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Πεξίιεςε: Απνηειεζκαηηθέο πνιηηηθέο θνηλσληθήο πξφλνηαο νδεγνχλ ζηελ επίηεπμε ηνπ 

ζηφρνπ ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο θαη ζπλνρήο. Σα δεηήκαηα ησλ ζηάζεσλ ησλ 

Δπξσπαίσλ πνιηηψλ απέλαληη ζηνπο κεραληζκνχο θαη ηνπο ζεζκνχο ηνπ θξάηνπο 

πξφλνηαο απνηέιεζαλ κηα απφ ηηο ελαιιαζζφκελεο ζεκαηηθέο ηνπ ηέηαξηνπ γχξνπ ηεο 

Δπξσπατθήο Κνηλσληθήο Έξεπλαο (2008). Αλάκεζα ζηα εξσηήκαηα ηεο ΔΚΔ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ παροτή σπηρεζιών από ην θξάηνο θνηλσληθήο πξφλνηαο είλαη, κεηαμχ 

άιισλ, θαηά πφζν νη ελ ιφγσ ππεξεζίεο παξέρνληαη κε ηξφπν απνδνηηθφ, δίθαην θαη 

εμππεξεηηθφ. Δπίζεο, αλ ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα, σο κεραληζκφο αλαδηαλνκήο ηνπ 

θνηλσληθνχ πινχηνπ, ιεηηνπξγεί κε ηξφπν απνδνηηθφ, δίθαην θαη εμππεξεηηθφ γηα ηνπο 

πνιίηεο. ηελ παξνχζα εηζήγεζε απνηππψλνπκε ιεπηνκεξψο κηα ζπγθξηηηθή αλάιπζε 

ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ΔΚΔ γηα ηηο ρψξεο ηεο ΝΑ Δπξψπεο (Διιάδαο, Κχπξνπ, 

Βνπιγαξίαο θαη Σνπξθίαο) πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηελ έξεπλα. Σαπηφρξνλα, επηρεηξνχκε  

ε αλάδεημε ησλ νκνηνηήησλ αιιά θαη ησλ δηαθνξψλ ζηηο πξνζεγγίζεηο ησλ πνιηηψλ ησλ 

ρσξψλ απηψλ ζηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα. Δπηπιένλ, θαηαγξάθνπκε ηηο πνιηηηθέο 

πξνεθηάζεηο απηψλ ησλ απνηειεζκάησλ ζε ζρέζε κε ηα δηαθνξεηηθά κνληέια θξάηνπο 

πξφλνηαο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ Δπξψπε ζήκεξα. Σέινο,  εμεηάδνπκε  ηηο ζηάζεηο ησλ 

πνιηηψλ ζε ζρέζε κε ηηο επηζέζεηο πνπ δέρνληαη ηα θξάηε πξφλνηαο απφ ηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηηο λενθηιειεχζεξεο πξνζεγγίζεηο ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ 

αλάπηπμε.    
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1. Δηζαγσγή 
 

Γεδνκέλνπ φηη νη πνιίηεο ησλ Δπξσπατθψλ θξαηψλ είλαη ζε ηειεπηαία αλάιπζε ηφζν 

ρξεκαηνδφηεο φζν θαη δηθαηνχρνη ησλ ππεξεζηψλ πξφλνηαο, νη απφςεηο ηνπο γηα ηε 

δηθαηνζχλε θαη ηε λνκηκφηεηα απηψλ ησλ ξπζκίζεσλ  - φπσο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο -

απνηεινχλ ζπζηαηηθά ζεκειηψδνπο πνιηηηθήο ζεκαζίαο,  εηδηθά γηα ηνπο θνξείο άζθεζεο 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζε εζληθφ αιιά θαη ζε Δπξσπατθφ επίπεδν.  

ηελ εηζήγεζε απηή ζα εμεηάζνπκε δεηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζηάζεηο ησλ 

Δπξσπαίσλ πνιηηψλ ζε δηάθνξεο πηπρέο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο φπσο είλαη ν ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν αμηνινγνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θνξέσλ παξνρήο θνηλσληθψλ 

ππεξεζηψλ, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απηέο παξέρνληαη ζηνπο πνιίηεο, θαηά πφζν είλαη 

επαξθείο ή φρη, νη απφςεηο γηα ηνπο δηθαηνχρνπο θνηλσληθψλ σθειεκάησλ σο επίζεο θαη 

γηα ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα (απνηειεζκαηηθφηεηα θαη επάξθεηα) πνπ απνηειεί 

κεραληζκφ αλαδηαλνκήο ηνπ εζληθνχ πινχηνπ θαη ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο θνηλσληθέο 

παξνρέο.  Δπηθεληξσλφκαζηε εηδηθά ζηηο ρψξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο Διιάδα, 

Κχπξν, Σνπξθία θαη Βνπιγαξία νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη σο «ππνιεηκκαηηθά» θξάηε 

πξφλνηαο, κε ηελ έλλνηα φηη ηα ζπζηήκαηα ηνπο πζηεξνχλ ζεκαληηθά απηψλ ησλ ρσξψλ 

ηεο Γπηηθήο θαη Βφξεηαο Δπξψπεο, θαη εμεηάδνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη πνιίηεο 

ηνπο αμηνινγνχλ ηηο  θνηλσληθέο παξνρέο ησλ ρσξψλ ηνπο. Δίλαη απηή ε «πζηέξεζε» 

νξαηή κέζα απφ ηηο αληηιήςεηο ησλ πνιηηψλ ησλ ρσξψλ απηψλ; ε θάζε πεξίπησζε νη 

απφςεηο θαη ζηάζεηο ησλ πνιηηψλ γηα ην θνηλσληθφ θξάηνο ελ γέλεη είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθέο θαη ζπλδένληαη άξξεθηα κε δεηήκαηα θνηλσληθήο ζπλνρήο, αιιειεγγχεο θαη 

θνηλσληθήο αξκνλίαο. 

Όια ηα πην πάλσ είλαη ηδηαίηεξα επίθαηξα ζηελ παξνχζα ρξνληθή ζπγθπξία ηεο δνκηθήο 

θξίζεο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ δηέξρεηαη ε Δπξψπε αιιά θαη ε παγθφζκηα 

νηθνλνκία. ε απηφ ην πεξηβάιινλ, θαη αλάκεζα ζηηο ζπλερείο πηέζεηο πνπ δέρνληαη ηα 

θξάηε γηα πεξηζπιινγή ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ ηνπο, κηα παξάπιεπξε απψιεηα 

απνηειεί θαη ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ θξαηψλ πξφλνηαο. Απηφ ην γεγνλφο, ηνπ νπνίνπ ηελ 

ηειηθή θαηάιεμε δελ κπνξνχκε ίζσο λα πξνβιέςνπκε επαθξηβψο, ελδέρεηαη λα επηθέξεη 
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ζεκαληηθέο θνηλσληθέο επηπηψζεηο ζηηο θνηλσλίεο πνπ πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν απφ απηή 

ηελ θξίζε. ε θάζε πεξίπησζε νη ξαγδαίεο νηθνλνκηθέο αιιαγέο ζπλδένληαη κε δεηήκαηα 

βησζηκφηεηαο ησλ θξαηψλ πξφλνηαο. Δλδέρεηαη κάιηζηα απηέο νη αιιαγέο λα έρνπλ 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζε κηα ζεηξά απφ ηνκείο φπσο ζηελ παξαηεηακέλε θαη απμαλφκελε 

αλεξγία εηδηθά ζε επάισηα ζηξψκαηα ηνπ πιεζπζκνχ (ιφγνπ ράξε ησλ λέσλ).  

 

 

2. Κνηλσληθή Πνιηηηθή – Θεσξεηηθό πιαίζην – Μνληέια Κξάηνπο 

Πξόλνηαο ζηελ Δπξώπε 

 

Δίλαη γεληθά παξαδεθηφ φηη ν βαζηθφο ζθνπφο ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο δελ απνζθνπεί 

ζηελ αλαπιήξσζε ή ζηελ άκεζε αλαδηαλνκή ησλ εηζνδεκάησλ, αιιά ζηε δηαζθάιηζε 

θάζε αλζξψπνπ απφ θαηαζηάζεηο βηνπνξηζηηθήο αδπλακίαο, έλδεηαο θαη θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ, νη νπνίεο πξνζβάιινπλ επζέσο ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα θαη ηε 

δπλαηφηεηα ηνπ αηφκνπ λα ζπκκεηέρεη ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή. Ο φξνο 

θνηλσληθφ θξάηνο εθθξάδεη κηα ζπγθεθξηκέλε ζπληαγκαηηθή, λνκνζεηηθή θαη δηνηθεηηθή 

– νξγαλσηηθή ηππνπνίεζε ησλ παξνρηθψλ θαη ξπζκηζηηθψλ κεραληζκψλ ηνπ θξάηνπο. 

Καηά ηνλ αθειιαξφπνπιν (1993, ζ. 445) ην ζχγρξνλν θνηλσληθφ θξάηνο ζηεξίδεηαη ζε 

ηξεηο ιεηηνπξγηθέο θαη αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο: Σελ εληαία θεληξηθή εμνπζία, έλα 

θεληξηθφ δεκνζηνλνκηθφ κεραληζκφ ζπγθέληξσζεο θαη αλαθαηαλνκήο πφξσλ θαη ηελ 

εληαία αγνξά εξγαζίαο. Απηέο νη πξνυπνζέζεηο επηηξέπνπλ ζηα ζχγρξνλα θξάηε λα 

παξεκβαίλνπλ θαη λα ξπζκίδνπλ θνηλσληθέο δηεξγαζίεο θαη ζηξεβιψζεηο ηεο αγνξάο πξνο 

φθεινο ησλ αζζελέζηεξσλ ζηξσκάησλ αλαδηαλέκνληαο εηζνδήκαηα θαη θνηλσληθνχο 

πφξνπο. ηα θαπηηαιηζηηθά θξάηε ην θξάηνο πξφλνηαο , κέζσ ηεο θνηλσληθήο δηνίθεζεο 

θαη ηνπ ζπζηήκαηνο παξνρψλ,  ζηνρεχεη ζηελ άκβιπλζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ θαη 

ηε ζπζηεκαηηθή θάιπςε θνηλσληθψλ θηλδχλσλ θαη αλαγθψλ ησλ επάισησλ θνηλσληθψλ 

νκάδσλ. Απηφ γίλεηαη γηα λα εμππεξεηεζεί κηα βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο, πνπ 

πεξηιακβάλεη κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ζθνπψλ ηνπ, ηελ αξρή ηεο θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο. Γηα απηφ θαη ζχκθσλα κε ηε Κελζηαλή ινγηθή, ζηελ νπνία θαίλεηαη λα 

επηζηξέθνπλ πνιιέο δπηηθέο θπβεξλήζεηο κεηά απφ ην λενθηιειεχζεξν πείξακα ησλ 

δεθαεηηψλ ηνπ 80 θαη ηνπ 90, ην θξάηνο παξεκβαίλεη ζηνλ νηθνλνκηθφ ρψξν πξνθεηκέλνπ 
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λα αλαδηαλείκεη ζηνπο πνιίηεο έλα κεξίδην ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο θαη λα εγγπεζεί έλα 

ειάρηζην επίπεδν αμηνπξεπψλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο.  

Σν θξάηνο πξφλνηαο επνκέλσο παξεκβαίλεη ζηελ νηθνλνκία κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο 

απαζρφιεζεο κε ηε δηαζθάιηζε βαζηθψλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ (εθπαίδεπζε, 

θνηλσληθή αζθάιηζε, πγεηνλνκηθή πξνζηαζία θ.α.) θαη ηελ θαηνρχξσζε ελφο θνηλσληθνχ 

δηθηχνπ αζθάιεηαο κέζσ ηεο εγγχεζεο ελφο ειάρηζηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ. Ωζηφζν 

νθείινπκε λα ιάβνπκε ππφςε πσο έλεθα ησλ δηαθνξεηηθψλ ηζηνξηθψλ, πνιηηηζκηθψλ 

παξαδφζεσλ ζηελ Δπξψπε, ηεο αλνκνηνγέλεηαο ησλ αγνξψλ εξγαζίαο, ησλ δηαθνξεηηθψλ 

επηπέδσλ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη πνζνζηψλ αλεξγίαο ,  ζηηο Δπξσπατθέο ρψξεο 

δηακνξθψζεθαλ δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. 

χκθσλα κε ηε γλσζηή ηππνινγία ηνπ Costa Esping- Andersen (1990), ηα θξάηε 

πξφλνηαο δηαθξίλνληαη ζηα αθφινπζα ηξία κνληέια (ή ηδεαηνχο ηχπνπο γηα θάπνηνπο): α. 

Φηιειεχζεξν – αγγινζαμνληθφ (liberal) β. πληεξεηηθφ – Κνξπνξαηηζηηθφ (conservative 

– corporatist) θαη ην γ. νζηαιδεκνθξαηηθφ (social democratic). Γηα ηνλ Esping- 

Andersen (1990) ηα θξάηε πξφλνηαο δελ είλαη απιψο κεραληζκνί πνπ παξεκβαίλνπλ ζηελ 

αληζφηεηα.  Σα ίδηα απνηεινχλ έλα ζηξσκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα αλάινγα κε ην βαζκφ 

ζηνλ νπνίν απηά εμαξηψληαη ή είλαη αλεμάξηεηα απφ ηελ αγνξά.  Έηζη γηα παξάδεηγκα ην 

θηιειεχζεξν κνληέιν ραξαθηεξίδεηαη  απφ ηε ιηγφηεξε δπλαηή παξέκβαζή ηνπ ζηελ 

αγνξά, απφ ην ρακειφ επίπεδν ησλ παξνρψλ θαη απφ ηελ επηιεθηηθή ζθφπεπζε ησλ 

θνηλσληθψλ παξνρψλ. Δπηπιένλ νδεγεί ζε ινγηθέο ηδησηηθήο αζθάιηζεο γηα ηνπο 

πινπζίνπο θαη ζε επηιεθηηθή αζθάιηζε γηα ηνπο θησρφηεξνπο. ην κνληέιν απηφ 

ππάγνληαη σο παξαδείγκαηα νη Η.Π.Α., ν Καλαδάο θαη ην Ηλσκέλν Βαζίιεην. Σν 

ζπληεξεηηθφ κνληέιν δελ επηθεληξψλεηαη ζηελ απνδνηηθφηεηα ηεο αγνξάο θαη ηελ 

εκπνξεπκαηνπνίεζε, φπσο ην θηιειεχζεξν κνληέιν, αιιά απνζθνπεί ζηε δηαηήξεζε ησλ 

δηαθνξψλ ησλ θνηλσληθψλ status ρσξίο λα ελζαξξχλεη ηδηαίηεξα ηελ αλαδηαλνκή. 

Παξαδείγκαηα ηνπ κνληέινπ απηνχ απνηεινχλ ε Γεξκαλία, ε Γαιιία, ε Ιηαιία θαη ε 

Απζηξία. Σέινο ζην ζνζηαιδεκνθξαηηθφ κνληέιν, ην θξάηνο εγγπάηαη ηελ θαζνιηθή 

θάιπςε ε νπνία επεθηείλεηαη θαη ζηα κεζαία θνηλσληθά ζηξψκαηα, δεκηνπξγψληαο 

αληίζηνηρα δηθαηψκαηα ζπλπθαζκέλα κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε. Χαξαθηεξίδεηαη ελ 

πνιινίο απφ ηελ απν- εκπνξεπκαηνπνίεζε. Σν κνληέιν απηφ βξίζθεη εθαξκνγή ζηηο 



 5 

ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο θπξίσο. Ο Leibfried (2001) πξφζζεζε κηα ηέηαξηε νκάδα θξαηψλ 

ζε απηή ηελ ηππνινγία ηελ νπνία ραξαθηήξηζε «Latin Rim». Βαζηθφ ηεο ραξαθηεξηζηηθφ 

είλαη ην αδχλακν θξάηνο πξφλνηαο ην νπνίν πξνζθέξεη κφλν ηηο ππνιεηκκαηηθνχ 

ραξαθηήξα παξνρέο θαη ππεξεζίεο πξνο ηνπο πνιίηεο ηνπ πνπ ζπκπιεξψλνληαη απφ 

αλεπίζεκε θξνληίδα είηε απφ ηελ νηθνγέλεηα είηε απφ άηππα δίθηπα φπσο είλαη ν 

εζεινληηθφο ή θηιαλζξσπηθφο ηνκέαο (ηαζηλνπνχινπ, 1993). 

Σηο ηειεπηαίεο ηξεηο ηνπιάρηζηνλ δεθαεηίεο ε παγθνζκηνπνίεζε θαη  ε λενθηιειεχζεξε 

άπνςε γηα ηελ απηνξξχζκηζε ηεο αγνξάο - φπνπ ην θνηλσληθφ θξάηνο εθιακβάλεηαη σο 

αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο ζην επίπεδν ηνπ δηεζλνχο αληαγσληζκνχ - σζνχλ φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ηηο ρψξεο λα απνπνηεζνχλ θνηλσληθέο θαηαθηήζεηο κηζνχ ζρεδφλ αηψλα,  

δεκηνπξγψληαο παξάιιεια ζπλζήθεο επηζθαινχο δηαβίσζεο ησλ αζζελέζηεξσλ 

ζηξσκάησλ. Όια απηά πιήηηνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ην ηδεψδεο ηεο θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο. Πεξαηηέξσ ε λενθηιειεχζεξε ινγηθή  - φπσο απηή εθθξάζηεθε θαηά ηε 

δεθαεηία ηνπ 1980 -  πξνρψξεζε έλα βήκα αθφκα επηρεηξψληαο ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε 

πιείζησλ πηπρψλ ηεο θνηλσληθήο δξαζηεξηφηεηαο, κεηαμχ δε απηψλ θαη ηνπ θξάηνπο 

πξφλνηαο. ε απηή ηε ινγηθή γηα παξάδεηγκα ππήξμε έλα θχκα ηδησηηθνπνηήζεσλ ζην 

ηνκέα ηεο πγείαο, ηεο εθπαίδεπζεο, ησλ ζπγθνηλσληψλ κέρξη θαη ησλ ζσθξνληζηηθψλ 

ηδξπκάησλ ζε πνιιέο ρψξεο δηεζλψο. Παξφια απηά ηα ζπζηήκαηα ηεο Γπηηθήο θαη 

Βφξεηαο Δπξψπεο δηαηήξεζαλ έλα ζρεηηθά ςειφ επίπεδν θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ζε 

αληίζεζε κε ηα θξάηε ηεο Νφηηαο θαη Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο πνπ βίσζαλ κηα κεξηθή 

επηδείλσζε ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο (Orenstein, 2008).  Γελ είλαη ιίγνη 

βέβαηα πνπ πξνβιέπνπλ έλα ζηαδηαθφ εθθπιηζκφ ησλ ζνζηαιδεκνθξαηηθψλ ζπζηεκάησλ 

πξνο ην θηιειεχζεξν κνληέιν θάησ απφ ηελ πίεζε ηεο αγνξάο θάηη φκσο πνπ 

απνξξίπηεηαη απφ άιινπο (ιφγνπ ράξε ν Pontusson, 2005) πνπ βιέπνπλ λα πθίζηαληαη 

ηζρπξέο αληηζηάζεηο απφ ηα δνκηθά θαη θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρσξψλ πνπ 

αθνινπζνχλ απηά ηα κνληέια. 
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2.1 Σηάζεηο πνιηηώλ έλαληη ηνπ θξάηνπο πξόλνηαο ζε κηα κεηαβαιιόκελε 

Δπξώπε 

 

Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην ε γλψζε ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ αληηιήςεσλ ησλ Δπξσπαίσλ 

πνιηηψλ γηα ηα ζέκαηα ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο γίλεηαη ηδηαίηεξα επίθαηξε. Οη πνιηηηθέο 

πξφλνηαο κπνξεί λα ζπγθεθξηκελνπνηεζνχλ ζε εθείλεο ηηο πνιηηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ πγεία, ηελ αλεξγία, ηελ νηθνλνκηθή δπζπξαγία θαη ηελ ηξίηε ειηθία. Οη πνιηηηθέο 

πξφλνηαο κπνξνχλ λα εηδσζνχλ σο ην κέζν κε ην νπνίν ε θνηλσλία αληηκεησπίδεη ηηο 

επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο πνπ ρξεηάδνληαη θξνληίδα.  Οη πνιιέο θνηλσληθέο αιιαγέο 

ζηελ Δπξψπε δεκηνπξγνχλ λέεο ζπλζήθεο γηα άζθεζε θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Σέηνηεο 

ζπλζήθεο είλαη ε απμαλφκελε αλνκνηνκνξθία ζηε ζχλζεζε ησλ επξσπατθψλ ιαψλ, ε 

απμαλφκελε αλνκνηνκνξθία ζην βηνινγηθφ θχθιν δσήο ησλ αλζξψπσλ, νη λένη ζεζκνί 

δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη άζθεζεο πνιηηηθήο θαη νη λέεο κνξθέο θξαηηθψλ παξεκβάζεσλ 

γηα ζπκθηιίσζε ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ρψξνπ. ε φιε ηελ Δπξψπε ππάξρνπλ 

απμαλφκελεο αλεζπρίεο γηα ηε βησζηκφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ πξφλνηαο ιφγσ 

αληηθεηκεληθψλ δεκνγξαθηθψλ αιιαγψλ (γήξαλζε πιεζπζκνχ, κείσζε ησλ γελλήζεσλ) 

θαη ηνπ δηεζλνχο νηθνλνκηθνχ αληαγσληζκνχ. Έηζη νη απφςεηο ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ νη 

νπνίνη είλαη θαη νη ρξεκαηνδφηεο ησλ ζπζηεκάησλ πξφλνηαο αιιά θαη νη επσθεινχκελνη 

απνθηνχλ ηδηαίηεξε πνιηηηθή ζεκαζία. Σηο απφςεηο ησλ Δπξσπαίσλ πνιηηψλ ζα ηηο 

εμεηάζνπκε κέζα απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο Δπξσπατθήο Κνηλσληθήο Έξεπλαο (European 

Social Survey) ε νπνία ζηνλ ηέηαξην ηεο γχξν (2008) είρε σο κηα βαζηθή ζεκαηηθή ηεο 

ηηο ζηάζεηο ησλ Δπξσπαίσλ πνιηηψλ ζε ζέκαηα Κξάηνπο Πξφλνηαο. Θα πξέπεη βεβαίσο 

λα ζεκεησζεί φηη νη απφςεηο θαηαγξάθεθαλ ζηελ πεξίνδν πξηλ ηελ επηδείλσζε ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο ε νπνία πνιχ πηζαλφλ λα επεξέαζε ηηο  ζηάζεηο ησλ 

πνιηηψλ ζε κηα ζεηξά απφ δεηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηηο ζπλζήθεο ηεο θνηλσληθήο ηνπο 

δσήο.  

 

 

3. Η Δπξσπατθή Κνηλσληθή Έξεπλα 
 

Η Δπξσπατθή Κνηλσληθή Έξεπλα (European Social Survey) είλαη κηα παλεπξσπατθή 

έξεπλα ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ ζήκεξα 30 πεξίπνπ ρψξεο θαη απνηειεί ην θνξπθαίν 

εξεπλεηηθφ πξφγξακκα ζην πεδίν ηεο πγθξηηηθήο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη 
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Κνηλσληνινγίαο ζηνλ επξσπατθφ αιιά θαη ην δηεζλή ρψξν. Η έξεπλα απηή εληάρζεθε 

ζηηο πξνηεξαηφηεηεο πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηα 

Πξνγξάκκαηα Πιαηζίνπ (Framework Programme), απφ ην Δπξσπατθφ Ίδξπκα 

Δπηζηεκψλ (European Science Foundation) θαη απφ εζληθνχο θνξείο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

θξαηψλ. Πξφθεηηαη γηα έξεπλα ζπγθξηηηθή, κε δεζκεπηηθνχο θαλφλεο πςειψλ 

πξνδηαγξαθψλ γηα φιεο ηηο ρψξεο πνπ θαηαγξάθεη, κεηαμχ άιισλ, ηελ ηδενγξαθία ηεο  

θνηλσληθήο θνπιηνχξαο (Γνπιηάκνο θαη Βξπσλίδεο, 2010). Γηεμάγεηαη θάζε δπν ρξφληα 

κε θνηλφ εξσηεκαηνιφγην θαη ζε απζηεξά ηπραίν δείγκα πιεζπζκνχ. πγθεθξηκέλα ε 

Δπξσπατθή Κνηλσληθή Έξεπλα  θαηαγξάθεη θαη εξκελεχεη ηελ αιιαγή ή ηε ζπλέρεηα 

ζηηο ζηάζεηο, ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηηο αμίεο ησλ Δπξσπαίσλ πνιηηψλ ζε ζέκαηα φπσο 

είλαη: ε ζρέζε ηνπ πνιίηε κε ηα ΜΜΔ, ε εκπηζηνζχλε ζηελ θνηλσλία θαη ζε δηάθνξνπο 

δεκφζηνπο ζεζκνχο, νη θνηλσληθν-πνιηηηθνί πξνζαλαηνιηζκνί, ε ζρέζε κε ηελ πνιηηηθή, 

ηνπο πνιηηηθνχο θαη ηα θφκκαηα, δεηήκαηα δηαθπβέξλεζεο, ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο, ε 

εζληθή θαη ζξεζθεπηηθή ηαπηφηεηα, ε ζηάζε απέλαληη ζηνπο μέλνπο θαη ηνπο κεηαλάζηεο, 

ε αλεξγία, ε θηψρεηα θ.ά. Πέξα απφ ηελ παξαθνινχζεζε ζηαζεξψλ ζεκαηηθψλ, φπσο νη 

πην πάλσ, αλά δχν ρξφληα έρνπκε θαη ηελ εηζαγσγή θπιηφκελσλ ζεκαηηθψλ (rotating 

modules) ζε δεηήκαηα πνπ ζεσξνχληαη επίθαηξα γηα ηελ εθάζηνηε ρξνληθή ζηηγκή έλα 

ζηνηρείν πνπ θάλεη ηελ έξεπλα απηή αθφκα πην αλαγθαία θαη ελδηαθέξνπζα φρη κφλν γηα 

αθαδεκατθνχο εξεπλεηέο αιιά θαη γηα θνξείο άζθεζεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Ο πξψηνο 

γχξνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2002 θαη είρε σο θπιηφκελεο ζεκαηηθέο 

ηελ πνιηηφηεηα (citizenship) θαη ηε ζπκκεηνρή ζε δεκνθξαηηθέο δηεξγαζίεο θαη ηε 

κεηαλάζηεπζε. Ο δεχηεξνο γχξνο πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2004 θαη είρε σο επίθεληξν ησλ 

θπιηφκελσλ ζεκαηηθψλ ηελ νηθνγέλεηα, ηελ εξγαζία θαη ηελ θνηλσληθή επεκεξία θαζψο 

θαη ζέκαηα πγείαο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. Ο ηξίηνο γχξνο πξαγκαηνπνηήζεθε ην 

2006 θαη είρε σο θπιηφκελεο ζεκαηηθέο ηεο δεηήκαηα πξνζσπηθήο θαη θνηλσληθήο 

επεκεξίαο θαζψο θαη ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ ηεο 

πξνζσπηθήο δσήο. Ο ηέηαξηνο γχξνο πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2008 κε θπιηφκελεο 

ζεκαηηθέο ηηο ειηθηαθέο δηαθξίζεηο θαη ηηο ζηάζεηο ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ ζε δεηήκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαλ κε ην Κξάηνο Πξφλνηαο. Σέινο, ζηνλ ηειεπηαίν γχξν (2010) νη 

θπιηφκελεο ζεκαηηθέο αλαθέξνληαη ζηηο ζηάζεηο ησλ πνιηηψλ απέλαληη ζηνπο ζεζκνχο 

απνλνκήο δηθαηνζχλεο (αζηπλνκία, δηθαζηήξηα), ελψ επαλαιήθζεθε ε ζεκαηηθή ελφηεηα 
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ηνπ δεπηέξνπ γχξνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ νηθνγέλεηα, ηελ εξγαζία, ηελ θνηλσληθή 

επεκεξία θαη ζηνλ ηξφπν πνπ απηά έρνπλ επεξεαζηεί απφ ηελ ηειεπηαία παγθφζκηα 

νηθνλνκηθή θξίζε.  

Αλάκεζα ζηα πνιιά πιενλεθηήκαηα πνπ ε Δπξσπατθή Κνηλσληθή Έξεπλα  πξνζθέξεη 

ζηνπο θνηλσληθνχο θαη πνιηηηθνχο επηζηήκνλεο αιιά θαη επηζηήκνλεο πνιιψλ άιισλ 

εηδηθνηήησλ,  κπνξνχκε λα μερσξίζνπκε ηα αθφινπζα ηέζζεξα: Πξψηνλ, επηηξέπεη ηε 

δηαρξνληθή παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ θαη δηαδηθαζηψλ. 

Γεχηεξνλ, απνηειεί κηα κνλαδηθή πεγή πιεξνθφξεζεο γηα ηνπο θνξείο άζθεζεο 

πνιηηηθήο (π.ρ. Δπξσπατθή Δπηηξνπή) ζρεηηθά κε ην πιαίζην θαη ηηο παξακέηξνπο 

εηζαγσγήο πνιηηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ αιιαγψλ θαη θαηλνηνκηψλ ζε 

παλεπξσπατθφ επίπεδν. Έλα ηξίην πιενλέθηεκα ηεο Δπξσπατθήο Κνηλσληθήο Έξεπλαο  

είλαη ην γεγνλφο φηη επηηξέπεη ζπγθξίζεηο αλάκεζα ζε επξσπατθνχο ιανχο. Η ζπγθξηηηθή 

παξνπζίαζε παξνκνίσλ θνηλσληθψλ δεηεκάησλ ζε δηαθνξεηηθνχο επξσπατθνχο ιανχο 

απνηειεί κηα πνιχ ζεκαληηθή παξάκεηξν ηεο κειέηεο ησλ θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ δηαζηάζεσλ ηεο ζχγρξνλεο Δπξψπεο. Σέινο, ε Δπξσπατθή Κνηλσληθή 

Έξεπλα δίδεη ηε δπλαηφηεηα γηα ζπγθξίζεηο αλάκεζα ζε θνηλσληθά θαηλφκελα γηα ηελ 

εχξεζε αηηησδψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ηνπο, θάηη ην νπνίν απνηειεί γηα πνιινχο 

θνηλσληθνχο επηζηήκνλεο ην βαζηθφηεξν ιφγν γηα πξαγκαηνπνίεζε ηέηνησλ εξεπλψλ.  

 

ηελ παξνχζα εηζήγεζε ζα επηθεληξσζνχκε κφλν ζηα απνηειέζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηηο ζηάζεηο ησλ Δπξσπαίσλ πνιηηψλ ζε δεηήκαηα θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη ζα 

επηρεηξήζνπκε κηα ζπγθξηηηθή παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ρσξψλ ηεο ΝΑ 

Δπξψπεο κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ρσξψλ ηεο Γπηηθήο θαη Βφξεηαο Δπξψπεο 

εληνπίδνληαο νκνηφηεηεο αιιά θπξίσο δηαθνξέο. 
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4. Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ 
 

 

Οη Δπξσπαίνη πνιίηεο θιήζεθαλ λα αμηνινγήζνπλ ηέζζεξηο πηπρέο πνπ ζπλδένληαη κε ην 

θνηλσληθφ θξάηνο. Απηέο είλαη πηπρέο πνπ ζπλδένληαη κε επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο 

θαη νκάδεο πνπ ρξήδνπλ ππνζηήξημεο απφ ην πιέγκα πξνζηαζίαο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο 

φπσο είλαη νη ζπληαμηνχρνη, νη άλεξγνη θαη νη γνλείο κε κηθξά παηδηά. 

 

4.1 Αμηνιόγεζε βηνηηθνύ επηπέδνπ ζπληαμηνύρσλ θαη αλέξγσλ 

ηελ έξεπλα νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ πξψηα λα αμηνινγήζνπλ ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ 

ζπληαμηνχρσλ θαη ησλ αλέξγσλ ζε κηα θιίκαθα φπνπ ην 0 ζήκαηλε πνιχ ρακειφ επίπεδν 

θαη 10 πνιχ ςειφ επίπεδν. Οη ρψξεο ηεο ΝΑ Δπξψπεο Βνπιγαξία, Διιάδα, Σνπξθία (κε 

εμαίξεζε ηελ Κχπξν) γεληθά αμηνινγνχλ σο πνιχ ρακειφ ην βηνηηθφ επίπεδν απηψλ ησλ 

δχν νκάδσλ. Σηο ζεηηθφηεξεο αμηνινγήζεηο γηα ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ ζπληαμηνχρσλ 

δίδνπλ νη πνιίηεο ηεο Ννξβεγίαο, Διβεηίαο θαη Οιιαλδίαο ελψ γηα ην βηνηηθφ επίπεδν 

ησλ αλέξγσλ πνιχ πςειέο αμηνινγήζεηο δίδνπλ θπξίσο νη πνιίηεο ησλ θαλδηλαβηθψλ 

ρψξσλ. ε φηη αθνξά ηελ Διιάδα ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη απηέο νη ρακειέο 

αμηνινγήζεηο έγηλαλ ην 2008 θαη κπνξνχκε κε αζθάιεηα λα ππνζέζνπκε φηη ζήκεξα 

(2011) ελ κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ δηέξρεηαη ε ρψξα πνιχ πηζαλφλ λα βξίζθεηαη 

πνιχ πην θάησ απφ ηα επίπεδα ηνπ 2.79 θαη 2.34. Γεληθά αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην 

επίπεδν ησλ ζπληαμηνχρσλ αμηνινγείηε ζεηηθφηεξα απφ απηφ ησλ αλέξγσλ. 

 

Γηάγξακκα 1: Αμηνιόγεζε βηνηηθνύ επηπέδνπ ζπληαμηνύρσλ θαη αλέξγσλ 
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4.2 Αμηνιόγεζε παξνρήο πξνζηηώλ νηθνλνκηθά ππεξεζηώλ παηδηθήο θξνληίδαο γηα 

εξγαδόκελνπο γνλείο θαη επθαηξηώλ ζηνπο λένπο γηα εύξεζε εξγαζία πιήξνπο 

απαζρόιεζεο 

 

Παξφκνηεο αμηνινγήζεηο έγηλαλ γηα ην επίπεδν παξνρήο πξνζηηψλ νηθνλνκηθά ππεξεζηψλ 

παηδηθήο θξνληίδαο γηα εξγαδφκελνπο γνλείο φπσο επίζεο θαη γηα ηηο επθαηξίεο πνπ 

δίδνληαη ζηνπο λένπο γηα εχξεζε εξγαζίαο πιήξνπο απαζρφιεζεο. Οη κεηξήζεηο έγηλαλ 

θαη πάιη ζε κηα θιίκαθα φπνπ ην 0 ζήκαηλε πνιχ ρακειφ επίπεδν θαη 10 πνιχ ςειφ 

επίπεδν. Καη πάιη βιέπνπκε ηνπο πνιίηεο ησλ ρσξψλ ηεο ΝΑ Δπξψπεο, κε εμαίξεζε ηελ 

Κχπξν, λα αμηνινγνχλ ελ θαηάζηαζε ζηε ρψξα ηνπο κε ρακειφηεξε βαζκνινγία απφ 

άιιεο επξσπατθέο ρψξεο θαη ζηα δχν απηά δεηήκαηα. Απφ ηελ άιιε παξαηεξνχκε φηη νη 

πνιίηεο απφ ρψξεο ηεο Βνξείνπ Δπξψπεο (θπξίσο ηηο θαλδηλαβηθέο) δίδνπλ πνιχ ζεηηθέο 

αμηνινγήζεηο γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηηο ρψξεο ηνπο. ηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε θαη πάιη ην γεγνλφο φηη νη ελ ιφγσ αμηνινγήζεηο 

έγηλαλ πξηλ ηελ επηδείλσζε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο πνπ πηζαλφλ λα έρεη επεξεάζεη 

πξνο ην αξλεηηθφηεξν ηηο εθηηκήζεηο. Γελ είλαη ιίγνη πάλησο νη ζρνιηαζηέο πνπ ζπλδένπλ 

ην επίπεδν παξερφκελσλ ππεξεζηψλ (θεξ` εηπείλ ηεο θξνληίδαο παηδηψλ) κε δχν  

δεηήκαηα: πξψηνλ απηφ ηεο ππνγελλεηηθφηεηαο (ηεο απφθαζεο δειαδή ησλ λέσλ λα κελ 

απνθηνχλ παηδηά ή λα απνθηνχλ 1 ή ην πνιχ 2 παηδηά) θαη δεχηεξνλ κε δεηήκαηα 

ηζφηεηαο θχισλ φηαλ ε θξνληίδα ησλ παηδηψλ ζε αλεπαξθή ζπζηήκαηα πέθηεη 

δπζαλάινγα ζηνπο ψκνπο ησλ εξγαδνκέλσλ κεηέξσλ.  

 

ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη επίζεο λα εξκελεπηνχλ νη ζεηηθέο αμηνινγήζεηο ησλ 

πνιηηψλ ηεο Κχπξνπ γηα απηά ηα ζέκαηα κηαο θαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ζε απηφ ηνλ 

ηνκέα αληηθεηκεληθά δελ είλαη ζπγθξίζηκεο απηψλ ησλ Βνξείσλ θπξίσο ρσξψλ. Γχν είλαη 

νη πηζαλνί ιφγνη πνπ ελδερνκέλσο εμεγνχλ απηέο ηηο απφςεηο ησλ Κππξίσλ. Πξψην, ην 

κηθξφ κέγεζνο ηεο ρψξαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ζρεηηθά ηζρπξφ θνηλσληθφ ηζηφ πνπ 

ζηεξίδεηαη ζην ζεζκφ ηεο νηθνγέλεηαο ν νπνίνο δεκηνπξγεί έλα πιέγκα άηππεο 

πξνζηαζίαο θαη ζηήξημεο λέσλ δεπγαξηψλ θαη δεχηεξν ε ζρεηηθή νηθνλνκηθή επξσζηία 

πνπ ππήξρε ζηε ρψξα ηελ πεξίνδν δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο. 
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Γηάγξακκα 2: Αμηνιόγεζε παξνρήο πξνζηηώλ νηθνλνκηθά ππεξεζηώλ παηδηθήο 

θξνληίδαο γηα εξγαδόκελνπο γνλείο θαη επθαηξηώλ ζηνπο λένπο γηα εύξεζε εξγαζία 

πιήξνπο απαζρόιεζεο 

 

 

4.3 Φνξνινγηθό ζύζηεκα θαη παξνρή ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο 

 

Σν πην πάλσ εχξεκα ζα πξέπεη αθφκα λα ζπλδπαζηεί κε δχν άιια ζηνηρεία, πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην θξάηνο πξφλνηαο. Σν πξψην ζηνηρείν αθνξά ζηελ αμηνιφγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο θαη ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ σο 

γλσζηφλ ζπλδένληαη άκεζα  κε ηελ παξνρή θνηλσληθψλ σθειεκάησλ θαη ππεξεζηψλ. Σν 

δεχηεξν ζηνηρείν ζπλδέεηαη κε ηελ ηζφλνκε παξνρή απηψλ ησλ ππεξεζηψλ πξνο φινπο 

ηνπο πνιίηεο. Σα απνηειέζκαηα θαη πάιη επηβεβαηψλνπλ ηελ πξνεγνχκελε εηθφλα. 

πγθεθξηκέλα, νη θάηνηθνη ηεο Βφξεηαο θαη Γπηηθήο Δπξψπεο θαίλεηαη φηη αμηνινγνχλ 

πνιχ πην ζεηηθά (απφ φ,ηη νη πνιίηεο ησλ ρσξψλ ηεο ΝΑ Δπξψπεο) ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα απηψλ ησλ ππεξεζηψλ.  
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Γηάγξακκα 3: Απνηειεζκαηηθόηεηα θνξνινγηθνύ ζπζηήκαηνο θαη παξνρήο 

ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο 

 

Έλα ζηνηρείν πνπ ακαπξψλεη ηελ εηθφλα ελφο ζπζηήκαηνο παξνρήο ππεξεζηψλ, θαη 

θπξίσο απηήλ ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, είλαη ε πξνλνκηαθή κεηαρείξηζε θάπνησλ αηφκσλ 

θαη γεληθφηεξα, ε κεξνιεπηηθή αληηκεηψπηζε ησλ πνιηηψλ. Απηφ ζα κπνξνχζε λα 

ραξαθηεξηζζεί εκκέζσο θαη σο ζηνηρείν δηαθζνξάο. Καη εδψ - φπσο απνηππψλεηαη ζην 

δηάγξακκα 4 - νη ρψξεο ηεο ΝΑ Δπξψπεο δελ δίδνπλ κηα ζεηηθή εηθφλα κέζα απφ ηηο 

απαληήζεηο ησλ πνιηηψλ ηνπο (θάηη πνπ παξεκπηπηφλησο επηβεβαηψλεηαη θαη απφ άιιεο 

έξεπλεο φπσο απηή ηνπ Δπξσβαξφκεηξνπ, Βξπσλίδεο, 2010)    

 

Γηάγξακκα 4: Αληηκεηώπηζε πνιηηώλ από ην θνξνινγηθό ζύζηεκα θαη ηηο ππεξεζίεο 

πγείαο 
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4.3 Χξεκαηνδόηεζε θξάηνπο πξόλνηαο 

ηελ ΔΚΔ ππήξρε ε δήισζε «Αλ ε θπβέξλεζε είρε λα επηιέμεη αλάκεζα ζηελ αχμεζε 

θφξσλ γηα πεξηζζφηεξεο δαπάλεο ζε θνηλσληθά σθειήκαηα θαη ππεξεζίεο ή ιηγφηεξεο 

δαπάλεο κε ιηγφηεξα θνηλσληθά σθειήκαηα θαη ππεξεζίεο» ζηελ νπνία θαινχληαλ λα 

ηνπνζεηεζνχλ νη εξσηψκελνη ζε κηα θιίκαθα απφ 1-10. Απηφ ην εξψηεκα επί ηεο νπζίαο 

πξνζπαζεί λα εληνπίζεη δχν αληίζεηεο πξνζεγγίζεηο ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ θξάηνπο 

πξφλνηαο. Απφ ηε κηα έρνπκε ηε ζπληεξεηηθή πξνζέγγηζε ζηελ νπνία ην θξάηνο 

πξφλνηαο εθιακβάλεηαη σο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο ζηνλ νηθνλνκηθφ αληαγσληζκφ. Γηα 

απηφ θαη  ζα πξέπεη λα ππάξρεη έλα θαζεζηψο ρακειήο θνξνινγίαο θαη άξα ην θξάηνο 

πξφλνηαο ζα πξέπεη λα ηπγράλεη κεησκέλεο ρξεκαηνδφηεζεο. Απφ ηελ άιιε ε 

ζνζηαιδεκνθξαηηθή πξνζέγγηζε ηνπνζεηεί ζην επίθεληξφ ηεο ηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ, 

ηελ θνηλσληθή αιιειεγγχε θαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή.  

 

Δπηβεβαηψλνληαο απηή ηε δηάθξηζε, παξαηεξνχκε πσο νη πνιίηεο ρψξσλ κε καθξά 

παξάδνζε ζε ηζρπξά ζνζηαιδεκνθξαηηθά κνληέια θξάηνπο πξφλνηαο (ινγνπράξε ζηηο 

θαλδηλαβηθέο ρψξεο), απαληνχλ φηη ζα πξνηηκνχζαλ λα απμεζεί ε θνξνινγία θαη 

παξάιιεια λα απμεζνχλ πεξαηηέξσ ηα θνηλσληθά σθειήκαηα θαη ππεξεζίεο. ηνλ 

αληίπνδα βξίζθνληαη ρψξεο κε πνιχ δηαθνξεηηθά δνκηθά ζπζηαηηθά φπσο είλαη  ε 

πεξίπησζε ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Βνπιγαξίαο ηεο Γαιιίαο θαη ηνπ Βειγίνπ.  Δίλαη βεβαίσο 

πνιχ πηζαλφλ νη ιφγνη πνπ βξίζθνληαη πίζσ απφ απηφ ην εχξεκα λα είλαη δηαθνξεηηθνί 

γηα θάζε ρψξα. Δλψ γηα παξάδεηγκα ζε ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο νη ιφγνη κπνξεί λα 

εληνπίδνληαη ζε ηδενινγηθά θαη νηθνλνκηθά γλσξίζκαηα, ζηηο ρψξεο ηεο ΝΑ Δπξψπεο νη 

παξάγνληεο απηνί ελδερνκέλσο λα ζρεηίδνληαη κε δεηήκαηα δηαθζνξάο θαη έιιεηςεο 

εκπηζηνζχλεο πξνο ην θξάηνο. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε νη πνιίηεο ηεο Κχπξνπ 

θαίλεηαη λα βξίζθνληαη καδί κε ηηο θαλδηλαβηθέο ρψξεο γηα ιφγνπο φκσο πνπ πηζαλφλ λα 

ζρεηίδνληαη κε ηε ζρεηηθή νηθνλνκηθή επκάξεηα ηεο ρψξαο εθείλε ηελ πεξίνδν (2008). 
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Γηάγξακκα 5: Χξεκαηνδόηεζε θξάηνπο πξόλνηαο 

 

 

4.4 Γηθαηνύρνη θνηλσληθώλ ππεξεζηώλ θαη θνηλσληθώλ σθειεκάησλ 

ε απηή ηελ ελφηεηα γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο δηθαηνχρνπο θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη 

θνηλσληθψλ σθειεκάησλ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ αλ 

ζπκθσλνχλ ή δηαθσλνχλ ζε κηα ζεηξά απφ δεηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην θαηά πφζν νη 

ππεξεζίεο θαη ηα θνηλσληθά σθειήκαηα απνδίδνληαη κε απνηειεζκαηηθφ  ζηνπο 

πξαγκαηηθνχο δηθαηνχρνπο ή αλ ππάξρεη αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ή/ θαη εμαπάηεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο. πγθεθξηκέλα ζηελ έξεπλα ππήξραλ αλάκεζα ζε άιιεο ππήξραλ θαη νη 

αθφινπζεο ηξεηο πξνηάζεηο:  

 Άηνκα κε ρακειά εηζνδήκαηα παίξλνπλ ιηγφηεξα σθειήκαηα απφ φζα λφκηκα 

δηθαηνχληαη  

 Πνιινί ιακβάλνπλ σθειήκαηα πνπ δελ δηθαηνχληαη  

 Δίλαη αλεπαξθή ηα θνηλσληθά σθειήκαηα γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ θφζκν πνπ 

πξαγκαηηθά ηα ρξεηάδεηαη 
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Γηάγξακκα 6: Άηνκα κε ρακειά εηζνδήκαηα παίξλνπλ ιηγόηεξα σθειήκαηα από όζα 

λόκηκα δηθαηνύληαη 

 

Όπσο θαίλεηαη απφ ην Γηάγξακκα 6 ε έληνλε αίζζεζε πνπ ππάξρεη ζηηο ρψξεο ηεο ΝΑ 

Δπξψπεο (καδί κε ηε Φηιαλδία!) είλαη φηη ηα άηνκα  κε ρακειά εηζνδήκαηα παίξλνπλ 

ιηγφηεξα σθειήκαηα απφ φζα λφκηκα δηθαηνχληαη, Αληίζεηα, νη πνιίηεο ρσξψλ φπσο  ε 

Οιιαλδία, ε Γαλία, ε Ννξβεγία θαη ε νπεδία δελ ζπκθσλνχλ κε απηή ηελ άπνςε. Καη 

απηφ πάλησο ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζζεί σο ζηνηρείν απνηειεζκαηηθφηεηαο ή 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πξνλνίαο λα θαιχςνπλ επάισηα θνηλσληθά 

ζηξψκαηα. 

 

Γηάγξακκα 7: Πνιινί ιακβάλνπλ σθειήκαηα πνπ δελ δηθαηνύληαη 
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Έλα δεχηεξν ζηνηρεηφ πνπ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζζεί θαη σο αληηθνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά αλαθέξεηαη ζην θαηά πφζν άηνκα ιακβάλνπλ σθειήκαηα πνπ δελ 

δηθαηνχληαη πηζαλφλ κε θαηαδνιίεπζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Σν δηάγξακκα 7 κηιά απφ κφλν 

ηνπ γηα ην πψο εθιακβάλνπλ απηή ηελ θαηάζηαζε νη πνιίηεο ησλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο.  

 

 

Γηάγξακκα 8: Δίλαη αλεπαξθή ηα θνηλσληθά σθειήκαηα γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ 

θόζκν πνπ πξαγκαηηθά ηα ρξεηάδεηαη 

 

 

Σέινο , ζε ζρέζε κε ην εξψηεκα θαηά πφζν είλαη αλεπαξθή ηα θνηλσληθά σθειήκαηα γηα 

λα βνεζήζνπλ ηνλ θφζκν πνπ πξαγκαηηθά ηα ρξεηάδεηαη, κπνξνχκε λα επηζεκάλνπκε έλα 

επηπξφζζεην ζηνηρείν ην νπνίν άιισζηε επηβεβαηψλεη ηελ πιεζψξα ησλ άιισλ 

επξεκάησλ πνπ ζπλεγνξνχλ γηα ηελ χπαξμε ελφο ράζκαηνο ζηα θξάηε πξφλνηαο ηεο ΝΑ 

θαη Βνξείνπ Δπξψπεο.  
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4. Σπδήηεζε - Σπκπεξάζκαηα 

 

Σα πην πάλσ απνηειέζκαηα, ζα πξέπεη ίζσο λα απνηειέζνπλ ζεκαληηθέο θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο δηακφξθσζεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο (policy making) θαηάιιειεο λα 

δηαθπιάηηεη θαη  λα εληζρχεη φια εθείλα ηα ζεζκηθά πιαίζηα πνπ ηελ παξέρνπλ,  ψζηε λα 

επηηεπρζεί ε ηζφλνκε αληηκεηψπηζε ησλ πνιηηψλ, ε απνηειεζκαηηθή εμππεξέηεζή ηνπο 

θαη θαηά ζπλέπεηα, ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο. Καηά ηελ πξνζπάζεηα 

πξαγκαηνπνίεζεο φισλ απηψλ ησλ ζηφρσλ, ν ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο, θαζίζηαηαη, κε 

βάζε ηε ζεηηθή, φπσο έρνπκε δεη, ζηάζε απέλαληη ζηελ θξαηηθή θνξνινγία, ακειεηέαο 

ζεκαζίαο. Πφζν κάιινλ, αλ εθηηκεζνχλ ζσζηά ηα δηάθνξα σθειήκαηα, ησλ νπνίσλ ζα 

ηχρεη ε  θνηλσλία, κέζα απφ κηα ηέηνηα δηαδηθαζία αλαζεψξεζεο θαη αλαδφκεζεο ησλ 

βαζηθψλ ζεζκψλ θαη ππεξεζηψλ ηεο. 

 

ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν ζηελ Δπξψπε ζπγθξνηήζεθε έλα εθηεηακέλν δίθηπν (ππν)-

δνκψλ παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ απνηέιεζε φ,ηη ελ πάζε πεξηπηψζεη απνθαινχκε 

θνηλσληθφ θξάηνο. Ωζηφζν ηα ηειεπηαία ρξφληα κε ηε δνκηθή θξίζε ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ  

ζπζηήκαηνο θαη ηε βαζηά χθεζε πνπ έρνπλ πεξηέιζεη νη πιείζηεο επξσπατθέο θνηλσλίεο, 

ην θνηλσληθφ θξάηνο - ζηελ επξχηεξε δηάζηαζή ηνπ - άξρηζε λα ζπξξηθλψλεηαη. ηε 

Γεξκαλία, θεξ` εηπείλ, ηνπ πην αλαπηπγκέλνπ θαη ζχγρξνλνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο, 

θαηαγξάθνληαη πνιηηηθέο κέζα απφ ‘ζηδεξνχο λφκνπο’ πνπ αλαηξέπνπλ θνηλσληθέο 

θαζψο θαη εξγαζηαθέο θαηαθηήζεηο δεθαεηηψλ. Σνχησλ δνζέλησλ, ζα ζεκεηψλακε πσο νη  

πεξηθνπέο ζε κηζζνχο θαη ζπληάμεηο θαη, ζπλάκα, ε έμαξζε ηεο αλεξγίαο, ηεο θηψρεηαο 

θαη ησλ αληζνηήησλ φπσο θαη ε απνξχζκηζε ηεο εξγαζίαο, ππνβαζκίδνπλ φρη κφλν ηελ 

πνηφηεηα δσήο αιιά θαη απνδνκνχλ ηφζν ηηο νινθιεξσκέλεο (ζε θεληξηθή θαη βφξεηα 

Δπξψπε) φζν θαη ηηο εκηηειείο ή ππνιεηκκαηηθέο  δνκέο (ζηε Ν. Δπξψπε) ηνπ θνηλσληθνχ 

θξάηνπο.  

 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ε νμχηαηε θξίζε, σο απφηνθνο θπξίαξρσλ λενθηιειεχζεξσλ 

πνιηηηθψλ,  απνκεηψλεη ηε ξπζκηζηηθή δπλαηφηεηα ηνπ θξάηνπο λα δηακνξθψλεη 

ζχκκεηξεο νηθνλνκηθέο, αλαπηπμηαθέο θαη θνηλσληθέο πνιηηηθέο.  Αλ θαη νη ζεκειηψδεηο 

αμίεο πάλσ ζηηο νπνίεο νηθνδνκήζεθε ην θνηλσληθφ θξάηνο ηπγράλνπλ απνδνρήο φπσο 
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άιισζηε απνηππψλνληαη ζηελ ΔΚΔ, ελ ηνχηνηο ε θνηλσληθή πνιηηηθή  βξίζθεηαη 

νπζηαζηηθά ζε έθιεηςε, ηδίσο ζε φ,ηη αθνξά ζηηο ρψξεο ηεο Ν.Α Δπξψπεο. ε θάζε 

πεξίπησζε, ην θνηλσληθφ θξάηνο -  σο ππνθείκελν ηεο θξίζεο - παξνπζηάδεηαη αδχλακν 

ζηελ  παξαγσγή θνηλσληθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ κε απνηέιεζκα αθελφο ηε κείσζε 

ησλ δεηθηψλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο αθεηέξνπ ηελ έμαξζε θαηλνκέλσλ θνηλσληθνχ 

ξαηζηζκνχ. Δίλαη γηα απηφ αθξηβψο ην ιφγν πνπ έλα ζεκαληηθφο αξηζκφο εξεπλεηψλ 

πηζηεχεη φηη ηα παζνγελή πξνβιήκαηα πνπ γελλά ην λενθηιειεχζεξν κνληέιν αλάπηπμεο 

πξνθαινχλ κηα νινέλα θαη πην κεγάιε απαίηεζε γηα κειέηεο θαη έξεπλεο θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο (Γνπιηάκνο θαη Θενράξνπο, 2005). Άιισζηε ην ελ ιφγσ κνληέιν 

λενθηιειεπζεξηζκνχ δελ επηηξέπεη κνξθέο θαη δνκέο  αληαπφθξηζεο ζην δηαθχβεπκα ηεο 

δηαηήξεζεο ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο νχηε βέβαηα θαη ηεο ππεξάζπηζεο ησλ θαηαθηήζεσλ 

ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο.  

 

Δλ θαηαθιείδη, ζα ιέγακε πσο ε ππεξάζπηζε ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο ππνδεηθλχεη, 

κεηαμχ άιισλ, θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηζρπξνπνίεζεο κεραληζκψλ θαη ζεζκψλ πνπ λα 

δηαζθαιίδνπλ ηελ εμάιεηςε αζχκκεηξσλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη ζπλζεθψλ σο πξνο ηε 

λνκή θαη αλαδηαλνκή ηνπ εζληθνχ πινχηνπ.  
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Πίλαθεο 

 

 Βηνηηθό επίπεδν 
ζπληαμηνύρσλ 

Βηνηηθό επίπεδν 
αλέξγσλ 

Παξνρή 
πξνζηηώλ 
νηθνλνκηθά 
ππεξεζηώλ 

παηδηθήο 
θξνληίδαο γηα 
εξγαδόκελνπο 

γνλείο 

Δπθαηξίεο λέσλ 
γηα εύξεζε 

εξγαζία πιήξνπο 
απαζρόιεζεο 

ΝΑ Εσρώπη 

Βοσλγαρία 1.51 1.33 4.15 3.03 

Τοσρκία 3.31 2.22 3.81 2.89 

Ελλάδα 2.79 2.34 4.21 3.13 

Κύπρος 5.03 4.54 6.27 5.50 

Σκανδιναβικές τώρες 

Δανία  5.39 5.09 5.45 7.08 

Φιλανδία 5.30 4.24 6.58 5.56 

Νορβηγία 5.80 4.97 6.12 6.53 

Σοσηδία 4.70 4.18 6.40 4.66 

Δ. Εσρώπη 

Βέλγιο 5.45 4.95 4.98 5.09 

Ολλανδία 6.26 5.12 5.51 6.10 

Ελβεηία 6.21 4.86 4.49 5.34 

Γερμανία 5.59 3.75 4.41 4.60 

Γαλλία 4.35 3.77 4.87 3.53 

Ηνωμένο Βαζίλειο 4.29 4.63 4.42 4.64 

Πίλαθαο 1: Μέζνη όξνη αμηνινγήζεσλ 
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 Απνηειεζκαηηθή 
παξνρή 

ηαηξνθαξκαθεπηηθήο 
πεξίζαιςεο 

Απνηειεζκαηηθόηεηα 
θνξνινγηθώλ 

αξρώλ 

ΝΑ Εσρώπη 

Βοσλγαρία 
3.61 4.09 

Τοσρκία 
5.15 5.02 

Ελλάδα 
4.40 3.76 

Κύπρος 
6.35 5.80 

Σκανδιναβικές τώρες 

Δανία  
6.11 5.87 

Φιλανδία 
6.78 6.76 

Νορβηγία 
5.45 5.51 

Σοσηδία 
6.16 5.85 

Δ. Εσρώπη 

Βέλγιο 
7.06 5.17 

Ολλανδία 
5.71 5.18 

Ελβεηία 
6.90 6.10 

Γερμανία 
5.20 5.19 

Γαλλία 
6.59 5.59 

Ηνωμένο 
Βαζίλειο 

5.97 4.72 

Πίλαθαο 2: Απνηειεζκαηηθόηεηα θνξνινγηθνύ ζπζηήκαηνο θαη παξνρήο 

ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο 
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 Γηαηξνί θαη 
λνζειεπηηθό 
πξνζσπηθό 

αληηκεησπίδνπλ κε 
επλντθό ηξόπν 

θάπνηνπο ή 
αληηκεησπίδνπλ 
όινπο ηζόηηκα 

Φνξνινγηθέο αξρέο 
αληηκεησπίδνπλ κε 

επλντθό ηξόπν 
θάπνηνπο ή 

αληηκεησπίδνπλ 
όινπο ηζόηηκα 

ΝΑ Εσρώπη 

Βοσλγαρία 
3.54 3.55 

Τοσρκία 
4.81 4.61 

Ελλάδα 
3.30 3.13 

Κύπρος 
5.15 5.83 

Σκανδιναβικές τώρες 

Δανία  
7.12 6.78 

Φιλανδία 
6.42 7.04 

Νορβηγία 
6.41 6.56 

Σοσηδία 
6.18 7.02 

Δ. Εσρώπη 

Βέλγιο 
6.42 5.23 

Ολλανδία 
6.57 6.65 

Ελβεηία 
5.37 4.45 

Γερμανία 
3.19 4.82 

Γαλλία 
6.51 5.00 

Ηνωμένο Βαζίλειο 
7.00 5.70 

Πίλαθαο 3: Αληηκεηώπηζε πνιηηώλ από ην θνξνινγηθό ζύζηεκα θαη ηηο ππεξεζίεο 

πγείαο 
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 Η θπβέξλεζε λα κεηώζεη ή λα 
απμήζεη ηνπο θόξνπο θαη 

ηαπηόρξνλα λα κεηώζεη ή λα 
απμήζεη ηα θνηλσληθά 

σθειήκαηα θαη ππεξεζίεο 
ΝΑ Εσρώπη 

Βοσλγαρία 
4.85 

Τοσρκία 
5.31 

Ελλάδα 
5.16 

Κύπρος 
5.72 

Σκανδιναβικές τώρες 

Δανία  
5.98 

Φιλανδία 
5.89 

Νορβηγία 
5.60 

Σοσηδία 
5.44 

Δ. Εσρώπη 

Βέλγιο 
5.06 

Ολλανδία 
5.28 

Ελβεηία 
5.11 

Γερμανία 
4.81 

Γαλλία 
5.04 

Ηνωμένο Βαζίλειο 
5.23 

 

Πίλαθαο 4: Η θπβέξλεζε λα κεηώζεη ή λα απμήζεη ηνπο θόξνπο θαη ηαπηόρξνλα λα 

κεηώζεη ή λα απμήζεη ηα θνηλσληθά σθειήκαηα θαη ππεξεζίεο 
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 Σπκθσλώ Απόιπηα/ 
Σπκθσλώ 

Γηαθσλώ/ Γηαθσλώ 
Απόιπηα 

ΝΑ Εσρώπη 

Βοσλγαρία 
67.7 12.8 

Τοσρκία 
84.4 4.7 

Ελλάδα 
62.6 12.4 

Κύπρος 
64.0 19.5 

Σκανδιναβικές τώρες 

Δανία 
25.1 34.6 

Φιλανδία 
65.4 11.7 

Νορβηγία 
24.3 33.5 

Σοσηδία 
22.6 33.1 

Δ. Εσρώπη 

Βέλγιο 
43.4 25.2 

Ολλανδία 
26.9 41.1 

Ελβεηία 
41.3 31.2 

Γερμανία 
48.0 21.8 

Γαλλία 
49.6 24.0 

Ηνωμένο Βαζίλειο 
52.1 21.2 

Πίλαθαο 5: Άηνκα κε ρακειά εηζνδήκαηα παίξλνπλ ιηγόηεξα σθειήκαηα από όζα 

λόκηκα δηθαηνύληαη 
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 Σπκθσλώ απόιπηα/ 

Σπκθσλώ 

Γηαθσλώ/ Γηαθσλώ 

απόιπηα 

ΝΑ Εσρώπη 

Βοσλγαρία 74.2 9.7 

Τοσρκία 85.1 4.0 

Ελλάδα 74.6 7.6 

Κύπρος 74.4 10.0 

Σκανδιναβικές τώρες 

Δανία 32.2 33.0 

Φιλανδία 46.2 23.9 

Νορβηγία 48.3 24.3 

Σοσηδία 50.6 23.4 

Δ Εσρώπη 

Βέλγιο 58.9 17.5 

Ολλανδία 50.5 24.2 

Ελβεηία 56.6 24.6 

Γερμανία 67.2 14.0 

Γαλλία 63.6 18.5 

Ηνωμένο Βαζίλειο 77.8 9.0 

 

Πίλαθαο 6: Πνιινί ιακβάλνπλ σθειήκαηα πνπ δελ δηθαηνύληαη 
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 Σπκθσλώ απόιπηα/ 

Σπκθσλώ 

Γηαθσλώ/ Γηαθσλώ 

απόιπηα 

ΝΑ Εσρώπη 

Βοσλγαρία 87.7 5.8 

Τοσρκία 86.9 3.6 

Ελλάδα 75.5 5.1 

Κύπρος 52.5 23.1 

Σκανδιναβικές τώρες 

Δανία 37.4 40.7 

Φιλανδία 61.5 17.9 

Νορβηγία 50.9 28.7 

Σοσηδία 32.9 38.7 

Δ Εσρώπη 

Βέλγιο 58.9 23.7 

Ολλανδία 33.6 48.7 

Ελβεηία 35.6 45.5 

Γερμανία 51.6 27.5 

Γαλλία 60.5 23.8 

Ηνωμένο Βαζίλειο 57.0 25.6 

 

Πίλαθαο 7: Δίλαη αλεπαξθή ηα θνηλσληθά σθειήκαηα γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ θόζκν 

πνπ πξαγκαηηθά ηα ρξεηάδεηαη 

 


