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Δθ κέξνπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηζηεκνληθήο Δηαηξείαο Κνηλσληθήο
Πνιηηηθήο (ΔΔΚΠ) θαη ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ζαο θαισζνξίδσ ζηηο εξγαζίεο
ηνπ 4νπ δηεζλνχο επηζηεκνληθνχ ζπλεδξίνπ. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ γηα ηελ
παξνπζία ηνπο ζην ζπλέδξην θαη ηελ ππνζηήξημε πνπ παξείραλ γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζή ηνπ, ηνλ πξχηαλε ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Κνηλσληθψλ θαη
Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ θαζεγεηή Γξεγφξε Σζάιηα, ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ
Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θ. Νίθν Πνιχδν θαη ηνλ πξφεδξν
ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Αλ. Καζεγεηή
Γηάλλε Κνπδή.
Σν ζπλέδξην απηφ δηνξγαλψλεηαη ζε κία πεξίνδν κε έληνλεο πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο
εμειίμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία κε ηδηαίηεξεο πξνεθηάζεηο ζηελ ΔΔ
θαη ηελ ρψξα καο. Σηο ηειεπηαίεο κάιηζηα κέξεο ε ρψξα αληηκεησπίδεη κία έληνλε
πνιηηηθή θαη ζεζκηθή θξίζε θέξλνληαο ηελ ζην επίθεληξν ηνπ παγθφζκηνπ
ελδηαθέξνληνο. Η νηθνλνκηθή θξίζε έρεη ζαθψο επεξεάζεη θαη ην παξφλ ζπλέδξην,
ηφζν ζεκαηηθά, σο πξνο ηελ επηινγή δειαδή ηνπ βαζηθνχ ζεκαηηθνχ πεδίνπ θαη ηνπ
πεξηερνκέλνπ ησλ θηινμελνχκελσλ εηζεγήζεσλ, φζν θαη σο πξνο ηνπο δηαζέζηκνπο
πφξνπο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπ. Αλαθνξηθά κε ην ηειεπηαίν, ε αλαδήηεζε
ρνξεγηψλ ηελ πεξίνδν απηή απνδείρζεθε έλα αξθεηά δχζθνιν εγρείξεκα κε
απνηέιεζκα λα έρνπκε ειάρηζηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο. Γελ ην θξχβσ φηη είρακε
ζθεθηεί λα ην αλαβάινπκε. Απφ ηελ άιιε, ν κεγάινο αξηζκφο ησλ εξγαζηψλ πνπ
ππνβιήζεθαλ, γεγνλφο πνπ αληαλαθιά ην ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ηεο αθαδεκατθήο θαη
εξεπλεηηθήο θνηλφηεηαο γηα ηα επξχηεξα δεηήκαηα ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, καο
ελζάξξπλε λα επηρεηξήζνπκε ηελ νινθιήξσζε ηνπ εγρεηξήκαηνο απηνχ. Γλσξίδνπκε
βέβαηα φηη ππάξρνπλ αξθεηέο αηέιεηεο θαη ειιείςεηο θαη πξαγκαηηθά δεηψ ηελ
επηείθεηα θαη θαηαλφεζή ζαο.
Η πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζπλεδξίνπ απηνχ είλαη απνηέιεζκα κηαο ζπιινγηθήο
πξνζπάζεηαο

πνπ είρε ήδε μεθηλήζεη ζην πξνεγνχκελν Γ. Θα ήζεια κε ηελ

επθαηξία λα επραξηζηήζσ ηα κέιε ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ ζπκβνιή
ηνπο ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζπλεδξίνπ θαη ηελ αμηνιφγεζε θαη επηινγή ησλ
εηζεγήζεσλ. Ιδηαίηεξα ζα ήζεια λα ζηαζψ ζηελ ηεξάζηηα πξνζπάζεηα πνπ θαηέβαιαλ
ηα κέιε ηνπ Γ θαη ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο αιιά θαη ε γξακκαηεία ηνπ
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πλεδξίνπ, ψζηε κε πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο λα θέξνπλ εηο πέξαλ ην εγρείξεκα απηφ.
Η έιιεηςε πφξσλ, φπνπ ήηαλ δπλαηφλ, αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ εζεινληηθή δνπιεηά
ησλ ζπλαδέιθσλ. Θα ήζεια λα εμάξσ ζηε ζπκβνιή ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ Γ θαη ηεο
Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο Γεκήηξε Βεληέξε, Γέζπνηλαο Παπαδνπνχινπ, Κψζηα
Γεκνπιά, Υξηζηφθνξνπ θακλάθε, Αγγειηθήο Καδάλε θαη νθίαο Βηδάιε. Ιδηαίηεξα
ζα ζηαζψ ζηελ ηεξάζηηα ζπκβνιή ηεο Γξακκαηείαο καο, δειαδή ηελ Αγγειηθή
Τθαληή, πνπ ήηαλ ε βαζηθή ζπληνλίζηξηα, θαη ηελ Αγγειηθή Καδάλε, γηα ηελ
ππνζηήξημε πνπ αθνχξαζηα θαη θηιφηηκα πξνζέθεξαλ θαζ‟ φιε ηελ νξγάλσζε απηνχ
ηνπ ζπλεδξίνπ. εκαληηθή είλαη θαη ε ζπκβνιή ηεο νκάδαο ησλ κεηαπηπρηαθψλ
θνηηεηψλ καο πνπ εζεινληηθά βνεζνχλ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζπλεδξίνπ.
Οθείισ λα επραξηζηήζσ ηνπο ρνξεγνχο καο πνπ ζε κηα δχζθνιε πεξίνδν θξφληηζαλ
λα εληζρχζνπλ ηηο εξγαζίεο απηνχ ηνπ ζπλεδξίνπ. Σν Πάληεην Παλεπηζηήκην πνπ καο
παξαρψξεζε ηα ακθηζέαηξα θαη ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ. Σελ εηαηξεία ELPEN
πνπ αληαπνθξίζεθε άκεζα ζην αίηεκά καο γηα νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηνπο ζπλεδξίνπ.
Υσξίο απηή ηελ ρνξεγία, πνιιέο απφ ηηο παξνρέο πξνο ηνπο ζπλέδξνπο δελ ζα
ππήξραλ ή ζα ήηαλ αξθεηά ππνδεέζηεξεο. Δπίζεο ηηο εθδφζεηο Κξηηηθή πνπ
παξαδνζηαθά ζπλδξάκνπλ ζηελ ελίζρπζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ καο. Θα ήζεια λα
εθθξάζσ ηελ επγλσκνζχλε καο θαη ζε έλαλ επηπιένλ ρνξεγφ πνπ δελ επηζπκεί λα
κλεκνλεπζεί. Σέινο, εθπξνζσπψληαο ηελ Δηαηξεία, ζέισ λα επραξηζηήζσ φινπο εζάο
πνπ κε ηελ παξνπζία ζαο εληζρχεηε ην παξφλ ζπλέδξην θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο
ΔΔΚΠ.
Η ΔΔΚΠ ηδξχζεθε νπζηαζηηθά ην 2000 κέζα απφ ηελ πξσηνβνπιία νκάδαο
επηζηεκφλσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηε δηδαζθαιία, κειέηε, έξεπλα θαη πξαθηηθή ζην
πεδίν ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Βαζηθφο ζηφρνο ηεο Δηαηξείαο είλαη ε πξνβνιή ηνπ
ξφινπ θαη ηεο ζεκαζίαο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ αηνκηθψλ
θαη ζπιινγηθψλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ αλαγθψλ, κέζα απφ ηελ ελ γέλεη
πξναγσγή ηνπ επηζηεκνληθνχ δηαιφγνπ, ηελ νξγάλσζε ζπλεδξίσλ, εκεξίδσλ θαη
δηαιέμεσλ, ηελ πξνψζεζε ζρεηηθψλ επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ θαη ηελ αλάπηπμε
ζπλεξγαζίαο κε θνξείο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ πνπ έρνπλ παξφκνηνπο ή
ζπλαθείο ζηφρνπο.
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Σν 4ν δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην ηεο

Δπηζηεκνληθήο Δηαηξείαο Κνηλσληθήο

Πνιηηηθήο έρεη σο ζέκα: Ο ρόλος ηης κοινωνικής πολιηικής ζήμερα: Κριηικές
προζεγγίζεις και προκλήζεις. Η θνηλσληθή πνιηηηθή έρεη απνηειέζεη έλα ηδηαίηεξα
πξνλνκηαθφ πεδίν αλάδεημεο ησλ ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ απφ ηνλ ρψξν ησλ
θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, πνπ αθνξνχλ ηελ νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ησλ ζχγρξνλσλ
θνηλσληψλ. Με απνηειψληαο ε ίδηα έλα απηνηειέο επηζηεκνληθφ πεδίν, δαλείδεηαη
ζεσξεηηθά θαη κεζνδνινγηθά εξγαιεία πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζε έλα επξχηεξν πεδίν
ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ φπσο είλαη ε νηθνλνκηθή επηζηήκε, ε θνηλσληνινγία, ε
πνιηηηθή θαη ε λνκηθή επηζηήκε, ε ςπρνινγία θιπ. Καηά ζπλέπεηα νη αληίζηνηρεο
ζεσξεηηθέο δηαθσλίεο θαη δηακάρεο απφ ην ρψξν ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, φπσο
πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηα δηάθνξα ζεσξεηηθά παξαδείγκαηα, κεηαθέξνληαη ζην πεδίν
ηεο

θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Οη δηαθσλίεο απηέο γίλνληαη ηδηαίηεξα αηζζεηέο ζηηο

δηαδηθαζίεο θαη ηηο πνιηηηθέο λνκηκνπνίεζεο ή ακθηζβήηεζεο ησλ θπξίαξρσλ
αληηιήςεσλ γηα ηελ νξγάλσζε ηεο θνηλσλίαο.
Η ζεκεξηλή παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε θαη νη ζεκαληηθέο θνηλσληθννηθνλνκηθέο,
πνιηηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο επηπηψζεηο ηεο, νδεγνχλ ζε έληνλε ακθηζβήηεζε ηνπ
θπξίαξρνπ ζεσξεηηθνχ παξαδείγκαηνο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ
ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ. Η θνηλσληθή πνιηηηθή απνηειεί έλα ηδηαίηεξα πξνλνκηαθφ
πεδίν έθθξαζεο απηήο ηεο δηακάρεο, ηφζν ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν φζν θαη ζε επίπεδν
ράξαμεο θαη αμηνιφγεζεο πνιηηηθψλ θαη παξεκβάζεσλ.
Η νηθνλνκηθή θξίζε επαλαθέξεη επίζεο ζηελ επηθαηξφηεηα ηελ πξνβιεκαηηθή σο
πξνο ηηο εγγελείο αληηθάζεηο θαη ηα νξγαληθά πξνβιήκαηα ησλ ζχγρξνλσλ
θαπηηαιηζηηθψλ νηθνλνκηψλ. Αλεμαξηήησο φκσο απφ ηε ζπδήηεζε γηα ηα αίηηα θαη
ηελ θχζε ηεο παξνχζαο θξίζεο, ειάρηζηα ακθηζβεηείηαη ε επίπησζή ηεο ζηε
αληζφηεηα, ζηελ θηψρεηα θαη ζην επίπεδν δηαβίσζεο ησλ αλζξψπσλ. Παξά ηελ
αξρηθή επθνξία γηα ακθηζβήηεζε ηνπ λενθηιειεχζεξνπ κνληέινπ νξγάλσζεο θαη
δηαρείξηζεο ησλ ζχγρξνλσλ νηθνλνκηθψλ, νη πξφζθαηεο εμειίμεηο δείρλνπλ φηη ε
παγθφζκηα θξίζε απνηειεί ην πξφζρεκα γηα πεξαηηέξσ ελδπλάκσζε ησλ πνιηηηθψλ
ιηηφηεηαο, δεκνζηνλνκηθήο πεηζαξρίαο, πεξηνξηζκνχ ησλ δαπαλψλ γηα θνηλσληθή
πξνζηαζία θαη απνξξχζκηζεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Η ξεηνξεία πεξί επαλαθνξάο
ησλ θετλζηαλψλ παξαδνρψλ γηα ηελ εκπινθή ηνπ θξάηνπο ζηελ νηθνλνκία
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απνδείρηεθε βξαρχβηα θαη πεξηνξίζηεθε κφλν ζηελ πεξίνδν πνπ αλαδεηείην ην
λνκηκνπνηεηηθφ πιαίζην γηα ηελ γελλαία ζηήξημε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο
απφ θξαηηθνχο θαη ππεξεζληθνχο ζεζκνχο. Αληηζέησο, ζην πεδίν ηεο θνηλσληθήο
πνιηηηθήο ε πξφζθαηε θξίζε νδήγεζε ζε ηζρπξέο πηέζεηο γηα πεξαηηέξσ κείσζε ησλ
θνηλσληθψλ δαπαλψλ θαη κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο
ζην πξφηππν ησλ θηιειεχζεξσλ θαζεζηψησλ. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα πξνθαλέο ζηελ
Διιάδα φπνπ νη επηπηψζεηο ηεο θξίζεο είλαη ηδηαηηέξσο ζνβαξέο.
Η επηβνιή θαη λνκηκνπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ ιηηφηεηαο θαη δεκνζηνλνκηθήο
πεηζαξρίαο βαζίζηεθε ζε ζπγθεθξηκέλεο ζηξεβιψζεηο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ,
παξφιν πνπ δελ επαιεζεχνληαη απφ ηα

δηαζέζηκα δεδνκέλα, ζπζηεκαηηθά

θαιιηεξγήζεθαλ ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν θαη ππνζηεξίρηεθαλ απφ ηελ
πιεηνςεθία ησλ ΜΜΔ. Αλάκεζα ζε απηέο ηηο ζηξεβιψζεηο είλαη φηη νη Έιιελεο,
ζπγθξηλφκελνη κε ηνπο ππνινίπνπο Δπξσπαίνπο, δελ εξγάδνληαη αξθεηά ελψ
απνιακβάλνπλ έλα πςειφ επίπεδν δηαβίσζεο. Σα δηαζέζηκα φκσο δεδνκέλα
ακθηζβεηνχλ ηα επηρεηξήκαηα απηά. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Eurostat νη έιιελεο
εξγάδνληαη ηηο πεξηζζφηεξεο ψξεο εβδνκαδηαίσο ζηελ θχξηα απαζρφιεζε απφ
νπνηαδήπνηε άιιε ρψξα ηεο ΔΔ-27.1 πγθεθξηκέλα, κε βάζε ηα πιένλ πξφζθαηα
δηαζέζηκα δεδνκέλα (2010) νη έιιελεο εξγάδνληαη 42,3 ψξεο εβδνκαδηαίσο ζηελ
θχξηα απαζρφιεζε, πνιχ πεξηζζφηεξν δειαδή απφ ηνλ αληίζηνηρν κέζν φξν ηεο ΔΔ27 πνπ είλαη 37,5 ψξεο.
Δπίζεο, φπσο θαίλεηαη απφ ην δηάγξακκα 1, απφ ηα κέζα ηνπ 1990 φπνπ έρνπκε
ζπγθξίζηκα θαη αμηφπηζηα δεδνκέλα ζε επίπεδν ΔΔ, ην πνζνζηφ ζρεηηθήο θηψρεηαο
ζηελ Διιάδα βξίζθεηαη κνλίκσο ζε αξθεηά πςειφηεξν επίπεδν απφ ην αληίζηνηρν
κέζν ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ (Παπαζενδψξνπ θαη Γαθέξκνο 2010). Δπίζεο ηελ ίδηα
πεξίνδν (1994-2008), ε Διιάδα θαηαγξάθεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ θηψρεηαο
(20,5%) κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ-15.2 χκθσλα κε
δεδνκέλα απφ ηελ Eurostat,

ηα πξφζθαηα δηαζέζηκα

πνπ αλαθέξνληαη ζην έηνο 2009 θαη αθνξνχλ

1

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/data /database

2

http://www.ineobservatory.gr/analyseis-kai-stoicheia/parsousiash-kai-analysh-statistikon-stoixeiwn/
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εηζνδήκαηα ηνπ 2008, ε Διιάδα καδί κε ηελ Ιζπαλία εκθαλίδνπλ ην πςειφηεξν
πνζνζηφ θηψρεηαο (20%) ζηελ ΔΔ-15 θαη έλα απφ ηα πςειφηεξα κεηαμχ ησλ ρσξψλ
ηεο ΔΔ-27.3 Πξφθεηηαη φκσο γηα εθηηκήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πεξίνδν πξηλ απφ ηελ
εκθάληζε ηεο θξίζεο. Έθηνηε έρεη επηδεηλσζεί δξακαηηθά ην επίπεδν δηαβίσζεο ησλ
Διιήλσλ. Θα πξέπεη επίζεο λα επηζεκαλζεί φηη νη εθηηκήζεηο απηέο βαζίδνληαη ζε
ζηηο εζληθέο γξακκέο ζρεηηθήο θηψρεηαο πνπ νξίδνληαη ζην 60% ηνπ δηακέζνπ
ηζνδχλακνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ηεο θάζε ρψξαο. Όηαλ ε ζχγθξηζε βαζηζηεί ζε
θνηλά φξηα θηψρεηαο απνθαιχπηνληαη νη ηεξάζηηεο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ ζην
επίπεδν δηαβίσζεο ησλ θαηνίθσλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ. Έηζη, ιηγφηεξν απφ ην
6% ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ-15 (κε ηελ εμαίξεζε ησλ ρσξψλ ηεο Ννηίνπ
Δπξψπεο) δηαβηψλνπλ ζε ζπλζήθεο αληίζηνηρεο κε απηέο ηνπ 20% ησλ θησρφηεξσλ
Διιήλσλ (Παπαζενδψξνπ θαη Γαθέξκνο 2010).

Διάγραμμα 1. Πνζνζηφ θηψρεηαο ζηελ Διιάδα, ΔΔ-15 θαη ΔΔ-27, 1994-2008
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Πηγή: Παξαηεξεηήξην Οηθνλνκηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δμειίμεσλ, ΙΝΔ-ΓΔΔ (Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ
ηεο Eurostat). (http://www.ineobservatory.gr)

3

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/income_social_inclusion_living_conditions
/data/database . Βι. επίζεο δηάγξακκα

6

Μία άιιε δηαζηξέβισζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ θπξηαξρεί ζηνλ εζληθφ θαη
επξσπατθφ δηάινγν αθνξά ηελ ηαχηηζε ηεο θηψρεηαο κε ηελ αλεξγία. ηνλ δηάινγν
απηφ ε αλεξγία αλαγλσξίδεηαη βαζηθά σο δηαζξσηηθή αιιά θαη σο απνηέιεζκα
αλειαζηηθνηήησλ ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο. Η επζχλε έηζη γηα ηελ χπαξμή ηεο
αλεξγίαο, θαη άξα ηεο θηψρεηαο, κεηαηίζεηαη θπξίσο ζηηο επηινγέο ησλ ίδησλ ησλ
αηφκσλ πνπ δελ κεξίκλεζαλ λα απνθηήζνπλ ηηο θαηάιιειεο δεμηφηεηεο ψζηε λα
έρνπλ θαιχηεξε πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Καιιηεξγείηαη έηζη ε ερζξφηεηα
πξνο ηηο εηζνδεκαηηθέο εληζρχζεηο ησλ αλέξγσλ, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο
πξνζηαζίαο, εθφζνλ ζεσξνχλ φηη νδεγνχλ ζε νθλεξία θαη ζε εμάξηεζε απφ
πξνλνηαθέο

παξνρέο.

ηελ

θαηαπνιέκεζε

ηεο

αλεξγίαο

πξνηάζζνληαη

νη

νλνκαδφκελεο ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο πνπ εζηηάδνπλ ζηελ βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ
ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κέζσ ηεο θαηάιιειεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, αιιά
θαη ζηελ παξνρή θηλήηξσλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο γηα ηελ πξφιεςε ησλ αλέξγσλ. Η
ξαγδαία αχμεζε ηεο αλεξγίαο σο απνηέιεζκα ηεο θξίζεο δελ νδήγεζε ζε νπζηαζηηθή
κεηαζηξνθή ηεο θπξίαξρεο απηήο άπνςεο. Η θπξίαξρε ξεηνξεία ζπλαηλεί ζηελ
επηβνιή ησλ λενθηιειεχζεξσλ ζπληαγψλ γηα απνξξχζκηζε ησλ αγνξψλ θαη ηελ
πξνψζεζε ησλ επέιηθησλ κνξθψλ απαζρφιεζεο, θαη ησλ ζπκβνιαίσλ κεξηθήο ή
πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο.
Σν κεγαιχηεξν φκσο πνζνζηφ ησλ θησρψλ ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ είλαη εξγαδφκελνη
(Παπαζενδψξνπ θαη Γαθέξκνο 2010). Όπσο κπνξνχκε λα δνχκε θαη ζην δηάγξακκα
2, νη 3 ζηνπο 5 θησρνχο δνπλ ζε λνηθνθπξηά κε ππεχζπλν εξγαδφκελν. πλνιηθά
ζηελ Διιάδα ην 84% ησλ θησρψλ δνπλ ζε λνηθνθπξηά κε ππεχζπλν εξγαδφκελν ή
ζπληαμηνχρν. Μφιηο ην 4,5% ηνπ ζπλφινπ ησλ θησρψλ δνπλ ζε λνηθνθπξηά κε
ππεχζπλν άλεξγν.
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Διάγραμμα 2: Πνζνζηηαία (%) ζπλεηζθνξά ζηε θηψρεηα κε βάζε ην επάγγεικα ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ
λνηθνθπξηνχ, 2008.

Πηγή: Παπαζενδψξνπ θαη Γαθέξκνο (2010)

αθψο νη άλεξγνη αληηκεησπίδνπλ πςειά πνζνζηά θηψρεηαο θαη ε θαηαπνιέκεζή ηεο
αλεξγίαο νθείιεη λα είλαη βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο πνιηηηθήο. Όπσο φκσο κπνξεί λα
δηαπηζησζεί θαη απφ ην δηάγξακκα 3, πςειφ θίλδπλν θηψρεηαο αληηκεησπίδνπλ θαη
κεγάιε κεξίδα ησλ εξγαδνκέλσλ (Παπαζενδψξνπ θαη Γαθέξκνο 2010). Έηζη,
αληίζηνηρν θίλδπλν θηψρεηαο κε απηφ ησλ αλέξγσλ παξνπζηάδνπλ θαη ηα κέιε ησλ
λνηθνθπξηψλ κε ππεχζπλν αγξφηε ή κηζζσηφ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα. Ιδηαίηεξα πςειά
πνζνζηά θηψρεηαο εκθαλίδνπλ θαη φζνη εξγάδνληαη κε ζπκβφιαηα κεξηθήο ή
πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο. Η κεγαιχηεξε ειαζηηθνπνίεζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ
πνπ πξνσζείηαη ζε εζληθφ θαη Δπξσπατθφ επίπεδν, έρεη δπζκελείο επηπηψζεηο ζηε
θηψρεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. Δλδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε κείσζε ηεο αλεξγίαο ή
ζπγθξάηεζε ηεο αχμεζήο ηεο, αιιά ηαπηφρξνλα θαη ζε κείσζε ησλ απνιαβψλ ησλ
εξγαδνκέλσλ. Απηφ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ εξγαδφκελσλ θησρψλ,
εθφζνλ ζέζεηο εξγαζίαο κε ήδε ρακειέο απνιαβέο κνηξάδνληαη ζε δχν ή
πεξηζζφηεξνπο εξγαδφκελνπο.
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Διάγραμμα 3. Πνζνζηφ (%) θηψρεηαο κε βάζε ηελ επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ
λνηθνθπξηνχ, 2007
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Πηγή: Παπαζενδψξνπ θαη Γαθέξκνο (2010) θαη Παξαηεξεηήξην Οηθνλνκηθψλ θαη Κνηλσληθψλ
Δμειίμεσλ, ΙΝΔ-ΓΔΔ. (http://www.ineobservatory.gr).

ην πιαίζην ηεο θπξίαξρεο ξεηνξείαο ην ζχζηεκα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη νη
αληίζηνηρεο δαπάλεο ελνρνπνηνχληαη σο βαζηθνί ζπληειεζηέο ηεο ζχγρξνλεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο.

Η θνηλσληθή πνιηηηθή ζεσξείηαη φηη απιά επηβαξχλεη ην

δεκφζην πξνυπνινγηζκφ θαη θαηά ζπλέπεηα ζπκβάιεη ζηελ δηφγθσζε ησλ δεκνζίσλ
ειιεηκκάησλ. Καιιηεξγείηαη έηζη ε ερζξφηεηα σο πξνο ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή ε
νπνία θαη αληηκεησπίδεηαη σο κέξνο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη φρη ηεο ιχζεο, φπσο ε
εκπεηξία απφ ηελ θξίζε ηνπ 1929 έρεη δείμεη. Γεκηνπξγείηαη έηζη ην θαηάιιειν
λνκηκνπνηεηηθφ πιαίζην γηα ηελ ππνβάζκηζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη ηνλ
πεξηνξηζκφ ηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο ζηελ άζθεζε λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο πνπ
ζηνρεχεη θπξίσο ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ πιεζσξηζκνχ, φπσο επηβάιιεη ην θπξίαξρν
παξάδεηγκα θαη αληαλαθιάηαη ζηνλ ηξφπν ζπγθξφηεζεο ηνπ Δπξψ θαη ηεο
ιεηηνπξγίαο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο. ην πιαίζην εμάιινπ ηεο
πλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη θαη ηνπ πκθψλνπ ηαζεξφηεηαο δπζρεξαίλεηαη ε
δπλαηφηεηα άκβιπλζεο ηεο θξίζεο κέζσ δεκνζηνλνκηθψλ πνιηθψλ θαη ελίζρπζεο ηνπ
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ξφινπ ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, πνπ έρνπλ απνδεηρζεί ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθέο ζε
αληίζηνηρεο θαηαζηάζεηο ζην παξειζφλ.
ηελ Διιάδα νη δαπάλεο γηα θνηλσληθή πξνζηαζία, σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, αλ θαη
απμήζεθαλ ζεκαληηθά ηηο ηειεπηαίεο 2 δεθαεηίεο, παξακέλνπλ ρακειφηεξεο απφ ην
κέζν φξν ηεο ΔΔ. Δπηπξφζζεηα, φπσο θαίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα 4, ην ζχζηεκα
θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ηεο ρψξαο είλαη ηδηαηηέξσο αζζελέο ζηελ κείσζε ηεο
αληζφηεηαο θαη ηεο θηψρεηαο.

Δηδηθφηεξα, νη εθηφο ζπληάμεσλ

θνηλσληθέο

κεηαβηβάζεηο ζε ρξήκα (δειαδή ηα δηάθνξα θνηλσληθά επηδφκαηα), έρνπλ ζηελ
Διιάδα ηελ αζζελέζηεξε αλαδηαλεκεηηθή επίδξαζε ζηελ κείσζε ηεο θηψρεηαο
κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ (Γαθέξκνο θαη Παπαζενδψξνπ 2011).

Διάγραμμα 4: Πνζνζηφ (%) θηψρεηαο πξηλ θαη κεηά απφ ηηο θνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο, ΔΔ-15, κέζνο
φξνο 1994-2008.
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Πηγή: Γαθέξκνο θαη Παπαζενδψξνπ (2011)

Όπσο κπνξνχκε λα δνχκε ζην δηάγξακκα 5 πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθέο σο πξνο
ηελ ρξήζε ησλ πφξσλ γηα θνηλσληθή πξνζηαζία ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο
10

είλαη νη ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην ζνζηαιδεκνθξαηηθφ
θνηλσληθφ θξάηνο (ζχκθσλα κε γλσζηή ηππνινγία ηνπ Esping-Andersen).4 Οη ρψξεο
απηέο ραξαθηεξίδνληαη απφ γελλαηφδσξεο θαη θαζνιηθέο παξνρέο, πνπ δίλνληαη ρσξίο
έιεγρν πφξσλ ησλ δηθαηνχρσλ. Αληηζέησο νη πιένλ αλαπνηειεζκαηηθέο είλαη νη ρψξεο
κε θηιειεχζεξν θαζεζηψο (ΗΒ θαη Ιξιαλδία) πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ζηνρεπφκελεο
παξνρέο νη νπνίεο δίλνληαη κεηά απφ έιεγρν πφξσλ ησλ δηθαηνχρσλ.

Διάγραμμα 5: Γείθηεο ζρεηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δαπαλψλ γηα θνηλσληθή πξνζηαζία σο πξνο
ηε θηψρεηα, ΔΔ-15, κέζνο φξνο 1995-2008

Πηγή: Γαθέξκνο θαη Παπαζενδψξνπ (2011)

Παξφιν ινηπφλ πνπ ηα δεδνκέλα ακθηζβεηνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ
θηιειεχζεξνπ κνληέινπ, ζηελ θπξίαξρε ξεηνξεία επηζεκαίλεηαη ε αλάγθε γηα
αλακφξθσζε ηνπ Διιεληθνχ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο κέζσ ηεο
κεγαιχηεξεο ζηφρεπζεο ησλ παξνρψλ θαη ηνπ ειέγρνπ ησλ πφξσλ ησλ δηθαηνχρσλ.
Ήδε νη πνιηηηθέο ιηηφηεηαο θαη δεκνζηνλνκηθήο πεηζαξρίαο, κεηαμχ άιισλ, έρνπλ
νδεγήζεη ζε πεξαηηέξσ εμαζζέλεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο (βι
4

Όζν πςειφηεξνο είλαη ν δείθηεο ζρεηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηφζν ρακειφηεξν είλαη ην πνζνζηφ
θηψρεηαο πνπ επηηπγράλνπλ νη ρψξεο δαπαλψληαο ην ίδην πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ γηα θνηλσληθή πξνζηαζία.
Γηα κηα αλαιπηηθφηεξε παξνπζίαζε ηνπ δείθηε βι Γαθέξκνο θαη Παπαζενδψξνπ (2011)
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Petmesidou 2011).

Οη ζπληάμεηο θαη ηα θνηλσληθά επηδφκαηα έρνπλ κεησζεί

ζεκαληηθά ελψ πεξηνξίδνληαη θαη νη παξνρέο ζε είδνο. Η βαζηθή ζχληαμε
(ρξεκαηνδνηνχκελε απφ ηε γεληθή θνξνινγία) θαη ην επίδνκα αλεξγίαο βξίζθνληαη
ζε πνιχ ρακειφηεξα επίπεδα απφ ηελ γξακκή θηψρεηαο πνπ είρε ε ρψξα κε βάζε ηα
εηζνδήκαηα ηνπ 2008.5 Οη θαζαξέο απνιαβέο ησλ λενεηζεξρφκελσλ ζηελ αγνξά
εξγαζίαο, θαη γηα πιήξε απαζρφιεζε, βξίζθνληαη επίζεο ζην φξην ηεο θηψρεηαο.
Δπηπξφζζεηα, κε ηηο πξφζθαηεο θνξνινγηθέο ξπζκίζεηο, έρνπκε ηελ παξάδνμε
θαηάζηαζε λνηθνθπξηά κε εηζνδήκαηα ρακειφηεξα απφ ην φξην θηψρεηαο ηνπ 2008,
αληί λα εληζρχνληαη απφ ην ζχζηεκα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, λα θαινχληαη λα
πιεξψζνπλ θφξν εηζνδήκαηνο.
Σα κέηξα ιηηφηεηαο θαη δεκνζηνλνκηθήο πεηζαξρίαο ζα νδεγήζνπλ ζε επηδείλσζε ησλ
ζπλζεθψλ δηαβίσζεο κεγάισλ ηκεκάησλ ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ Διιάδα, επηθέξνληαο
πεξαηηέξσ κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ ηνπ πιεζπζκνχ κε ρακειά θαη κεζαία
εηζνδήκαηα. Πξφθεηηαη γηα ηνλ πιεζπζκφ πνπ έρεη θαη ηελ πςειφηεξε νξηαθή ξνπή
πξνο θαηαλάισζε. Απηφ αλακέλεηαη λα έρεη δπζκελείο επηπηψζεηο ζηελ ζπλνιηθή
δήηεζε θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη αλάπηπμε. Δίλαη βέβαηα
δχζθνιν λα εθηηκήζεη θαλείο κε αζθάιεηα αλ θαη ζε πνηφ βαζκφ ε επηδείλσζε απηή
ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ζα απνηππσζεί ζηνπο δείθηεο ζρεηηθήο θηψρεηαο. Απηφ ζα
εμαξηεζεί απφ ηηο επηκέξνπο επηπηψζεηο ζηα δηάθνξα εηζνδεκαηηθά θιηκάθηα θαη
ηδηαίηεξα ζε ζην κέζνλ ηεο δηαλνκήο, κε βάζε ην εηζφδεκα ησλ νπνίσλ ππνινγίδεηαη
ην φξην ζρεηηθήο θηψρεηαο.
Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη νη επηπηψζεηο ηεο θξίζεο ζηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ
λνηθνθπξηψλ δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ επίδξαζε πνπ αζθεί ε αχμεζε ηεο αλεξγίαο θαη ε
κείσζε ηνπ ΑΔΠ. Ιδηαηηέξσο επηβαξπληηθή είλαη ε απνξξχζκηζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο
θαη ε πξνψζεζε ησλ επηζθαιψλ θαη ειαζηηθψλ κνξθψλ απαζρφιεζεο θαζψο θαη ε
5

Σν φξην θηψρεηαο ελφο κνλνκεινχο λνηθνθπξηνχ ζηελ Διιάδα, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο EU-

SILC ηνπ 2009 πνπ αλαθέξνληαη ζηα εηζνδήκαηα ηνπ 2008, είλαη 575 επξψ. Αθνξά ην φξην θηψρεηαο
πνπ ππνινγίδεηαη ζην 60% ηνπ δηακέζνπ ηζνδχλακνπ εηζνδήκαηνο.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/income_social_inclusion_living_conditions/data
/database
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εμαζζέληζε ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ ζην
πξφηππν ησλ θηιειεχζεξσλ θαζεζηψησλ. Οη πξφζθαηεο αιιαγέο πνπ πξνσζνχληαη
ζην πιαίζην ηεο δεκνζηνλνκηθήο πεηζαξρίαο θαη δαλεηαθήο ζχκβαζεο ηεο Διιάδνο,
νδεγνχλ ζε πεξαηηέξσ ζηφρεπζε ησλ παξνρψλ κε έιεγρν πφξσλ ησλ δηθαηνχρσλ, θαη
πεξηνξηζκφ ησλ ινηπψλ θνηλσληθψλ κεηαβηβάζεσλ. Η απνηειεζκαηηθφηεηα φκσο
ηέηνησλ πνιηηηθψλ δελ επηβεβαηψλνληαη απφ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα φπσο ε
ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ
έρεη δείμεη. Αληηζέησο αλακέλεηαη λα εμαζζελίζνπλ πεξαηηέξσ ην Διιεληθφ ζχζηεκα
θνηλσληθήο πξνζηαζία, σο πξνο ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα αληηκεησπίζεη ηελ θηψρεηα θαη
ηελ απνζηέξεζε θαη λα ακβιχλεη ηηο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο ζηελ νηθνλνκηθή
αληζφηεηα θαη γεληθά ζην επίπεδν δηαβίσζεο ηνπ πιεζπζκνχ.
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