικής αυτονόμησης και ευημερίας. Η κατάσταση αυτή 

επετράπη λόγω των περιορισμών των δικλείδων ασφαλείας που έθετε η παρέμβαση του 

κράτους πρόνοιας ως προς τους όρους κοινωνικής ένταξης και προστασίας, 

αναμορφώνοντας έτσι τις προϋποθέσεις της ατομικής και συλλογικής ευθύνης. Ένας 

βασικός παράγοντας στον οποίο στηρίχθηκε η Στρατηγική της Λισαβώνας ήταν η σημασία 

της κοινωνίας της γνώσης για την εν γένει κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη. Όπως όμως 

αναφέρουν οι Archibugi και Lundvall (2001), στην ουσία πρόκειται για την επέκταση της 

οικονομίας της μάθησης, ήτοι την απομάκρυνση από την έννοια της γνώσης ως βασικό 
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συστατικό της εκπαίδευσης του πολίτη και την υιοθέτηση από τους εργαζόμενους νέων 

δεξιοτήτων που συνεχώς μεταλλάσσονται καθιστώντας τους «αναλώσιμους».  

Τόσο η στρατηγική της Λισαβώνας όσο και η στρατηγική Ευρώπη 2020, που αποτελεί την 

ουσιαστική συνέχεια της πρώτης, στοχεύουν στην προσαρμογή των εθνικών συστημάτων 

εκπαίδευσης και κατάρτισης και των αντίστοιχων αγορών εργασίας στην οικονομία της 

μάθησης. Εντούτοις, όπως εμβριθώς αναφέρθηκε παραπάνω, ένα τέτοιο πρότυπο δεν 

μπορεί να επιφέρει θετικές επιπτώσεις προς την κοινωνική συνοχή χωρίς την ταυτόχρονη 

ύπαρξη ενός ενεργητικού κράτους πρόνοιας. Αυτό συμβαίνει διότι η οικονομία της γνώσης 

εμφανίζει μια εγγενή αντινομία, καθώς παρότι αναπτύσσεται στοχεύοντας, μεταξύ άλλων, 

την ευημερία των ατόμων και συνακόλουθα την επίτευξη της κοινωνικής συνοχής, στην 

ουσία αν αφεθεί χωρίς την παράλληλη διασφάλιση της κοινωνικής προστασίας, θα 

υπονομεύσει τόσο την ατομικότητα όσο και την κοινωνική συνοχή. Υπό αυτή την έννοια, 

η επέκταση των δεξιοτήτων μέσω της κατάρτισης και της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης θα 

έπρεπε να κατέληγε στην διασύνδεση με την αγορά εργασίας και τις απαιτήσεις της, καθώς 

και στην ανάπτυξη του πλαισίου προστασίας από πλευράς του κράτους πρόνοιας. 

Αντιθέτως, η στρατηγική της Λισαβώνας στην ουσία επικεντρώθηκε στην ενίσχυση της 

ευελιξίας στην αγορά εργασίας χωρίς να συμπεριλάβει ισότιμα την στόχευση της 

κοινωνικής συνοχής, ειδικότερα μετά την ενδιάμεση αξιολόγηση κατά την οποία ο στόχος 

από «περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας» μεταβλήθηκε απλώς σε «περισσότερες 

θέσεις εργασίας» (Lundvall & Lorenz, 2014). H πρόδηλη έλλειψη σύνδεσης του 

κοινωνικού πυλώνα με τον αναπτυξιακό-οικονομικό δημιούργησε πρόσφορο έδαφος για 

την επέκταση της οικονομικής κρίσης, ειδικότερα στις Νοτιοευρωπαϊκές χώρες που 

αναδεικνύονται πιο ευάλωτες ως προς την ανταγωνιστικότητα του παραγόμενου προϊόντος 

τους. Ταυτόχρονα, αντικατοπτρίζει την μονοδιάστατη προσήλωση στην επέκταση των 

ποσοστών της απασχόλησης αδιαφορώντας τόσο για την ποιότητά της όσο και για το 

επίπεδο της ανταπόκρισής της ως μηχανισμού ατομικής αυτονόμησης και υπέρβασης των 

κοινωνικών κινδύνων. Η επικέντρωση αυτή, στην ουσία εντάσσεται στην γενικότερη 

αντίληψη της επίτευξης ανάπτυξης χωρίς ευημερία, γεγονός που υπονομεύει την διάσταση 

της κοινωνικής συνοχής και απομακρύνεται από τους θεμελιώδεις στόχους της μισθωτής 

απασχόλησης αναφορικά με την ατομική αυτονόμηση. Ως εκ τούτου, η στρατηγική της 

Λισαβώνας απομακρύνθηκε από την στόχευση στην «κοινωνία της πληροφορίας», που 
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υπόρρητα υποδείκνυε την προώθηση της κοινωνικής συνοχής μέσω της ανάπτυξης και 

συνακόλουθα της βέλτιστης αξιοποίησης του κοινωνικού κεφαλαίου, και προσηλώθηκε 

στην επέκταση της κατάρτισης και των δεξιοτήτων μόνο ως εργαλεία ευελιξίας για την 

μετατροπή του ατόμου σε απασχολήσιμο και ευκόλως χειραγωγήσιμο.  

Το τέλος της δεκαετίας του 2000 βρήκε την Στρατηγική της Λισαβώνας να έχει αποτύχει 

σε μεγάλο βαθμό να πετύχει τους στόχους που είχε θέσει μια δεκαετία πριν. Ταυτόχρονα, 

η παγκόσμια κρίση είχε θέσει νέες προκλήσεις σε όλους τους τομείς της δημόσιας 

πολιτικής και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, δημοσίευσε την νέα 

στρατηγική της δεκαετίας που διανύουμε, την Ευρώπη 2020. Εντούτοις, το περιβάλλον 

μέσα στο οποίο τέθηκε η συγκεκριμένη στρατηγική αφενός δεν επιτρέπει τον συνδυασμό 

επίτευξης μετρήσιμων απόλυτων στόχων και της ποιοτικής λειτουργίας τους σε επίπεδο 

κοινωνικής συνοχής. Η βασική αιτία έγκειται στο γεγονός ότι από την μια πλευρά 

υφίσταται μια σκληρή νομισματική ένωση που άτεγκτα εστιάζεται στους δημοσιονομικούς 

στόχους υποβαθμίζοντας την ουσιώδη σημασία της κοινωνικής διάστασης και από την 

άλλη, ένα «χαλαρό» πλαίσιο συντονισμού αναφορικά με πολιτικές που στοχεύουν στην 

επίτευξη της κοινωνικής συνοχής και της καινοτομίας. Ελλείπει ένας συνδυασμός δηλαδή 

επένδυσης στο κοινωνικό κεφάλαιο με αμοιβαίους όρους κοινωνικής και οικονομικής 

ωφέλειας. Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» παρότι θέτει στόχους όπως η μείωση της 

πρόωρης σχολικής διαρροής και η διεύρυνση του ποσοστού των πτυχιούχων τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, που αποτελεί δυνητικό παράγοντα αύξησης της απασχολησιμότητας και της 

ανταγωνιστικότητας (Gros & Roth, 2008), εντούτοις δεν εκφεύγει από τα προαναφερθέντα 

προβλήματα, καθώς και από την μονομερή εστίαση στους συγκεκριμένους μετρήσιμους 

δείκτες που δεν περιλαμβάνουν δικλείδες προώθησης της κοινωνικής συνοχής. Με άλλα 

λόγια, η αύξηση των πτυχιούχων χωρίς την ενίσχυση των προοπτικών βέλτιστης 

εργασιακής αποκατάστασης δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα τόσο της κοινωνικής 

συνοχής όσο ακόμα και της διαρροής εγκεφάλων σε περιπτώσεις όπως η Ελλάδα.  

Μέσα στο παραπάνω πλαίσιο των κατευθύνσεων πολιτικής από πλευράς της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, η πρόσφατη πολυδιάστατη κρίση έθεσε σημαντικά εμπόδια σε όλο το φάσμα των 

δημόσιων πολιτικών και του κράτους πρόνοιας στην Ευρώπη, παρά τις ευδιάκριτες 

διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Συνεπώς, οι πολιτικές για την εκπαίδευση δεν 
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μπορούσαν παρά να δεχθούν πλήγματα λόγω της αναγκαιότητας μείωσης των δαπανών, 

με αποτέλεσμα την αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων, ειδικότερα όσων βρίσκονταν σε 

πιο μειονεκτική θέση (Arriazu & Solari, 2015). Οι πολιτικές λιτότητας που εφαρμόζονται 

στο πλαίσιο της δημοσιονομικής προσαρμογής επέφεραν δομικούς περιορισμούς και 

αλλαγές στα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών που έχουν πληγεί περισσότερο από την 

κρίση, όπως η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Ιταλία (Jones, 2013), παρά τις 

σημαντικές βελτιώσεις σε δείκτες που θέτει η Στρατηγική «Ευρώπη 2020», όπως η μείωση 

της σχολικής διαρροής (Cedefop, 2016). Συγκεκριμένα, στην Ισπανία οι μειώσεις στην 

χρηματοδότηση για την εκπαίδευση δημιούργησαν προβλήματα που σχετίζονται ακόμα 

και με την καθημερινή λειτουργία των σχολικών μονάδων ενώ ταυτόχρονα συνετέλεσαν 

στην μείωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, λόγω – μεταξύ άλλων - της 

αύξησης του αριθμού των μαθητών ανά τάξη, του παγώματος της αναβάθμισης και της 

μείωσης των πόρων συντήρησης των υφιστάμενων υποδομών, καθώς και του περιορισμού 

του προσωπικού (Canadell, 2013). Αντίστοιχα, οι πολιτικές λιτότητας στην Ιταλία 

μείωσαν ακόμα περισσότερο την ήδη ελλιπή χρηματοδότηση για την εκπαίδευση 

(χαμηλότερο επίπεδο εμφανίζει μόνο η Ελλάδα ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης) και 

μειώθηκαν οι παροχές που σχετίζονται με υπηρεσίες προστασίας και εμπράγματης 

διευκόλυνσης των μαθητών και των γονιών τους, όπως τα γεύματα στα ολοήμερα σχολεία 

και η μεταφορά των μαθητών. Ταυτόχρονα, μειώθηκε η ποιότητα της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης λόγω της αύξησης των μαθητών στις τάξεις, της μείωσης των ωρών και του 

περιορισμού ακόμα και των απαραίτητων υποδομών στα εργαστήρια (Innes, 2013).  

Είναι εμφανές ότι και η εκπαίδευση, ως τμήμα των πολιτικών του κράτους πρόνοιας, έχει 

υποστεί σημαντικούς περιορισμούς στον βωμό της εξοικονόμησης πόρων και της 

εφαρμογής των πολιτικών λιτότητας. Το βασικό δόγμα που εφαρμόζεται προσλαμβάνει το 

κράτος πρόνοιας ως το μεγάλο πρόβλημα για την επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης και την 

προώθηση της ατομικής πρωτοβουλίας, που για να αντιμετωπιστεί θα πρέπει να 

περιοριστούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες, ανεξαρτήτως αν αυτές αποτελούν θεμελιώδεις 

συνιστώσες για την επίτευξη της κοινωνικής συνοχής και την ανάπτυξη του κοινωνικού 

κεφαλαίου με ισότιμους όρους. Η συγκεκριμένη οπτική ενέχει αντινομικό περιεχόμενο 

καθώς παρότι αρχικώς στοχεύει στην διευκόλυνση της ατομικότητας και στην συνεχή 

παροχή ευκαιριών βελτίωσης των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του ατόμου, εντούτοις 
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οδηγεί στην αμφισβήτηση της ατομικότητας, καθώς οι δράσεις αυτές δεν συνοδεύονται 

από δικλείδες ασφαλείας ως προς την κοινωνική προστασία αλλά αφήνουν το άτομο 

έκθετο στους κοινωνικούς κινδύνους και διαρκώς δέσμιο μιας συνεχούς εξέλιξης των 

δεξιοτήτων χωρίς ισότιμη υλική ανταπόκριση. Η κοινωνία της γνώσης μετατρέπεται σε 

οικονομία της μάθησης και απομακρύνεται από το κοινωνικό περιεχόμενο της στόχευσης 

στην συνοχή και την ευημερία του συνόλου, αμφισβητώντας στην βάση της την ίδια την 

έννοια του πολίτη.  

 

3.4.3. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα σε κρίση: Από τις δομικές αγκυλώσεις στην 

υποβάθμιση 

 

Η εκπαίδευση στην Ελλάδα έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα μεταξύ του 6ου και του 15ου έτους 

των μαθητών και χωρίζεται σε τρία επίπεδα: την πρωτοβάθμια, που περιλαμβάνει την 

προσχολική εκπαίδευση σε παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία, και το εξατάξιο 

δημοτικό σχολείο, την δευτεροβάθμια, που περιλαμβάνει τα – υποχρεωτικής φοίτησης - 

γυμνάσια και τα –προαιρετικής φοίτησης – ενιαία λύκεια και επαγγελματικά ιδρύματα και 

την τριτοβάθμια, που περιλαμβάνει τα πανεπιστήμια και τα τεχνολογικά ιδρύματα. Το 

σύστημα μπορεί να χαρακτηριστεί ως συγκεντρωτικό, καθώς το Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων καταρτίζει τις κατευθύνσεις τόσο αναφορικά με την δομή της εκπαίδευσης 

όσο και σχετικά με την χρηματοδότηση και το προσωπικό, ενώ έχει επιτελικό ρόλο και 

στα ιδιωτικά σχολεία.   

Η εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα αντιμετώπισε παρόμοια προβλήματα υιοθέτησης 

των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων που θα την καθιστούσαν περισσότερο αποτελεσματική 

στις νεοπαγείς συνθήκες της τεχνολογικής εξέλιξης και της αναγκαιότητας για προσφορά 

περαιτέρω γνώσεων και δεξιοτήτων. Είναι γεγονός ότι διατήρησε σε πολύ μεγάλο βαθμό 

τον συγκεντρωτικό και ενιαίο χαρακτήρα της, ο οποίος δεν ανταποκρινόταν όμως στις 

ιδιαίτερες-επιμέρους ανάγκες που διαμορφώνονταν, αφήνοντας κενά προστασίας και 

παροχής και διατηρώντας ανισότητες που – ενίοτε - αντικατοπτρίζονταν δύσκολα στις 

στατιστικές μελέτες. Επί παραδείγματι, η έκταση της «παραπαιδείας» ή «σκιώδους 

εκπαίδευσης», παρότι γενικότερα δεν αποτελεί ένα άγνωστο φαινόμενο στις ευρωπαϊκές 
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χώρες, έλαβε συνεχώς διευρυνόμενες διαστάσεις στην Ελλάδα δημιουργώντας υπόρρητες 

ανισότητες ανάμεσα στους μαθητές που είχαν την οικονομική δυνατότητα να 

ανταποκριθούν και σε αυτούς που αντιμετώπιζαν οικονομικές δυσχέρειες. Ως εκ τούτου, 

η ισότητα ευκαιριών υποδαυλίζονταν ως αποτέλεσμα της ανεπάρκειας του συστήματος να 

καλύψει τις ανάγκες σε ισότιμη βάση με γνώμονα την ισότητα ευκαιριών και να 

προετοιμάσει πραγματικά τους μαθητές για την μετέπειτα προσωπική και επαγγελματική 

τους πορεία. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η διαχρονική ομοιομορφία των εκπαιδευτικών 

πολιτικών, επειδή δεν ανταποκρίνεται στις επιμέρους ανάγκες που διαμορφώνονται, ενέχει 

μια σημαντική αντινομία καθότι απολήγει σε διαφοροποιημένα αποτελέσματα (Καζαμίας, 

1995; Παπαδάκης, 2009) και συνεπώς υπόρρητα διαμορφώνει συνθήκες πιθανής 

ανισότητας πρόσβασης. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι παρά το γεγονός ότι έχουν 

εφαρμοστεί ποικίλα μεταρρυθμιστικά προγράμματα, η αποτελεσματικότητα με όρους 

ένταξης και ισότητας πρόσβασης αλλά και με όρους εφαρμογής και παροχής νέων 

γνώσεων και δεξιοτήτων, βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό 

μέσο όρο (βλέπε ΟECD, 2013c; 2016c).   

Μέσα σε αυτό το προβληματικό πλαίσιο, η οικονομική κρίση λειτούργησε ανασχετικά στις 

έστω και ανεπαρκείς βελτιώσεις από πλευράς αποτελεσματικότητας που συντελέστηκαν 

μέχρι το 2009. Το βέβαιο είναι ότι η κρίση αμφισβήτησε περαιτέρω την παροχή δημόσιας 

παιδείας και αύξησε τα προβλήματα παροχής από πλευράς του κράτους των απαιτούμενων 

εχεγγύων πρόσβασης σε γνώσεις και δεξιότητες. Αυτή η τάση συνιστά ένα γενικό 

χαρακτηριστικό που εμπίπτει στην διαδικασία περιορισμού της συλλογικής παρέμβασης, 

ήτοι του κράτους πρόνοιας, στην παροχή δημόσιων αγαθών, όπως η εκπαίδευση. 

Συγκεκριμένα, ξεκινώντας από την παιδική φροντίδα, η ανεπάρκεια του κράτους πρόνοιας 

να προσφέρει την καθολική παιδική φροντίδα που θεσμοθέτησε από το σχολικό έτος 2007-

2008 μέσω της θέσπισης της υποχρεωτικότητας φοίτησης στα Νηπιαγωγεία, διευρύνεται 

διότι κατά τη διάρκεια της κρίσης (εν προκειμένω το διάστημα 2010-2013 για το οποίο 

υφίστανται διαθέσιμα στοιχεία) παρατηρείται μείωση των δημόσιων Νηπιαγωγείων κατά 

6,2% ενώ τα ιδιωτικά αυξήθηκαν κατά 19% (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, 2016). Στην ουσία πρόκειται 

για την έναρξη μιας διαδικασίας σχετικής αντικατάστασης των δημοσίων Νηπιαγωγείων 

από ιδιωτικά (ανάστροφη τάση), χαρακτηριστικό όμως που υποδηλώνει την επίταση των 
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δυσχερειών πρόσβασης για ένα σημαντικό μέρος των μαθητών που προέρχονται από 

κοινωνικο-οικονομικά στρώματα που έχουν πληγεί δραστικά από την οικονομική κρίση. 

Ως προς τις υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, παρατηρείται μείωση των σχολικών μονάδων μεταξύ 2010 

και 2013 της τάξης του 7,78% ενώ ταυτόχρονα τα τμήματα μειώθηκαν κατά 2500 ή 3,11% 

και το διδακτικό προσωπικό κατά 10,64% (Βλέπε διάγραμμα 57). Αν οι εν λόγω δείκτες 

συνδυαστούν με την εξέλιξη του αριθμού των μαθητών, η οποία κυμαίνεται σχεδόν στα 

ίδια επίπεδα κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου (οριακή μείωση κατά 0,28%), 

καθίσταται έκδηλη η συρρίκνωση των προϋποθέσεων πρόσβασης και ποιοτικής παροχής 

του αγαθού της εκπαίδευσης, καθώς περισσότεροι μαθητές αντιστοιχούν σε λιγότερα 

τμήματα και μονάδες.  

 

 

Πηγή: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ (2016). 

 

Η αναλογία όμως διδασκόντων και διδασκομένων εμφανίζει αυξητική τάση και στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπου από 12,4 φοιτητές ανά διδάσκοντα το 2010, το 2013 
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αντιστοιχούσαν 15,2 στα Πανεπιστημιακά ιδρύματα ενώ στην Ανώτατα Τεχνολογικά 

ιδρύματα και στην ΑΣΠΑΙΤΕ η αναλογία από 8 φοιτητές ανά διδάσκοντα to 2010 ανήλθε 

σε 19,6 to 2013 (Πίνακας 10). Η τάση μείωσης των διδασκόντων αφενός δημιουργεί 

λειτουργικά προβλήματα ως προς την διεκπεραίωση των προγραμμάτων σπουδών 

αφετέρου δε μειώνει την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, τις επιλογές-ευκαιρίες 

κατευθύνσεων και εξειδικεύσεων για τους φοιτητές, ενώ ταυτόχρονα θέτει αγκυλώσεις την 

ερευνητική δυναμική των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία αποτελεί σημαντική 

παρακαταθήκη για την διεθνή κατάταξη και αναγνώριση.  

 

Πίνακας 10: Αναλογία Τακτικών Φοιτητών ανά Διδάσκοντα στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση στην Ελλάδα 

 ΑΕΙ ΑΤΕΙ-ΑΣΠΑΙΤΕ Σύνολο 

2010 12,4 8,0 10,4 

2011 13,3 10,1 11,9 

2012 14,7 13,9 14,3 

2013 15,2 19,6 16,6 

Πηγή: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ (2016) 

 

Είναι έκδηλο ότι η οικονομική κρίση προσέθεσε επιπλέον προβλήματα στα ήδη 

λιμνάζοντα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα. Οι προσπάθειες μεταρρύθμισης, όπως και 

σε άλλους τομείς του κράτους πρόνοιας, είχαν εμβαλωματικό χαρακτήρα ενώ ο στενός 

ορίζοντας από τον οποίο διαπνέονταν δεν επέτρεπε την εμπράγματη αποτύπωση των 

συνεπειών-σκοπών τους. Αρχικώς, με τον νόμο 3833/2010 μειώθηκαν οι – ήδη χαμηλές 

σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο – δαπάνες για την εκπαίδευση κατά 10%. Αυτή 

η μείωση είχε ως βασική συνέπεια την περαιτέρω υποβάθμιση της ποιότητας των 

παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, καθώς μειώθηκε το προσωπικό, αυξήθηκαν οι 

μαθητές ανά τάξη, μειώθηκαν οι διδακτέες ώρες σε μαθήματα όπως τα Νέα Ελληνικά, η 

Μουσική και τα Καλλιτεχνικά από την Δευτέρα και Τρίτη Γυμνασίου, με σκοπό να 

ελαττωθούν οι διδασκόμενες ώρες και να μετακινηθούν οι διδάσκοντες σε άλλα σχολεία, 

έκλεισαν πάνω από 1000 σχολεία, μειώθηκαν οι διαθέσιμοι πόροι στα επιμέρους σχολεία 
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και περιορίστηκε η διαθεσιμότητα των παρεμβατικών προγραμμάτων σε σχολεία με 

μεγάλο αριθμό μαθητών από οικογένειες μεταναστών, τα οποία στοχεύουν στην ενίσχυση 

και προώθηση των διαδικασιών ένταξής τους (Education in crisis, 2014). Συγκεκριμένα, 

από το 2009 έως το 2015 οι δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση μειώθηκαν κατά 12,5% 

ως ποσοστό του ΑΕΠ ενώ αν αφαιρεθούν οι δαπάνες προς την Γενική Γραμματεία 

Θρησκευμάτων και Έρευνας-Τεχνολογίας, η ποσοστιαία μείωση αγγίζει το 19,35% 

(Υπουργείο Οικονομικών, 2016).  

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat για τον τομέα 

της χρηματοδότησης της εκπαίδευσης αναφέρονται στο έτος 2005 και δεν υφίσταται 

επικαιροποίηση για τα επόμενα έτη. Εντούτοις, διαθέσιμα στοιχεία για την 

χρηματοδότηση της εκπαίδευσης ως ποσοστού του ΑΕΠ υφίστανται στον τομέα ανάλυσης 

των συνολικών δαπανών του κράτους σε επιμέρους τομείς άσκησης της πολιτικής 

(COFOG). Σύμφωνα με αυτόν τον δείκτη, η δημόσια χρηματοδότηση της εκπαίδευσης για 

το 2015 αγγίζει το 4,3% του ΑΕΠ. Εντούτοις, τα στοιχεία που τακτικού προϋπολογισμού, 

όπως αναλύονται από τις εκθέσεις του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ αλλά και από τις ετήσιες 

εισηγητικές εκθέσεις, φανερώνουν ότι οι δαπάνες για την εκπαίδευση μετά βίας 

υπερβαίνουν το 3% κατά τη διάρκεια της κρίσης, ενώ οι εκθέσεις του δικτύου ΕΥΡΙΔΙΚΗ 

(European Commission/EACEA/Eurydice, 2015) για την δημόσια δαπάνη για την 

εκπαίδευση (πραγματοποιθείσες δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού και του 

προγράμματος δημοσίων επενδύσεων) που εκδίδονται από το 2013 κι έπειτα, 

επιβεβαιώνουν την τεράστια απόκλιση με τα ποσοστά που δημοσιεύει η Eurostat στους 

δείκτες ανάλυσης των κρατικών δαπανών. Σύμφωνα με τον δείκτη ΕΥΡΙΔΙΚΗ (European 

Commission/EACEA/Eurydice, 2015), το 2015 η χρηματοδότηση για την εκπαίδευση 

έφθασε στο χαμηλότερο επίπεδο τα τελευταία χρόνια, ήτοι στο 3% του ΑΕΠ, 

καταγράφοντας μείωση μεταξύ του 2014 και του 2015 της τάξης του 5%, την μεγαλύτερη 

ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ (Σχήμα 6). Ανεξαρτήτως των αποκλίσεων στις εν λόγω 

μετρήσεις, είναι πρόδηλο το γεγονός ότι η γενικότερη τάση χρηματοδότησης του τομέα 

της εκπαίδευσης εμφανίζει πτωτικό χαρακτήρα κατά τη διάρκεια της κρίσης (διάγραμμα 

58), συμπιέζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις προϋποθέσεις ισότιμης πρόσβασης σε 

ποιοτικού χαρακτήρα υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης. Πρόκειται στην ουσία για 

αμφισβήτηση του θεμελιώδους δικαιώματος της πρόσβασης στην εκπαίδευση. Στο πλαίσιο 
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αυτό, το κράτος φαντάζει ανίκανο να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες χρηματοδοτικές 

ανάγκες και κάτω από την δημοσιονομική πίεση, αμφισβητείται στην ουσία ο ρόλος της 

εκπαίδευσης ως δημόσιο αγαθό.   

 

 

European Commission/EACEA/Eurydice (2015); Εurostat (2017), Στοιχεία διαθέσιμα στο:  

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do (Ανάκτηση: 04/02/2017); 

KANEΠ/ΓΣΕΕ (2015); Υπολογισμοί του συγγραφέα. 
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EUROSTAT KANEΠ/ΓΣΕΕ EURYDICE

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
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Σχήμα 6: Απεικόνιση της εξέλιξης της δημόσιας δαπάνης για την εκπαίδευση στην 

Ευρώπη 

 

Πηγή: European Commission/EACEA/Eurydice (2015: 7) 

 

Συγκεκριμένα, εστιάζοντας στην ανάλυση και κατηγοριοποίηση των μειώσεων των 

δαπανών ανάμεσα στους επιμέρους τομείς της εκπαίδευσης, παρατηρούμε ότι στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση από το 2009 μέχρι το 2013 έχει πραγματοποιηθεί μείωση των 

δαπανών της τάξης του 30%, με την μεγαλύτερη να καταγράφεται στις περιφερειακές 

υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας (-36,1%) σε σύγκριση με τις κεντρικές υπηρεσίες (-

16,8%). Στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση η μείωση των δαπανών ήταν ακόμα μεγαλύτερη, 

καθώς άγγιξε το 35% σωρευτικά (-39,4% στις περιφερειακές υπηρεσίες και -20,5% στις 

κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας) το εν λόγω διάστημα ενώ στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση η σωρευτική μείωση έφτασε το 34,8%. Θα πρέπει να σημειωθεί 

ότι η μείωση στις δαπάνες για την τριτοβάθμια εκπαίδευση ήταν μεγαλύτερη για τον 

τεχνολογικό τομέα (-20,1%) σε σύγκριση με τον πανεπιστημιακό τομέα (-15%). Ο 
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περιορισμός των δαπανών στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, της έρευνας και της 

τεχνολογίας, στην ουσία υποδαυλίζει τις προοπτικές για επένδυση στην καινοτομία και 

στη διασύνδεση του κοινωνικού κεφαλαίου με αυτή, περιορίζοντας, εν πολλοίς με έμμεσο 

τρόπο, την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. 

Ταυτόχρονα, οι ελλιπείς ευκαιρίες ανάπτυξης του κοινωνικού κεφαλαίου μέσω της 

αξιοποίησής του σε καινοτόμες πρωτοβουλίες στον παραγωγικό τομέα, οδηγεί στην 

αύξηση των εκροών εγκεφάλων που, όπως προαναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, 

αφενός δημιουργεί άμεσο κόστος, καθώς μειώνει τους πόρους για το κράτος από 

φορολογία και ασφαλιστικές εισφορές και αφετέρου εμμέσως το δημόσιο κόστος για την 

– άκαρπη με όρους ένταξης – εκπαίδευση στην Ελλάδα καθίσταται εκμεταλλεύσιμο από 

τα παραγωγικά συστήματα άλλων χωρών χωρίς οι ίδιες να έχουν δαπανήσει πόρους για 

την εκπαίδευση του συγκεκριμένου εργατικού δυναμικού.  

  

 

Πηγή: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ (2016) 

 

Η υποβάθμιση της επένδυσης στην έρευνα, την τεχνολογία και την ανώτατη εκπαίδευση 

καθίσταται ευδιάκριτη και από το γεγονός ότι ακόμα και η κάλυψη των λειτουργικών 
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δαπανών των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατέστη δυσχερέστερη, καθώς οι 

μειώσεις έλαβαν ραγδαίο ρυθμό. Συνεπώς, η ποιότητα και η ικανότητα ισότιμης παροχής 

του αγαθού της εκπαίδευσης τίθεται εν αμφιβόλω καθότι το κράτος φαίνεται να αδυνατεί 

να χρηματοδοτήσει ακόμα και τις λειτουργικές ανάγκες. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι 

επιχορηγήσεις για τις λειτουργικές ανάγκες των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων βρίσκονται 

σε κατακόρυφη πτώση μετά το 2009, καθώς μέχρι το 2013 έχουν υποστεί ποσοστιαία 

μείωση της τάξης του 57,7% (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, 2016). Η δε κεντρική εξάρτηση των εν λόγω 

ιδρυμάτων από την κρατική χρηματοδότηση δυσχεραίνει την ικανότητα ανταπόκρισης 

στις οικονομικές απαιτήσεις, με απώτερη συνέπεια την μείωση της ποιότητας της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης και της έρευνας.  

Όπως προαναφέρθηκε, το εκπαιδευτικό σύστημα διαχρονικά χαρακτηριζόταν από υψηλά 

επίπεδα παραπαιδείας ή σκιώδους εκπαίδευσης (Shadow Education). Είναι γεγονός ότι η 

σκιώδης εκπαίδευση συνιστά εξ’ ορισμού μια δραστηριότητα που καλύπτει, μέσω 

ιδιωτικής δαπάνης (η οποία όμως ενέχει ταυτόχρονα τον κίνδυνο εκδήλωσης ανισοτήτων), 

το σημαντικό κενό που δημιουργεί το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα. Οι ανισότητες όμως 

που προάγονται από την υψηλή εξάρτηση από την σκιώδη εκπαίδευση, διευρύνονται 

καθώς το διαθέσιμο εισόδημα μειώθηκε λόγω της κρίσης και ως εκ τούτου περισσότεροι 

μαθητές έχασαν την δυνατότητα συμμετοχής στις δραστηριότητες αυτές. Όπως αναφέρουν 

τα στοιχεία σχετικής έρευνας, 33% των μαθητών δηλώνουν ότι έχασαν την δυνατότητα 

παρακολούθησης εξωσχολικών δραστηριοτήτων, τόσο σε φροντιστήρια για την ενίσχυση 

των μαθημάτων που παρακολουθούν στο σχολείο όσο και σε ξένες γλώσσες ή μουσική 

και άλλες δραστηριότητες (Συνήγορος του Παιδιού, 2013). Ταυτόχρονα, παρά το γεγονός 

ότι τα γενικότερα ποσοστά πρόσβασης στην εκπαίδευση είναι ικανοποιητικά, η προάσπιση 

της ισοτιμίας πρόσβασης δεν διαφυλάσσεται από πλευράς του κράτους πρόνοιας. Η 

εξάρτηση του συστήματος κυρίως της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την 

ιδιωτική καθοδήγηση-εκπαίδευση (φροντιστήρια) μειώνει την ισότητα ευκαιριών ως προς 

την πρόσβαση στην εκπαίδευση για τους οικονομικώς πιο ευάλωτους. Είναι γεγονός ότι 

στην Ελλάδα, οι κατά κεφαλήν δαπάνες για την συμμετοχή στην ιδιωτική εκπαίδευση με 

σκοπό την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, υπερβαίνουν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, 

υποδηλώνοντας την αντινομία μεταξύ του δημόσιου χαρακτήρα της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, ήτοι της αντιμετώπισής της ως δημόσιο αγαθό και της ταυτόχρονης υψίστης 
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σημασίας της ιδιωτικής εκπαίδευσης για την εισαγωγή-πρόσβαση στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση. Στην ουσία πρόκειται για μια θεμελιώδη αντινομία του συστήματος που 

διευκολύνει την ύπαρξη της σκιώδους εκπαίδευσης και των ιδιωτικών δαπανών για την 

κάλυψη των οργανωτικών και οικονομικών κενών της δημόσιας εκπαίδευσης, η οποία 

αντιβαίνει στην βαθύτερη στόχευση της προώθησης της ισότητας ευκαιριών.  

Οι προσπάθειες να αντιμετωπιστούν τα συγκεκριμένα προβλήματα και οι αντίστοιχες 

ελλείψεις, κυρίως πραγματοποιήθηκαν από φορείς της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίοι 

δημιούργησαν κοινωνικά φροντιστήρια και προσπάθησαν να επιλύσουν τα κενά σε 

γεύματα και άλλες δραστηριότητες. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι από πλευράς 

συμμετοχής, ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης των πολιτών, η παροχή αυτής της 

μορφής της αλληλεγγύης έχει θετικό πρόσημο όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να 

αντικαταστήσει την δημόσια και καθολική μορφή παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. 

Ξεκάθαρα, η έλλειψη του κράτους πρόνοιας τείνει να αντικαθίσταται από την κοινωνία 

των πολιτών αλλά τόσο οι πόροι όσο η συστηματικότητα και το εύρος των παροχών με 

δυσκολία ανταποκρίνονται στις ανάγκες.  

Οι δυσχέρειες που δημιούργησε η κρίση σε συνδυασμό με τα υφιστάμενα προβλήματα, 

σταδιακά έχουν συντελέσει στην μείωση τόσο των συνθηκών ισότιμης και καθολικής 

πρόσβασης στο αγαθό της εκπαίδευσης όσο και στην μείωση των επιπέδων των γνώσεων 

και των δεξιοτήτων των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι 

σχετικές μελέτες του διεθνούς προγράμματος PISA του ΟΟΣΑ επιβεβαιώνουν την τάση 

αυτή, καθώς το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα καταγράφει πολύ χαμηλές επιδόσεις σε 

σύγκριση με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά, καθώς οι μαθητές φαίνεται να μην λαμβάνουν 

επαρκείς γνώσεις σε καίριους τομείς που θα τους βοηθήσουν τόσο στην μελλοντική 

εργασιακή αποκατάσταση όσο και στην ατομική τους ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, όπως 

επισημαίνεται στην ίδια την μελέτη, οι υψηλές επιδόσεις συνδέονται με μεγαλύτερη 

ισοτιμία στην διάθεση των πόρων ανάμεσα σε μη προνομιούχα και προνομιούχα 

σχολεία157, διασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερα επίπεδα ισότητας ευκαιριών ανάμεσα στους 

                                                           
157 Ο ΟΟΣΑ (OECD, 2013c; 2013d) διαχωρίζει τα σχολεία σε προνομιούχα, ενδιάμεσα και μη προνομιούχα, 

όπως θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι χωρίζεται και η αγορά εργασίας. Στα μη προνομιούχα 

κατατάσσονται τα σχολεία, στα οποία το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο των μαθητών είναι χαμηλότερο από 

τον μέσο όρο της χώρας, στα ενδιάμεσα ο συγκεκριμένος δείκτης βρίσκεται στατιστικώς σε παρόμοια 

επίπεδα με τον μέσο όρο της χώρας και στα προνομιούχα, βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο.   
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μαθητές. Όπως γίνεται κατανοητό, όταν τα επίπεδα των επιδόσεων είναι χαμηλά, 

υποδηλώνεται η ύπαρξη ανισοτήτων ανάμεσα στους μαθητές.  

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την μελέτη του 2012, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

εμφανίζει το τρίτο χαμηλότερο ποσοστό ποιότητας των εκπαιδευτικών πόρων (συνθετικός 

δείκτης που περιλαμβάνει τις διάφορες κατηγορίες υποδομών) ενώ βρίσκεται στην προ-

τελευταία θέση αναφορικά με τον αριθμό ηλεκτρονικών υπολογιστών για εκπαιδευτική 

χρήση ανά μαθητή αλλά και την χρήση του διαδικτύου σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 

Ταυτόχρονα, οι ατομικές επιδόσεις των μαθητών βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα σε 

σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και το πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι η τάση 

είναι πτωτική τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της κρίσης.  

 

 

Πηγή: OECD (2016c)  

 

Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι οι δυσχέρειες αναφορικά με την παροχή του αγαθού 

της εκπαίδευσης δεν μετρούνται μόνο μέσω των απόλυτων αριθμών των δαπανών αλλά 

σχετίζονται και με άλλες διαστάσεις των προβλημάτων και των οικονομικών δυσχερειών 
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που ενεργοποιούνται λόγω της κρίσης. Εν προκειμένω, οι ενασχολήσεις εκπαιδευτικού 

χαρακτήρα δεν περιορίζονται στο στενό φάσμα του σχολείου αλλά διευρύνονται σε 

εξωσχολικές δραστηριότητες, οι οποίες αποτελούν προέκταση της σύνδεσης της σχολικής 

ζωής με την συνολική ζωή του παιδιού. Η μείωση της οικονομικής δυνατότητας της 

οικογένειας που αποτυπώνεται από τον δραστικό περιορισμό των ιδιωτικών δαπανών για 

την εκπαίδευση (KANEΠ/ΓΣΕΕ, 2016) και οι απαντήσεις των μαθητών σε σχετικές 

έρευνες (Βλέπε ενδεικτικά: Kokkevi et al., 2014), αναδεικνύουν τα πλήγματα που έχει 

δεχθεί η διασύνδεση της σχολικής ζωής με την ευρύτερη ζωή των παιδιών και τις 

δραστηριότητες που αυτή περιλαμβάνει.  

Από την άλλη πλευρά, οι λειτουργικές δυσχέρειες που δημιουργούνται στις σχολικές 

μονάδες λόγω των χρηματοδοτικών περιορισμών κρίνονται από τους ίδιους τους 

εκπαιδευτικούς σε πρόσφατες έρευνες, ως ιδιαιτέρως σοβαρές (Κακανά, κ.ά. 2016) ενώ οι 

οικονομικοί περιορισμοί στα νοικοκυριά δημιουργούν προβλήματα απόδοσης-

δημιουργικότητας (Ντολιοπούλου, 2015) και πρόσβασης σε εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες (Γαλανάκη, 2015; Gouvias, Katsis, Limakopoulou, 2012). Στην ουσία, 

παρατηρείται ένας σημαντικός περιορισμός των δυνατοτήτων των σχολικών μονάδων να 

αναβαθμίσουν τον εξοπλισμό που διαθέτουν ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις 

σύγχρονες απαιτήσεις που θέτει η τεχνολογική εξέλιξη για τα περιβάλλοντα μάθησης. Αν 

συνδυαστεί η μείωση αυτής της δυνατότητας με το ήδη χαμηλό επίπεδο εξοπλισμού και 

εκπαιδευτικών πόρων-υποδομών (Βλέπε: ΟΕCD, 2013c), γίνεται κατανοητή η συνεχώς 

επιβραδυνόμενη πορεία ανάπτυξης και καλλιέργειας δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες 

για την πληρέστερη ατομική ανάπτυξη και την βελτίωση των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων. 

Συγκρίνοντας τα στοιχεία των δημόσιων δαπανών για την εκπαίδευση στην Ελλάδα με τις 

υπόλοιπες αναπτυγμένες Ευρωπαϊκές χώρες, διαπιστώνεται ότι οι δαπάνες της Ελλάδας 

για την εκπαίδευση βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα. Εντούτοις, αναφορικά με την 

ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από πλευράς συμμετοχής, η Ελλάδα εμφανίζει 

καλύτερα αποτελέσματα σε σύγκριση με τις υπόλοιπες Νοτιοευρωπαϊκές χώρες (Ισπανία, 

Ιταλία, Πορτογαλία). Επιπλέον, αναφορικά με την πρόσβαση στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, ο δείκτης της Ελλάδας βρίσκεται σε υψηλότερα επίπεδα από τον αντίστοιχο 
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των υπόλοιπων Νοτιοευρωπαϊκών χωρών αλλά και των Ανατολικοευρωπαϊκών χωρών 

(Bertelsmann Stiftung, 2016). Το βασικό όμως πρόβλημα με αυτούς τους δείκτες είναι ότι 

παρουσιάζουν το επίπεδο συμμετοχής, πρόσβασης και ολοκλήρωσης των σπουδών ως 

απόλυτο ποσό. Εντούτοις, η σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, η 

κατοχύρωση των επαγγελματικών προσόντων και η δημιουργία των προϋποθέσεων 

παραμονής στην χώρα, δεν είναι επαρκείς. Αντιθέτως, παρότι οι Έλληνες φαίνεται να 

συμμετέχουν ικανοποιητικά σε όλα τα επίπεδα της βασικής εκπαίδευσης και στην ανώτατη 

πανεπιστημιακή εκπαίδευση, το αντίκρισμα αυτής της συμμετοχής τόσο σε επίπεδο 

μαθησιακών αποτελεσμάτων όσο και σε επίπεδο πρόσβασης και παραμονής στην 

απασχόληση είναι ελλιπές.  

Το εκπαιδευτικό σύστημα απέκλινε από τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας ήδη πριν το 

ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης και η κατάσταση αυτή διογκώθηκε ακόμα περισσότερο 

κατά τη διάρκεια της κρίσης διότι οι ευκαιρίες απασχόλησης περιορίστηκαν με 

αποτέλεσμα να καταστεί απολύτως εμφανές το χάσμα μεταξύ εκπαίδευσης και 

απασχόλησης και η αναποτελεσματικότητα των προγραμμάτων κατάρτισης και δια βίου 

μάθησης. Συγκεκριμένα, το ποσοστό της ανεργίας στους νέους 18-24 ετών υπερέβαινε το 

20% ήδη πριν την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης ενώ μετά το 2009 ξεπέρασε το 60% 

και αποτελεί μέχρι σήμερα το μεγαλύτερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καθίσταται 

έκδηλο λοιπόν, ότι η διάσταση μεταξύ εκπαίδευσης, οικονομικών αναγκών και μορφής 

της αγοράς εργασίας, αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για την εκπαιδευτική πολιτική 

στην Ελλάδα, καθώς δεν επιτρέπει την ανάπτυξη ενός κοινωνικού κεφαλαίου που θα 

αποφέρει θετικά αποτελέσματα τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.  
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Διάγραμμα 61: Δείκτες που σχετίζονται με την εκπαίδευση στην Ελλάδα 

 

Πηγή: Bertelsmann Stiftung (2016), Διαθέσιμο στο: http://www.sgi-

network.org/2016/Greece/Social_Policies (Ανάκτηση: 11/02/2017). 

 

Όπως διαφαίνεται από το διάγραμμα 62, η απορρόφηση των νέων πτυχιούχων (1 έως 3 

χρόνια από την απόκτηση του πτυχίου) στην Ελλάδα βρίσκεται πολύ χαμηλότερα από τον 

Ευρωπαϊκό μέσο όρο, διαγράφοντας καθοδική πορεία κατά τη διάρκεια της κρίσης. Η 

αδυναμία απορρόφησής τους υποδεικνύει όχι μόνο τα σχετικά προβλήματα στο 

παραγωγικό σύστημα της χώρας και στην αγορά εργασίας αλλά και την προβληματική 

σύνδεση μεταξύ του εκπαιδευτικού συστήματος και της αγοράς εργασίας. Το 

συγκεκριμένο πρόβλημα παρατηρείται και σε Ιταλία και Ισπανία, οι οποίες όμως 

καταφέρνουν να απορροφήσουν μεγαλύτερα ποσοστά πτυχιούχων στην αγορά εργασίας 

σε σύγκριση με την Ελλάδα.  

http://www.sgi-network.org/2016/Greece/Social_Policies
http://www.sgi-network.org/2016/Greece/Social_Policies
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Πηγή: Eurostat (2016), Στοιχεία διαθέσιμα στο:  

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=edat_lfse_24&lang=en (Ανάκτηση: 02/02/2017). 

 

Το ζήτημα της απορρόφησης των πτυχιούχων και όλων όσων έχουν ολοκληρώσει την 

εκπαίδευση, στην αγορά εργασίας εντείνεται κατά τη διάρκεια της κρίσης, δημιουργώντας 

πληθώρα ανενεργών νέων, οι οποίοι μπορούν να χωριστούν σε διάφορες κατηγορίες. 

Μεταξύ αυτών είναι και οι ΝΕΕΤs, το ποσοστό των οποίων από 11,4% το 2008 

εκτοξεύθηκε στο 17,2% το 2015 (βλέπε: Eurostat, 2016, διαθέσιμα στοιχεία στο: 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tesem1

50&plugin=1 Ανάκτηση: 12/12/2016). Η συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα αποτελεί την 

προφανή απόδειξη της αποτυχίας του συστήματος να υποστηρίξει την ατομικότητα μέσω 

της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της εξειδίκευσης, καθώς η αποτελεσματικότητα των 

παραπάνω κρίνεται προβληματική. Όμως, ακόμα και οι νέοι άνω των 24 ετών που δεν 

εντάσσονται στην κατηγορία των ΝΕΕΤs, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 63,  αδυνατούν 

να ενταχθούν στην απασχόληση, με συνέπεια, τα σωρευτικά ποσοστά αποκλεισμού των 

νέων 15-34 ετών να βαίνουν αυξητικά μέχρι και το 2015, παρότι ο δείκτης απασχόλησης 

φαίνεται να σταθεροποιείται μετά το 2014, σε πολύ όμως χαμηλότερα επίπεδα σε σύγκριση 
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Διάγραμμα 62: Διακύμανση ποσοστών απασχόλησης νέων 
15-34 ετών που δεν συμμετέχουν στην εκπαίδευση και την 

κατάρτιση και έχουν αποφοιτήσει μεταξύ 1 και 3 ετών 

Ελλάδα Ισπανία Ιταλία Πορτογαλία Ευρωζώνη

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=edat_lfse_24&lang=en
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tesem150&plugin=1
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tesem150&plugin=1
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με τα προ κρίσης επίπεδα, διατηρώντας κατ’ αυτό τον τρόπο μεγάλο μέρος του 

συγκεκριμένου πληθυσμού σε ανενεργή κατάσταση.  

 

 

Πηγή: Eurostat (2016), Στοιχεία διαθέσιμα στο: 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=edat_lfse_27&lang=en και στο: 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=edat_lfse_24&lang=en (Ανάκτηση: 02/02/2017). 

 

Όπως ήδη έχει αναφερθεί, η κατάρτιση και η δια βίου μάθηση αποτελούν δύο βασικούς 

μηχανισμούς για την ένταξη στην απασχόληση και την βέλτιστη αξιοποίηση των γνώσεων 

και των δεξιοτήτων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με τον όρο κατάρτιση158 αναφερόμαστε 

                                                           
158 Υφίστανται έννοιες που εξειδικεύουν την διαδικασία απόκτησης, ανανέωσης και βελτίωσης των 

επαγγελματικών προσόντων. Τέτοιες είναι α) η εκπαίδευση ενηλίκων, η οποία αναφέρεται στην παροχή 

δεξιοτήτων σε ενήλικες, με σκοπό την βελτίωση των τεχνικών και επαγγελματικών προσόντων και 

ικανοτήτων, β) η συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση, που αναφέρεται στην συνέχιση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας μετά την αρχική εκπαίδευση έχοντας επαγγελματικό προσανατολισμό και γ) η 

δια βίου εκπαίδευση που αναφέρεται σε μια ευρύτερη διαδικασία παροχής ισότιμων και καθολικών 

ευκαιριών ανάπτυξης προσόντων και δεξιοτήτων με σκοπό την κοινωνική ένταξη (Παπαδάκης, 2006). Η 

έννοια αυτή λαμβάνει πλέον την μορφή της δια βίου μάθησης και όχι εκπαίδευσης, που όπως εύστοχα 

αναφέρει ο Jarvis (2004), απομακρύνεται από την ευθύνη του κράτους για παροχή εκπαίδευσης καθ’ όλη τη 

διάρκεια της ζωής και μετατίθεται στο άτομο για την συνέχιση της βελτίωσης των γνώσεων και των 

δεξιοτήτων, ώστε να μπορεί να συμμετέχει στην οικονομία της γνώσης. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και 

η έννοια της απασχολησιμότητας, η οποία μεταθέτει υπόρρητα την ευθύνη στο άτομο ώστε να αναπτύξει τις 

δεξιότητές του σε βαθμό που θα το καθιστούν απασχολήσιμο, να έχει δηλαδή την δυνατότητα να 

απασχοληθεί, να πληροί τις προϋποθέσεις. Σε κάθε περίπτωση, η θέση της συλλογικής ευθύνης φαίνεται ότι 
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Διάγραμμα 63: Δείκτης ανενεργών νέων και απασχόλησης 
μεταξύ 1 και 3 ετών μετά την ολοκλήρωση της 

εκπαίδευσης

δείκτης απασχόλησης νέων 15-34 ετών (Αριστερή κλίμακα)

δείκτης ανενεργών νέων 15-34 ετών (Δεξιά κλίμακα)

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=edat_lfse_27&lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=edat_lfse_24&lang=en
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σε όλες τις διαδικασίες που στοχεύουν στην παροχή, βελτίωση και ανανέωση των 

ατομικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων με σκοπό την διευκόλυνση 

στην εύρεση απασχόλησης (Αμίτσης, 2000). Για να μπορέσει όμως η κατάρτιση να αποβεί 

αποτελεσματική ως προς την αποτελεσματική ένταξη στην αγορά εργασίας, θα πρέπει να 

περιλαμβάνει τον συνδυασμό της παροχής δεξιοτήτων με την αποκόμιση οφελών σε 

επίπεδο ατομικής ευημερίας. Αυτός ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της 

σύνδεσης των μορφών της κατάρτισης με την αγορά εργασίας. Όπως φανερώνουν 

πρόσφατα στοιχεία αναφορικά με την διασύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης με την απασχόληση, ελλείπει μια δομημένη εθνική στρατηγική για την διά 

βίου μάθηση. Ως εκ τούτου, υλοποιούνται αποσπασματικές αποφάσεις σε εθνικό και 

περιφερειακό επίπεδο χωρίς συνάφεια με τις ανάγκες παραγωγής και με συγκεκριμένο 

χρονικό ορίζοντα που δεν επιτρέπει την συνέχιση της επένδυσης στην ανάπτυξη των 

επιμέρους επαγγελματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ατόμων. Κατά συνέπεια, η 

απορρόφηση των καταρτιζόμενων στην απασχόληση περιορίζεται στο 15,7% για την 

συνεχιζόμενη και στο 21,8% για την αρχική, ενώ ακόμα και όσοι αποκαθίστανται 

εργασιακά αδυνατούν να διατηρήσουν την θέση απασχόλησης πάνω από 18 μήνες (81,5% 

των αποφοίτων της συνεχιζόμενης και 81,2% αυτών της αρχικής κατάρτισης έχασαν την 

θέση απασχόλησής τους) (Φωτόπουλος, 2013). Όπως καταδεικνύει και το διάγραμμα 64, 

η συμμετοχή σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης μετά τα 25 έτη στην Ελλάδα 

βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο στην Ευρωζώνη, γεγονός που αν συνδυαστεί με την 

αναποτελεσματικότητα εύρεσης και διατήρησης της απασχόλησης για όσους 

συμμετέχουν, φανερώνει την αδυναμία των θεσμών της δια βίου μάθησης να επιτελέσουν 

τον βασικό τους στόχο, ήτοι την ένταξη των καταρτιζόμενων στην απασχόληση.  

 

                                                           
απομακρύνεται, με συνέπεια το άτομο να καθίσταται πιο ευάλωτο στους κοινωνικούς κινδύνους και να 

ενυπάρχει ο κίνδυνος της διεύρυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων.  
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Πηγή: Eurostat (2016), Στοιχεία διαθέσιμα στο: 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=trng_lfse_01&lang=en (Ανάκτηση: 03/02/2017). 

 

3.4.4. Κριτική ανάλυση των γενικότερων επιδράσεων της κρίσης στην εκπαίδευση 

 

Η γενικότερη τάση που επικρατεί στην εκπαιδευτική πολιτική στοχεύει στον συνδυασμό 

της εκπαίδευσης με την κατάρτιση και την δια βίου μάθηση ως διαδικασίες για την 

προσφορά όλων των απαραίτητων προσόντων και δεξιοτήτων στο άτομο, ώστε να μπορεί 

να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις ραγδαίες αλλαγές που επιτάσσουν η τεχνολογική 

εξέλιξη, η παγκοσμιοποίηση και οι μεταβολές στην αγορά εργασίας. Πλέον, η δια βίου 

μάθηση αποτελεί τον μηχανισμό για την διατήρηση των προϋποθέσεων για ένταξη στην 

απασχόληση, η οποία δεν έχει ούτε ενιαίο ούτε σταθερό χαρακτήρα όπως στο παρελθόν. 

Ταυτόχρονα, οι χρηματοδοτικές πιέσεις λόγω της οικονομικής κρίσης έχουν λειτουργήσει 

ανασχετικά ως προς την ποιότητα, το εύρος και την ισοτιμία πρόσβασης στην εκπαίδευση. 

Η ήδη προβληματική παρεχόμενη δημόσια εκπαίδευση αντιμετωπίζει αφενός σημαντικά 

λειτουργικά προβλήματα και αφετέρου δεν μπορεί να επιτελέσει και να ξεπεράσει 

χρονίζουσες αγκυλώσεις που συντηρούν και διευρύνουν ανισότητες, με αποτέλεσμα η 

πρόσβαση να δυσχεραίνεται για όσους αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα οικονομικά 
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προβλήματα. Πέραν των λειτουργικών προβλημάτων, που υποβαθμίζουν την ποιότητα 

παροχής του αγαθού της εκπαίδευσης, διατηρείται και επαυξάνεται η απόσταση της 

εκπαίδευσης και των μαθησιακών-εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων, δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων από την αγορά εργασίας, τις απαιτήσεις του παραγωγικού συστήματος. 

Ταυτόχρονα, καθίσταται έκδηλη η περιορισμένη οργανωτική δυνατότητα, συναίνεση και 

συντονισμός για την χάραξη μιας ενιαίας στρατηγικής που θα αξιοποιήσει την δια βίου 

μάθηση και εν γένει την εκπαίδευση με τρόπο που δεν θα υποδαυλίζει την ισότητα 

ευκαιριών και ταυτόχρονα θα διανοίγει τις προοπτικές για την αποτελεσματικότερη 

εργασιακή αποκατάσταση. Ως εκ τούτου, η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην 

χάραξη των κατευθύνσεων της εκπαιδευτικής πολιτικής έχει λάβει τυπικό χαρακτήρα 

επιτέλεσης ενός συμβατικού ρόλου, χωρίς ουσιαστική παραγωγική συμβολή, λόγω της 

συγκεντρωτικής μορφής του συστήματος κατάρτισης της εκπαιδευτικής πολιτικής 

(Φωτόπουλος, 2013).  

Ταυτόχρονα, το ζήτημα του ελλείμματος σύνδεσης της κατάρτισης, που αποτελεί τμήμα 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με την απασχόληση συνιστά ένα δομικό πρόβλημα που 

έχει ενταθεί κατά τη διάρκεια της κρίσης. Ανασταλτικοί παράγοντες αποτελούν οι 

διάφορες ελλείψεις ως προς την διάγνωση των αναγκών, ο έλεγχος ποιότητας, καθώς και 

η αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων. Η διάγνωση αναγκών ως προς την 

έλλειψη προσόντων σε συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους σε εθνικό, 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, μπορεί να αποτελέσει παράγοντα ενίσχυσης της 

αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων κατάρτισης και ως εκ τούτου, να ενισχύσει την 

απορροφητικότητα. Εντούτοις, τα εφαρμοζόμενα προγράμματα κατάρτισης και δια βίου 

μάθησης δεν φαίνεται να συνδέονται με παρόμοιες δράσεις, με συνέπεια την παροχή 

ανεπαρκών υπηρεσιών. Ταυτόχρονα, η πιστοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης και ο 

έλεγχος της ποιότητας των φορέων υλοποίησης (δημόσιοι φορείς, επιχειρήσεις), συνιστά 

έναν παράγοντα δυνητικής βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. Επιπροσθέτως, η Ελλάδα δεν έχει ακόμα δημιουργήσει ένα πλαίσιο 

αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα με το οποίο θα αναγνωρίζονται και 

θα πιστοποιούνται οι παρεχόμενες δεξιότητες από τις διαδικασίες επαγγελματικής 

κατάρτισης και να έχουν τον ανάλογο αντίκτυπο στην αγορά εργασίας. Η έλλειψη ενός 

τέτοιου πλαισίου, το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει σαφείς διαδικασίες αναγνώρισης, 
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υποβαθμίζει τις διαδικασίες παροχής δεξιοτήτων και τις μετέπειτα προϋποθέσεις 

εργασιακής αποκατάστασης, ήτοι τις προϋποθέσεις για εύρεση αξιοπρεπούς 

απασχόλησης. Ταυτόχρονα, η προώθηση των μορφών μαθητείας και επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης αποτελούν μεν μέθοδο ανάπτυξης των δεξιοτήτων και 

μείωσης των ποσοστών της ανεργίας, εντούτοις συχνά, ειδικά σε περιπτώσεις όπως η 

Ελλάδα, μπορούν να λάβουν την μορφή υποκατάστασης της συμβατικής απασχόλησης και 

μείωσης του εργασιακού κόστους, υποβαθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο την ίδια την ουσία 

της απασχόλησης και την δυνατότητα στο άτομο να αυτονομηθεί μέσω της συμμετοχής 

του σε αυτή. 

Συνοψίζοντας, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι η εκπαίδευση γενικότερα και ιδίως η 

κατάρτιση στην Ελλάδα αγνοεί τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, καθώς παρότι 

προσπαθεί να δημιουργήσει έναν στοχευμένο άνθρωπο από πλευράς γνώσεων και 

δεξιοτήτων, εντούτοις η αντιμετώπισή της έχει στρεβλό χαρακτήρα, καθώς δεν το οδηγεί 

πραγματικά στην ένταξη αλλά το κρατά δέσμιο μιας διαδικασίας συνεχούς κατάρτισης και 

επανακατάρτισης που δεν άρουν την αβεβαιότητα. Συνεπώς, συνιστά μια αντινομία που 

στην ουσία δεν μπορεί να μετατρέψει το κατατετμημένο δημόσιο αγαθό της εκπαίδευσης 

και κατάρτισης σε θετικό αποτέλεσμα κοινωνικής ένταξης στα επιμέρους άτομα, μέσω της 

ικανοποίησης των διαφοροποιημένων αναγκών τους. Ταυτόχρονα, όπως και στους 

υπόλοιπους τομείς εφαρμογής πολιτικών του κράτους πρόνοιας, το κράτος φαίνεται να 

αναδεικνύεται υπεύθυνο για το διευρυμένο ύψος των δαπανών και γι’ αυτό δέχεται 

σημαντικούς περιορισμούς ή μετασχηματίζει τις πολιτικές του σκοπεύοντας στην 

προώθηση μιας ατομικότητας που περιθωριοποιείται στον βωμό της οικονομικής 

αποδοτικότητας. Οι κατευθύνσεις που τίθενται από την ΕΕ, οι οποίες μονοδιάστατα 

εστιάζονται στην επιτέλεση συγκεκριμένων αποσυνδεδεμένων από δυναμικούς 

παράγοντες για την κοινωνική συνοχή στόχων, σε συνδυασμό με την κατεύθυνση 

περαιτέρω περιορισμού του ρόλου του κράτους, διευρύνει τις δομικές ανισορροπίες και 

οδηγεί στην διόγκωση των ανισοτήτων που προκύπτουν ως αποτέλεσμα των αυξανόμενων 

κοινωνικών προβλημάτων. Ως εκ τούτου, το πλαίσιο αυτό υποβαθμίζει υπόρρητα την ίδια 

την δυνατότητα του ατόμου να νοιώθει και να είναι πολίτης, συμμετέχοντας ισότιμα στις 

ευκαιρίες για ατομική ανάπτυξη, κοινωνικοποίηση και συμμετοχή στο παραγωγικό 

σύστημα. Έτσι, ο τομέας της εξειδικευμένης και επαγγελματικής εκπαίδευσης τείνει να 
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αφορά μια μειοψηφία και εξυπηρετεί τις ανάγκες της αγοράς (Walzer, 1983) και όχι της 

κοινωνικής ένταξης του ατόμου ως ισότιμος, αυτόνομος και ελεύθερος πολίτης που έχει 

την δυνατότητα να αναπτύξει τις γνώσεις και τις δεξιότητές του ανάλογα με τα 

ενδιαφέροντά του και εν συνεχεία να ενταχθεί πλήρως στο παραγωγικό σύστημα. 

Ταυτόχρονα, η βασική εκπαίδευση εμφανίζεται ελλειμματική σε σύγκριση με τις 

υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες τόσο ως προς τις παρεχόμενες γνώσεις και δεξιότητες όσο 

και ως προς την ισότητα πρόσβασης, διατηρώντας και εντείνοντας τις διακρίσεις αντί να 

εγγυάται προϋποθέσεις έμμεσης αναδιανομής.  
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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

 

4.1. Η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής από τον περιορισμό του κράτους πρόνοιας ως 

υπόρρητη διαδικασία τροποποίησης της ιδιότητας του πολίτη  

 

Η επίτευξη και διατήρηση ενός ικανοποιητικού επιπέδου ποιότητας ζωής για το σύνολο 

των πολιτών αποτελεί τον βασικότερο στόχο του κοινωνικού κράτους ενώ η βελτίωση του 

επιπέδου διαβίωσης ταυτίζεται με την αντιμετώπιση μείζονων κοινωνικών και 

οικονομικών προβλημάτων και με την πραγμάτωση ενός στοιχειώδους επιπέδου 

κοινωνικής ισότητας ως προς την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες που είναι απαραίτητα 

για την εξυπηρέτηση ουσιωδών αναγκών. Η εξυπηρέτηση των αναγκών αυτών συνιστά 

τον παράγοντα που βελτιώνει την ποιότητα της ζωής των πολιτών, επομένως προάγει την 

ευημερία τους. Υπό την έννοια αυτή, η ευημερία ταυτίζεται με την βελτίωση της ποιότητας 

της ζωής των πολιτών ως σύνολο, καθώς η μείωση των ανισοτήτων συντελεί στην 

δημιουργία μιας αδιάρρηκτης και συνεκτικής κοινωνίας που μπορεί απρόσκοπτα να 

διασφαλίσει τον σεβασμό στη δημοκρατία και την συνεχή προσήλωση στην κοινωνική 

ευημερία. Επομένως, το κράτος, μέσω της εφαρμογής των δημόσιων κοινωνικών 

πολιτικών, καθίσταται ο κατεξοχήν φορέας προώθησης της κοινωνικής ευημερίας - και 

της συνεχούς βελτίωσης των επιπέδων διαβίωσης – αποτελώντας με αυτόν τον τρόπο 

βασική προϋπόθεση για την κοινωνική και πολιτική σταθερότητα. 

Η υποβάθμιση του κράτους πρόνοιας ως μηχανισμού παροχής αλληλεγγύης και 

κοινωνικής προστασίας διεύρυνε τις κοινωνικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και 

κατέστησε το κράτος αδύναμο να επιτελέσει τον σκοπό της κοινωνικής ευημερίας μέσω 

της υπέρβασης της ανάγκης και του κινδύνου. Η διαδικασία περιορισμού του κράτους 

πρόνοιας σε συνδυασμό με την αντίστοιχη λιτότητα που συνοδεύει την συνέχιση της 

οικονομικής κρίσης, επέφεραν δραστικές αλλαγές στο βιοτικό επίπεδο και τις συνήθειες 

των νοικοκυριών, επανακαθορίζοντας τους όρους της αξιοπρεπούς διαβίωσης και της 

ευημερίας και τροποποιώντας την ίδια την ιδιότητα του πολίτη. Οι μεγάλες αλλαγές στα 
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επίπεδα των μισθών και της φορολόγησης που συντελέστηκαν σε πολύ σύντομο χρονικό 

διάστημα, μείωσαν τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους και τις καταναλωτικές 

δυνατότητες των νοικοκυριών, με τις μεγαλύτερες επιπτώσεις να επισυμβαίνουν στις πιο 

ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Αναλύοντας τις επιπτώσεις της κρίσης σε ζωτικούς τομείς 

που καθορίζουν τα επίπεδα της διαβίωσης, όπως η καταναλωτική δυνατότητα των 

νοικοκυριών, οι δυσκολίες να ανταποκριθούν στις βασικές τους ανάγκες και η αδυναμία 

πληρωμής των πάγιων εξόδων, αναδεικνύεται η έκδηλη τάση που μοιραία οδηγεί στον 

αποκλεισμό και στην αύξηση των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων που πλήττονται 

περισσότερο, όπως αποδεικνύει η παράλληλη αύξηση των δεικτών της φτώχειας και της 

ανισότητας. 

Η οικονομική δυσχέρεια που αντιμετωπίζουν οι πολίτες γίνεται περισσότερο εμφανής από 

το γεγονός ότι, σύμφωνα με το Eurofound (2012b), το 38% των εργαζομένων στην 

Ευρώπη ανταπεξέρχονται με δυσκολία στο τέλος κάθε μήνα στις βασικές ανάγκες 

διαβίωσης. Στην Ελλάδα η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση βρίσκεται σε ακόμα πιο 

δυσμενές επίπεδο καθώς εμφανίζονται τα μεγαλύτερα ποσοστά πολιτών ανάμεσα στις 

χώρες της Ευρωζώνης, οι οποίοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις βασικές τους ανάγκες 

(Βλέπε διάγραμμα 65). Το ποσοστό αυτό υποδηλώνει την διεύρυνση των δυσχερειών για 

τις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, καθώς και την οικονομική πίεση που ασκείται στους 

εργαζομένους, λόγω της μείωσης του εισοδήματός τους και της διεύρυνσης του 

φαινομένου της επισφάλειας. Η συγκεκριμένη τάση επιβεβαιώνεται από την εμφάνιση και 

επαύξηση φαινομένων όπως η ενδοεργασιακή φτώχεια και τα προβλήματα ψυχικής και 

σωματικής υγείας. Είναι γεγονός ότι η μη ικανοποίηση των καθημερινών αναγκών συνιστά 

την αποτύπωση μιας ιδιάζουσας αλλά σαφούς αμφισβήτησης της ανθρώπινης 

αξιοπρέπειας και της μετάβασης σε μορφές εργασίας που στηρίζονται στην εκμετάλλευση 

και όχι στην προώθηση της αυτονομίας του ατόμου. Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο η ζωή 

του ατόμου μετασχηματίζεται, καθώς μετατρέπεται σε έρμαιο των κινδύνων που 

διογκώνονται ελλείψει δικλείδων κοινωνικής προστασίας. 
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Πηγή: Eurostat (2016), Στοιχεία διαθέσιμα στο: 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do (Ανάκτηση: 24/10/2016). 

 

Η εργασιακή ανασφάλεια και η μείωση της αγοραστικής δυνατότητας των νοικοκυριών 

στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες Νοτιοευρωπαϊκές χώρες έχει συρρικνώσει την οικονομική 

δυνατότητα μεγάλου μέρους των νοικοκυριών, δημιουργώντας κενά κάλυψης αναγκών, 

καταλύοντας ταυτόχρονα την πλειοψηφία των δικλείδων προστασίας που όρθωνε το 

κράτος πρόνοιας έστω και με στρεβλό ή έμμεσο τρόπο μέχρι το ξέσπασμα της κρίσης. 

Είναι γεγονός ότι η στοιχειώδης ισορροπία μεταξύ των εισοδημάτων και των δαπανών έχει 

διαταραχθεί ουσιωδώς κυρίως από την μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος και την 

αύξηση ή διατήρηση των δαπανών σε υψηλά επίπεδα ελέω της αύξησης των έμμεσων 

φόρων (βλέπε αύξηση ΦΠΑ στην Ελλάδα στο 24% το 2016). Η αρχική συνέπεια αυτής 

της τάσης δεν είναι άλλη από την παρεμπόδιση της διατήρησης των επιπέδων διαβίωσης 

και της κατανάλωσης σε επίπεδα που να διασφαλίζουν ποιοτικές συνθήκες ζωής, 

αντιμετωπίζοντας τον κίνδυνο της υλικής αποστέρησης, σε σημείο αδυναμίας 

ικανοποίησης των βασικών τους αναγκών. Ταυτόχρονα, η ανασφάλεια φαίνεται να 

μαστίζει περισσότερο από τους μισούς Έλληνες πολίτες καθώς, όπως διαφαίνεται από το 

διάγραμμα 66, η κρίση έχει αυξήσει δραματικά την αδυναμία ως προς την κάλυψη 

39,5

27,3 26,8

22,5 22,1 21 20,4 19,8 19,6 18,5
15,3 14,3

12 11,3
9,5 8,2 8,1

5 4,5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Διάγραμμα 65: Νοικοκυριά που δυσκολεύονται να 
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απροσδόκητων οικονομικών δαπανών και συνεπώς διευρύνει με αυτόν τον τρόπο την 

αβεβαιότητα και την ανασφάλεια. Τα μόνα άτομα με παιδιά ή χωρίς και οι ηλικιωμένοι 

φαίνεται να αντιμετωπίζουν την μεγαλύτερη ανασφάλεια όμως το σημαντικό στοιχείο 

βρίσκεται στην αύξηση της αδυναμίας για τα ενεργά νοικοκυριά, υποδηλώνοντας με αυτόν 

τον τρόπο την αρνητική επίδραση της οικονομικής συρρίκνωσης και της διόγκωσης της 

επισφαλούς εργασίας στις προοπτικές αξιοπρεπούς διαβίωσης. Η κοινωνική ασφάλεια που 

αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του κράτους πρόνοιας φαίνεται να αποδομείται 

πλήρως από την έναρξη της οικονομικής κρίσης μέχρι σήμερα. Ταυτόχρονα, όπως 

διαφαίνεται από το διάγραμμα 67, η τάση αύξησης της αδυναμίας αντιμετώπισης 

απροσδόκητων οικονομικών δαπανών, άρα η ανασφάλεια και η αβεβαιότητα απέναντι 

στον κίνδυνο, εμφανίζεται σε όλες τις Νοτιοευρωπαϊκές χώρες, με την μεγαλύτερη 

ποσοστιαία αύξηση να πραγματοποιείται στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι η Κύπρος, όπως και η Πορτογαλία σε μικρότερο βαθμό, εμφανίζει μια τάση 

διατήρησης των δυσκολιών ανταπόκρισης των νοικοκυριών σε οικονομικά ζητήματα, 

φανερώνοντας στην ουσία ότι η «τακτοποίηση» της οικονομικής κρίσης μέσω του 

τερματισμού των μνημονίων, δεν συνοδεύεται απαραίτητα από αντιμετώπιση των 

κοινωνικών προβλημάτων αλλά από συνέχιση της λιτότητας και των διογκωμένων 

κοινωνικών δυσχερειών, που απορρέουν ως συνέπειες της υλοποιημένης διαδικασίας 

απορρύθμισης του πλαισίου της κοινωνικής πρόνοιας.  
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Πηγή: Eurostat (2016), Στοιχεία διαθέσιμα στο: 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_mdes04&lang=en (Ανάκτηση: 21/10/2016). 

 

 

Πηγή: Eurostat (2016), Στοιχεία διαθέσιμα στο: 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_mdes04&lang=en (Ανάκτηση: 21/10/2016). 
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Η μείωση της καταναλωτικής δυνατότητας των πολιτών επιφέρει διαφορετικές επιπτώσεις 

που σχετίζονται με την οικονομική δυνατότητα των επιμέρους κοινωνικο-οικονομικών 

ομάδων. Για τις μεσαίες κοινωνικο-οικονομικές ομάδες, οι οποίες έχουν υποστεί μια 

σημαντική αρνητική μετατόπιση σε χώρες όπως η Ελλάδα, έχει επέλθει ριζική αλλαγή του 

βιοτικού επιπέδου και των καταναλωτικών συνηθειών-δυνατοτήτων, ως αποτέλεσμα της 

απότομης εκτόξευσης της φορολογίας που εξάντλησε κυριολεκτικά την φοροδοτική 

ικανότητα ενώ παραλλήλως, με την απότομη μείωση των μισθών εξέθεσε προ του 

κινδύνου της φτώχειας ένα μεγάλο μέρος των πολιτών που συμπεριλαμβάνονται σε αυτές 

τις κατηγορίες και ιδίως όσους ανήκουν στις πιο ευάλωτες ομάδες, όπως οι μετανάστες 

και οι νέοι (Laparra et al. 2012; McDermott & Stephens, 2010). Συγκεκριμένα, η τάση 

αυτή αποτυπώνεται γλαφυρά στην ελληνική περίπτωση, η οποία εμφανίζει τα μεγαλύτερα 

επίπεδα δριμείας υλικής αποστέρησης159 στην Ευρωζώνη και την μεγαλύτερη ποσοστιαία 

αύξηση ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ κατά την διάρκεια της κρίσης. Παρόμοια όδευση 

φαίνεται να αποκτούν και οι υπόλοιπες Νοτιοευρωπαϊκές χώρες με εξαίρεση την 

Πορτογαλία, η οποία όμως διατηρεί το υψηλό επίπεδο που εμφάνιζε ήδη πριν από την 

κρίση. Η αδυναμία του κράτους πρόνοιας να προσφέρει επαρκείς υπηρεσίες προστασίας 

στους τομείς της απασχόλησης, της κοινωνικής ασφάλισης, της υγείας και της 

εκπαίδευσης, όπως αναλύθηκαν στο προηγούμενο μέρος, οδηγεί το άτομο στην 

αβεβαιότητα και διογκώνει τους κοινωνικούς κινδύνους, θέτοντας τεράστια πλήγματα 

στην κοινωνική συνοχή. Η υλική αποστέρηση αποτελεί την μετρήσιμη τιμή της αδυναμίας 

του κράτους πρόνοιας να προσφέρει συνθήκες κάλυψης των βασικών αναγκών, πόσω δε 

μάλλον διασφάλισης της κοινωνικής ευημερίας, που αποτελεί μετέπειτα βήμα.  

                                                           
159 Σύμφωνα με την Eurostat, ως υλική αποστέρηση (material deprivation) νοείται η κατάσταση κατά την 

οποία δεν υφίσταται η οικονομική δυνατότητα για απρόβλεπτες δαπάνες, για μια εβδομάδα διακοπών τον 

χρόνο μακριά από το σπίτι, για γεύμα που περιλαμβάνει κρέας, κοτόπουλο ή ψάρι το λιγότερο κάθε δύο 

ημέρες, για επαρκή θέρμανση της κατοικίας, για την κατοχή διαρκών αγαθών όπως το πλυντήριο, η 

τηλεόραση, το τηλέφωνο και το αυτοκίνητο και καθυστερήσεις στις δαπάνες για ενοίκιο, δάνειο και 

λογαριασμούς. Η ευρεία υλική αποστέρηση (severe material deprivation) αναφέρεται στην έλλειψη 

τεσσάρων ή περισσότερων από τα προαναφερθέντα (Eurostat 2016, Διαθέσιμο online στο: 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Material_deprivation Ανακτήθηκε 

23/10/2016).  

 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Material_deprivation
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Πηγή: Eurostat (2016), Διαθέσιμο online στο: 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tespm030 

(Ανακτήθηκε: 22/10/2016).  

 

Ένα ακόμα στοιχείο που αποτελεί ένδειξη της μείωσης των επιπέδων διαβίωσης και 

αύξησης των κινδύνων λόγω της αδυναμίας του κράτους πρόνοιας να αποδώσει με έμμεσο 

και άμεσο τρόπο την αλληλεγγύη και της συνεχιζόμενης λιτότητας, είναι η αδυναμία 

αποπληρωμής των χρεών. Η μείωση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών 

δημιουργεί δυσχέρειες στην έγκαιρη αποπληρωμή των οικονομικών υποχρεώσεων των 

νοικοκυριών, με περίπου τα μισά από αυτά στην Ελλάδα να μην έχουν την δυνατότητα να 

πληρώσουν εγκαίρως τους λογαριασμούς του ρεύματος, του νερού, τις δόσεις του ενοικίου 

ή του στεγαστικού δανείου τους160. Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν την τεράστια 

οικονομική αδυναμία των πολιτών, η οποία διογκώνεται λόγω της αύξησης των φόρων και 

                                                           
160 Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat (2016), η αδυναμία αποπληρωμής των πάγιων εξόδων όπως το 

ενοίκιο, οι δόσεις του στεγαστικού δανείου και οι λογαριασμοί ρεύματος και νερού στην Ελλάδα αυξήθηκαν 

από 24,4% το 2008 σε 49,3% το 2015 ως ποσοστό του συνόλου των νοικοκυριών. Διαθέσιμα στοιχεία στο: 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_mdes05&lang=en (Ανάκτηση: 23/10/2016). 
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της μείωσης των δαπανών κοινωνικής προστασίας, θέτοντας έτσι μεγάλο αριθμό πολιτών 

υπό το φάσμα του κινδύνου της απώλειας απόλαυσης βασικών αγαθών που διασφαλίζουν 

την αξιοπρεπή διαβίωση κάτω από ανθρώπινες συνθήκες, όπως αυτές έχουν δομηθεί και 

διασφαλιστεί στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες. Αν κανείς συνδυάσει τις δυσκολίες 

ανταπόκρισης στις ανάγκες υγείας, που αναλύθηκαν σε προηγούμενο κεφάλαιο, γίνεται 

εύκολα κατανοητό ότι το επίπεδο των συνθηκών διαβίωσης στην Ελλάδα έχει μειωθεί 

δραματικά κατά την διάρκεια της κρίσης. Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι τα στοιχεία δεν 

είναι ενθαρρυντικά και για τις υπόλοιπες Νοτιοευρωπαϊκές χώρες, όμως η Ελλάδα συνιστά 

την πιο ακραία περίπτωση που σε κάποιους δείκτες, όπως η αδυναμία αποπληρωμής των 

πάγιων οικονομικών υποχρεώσεων των νοικοκυριών, υπερβαίνει ακόμα και τα ποσοστά 

των νεοπαγών Ανατολικών κρατών-μελών της ΕΕ.   

Με το διαθέσιμο εισόδημα να μειώνεται κατά 22% μεταξύ 2008 και 2014 στην Ελλάδα161 

και το κράτος πρόνοιας να αντιμετωπίζει την πρόκληση της εξοικονόμησης πόρων, όπως 

παρουσιάστηκε στο προηγούμενο μέρος, η εμφανής κοινωνική συνέπεια δεν ήταν άλλη 

από την παράλληλη αύξηση της φτώχειας και της ανισότητας. Οι πιο ευάλωτες κοινωνικο-

οικονομικές ομάδες όπως οι νέοι, ήταν εκείνες που επλήγησαν περισσότερο τόσο στην 

Ελλάδα όσο και σε άλλες Νοτιοευρωπαϊκές χώρες, καθώς η κατάρρευση των εισοδημάτων 

συνετέλεσε στην αύξηση της φτώχειας, η οποία πριν το ξέσπασμα της κρίσης βρισκόταν 

σε καθοδική πορεία. Για παράδειγμα, η Ελλάδα εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό νεανικής 

φτώχειας στην ΕΕ για το 2015 ενώ τόσο στην Ισπανία όσο και στην Ελλάδα τα ποσοστά 

της νεανικής, όπως και της γενικής φτώχειας αυξήθηκαν ραγδαίως κατά την διάρκεια της 

οικονομικής κρίσης. 

 

 

 

 

                                                           
161 Για αναλυτική παράθεση των στοιχείων βλέπε: Eurostat (2016), Disposable Income, Διαθέσιμο στο: 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tec00113 (Ανακτήθηκε: 

23/10/2016).  

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tec00113
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Πίνακας 11: Ποσοστά Φτώχειας 2008-2015 % του συνόλου του πληθυσμού 

 Ελλάδα Ισπανία Ιταλία        Πορτογαλία Κύπρος Ευρωζώνη 

 
 

2008   2015  2008   2015  2008   2015  2008    2015    2008    2015 2008   2015 

Φτώχεια σε  
ηλικίες 25-54 
 

25,6    37,8 20,7     30,6 23,6     30,2 22,8      25,2 16,6      28,9 19,6     23,3 

Παιδική Φτώχεια 
(Κάτω των 16 ετών) 
 

27,8    36,6 29,6    33,4 28,0     33,4 29,2     29,1 20,9      29,2 23,3    25,0 

Νεανική Φτώχεια 
 (16-24 ετών) 
 

34,3    49,7 26,0    42,0 31,6     36,5  28,6     31,8 21,8      34,5   26,4    29,6 

Γενική Φτώχεια 28,1    35,7 23,8     28,6 25,5     28,7 26,0      26,6 23,3      28,9 21,7     23,0 

Πηγή: Eurostat (2016), Δεδομένα διαθέσιμα online στο: 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_peps01&lang=en (Ανακτήθηκαν: 23/10/2016) 

 

Η αύξηση της φτώχειας αναπόφευκτα οδηγεί στην αναγκαιότητα επέκτασης των 

κοινωνικών δαπανών ή έστω της ζήτησης γι’ αυτές, όπως έχει διαφανεί από την ανάλυση 

που προηγήθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια, κάτι που όταν δεν συμβαίνει ή δεν 

συνοδεύεται από τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας διογκώνει τα κοινωνικά 

προβλήματα. Η μείωση των πραγματικών εισοδημάτων στην Ελλάδα, συνδέεται άρρηκτα 

με την αύξηση της φτώχειας ενώ την ίδια στιγμή αναδεικνύει τις δυσχέρειες που εμφάνιζαν 

τα συστήματα κοινωνικής προστασίας ως προς την αντιμετώπιση της αναδυόμενης 

ανασφάλειας και την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών. Οι 

Νοτιοευρωπαϊκές χώρες, λόγω των εγγενών στρεβλώσεων στην αγορά εργασίας και σε 

όλους τους τομείς που άπτονται των πολιτικών της κοινωνικής προστασίας, εμφάνιζαν 

δυσκολίες ως προς την προστασία από την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό για 

συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες ή παρείχαν – ανεπαρκή – προστασία μέσω έμμεσων 

δικτύων. Επομένως, ως λογικό επακόλουθο, διατηρούσαν τα μεγαλύτερα ποσοστά 

φτώχειας ή κινδύνου της φτώχειας στην Ευρωζώνη. Η ηλικιακή ομάδα που έχει δεχθεί τα 

μεγαλύτερα πλήγματα είναι αυτή των νέων, τα επίπεδα ποιοτικής διαβίωσης των οποίων 

έχουν συρρικνωθεί. Στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες Νοτιοευρωπαϊκές χώρες ένα 

σημαντικό μέρος των νέων δεν διαθέτει την οικονομική δυνατότητα για την αυτονόμηση 

και την έναρξη μιας ανεξάρτητης μορφής διαβίωσης. Αντιθέτως, λόγω της εκτεταμένης 

εργασιακής επισφάλειας και των μειωμένων ευκαιριών απασχόλησης, δυσχεραίνεται η 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_peps01&lang=en
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εξεύρεση πόρων και ένα μεγάλο μέρος αυτών συνεχίζει να διαβιεί μαζί με τους γονείς του 

ενώ καθίσταται δυσκολότερη η δημιουργία νέων οικογενειών162. Ταυτόχρονα, ένα μεγάλο 

μέρος βρίσκεται σε αδράνεια, αδυνατώντας να ενταχθεί κυρίως στην απασχόληση και 

δευτερευόντως σε άλλες κοινωνικές διαδικασίες, με αποτέλεσμα την εκδήλωση 

φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού. Συνεπώς, συμπεραίνουμε ότι σε αυτές τις χώρες, 

στις οποίες επικρατούσαν κατακερματισμένα και αναποτελεσματικά συστήματα 

κοινωνικής πρόνοιας και περιορισμένη δυνατότητα εξεύρεσης πόρων, όπως η Ελλάδα, η 

αύξηση της φτώχειας και της ανισότητας έλαβε δραματικές διαστάσεις, λόγω και της 

συνακόλουθης επίδρασης των πολιτικών λιτότητας σε μια περίοδο που οι κοινωνικές 

ανάγκες αυξάνονταν. Η ποιότητα λοιπόν της διακυβέρνησης και των θεσμών, 

διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην συγκρότηση αντισταθμίσεων ώστε τα κράτη 

πρόνοιας να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις που έθεσε η οικονομική ύφεση, δεδομένο 

που, από κοινού με την έλλειψη της αναγκαίας πολιτικής συναίνεσης, δεν διέθετε η 

Ελλάδα.  

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενα κεφάλαια, ο δείκτης ανισότητας GINI στις 

Νοτιοευρωπαϊκές χώρες αυξήθηκε σε σημαντικό βαθμό κατά την διάρκεια της κρίσης ενώ 

το χάσμα μεταξύ αυτής της ομάδας χωρών και των χωρών του πυρήνα φαίνεται να 

μεγαλώνει (βλέπε διάγραμμα 69), υποδηλώνοντας τις δομικές αγκυλώσεις και ανισότητες 

της Ευρωζώνης, οι οποίες οδηγούν σε αρνητικές κοινωνικές συνέπειες για τις χώρες της 

                                                           
162 Τα στοιχεία της Eurostat από το 2008 μέχρι και το 2015 (Ενδεικτικά βλέπε: 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_lvps08&lang=en Ανάκτηση: 06/03/2017) 

αναδεικνύουν ότι όλο και περισσότεροι νέοι διαμένουν με τους γονείς τους στις χώρες της Νότιας Ευρώπης 

ενώ αυξάνεται η σύνθεση των νοικοκυριών στις οποίες τα παραγωγικά μέλη είναι ανενεργά και διαβιούν με 

συνταξιούχους. Δηλαδή τα μέλη αυτά που είναι κυρίως νέοι, για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν διαμένουν 

μαζί με τους ηλικιωμένους συγγενείς τους ώστε να εξοικονομούν πόρους και στην ουσία ζουν από το – έστω 

και περιορισμένο σε σύγκριση με το παρελθόν – εισόδημα που προέρχεται από σύνταξη. Θα πρέπει να 

σημειώσουμε ότι στις Νοτιοευρωπαϊκές χώρες οι μορφές αυτές της συγκατοίκησης και της οικογενειακής 

προστασίας λειτούργησαν σε έναν βαθμό ανασταλτικά ως προς την αντιμετώπιση των νέων μορφών της 

φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Σε κάθε περίπτωση αν εξέλειπαν αυτές οι μορφές ανεπίσημων 

κοινωνικών δικτύων η κρίση θα είχε λάβει ακόμη πιο εκτεταμένες διαστάσεις, όπως αποδεικνύουν οι Laparra 

& Perez (2011) και Meil (2011). Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι πραγματοποιείται μιας ιδιότυπη 

προσπάθεια ανάσχεσης της ραγδαίας προώθησης της ατομικοποίησης των κοινωνικών προτύπων που 

επικράτησε τα προηγούμενα χρόνια μέσω της ενεργοποίησης των ανεπίσημων μορφών αλληλεγγύης μέσα 

από την οικογένεια που παραδοσιακά αποτελεί έναν σημαντικό άτυπο φορέα παροχής κοινωνικής 

προστασίας. Εντούτοις, αν τα πρώτα χρόνια της κρίσης η δυνατότητα αυτή ακόμα είχε μια σχετικά αξιόλογη 

δυναμική, μετά και τις πρόσφατες περικοπές στο συνταξιοδοτικό σύστημα, που συγκροτεί τον 

σημαντικότερο έμμεσο φορέα προστασίας των ανενεργών μελών των οικογενειών, η δυνατότητα αυτή 

περιστέλλεται με αποτέλεσμα την περαιτέρω επέκταση της ανέχειας.   

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_lvps08&lang=en
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περιφέρειας (εδώ γίνεται εμφανής η διάκριση μεταξύ Βορρά και Νότου). Εντούτοις, από 

μόνος του ο δείκτης GINI δεν μπορεί να απεικονίσει σε επαρκή βαθμό την αύξηση των 

δυσχερειών στον τρόπο ζωής και τις διακρίσεις ανάμεσα στις επιμέρους χώρες, όμως 

συνδυαζόμενος με άλλα στοιχεία αποτυπώνει την επικρατούσα τάση. Σε κάθε περίπτωση, 

έχει υποστηριχθεί ότι η ανισότητα αυξάνεται σε περιόδους κρίσης ενώ μειώνεται σε 

περιόδους οικονομικής ευμάρειας. Όμως δεν είναι αυταπόδεικτο ότι η ανάπτυξη θα 

οδηγήσει στην μείωση της ανισότητας ή θα την διατηρήσει στα επίπεδα που διαμόρφωσε 

η κρίση, αν δεν συνοδεύεται από την απαιτούμενη πολιτική βούληση ως προς την 

στόχευση των δημόσιων πολιτικών. Ο έκδηλος κίνδυνος που εμφιλοχωρεί, σε συνδυασμό 

με την αποσάθρωση του ήδη στρεβλού συστήματος κοινωνικής πρόνοιας που υφίσταται 

σε περιπτώσεις όπως η Ελλάδα, αναδεικνύει την αναγκαιότητα της αναμόρφωσης της 

κρατικής παρέμβασης με σκοπό την διαμόρφωση ενός πλαισίου διαβίωσης που δεν θα 

ακυρώνει τα βασικά προτάγματα του σύγχρονου-νεώτερου ανθρώπου.  

 

 

Πηγή: Eurostat (2016), Διαθέσιμο στο: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_di12 

(Ανακτήθηκε: 23/10/2016). 
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Τόσο ο δείκτης GINI όσο και ο δείκτης S80/S20 αναδεικνύουν τον προφανή διαχωρισμό 

που έχει δημιουργηθεί στην Ευρωζώνη ανάμεσα στον πυρήνα και την περιφέρεια (βλέπε 

Πίνακα 4). Η Ελλάδα και οι υπόλοιπες χώρες που συγκαταλέγονται στην περιφέρεια 

(Συμπεριλαμβανομένων των Βαλτικών χωρών) αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα 

προβλήματα ανισότητας και φτώχειας σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της 

Ευρωζώνης, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την επίπτωση της κρίσης και των πολιτικών 

λιτότητας στον κοινωνικό ιστό. Ταυτόχρονα, τα συγκεκριμένα στοιχεία υποδηλώνουν μια 

κατάσταση παγίωσης της διάκρισης μεταξύ Βορρά και Νότου, όπου ο Νότος δεν διαθέτει 

την δυνατότητα να οδεύσει προς ένα αντίστοιχο κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, όπως αυτό 

του προηγμένου Βορρά. Η προφανής συσχέτιση της ανισότητας με την φτώχεια που 

φαίνεται ξεκάθαρα στα διαγράμματα 70 και 71, δηλαδή τόσο με τον δείκτη GINI όσο και 

με τον δείκτη S80/S20, αναδεικνύει την ιδιότυπη αυτή διάκριση, η οποία δεν φαίνεται ότι 

μπορεί να αντιμετωπιστεί χωρίς την ύπαρξη αναπτυξιακής οικονομικής ώθησης με 

παράλληλη διασφάλιση της κοινωνικής προστασίας, ώστε να μπορεί να συνδυαστεί η 

ανάπτυξη με την κοινωνική ευημερία.  

Η έκδηλη αύξηση της κοινωνικής ανισότητας προκύπτει ως μια διάσταση διαμόρφωσης 

νέων χαρακτηριστικών που προσδιορίζουν το φαινόμενο που παλαιότερα αναφερόταν ως 

διάκριση των κοινωνικών τάξεων. Στην παρούσα κατάσταση δεν υφίσταται μια τέτοια 

διάκριση διότι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δεν λαμβάνουν καθολικεύσιμη μορφή αλλά 

διαθέτουν κατακερματισμένο και πολυδιάστατο χαρακτήρα. Ως εκ τούτου, 

διαμορφώνονται κοινωνικές ομάδες με επιμέρους παράγοντες που τις καθιστούν ευάλωτες 

στις κοινωνικούς κινδύνους και αδύναμες ως προς την υπέρβαση των αναγκών, σε 

αντίθεση με κάποιες άλλες που δεν αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα και αποτελούν 

την μειοψηφία. Στην ουσία, η νέα οικονομική κατάσταση που διαμορφώνεται κυρίως στις 

χώρες της περιφέρειας της Ευρωζώνης, δημιουργεί έναν γενικευμένο κοινωνικό 

ανασχηματισμό που χαρακτηρίζεται από έντονες διακρίσεις, με αποτέλεσμα να 

προσδιορίζεται από την αυξανόμενη ανισότητα που αποτυπώνεται στους αντίστοιχους 

δείκτες. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 12: ΔΕΙΚΤΕΣ GINI ΚΑΙ S80/S20 ΣΤΗΝ 

ΕΥΡΩΖΩΝΗ-2015 

 
ΧΩΡΑ                                  ΔΕΙΚΤΗΣ GINI                     ΔΕΙΚΤΗΣ S/80/S20 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΡΩΠΗ + ΜΑΛΤΑ 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 23,4 3,5 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 24,5 3,6 

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 25,2 3,6 

ΒΕΛΓΙΟ 26,2 3,8 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 26,4 3,8 

ΑΥΣΤΡΙΑ 27,2 4,0 

ΜΑΛΤΑ 28,1 4,2 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 28,5 4,3 

ΓΑΛΛΙΑ 29,2 4,3 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 30,1 4,8 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ-ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ+ΙΡΛΑΝΔΙΑ 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 30,8 4,8 

ΙΤΑΛΙΑ 32,4 5,8 

ΚΥΠΡΟΣ 33,6 5,2 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 34 6,0 

ΕΛΛΑΔΑ 34,2 6,5 

ΙΣΠΑΝΙΑ 34,6 6,9 

ΒΑΛΤΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ 

ΕΣΘΟΝΙΑ 34,8 6,2 

ΛΕΤΟΝΙΑ 35,4 6,5 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 37,9 7,5 

 

Πηγή: Eurostat (2016), Διαθέσιμα online στο: 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_di12 και στο: 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_di11&lang=en (Ανάκτηση: 23/10/2016). 

 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_di12
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_di11&lang=en
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Πηγή: Eurostat (2016), Στοιχεία διαθέσιμα στο: 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=0&language=en&pcode=tessi190 και 

στο: 
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=t2020_50&language=

en  (Ανάκτηση: 02/10/2016). 

 

 

Πηγή: Eurostat (2016), Στοιχεία διαθέσιμα στο: 
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=t2020_50&language=
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en και στο: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_di11&lang=en (Ανάκτηση: 

02/10/2016). 

 

Όπως διαφάνηκε από την ανάλυση των διαθέσιμων στοιχείων που προηγήθηκε, η 

οικονομική κρίση έθεσε σε ευθεία αμφισβήτηση τις πολιτικές που προάγουν την 

κοινωνική ευημερία, την συνεχή βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την μείωση των 

κοινωνικών ανισοτήτων. H κρίση στην ουσία κατάφερε να ακυρώσει τα επιτεύγματα της 

πρότερης περιόδου της οικονομικής και κοινωνικής προόδου και σε συνδυασμό με τις 

υφιστάμενες δομικές ανισορροπίες σε επίπεδο εφαρμογής κοινωνικών πολιτικών σε χώρες 

όπως η Ελλάδα, επήλθε περιδίνηση σε έναν συνεχιζόμενο κύκλο λιτότητας που δημιουργεί 

μια νέα κατάσταση κοινωνικής ύφεσης, καθώς οδηγεί σε ραγδαία μείωση του βιοτικού 

επιπέδου.  

Η μείωση των μισθών, η αύξηση της φορολόγησης μέσω οριζόντιων φορολογικών μέτρων 

που δεν σχετίζονται αμιγώς με την οικονομική δυνατότητα των φορολογούμενων, όπως ο 

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) στην Ελλάδα και η μείωση της 

χρηματοδότησης των κοινωνικών υπηρεσιών που συνίσταται σε μείωση της δυνατότητας 

πρόσβασης σε αυτές από τα χαμηλότερα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα, συνιστούν 

κάποιους από τους βασικούς συντελεστές της καταβαράθρωσης του βιοτικού επιπέδου των 

πολιτών. Σε όλους αυτούς τους παράγοντες αν προστεθεί η αδυναμία πληρωμής των χρεών 

σε δάνεια και δημόσιες υπηρεσίες λόγω της υπερχρέωσης των νοικοκυριών, γίνεται 

κατανοητό το εύρος της οικονομικής δυσχέρειας και των παραγόντων που συντελούν στην 

κατακόρυφη μείωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, αυξάνοντας το ρίσκο της 

φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και της εξαθλίωσης.  

Είναι προφανές ότι η οικονομική κρίση έπληξε περισσότερο τις χαμηλότερες κοινωνικές 

ομάδες. Η αύξηση της φορολόγησης και η μείωση των εισοδημάτων έθεσαν τεράστιους 

περιορισμούς στην ομαλή εξόφληση των δανείων με αποτέλεσμα πολλά νοικοκυριά να 

περιέλθουν σε κατάσταση οικονομικής εξαθλίωσης και υπερχρέωσης. Μια από τις 

βασικότερες αιτίες βρίσκεται στην δυνατότητα που υπήρχε πριν την κρίση για δανεισμό 

χωρίς ιδιαίτερους περιορισμούς. Η δυνατότητα αυτή υπερχρέωσε πολλά νοικοκυριά, ιδίως 

των μεσαίων κοινωνικο-οικονομικών ομάδων, που είχαν οριακή δυνατότητα 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=t2020_50&language=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_di11&lang=en
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αποπληρωμής των δανείων και μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης δεν μπορούσαν 

να ανταποκριθούν σε αυτά. Βέβαια, δεν ήταν μόνο τα νοικοκυριά που επλήγησαν αλλά 

και οι τράπεζες, με αποτέλεσμα να είναι αναγκαία η κρατική –εθνική και ευρωπαϊκή- 

ενίσχυση και εγγύηση ώστε να μην κινδυνεύσει η ρευστότητα. Η κίνηση αυτή ήταν 

απαραίτητη ώστε να διασφαλιστεί η διατήρηση του τραπεζικού συστήματος αλλά δεν 

απέτρεψε τις επώδυνες επιπτώσεις στους πολίτες. Αρκεί μόνο να εξετάσει κανείς την 

ραγδαία μείωση των μισθών και του ΑΕΠ στην Ελλάδα αλλά και στις υπόλοιπες 

Νοτιοευρωπαϊκές χώρες μαζί με τα ποσοστά των μη εξυπηρετούμενων δανείων για να 

κατανοήσει το μέγεθος οικονομικής δυσχέρειας που υφίσταται στο μεγαλύτερο ποσοστό 

των πολιτών.   

Η ποιότητα της ζωής των πολιτών βάλλεται και από παράγοντες που επηρεάζουν τις 

κοινωνικές σχέσεις και δημιουργούν εντάσεις. Για παράδειγμα, η φτώχεια και η ανεργία 

βρίσκονται ανάμεσα στους πέντε βασικούς παράγοντες που προκαλούν έξαρση της 

ενδοοικογενειακής βίας, η οποία δείχνει να αυξάνεται λόγω της κατακόρυφης αύξησης 

των ποσοστών και των δύο αυτών παραγόντων (Eurobarometer, 2010). Ταυτόχρονα, οι 

νέοι που, όπως προαναφέρθηκε, αποτελούν μια από τις κοινωνικές ομάδες που έχει πληγεί 

περισσότερο, λόγω της αποτυχίας εύρεσης εργασίας, της εργασιακής ανασφάλειας και της 

μείωσης της δυνατότητας απόλαυσης κοινωνικών παροχών που εντείνει την αβεβαιότητα, 

αναπτύσσουν χαρακτηριστικά όπως ο θυμός, το εκτεταμένο άγχος και η ανομία, με 

αποτέλεσμα να υφίστανται το αίσθημα της περιθωριοποίησης και να πλήττεται η ψυχική 

και η σωματική τους υγεία (Standing, 2011). Τα στοιχεία αυτά έχουν εντοπιστεί στους 

NEETs στο Ηνωμένο Βασίλειο σε αρκετά μεγάλα ποσοστά όμως δεν διακρίνεται 

αντίστοιχα μεγάλη έκταση στην Ελλάδα αλλά και στις υπόλοιπες Νοτιοευρωπαϊκές χώρες. 

Ο κύριος λόγος είναι η ύπαρξη του προστατευτικού πλαισίου που παρέχει η οικογένεια 

(Dolado & Ferguloso, 2011; Κοτρόγιαννος κ.ά., 2013). Εντούτοις, η περιστολή του ρόλου 

της λόγω της οικονομικής αδυναμίας που διαμορφώνει η συνεχιζόμενη λιτότητα (León & 

Pavolini, 2014), κινδυνεύει να προκαλέσει τεράστιες αλλαγές στην κουλτούρα και την εν 

γένει συμπεριφορά των νέων, ανοίγοντάς τους διάπλατα το κουτί της Πανδώρας των 

ακραίων και παραβατικών συμπεριφορών.   
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Τα στοιχεία που αναλύθηκαν παραπάνω αναδεικνύουν τις αρνητικές επιπτώσεις της 

οικονομικής κρίσης και των πολιτικών λιτότητας σε παράγοντες των συνθηκών διαβίωσης 

των πολιτών, όπως η υλική αποστέρηση και η αδυναμία πληρωμής των πάγιων εξόδων 

των νοικοκυριών, αναδεικνύουν την επέκταση των δυσχερειών σε επίπεδο 

καθημερινότητας. Παρότι όλοι αυτοί οι παράγοντες δεν απολήγουν αναγκαστικά στον 

αποκλεισμό, η έκδηλη επέκταση της επισφάλειας και των πολιτών που 

κατηγοριοποιούνται στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αναδεικνύει την δομική επίπτωση 

της κρίσης στις συνθήκες διαβίωσης. Η πρωταρχική αιτία της συγκεκριμένης τάσης είναι 

η ανεργία και η προώθηση της επισφαλούς εργασίας που στην ουσία μειώνουν τους 

διαθέσιμους πόρους για την εξυπηρέτηση των αναγκών, συγκροτώντας τις προϋποθέσεις 

αυτονόμησης του ατόμου. Η δεύτερη αιτία δεν είναι άλλη από την ταυτόχρονη μείωση των 

περιθωρίων δημόσιας παρέμβασης με σκοπό την συλλογική προάσπιση της αυτονόμησης 

του ατόμου. Συνεπώς, τα δύο αυτά επίπεδα επίδρασης της κρίσης στις συνθήκες διαβίωσης 

επενεργούν καθοριστικά ως προς την πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας (που 

αναφέρθηκαν στο τρίτο μέρος), σε ικανοποίηση των καθημερινών αναγκών και σε 

διασφάλιση της κατοικίας.  

Το φαινόμενο της υποβάθμισης της συλλογικής μορφής της αλληλεγγύης που απολήγει 

στον περιορισμό του βιοτικού επιπέδου, στην ουσία τροποποιεί την ιδιότητα του πολίτη. 

Το φαινόμενο αυτό αποτελεί μια βασική συνέπεια της αποσάθρωσης του σημαντικού 

κοινωνικού ρόλου του κράτους. Οι αυξήσεις στην φορολόγηση και τις εισφορές και ο 

περιορισμός της κάλυψης οδηγεί στην μετάβαση του πολίτη από καταναλωτή σε 

υπερβολικά φορολογούμενο, με δεσμευμένο τον ελεύθερο χρόνο του και με περιορισμένη 

την ευκαιρία-δυνατότητα αυτονόμησης και ατομικής ευημερίας. Στην ουσία πρόκειται για 

μια οπισθοδρόμηση, καθώς ο πολίτης μετατρέπεται σταδιακά σε υπήκοο, που δεν συνάδει 

με το πρότυπο του δημοκρατικού ανθρώπου. Δημιουργείται λοιπόν μια νέα κοινωνική 

κατάσταση, καθώς ο άνθρωπος μεταβαίνει σε ένα νέο τρόπο ζωής, στο πλαίσιο του οποίου 

ακόμα και η αυτοσυντήρηση είναι προβληματική.  

Συνεπώς, σε αυτή τη νέα κοινωνική κατάσταση που διαμορφώνεται, η εργασιακή 

επισφάλεια τόσο λόγω της μείωσης των εισοδημάτων, της επέκτασης των άτυπων μορφών 
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απασχόλησης και της προώθησης της ανασφάλιστης ή υποασφαλισμένης163 εργασίας, όσο 

και λόγω των μειωμένων ευκαιριών απασχόλησης και της συνεχούς ένταξης και απένταξης 

από αυτή, λειτουργεί ως παράγοντας υποτίμησης των συνθηκών διαβίωσης, ειδικότερα για 

τους νέους. Ως εκ τούτου, η επέκταση των κοινωνικών ρίσκων στο μεγαλύτερο μέρος του 

πληθυσμού οδηγεί σε μορφές αμφισβήτησης των θεσμικών μηχανισμών, όπως το εθνικό 

κοινοβούλιο και οι Ευρωπαϊκοί θεσμοί, και μείωσης της εμπιστοσύνης προς την πολιτική 

(policy), επιτρέποντας την διάνοιξη πρόσφορου εδάφους για την ανάπτυξη του λαϊκισμού 

αλλά και άλλων ακραίων μορφών πολιτικής έκφρασης. Ο δείκτης εμπιστοσύνης τόσο προς 

την ΕΕ όσο και προς τους εθνικούς θεσμούς βρίσκεται πολύ χαμηλά στην Ελλάδα αλλά 

και στις υπόλοιπες Νοτιοευρωπαϊκές χώρες. Ταυτόχρονα, συνδυάζοντας ενδεικτικά τον 

δείκτη εμπιστοσύνης στο πολιτικό σύστημα εν γένει με το ποσοστό δυσκολίας κάλυψης 

των βασικών αναγκών των νοικοκυριών, προκύπτει μια σχέση μεταξύ των δύο δεικτών 

στις χώρες της Ευρωζώνης (βλέπε διάγραμμα 72). Το βασικότερο μήνυμα της 

συγκεκριμένης συσχέτισης και ο κίνδυνος που ελλοχεύει, δεν είναι άλλος από την 

ανάπτυξη πολιτικών στάσεων ακραίου και μη ρεαλιστικού περιεχομένου, ως αντίδραση 

στην διάρρηξη της κοινωνικής συνοχής και στην υποβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης, 

ήτοι στην υποβάθμιση του κράτους πρόνοιας ως φορέα προάσπισης και διατήρησης της 

κοινωνικής ευημερίας.  

 

                                                           
163 Ο όρος αυτός αναφέρεται στην σύναψη ασφαλισμένης εργασίας με την μορφή της ημιαπασχόλησης αλλά 

στην επιτέλεση στην πράξη εργασίας πλήρους απασχόλησης που δεν ασφαλίζεται ως τέτοια. 

Χρησιμοποιούμε τον όρο «υποαασφάλιση» για να δηλώσουμε την μειωμένη καταβολή πόρων προς το 

ασφαλιστικό σύστημα και ως εκ τούτου τις μειούμενες δυνατότητες θεμελίωσης – κυρίως - ανταποδοτικού 

συνταξιοδοτικού δικαιώματος, λόγω της έλλειψης καταβολής των απαραίτητων εισφορών.  
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Πηγές: Eurostat (2016), Στοιχεία διαθέσιμα στο: 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do και στο 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-516020_QID_-

500A3E8_UID_-

3F171EB0&layout=INDIC_WB,L,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;ISCED11,L,Z,1;TIME,C,Z,2;SEX,L,Z,3;

AGE,L,Z,4;INDICATORS,C,Z,5;&zSelection=DS-516020SEX,T;DS-516020TIME,2013;DS-

516020INDICATORS,OBS_FLAG;DS-516020ISCED11,TOTAL;DS-516020UNIT,RTG;DS-

516020AGE,Y_GE16;&rankName1=TIME_1_0_-1_2&rankName2=ISCED11_1_2_-

1_2&rankName3=UNIT_1_2_-1_2&rankName4=AGE_1_2_-1_2&rankName5=INDICATORS_1_2_-

1_2&rankName6=SEX_1_2_-1_2&rankName7=INDIC-

WB_1_2_0_0&rankName8=GEO_1_2_0_1&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&foo

tnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=ROLLING&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%

23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23; Υπολογισμοί του συγγραφέα.  

Σημείωση: Τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Eurostat για τον δείκτη εμπιστοσύνης στο πολιτικό σύστημα είναι 

για το έτος 2013.  

 

Συνεπώς, η ανάπτυξη του λαϊκισμού, του εθνικισμού, της ξενοφοβίας, των διακρίσεων και 

του αντι-ευρωπαϊσμού συντελείται λόγω του ότι η οικονομική κρίση, ελαχιστοποιώντας 

το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών και καταρρακώνοντας το βιοτικό επίπεδο και το 

κοινωνικό κεφάλαιο, θέτει ένα αξιοσημείωτο μέρος της κοινωνίας, που κυρίως 

περιλαμβάνει νέους σε ηλικία, αυτομάτως στο περιθώριο και με αυτόν τον τρόπο τους ωθεί 
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Ποσοστό δυσκολίας κάλυψης των βασικών αναγκών

Διάγραμμα 72: Συσχέτιση δείκτη εμπιστοσύνης στο 
πολιτικό σύστημα και ποσοστού δυσκολίας κάλυψης των 

βασικών αναγκών

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-516020_QID_-500A3E8_UID_-3F171EB0&layout=INDIC_WB,L,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;ISCED11,L,Z,1;TIME,C,Z,2;SEX,L,Z,3;AGE,L,Z,4;INDICATORS,C,Z,5;&zSelection=DS-516020SEX,T;DS-516020TIME,2013;DS-516020INDICATORS,OBS_FLAG;DS-516020ISCED11,TOTAL;DS-516020UNIT,RTG;DS-516020AGE,Y_GE16;&rankName1=TIME_1_0_-1_2&rankName2=ISCED11_1_2_-1_2&rankName3=UNIT_1_2_-1_2&rankName4=AGE_1_2_-1_2&rankName5=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName6=SEX_1_2_-1_2&rankName7=INDIC-WB_1_2_0_0&rankName8=GEO_1_2_0_1&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=ROLLING&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-516020_QID_-500A3E8_UID_-3F171EB0&layout=INDIC_WB,L,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;ISCED11,L,Z,1;TIME,C,Z,2;SEX,L,Z,3;AGE,L,Z,4;INDICATORS,C,Z,5;&zSelection=DS-516020SEX,T;DS-516020TIME,2013;DS-516020INDICATORS,OBS_FLAG;DS-516020ISCED11,TOTAL;DS-516020UNIT,RTG;DS-516020AGE,Y_GE16;&rankName1=TIME_1_0_-1_2&rankName2=ISCED11_1_2_-1_2&rankName3=UNIT_1_2_-1_2&rankName4=AGE_1_2_-1_2&rankName5=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName6=SEX_1_2_-1_2&rankName7=INDIC-WB_1_2_0_0&rankName8=GEO_1_2_0_1&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=ROLLING&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-516020_QID_-500A3E8_UID_-3F171EB0&layout=INDIC_WB,L,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;ISCED11,L,Z,1;TIME,C,Z,2;SEX,L,Z,3;AGE,L,Z,4;INDICATORS,C,Z,5;&zSelection=DS-516020SEX,T;DS-516020TIME,2013;DS-516020INDICATORS,OBS_FLAG;DS-516020ISCED11,TOTAL;DS-516020UNIT,RTG;DS-516020AGE,Y_GE16;&rankName1=TIME_1_0_-1_2&rankName2=ISCED11_1_2_-1_2&rankName3=UNIT_1_2_-1_2&rankName4=AGE_1_2_-1_2&rankName5=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName6=SEX_1_2_-1_2&rankName7=INDIC-WB_1_2_0_0&rankName8=GEO_1_2_0_1&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=ROLLING&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-516020_QID_-500A3E8_UID_-3F171EB0&layout=INDIC_WB,L,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;ISCED11,L,Z,1;TIME,C,Z,2;SEX,L,Z,3;AGE,L,Z,4;INDICATORS,C,Z,5;&zSelection=DS-516020SEX,T;DS-516020TIME,2013;DS-516020INDICATORS,OBS_FLAG;DS-516020ISCED11,TOTAL;DS-516020UNIT,RTG;DS-516020AGE,Y_GE16;&rankName1=TIME_1_0_-1_2&rankName2=ISCED11_1_2_-1_2&rankName3=UNIT_1_2_-1_2&rankName4=AGE_1_2_-1_2&rankName5=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName6=SEX_1_2_-1_2&rankName7=INDIC-WB_1_2_0_0&rankName8=GEO_1_2_0_1&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=ROLLING&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-516020_QID_-500A3E8_UID_-3F171EB0&layout=INDIC_WB,L,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;ISCED11,L,Z,1;TIME,C,Z,2;SEX,L,Z,3;AGE,L,Z,4;INDICATORS,C,Z,5;&zSelection=DS-516020SEX,T;DS-516020TIME,2013;DS-516020INDICATORS,OBS_FLAG;DS-516020ISCED11,TOTAL;DS-516020UNIT,RTG;DS-516020AGE,Y_GE16;&rankName1=TIME_1_0_-1_2&rankName2=ISCED11_1_2_-1_2&rankName3=UNIT_1_2_-1_2&rankName4=AGE_1_2_-1_2&rankName5=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName6=SEX_1_2_-1_2&rankName7=INDIC-WB_1_2_0_0&rankName8=GEO_1_2_0_1&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=ROLLING&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-516020_QID_-500A3E8_UID_-3F171EB0&layout=INDIC_WB,L,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;ISCED11,L,Z,1;TIME,C,Z,2;SEX,L,Z,3;AGE,L,Z,4;INDICATORS,C,Z,5;&zSelection=DS-516020SEX,T;DS-516020TIME,2013;DS-516020INDICATORS,OBS_FLAG;DS-516020ISCED11,TOTAL;DS-516020UNIT,RTG;DS-516020AGE,Y_GE16;&rankName1=TIME_1_0_-1_2&rankName2=ISCED11_1_2_-1_2&rankName3=UNIT_1_2_-1_2&rankName4=AGE_1_2_-1_2&rankName5=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName6=SEX_1_2_-1_2&rankName7=INDIC-WB_1_2_0_0&rankName8=GEO_1_2_0_1&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=ROLLING&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-516020_QID_-500A3E8_UID_-3F171EB0&layout=INDIC_WB,L,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;ISCED11,L,Z,1;TIME,C,Z,2;SEX,L,Z,3;AGE,L,Z,4;INDICATORS,C,Z,5;&zSelection=DS-516020SEX,T;DS-516020TIME,2013;DS-516020INDICATORS,OBS_FLAG;DS-516020ISCED11,TOTAL;DS-516020UNIT,RTG;DS-516020AGE,Y_GE16;&rankName1=TIME_1_0_-1_2&rankName2=ISCED11_1_2_-1_2&rankName3=UNIT_1_2_-1_2&rankName4=AGE_1_2_-1_2&rankName5=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName6=SEX_1_2_-1_2&rankName7=INDIC-WB_1_2_0_0&rankName8=GEO_1_2_0_1&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=ROLLING&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
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στην αμφισβήτηση της διαφορετικότητας, του πλουραλισμού και της ανεκτικότητας. Η 

άνοδος του νεοναζιστικού μορφώματος της Χρυσής Αυγής και η είσοδός της στο ελληνικό 

κοινοβούλιο στις εθνικές εκλογές του 2012 αποτέλεσε το πιο μεγάλο πλήγμα στις 

δημοκρατικές αξίες. Ένα πλήγμα το οποίο έχει τις ρίζες του στην οικονομική κρίση και τις 

εξόφθαλμες κοινωνικές ανισότητες που έχει διευρύνει. Ένα πλήγμα που κατέστη ακόμη 

μεγαλύτερο με την ανάδειξη των νεοναζιστών σε τρίτο κόμμα στις εθνικές εκλογές του 

2015 παρά την σωρεία παραβατικών συμπεριφορών από μέλη τους. Δυστυχώς, η απειλή 

αυτή δεν περιορίζεται στην Ελλάδα αλλά επεκτείνεται σε όλη σχεδόν την Ευρώπη με 

διαφορετικές μορφές και κατευθύνσεις (ακροδεξιά-ακροαριστερά) αλλά πάντα με 

αρνητικό πρόσημο τόσο για την κοινωνική συνοχή όσο και για την κοινή ευρωπαϊκή 

πορεία. Ο ευρωσκεπτικισμός, ο εθνικισμός και η ξενοφοβία είναι συνιστώσες που 

εμφορούνται από τον λαϊκισμό αλλά έχουν τις ρίζες τους στην διατάραξη των συνθηκών 

διαβίωσης λόγω της διεύρυνσης των οικονομικών δυσχερειών και της μείωσης του 

πλαισίου προστασίας του κράτους πρόνοιας. Στην ουσία, αποτελούν συνέπεια των τελικών 

κοινωνικών επιπτώσεων που προκαλούνται στον πολίτη και τον μετασχηματίζουν σε 

δέσμιο-υπήκοο μιας διαρκούς αβεβαιότητας και υποτίμησης των προϋποθέσεων 

αυτόνομης ατομικής δράσης. Η βασική αιτία αυτού του φαινομένου συνίσταται στην 

αποχώρηση του κράτους πρόνοιας από την διαδικασία δομημένης απόδοσης αλληλεγγύης 

και συνακόλουθα από την διαμόρφωση των συνθηκών για κοινωνική ευημερία με όρους 

ισότητας ευκαιριών. Στην περίπτωση της Ελλάδας, όπως αναλύθηκε στο προηγούμενο 

μέρος, η συγκεκριμένη αποχώρηση του κράτους πρόνοιας, που αποτελεί αμφισβήτηση της 

έννοιας της αλληλεγγύης στην θεμελίωσή της, επισυμβαίνει μέσω του περιορισμού της 

κοινωνικής προστασίας στους τομείς της απασχόλησης, της υγείας, της κοινωνικής 

ασφάλισης και της εκπαίδευσης και σε όλους τους επιμέρους σχετιζόμενους τομείς με 

αυτούς τους πυλώνες. Η αποχώρηση αυτή υποσκάπτει τις προϋποθέσεις για ευμάρεια και 

ελευθερία, καθώς περιορίζονται οι δυνατότητες του ατόμου για ανάπτυξη και για ευημερία 

ενώ την ίδια στιγμή αυξάνονται οι ανισότητες.  
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4.2. Η απομάκρυνση του ελληνικού κράτους πρόνοιας από την κοινωνική ευημερία 

και η αναγκαιότητα αναμόρφωσης 

 

4.2.1. Διαπιστώσεις περί της αμφισβήτησης του κράτους πρόνοιας ως παράγοντα κοινωνικής 

ευημερίας 

 

Η πορεία μέχρι την εκδήλωση της πρόσφατης οικονομικής κρίσης ενέχει μια τάση 

απορρύθμισης του κράτους πρόνοιας σε όλη την Ευρώπη. Το ελληνικό κράτος πρόνοιας, 

αποτελώντας μια προβληματική περίπτωση από πλευράς αποτελεσματικότητας και 

κόστους, μετατράπηκε σε εύκολο στόχο και κατηγορήθηκε ως παράγοντας επίτασης της 

κρίσης. Η αναγκαιότητα επίλυσης σημαντικών προβλημάτων, όπως η μετάβαση σε ένα 

δικαιότερο και αποτελεσματικότερο ασφαλιστικό σύστημα, δεν οδήγησε στην βελτίωση 

των προοπτικών και των συνθηκών για την διευκόλυνση της κοινωνικής ευημερίας. 

Αντιθέτως, με τον τρόπο που εφαρμόζονται οι μεταρρυθμίσεις, συνέτειναν στην 

κατάφωρη απορρύθμιση και καταπάτηση κοινωνικών δικαιωμάτων που αποτελούν 

θεμέλιο και προϋπόθεση για την απρόσκοπτη απόλαυση των πολιτικών δικαιωμάτων. 

Συνεπώς, δεν ακολουθήθηκε η αρχή ότι η στρατηγική για την αντιμετώπιση της κρίσης 

του κράτους πρόνοιας δεν πρέπει να απορρίπτει την συμπερίληψη ορισμένων θεμελιακών 

προϋποθέσεων που χωρίς αυτές αμφισβητείται η έννοια του πολίτη και διαρρηγνύεται η 

κοινωνική συνοχή. 

 

Ποιοι όμως είναι οι λόγοι και ποιες οι κατευθύνσεις για να επιτευχθεί μια τέτοια στόχευση; 

Αρχικώς, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι όπως διαφάνηκε από την ανάλυση που 

προηγήθηκε, δυο είναι τα γενικά πλέγματα παραγόντων που οδήγησαν το ελληνικό κράτος 

πρόνοιας στην υποβάθμιση. Το πρώτο περιλαμβάνει όλα τα δομικά προβλήματα και την 

δυσκολία κατάρτισης και εφαρμογής μεταρρυθμίσεων, τα οποία εμπόδισαν την μετάβαση 

αφενός σε ένα πιο δίκαιο και αφετέρου σε ένα πιο αποτελεσματικό μοντέλο κράτους 

πρόνοιας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το ασφαλιστικό σύστημα, το οποίο υπό 

τον κίνδυνο του πολιτικού κόστους δεν υποβλήθηκε στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις ώστε 

αφενός να εξοικονομήσει πόρους και αφετέρου να αποδώσει την αλληλεγγύη με ισότιμους 

όρους και χωρίς προνόμια που εδράζονται στις πολιτικές προτιμήσεις και σκοπιμότητες. 
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Τα προ κρίσης αυξημένα και συνεχή δημοσιονομικά ελλείμματα και η διευρυνόμενη 

ιδιωτική κατανάλωση διόγκωσαν το δημόσιο και ιδιωτικό χρέος και από κοινού με την 

αναποτελεσματικότητα των κοινωνικών δαπανών ως προς την μείωση της έκτασης των 

κοινωνικών προβλημάτων και την ανεπάρκεια αντιμετώπισης κρίσιμων ζητημάτων όπως 

η φοροδιαφυγή και η αδήλωτη απασχόληση, οδήγησαν στην αδυναμία του κράτους να 

ανταποκριθεί στις στοιχειώδεις κοινωνικές ανάγκες ενώ ταυτόχρονα αποτέλεσαν πυρήνα 

κριτικής προς αυτό καθ’ εαυτό το κράτος πρόνοιας και όχι προς την ποιότητα της 

διακυβέρνησης και της διαχείρισης που δεν επιτρέπει την θετική αναπροσαρμογή του. 

Ταυτόχρονα, η εξάρτηση από τον κρατισμό και η παρεμπόδιση κάθε προσπάθειας 

μεταρύθμισης αφενός λόγω έλλειψης συναίνεσης και αφετέρου διότι θίγονται τα 

επιμέρους προνόμια, δεν επέτρεψαν στο κράτος να βελτιώσει την λειτουργία του και να 

εκφύγει από τις δομικές αγκυλώσεις. 

 

Το δεύτερο πλέγμα παραγόντων περιλαμβάνει την γενικότερη στρατηγική της 

απορρύθμισης του κράτους πρόνοιας, η οποία εντάθηκε υπό το βάρος της κρίσης, στο 

πλαίσιο της επικράτησης της θέσης περί άριστων νομισματικών περιοχών σε επίπεδο 

Ευρωζώνης και της συνακόλουθης συμπίεσης των οικονομιών και των κοινωνιών της 

περιφέρειας. Η συγκεκριμένη αντίληψη προσλαμβάνει το κράτος πρόνοιας και τις δαπάνες 

που απαιτεί ως τον μεγάλο ασθενή που οδηγεί αυτόματα σε κρίση, χωρίς να 

αντιλαμβάνεται τους αδήριτους περιορισμούς που προκαλεί η συρρίκνωσή του ως προς 

την αυτονομία του ατόμου και την κοινωνική ευημερία, οι οποίοι απειλούν ευθέως την 

δημοκρατία. Το άτομο όντας δέσμιο μιας κατάστασης εκμετάλλευσης και αδυναμίας 

υπέρβασης των κινδύνων και των αναγκών του, δεν διευκολύνει τη δυνατότητα ατομικής 

ανάπτυξης, με συνέπεια να περιορίζονται οι προϋποθέσεις ελευθερίας (Green, 1991), 

καθώς περιορίζεται ταυτόχρονα και η δυνατότητα ανάπτυξης των ατομικών ικανοτήτων 

(Nussbaum, 1990; Sen, 1992).  

 

Συνεπώς, από τη μια πλευρά υφίσταται ένα έλλειμμα ποιότητας διακυβέρνησης, 

συμμετοχής και συναίνεσης και από την άλλη μια μονοδιάστατη, εν πολλοίς εξωγενής, 

προσήλωση στο δόγμα της λιτότητας που περιορίζει την κοινωνική συνοχή και απειλεί την 

δημοκρατία, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπως η Ελλάδα. Αυτή η προσήλωση διευρύνει το 
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ήδη υφιστάμενο χάσμα μεταξύ του ευρωπαϊκού βορρά και του νότου και δημιουργεί 

απειλές τόσο για την δημοκρατία όσο και για την ομαλότητα σε διεθνικό επίπεδο, 

αμφισβητώντας το ευρωπαϊκό κεκτημένο, μέσω της υπόρρητης αμφισβήτησης της 

ατομικής αυτονομίας. Το φαινόμενο αυτό προκαλείται καθόσον οι περιορισμοί στην 

παρέμβαση και δράση του θεσμικού παρόχου της κοινωνικής αλληλεγγύης, ήτοι του 

κράτους πρόνοιας, δεν οδηγούν στην διευκόλυνση της ελεύθερης δράσης του ατόμου, 

καθώς οι φραγμοί που τίθενται από την αρρύθμιστη αγορά αφήνουν περιθώρια 

εκμετάλλευσης και αύξησης των ανισοτήτων εις βάρος της μεγάλης μάζας του πληθυσμού, 

καθώς αποσυνδέεται σταδιακά ο συνδυασμός των εννοιών κοινωνικής ευημερίας και 

οικονομικής ανάπτυξης. Πλέον, η οικονομική ανάπτυξη ενέχει κοινωνικό κόστος, καθώς 

η επίτευξή της δεν συνεπάγεται συμμετοχή όλων των πολιτών στο παραγωγικό σύστημα 

και διασφάλιση των κοινωνικών τους δικαιωμάτων αλλά αποδέσμευση του ατόμου από τα 

δικαιώματα αυτά με στόχο την επίτευξη ανταγωνιστικότητας και υψηλών ρυθμών 

ανάπτυξης.   

 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι υφίστανται διαφορετικές ερμηνευτικές προσεγγίσεις ως προς 

το εύρος παρέμβασης του κράτους πρόνοιας, οι οποίες προσλαμβάνουν με αποκλίνοντα 

τρόπο τις εφαρμοζόμενες πολιτικές. Από την μια πλευρά, μελετητές όπως ο Anderson 

(2017) και ο Streeck (2014; 2015) αναφέρουν ότι η μονοδιάστατη μεταβίβαση κυριαρχίας 

σε υπερεθνικούς μηχανισμούς χωρίς την απαιτούμενη δημοκρατική νομιμοποίηση οδηγεί 

στην επιβολή πολιτικών περιορισμού των δυνατοτήτων των εθνικών κοινοβουλίων προς 

όφελος μιας άτεγκτης εφαρμογής λιτότητας και συρρίκνωσης του κράτους πρόνοιας, για 

την διευκόλυνση της εξυπηρέτησης του χρέους. Κατ’ αυτή την προσέγγιση, η 

συγκεκριμένη τάση αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της κυρίαρχης εφαρμοζόμενης 

πολιτικής μετά το 1970, καθώς επικρατεί η αντίληψη ότι συνιστά την βέλτιστη μέθοδο 

αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης του κράτους, που προκαλείται λόγω των 

αυξημένων δημοσίων δαπανών. Ταυτόχρονα, μελέτες που συνδυάζουν δεδομένα που 

εμβαθύνουν στις επιπτώσεις των διαρθρωτικών αλλαγών καταλήγουν ότι μετά το 1970 

υφίστανται σημαντικές μειώσεις που η απλή μελέτη των δεικτών των επιπέδων των 

δαπανών δεν μπορεί να αναδείξει (Huber and Stephens, 2001; Swank, 2002). Στον 

αντίποδα, άλλοι μελετητές (Castles, 2004; Green-Pedersen, 2002; Watt, 2017) 
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αμφισβητούν τις συγκεκριμένες προσεγγίσεις, καθώς θεωρούν ότι λαμβάνοντας υπόψη τα 

επίπεδα των δημόσιων κοινωνικών δαπανών, παρατηρείται μια αυξητική τάση ως ποσοστό 

του ΑΕΠ μέχρι την δεκαετία του 1990 και σταθεροποίηση κατά τα έτη πρίν την έναρξη 

της οικονομικής κρίσης, ενώ εν συνεχεία υφίσταται σημαντική αύξηση κατά τα πρώτα έτη 

της κρίσης, ως αποτέλεσμα της λειτουργίας των κοινωνικών δαπανών ως αυτόματων 

σταθεροποιητών. Η κριτική αναφέρεται κυρίως στην άποψη περί της γενικής τάσης 

εφαρμογής περιοριστικής πολιτικής συνολικά κατά τη διάρκεια της περιόδου μετά το 1970 

κι όχι απαραίτητα στην διαπίστωση των αρνητικών κοινωνικών αποτελεσμάτων της 

υπερκυκλικής δημοσιονομικής αναπροσαρμογής που πραγματοποιείται σε συγκεκριμένες 

χώρες της περιφέρειας της Ευρωζώνης από το 2009 κι έπειτα. Εντούτοις, για να 

μελετήσουμε το ζήτημα σφαιρικά, θα πρέπει αφενός να υπερβούμε την συγκεκριμένη 

διάσταση απόψεων διότι η απλουστευτική ερμηνεία του ύψους των ποσοστών των 

δαπανών δεν αποδίδει την πραγματική διάρθρωση και το εύρος των κοινωνικών 

προβλημάτων, καθώς και τις διαρθρωτικές παρεμβάσεις που αποδομούν έννοιες όπως η 

απασχόληση, οι οποίες δεν αποτυπώνονται ευθέως σε επίπεδο δημοσίων δαπανών. 

Αφετέρου, θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι η εφαρμογή πολιτικών λιτότητας μετά το 2009 

έχει επιφέρει καταστροφικές συνέπειες στις συγκριτικά πιο αδύναμες (οικονομικά και 

κοινωνικά) περιπτώσεις κρατών πρόνοιας στην Ευρωζώνη, υποβαθμίζοντας το κοινωνικό 

τους κεφάλαιο και δημιουργώντας μια νέα κοινωνική κατάσταση μερικώς 

αποσυνδεδεμένη με το ανθρωπιστικό περιεχόμενο που αποδίδει στο καπιταλιστικό 

σύστημα το κράτος πρόνοιας. Μια τέτοια περίπτωση είναι η Ελλάδα και ακολουθούν με 

αποκλίσεις ρυθμών, όπως έχει ήδη αναλυθεί, οι υπόλοιπες Νοτιοευρωπαϊκές χώρες164. 

Ταυτόχρονα, τόσο το ύψος των δαπανών, που υστερεί του μέσου όρου των αναπτυγμένων 

ευρωπαϊκών κρατών πρόνοιας, όσο και η δομική αναποτελεσματικότητα του πλαισίου 

παροχής κοινωνικής πρόνοιας, λειτουργούν ανασχετικά προς την αντιμετώπιση των 

κοινωνικών προβλημάτων, όπως αποδεικνύεται από την απότομη διεύρυνσή τους καθώς 

                                                           
164 Η διαπίστωση αυτή δεν συνεπάγεται ότι πιέσεις δέχονται μόνο τα κράτη πρόνοιας της περιφέρειας της 

Ευρωζώνης. Είναι γεγονός ότι αυτά δέχονται τις περισσότερες πιέσεις, εντούτοις ακόμα και κράτη του 

πυρήνα έχουν υποστεί τεράστιους περιορισμούς τόσο σε επίπεδο εύρους παρέμβασης όσο και σε 

διαρθρωτικό επίπεδο (βλέπε νόμο Macron στην Γαλλία και πριν το ξέσπασμα της κρίσης, μεταρρύθμιση 

Hartz στη Γερμανία).  
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και από την αύξηση της ανισότητας και των δυσχερειών πρόσβασης σε κοινωνικά αγαθά 

και υπηρεσίες.  

 

Η ελληνική περίπτωση αποτελεί το πιο προφανές παράδειγμα της συρρίκνωσης των 

στοιχείων που συγκροτούσαν παλαιότερα την μορφή του «εμπεδωμένου 

φιλελευθερισμού», στον οποίο το κράτος πρόνοιας αποτελούσε βασική προϋπόθεση για 

την διασφάλιση της κοινωνικής ευημερίας μέσα στο καπιταλιστικό σύστημα. Πλέον, 

αποδεικνύεται ότι το κράτος πρόνοιας δεν μετασχηματίζεται προς μια κατάσταση 

βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και της προσαρμογής στις νέες ανάγκες που 

διαμορφώνονται χωρίς να διαφοροποιείται θεμελιακά, αλλά οδηγείται στην απαξίωση και 

την αποδόμηση, με συνέπεια την απώλεια του πλέγματος προστασίας από τους 

κοινωνικούς κινδύνους. Στην ουσία μετασχηματίζεται από βασικό φορέα κοινωνικής 

αλληλεγγύης σε παρία ο οποίος περιορίζεται στην απλή διαχείριση της ενυπάρχουσας 

δυστυχίας. Συνεπώς, απομακρύνεται η βαθύτερη στόχευση του μετασχηματισμού του 

καπιταλισμού που συνδέθηκε με την εδραίωση του κράτους πρόνοιας και την 

συνακόλουθη διασφάλιση των δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών, ώστε να ενισχυθεί η 

ισότητα ευκαιριών και να διαχυθεί η ευημερία στο κοινωνικό σύνολο (Nullmeier & 

Kaufmann, 2010). Συνεπώς, το κράτος πρόνοιας έλαβε μια μορφή αναδιαμόρφωσης της 

οικονομίας μέσα στην κοινωνία μέσω της επιδιόρθωσης και της αποζημίωσης από τις 

αρνητικές κοινωνικές συνέπειες που δημιουργεί η ελεύθερη αγορά, γεγονός που σήμερα 

απειλείται θεμελιακά.  

 

Η κοινωνία χωρίς το κράτος πρόνοιας αποσυνδέεται από τα χαρακτηριστικά που 

συγκροτούν το σύγχρονο άτομο μέσα σε μια συνεκτική κοινωνία. Η συνεκτική κοινωνία, 

δεν μπορεί να αναζητηθεί ούτε στην πλήρη ατομικοποίηση ούτε στην δημιουργία μιας 

κοινωνίας που καταπατά την ατομικότητα. Αντιθέτως, πρέπει να προβεί στην εξασφάλιση 

των προϋποθέσεων που θα ευννοήσουν την ατομικότητα μέσω της αναδιαμόρφωσης της 

παρεχόμενης αλληλεγγύης, η οποία δεν δύναται να απομακρύνεται από την θεμελιώδη 

υποχρέωση αφενός της προστασίας από τους κοινωνικούς κινδύνους και αφετέρου από 

την διαμόρφωση των προϋποθέσεων κοινωνικής ευημερίας και εξέλιξης. Το ελληνικό 

κράτος πρόνοιας δεν υπέστη τις απαραίτητες προσαρμογές, ώστε να αντιμετωπίσει τις νέες 
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ανάγκες και να ξεπεράσει τα δομικά προβλήματα που δημιουργούσαν ανισότητες και 

ελλείμματα προστασίας και ως εκ τούτου βρέθηκε έκθετο στην επικρατούσα στρατηγική 

της αποδόμησης και του περιορισμού στο πλαίσιο της λιτότητας.  

 

Ο περιορισμός του εύρους δυνατοτήτων προάσπισης της κοινωνικής συνοχής του 

ελληνικού κράτους πρόνοιας που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της κρίσης, στην 

ουσία αποδυναμώνει την θεμελιώδη σύνδεσή του με την παράδοση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων που υπερασπίζονται την ατομική αυτονομία και αυτοτέλεια. Οι έννοιες αυτές 

χαρακτηρίζουν τον νεώτερο ελεύθερο άνθρωπο, διασφαλίζονται όμως μόνο μέσα στο 

συλλογικό κοινωνικό πλαίσιο καθώς συγκεκριμενοποιούν και υποστασιοποιούν τα 

ανθρώπινα δικαιώματα. Συνεπώς, το κράτος πρόνοιας δεν αποσυνδέει την έννοια της 

ελευθερίας από μία στενή οπτική, η οποία προσεγγίζει το άτομο ως μεμονωμένο ον που 

αγωνίζεται για να επιβιώσει και ως εκ τούτου, είναι αποκλειστικά υπεύθυνο μόνο για τον 

εαυτό του. Σύμφωνα με αυτή την οπτική, το άτομο απελευθερώνεται στο σημείο που δεν 

εξαρτάται από το κράτος κι έτσι μπορεί να επιδιώξει τους ατομικούς του στόχους. 

Τουναντίον, το κράτος πρόνοιας δίνει περιεχόμενο στην έννοια της ελευθερίας ως 

θεμελίου της δημοκρατικής πολιτείας, η οποία διασυνδέει το άτομο με κοινωνικές 

προϋποθέσεις (Gombert κ.ά., 2009). Υπό αυτή την οπτική, το άτομο είναι ελεύθερο όταν 

διαθέτει κοινωνική ασφάλεια, κοινωνικές δυνατότητες και ίσες ευκαιρίες. Εντούτοις, όπως 

αναλύθηκε στο προηγούμενο μέρος για την περίπτωση του ελληνικού κράτους πρόνοιας, 

η φτώχεια, οι απούσες ή άνισες ευκαιρίες μόρφωσης και εκπαίδευσης, η ανεργία, η 

ανεπαρκής φροντίδα υγείας και γενικότερα, τα εντεινόμενα προβλήματα πρόσβασης σε 

κοινωνικά αγαθά, σηματοδοτούν την επικράτηση συνθηκών ανελευθερίας. Τις συνθήκες 

αυτές ωστόσο δεν μπορεί να βελτιώσει παρά μόνο το κράτος πρόνοιας, το οποίο 

αντιμετωπίζει την αντινομία της απορρύθμισης, η οποία από την μια πλευρά στοχεύει στην 

ατομικότητα μέσω της μείωσης της κρατικής παρεμβατικότητας ενώ από την άλλη 

απομακρύνεται από αυτή λόγω της υπονόμευσης των ισότιμων δυνατοτήτων ευημερίας, 

αυτονόμησης και ανάπτυξης, που προκαλούνται από την ανυπαρξία διχτύου κοινωνικής 

ασφάλειας.  

 



368 
 

Η αναγκαιότητα αναδιαμόρφωσης του ελληνικού κράτους πρόνοιας καθυστέρησε σε πολύ 

μεγάλο βαθμό και γι’ αυτό τον λόγο αφενός το σύστημα κατέστη αναποτελεσματικό και 

με σημαντικά κενά κάλυψης και αφετέρου υποσκάφθηκε η οικονομική του βιωσιμότητα. 

Ταυτόχρονα, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η δημογραφική γήρανση, οι μετασχηματισμοί 

που προκαλούν οι διαστάσεις της παγκοσμιοποίησης και οι νέες εξατομικευμένες ανάγκες, 

εντείνουν τις πιέσεις για τον μετασχηματισμό του κράτους πρόνοιας στην Ελλάδα. Ως εκ 

τούτου, οι κοινωνικές παροχές δεν δύνανται να βρίσκονται υπεράνω της στόχευσης 

ορθολογικής δημοσιονομικής διαχείρισης και συνεπώς ο μετασχηματισμός του έγκειται 

στην σύνθεση της προάσπισης της κοινωνικής προστασίας με ισότιμους όρους αλλά και 

της αποτροπής της παθητικής εξάρτησης που είναι αντιπαραγωγική. Ταυτόχρονα, όπως 

έχει αναλυθεί, το φαινόμενο του «παραδοσιακού ορθολογισμού» του ελληνικού κράτους 

πρόνοιας, που αποσυνδέεται από την κουλτούρα προάσπισης των κοινών συμφερόντων, 

προωθώντας επιλεκτικά και άτεγκτα επιμέρους προνόμια πελατειακού χαρακτήρα, 

υποσκάπτει την εν γένει αποτελεσματικότητα του συστήματος. Συνεπώς, η αναδιάρθρωσή 

του πρέπει να περνάει μέσα από την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. 

 

Επιπροσθέτως, η διαδικασία μετασχηματισμού του κράτους πρόνοιας πρέπει να υπερβεί 

το δίπολο κρατικοποιήσεις/ιδιωτικοποιήσεις και να επιτύχει συναινετικά βιώσιμες και 

δημοκρατικές μορφές της δημόσιας οικονομίας που περιλαμβάνουν το πλαίσιο της 

κρατικής παρέμβασης, όχι όμως απαραίτητα και τη διεύθυνση τους από αυτό. Συνεπώς, η 

ενίσχυση της επιχειρηματικότητας από την πλευρά του κράτους αποτελεί ένα εργαλείο που 

οδηγεί στην αύξηση της απασχόλησης και συνακόλουθα στην ελάφρυνση του οικονομικού 

βάρους για το κράτους πρόνοιας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου το κράτος θα πρέπει 

να προωθήσει μια συνεργατική κουλτούρα μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όπου ο 

δημόσιος τομέας θα ενισχύει τον ιδιωτικό τόσο μέσω της πληροφόρησης και των 

συμπράξεων δημοσίου-ιδιωτικού όσο και μέσω διευκολύνσεων, όπως χαμηλότοκα δάνεια 

και επιχορηγήσεις για πρόσληψη εργαζομένων με πλήρη απασχόληση. Ταυτόχρονα, η 

απόδοση κινήτρων στις επιχειρήσεις, μέσω φοροελαφρύνσεων, για την ενίσχυση της 

έρευνας και της καινοτομίας θα αποφέρει μακροπρόθεσμα θετικές προοπτικές για την 

παραγωγή και την απασχόληση. Στο πλαίσιο αυτό, όπως αναφέρουν οι Aghion & Roulet 

(2012), μια βιομηχανική πολιτική που θα ενισχύει, μέσω ισόρροπων επιχορηγήσεων και 
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σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο, τους επιχειρηματικούς κλάδους και τον ανταγωνισμό 

εντός αυτών, θα προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη και την καινοτομία και εφόσον 

συνοδεύεται από την διασφάλιση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της ισότιμης 

πρόσβασης στις διαδικασίας, θα επιφέρει θετικά οφέλη για την κοινωνία. Ταυτόχρονα, μια 

τέτοια στρατηγική πρέπει να στοχεύει στον τερματισμό των αναποτελεσματικών κρατικών 

επιδοτήσεων σε αντιπαραγωγικές δραστηριότητες και στην αντικατάστασή τους από 

κίνητρα βασισμένα στις επιδόσεις. Η εμπέδωση και η εφαρμογή μιας τέτοιας στρατηγικής 

θα επιτρέψει στο κράτος πρόνοιας την δυνητική αύξηση της χρηματοδότησής του και 

μέσω των κατάλληλων μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων σε αυτό, την διευκόλυνση της 

επίλυσης των κοινωνικών προβλημάτων και της ισότιμης πρόσβασης στα δημόσια αγαθά. 

Αντιθέτως, η έλλειψη της ευέλικτης παροχής δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών στις οποίες 

θα υπάρχει καθολική πρόσβαση ανεξαρτήτως αγοραστικής δύναμης και θέσης στην 

αγορά, αποτελεί βασικό ζήτημα για την ισότητα και την ελευθερία των πολιτών, η οποία 

φαίνεται να υπονομεύεται λόγω του περιορισμού των προστατευτικών πλαισίων σε όλο το 

φάσμα των δημόσιων αγαθών, όπως η υγεία, η κοινωνική ασφάλιση, η εκπαίδευση και η 

απασχόληση. Στο πλαίσιο αυτό, η αποδόμηση εννοιών όπως αυτή της απασχόλησης, λόγω 

– μεταξύ άλλων – της ανεπάρκειας του παραγωγικού συστήματος να προσφέρει ευκαιρίες 

απασχόλησης, και η αντικατάστασή τους με ανεπαρκείς μορφές που καθιστούν το άτομο 

εκμεταλλεύσιμο και απροστάτευτο, σε συνδυασμό με την αποδόμηση των παρεμβάσεων 

κοινωνικής προστασίας, υπονομεύουν την κοινωνική συνοχή και απομακρύνουν το άτομο 

από την απόλαυση απαραίτητων αγαθών αρχικά για την επιβίωσή του και εν συνεχεία για 

την ευημερία του.  

 

Το κράτος μπορεί να παρέχει μια υποτυπώδη μορφή ανάπτυξης των ατομικών ικανοτήτων 

και δεξιοτήτων μέσω των θεσμών της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, οι οποίες όμως δεν 

επιτρέπουν την αυτονόμησή του, καθώς οι ευκαιρίες πρόσβασης αρχικώς σε αυτές τις 

υπηρεσίες και δευτερευόντως στην αγορά εργασίας, δεν περιλαμβάνουν τον όρο της 

ισότητας, αφού η ανεπαρκής ποιότητα και το περιορισμένο εύρος τους αφήνουν κενά που 

καλύπτονται μόνο μέσω της ιδιωτικής οικονομικής δυνατότητας, εφόσον όμως υφίσταται. 

Συνεπώς, η αποδόμηση του ελληνικού κράτους πρόνοιας αποτελεί την ενδεικτική 

περίπτωση άμεσης μετάβασης σε μια κατάσταση πλήρους αδυναμίας επιδιόρθωσης των 
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άνισων κοινωνικών συνθηκών εκκίνησης που προκαλεί η «σκανδαλώδη λοτερία της 

τύχης», όπως παρομοιάζει ο Merkel (2001: 50) την κατάσταση της πλήρους μεταφοράς 

της ευθύνης στο άτομο.  

 

Σε αντίθεση με αυτή την αμφισβήτηση του κράτους πρόνοιας ως προς την ισότητα 

ευκαιριών των πολιτών, οι θεμελιώδεις στοχεύσεις του το αναδεικνύουν σε βασικό 

στήριγμα της κοινωνικής συνοχής διότι διαμορφώνει συνθήκες κοινωνικοοικονομικής 

ισότητας, οι οποίες επιτρέπουν μεν ανισότητες, αλλά δεν υποτιμούν τους λιγότερο 

προνομιούχους. Τουναντίον, συνεισφέρουν ενεργητικά προς την αντιμετώπιση των 

κοινωνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Σε αντίθεση με αυτή την θεώρηση, το 

ελληνικό κράτος πρόνοιας στην ουσία μετασχηματίζεται σε μια ακραία μορφή κράτους 

που δεν προσλαμβάνει πλέον τα άτομα ως πολίτες αλλά τους μετατρέπει σε υπηκόους που 

υπόκεινται σε υπερβολική φορολόγηση, σε μια αέναη διαδικασία απονομής φόρων και 

εισφορών, η οποία αφενός θίγει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, θέτοντας ζητήματα 

επιβίωσης για τα κατώτερα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα και υποβιβάζοντας τα 

μεσαία, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί ανισότητες και υποσκάπτει οποιαδήποτε διαδικασία 

ιδιωτικής πρωτοβουλίας, αδυνατώντας να προκαλέσει μια δημιουργική δυναμική 

ευημερίας μέσω της αναδιανομής. Αυτό συμβαίνει διότι η αναδιανομή συνιστά 

«αναδιανομή φτώχειας» που υποβαθμίζει την αγοραστική ικανότητα των ατόμων αλλά και 

το επίπεδο διαβίωσης διότι απομακρύνει το μεγαλύτερο πλαίσιο κοινωνικής προστασίας 

και προσφοράς κοινωνικών αγαθών, διατηρώντας μόνο υποτυπώδεις μορφές που δεν 

επιτρέπουν στο άτομο την όδευση στην αυτονομία και την ανάπτυξη. Απομακρυνόμενο το 

κράτος πρόνοιας από την στόχευση της αυτονομίας του ατόμου και της παράλληλης 

παροχής αλληλεγγύης στον βαθμό που αυτή εξυπηρετεί την δημιουργία πραγματικά ίσων 

ευκαιριών διαβίωσης, στην ουσία υποσκάπτει την ίση κατανομή ελευθερίας και 

διασφάλισης του ατόμου από τις πατερναλιστικές τάσεις του κράτους, διότι το κράτος 

πρόνοιας αποτελεί προϋπόθεση που δεσμεύει το κοινωνικό και πολιτικό να υπάρξει. Η 

άνιση πρόσβαση σε μια εκπαίδευση που δεν προσφέρει τα εχέγγυα για ατομική ανάπτυξη 

και ένταξη στην απασχόληση, η απασχόληση που λαμβάνει την μορφή της εκμετάλλευσης, 

η κοινωνική ασφάλιση που διατηρεί τις ανισότητες και δεν εξάγει το άτομο από την 

αβεβαιότητα και η υποτυπώδης παροχή του αγαθού της υγείας, συνιστούν παράγοντες 
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αποδόμησης της ουσίας του κράτους πρόνοιας, που δημιουργούν μια νέα πολιτική 

κατάσταση που δεν συνάδει με το πρότυπο που διασφαλίζει την ύπαρξη του δημοκρατικού 

ανθρώπου μέσα από τους κοινωνικούς θεσμούς. Ως εκ τούτου, το κράτος πρόνοιας 

προσλαμβάνει μια μορφή ενός φορέα φαρισαϊκής αντίληψης της φιλανθρωπίας το οποίο 

υποβιβάζει και ευτελίζει την έννοια της αλληλεγγύης, απομακρύνοντας έτσι τον άνθρωπο 

από τις αξίες και τα δικαιώματα που τον χαρακτηρίζουν στο πλαίσιο του σύγχρονου 

κράτους. 

 

4.2.2. Κριτική αποτίμηση των αναπόδραστων επιδράσεων της κρίσης στις επιμέρους 

πολιτικές του ελληνικού κράτους πρόνοιας 

 

Περνώντας στην κριτική αποτίμηση των επιμέρους τομέων πολιτικής, θα πρέπει να 

αναφερθεί ότι το ελληνικό κράτος πρόνοιας και τα αντίστοιχα Νοτιοευρωπαϊκά με 

διαφορετικούς ρυθμούς, όπως φαίνεται από τα στοιχεία που αναλύθηκαν, αδυνατούν 

ολοένα και περισσότερο να προστατεύσουν τους πολίτες από τον κίνδυνο της φτώχειας. Η 

αποτροπή της φτώχειας επιτρέπει την διαμόρφωση συνθηκών ατομικής αξιοπρέπειας και 

αυτονομίας με σκοπό την απόδοση στο άτομο ισότιμων ευκαιριών εξέλιξης και 

συνακόλουθα κοινωνικής ενσωμάτωσης και ευημερίας. Ως εκ τούτου, η φτώχεια 

λειτουργεί ως ένας μηχανισμός που αναπαράγει όχι μόνο ανισότητα εισοδήματος και 

υλικών πόρων αλλά και αδυναμία πρόσβασης σε θεμελιακές ελευθερίες παράγωντας κατ’ 

ουσίαν πολίτες δεύτερης και τρίτης κατηγορίας. Επομένως, η αποτροπή της αποτελεί 

σημαντικό κριτήριο για ένα σύγχρονο δημοκρατικό κράτος πρόνοιας, υπό την έννοια ότι 

προασπίζει το θεμελιακό δικαίωμα της ελευθερίας και της ατομικής αυτονομίας και θέτει 

τις βάσεις για την δόμηση της κοινωνικής ευημερίας.    

 

Όπως αναδείχθηκε, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα πάσχει ως προς την σύνδεση της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης με την αγορά εργασίας. Οι δομές της εκπαίδευσης 

παρέχουν γνώσεις και δεξιότητες που δεν καλύπτουν τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και 

οι δομές της κατάρτισης και της δια βίου μάθησης δεν οδηγούν στην ενσωμάτωση των 

συμμετεχόντων στην αγορά εργασίας αλλά κατά κύριο λόγο οδηγούν στην προσωρινή 

εκμετάλλευσή τους που άρει την στόχευση της διασφάλισης της ατομικής αυτονομίας και 
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θέτει το άτομο δέσμιο της αντινομικής ανάπτυξης μιας ατομικότητας που διατηρείται 

πλησίον του κοινωνικού περιθωρίου, με ελάχιστες προοπτικές και ευκαιρίες εξέλιξης. 

Συνεπώς, οι δημόσιες επενδύσεις στον τομέα της εκπαίδευσης είναι απαραίτητες ακόμα 

και αν δημιουργούν δημόσιο χρέος, καθώς εφόσον καταρτίζονται συναινετικά και με βάση 

μια εμπειρικά θεμελιωμένη, συνεκτική και μακροχρόνια στρατηγική, μπορούν να 

οδηγήσουν στην διαμόρφωση προϋποθέσεων ανάπτυξης από την επένδυση στις νέες 

τεχνολογίες, την καινοτομία και την έρευνα. Έτσι, δύνανται να παρέχουν την ευκαιρία 

στους δικαιούχους αφενός να απορροφηθούν πιο εύκολα στην αγορά εργασίας και 

αφετέρου να εξασφαλίσουν θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας και ανταγωνιστικότητας, 

χωρίς να θίγουν ταυτόχρονα την ισότητα ευκαιριών και το κριτήριο της ανάγκης ως προς 

την κατανομή του κοινωνικού αγαθού της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Αυτή η 

στόχευση μπορεί να επιτευχθεί συνθέτοντας την έννοια της αγοράς, της αποδοτικότητας 

και της ανάγκης, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Walzer (1983). Η συγκεκριμένη 

σύνθεση πρέπει να παρέχει αφενός καθολική πρόσβαση σε ποιοτική βασική εκπαίδευση 

και αφετέρου ισότιμες ευκαιρίες πρόσβασης στην κατάρτιση και την εξειδίκευση με βάση 

τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, οι οποίες θα καταστούν κοινωνικά επωφελείς εφόσον 

συνδέονται με μορφές απασχόλησης που δεν θα υποσκάπτουν την ατομικότητα. Σε 

αντίθεση με αυτή τη θεμελιώδη στόχευση του κράτους πρόνοιας, το ελληνικό σύστημα 

δεν διακρίνεται ούτε από συνθήκες ισότιμης πρόσβασης ούτε από προσφορά προοπτικών 

ατομικής εξέλιξης και ευημερίας, καθώς εκτός από την ανεπάρκεια των δημόσιων θεσμών, 

ελλείπουν τα κίνητρα στις επιχειρήσεις ώστε να αναπτύξουν δράσεις έρευνας και 

καινοτομίας. Αντιθέτως, το κράτος υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης και εξειδίκευσης 

που δεν οδηγούν στην ένταξη τους εκπαιδευόμενους αφού στηρίζονται ανεπαρκώς στις 

πραγματικές ανάγκες. Ταυτόχρονα, η βασική εκπαίδευση απέχει από τις πραγματικές 

απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας την ίδια στιγμή που η ποιότητα, το εύρος και η 

ισότητα πρόσβασης στο αγαθό αυτό μειώνονται ραγδαίως κατά τη διάρκεια της κρίσης. Η 

αδυναμία εκπαίδευσης των πολιτών αντιστοιχεί με αδυναμία αναπαραγωγής τους, ήτοι με 

αδυναμία αναπαραγωγής του δημοκρατικού συστήματος, με αποτέλεσμα οι συνέπειές της 

να μην προάγουν ένα συνθετικό μείγμα κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών 

προεκτάσεων.  

 



373 
 

Η ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας αποτελεί πρωτεύον ζήτημα για το κράτος πρόνοιας. 

Η ελληνική περίπτωση αλλά και οι υπόλοιπες Νοτιοευρωπαϊκές χώρες σε μικρότερο 

βαθμό, αντιμετωπίζουν την ραγδαία μείωση τόσο των ευκαιριών απασχόλησης όσο και 

της τυπικής μορφής απασχόλησης. Η υποαπασχόληση, ήτοι η επέκταση των άτυπων και 

μη τυπικών μορφών όπως διαφάνηκε στο τρίτο μέρος, οδηγεί στην ένταξη σε μορφές 

απασχόλησης που δεν προσφέρουν στον απασχολούμενο τις ευκαιρίες ευημερίας και σε 

κάποιες περιπτώσεις δεν διασφαλίζουν ούτε την δυνατότητα επιβίωσης. Θα μπορούσαμε 

να αναφέρουμε ότι η ανεργία και η υποαπασχόληση δεν αποτελούν αποκλειστικά 

οικονομικά προβλήματα αλλά μετατρέπονται σε μια ηθική ασυνέπεια της κοινωνίας 

απέναντι στους πολίτες, καθώς θίγεται η ατομική αυτονομία, η αξιοπρεπής υπόσταση του 

ανθρώπου και η ικανότητα πρόσληψης προσφερόμενων ευκαιριών, γεγονός που αντιβαίνει 

τις θεμελιώδεις καταβολές του νεώτερου ανθρώπου. Αυτές οι μορφές αποκλεισμού του 

ατόμου από την αξιοπρεπή μισθωτή απασχόληση οδηγούν αναπόφευκτα στην μείωση των 

προϋποθέσεων ελευθερίας. Όπως αναφέρει ο Sen (1997), ο αποκλεισμός από την αγορά 

εργασίας αντιστοιχεί σε απώλεια ελευθερίας και η απορρύθμιση της απασχόλησης συνιστά 

περιορισμό της ευρωπαϊκής ιδέας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων διότι αυξάνει την 

κοινωνικά ανισότητα, τα κοινωνικά προβλήματα και την πρόσβαση σε βασικά δημόσια 

αγαθά, όπως η υγεία. Αποτελώντας προϋποθέσεις ευημερίας, αξιοπρέπειας και ανάπτυξης, 

η αμφισβήτηση των εννοιών αυτών συνιστά αμφισβήτηση της ίδιας της υπόστασης του 

νεώτερου ανθρώπου. Η ελληνική περίπτωση αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα 

ανικανότητας του συστήματος να εντάξει το κοινωνικό κεφάλαιο στο παραγωγικό 

σύστημα και στρατηγικής επιβολής μέτρων που περιορίζουν την δυνατότητα ατομικής 

ανάπτυξης και ευημερίας στον βωμό της ανταγωνιστικότητας που δεν περιλαμβάνει θετικό 

κοινωνικό αντίκτυπο.   

   

Η κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα ήδη πριν την 

εκδήλωση της οικονομικής κρίσης. Η αδυναμία εξεύρεσης συναίνεσης ως αποτέλεσμα των 

δομικών προβλημάτων οδήγησε το σύστημα αφενός στην διατήρηση ανισοτήτων και 

αδικαιολόγητων προνομίων και αφετέρου στην απειλή της οικονομικής βιωσιμότητάς του. 

Ως αποτέλεσμα αυτής της κωλυσιεργίας και της εφαρμογής πολιτικών περιορισμού της 

έκτασης της χρηματοδότησης, κατά τη διάρκεια της κρίσης εφαρμόστηκαν 
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μεταρρυθμίσεις που τελικώς οδήγησαν στην φτωχοποίηση των δικαιούχων αφού 

προχώρησαν σε εκτεταμένες μειώσεις στις συνταξιοδοτήσεις και αυξήσεις στις εισφορές 

που σε ένα σημείο θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως διαδικασία δήμευσης του 

εισοδήματος των αυτοαπασχολούμενων. Οι όποιες θετικές μεταρρυθμίσεις που στόχευαν 

στην μείωση των προνομίων επικαλύφθηκαν από το εύρος των περικοπών και των μέτρων 

λιτότητας που στην ουσία περιόρισαν την αποδιδόμενη κοινωνική ασφάλεια και σταδιακά 

την οδηγούν σε μια ανεπαρκή μορφή φιλανθρωπίας. Ταυτόχρονα, οι υπόλοιπες κοινωνικές 

μεταβιβάσεις, όπως αποδείχθηκε στο τρίτο μέρος, δεν οδηγούν στην επίλυση των 

κοινωνικών προβλημάτων λόγω αφενός της περιορισμένης μορφής τους και αφετέρου της 

έλλειψης συμπερίληψης μέτρων ενεργητικού χαρακτήρα που θα ενισχύουν, μέσω 

αποτελεσματικών κινήτρων και διάγνωσης αναγκών, τις προϋποθέσεις ένταξης στην 

αγορά εργασίας. Συνεπώς, η κρίση αποδομεί την έννοια της αλληλεγγύης και απομακρύνει 

το κράτος από την διασφάλιση της βεβαιότητας για τους πολίτες του μέσω της μεταφοράς 

της ευθύνης στο άτομο και της απομάκρυνσης του κράτους από την υποχρέωση της 

διαμόρφωσης συνθηκών ασφάλειας. Πλέον, το κράτος πρόνοιας δεν συνιστά τον εγγυητή 

ενός ορισμένου τρόπου ζωής που διατηρεί και προστατεύει ένα δεδομένο παραγωγικό 

μοντέλο, μέσω της προέκτασης των προταγμάτων του διαφωτισμού σε κοινωνικό επίπεδο 

ώστε να επιτελεστεί ο στόχος της διασφάλισης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.  

 

Ένας άλλος τομέας του κράτους πρόνοιας που επλήγη σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι αυτός 

της υγείας. Το αγαθό της υγείας φαίνεται ότι εμπορευματοποιείται ολοένα και περισσότερο 

σε ένα προβληματικό σύστημα που διατηρούσε ήδη πριν την κρίση υψηλά επίπεδα 

ιδιωτικών-ατομικών δαπανών. Ταυτόχρονα, η αύξηση των αναγκών-ζήτησης για 

υπηρεσίες υγείας συνιστά αποτέλεσμα της μεγέθυνσης των οικονομικών και κοινωνικών 

προβλημάτων και σε συνδυασμό με την μείωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, τόσο 

από πλευράς εύρους όσο και από πλευράς ποιότητας, οδηγεί σε αδυναμία κάλυψης των 

αναγκών. Η αδυναμία αυτή αναδεικνύει το κενό που δημιουργεί η απομάκρυνση του 

κράτους πρόνοιας από την παροχή του δημόσιου αγαθού της υγείας που είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση για την διατήρηση της ζωής. Η αδυναμία επιτέλεσης της έμμεσης 

αναδιανομής που προκύπτει από την διαδικασία αποεμπορευματοποίησης δημοσίων 

αγαθών όπως αυτό της υγείας, αποτελεί βασική ασυμφωνία των θεμελιωδών στοχεύσεων 
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του σύγχρονου κράτους, ήτοι της σύγχρονης κοινωνίας, απέναντι στον άνθρωπο και στις 

στοιχειώδεις ανάγκες για την ζωή του. Η ισότιμη παροχή της ευκαιρίας πρόσβασης στο 

αγαθό αυτό αποτελεί βασικό δημοκρατικό αξίωμα που αμφισβητείται λόγω της μείωσης 

της κρατικής παρέμβασης.  

 

4.2.3. Ενεργητικές πολιτικές και κοινωνική επένδυση ως αναγκαιότητες, εντός ενός 

δεδομένου πλαισίου κοινωνικής πρόνοιας 

 

Η έννοια της κοινωνικής επένδυσης έχει ταυτιστεί σε ένα επίπεδο με την υιοθέτηση των 

αναφερόμενων ως ενεργητικών πολιτικών. Αυτή η θεώρηση βασίστηκε στην υπόθεση ότι 

πρέπει να υπάρξει μια εναλλακτική για την αντιμετώπιση των νέων κοινωνικών 

προβλημάτων ανάμεσα στο παθητικό κράτος πρόνοιας και τη νεοφιλελεύθερη 

περιορισμένη κοινωνική πρόνοια. Ο Giddens (1998) προσπάθησε να εκφράσει αυτή την 

στόχευση μέσω του «Τρίτου Δρόμου» και o Esping Andersen (2002) μέσω του «Νέου 

Κοινωνικού Κράτους». Για τον Giddens η σύνδεση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων 

αποτελεί την βασική συνισταμένη για την δημιουργία ενός βιώσιμου πλαισίου κοινωνικής 

πρόνοιας. Η συγκεκριμένη οπτική όμως μπορεί να επιδεχθεί κριτική καθώς εμπερικλείει 

χαρακτηριστικά που στην πραγματικότητα δεν επιτρέπουν την πλήρη απόδοση των 

εννοιών της κοινωνικής αλληλεγγύης και της κοινωνικής δικαιοσύνης, που αποτελούν 

θεμελιώδεις έννοιες του κράτους πρόνοιας. Εντούτοις, ο Esping Andersen προχωράει ένα 

βήμα παρακάτω, καθώς δεν θεωρεί την κοινωνική επένδυση ως υποκατάστατο της 

κοινωνικής προστασίας. Αντιθέτως, πιστεύει ότι το σύστημα κοινωνικής προστασίας 

πρέπει να διατηρηθεί από κοινού με την εισαγωγή μέτρων προς την κατεύθυνση της 

κοινωνικής επένδυσης. Με γνώμωνα αυτή την θέση, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι η 

κοινωνική επένδυση αποτελεί ένα πλαίσιο μέτρων πολιτικής με σκοπό την ενεργοποίηση 

των προοπτικών ανάπτυξης της παραγωγής μέσω της ταυτόχρονης προστασίας από τους 

νεοπαγείς κοινωνικούς κινδύνους και της προετοιμασίας του κοινωνικού (πολίτες, 

οικογένειες, οργανισμοί, κοινωνικοί εταίροι) για την αντιμετώπισή τους. Δεν συνιστά 

απλή επιδιόρθωση των προβλημάτων αλλά απόδοση προοπτικής για την αποτελεσματική 

αντιμετώπισή τους ώστε να μην προλάβουν να προκύψουν.  
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Η έννοια της κοινωνικής επένδυσης έχει καλύτερα εφαρμοστεί στα σκανδιναβικά κράτη 

πρόνοιας, ως αποτέλεσμα του συνδυασμού της καθολικότητας του συστήματος 

κοινωνικής πρόνοιας και της εφαρμογής ενεργητικών πολιτικών, ευθέως 

ανταποκρινόμενων στις υπάρχουσες ανάγκες. Στις περιπτώσεις λοιπόν που εφαρμόστηκε 

αυτή η έννοια (συνδυάζοντας κοινωνική πρόνοια και επένδυση στο κοινωνικό κεφάλαιο), 

εμφανίζονται υψηλά επίπεδα κοινωνικής συνοχής και απασχόλησης (Lundvall & Lorenz, 

2012; Nelson & Stephens, 2012; Schraad-Tischer & Schiller, 2016). Συγκεκριμένα, η 

επένδυση στο κοινωνικό κεφάλαιο συνιστά μια ευρύτερη στρατηγική, η οποία 

περιλαμβάνει μέτρα για την δια βίου ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων και την 

ταυτόχρονη διατήρηση ενός οικονομικά βιώσιμου συστήματος κοινωνικής προστασίας. Η 

μέθοδος για την επίτευξη των στόχων αυτών συνίσταται στην επαναθεμελίωση του 

κράτους πρόνοιας ώστε να αντικατασταθούν τα παθητικά μέτρα με επωφελείς παραγωγικά 

επενδύσεις στις ικανότητες και δεξιότητες του παρόντος και του μελλοντικού εργατικού 

δυναμικού (Bengtsson et al 2017; Hemerjick, 2011; Kvist, 2015; Morel et al 2012; Streeck 

& Mertens, 2013), χωρίς ταυτόχρονα να αποδομηθεί το πλαίσιο των κοινωνικών 

υπηρεσιών του κράτους πρόνοιας που εγγυάται την απελευθέρωση από τους άμεσους 

κοινωνικούς κινδύνους (Heidenreich & Aurich-Beerheide, 2014). 

Σε κάθε περίπτωση όμως οι δημοσιονομικοί περιορισμοί που τίθενται ειδικά στα κράτη-

μέλη της περιφέρειας της Ευρωζώνης, όπως η Ελλάδα, οδηγούν πολλές φορές στην 

στρεβλή ή περιορισμένη εφαρμογή της έννοιας της κοινωνικής επένδυσης και της 

εφαρμογής ενεργητικών πολιτικών. Η τάση που περιγράφηκε, πρακτικά εμπερικλείει έναν 

αναπροσδιορισμό της έννοιας της κοινωνικής δικαιοσύνης που περνά από τον στόχο της 

μείωσης των εισοδηματικών ανισοτήτων στην παροχή στήριξης με βάση τις ατομικές 

ανάγκες, στον δρόμο για την επίτευξη ευημερίας (Sabel et al. 2010). Η επιτυχία αυτής της 

θεώρησης έχει επιδεχθεί κριτική, ειδικότερα μετά την αύξηση των κοινωνικών 

προβλημάτων λόγω της οικονομικής κρίσης. Ένα από τα βασικά ζητήματα είναι η 

επισφαλής εργασία που προωθείται περαιτέρω μέσω των ευέλικτων μορφών 

απασχόλησης. Αυτές περιλαμβάνουν μεταβατικές περιόδους κατάρτισης και μαθητείας 

και παρέχουν ελάχιστα από πλευράς κοινωνικής ασφάλισης. Η κριτική που ασκείται σε 

αυτές τις πολιτικές εστιάζεται στην μη πραγματοποίηση των στόχων της κοινωνικής 

δικαιοσύνης και της ευημερίας όλων των πολιτών, καθώς προωθούν διακρίσεις ανάμεσα 
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στα κοινωνικά στρώματα και η απασχόληση δεν ανταποκρίνεται στην στόχευση της 

πραγματικής ανεξαρτησίας του ατόμου (Beraud & Eydoux, 2011; Cantillon, 2011; 

Graziano, 2011). Η κριτική γίνεται ακόμα πιο έντονη αναφορικά με τις χώρες του 

Ευρωπαϊκού Νότου όπου η κατάσταση εργασιακής και γενικότερης κοινωνικής 

επισφάλειας επιδεινώθηκε δραματικά τα τελευταία χρόνια (Hinrichs & Jessoula, 2012). 

Το νέο κοινωνικό κράτος δεν μπορεί παρά να αναζητήσει εναλλακτικές για την μείωση 

του κόστους του και την αύξηση της αποτελεσματικότητάς του όμως είναι αδύνατη η 

παράβλεψη των βασικών εννοιών που το συγκροτούν και στοχεύουν στην αντιμετώπιση 

των κοινωνικών ανισοτήτων, της ανασφάλειας και της περιθωριοποίησης. Όπου 

υφίστανται οι οικονομικές συνθήκες και η θεσμική και οργανωτική ωριμότητα τα μέτρα 

αυτά αποδίδουν καλύτερα. Αντιθέτως, σε άλλες περιπτώσεις χωρών πρέπει να προηγηθεί 

το στάδιο της διοικητικής-οργανωτικής μεταρρύθμισης ώστε να αντιμετωπιστούν τα 

λειτουργικά προβλήματα για να μπορέσουν να εφαρμοστούν ενεργητικές πολιτικές. 

Επιπροσθέτως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι είναι αναγκαίο να περιλαμβάνεται ο τομέας της 

κοινωνικής πρόνοιας ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της ενεργητικής 

πολιτικής. Η αμιγής και χωρίς αντισταθμίσματα αντικατάστασή του από αυτές οδηγεί στην 

επιδείνωση των κοινωνικών ανισοτήτων και των ρίσκων.  

Από όλα τα παραπάνω συνεπάγεται λοιπόν ότι δεν μπορεί να υπάρχει μια ενιαία 

αντιμετώπιση των κοινωνικών ζητημάτων σε όλο το φάσμα της Ευρωζώνης, αλλά μια 

ενιαία κατεύθυνση πολιτικής προς τον συνδυασμό της κοινωνικής πρόνοιας και της 

κοινωνικής επένδυσης, με σαφή διακριτή όμως εστίαση στα επιμέρους προβλήματα και 

τις ιδιαιτερότητες των χωρών, που θα λειτουργήσουν ως βάση για τις προτεραιότητες 

πολιτικής. Προτείνεται λοιπόν μια ευελιξία σε επίπεδο εφαρμογής πολιτικής και μια 

στοχοθέτηση με γνώμωνα τις αξίες που πρεσβεύει το κράτος πρόνοιας. Αναφερόμαστε σε 

μέτρα-πολιτικές που βρίσκονται στο μέσο μεταξύ του άκρατου περιορισμού του κράτους 

πρόνοιας και της πλήρους αντίστασης στις μεταρρυθμίσεις (Hemerijck, 2013).  

Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος που εφαρμόζεται η κοινωνική πολιτική από τα κράτη 

πρόνοιας, όπως αναφέρουν οι Heclo (1974), Stiller (2010) και Hemerijck (2013), αποτελεί 

ένα πολιτικό φαινόμενο μεταξύ των επιμέρους δρώντων για την παραγωγή πολιτικής. Υπό 

αυτή την έννοια, η δημιουργία αποτελεσματικών, δημοκρατικά νομιμοποιημένων θεσμών 
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σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, που θα προωθούν την αλλαγή προς όφελος της 

καθολικής ευημερίας, αποτελεί βασική προϋπόθεση τόσο για την αντιμετώπιση των νέων 

προβλημάτων όσο και για την ευρωπαϊκή πολιτική εμβάθυνση, καθώς με αυτό τον τρόπο 

δύναται να διατηρήσει το περιεχόμενο της διαφωτιστικής σκέψης που αναδεικνύει την 

αξιοπρέπεια του ανθρώπου-πολίτη σε βασική προϋπόθεση για το κράτος.      

Η στρατηγική της επικέντρωσης στην λιτότητα και της συρρίκνωσης της μορφής της 

αποδιδόμενης αλληλεγγύης οδηγεί αναπόφευκτα σε έξαρση των κοινωνικών 

προβλημάτων και σε δημόσια απογοήτευση από τους δημοκρατικούς θεσμούς, με 

συνέπεια την απειλή ακόμα και για την ίδια την δημοκρατία. Συνεπώς, ο συντονισμός σε 

επίπεδο Ευρωζώνης ως προς την ανατροπή των περιοριστικών πολιτικών που 

αντιμετωπίζουν το κράτος πρόνοιας ως τον μεγάλο ασθενή, είναι απαραίτητος τόσο για 

την κοινωνικοοικονομική βιωσιμότητα των επιμέρους κρατών πρόνοιας όσο και για την 

βιωσιμότητα του ίδιου του ενωσιακού εγχειρήματος. Η απόλυτη προσήλωση σε 

οικονομικούς στόχους που δεν λαμβάνουν υπόψη τους το θεμελιώδες υπόβαθρο της 

κοινωνικής Ευρώπης, οδηγεί προς την ευθεία αμφισβήτηση της κοινωνικής ευημερίας και 

της αλληλεγγύης ως συστατικές έννοιες των σύγχρονων κοινωνιών. Αμφισβητεί επίσης 

την ίδια την διαδικασία αναπαραγωγής του εργαζόμενου πληθυσμού, από την στιγμή που 

στερεί από ένα σημαντικό τμήμα του τις αναπαραγωγικές προϋποθέσεις όπως η υγεία και 

η εκπαίδευση. Ως εκ τούτου, καθίσταται αντιληπτό το γεγονός ότι τα κοινωνικά 

δικαιώματα συνιστούν υλική προϋπόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

συνακόλουθα προϋπόθεση της διατήρησης της δημοκρατίας. Ο συνδυασμός αυτών των 

δύο περιλαμβάνει την διαλεκτική αντίθεση μεταξύ φιλελεύθερου κράτους και κοινωνικού 

κράτους που λόγω της πίεσης των κοινωνικών γεγονότων, προσπαθούν να βρουν μια 

σύνδεση και ενδίδουν το ένα στο άλλο. Έτσι, το κράτος πρόνοιας λειτουργεί ως ο εγγυητής 

των υλικών προϋποθέσεων της δημοκρατίας και συνεπώς αποτελεί πολιτική σύλληψη. Η 

αμφισβήτηση αυτής της σύλληψης σε επίπεδο περιφέρειας της Ευρωζώνης, αμφισβητεί 

την ίδια την ύπαρξη της δημοκρατίας εντός αυτής.                            

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω προϋποθέσεις, θα πρέπει να αναφερθεί ότι το 

ενεργητικό κράτος πρόνοιας θα πρέπει να εφαρμόσει μια δημοσιονομικά συνετή 

κοινωνική πολιτική, η οποία θα περιλαμβάνει τόσο προληπτικές λειτουργίες όσο και έναν 
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βαθμό επιλεκτικής αλληλεγγύης ως προς την επιδιόρθωση των ανισορροπιών που 

δημιουργούνται μέσω καθορισμού των ομάδων στόχου κοινωνικής πολιτικής και ενός 

αυστηρότερου καθορισμού των κριτηρίων παροχής κοινωνικών υπηρεσιών σε 

συγκεκριμένους δικαιούχους. Η προληπτική λειτουργία του κράτους οφείλει να θέσει στο 

επίκεντρο το ζήτημα της απασχόλησης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της επικέντρωσης 

στην κοινωνία της γνώσης και της επένδυσης στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση, στην 

καινοτομία και στις νέες τεχνολογίες. Η κατεύθυνση της ενσωμάτωσης στην αγορά 

εργασίας και της καινοτομίας πρέπει να καθορίζει την εκπαιδευτική διαδικασία από την 

νηπιακή ηλικία έως τις φάσεις της επαγγελματικής κατάρτισης και της πανεπιστημιακής 

εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό, καθίσταται επίσης αναγκαία η συνεργασία μεταξύ των 

υπηρεσιών απασχόλησης και των εργοδοτών, καθώς και των φορέων της κοινωνικής 

οικονομίας, ώστε να προωθηθούν ευκαιρίες και να αποδοθούν κίνητρα, αρχικά για την 

ένταξη των περισσότερο ευάλωτων και όσων κατηγοριοποιούνται ως μακροχρόνια 

άνεργοι και εν συνεχεία για την εγχάραξη μιας γενικότερης στρατηγικής ενίσχυσης της 

παραγωγικής δυναμικής της οικονομίας που φαίνεται να υστερεί δραματικά στις 

Νοτιοευρωπαϊκές χώρες (Duell, Thurau, Vetter, 2016). Ταυτόχρονα, η στρατηγική αυτή 

πρέπει να περιλαμβάνει την διατήρηση επαρκούς επιπέδου χρηματοδότησης με εστίαση 

στην επένδυση στο κοινωνικό κεφάλαιο, μέσω της παροχής κινήτρων πρόσληψης αλλά 

και της ενίσχυσης των γνώσεων και των δεξιοτήτων των μακροχρόνια ανέργων, σε κάθε 

περίπτωση συνδεδεμένων με την αγορά εργασίας και τις διατρανώμενες σύγχρονες 

απαιτήσεις.  

       

Το κράτος πρόνοιας απαιτεί την ενίσχυση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών σε 

αντιδιαστολή με την μείωση και του διοικητικού κόστους, του κόστους προμηθειών, του 

κόστους διαφθοράς και του κόστους που δημιουργείται από την παγίωση συντεχνιών και 

ομάδων συμφερόντων σε όλη την ιεραρχική κλίμακα, με αποτέλεσμα την διευθέτηση 

κοινωνικά αναντίστοιχων προνομίων. Ένα δεύτερο πεδίο ενεργητικής πολιτικής για το 

κράτος είναι η ρύθμιση των αγορών. Είναι γεγονός ότι η διεθνής κρίση απέδειξε περίτρανα 

ότι οι αγορές δεν αυτορυθμίζονται αλλά απαιτούν τον επιτελικό ρόλο του κράτους. 

Συνακόλουθα, το ενεργητικό κράτος οφείλει να διαπραγματευτεί τις συνθήκες και τους 

όρους ενός αποτελεσματικού ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και 
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να ανταποκριθεί στην θέσπιση μιας αποτελεσματικής, αναλογικής και δίκαιης 

φορολογικής πολιτικής αλλά και στην ανάγκη δημοσίων επενδύσεων σε υποδομές και νέες 

τεχνολογίες. Από την άλλη πλευρά, το κράτος μπορεί να διαδραματίσει και ενεργητικό 

ρόλο στο οικονομικό γίγνεσθαι μέσα από την παροχή ενός πλαισίου κινήτρων και 

κυρώσεων, το οποίο θα διακανονίσει τους όρους ανταγωνισμού και τις μελλοντικές τάσεις 

της αγοράς ενώ ταυτόχρονα θα διευκολύνει την επιχειρηματικότητα με βιώσιμους όρους. 

Μια τέτοια ενεργητική πολιτική διασφαλίζει την οικονομική βιωσιμότητα του κράτους 

πρόνοιας, καθώς επενδύει στην πραγματική οικονομία και δεν επιτείνει την διαδικασία της 

χρηματιστικοποίησης. Παράλληλα, απαιτείται αποτελεσματική καταπολέμηση της 

παραοικονομίας. Είναι γεγονός ότι στην Ελλάδα η παραοικονομία ενδεικτικά αποτελεί το 

35% του ΑΕΠ. Όπως καθίσταται κατανοητό μία μείωση της παραοικονομίας θα μείωνε 

ανάλογα τη σχέση χρέους/ΑΕΠ (Ζουμπουλάκης, 2014) και θα διευκόλυνε την 

χρηματοδότηση των διαδικασιών παροχής αλληλεγγύης και κοινωνικής μέριμνας. Θα 

πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι η φορολόγηση στην Ελλάδα έχει καταστεί πλέον ως μια 

διαδικασία δήμευσης του εισοδήματος των πολιτών που κατ’ επέκταση τους καθιστά 

υπήκοους και παράλληλα αδυνατεί να παράσχει ακόμα και ένα ελάχιστο επίπεδο 

κοινωνικής προστασίας. Είναι γεγονός ότι τα φορολογικά βάρη στην Ελλάδα επιβαρύνουν 

δυσανάλογα ορισμένες ομάδες του πληθυσμού, όπως οι μισθωτοί και στην ουσία δεν 

αποτελούν έμμεσο τρόπο παροχής κοινωνικής πολιτικής και αναδιανομής όπως σε άλλα 

πρότυπα ευρωπαϊκών κρατών πρόνοιας κυρίως της Βόρειας Ευρώπης. Συνεπώς, η 

δημιουργία ενός συστήματος κοινωνικά δίκαιου που δεν θα καταπατά την ατομική 

πρωτοβουλία και θα λειτουργεί προς όφελος μια δικαιότερης διανομής και αναδιανομής 

με έμμεσο ή άμεσο τρόπο, είναι απαραίτητη για την διαφύλαξη αφενός της ιδιωτικής 

πρωτοβουλίας και αφετέρου της κοινωνικής δικαιοσύνης και της πραγμάτωσης της 

έννοιας της αλληλεγγύης. Ταυτόχρονα, πολιτικές οι οποίες θα μπορούσαν να αποφέρουν 

πλεονεκτήματα και θα πρέπει να εξεταστούν ενδελεχώς, περιλαμβάνουν τον συνδυασμό 

μείωσης των ωρών απασχόλησης - χωρίς μείωση του κόστους - και δημιουργίας κινήτρων 

για εθελοντική συμμετοχή και προσφορά στο κοινωνικό σύνολο σε τοπικό επίπεδο. Μια 

τέτοια κατεύθυνση δύναται να αναπροσαρμόσει τις διαδικασίες παροχής κοινωνικής 

προστασίας χωρίς να εκφεύγει από τις θεμελιώδεις στοχεύσεις του κράτους πρόνοιας, 

καθώς αφενός θα δημιουργήσει τομές στην πρόσληψη της έννοιας της απασχόλησης στα 
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νέα δεδομένα και αφετέρου θα ενεργοποιήσει τους πολίτες, με συνέπεια την ανάπτυξη της 

κουλτούρας ενός εθελοντικού πλαισίου πρόνοιας που θα εμφορείται από κίνητρα και θα 

απολήγει σε βέλτιστα κοινωνικά αποτελέσματα. Παρότι η συγκεκριμένη πρόταση δεν 

εμπίπτει στις στοχεύσεις της παρούσας έρευνας, αποτελεί ένα πεδίο περαιτέρω μελέτης 

και ανάλυσης το οποίο δύναται να προσφέρει χρήσιμες λύσεις διότι συνδυάζει τον 

εθελοντισμό, την πρόνοια και την αποκέντρωση με απώτερο σκοπό την διατήρηση των 

συνθηκών μιας ευημερούσας κοινωνίας ισότητας. 

Όπως έχει αναφερθεί και στο κεφάλαιο για την ανάλυση της κρίσης στην Ευρωζώνη και 

των δεινών προς τα κράτη πρόνοιας της περιφέρειας, η αποσπασματική εφαρμογή 

πολιτικής για την ενίσχυση του κράτους πρόνοιας σε επίπεδο κράτους-έθνους δεν αρκεί, 

ειδικά από την στιγμή που τίθενται σημαντικοί περιορισμοί από τους θεσμούς της 

Ευρωζώνης. Συνεπώς, απαιτείται η υιοθέτηση μιας διαδικασίας χρηματιστικής ρύθμισης 

και επαναφοράς των στόχων της Κοινωνικής Ευρώπης που περιλαμβάνει την δημιουργία 

ενεργητικών κρατών πρόνοιας, μέσω μεταρρυθμιστικών διαδικασιών που θα προάγουν τη 

εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής ενοποίησης στον κοινωνικό και πολιτικό πυλώνα. Η 

καθυστέρηση είναι ήδη πολύ σημαντική με συνέπεια την έμπρακτη αμφισβήτηση της ίδιας 

της ενωσιακής διαδικασίας (βλέπε Brexit) και της ανόδου ακραίων εθνικιστικών πολιτικών 

μορφωμάτων. Αρκετά εργαλεία πολιτικής για την μετουσίωση μιας πορείας προς την 

εγκαθίδρυση της Κοινωνικής Ευρώπης έχουν ήδη τεθεί στην δημόσια ατζέντα και 

εκφράζονται  μέσα από τολμηρές προτάσεις μέτρων, όπως  η εισαγωγή ευρωομολόγων, η 

εισαγωγή ενός φόρου Tobin, η εισαγωγή ενός  φόρου της ΕΕ και η συμπερίληψη των 

εσόδων από επενδύσεις στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Ο νέος ρεφορμισμός σε 

κάθε περίπτωση πρέπει να ξεφύγει από τα πολλαπλά και ενίοτε διχαστικά και αποσχιστικά 

ιστορικά στερεότυπα και να διαπεραστεί από έναν αναπροσαρμοσμένο προσανατολισμό.  
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4.3. Τελικές διαπιστώσεις  

 

Το κράτος πρόνοιας συνιστά μια κατασκευή που ιστορικά προέκυψε ως μια διαδικασία 

εκσυγχρονισμού του νεώτερου κράτους και μετασχηματισμού του από κράτος προστάτη 

σε κράτος πρόνοιας, ώστε να αντιμετωπίσει το κοινωνικό ζήτημα. Όταν η κοινωνία 

αντιλήφθηκε τον εαυτό της ως αγορά το κράτος πρόνοιας δημιουργήθηκε για να εκφράσει, 

να προσδιορίσει και να ορίσει τις μεταλλαγές που εγκαθίδρυσε η ανάπτυξη του 

καπιταλιστικού συστήματος. Έτσι, υποκατέστησε την ανασφάλεια και την θρησκευτική 

φιλανθρωπία που δεν επαρκούσε να καλύψει τις αυξανόμενες κοινωνικές ανάγκες, 

εκκοσμικεύοντας την έννοια της αλληλεγγύης και εγκαθιδρύοντας συνακόλουθα την 

βεβαιότητα. Η έκφραση αυτή αποτελεί μοχλό για την ενστάλαξη του εξανθρωπισμού μέσω 

εκκοσμικευμένων κανονιστικών βάσεων, ήτοι μέσω της θεσμικής συγκρότησης του 

κράτους πρόνοιας. Ο εξανθρωπισμός του καπιταλισμού λοιπόν, εγκαθιδρύθηκε μέσω της 

εξισορρόπησης της οικονομίας και της πολιτικής που προωθούνταν από τις δημόσιες 

πολιτικές του κράτους πρόνοιας. Η διατήρηση της ισορροπίας οικονομίας και πολιτικής 

αποτέλεσε τον πυλώνα για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής, την μείωση των 

ανισοτήτων και την διάχυση των καρπών της ευημερίας στην κοινωνία.  

Εντούτοις, το πλαίσιο αυτό τέθηκε υπό την διαδικασία του λειτουργικού και μετέπειτα του 

δομικού μετασχηματισμού, ως συνέπεια παραγόντων τόσο διανοητικά αποκλεινόμενων 

όσο και λειτουργιστικά ανατροφοδοτούμενων. Έτσι, το κράτος πρόνοιας τέθηκε σε κρίση 

και το πέρασμα στη μετα-κεϋνσιανή εποχή, όπου η πρότερη ισορροπία δεν δύναται να 

διατηρηθεί με τους παλαιότερους όρους, οδήγησε στην ευθεία αμφισβήτησή του τόσο 

πρακτικά όσο και διανοητικά. Η παρούσα κρίση συνιστά το φαινόμενο της πιο σκληρής 

αμφισβήτησης και διαδικασίας αποδόμησης του κράτους πρόνοιας στην πορεία της μετα-

κεϋνσιανής εποχής. Η Ελληνική περίπτωση και εν γένει οι περιπτώσεις της 

Νοτιοευρωπαϊκής περιοχής, αποτελούν το χαρακτηριστικότερο πεδίο αμφισβήτησης, 

αποδόμησης και απορρύθμισης του κράτους πρόνοιας, με συνέπεια την αποκόλλησή του 

από τους παράγοντες της κοινωνικής συνοχής και της αλληλεγγύης αλλά και την 

αποσύνδεση του θεμελιακού υπόβαθρου που περιλαμβάνει τον εξανθρωπισμό και την 

εξισορρόπηση οικονομίας και κοινωνίας ως συστατικό συνέχειας του σύγχρονου 
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δημοκρατικού κράτους. Στην ουσία, πρόκεται για μια διαδικασία περιστολής της έννοιας 

της αλληλεγγύης στην εκκοσμικευμένη και καθολική της μορφή, ήτοι την μορφή που 

συγκροτήθηκε, υποστασιοποιήθηκε και χαρακτήρισε την εξέλιξη του νεώτερου κράτους. 

Η αποσύνδεσή της συνιστά μια οπισθοδρόμηση σε μια συγκρουσιακή και συνεπώς 

ανασφαλή και αβέβαιη κατάσταση, στην οποία υφίστανται απλώς ψήγματα μιας πρότερης, 

ανεπαρκούς και από-εκκοσμικευμένης αλληλεγγύης που πραγματώνεται σε περιορισμένο 

πλαίσιο, δηλαδή στον βαθμό της εγγύτητας, βασιζόμενη στην φιλανθρωπία και στην 

εθελοντική προσφορά. Όμως, η αποδυνάμωση της αλληλεγγύης που βασίζεται στη 

νομοθετική ρύθμιση, ως πλαίσο εγγύησης ενός εξανθρωπισμένου τρόπου ζωής, την οποία 

επέτεινε η κρίση μέσω της αποσάθρωσης των θεσμών και των πολιτικών του κράτους 

πρόνοιας, απομακρύνει τις προϋποθέσεις για την κοινωνική ειρήνη και την 

δημοκρατικότητα. Οι πολίτες δεν εμπιστεύονται τους θεσμούς και την πολιτική και 

συμμετέχουν όλο και λιγότερο στις σχετικές διαδικασίες ή επηρεάζονται δραματικά από 

έναν αντισυστημικό αλλά εν πολλοίς αυταρχικό λαϊκισμό. Ταυτόχρονα, αυξάνεται το 

κοινωνικό μίσος και συνεπώς απειλείται η κοινωνική συνοχή. Στο πλαίσιο αυτό, η 

αναγκαιότητα επαναθεμελίωσης της σημασίας του κράτους πρόνοιας συνιστά μια 

διαδικασία επαναπροσδιορισμού της έννοιας της αλληλεγγύης που ξεπερνά τα στενά όρια 

του υπάρχοντος κοινωνικού κατακερματισμού και απομακρύνει τους κινδύνους του 

κοινωνικού αποκλεισμού, επαναφέροντας με αυτό τον τρόπο τις προϋποθέσεις για την 

επίτευξη της κοινωνικής συνοχής και της ευημερίας και την ισορροπία μεταξύ αγοράς και 

κοινωνίας. Αντιθέτως, η μετατροπή του κράτους πρόνοιας σε παρία στην Ελλάδα και τη 

Νότια Ευρώπη, συνιστά μια κατάσταση απόληξης σε ακυβερνησία, όπως ορίζεται από τον 

Offe (2013), καθώς ελλίπει ή είναι ανεπαρκής η υλοποίηση πολιτικών για την βελτίωση 

και την προστασία της κοινωνικής σταθερότητας και της κοινωνικής ασφάλειας-

βεβαιότητας.      

Τόσο σε επίπεδο Ευρωζώνης όσο και στο επιμέρους εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, αν 

δεν επιτυγχάνεται ισορροπία μεταξύ αγοράς και κοινωνίας, τότε η φτώχεια και οι 

ανισότητες τείνουν να αυξάνονται ακόμα περισσότερο. Όπως η υπέρμετρη κρατική 

παρεμβατικότητα και διόγκωση δημιούργησε πολλά προσκόμματα στην οικονομική 

ανάπτυξη και αύξησε τις περιπτώσεις μεροληψίας και διαφθοράς, έτσι και η υπέρμετρη 

απελευθέρωση της αγοράς, χωρίς τις απαραίτητες παρεμβάσεις, οδηγεί στην διεύρυνση 
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των ανισοτήτων. Μοιραία, μια τέτοια πολιτική κατεύθυνση δεν μπορεί να επιφέρει την 

κοινωνική ευημερία, παρά τις αντιλήψεις περί αυτορρύθμισης της αγοράς που τελικώς 

μετουσιώνεται σε ευημερία του συνόλου της κοινωνίας. Επομένως, γίνεται αντιληπτή η 

αναγκαιότητα ύπαρξης ρυθμίσεων ώστε να καταστεί βιώσιμο το οικονομικό σύστημα. Η 

επιλογή αυτή μεταφράζεται ως μια προσπάθεια εξισορρόπησης μεταξύ αγοράς και 

κράτους, αναδεικνύοντας όμως τον σημαντικό ρόλο του κράτους προς την κατεύθυνση της 

διατήρησης της κοινωνικής και οικονομικής σταθερότητας. Η απουσία των διαδικασιών 

που προκύπτουν από τις δράσεις που εμφορούνται από το κράτος πρόνοιας οδηγεί τον 

καπιταλισμό στα όριά του, με αποτέλεσμα την καταπάτηση βασικών δικαιωμάτων που 

διασφαλίζουν την αξιοπρεπή συνύπραξη των ανθρώπων μέσα στην κοινωνία. Το κράτος 

πρόνοιας λοιπόν, μέσω της εφαρμογής ενεργητικών πολιτικών και της προσαρμογής στα 

νέα δεδομένα, χωρίς την απομάκρυνση από τους θεμελιώδεις πυλώνες που συγκροτούν 

και συγκεκριμενοποιούν το νεώτερο κράτος στην εξέλιξή του, συνιστά απαραίτητη 

προϋπόθεση για την διατήρηση του ίδιου του κράτους. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να 

επιτελεστεί η βασική κατεύθυνσή του, η οποία επικεντρώνεται στην καλλιέργεια του 

«virtus» του κάθε πολίτη, ήτοι στην προάσπιση και υποστήριξη της ατομικής του 

ανάπτυξης, η οποία, μέσω των κατάλληλων παρεμβάσεων σε επίπεδο δημόσιας πολιτικής, 

μεταφράζεται σε κοινωνική ευημερία. 

Στην ουσία, προωθείται μια διαδικασία εμπορευματοποίησης των δημόσιων αγαθών και 

σημαντικού μέρους των λειτουργιών – των παρεχόμενων υπηρεσιών – του κράτους 

πρόνοιας, με την ευθύνη για την αντιμετώπιση των κινδύνων να αποκοινωνικοποιείται. Θα 

πρέπει να επισημανθεί ότι η συγκεκριμένη διαδικασία εφαρμόζεται ταυτόχρονα με 

πολιτικές λιτότητας και όπου κρίνεται απαραίτητο, όπως στην ελληνική περίπτωση, 

εφαρμόζεται ένα πλαίσιο πολιτικών εσωτερικής υποτίμησης. Παρότι υφίστανται 

διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα επιμέρους κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, η επικρατούσα 

γενική τάση συντείνει στο γεγονός ότι η έλλειψη των δημόσιων πόρων για την 

χρηματοδότηση των υπηρεσιών του κράτους πρόνοιας, χρησιμοποιείται ως επιχείρημα για 

την πίεση προς τον περαιτέρω περιορισμό και την εμπορευματοποίηση της κοινωνικής 

προστασίας, η οποία οδηγεί στην ταυτόχρονη φιλανθρωποποίηση της αλληλεγγύης. Ως εκ 

τούτου, αντί για τον εξορθολογισμό και εκσυγχρονισμό, τα κράτη πρόνοιας, όπως το 

ελληνικό, οδηγούνται στον διπολισμό των διαθέσιμων κοινωνικών υπηρεσιών, ήτοι στην 
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περαιτέρω επέκταση των κοινωνικών ανισοτήτων και της φτώχειας, καθώς η πλήρης 

απόλαυσή τους συνδέεται με την οικονομική δυνατότητα. Έτσι, το κράτος πρόνοιας 

μετατρέπεται σε παρία, σε απλό διαχειριστή της φτώχειας που αδυνατεί να την υπερβεί, 

με συνέπεια να αντιβαίνει στις θεμελιώδεις στοχεύσεις του και να απομακρύνεται από τον 

ρόλο του ως μηχανισμός εξανθρωπισμού της κοινωνίας, διασφάλισης της ανθρώπινης 

αξιοπρέπειας και προώθησης των συνθηκών-προϋποθέσεων ευημερίας. Οι προϋποθέσεις 

αυτές εμπορευματικοποιούνται και αποσυνδέονται από την ενίσχυση των διαδικασιών 

συνεχούς και εποικοδομητικής ανάπτυξης εντός της κοινωνίας, μέσω μη υλικών 

χαρακτηριστικών, όπως ο ελεύθερος χρόνος και το αίσθημα της βεβαιότητας, που 

απολήγουν σε βελτίωση της ποιότητα ζωής. Ως εκ τούτου, το άτομο καθίσταται δέσμιο 

μιας συνεχούς και εν πολλοίς ατελέσφορης διαδικασίας εξόδου από την δυσμένεια και τον 

κίνδυνο, με συνέπεια τον περιορισμό των προοπτικών απόλαυσης μιας ευτυχούς ζωής, ενώ 

η έννοια της ευημερίας απομακρύνεται συνεχώς από το κοινωνικό περιεχόμενό της. 

Όπως διαπιστώνεται από την προηγηθείσα ανάλυση, εφαρμόζεται μια άτεγκτη και 

μονοδιάστατη στρατηγική ανεπαρκούς προώθησης των κινήτρων για την εισαγωγή στην 

αγορά εργασίας μέσω της μείωσης του κόστους και της συνολικής εσωτερικής υποτίμησης 

του παραγόμενου προϊόντος, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις υπόλοιπες Νοτιοευρωπαϊκές 

χώρες. Η στρατηγική αυτή ακολουθείται σε όλες τις χώρες της ΕΕ όμως τα αρνητικά 

αποτελέσματά της καθίστανται πιο ευδιάκριτα στις περιπτώσεις κρίσης χρέους, όπως η 

Ελλάδα (Bengtsson et al, 2017). Ταυτόχρονα, η στρατηγική αυτή, η οποία περιλαμβάνει 

τόσο την υποβάθμιση του κοινωνικού κεφαλαίου μέσω της αποδιάρθρωσης των 

προϋποθέσεων για την ένταξη σε πλήρεις μορφές απασχόλησης – ή σε ευέλικτες που δεν 

θα καθιστούν το άτομο εκμεταλλεύσιμο – όσο και την αποδόμηση του πλαισίου δημόσιας 

παρέμβασης του κράτους πρόνοιας, οδηγεί στην απομάκρυνση από τις θεμελιώδεις 

στοχεύσεις της επένδυσης στο κοινωνικό κεφάλαιο. Αυτή η επένδυση δυνητικά 

πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής ενεργητικών πολιτικών που διασφαλίζουν τόσο 

την αύξηση της παραγωγικότητας όσο και της ανταγωνιστικότητας. Ταυτόχρονα, μια 

επιτυχής επένδυση στο κοινωνικό κεφάλαιο οδηγεί στην αύξηση της εμπιστοσύνης των 

πολιτών τόσο στους συμπολίτες τους όσο και στους θεσμούς (Uslaner, 2008; You, 2006) 

με συνέπεια την αύξηση της συμμετοχής τους στις πολιτικές διαδικασίες, σε εθελοντικές 

δράσεις (van Oorschot and Arts, 2005; van Oorschot et al., 2006; Vogel et al., 2003), καθώς 
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και την καλλιέργεια μιας κουλτούρας υπευθυνότητας και συναίνεσης. Αντιθέτως, ιδίως 

στη Νότια Ευρώπη και πολύ δε περισσότερο στην Ελλάδα, η αποεπένδυση του κοινωνικού 

κεφαλαίου σε συνδυασμό με την μείωση της κοινωνικής προστασίας και των 

παρεμβάσεων αποεμπορευματοποίησης των δημόσιων αγαθών, όπως η υγεία και η 

εκπαίδευση, οδηγεί στην επαύξηση της φτώχειας και στην δημιουργία ενός πρεκαριάτου 

με δυσμενέστερες προϋποθέσεις κοινωνικής ένταξης. Αυτό συμβαίνει διότι η αγορά 

εργασίας έχει μετατραπεί σε πεδίο ελλιπούς και εκμεταλλεύσιμης υποαπασχόλησης και το 

κράτος πρόνοιας συνιστά απλώς έναν φορέα τυπικής φιλανθρωπικής διαχείρισης της 

φτώχειας και της δυστυχίας.  

 

Σχήμα 7: Διαγραμματική απεικόνηση της «εξίσωσης» του Κράτους Πρόνοιας 

 

 

Ταυτόχρονα, η ελληνική περίπτωση αναδεικνύει την συνέχιση της στρατηγικής πλήρους 

αποδόμησης του κράτους πρόνοιας. Ο περιορισμός του αποτελεί μια μετάβαση σε μια νέα 

κοινωνική κατάσταση που απομακρύνεται από τα θεμέλια του νεώτερου δημοκρατικού 

κράτους καθότι αναμορφώνει και στην πράξη αμφισβητεί στην θεμελίωσή τους βασικές 

έννοιες που το χαρακτηρίζουν, όπως αυτή της αλληλεγγύης. Αν θεωρήσουμε ότι το κράτος 

Υγεία, 
Εκπαίδευση, 
Απασχόληση, 

Κοινωνική 
Ασφάλεια

Ευμάρεια, 
Ελευθερία, 
Αυτονομία
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πρόνοιας είναι ένα κλάσμα όπου στον αριθμητή βρίσκονται οι έννοιες της υγείας, της 

εκπαίδευσης, της απασχόλησης και της κοινωνικής ασφάλειας, στον παρονομαστή 

βρίσκονται έννοιες όπως η ευμάρεια και η ελευθερία. Όταν οι τιμές του αριθμητή 

μειώνονται, την ίδια τάση ακολουθούν και αυτές του παρονομαστή με απώτερη συνέπεια 

την αποδόμηση της ίδιας της κοινωνίας. Η Ελλάδα αποτελεί ένα τέτοιο αποτέλεσμα καθώς 

πλέον, ελλείπουν οι πολιτικές αποτροπής της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού 

ενώ την ίδια στιγμή έννοιες που συμβάλλουν στην ανάδειξη της ατομικότητας, όπως η 

απασχόληση, κατακερματίζονται και εξαρτώνται πλήρως από τις επιλογές της αγοράς. Σε 

αυτό το πλαίσιο, αναδεικνύεται η μετατροπή του κράτους πρόνοιας σε αδύναμου 

διαχειριστή της ήδη ενυπάρχουσας δυστυχίας που προκαλείται λόγω της κρίσης. Έτσι, 

αλλάζει το περιεχόμενό του και από εργαλείο για την άρση των ανισοτήτων μετατρέπεται 

σε παρία, ο οποίος αδυνατεί να επιτελέσει τις θεμελιώδεις ανθρωποκεντρικές επιδιώξεις 

του και απλώς παρατηρεί την αποσύνθεση της κοινωνικής κατάστασης.  

Η κρίση και οι σφοδρές αρνητικές κοινωνικές επιπτώσεις που έχει επιφέρει, συνιστά την 

έμπρακτη απόδειξη της τάσης αναπροσαρμογής των ουσιαστικών πλαισίων της 

οικονομικής ορθολογικότητας, όπως ήταν καθορισμένη τις προηγούμενες δεκαετίες, ήτοι 

της ισορροπίας μεταξύ της οικονομίας και της πολιτικής. Στην ουσία, το μεγαλύτερο 

πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί είναι ο συνδυασμός της μείωσης της ανάπτυξης και η 

κρίση της ίδιας της προοπτικής ενός βιώσιμου και κοινωνικά δίκαιου μέλλοντος. Συνεπώς, 

θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι η κρίση αυτή συνιστά μια κρίση του κοινωνικού 

φαντασιακού μέσα από την οποία αμφισβητείται και υποδαυλίζεται η οποιαδήποτε 

διαδικασία ή προοπτική κοινωνικής προόδου. Αυτή η κρίση αποεκκοσμικεύει το πολιτικό 

διότι από πυλώνας στήριξης της κοινωνικής ευημερίας οδηγείται ανάστροφα προς την 

εκκλησιαστική και τις λοιπές μορφές φιλανθρωπίας. 

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι το ελληνικό κράτος πρόνοιας, όπως και τα υπόλοιπα 

Νοτιοευρωπαϊκά κράτη πρόνοιας, δεν προέκυψε ιστορικά ως το αποτέλεσμα μιας 

εργατικής και διεκδικητικής δράσης, ούτε ως αποτέλεσμα οικονομικής κρίσης ή πολέμου 

αλλά δημιουργήθηκε κατ’ αποκοπή των πρότυπων ευρωπαϊκών μοντέλων, ως ένα ατελές, 

κατακερματισμένο και ανεπαρκές κατασκεύασμα και όταν αποδομήθηκε η υπεράσπισή 

του έλαβε έναν ελλιπή και επιμέρους χαρακτήρα, αποσυνδεδεμένο από την υπεράσπιση 
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της ολότητάς του και της μηχανιστικής αλληλεγγύης. Ταυτόχρονα, η χρηματοδότηση του 

ασφαλιστικού συστήματος δεν βασιζόταν αμιγώς στις εισφορές ή στους φόρους αλλά στην 

κρατική επιχορήγηση, η οποία λόγω του ότι αυξανόταν συνεχώς, οδήγησε σε – έμμεση – 

εξάρτηση από τον δανεισμό. Έτσι, δεν στηριζόταν σε ορθολογικά κριτήρια αλλά σε 

κατακερματισμένες προεκτάσεις που ενείχαν πελατειακά κριτήρια, τα οποία 

ενσωματώθηκαν στις κοινωνικές σχέσεις και οδήγησαν σε ακαμψία υλοποίησης 

πολύτιμων αλλαγών αλλά και εξεύρεσης συναίνεσης, ήτοι σε έναν πόλεμο όλων εναντίον 

όλων, που προσιδιάζει στην χομπσιανή προ-πολιτική κατάσταση. Συνεπώς, εξ’ αρχής 

βρισκόταν σε μια διαδικασία κρίσης και αμφισβήτησης του ίδιου του εαυτού του, η οποία 

έλαβε εκρηκτικές διαστάσεις ως αποτέλεσμα των εκτεταμένων πιέσεων της παγκόσμιας 

οικονομικής κρίσης και των παραγόντων ανισορροπίας της Ευρωζώνης. Ως αποτέλεσμα, 

προέκυψε μια διττή κρίση η οποία αμφισβήτησε όσο ποτέ άλλοτε τα θεμέλια του 

ελληνικού κράτους πρόνοιας και η έκτασή της συνίσταται στην έκταση του τμήματος που 

επαφίεται στις δομικές ανισορροπίες. Τα υπόλοιπα Νοτιοευρωπαϊκά κράτη πρόνοιας 

εμφανίζουν ομοιότητες που τα οδηγούν προς την ίδια κατεύθυνση, αλλά με διαφορετικούς 

ρυθμούς λόγω της διαφορετικής έκτασης του δομικού τμήματος της κρίσης. Η 

αναπόδραστη αμφισβήτηση του κράτους πρόνοιας από την επικράτηση του δόγματος της 

λιτότητας που ακολουθείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο οδήγησε σε περαιτέρω πιέσεις το 

ελληνικό κράτος πρόνοιας, καθώς συνδύασε την ενδογενή κρίση και τις εξωγενείς πιέσεις. 

Εντούτοις, η οικονομικίστικη προσέγγιση της πολιτικής που απολήγει στην αμφισβήτηση 

του κράτους πρόνοιας δεν οδηγεί παρά στην αμφισβήτηση των δημοκρατικών πυλώνων 

του σύγχρονου κράτους, ακόμα και σε περιπτώσεις χωρών που οι οικονομικοί δείκτες 

εμφανίζουν ανοδική κατεύθυνση. Συνεπώς, αυτή η θετικιστική πρόσληψη οδηγεί μόνο σε 

κοντόφθαλμη αντιμετώπιση των κοινωνικο-οικονομικών ζητημάτων που δυσχεραίνουν τις 

συνθήκες και τις μελλοντικές προοπτικές ατομικής και κοινωνικής εξέλιξης και 

ανάπτυξης. Η Ελλάδα αποτελεί το ακραίο παράδειγμα αλλά και την ευκαιρία για να 

εφαρμοστεί μια εναλλακτική πολιτική που δεν θα αντιμετωπίζει την δημόσια δράση ως 

απειλή αλλά ως ευκαιρία για διασφάλιση της ατομικής ελευθερίας.  
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