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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η κοινωνική πολιτική συνιστά ένα από τα πεδία στα οποία ανα
γνωρίζεται γενικά ότι πρέπει να γίνουν περισσότερο ή λιγότερο 
σημαντικές αλλαγές επειδή άλλαξαν οι γενικότερες συνθήκες στις 
οποίες ασκείται. Η κοινωνική πολιτική περιλαμβάνει την κοινωνι
κή ασφάλιση, την κοινωνική πρόνοια (προσωπικές κοινωνικές υ
πηρεσίες) και το υγειονομικό σύστημα. Στην Ελλάδα σημειώνονται 
κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 αλλεπάλληλες προσπά
θειες μεταρρύθμισης διαφόρων τμημάτων της κοινωνικής πολιτι
κής (του «κοινωνικού κράτους»). Ανάλογες προσπάθειες βρίσκο
νται σε εξέλιξη από καιρό σε ολόκληρη σχεδόν την Ευρώπη, προ- 
καλώντας σκληρές αντιπαραθέσεις.

Γεγονός είναι ότι η κοινωνική πολιτική αφορά πολλούς παίκτες 
και όχι μόνον όσους επωφελούνται παροχών πάσης φύσης. Η σχε
τική της σημασία στο σύνολο της οικονομίας είναι προφανής. Στην 
Ελλάδα 20,4% του ΑΕΠ πηγαίνει σε αυτή (στοιχεία για το 2001, βλ. 
Κοινωνικό Προϋπολογισμό έτους 2002, Υπ. Εργασίας & Κοιν. 
Ασφαλίσεων, Αθήνα, 2002). Αφορά συνταξιούχους, αποδέκτες υ
πηρεσιών πρόνοιας (οικογένειες, άτομα με ειδικές ανάγκες), άνερ
γους, εργαζόμενους σήμερα (που φορολογούνται) ή και νέους που 
δεν έχουν ακόμη εισέλθει στην αγορά εργασίας, διοικητικούς μη
χανισμούς ταμείων, χρηματοπιστωτικές αγορές, επιχειρήσεις δια-
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φορετικών επιδόσεων και μεγέθους. Και μόνο αυτή η ενδεικτική 
παράθεση των παικτών (και συμφερόντων) αρκεί για να αναδείξει 
τον εξόχως πολιτικό χαρακτήρα του ζητήματος.

Το όλο σύστημα βαρύνεται σήμερα με αβεβαιότητες. Σύμφωνα 
με πρόσφατη μελέτη της Επιτροπής Ε.Ε., η αναμενόμενη αύξηση 
μόνο των συντάξεων ως ποσοστό του ΑΕΠ από το 2015 και μετά 
προκαλεί ανησυχίες για την ικανότητα του συνταξιοδοτικού συ
στήματος να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του και να εξασφαλί
σει ανεκτά επίπεδα ζωής για τους συνταξιούχους (Commission/EPC, 
2001).' Άλλα τμήματα του κοινωνικού κράτους (ασφάλιση ανέρ
γων, πρόνοια) βαρύνονται επίσης με αβεβαιότητες και η γενική τά
ση είναι να αναμορφωθούν. Έτσι, βρισκόμαστε σε μια εποχή που 
το σύστημα δεν ανταποκρίνεται στο βασικό κοινωνικό αίτημα για 
σταθερότητα (και, πιθανόν, δεν εκπληρώνει τους σκοπούς του).

Σήμερα, λίγοι αμφισβητούν ότι ασκούνται πολλαπλές πιέσεις 
πάνω στο ιστορικά διαμορφωμένο κοινωνικό κράτος. Μια πηγή 
είναι, για παράδειγμα, η γήρανση του πληθυσμού η οποία θέτει ό
ρια στην ικανότητα και τωρινή πρακτική κοινωνικών παροχών, 
που απαιτούν υψηλότερους φόρους από εκείνους που οι κοινω
νίες είναι διατεθειμένες να πληρώσουν. Τα προβλήματα εντείνο- 
νται και από τη δομή των παροχών . Τέλος, η εξέλιξη της τεχνολο
γίας και των αγορών εργασίας υπέσκαψαν το έδαφος πάνω στο ο
ποίο αναπτύχθηκαν στο παρελθόν τα ρυθμιστικά συστήματα στις 
αγορές εργασίας, οι εξισωτικές μισθολογικές τάσεις και άλλα κοι
νωνικά προγράμματα (Καζάκος, 2000).

Στο κείμενο αυτό εξετάζουμε την ελληνική ακαδημαϊκή συζήτη
ση γύρω από ορισμένα κρίσιμα θέματα του κοινωνικού κράτους, 
όπως ο χαρακτήρας («ιδιαιτερότητα») του τωρινού συστήματος, η 
οικονομική βιωσιμότητα, ο ρόλος του κράτους και της αγοράς, οι 
επιπτώσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος. Ενδιαφέρουν πρω- 
τίστως οι πολιτικές πτυχές των προβλημάτων οι οποίες, πάντως, 
δύσκολα κατανοούνται πλήρως χωρίς τις οικονομικές (ποιες οι
κονομικές συνέπειες έχει ένα μέτρο πολιτικής ή μια ρύθμιση) και 
νομικές (ποιοι ακριβώς είναι οι τυπικοί κανόνες του παιγνιδιού). 
Επικεντρώνουμε την προσοχή σε μελέτες που περιέχουν έντονα

1. Σύμφωνα με τη μελέτη της Commission, οι δαπάνες για συντάξεις ως ποσο
στό του ΑΕΠ θα διαμορφωθούν στο 12,6% το 2010, 15,4% το 2020, 19,6% το 2030 
και 24,8% το 2050. Βλ., επιπλέον, και την έκθεση του δ NT για το ελληνικό συντα- 
ξιοδοτικό σύστημα (imf, 2002).
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στοιχεία πολιτικής ανάλυσης και, βέβαια, νέας πολιτικής οικο
νομίας.

Σημειώνουμε, όμως, εξ αρχής ότι στην ακαδημαϊκή συζήτηση πα- 
ρατηρείται συχνά ένας αντιπαραγωγικός εντέλει διαχωρισμός των 
νομικών δικαιωμάτων (της θεσμκής-νομικής πτυχής) τόσο από τις 
πολιτικές διεργασίες που οδήγησαν στην αναγνώρισή τους, όσο 
και από τις οικονομικές δυνατότητες της χώρας ή, σε αυστηρότερη 
γλώσσα, από τους οικονομικούς περιορισμούς. Μια υπόθεση που 
διατυπώνεται συχνά και συνήθως αναφέρεται στην κυριαρχία α
σαφών εννοιών στη σχετική συζήτηση, όπως δημόσιο συμφέρον 
κ.ά., είναι ότι ο φορμαλισμός αυτός συνδέεται με τη νομική παι
δεία πολλών μελετητών και την ανυπαρξία διεπιστημονικού δια
λόγου. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι πολλαπλασιάζο- 
νται οι προσπάθειες για ένα διεπιστημονικό διάλογο. Ενθαρρυντι
κό γεγονός προς αυτή την κατεύθυνση είναι η έκδοση συλλογικών 
τόμων για την κοινωνική πολιτική που δίδουν την ευκαιρία για 
διεπιστημονική προσέγγιση, πολλές φορές όμως, υπό την επίδραση 
της ιδεολογικής νοσταλγίας, εις βάρος της συνοχής και του σα
φούς θεωρητικού πλαισίου (βλ. χαρακτηριστικά τους συλλογικούς 
τόμους: Σακελλαρόπουλος, 1999' Γετίμης - Γράβαρης, 1993· Πε- 
τραλιάς - Ίδρυμα Σ. Καράγιωργα, 1991).

Έχει υποστηριχθεί ότι η ακαδημαϊκή συζήτηση εδώ (και αλλού) 
επικεντρώνεται μονόπλευρα σε ζητήματα συνταξιοδοτικής πολιτι
κής (Σωτηρόπουλος, 1999α, σ. 143 κ.ε.). Αυτός ο αναμφίβολα σο
βαρός περιορισμός της θεματικής του κοινωνικού κράτους δεν εί
ναι ωστόσο αδικαιολόγητος, αν σκεφθούμε ότι οι συνταξιούχοι εί
ναι σήμερα η μεγαλύτερη κοινωνική ομάδα στην Ελλάδα (ανέρχο
νται σε περίπου 2 εκατομμύρια) ενώ οι συντάξεις υπερβαίνουν το 
ήμισυ των κοινωνικών δαπανών, περιορίζοντας έτσι ασφυκτικά 
τα περιθώρια για άλλους τομείς κοινωνικής πολιτικής, π.χ. για 
την υποστήριξη νεοεισερχομένων στην αγορά, οικογενειών, κλπ. 
Πάντως το ανά χείρας κείμενο λαμβάνει υπ’ όψιν και τις σπουδαι
ότερες συνεισφορές σε τομείς όπως η κοινωνική πρόνοια.

Προτού προχωρήσουμε στη μελέτη των απόψεων σε επιλεγμένα 
θέματα, θεωρούμε σκόπιμο να σημειώσουμε ότι υπάρχουν μερικές 
χρήσιμες και περισσότερο ή λιγότερο απαιτητικές εισαγωγές ή γε
νικές μελέτες. Ξεχωρίζουμε από τις πλέον πρόσφατες τη μελέτη 
του Βουρλούμη (2002) για το κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα, του 
Νίκου Μούση (2002) και της Νικολακοπούλου-Στεφάνου (2002)
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για την ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική και του Αμίτση (2001) για 
το σύστημα κοινωνικών υπηρεσιών. Επίσης, η εξέταση διαφόρων 
πολιτικο-ιστορικών πτυχών της κοινωνικής πολιτικής αποτελεί α
ναγκαίο συμπλήρωμα της μελέτης των προνοιακών καθεστώτων, ι
κανό να αναδείξει τις ιδιαιτερότητες του κοινωνικού και πολιτι
κού περιβάλλοντος μίας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου και να 
υποβοηθήσει τη διαδικασία συγκρότησης θεωρητικών προτύπων 
για την ερμηνεία των προνοιακών καθεστώτων. Μελέτες που ε
στιάζουν σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους είναι αυτές των 
Σωτηρόπουλου (1999β) για την κοινωνική πολιτική της δικτατο
ρίας, του Διάκου (1993) για την εργασία και την κοινωνική πολιτι
κή στον Μεσοπόλεμο (βλ. και Μαυρέα, 1993 για την ίδια περίοδο) 
και του Βενιέρη για τη μεταπολεμική περίοδο (Venieris, 1996).

Τέλος, η μελέτη του Γιάννη Βούλγαρη (1994) περιλαμβάνει ένα 
πανόραμα των θεωριών, στις οποίες εδράζεται η συντηρητική και 
φιλελεύθερη κριτική του κοινωνικού κράτους και οι οποίες επηρέ
ασαν την ελληνική ακαδημαϊκή συζήτηση. Ιδιαίτερη θέση κατέχει η 
πολιτική-θεσμική οπτική του James Buchanan, σύμφωνα με την ο
ποία ο πλειοψηφικός κανόνας σε συνδυασμό με την εγωϊστική- 
μυωπική συμπεριφορά πολιτικών και την αναπόφευκτη γραφειο
κρατική ιδιοτέλεια οδήγησαν στον απειλητικό για την ελευθερία Λε
βιάθαν του παρεμβατικού κράτους (Βούλγαρης, 1994, σ. 75-112).

2. ΣΧΟΛΕΣ ΣΚΕΨΗΣ;

Όπως και σε άλλα θέματα έτσι και στην κοινωνική πολιτική μπο
ρούμε να διακρίνουμε διαφορετικές σχολές σκέψεις. Αν και η γενι
κότερη τάση φαίνεται ότι είναι ένας χαλαρός εκλεκτικισμός που 
αντλεί από διακριτές θεωρίες, ωστόσο μπορούμε να κατατάξουμε 
τις μελέτες που εξετάσαμε σε τρεις «σχολές σκέψης»:2

2. Η προτεινόμενη ταξινόμηση δεν είναι χωρίς προβλήματα και πρέπει να α- 
ντιμετωπισθεί ως ένα πρώτο ερέθισμα στην προσπάθεια να κάνουμε διαυγέστερο 
το τοπίο των ιδεών και των πολιτικών. Η τοποθέτηση των ακαδημαϊκών στη μία 
ή την άλλη σχολή δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ τους. Θεωρητι
κά, πάντως, είναι δυνατές άλλες ταξινομήσεις. Μια εναλλακτική πρόταση θα ή
ταν να ακολουθήσουμε τη μόδα των πολιτικών ιδεών και να κατατάξουμε τις συ
νεισφορές σε τρεις σχολές- την ετατιστική, τη φιλελεύθερη και εκείνη του «τρίτου 
δρόμου» προς τον οποίο τελευταία συγκλίνουν πολλοί ερευνητές ορμώμενοι από 
διαφορετικές αφετηρίες. Θα ήταν ενδιαφέρον πείραμα, τότε, να ζητηθεί από τους
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α) Η πρώτη αντανακλά την ετατιστική παράδοση που είναι 
πλούσια σε αποχρώσεις αλλά γενικά χαρακτηρίζεται από μια δυ
σπιστία έναντι της αγοράς και παραβλέπει τις θεμελιακές πηγές 
των αποτυχιών του κράτους (Ματσαγγάνης, 1999· Ρομπόλης, 
1990· Λυμπεράκη, 1999· Σακελλαρόπουλος, 2001· Γετίμης - Γράβα- 
ρης, 1993). Γενικά, υποστηρίζει τη διατήρηση του δημοσίου και α
ναδιανεμητικού χαρακτήρα του ασφαλιστικού συστήματος, δηλαδή 
δύο βασικά χαρακτηριστικά του τωρινού συστήματος, παρά το γε
γονός ότι πολλές συνεισφορές δεν αμφισβητούν τις τωρινές δυ
σλειτουργίες και την κακοδιαχείριση που συνδέονται με τον αυξη
μένο ρόλο του κράτους. Στην ίδια παράδοση μπορούμε να κατατά
ξουμε και τις θεσμικές-νομικές περιγραφές μέτρων πολιτικής και 
των (καλών) προθέσεων των κυβερνώντων με την άρρητη υπόθεση 
ότι υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον εξ ορισμού (Αμίτσης, 2001, 
για το σύστημα πρόνοιας). Ωστόσο, οι παρουσιάσεις αυτές χαρα
κτηρίζονται από υψηλό επίπεδο ενημέρωσης για τις λεπτομέρειες 
των συστημάτων και, συχνά, καταλήγουν σε προτάσεις επιδιόρθω
σής τους.

Στο εσωτερικό της ετατιστικής σχολής υπάρχουν έργα που, σε 
γενικές γραμμές, υποστηρίζουν το status quo και προτείνουν κυ
ρίως την αύξηση των πόρων που διατίθενται είτε για το σύνολο εί
τε για συγκεκριμένα τμήματα της κοινωνικής πολιτικής υιοθετώ
ντας τη γενική γραμμή «όσο περισσότερα τόσο το καλύτερο» (the 
bigger the better), ενώ άλλα υποστηρίζουν ρητά την ανάγκη μεταρ
ρύθμισης (Λυμπεράκη, 1999· Ματσαγγάνης, 1999), την οποία ορί
ζουν διαφορετικά από την επόμενη σχολή.

β) Δεύτερη είναι η μετριοπαθής φιλελεύθερη σχολή (Τήνιος, 
2003· Αθανασίου, 2002· Βενιέρης,1996· Λέανδρος, 1996· Βουρλού- 
μης, 2002). Εδώ η έμφαση είναι στην ατομική ευθύνη, που όμως εν
δυναμώνεται με κατάλληλα κίνητρα, και στην ανταποδοτικότητα 
των εισφορών. Η σχολή αυτή δεν προτείνει πάντως, στην περίπτω
ση της κοινωνικής ασφάλισης, την πλήρη κατάργηση του αναδιανε
μητικού χαρακτήρα του συστήματος, αλλά μάλλον ένα σύστημα 
τριών πυλώνων, εκ των οποίων ο ένας θα είναι προαιρετικός (Ξα- 
φά, 2001, σ. 157-158).

Στη σχολή αυτή μπορούν να τοποθετηθούν πολλές τεχνικές-οι-

συγγραφείς να αυτοτοποθετηθούν σε κάποια από τις σχολές. Το αποτέλεσμα θα ε
πιβεβαίωνε πιθανόν προβλέψεις τύπου Anthony Downs!
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κονομικές μελέτες (Υφαντόπουλος, 2001) που έχουν ως αντικείμε
νο την οικονομική ανάλυση του συστήματος κοινωνικής προστα
σίας. Η έμφασή τους είναι στην έννοια της αποτελεσματικότητας. 
Χρησιμοποιούν εκτεταμένα τη στατιστική ανάλυση. Όμως, δεν 
συνδέουν την ανάλυσή τους με το γενικότερο πλαίσιο λειτουργίας 
του συστήματος (π.χ. πολιτικό σύστημα). Θετική συμβολή της σχο
λής αυτής είναι η κατανόηση μέρους των συνεπειών του συστήμα
τος και αποδυνάμωση μύθων και συνδρόμων (π.χ. το σύνδρομο 
«the bigger the better») της δημόσιας συζήτησης: η εμπειρική ανά
λυση δείχνει ότι η ολοένα και μεγαλύτερη κοινωνική δαπάνη δεν 
οδηγεί αναγκαστικά και σε θεραπεία των κοινωνικών προβλημά
των (π.χ. μείωση της φτώχειας).

γ) Η πολιτικο-κοινωνιολογική σχολή1 (Πετμεζίδου, 1996· Σωτη- 
ρόπουλος, 1999α, 1999β, 2003, κ.ά.) έχει ως βασικά αναλυτικά ερ
γαλεία τη συγκρότηση και λειτουργία του νεοελληνικού κράτους, 
τις πελατειακές του ιδιότητες, τις σχέσεις με την κοινωνία και τα 
οργανωμένα συμφέροντα. Η συμβολή της σχολής αυτής είναι ιδιαί
τερα σημαντική στην κατανόηση της δόμησης του σύγχρονου κρά
τους πρόνοιας στη χώρα μας και των ανισοτήτων που το χαρακτη
ρίζουν, ωστόσο πολλές φορές κινείται σε απλουστευμένα και 
γραμμικά μοντέλα, παρακάμπτοντας μία σειρά ενδιάμεσων μετα
βλητών (π.χ. αξιακά και πολιτισμικά «αποθέματα») και υποσκά
πτοντας την καθολικότητα των εν λόγω υποθέσεων εργασίας.

Θεωρούμε ότι ο συνδυασμός εμπειρικών στοιχείων και ευρημά
των καθώς και ερευνητικών εργαλείων της τεχνοκρατικής σχολής 
με το θεωρητικό και εννοιολογικό υπόβαθρο της πολιτικο-κοινω- 
νιολογικής σχολής θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πιο ολοκληρω
μένο και στοχευμένο ερευνητικό πλαίσιο για τη μελέτη της ελληνι
κής κοινωνικής πολιτικής. Για παράδειγμα, ο ρόλος των άτυπων 
δικτύων φροντίδας στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών δεν απο
τελεί απλώς πρόβλημα μεταφοράς κρατικών ευθυνών στην οικογέ
νεια, όπως θα υπέθετε η ετατιστική σχολή, ούτε έναν καλό τρόπο 
εξοικονόμησης πόρων όπως θα ανέλυε η τεχνοκρατική προσέγγιση 
αλλά, όπως θα προέβαλε η πολιτικο-κοινωνιολογική σχολή, μία 3

3. Βλ. για την πολιτικο-κοινωνιολογική σχολή σκέψης όσον αφορά την ερμη
νεία της ανάπτυξης του ελληνικού κράτους πρόνοιας, Δ. Α. Σωτηρόπουλος, 
«“Όψεις Βαβυλωνίας”: Ερμηνείες της μεταπολεμικής ανάπτυξης του κράτους 
πρόνοιας στην Ελλάδα», στο Δ. Βενιέρης - X. Παπαθεοδώρου (επιμ.), Η κοινωνι
κή πολιτική στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003.
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σύνθετη διαδικασία που αντανακλά συγκεκριμένες κοινωνικοπο- 
λιτικές καταστάσεις και εξελίξεις που σχετίζονται με τον ρόλο της 
γυναίκας στην ενδοοικογενειακή κατανομή ρόλων και εξουσιών, 
τις διαγενεακές σχέσεις, τον ρόλο της κοινωνίας των πολιτών κα
θώς και τη «φύση» του κράτους - πλουραλιστικό, αυταρχικό, κ.ά.

Ένα «ιδιαίτερο» μοντέλο κοινωνικής πολιτικής;

Στη γενικότερη συζήτηση έχουν προταθεί διάφορες τυπολογίες 
των κοινωνικών συστημάτων ανάλογα με τα κριτήρια. Στην ελλη
νική ακαδημαϊκή συζήτηση γίνεται συχνά αναφορά σε αυτές (Κο
ζάκος, 2000· Ματσαγγάνης, 1999α· Ρήγα, 1993· Κατρούγκαλος, 
1996, κ.ά.). Στην πολιτική συζήτηση οι άξονες μετατοπίζονται αυ
θαίρετα. Γεγονός είναι, πάντως, ότι οι τυπολογίες προσφέρονται 
μόνο για μια πρώτη συγκριτική προσέγγιση των προβλημάτων, 
γιατί σε κάθε χώρα η κοινωνική πολιτική έχει όντως τις ιδιαιτερό- 
τητές της ως αποτέλεσμα της ιστορικής και οικονομικής εξέλιξης.

Μια συνήθης διάκριση ξεχωρίζει το φιλελεύθερο αγγλοσαξωνι- 
κό, το κεντροευρωπαϊκό κορπορατιστικό (και συντηρητικό), το 
σκανδιναβικό-σοσιαλδημοκρατικό και το «νότιο». Ο Μάνος Μα
τσαγγάνης, ακολουθώντας τις ιδέες του Ferrera και άλλων, υπο
στηρίζει ότι το ελληνικό κοινωνικό κράτος ανήκει στον ιδιαίτερο 
τύπο κοινωνικού κράτους που χαρακτηρίζει τις χώρες της νότιας 
Ευρώπης. Αυτή η παραλλαγή χαρακτηρίζεται από καθυστερημένη 
θεσμοθέτηση και επέκταση κοινωνικών προγραμμάτων, από την ύ
παρξη σημαντικών κενών στην κοινωνική προστασία και την ταυ
τόχρονη ύπαρξη «νησίδων υπερπροστασίας» (1999, σ. 21-23). Η ε
πιχειρηματολογία περί ενός ιδιαίτερου νοτίου μοντέλου δεν συνα
ντά καθολική αποδοχή: οι Κατρούγκαλος (1996) και Katrougalos - 
Gabriella Lazaridis (2002) υποστηρίζουν (και αποσαφηνίζουν στο ε
ξαιρετικό δεύτερο έργο) ότι το ελληνικό κράτος πρόνοιας αποτε
λεί ένα υπανάπτυκτο, λόγω της διαφορετικής τροχιάς ανάπτυξης, 
ηπειρωτικό (κορπορατιστικό) προνοιακό καθεστώς. Οι διαφορές 
είναι περισσότερο ποσοτικές (π.χ. ύψος δαπανών) παρά ποιοτικές 
(ομάδες κάλυψης, ρόλος των ηλικιωμένων, κ.ά.).

Γεγονός είναι, όπως αναφέραμε, ότι η κοινωνική πολιτική κάθε 
χώρας, εξεταζόμενη στις λεπτομέρειές της, εμφανίζει ιδιαίτερα χα
ρακτηριστικά. Οι διαφορές είναι προϊόν της πολιτικής κουλτού
ρας, των διεθνών επιρροών, εκτάκτων γεγονότων (π.χ. ενός εμφυ
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λίου πολέμου) αλλά και κρίσιμων πολιτικών επιλογών του παρελ
θόντος που καθορίζουν μακροχρόνιες τάσεις και τυπικές θεσμικές 
δομές. Ωστόσο, οι μεγάλες κατηγοριοποιήσεις είναι χρήσιμες, κα
τά τον βαθμό που αναδεικνύουν μερικά βασικά κοινά χαρακτηρι
στικά και προβλήματα προσαρμογής.

Η συγκριτική ανάλυση μπορεί να προσφέρει πληρέστερη εικόνα 
των διαφορών και των ομοιοτήτων, των αποκλίσεων και των συ
γκλίσεων.

3. ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

Η συνήθης πλέον κριτική στο τωρινό σύστημα κοινωνικής πολιτι
κής αναφέρεται κατά κανόνα στην αναποτελεσματικότητά του, 
στον κατακερματισμό, στις ανισότητες, στη ρευστότητα, στην ελ- 
λειμματικότητα, στη μη ανταπόκριση σε νέες και παλαιές ανάγκες, 
κλπ. Γενικά, οι περισσότεροι μελετητές συμφωνούν ότι υπάρχουν 
σοβαρά προβλήματα οικονομικής βιωσιμότητας και αποτελεσματι- 
κότητας και αναδεικνύουν τα σχετικά προβλήματα. Ωστόσο, είναι 
διακριτή η τάση έμφασης σε διαφορετικές αιτίες που επηρεάζει και 
τις προτάσεις πολιτικής. Ο Ρομπόλης (1990) θέτει στο επίκεντρο 
της ανάλυσης τη διαρκή διαρροή πόρων από την κοινωνική ασφά
λιση μέσω της υποχρεωτικής κατάθεσης των αποθεματικών στην 
ΤτΕ με χαμηλό επιτόκιο και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφο
ρών επαγγελματικών ομάδων. Υπενθυμίζει, επιπλέον, ότι τα α
σφαλιστικά ταμεία χρησιμοποιήθηκαν για την άσκηση προνοια- 
κής-κοινωνικής πολιτικής (π.χ. συνταξιοδότηση ομογενών από την 
Αίγυπτο), πράγμα που συνέβαλε στον δυϊσμό του συστήματος και 
ενίσχυσε τις δυσχέρειες στην αξιολόγησή του. Υποβαθμίζει, όμως, 
τη σημασία των δημογραφικών αλλαγών και των νέων συνθηκών 
στις ευρωπαϊκές αγορές για το μέλλον του συστήματος. Δείχνει να 
εκτιμά ότι η συζήτηση που διεξάγεται σήμερα σε όλη την Ευρώπη 
για τα ίδια θέματα δεν αφορά την Ελλάδα!

Η έκθεση Σπράου για το ασφαλιστικό διαπίστωνε ότι «το σημε
ρινό ασφαλιστικό σύστημα συνδυάζει νησίδες υπερβολικής προ
στασίας με πραγματικές περιπτώσεις ένδειας» (Σπράος, 1997. Βλ. 
επίσης, για τις ανισότητες, Βενιέρης στο Κρεμαλής, 1996· Ματσαγ- 
γάνης, 1999α· Τήνιος, 2003, κ.ά.). Ειδικότερα ο δημόσιος τομέας 
με τις αποτελεσματικότερες οργανώσεις συμφερόντων διεκδίκησε
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και, γενικά, πέτυχε υψηλότερα συνταξιοδοτικά δικαιώματα από 
τον μέσο όρο του πληθυσμού. Και τα τελευταία χρόνια ο κρατικός 
προϋπολογισμός κλήθηκε να προικίσει τα ασφαλιστικά ταμεία του 
ΟΤΕ και της ΔΕΗ με κεφάλαια δισεκατομμυρίων για να καλύψει τα 
τωρινά και προβλεπόμενα ελλείμματά τους ενόψει μερικών ιδιωτι- 
κοποιήσεων (οι οποίες στο μεταξύ, έγιναν).

Στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας δαπιστώνεται επίσης ότι 
οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν είχαν αποσπασματικό χαρακτή
ρα, οδήγησαν στον κατακερματισμό του τομέα και δεν απέφεραν 
μια δίκαιη και λογική κατανομή των πόρων, ούτε τον αναγκαίο 
συντονισμό (Βενιέρης στο Κρεμαλής, 1996, σ. 265 κ.ε.).

Η αποτυχία της κοινωνικής πολιτικής να μειώσει τις ανισότη
τες είναι και στο επίκεντρο των μελετών για τη φτώχεια που εν μέ- 
ρει προκαλείται ή συνδέεται με τις συντάξεις. Η στατιστική υπηρε
σία της Ε.Ε. διαπιστώνει σε πρόσφατη έκθεσή της ότι οι πάσης φύ
σης παροχές δεν βελτιώνουν παρά οριακά την κατάσταση των 
φτωχών ελλήνων πολιτών, δηλαδή εκείνων, που σύμφωνα με τους 
ορισμούς της έχουν εισόδημα μικρότερο του 60% του μέσου όρου. 
Στην κατηγορία αυτή ανήκει περίπου το 22% του πληθυσμού (Euro
stat, 2003). Με άλλα λόγια, οι διάφορες παροχές δεν πετυχαίνουν 
τον στόχο τους. Έχει, ωστόσο, αντιταχθεί ότι η διαπιστούμενη χα
μηλή αποτελεσματικότητα οφείλεται (α) στον ορισμό των κοινωνι
κών δαπανών που υιοθετούν ορισμένες στατιστικές, και (β) στο ό
τι οι περισσότερες σχετικές δαπάνες κατευθύνονται προς άτομα 
που είναι τόσο φτωχά, ώστε και μετά τις εισπράξεις τους από το 
κράτος να μη ξεπερνούν το όριο της φτώχειας.

4. ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΩΡΙΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΙΩΣΙΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ;

Οι απαντήσεις που δίνονται στο κρίσιμο αυτό ερώτημα διαφέ
ρουν. Οι Ρομπόλης - Ρωμανιάς - Μάργιος (2001) υποστηρίζουν ό
τι το ασφαλιστικό σύστημα είναι βιώσιμο αρκεί το κράτος να ανα- 
λάβει τις ευθύνες του. Η αναλογιστική μελέτη της ΓΣΕΕ θεωρεί ότι 
το ερώτημα: αν υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης, «τίθεται σκόπιμα 
για να μεγιστοποιήσει τις υφιστάμενες αδυναμίες και ότι, στην 
πραγματικότητα, δεν υπάρχει ο παραμικρός κίνδυνος κατάρρευ
σης ενός συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων, αφού τελικός εγ
γυητής των πληρωμών του συστήματος είναι ο κρατικός προϋπο
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λογισμός» (Ρομπόλης - Ρωμανίας - Μαργιός, 2001, σ. 189 κ.ε.). 
Φυσικά, η ίδια μελέτη αμφισβητεί την εγκυρότητα όλων των ανα- 
λογιστικών μελετών (ΟΟΣΑ, Ε.Ε., κ.ά.) που αναδείχνουν μακρο
χρόνια ακάλυπτα ελλείμματα. Υποστηρίζει ότι η αύξηση του πο
σοστού απασχόλησης και υψηλοί ρυθμοί μεγέθυνσης θα μειώσουν 
τα αναλογιστικά ελλείμματα που υπάρχουν. Σε κάθε περίπτωση, 
απαιτείται αύξηση της ροής πόρων από τον προϋπολογισμό στο 
σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Για τον λόγο αυτό η μελέτη ανη
συχεί ότι οι πρώτιστοι στόχοι στο πλαίσιο της ΟΝΕ, δηλαδή ο χα
μηλός πληθωρισμός και τα υγιή δημόσια οικονομικά, θα έχουν ε
πιπτώσεις στην ασφαλιστική μεταρρύθμιση! (ό.π.).

Στον αντίποδα βρίσκονται οι Τήνιος (2003), που υπενθυμίζει τη 
συσσώρευση ακάλυπτων υποχρεώσεων, Βουρλούμης (2002), κ.ά. 
«Ουσιαστικές αλλαγές», καταλήγει ο Τήνιος, «είναι απόλυτα απα
ραίτητες» (Τήνιος, 2003, σ. 210 κ.ε.). Σε αυτές εντάσσει, πρώτον, 
τον εξορθολογισμό του ισχύοντος συστήματος, ώστε να γίνει δι
καιότερο, διαφανέστερο και προσανατολισμένο στην ανάπτυξη 
και, δεύτερον, την εισαγωγή κεφαλαιοποιητικών πυλώνων ώστε να 
ξεπερασθεί η μονολιθικότητα του τωρινού.

Παρά τις διαφορές απόψεων διαμορφώθηκε ευρεία συναίνεση 
ότι επιβάλλονται πλέον τομές στην κοινωνική πολιτική (και όχι 
μόνον σε αυτή). Η συναίνεση αποτυπώνεται στη «βιβλιογραφία ε
πισήμων κειμένων» των ελληνικών αρχών (Τράπεζα της Ελλάδος, 
κ.ά.) και του συστήματος συνεργασίας στην Ε.Ε., στο οποίο συμμε
τέχει η χώρα (βλ. ιστοσελίδα Europa).

Την ανάγκη για ριζικές αλλαγές στην κοινωνική πολιτική δέχο
νται και όσοι εξετάζουν ευρύτερα ζητήματα πολιτικής και δεν πα
ραβλέπουν τις εμπειρίες άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Ο Ν. Μουζέ- 
λης, λόγου χάρη, απαιτεί «κοινωνικό εκσυγχρονισμό» έχοντας ε- 
πεξεργασθεί τις εμπειρίες του βρετανικού «τρίτου δρόμου». Σε 
σειρά κειμένων αναλύει τις σχετικές καινοτομίες των Εργατικών 
(επιστροφές φόρων σε χαμηλά εισοδήματα στο πλαίσιο ενός συ
στήματος tax credits, κατάργηση της αρχής της καθολικότητας των 
παροχών, σύνδεση των επιδομάτων ανεργίας με τον στόχο της ε
πανένταξης των ανέργων στην παραγωγή) που συνεπάγονται εν 
πολλοίς ρήξεις με παραδοσιακές αριστερές αντιλήψεις (Μουζέλης, 
2002, σ. 50-53, 127-129, κ.α.).
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5. ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ: Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ

Ol περισσότερες μελέτες συνδέουν την τωρινή παθολογία με το πε
λατειακό κράτος της Δεξιάς και της Αριστερός. Οι αναφορές γενι
κά στο πελατειακό κράτος κατά κανόνα δεν συνοδεύονται από ε
μπειρικές περιπτωσιολογικές μελέτες ή άλλες εμπειρικές διερευνή- 
σεις του φαινομένου και του τρόπου που στην πράξη επηρέασε τη 
δομή και τον χαρακτήρα της κοινωνικής πολιτικής. Συχνά προ
σλαμβάνουν τον χαρακτήρα καταγγελίας παρά σοβαρής παρουσία
σης και σε βάθος ανάλυσης, ως εάν το πελατειακό σύστημα να ή
ταν απλά υπόθεση μερικών κακών πολιτικών και των δικτύων 
τους. Επίσης, δεν επεξεργάζονται τους μετασχηματισμούς του πε
λατειακού συστήματος από «φεουδαρχικό» ώς το 1981 σε «γραφει
οκρατικό» μετά το 1981 και τις πιθανές επιπτώσεις για τον χαρα
κτήρα και τη δομή της κοινωνικής πολιτικής. Τέλος, οι γενικές α
ναφορές στο πελατειακό σύστημα, παρά τη χρησιμότητα των συ
νεισφορών στις οποίες εμπεριέχονται, παραβλέπουν συχνά τις δυ
νατότητες της νέας πολιτικής οικονομίας, που αναδεικνύει τη ση
μασία βασικών συμπεριφορικών προτύπων, των θεσμών, ρόλων 
διαφόρων ενδιαμέσων αρχών (π.χ., του ΙΚΑ), οργανωμένων συμ
φερόντων και κυρίαρχων αξιών.

Ωστόσο, δεν λείπουν προσεγγίσεις περισσότερο ή λιγότερο ολο
κληρωμένες που εντάσσονται στην παράδοση της νέας πολιτικής 
οικονομίας. (Αθανασίου, 2002· Τήνιος, 2003, σ. 138 κ.ε.· Βουρλού- 
μης, 2002- Κουτσιαράς, 2002) και διευρύνουν το οπτικό πεδίο πέ
ρα από τη στοιχειώδη πολιτική ανάλυση. Ο πρώτος, προσφέρει 
μιαν απάντηση στο ερώτημα πώς έγινε δυνατό ένα πελατειακό έ
στω σύστημα να ξεπεράσει τα όρια της οικονομικής φρόνησης· ο 
δεύτερος αναδείχνει τις πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων στο 
προσεχές μέλλον ανάμεσα σε διαφορετικές γενιές με βάση τη θεω
ρία του Downs. Επίσης, υποδείχθηκε ότι στην ελληνική περίπτωση 
μπορεί να δοκιμασθεί η εγκυρότητα των εξηγήσεων που προσφέρει 
η νέα πολιτική οικονομία και, ειδικότερα, ότι ο ρυθμός των μεταρ
ρυθμίσεων στη χώρα επηρεάσθηκε μάλλον από καλά οργανωμένα 
συμφέροντα παρά από ιδέες για το «γενικό καλό». Κατά συνέπεια, 
στη μεταρρυθμιστική σκηνή κυριάρχησαν οι συσχετισμοί και όχι η 
αποτελεσματικότητα (Kazakos, 2003).

Κατά τον Αθανασίου, το ασφαλιστικό σύστημα αποτέλεσε μείζον
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πεδίο πιέσεων για την εξασφάλιση νέων μορφών οικονομικών δι
καιωμάτων και περιουσιακών στοιχείων σε ρευστές συνθήκες, που 
εμπεριείχαν μεγάλη έκταση ανομίας και αυθαιρεσίας σε σύγκριση 
με παλαιότερα περιουσιακά δικαιώματα (Αθανασίου, 2002, σ. 60- 
61). Ένας σημαντικός λόγος που εξηγεί γιατί ήταν εύκολη η άνευ 
οικονομικού ανταλλάγματος απόκτηση της νέας μορφής περιουσια
κών δικαιωμάτων (με τη μορφή κατοχυρωμένων συντάξεων που 
δεν θεμελιώνονται σε ανάλογες εισφορές) πρέπει να αναζητηθεί 
στον ετεροχρονισμό εισροών (ασφαλιστικών εισφορών) και εκρο
ών (πληρωμών συντάξεων): οι εισπράξεις προηγούνται, οι εκροές 
έρχονται πολύ αργότερα. Στο μεταβατικό αυτό διάστημα έως την 
«ωρίμανση», τυχόν σοβαρά εγγενή προβλήματα του συστήματος 
σοβούν μεν αλλά δεν εκδηλώνονται ως ταμειακές δυσχέρειες και 
οικονομικά ελλείμματα. Έτσι π.χ. χαριστικές ασφαλιστικές ρυθμί
σεις σήμερα δεν προκαλούν ταμιακές πιέσεις - μια ιδανική κατά
σταση για πολιτικούς που ενδιαφέρονται για το άμεσο πολιτικό ό
φελος ή κόστος. Οι δυσκολίες, όμως, εμφανίζονται βέβαια κάποια 
στιγμή ή γίνονται ορατές στον (ασφαλιστικό) ορίζοντα. Αποτέλε
σμα της άναρχης συσσώρευσης ασφαλιστικών δικαιωμάτων είναι 
τα ελλείμματα της ασφαλιστικής διαχείρισης, η υψηλή εισφοροδια- 
φυγή και οι επαπειλούμενες κρίσεις (Αθανασίου, 2002, σ. 64).

Σε μια από τις πλέον δημιουργικές μελέτες για τα σχετικά θέμα
τα ο Πλάτων Τήνιος αναδεικνύει τις (τρέχουσες αλλά, κυρίως, ε- 
παπειλούμενες) θεμελιακές αντιθέσεις συμφερόντων με θεωρητικό 
υπόβαθρο την οικονομική θεωρία της Δημοκρατίας του Downs 
(1957). Στο πλαίσιο αυτό μπορεί πράγματι να υποστηριχθεί ότι υ
πάρχουν αντιτιθέμενα συμφέροντα των εργαζομένων, που τεκμαί- 
ρεται ότι θα προτιμούν χαμηλή επιβάρυνση από εισφορές και των 
συνταξιούχων, οι οποίοι επιθυμούν υψηλότερες συντάξεις και δεν 
τους απασχολεί το ύψος των εισφορών. Ας προστεθεί ότι, στην ελ
ληνική περίπτωση, το πρόβλημα επιτείνεται από το γεγονός ότι 
μεταξύ 2015 και 2040 η πλειοψηφία των εργαζομένων θα ανήκει 
στο «νέο σύστημα» (πληρώνοντας υψηλότερες εισφορές και προσ
δοκώντας χαμηλότερη σύνταξη) και η πλειοψηφία των συνταξιού
χων στο παλαιό! Η προβλεπόμενη αλλαγή στη σύνθεση του εκλογι
κού σώματος, ποιους ευνοεί σε αυτή τη διαμάχη των γενεών; Η α
πάντηση του Τήνιου είναι ότι θα υπάρξει ένταση των αντιπαλοτή
των, οι συνθήκες επίλυσης θα γίνουν δυσκολότερες και θα υπάρξει 
«δικτατορία των συνταξιούχων» ή «ανταρσία» των εργαζομένων
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που υπάγονται κυρίως στο νέο σύστημα (Τήνιος, 2003, σ. 149, 153, 
149, κ.ά.)· Η πολιτική βιωσιμότητα οποιοσδήποτε μεταρρύθμισης 
θα εξαρτηθεί πάντως και από το περιεχόμενο, τη μεθόδευση και, ε- 
ντέλει, πολιτικούς παράγοντες όπως ηγεσία, σαφή μηνύματα, κλπ.

Γενικά, μπορεί να υποστηριχθεί ότι ορισμένα χαρακτηριστικά 
του ασφαλιστικού συστήματος (θύλακοι υπερπροστασίας και προ
νομίων, περιπτώσεις φτώχειας) οφείλονται στους συσχετισμούς ε
πιρροής των οργανωμένων συμφερόντων. Ειδικότερα, το 73% των 
μελών του Γενικού Συμβουλίου της ΓΣΕΕ προέρχονται από τον ευ
ρύτερο δημόσιο τομέα και μόλις 27% από τον ιδιωτικό στον οποίο 
όμως ανήκει το 90% των εργαζομένων. Είναι φυσικό, κατά συνέ
πεια η δομή αυτή της εκπροσώπησης όχι μόνον να ευνοεί τον δη
μόσιο τομέα, αλλά και δημιουργεί εμπόδια στον εκσυγχρονισμό 
(Στ. Μάνος, στο Ξαφά, 2001, σ. 158-159).

Μία καλά εστιασμένη ανάλυση της διασύνδεσης όψεων της κοι
νωνικής πολιτικής και της αντίδρασης της πολιτικής ελίτ και ομά
δων συμφερόντων παρέχει η μελέτη του Σωτηρόπουλου (1999α) 
για τη δεκαετία του 1990. Έτσι, η ηγεμονική θέση του ασφαλιστι
κού ζητήματος στην ατζέντα των συζητήσεων για την κοινωνική 
πολιτική αντανακλά τη σημασία της ομάδας των ηλικιωμένων στις 
εκλογικές αναμετρήσεις, άρα μοιραία, οι ανάγκες τους «απολαμ
βάνουν» προτεραιότητας στα προγράμματα των κομμάτων. Η α
νάλυση αυτή υπακούει στο πρότυπο της πολιτικής αγοράς και εξη
γεί ταυτόχρονα την ανυπαρξία συμμετοχής στον σχετικό διάλογο 
ομάδων όπως οι άνεργοι, οι φτωχοί, κ.ά. Η μη συγκρότηση μηχα
νισμών παρέμβασης από τις ομάδες των «απεχόντων», λόγω του 
χαμηλού βαθμού θεσμικής οργάνωσης, δίνει ελεύθερο πεδίο στις ο
μάδες των «εχόντων» ή συμμετεχόντων στο πολιτικό παιχνίδι να 
διαμορφώσουν τις διαπραγματεύσεις γύρω από μία ευνοϊκή για 
αυτούς ημερήσια διάταξη και με όρους του παιχνιδιού απόλυτα 
προσαρμοσμένους στις δικές τους ανάγκες (π.χ., καθορισμός των 
κοινωνικών προβλημάτων).

Η ανάλυση θα μπορούσε να επεκταθεί για να περιλάβει πολιτι
σμικούς παράγοντες. Εάν, για παράδειγμα, δεχθούμε ότι στην Ελ
λάδα επικρατεί ένας amoral familism, ότι οι σχετικές συμπεριφορές 
διαχέονται, τελικά, σε ολόκληρο το πολιτικό σύστημα, τότε έχουμε 
έναν παράγοντα που ευνοεί όλες αυτές τις πολιτικές συμπεριφο
ρές, αντί να τις περιορίζει. Νύξεις προς αυτή την κατεύθυνση υ
πάρχουν. Σε κείμενο με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Αλλάζοντας
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την οικονομία χωρίς την κοινωνία», όπου αναλύονται μεταρρυθ- 
μιστικές προσπάθειες ως τα μέσα της δεκαετίας του 1990 σημειώ
νεται π.χ. ότι «οι θεσμοί, συμπεριλαμβανομένων και των άτυπων 
όπως είναι οι κοινωνικές αξίες και στάσεις, δεν συνέβαλαν στη δη
μιουργία ενός πλαισίου εμπιστοσύνης, αξιόπιστων δεσμεύσεων 
και μακροχρόνιων σχέσεων που θα υποστήριζε μια μεταρρυθμιστι- 
κή διαδικασία» (Lyberaki - Tsakalotos, 2000, σ. 18).

6. Η ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ
ΜΟΡΦΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ο ρόλος του κράτους βρίσκεται στο κέντρο του ζητήματος

Το τωρινό σύστημα κοινωνικών ασφαλίσεων στην Ελλάδα ανήκει 
στην κατηγορία των δημοσίων και αναδιανεμητικών (για την ακρί
βεια, pay as you go). Με αυτό εννοούμε το σύστημα στο οποίο οι 
σημερινές εισφορές χρηματοδοτούν τις συντάξεις του σήμερα, θε
μελιώνοντας ηθικά και νομικά ένα δικαίωμα αντίστοιχης πληρω
μής από τους μελλοντικούς εργαζόμενους. Τυπικά, είναι καθολικό 
(καλύπτει δηλαδή το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος του πληθυ
σμού) και κρατικά εγγυημένο ή απλά κρατικό. Οι ομοιότητες στα
ματούν όμως εκεί. Στον αντίποδα βρίσκεται το κεφαλαιοποιητικό 
σύστημα, στο οποίο οι εισφορές κατά τη διάρκεια του εργασιακού 
βίου επενδύονται και η απόδοσή τους συν το κεφάλαιο χρηματο
δοτεί τις συντάξεις. Ισχύει, κυρίως, στις ΗΠΑ με τα συνταξιοδοτι- 
κά ταμεία να παίζουν ένα ιδιαίτερο ρόλο στις κεφαλαιαγορές για 
να εξασφαλίσουν εκείνες τις αποδόσεις των κεφαλαίων (συσσω- 
ρευόμενων ασφαλιστικών συνεισφορών) που θα γίνουν σύνταξη. 
Επίσης, το σύστημα αυτό αφήνει σαφώς μεγαλύτερα περιθώρια ε
πιλογής στο άτομο και εναποθέτει το μέλλον στην ατομική ευθύνη 
περισσότερο από το πρώτο.

Στην πραγματικότητα ισχύουν μεικτά συστήματα, τα οποία περι
λαμβάνουν στοιχεία και από τα δύο πρότυπα σε διαφορετικές α
ναλογίες.

Το ελληνικό σύστημα ανήκει στην κατηγορία των συστημάτων 
όπου στοιχεία pay as you go είναι κυρίαρχα ακόμη, ενώ συζητάται 
τώρα ή αναβάθμιση κεφαλαιοποιητικών συστατικών. Ο ρόλος του 
κράτους ήταν και εξακολουθεί να είναι κρίσιμος, όχι μόνο γιατί 
καλύπτει ελλείμματα των ταμείων, αλλά και γιατί ασκεί ασφυκτικό
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έλεγχο στη διαχείριση των κεφαλαίων. Παλαιότερα, ο έλεγχος στό
χευε σε αναπτυξιακή αξιοποίηση των κεφαλαίων. Σήμερα ο στό
χος είναι κυρίως να διασφαλισθούν «ικανοποιητικές συντάξεις».

Η ελληνική συζήτηση δεν αγνόησε το ζήτημα των διαφορετικών 
προτύπων. Γενικά διαμορφώθηκαν δύο τάσεις. Η πρώτη υποστηρί
ζει ότι το σύστημα πρέπει να παραμείνει κατά βάση ένα σύστημα 
pay as you go και κρατικό. Η ιδιωτική ασφάλιση, υποστηρίζει με
λέτη του INE, «δεν μπορεί να αποτελέσει ιδιαίτερο πυλώνα της κοι
νωνικής ασφάλισης [...] δεν αποδεχόμαστε σε καμιά περίπτωση την 
υποκατάσταση της κοινωνικής ασφάλισης από την ιδιωτική» (Ρο
μπόλης - Ρωμανιάς - Μαργιός, 2001, σ. 192). Σύμφωνα με τη δεύ
τερη άποψη, πρέπει να ενδυναμωθούν σημαντικά τα στοιχεία κε
φαλαιοποίησης. Αναλυτικότερα, προτείνεται («Έκθεση Σπράου», 
1997· Σπράος - Τήνιος, 1998- Τήνιος, 2001) το σύστημα των «τριών 
στυλοβατών» ή τριών πυλώνων: μία εθνική σύνταξη προνοιακού 
χαρακτήρα που δίδεται σε όλους τους πολίτες με ηλικιακά και ει
σοδηματικά κριτήρια με χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπο
λογισμό, μία αναπληρωματική του εισοδήματος σύνταξη που χρη
ματοδοτείται από τις τρέχουσες εισφορές εργαζομένων και εργο
δοτών και η «κεφαλαιοποιητική» σύνταξη, που στηρίζεται στην ε
θελοντική (ή και υποχρεωτική) συμμετοχή και τις αποδόσεις των 
επενδυόμενων χρημάτων στην κεφαλαιαγορά. Παρόμοιο σύστημα 
(«τριαξονικό σύστημα συντάξεων») με κάποιες διαφοροποιήσεις 
προτείνεται και από τον Λέανδρο (1996).

Στην πρόνοια ο ρόλος του κράτους είναι, επίσης, σημαντικός. Το 
ελληνικό σύστημα πρόνοιας περιλαμβάνει υπηρεσίες για τα παιδιά 
και τους νέους, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τους ηλικιωμένους 
και ομάδες-στόχους του κοινωνικού αποκλεισμού (βλ. Αμίτσης, 
2001, σ. 154-230). Τα τελευταία χρόνια το χαρακτηρίζει ρευστότη
τα. Σήμερα, δρομολογούνται αλλαγές σε δομές που πρόσφατα κα- 
θιδρύθηκαν (1998, 2003) και δεν έχουν λειτουργήσει ακόμη. Μία 
πιθανή εξήγηση πρέπει να αναζητηθεί στα συμφέροντα όσων ε
μπλέκονται στο σύστημα. Επίσης, η τάση είναι για συγκεντρωτικές 
ρυθμίσεις που αποτυπώνονται στην ίδρυση ενός «Εθνικού Συστή
ματος Κοινωνικής Φροντίδας» ουσιαστικά αντιγράφουν το πρό
τυπο υπηρεσιών του ΕΣΥ. Και όλα αυτά, παρά τις αρνητικές ε
μπειρίες με το ΕΣΥ, που τελικά δεν ήταν παρά ένας τρόπος ρύθμι
σης των εργασιακών σχέσεων (λέγε δημοσιοϋπαλληλοποίησης) 
των γιατρών του (βλ. Venieris, 1996). Χαρακτηριστικό δε της συνο
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χής και της στέρεας μελέτης των επιπτώσεων και στόχων του εν 
λόγω εγχειρήματος περί Εθνικών Συστημάτων είναι η αναμόρφω
ση του προνοιακού συστήματος με την υπαγωγή του στα ΠΕΣΥ (Ν. 
3106/2003),4 μόλις δηλαδή τέσσερα χρόνια μετά την ίδρυση του 
Εθνικού Συστήματος. Η εξέλιξη εδώ είναι ετεροχρονισμένη. Ενώ, 
δηλαδή, στην κοινωνική ασφάλιση συζητούνται ολοένα και περισ
σότερο αλλαγές που ευνοούν την ατομική ευθύνη και την αγορά, 
στην πρόνοια δοκιμάζονται παραλλαγές του κρατισμού με συν
δυασμό ψευδεπίγραφων αποκεντρωμένων μοντέλων και αρχών 
(συγκεντρωτική-ετατιστική παράδοση).

Η ρύθμιση των ρόλων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα εξετά
ζεται και σε άλλες μελέτες που αφορούν την πρόνοια. Ο Γ. Αμί- 
τσης, για παράδειγμα, ξεχωρίζει τέσσερα διαφορετικά μοντέλα 
κοινωνικών υπηρεσιών στα οποία το κράτος και οι ιδιωτικοί φο
ρείς παίζουν διαφορετικούς ρόλους. Κατά τη γνώμη του, πρέπει να 
επιλεγεί ή να κατοχυρωθεί για την Ελλάδα το μοντέλο του «προ- 
νοιακού πλουραλισμού», στο οποίο η παραγωγή υπηρεσιών κατα- 
νέμεται μεταξύ του κράτους, των ιδιωτικών επιχειρήσεων, των μη 
κυβερνητικών οργανώσεων και των άτυπων δικτύων φροντίδας. 
Συναφώς, ο ρυθμιστικός ρόλος του κράτους πρέπει να αναμορφω
θεί. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας εξασφαλίζει την ποιότητα 
και αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων, προωθεί την άσκηση 
των δικαιωμάτων των χρηστών των υπηρεσιών πρόνοιας, κλπ. 
(Αμίτσης, 2001, σ. 417 κ.ε.). Οι προτάσεις παραμένουν γενικόλογες 
και θεωρητικά μετέωρες. Δεν στηρίζονται σε μια εμπειρική ανάλυ
ση της λειτουργίας, των προβλημάτων και της αποτελεσματικότη- 
τας του τωρινού συστήματος και των πάσης φύσης φορέων του ό
πως αυτών που εμπλέκονται σε υπηρεσίες ενίσχυσης «ευπαθών ο
μάδων» του πληθυσμού - προσφύγων, αστέγων, τσιγγάνων, κ.ά. Ο 
συγγραφέας παρακάμπτει τη συζήτηση που έχει αναπτυχθεί για 
τον ρόλο της γραφειοκρατίας σε τέτοιες περιπτώσεις καθώς και τα 
προβλήματα σχέσεων ανάμεσα σε αρχές και φορείς (principal- 
agency). Ενδιαφέρεται, κυρίως, να αποτρέψει την επιλογή μοντέ
λων που εισάγουν «στοιχεία ιδιωτικοποίησης» ή περιορίζουν δρα
στικά την παραγωγή υπηρεσιών πρόνοιας από το ίδιο το κράτος.

4. Με τον Ν. 3106/2003, οι προνοιακές μονάδες εντάσσονται στα πεςυ τα ο
ποία μετονομάζονται πλέον σε ΠΕΣΥΠ (Περιφερειακά Συστήματα Υγείας και 
Πρόνοιας). Παράλληλα, προβλέπεται και η θεσμοθέτηση και νέων οργανισμών 
(το Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας ως νπδδ).
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7. ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ένα ιδιαίτερο θέμα είναι οι αλλαγές στο διεθνές και στο ευρωπαϊ
κό περιβάλλον. Εδώ, βέβαια, θα προσφέρονταν αναλύσεις στο πλαί
σιο του μεθοδολογικού προγράμματος της «νέας διεθνούς πολιτι
κής οικονομίας» που έχει ως κύριο αντικείμενο πώς οι εξελίξεις 
στο διεθνές οικονομικό σύστημα (παγκοσμιοποίηση) επηρεάζουν 
την ισορροπία κράτους και αγοράς σε όλες τις χώρες που συμμετέ
χουν στην παγκόσμια οικονομία. Στην Ελλάδα, ακολουθώντας τη 
σχετική συζήτηση, ο Πελαγίδης (2001) διερευνά αν ο σημερινός 
βαθμός παγκοσμιοποίησης περιορίζει την αυτονομία των κυβερνή
σεων και το εθνικό κράτος. Η απάντησή του είναι γενικά αρνητι
κή. Στη συζήτηση, πάντως, διατυπώνονται διάφορες υποθέσεις 
για, π.χ., το τέλος της κεϋνσιανής πολιτικής και το κράτος του α
νταγωνισμού (Καζάκος, 2000). Επίσης, δεν λείπουν οι αμφισημίες: 
ο Ρομπόλης από τη μια μεριά υποστηρίζει ότι υπάρχουν εθνικές 
λύσεις, από την άλλη απαιτεί «κοινωνική ένωση» (Ρομπόλης στο 
Ματσαγγάνης, 1999, σ. 190, κλπ.).

Ειδικά όσον αφορά τη συζήτηση για την παγκοσμιοποίηση και 
την κοινωνική πολιτική, ενδιαφέρον έχουν οι παρεμβάσεις εναντίον 
της μυθολογίας που αναπτύσσεται για τη μη συνύπαρξη κοινωνικού 
κράτους και ανταγωνιστικής οικονομίας σε ένα διεθνοποιημένο πε
ριβάλλον. Χαρακτηριστική συμβολή στο ζήτημα αυτό είναι η μελέτη 
της Λυμπεράκη ( 1999). Η συγγραφέας αμφισβητεί ότι η επιταγή της 
προσαρμογής για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας αντιστρα- 
τεύεται υποχρεωτικά το ύψος και την ποιότητα των κοινωνικών 
παροχών και εστιάζει το αναλυτικό της ενδιαφέρον στις νέες κοι
νωνικές ανάγκες που επιτάσσουν την προώθηση ενός ενεργητικού 
κοινωνικού κράτους (έμφαση σε δεξιότητες, εκπαίδευση, κατάρτι
ση) έναντι του παθητικού/μεταβιβαστικού κοινωνικού κράτους.

Τα ζητήματα που θέτει η ευρωπαϊκή ενοποίηση και η παγκο
σμιοποίηση μπορούν να τεθούν και διαφορετικά: ωθούν οι διαδι
κασίες αυτές τα εθνικά συστήματα κοινωνικής πολιτικής σε σύ
γκλιση προς ένα μοντέλο (το φιλελεύθερο) ή τα εθνικά συστήματα 
διατηρούν τελικά τη φυσιογνωμία τους; Στην ακαδημαϊκή συζήτη
ση διατυπώνονται δύο διαφορετικές υποθέσεις: σύμφωνα με την 
πρώτη, υπάρχει σύγκλιση με βάση ορισμένα κριτήρια, αλλά όχι κα
τάργηση ή συρρίκνωση ούτε εξομοίωση του κοινωνικού κράτους·
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σύμφωνα με τη δεύτερη, οι επιδράσεις της παγκοσμιοποίησης απλά 
υπερτιμούνται και, συνεπώς, οι εσωτερικές εξελίξεις είναι θέμα 
πολιτικών επιλογών. Κοινά προβλήματα, πάντως, υπάρχουν πα
ντού. Από τη σκοπιά της πολιτικής και όχι της διατύπωσης εμπει- 
ρικοαναλυτικών υποθέσεων εργασίας ενδιαφέρον έχει και το αίτη
μα για «κοινωνική ένωση» στην Ε.Ε. προκειμένου να προστατευθεί 
το «ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο».

Γεγονός είναι, πάντως, ότι διαμορφώνεται τα τελευταία χρόνια 
ένα πλαίσιο πολιτικής σε επίπεδο Ε.Ε. μέσω της λεγομένης «ανοι
χτής μεθόδου συνεργασίας» που ναι μεν δεν δεσμεύει τυπικά, ό
μως γίνεται ολοένα και πιο πιεστική για τις κυβερνήσεις. Ειδικά 
για τα συνταξιοδοτικά συστήματα, οι κυβερνήσεις έχουν στο πλαί
σιο αυτό συμφωνήσει σε 11 στόχους: να παρεμποδίσουν τον κοι
νωνικό αποκλεισμό, να κάνουν τα άτομα ικανά να διατηρήσουν τα 
επίπεδα ζωής μετά τη συνταξιοδότηση, να εξασφαλίσουν τη χρημα
τοδοτική βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων, να αυ
ξήσουν τα επίπεδα απασχόλησης, να επεκτείνουν τα όρια ηλικίας, 
να διατηρήσουν υγιή δημόσια οικονομία, κλπ. (Commission, 2000, 
2001). Οι στόχοι αυτοί εντάσσονται, βέβαια, σε μια γενικότερη η
μερήσια διάταξη που αφορά ολόκληρη την κοινωνική πολιτική 
(Commission/Council, 2003). Συναφώς, ο Ν. Κουτσιαράς (2002) θέ
τει το ερώτημα γιατί συνεργάζονται στην Ε.Ε. για θέματα που οι ί
διοι δέχονται ότι ανήκουν στην αρμοδιότητα του εθνικού κράτους;

Το θέμα έχει ενδιαφέρον ανάμεσα σε άλλα γιατί αναδεικνύει κα
θαρά ότι η συζήτηση για την κοινωνική πολιτική διεξάγεται πλέον 
σε ένα διαφορετικό πολιτικό πλαίσιο από άλλες εποχές, στο οποίο 
η διεθνής συνεργασία αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για 
τη διάχυση της γνώσης, την ανταλλαγή εμπειριών, κλπ. Οι εξελί
ξεις αυτές επηρεάζουν εν πολλοίς και την ακαδημαϊκή συζήτηση 
στη χώρα, κατά τον βαθμό που η τελευταία αντιδρά στα συνεχή ε
ρεθίσματα από την παραγωγή «επισήμων κειμένων» στην Ε.Ε. Θα 
ξεπερνούσε τα όρια του παρόντος αν επιχειρούσαμε να διερευνή- 
σουμε πώς ακριβώς και σε ποια κλίμακα οι διεργασίες της Ε.Ε. (α
νοιχτή μέθοδος συνεργασίας, κείμενα της Επιτροπής, ερευνητικά 
δίκτυα, κλπ.) επηρεάζουν, φερ’ ειπείν, τις προτεραιότητες της ελ
ληνικής ακαδημαϊκής συζήτησης, τις θεωρητικές οπτικές και μεθό
δους της, τις προτάσεις πολιτικής που διατυπώνει, κλπ. Αιχμηρό
τερα: αν και πώς η προϊούσα ενσωμάτωσή της σε διαδικασίες προ
ετοιμασίας, διαμόρφωσης και αποτίμησης της πρακτικής πολιτική
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συντείνει στην υπέρβαση ακαδημαϊκών ιδεολογικών αγκυλώσεων.
Σειρά μελετών εξετάζει γενικότερα τον ρόλο των διεθνών οργα

νισμών, εκτός από την Ε.Ε., στις συζητήσεις για το κοινωνικό κρά
τος. Χαρακτηριστικές μελέτες είναι αυτές του Κοντιάδη (2001), της 
Νικολακοπούλου-Στεφάνου (2002), του Σακελλαρόπουλου (2001) 
και του Βενιέρη (2002). Η όντως πρωτότυπη παρουσίαση της κοι
νωνικής πολιτικής του Συμβουλίου της Ευρώπης (Βενιέρης, 2002) 
στη βάση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη συμβάλλει σημαντι
κά στην κάλυψη κενών της ελληνικής βιβλιογραφίας αναδεικνύο- 
ντας, ταυτόχρονα, τη διαφορά τυπικής θεσμοθέτησης και πραγματι
κής εφαρμογής.5 Η διαφορά αυτή συχνά λησμονείται στα πλαίσια 
των καθαρά νομικών/φορμαλιστικών προσεγγίσεων (Κοντιάδης, 
2001). Τα χρήσιμα στοιχεία τόσο της εργασίας του Σακελλαρόπου
λου (2001) για την κοινωνική πολιτική στα πλαίσια μίας σειράς 
οργανισμών (Ε.Ε., ΔΝΤ, ΟΟΣΑ, ΔΟΕ, ΠΟΕ, κ.ά.) όσο και η περιεκτι
κή περιγραφή των στοιχείων κοινωνικής πολιτικής της Ε.Ε. δεν εν
σωματώνονται σε ένα συνεκτικό σώμα υποθέσεων εργασίας που 
να σχετίζεται με τα βασικά ερωτήματα στη διεθνή βιβλιογραφία.

Η παγκοσμιοποίηση, όπως εύστοχα επισημαίνεται (Rhodes, 1996· 
Lazar/Stoyko, 1998), συχνά λειτουργεί ως αποδιοπομπαίος τράγος 
για τις αποτυχίες των εθνικών κρατών να περιορίσουν τις αρνητι
κές εκροές των κοινωνικών τους πολιτικών (π.χ., εξάρτηση από 
προνοιακές παροχές, μειωμένα κίνητρα απασχόλησης) αλλά και 
να «αποκαταστήσουν» τους πολιτικούς όρους συγκρότησής τους 
(πολιτικές και κοινωνικές συμμαχίες). Έτσι, τελεολογικές απο
φάνσεις της μορφής: «η παγκοσμιοποίηση αποτελεί τη σοβαρότερη 
απειλή για μια δίκαιη και ισότιμη κοινωνική ανάπτυξη» (Σακελλα- 
ρόπουλος, 2001, σ. 265) χωρίς την εξέταση των εμπειρικών δεδο
μένων (μάλλον ευνοεί την άποψη περί ανάπτυξης των χωρών που 
συμμετέχουν στο παγκοσμιοποιημένο παιχνίδι παρά το αντίστρο
φο)6 φαίνεται ότι πέφτουν σε αυτή την παγίδα.7

5. «Κρίσιμο ζητούμενο της κοινωνικής πολιτικής του αναθεωρημένου Χάρτη 
παραμένει η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας μετάβασης από τη θεωρία 
στην πράξη. Αυτή, εν πολλοίς, εξαρτάται από τη βούληση και τη συμπεριφορά 
των συμβαλλόμενων χωρών...» (Βενιέρης, 2002, σ. 372).

6. Βλ. για τη θετική συσχέτιση παγκοσμιοποίησης και ανάπτυξης (οικονομικής 
και κοινωνικής) στην έκθεση της World Bank (2002), Globalization, Growth and 
Poverty, Oxford University Press, Νέα Υόρκη.

7. Ακόμη και ο εξευρωπαϊσμός της ελληνικής κοινωνικής πολιτικής συμβαδί
ζει με επέκταση του κοινωνικού κράτους (βλ. Andreou - Koutsiaras, 2002), σε αντί
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Κοινό σημείο, πάντως, των περισσότερων μελετών, παρά τη 
διαφορά ορολογίας, αποτελεί το γεγονός της μη ύπαρξης τάσης 
συγκρότησης ενός υπερεθνικού κοινωνικού κράτους αλλά η επιτά
χυνση παραμετρικών ουσιαστικά μεταρρυθμίσεων που θα εξασφα
λίσουν τη βιωσιμότητα των υπαρχόντων συστημάτων (δεν αμφι
σβητούνται, δηλαδή, θεμελιακές νόρμες όπως η κοινωνική αλλη
λεγγύη, ο ρόλος του κράτους και η αλληλοϋποστήριξη οικονομι
κής και κοινωνικής πολιτικής).

8. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ

Δεδομένου του μεγάλου εύρους της κοινωνικής πολιτικής και των 
πολυάριθμων προγραμμάτων και μέτρων πολιτικής κοινωνικού 
χαρακτήρα, η εξέταση ειδικών θεμάτων και πτυχών είναι έργο ε
κτεταμένο που ξεπερνά τόσο τον σκοπό όσο και το εύρος του πα
ρόντος άρθρου. Ωστόσο, κρίνουμε απαραίτητο να αναφερθούμε σε 
δύο ειδικές πτυχές της σχετικής συζήτησης: τον κοινωνικό διάλογο 
και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Οι ακαδημαϊκές αναλύσεις υποθέτουν, συχνά, ότι ο κοινωνικός 
διάλογος συμβάλλει στη δημιουργία των προϋποθέσεων για την ε
πιτυχή εφαρμογή μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων. Ο κοινωνι
κός διάλογος μπορεί να καταλήγει σε τυπικές συμφωνίες ανάμεσα 
στους κοινωνικούς εταίρους και στο κράτος ή απλά να διευκολύ
νει άτυπες συνεννοήσεις.

Το θέμα εξετάζεται ή οριζόντια ή σε σχέση με συγκεκριμένο με- 
ταρρυθμιστικό τομέα (π.χ. μεταρρύθμιση των εργασιακών σχέσε
ων, μεταρρύθμιση της κοινωνικής ασφάλισης). Πολλές αναλύσεις 
εξετάζουν τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες ο κοινωνικός 
διάλογος μπορεί να επιτύχει. Ο Γ. Σπυρόπουλος προτείνει τις ε
ξής: πρώτον, την ύπαρξη ανεξαρτήτων από κάθε πολιτική εξάρτη
ση και αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των εργοδοτών και των 
εργαζομένων, ικανών να αναλάβουν υποχρεώσεις στο εθνικό επί

θεση με το υπόδειγμα της «κακής» παγκοσμιοποίησης (μορφή της οποίας είναι 
και η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση) που θα οδηγούσε σε κονιορτοποίηση των κοινωνι
κών κεκτημένων και εγκατάλειψη των μηχανισμών προστασίας ομάδων του πλη
θυσμού.



Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ 195

πεδο και να εξασφαλίσουν την εκτέλεση των συμφωνουμένων· δεύ
τερον, την κυβερνητική σταθερότητα· τρίτον την ειλικρινή αποδοχή 
της ανάγκης για κοινωνική συνεργασία και συμβιβασμούς από μέ
ρους των συμμετεχόντων, και τέταρτον τη θεσμική αναγνώριση 
του διαλόγου στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας (Σπυ- 
ρόπουλος, 1998). Αλλες αναλύσεις επικεντρώνονται στην πραγμα
τικότητα του κοινωνικού διαλόγου. Γενικά, διαπιστώνεται ότι η 
Ελλάδα έχει υστερήσει στον τομέα αυτό και ότι συνυπάρχει ένας 
κρατικός πατερναλισμός με ένα συγκρουσιακό πρότυπο άρθρωσης 
των κοινωνικών αιτημάτων (Κιούκιας, 1994· Καζάκος, 1989). Γε
γονός είναι ότι διάφοροι θεσμοί κοινωνικού διαλόγου δεν μπόρε
σαν να επιβιώσουν στο παρελθόν και ότι, μόλις στη δεκαετία του 
1990, η ΟΚΕ δείχνει να αποκτά μονιμότερο χαρακτήρα.

Η σχετικά πιο έντονη παρουσία μελετών για τον κοινωνικό α
ποκλεισμό στην ακαδημαϊκή (και πολιτική) συζήτηση οφείλεται 
βασικά σε δύο παράγοντες. Πρώτον, τη χρηματοδότηση σχετικών 
προγραμμάτων στα πλαίσια της Ε.Ε. για τη μελέτη της φτώχειας 
και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού8 και δεύτε
ρον, την εμφάνιση νέων φαινομένων φτώχειας στην Ελλάδα που 
σχετίζονται με μία σειρά κοινωνικοοικονομικών εξελίξεων όπως η 
εισροή μεταναστών (Ανατ. Ευρώπη και Αλβανία) και η αποδυνά- 
μωση των παραδοσιακών δικτύων φροντίδας (π.χ., οικογένεια).

Έτσι, δεν είναι ανεξήγητο ότι οι σχετικές μελέτες ασχολούνται 
με πρωτογενή ερευνητικά ερωτήματα: τι είναι «κοινωνικός απο
κλεισμός», πώς μετράται, ποιες οι θεωρητικές πτυχές που συναρ- 
τώνται με αυτόν και ποια η έκταση του φαινομένου στην Ελλάδα. 
Με τα ερωτήματα αυτά καταπιάνονται οι μελέτες των Καβουνίδη 
(1999), Μουσούρου (1998), Τσακλόγλου (1999) και Τσιάκαλου 
(1998). Ενώ η Καβουνίδη προσφέρει μία συνοπτική περιγραφή εν
νοιών, κοινοτικών πρωτοβουλιών, της ελληνικής εμπειρίας στη με
λέτη της φτώχειας και βασικών προτάσεων πολιτικής (πολυδιά
στατη αντιμετώπιση, αποφυγή γραφειοκρατικού φορμαλισμού, μη
χανισμοί αξιολόγησης), τόσο η Μουσούρου όσο και ο Τσιάκαλος

8. Αναφερόμαστε, κυρίως, στο δεύτερο (1985-1989) και στο τρίτο (1989-1994) 
πρόγραμμα για την κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση των μη ευνοημένων ο
μάδων («Φτώχεια ιι και ni»), τη δημιουργία του Παρατηρητηρίου για τις πολιτι
κές καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού το 1990 και την έναρξη εφαρμο
γής δύο κοινοτικών πρωτοβουλιών που σχετίζονται με τον κοινωνικό αποκλει
σμό (1991, Horizon και Now).
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προσφέρουν στοιχεία «αναστοχασμού» στην εννοιολόγηση και ε
ξέταση των σχετικών φαινομένων (π.χ. σε ποιο βαθμό ο ορισμός ε
νός προβλήματος οριοθετεί και τις πολιτικές αντιμετώπισής του;).

Ο κοινωνικός αποκλεισμός μπορεί να μελετηθεί με όρους άρνη
σης ή μη πραγματοποίησης κοινωνικών δικαιωμάτων αλλά και με 
όρους ανισότητας των μελών μίας κοινωνίας στην απορρόφηση 
δημοσίου και κοινωνικού πλούτου. Η Μουσούρου συστηματοποιεί 
ακόμη περισσότερο την έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού ως 
διαδικασίας (και όχι μόνο κατάστασης) στη βάση συγκεκριμένων 
κριτηρίων: κίνδυνος, απειλή, αποσταθεροποίηση, έκπτωση και 
πραγματικός αποκλεισμός. Παράλληλα, αναδεικνύεται η ενδεχό
μενη αρνητική λειτουργία της ίδιας της κοινωνικής πολιτικής στην 
αναπαραγωγή του κοινωνικού αποκλεισμού (π.χ. στιγματισμός) 
που συνδέεται άμεσα με την έλλειψη κουλτούρας «ένταξης» των α
ποκλεισμένων, γεγονός που αντανακλάται και σε επίσημα κείμενα 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Commission, 1997).

Στο πεδίο των ερευνητικών και συγκριτικών μελετών, σημαντι
κές συνεισφορές αποτελούν οι εργασίες των Υφαντόπουλου 
(2001), Καβουνίδη (1999β), Tsakloglou (2000), Τσακλόγλου (1999) 
και οι εκθέσεις του Παρατηρητηρίου πολιτικών καταπολέμησης 
του κοινωνικού αποκλεισμού (Καραντινός, κ.ά., 1992α, 1992β). 
Πέρα από το θετικό στοιχείο της συγκριτικής μεθόδου, η χρήση 
στατιστικών εργαλείων επιτρέπει την κατάδειξη της αναποτελε
σματικότητας και, εν τέλει, του προβλήματος πολιτικής (Υφαντό- 
πουλος, 2001). Ο Tsakloglou (2000) αναδεικνύει ομοιότητες μεταξύ 
των μεσογειακών κρατών μελών της Ε.Ε. στο ζήτημα της φτώχειας, 
φέρνοντας στο προσκήνιο τη σχετική φιλολογία περί «νότιου» μο
ντέλου κοινωνικής πολιτικής. Η πιο αναλυτική εργασία του Μα- 
τσαγγάνη ( 1999γ) για τη λειτουργία της παγίδας της φτώχειας από 
την εφαρμογή προγραμμάτων ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος 
όταν δεν υπάρχουν δικλίδες και κίνητρα επανένταξης του επωφε
λούμενου στην αγορά εργασίας θέτει όρια και ζητήματα σχεδια- 
σμού στη χάραξη πολιτικής καταπολέμησης της φτώχειας. Τέλος, η 
σύγκριση της μελέτης της Καβουνίδη (1999) με τις σχετικές εκθέ
σεις του Καραντινού κ.ά. ( 1992α, 1992β) αποκτά ιδιαίτερο ενδια
φέρον (αλλά γεννά και μελαγχολικές σκέψεις) λόγω των ταυτόση
μων γενικών συμπερασμάτων παρά τη μεσολάβηση σχεδόν μίας 
δεκαετίας μεταξύ των δύο μελετών: το σύστημα κοινωνικών υπη
ρεσιών χαρακτηρίζεται από έλλειψη σχεδιασμού, αποσπασματικό-
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τη τα και αλληλοεπικαλύψεις και περιορισμένη πρόσβαση ομάδων 
του πληθυσμού (ή αποκλεισμό της πρόσβασης;). Είναι εύλογο ότι 
αυτές οι δομικές ανεπάρκειες μάλλον αναπαραγάγουν τον κοινω
νικό αποκλεισμό παρά τον αποδυναμώνουν, ενώ διατυπώνεται η 
άποψη (Καραντινός, 1992α) ότι νομοθετήματα προνοιακού χαρα
κτήρα (π.χ. νόμος 1648/1986 για την απασχόληση αναπήρων στο 
δημόσιο) έγιναν «εργαλεία» της πελατειακής πολιτικής. Η διαπί
στωση αυτή, και στον βαθμό που ισχύει και σήμερα, δημιουργεί εύ
λογα ερωτηματικά για το πώς το ελληνικό προνοιακό κράτος με- 
τουσιώνει αξίες και αρχές, όπως η κοινωνική αλληλεγγύη και η εν
δυνάμωση του ατόμου στην κοινωνική ζωή μέσα από τέτοιες δια
δικασίες: μάλλον φαλκιδεύουν την κοινωνική αλληλεγγύη και συ
νοχή, προάγουν τις οπορτουνιστικές συμπεριφορές και τις στρα
τηγικές προσοδοθηρίας, δημιουργώντας μακροχρόνια μία ανάλογη 
κουλτούρα. Ίσως αυτή η κουλτούρα (νόρμες, αξίες, άτυποι κανό
νες) εξηγεί, σε κάποιο βαθμό, και τη δυσκολία μεταρρυθμιστικών 
προσπαθειών προς εξορθολογισμό του συστήματος και εισαγωγή 
στοιχείων ενεργητικής παρέμβασης των ασφαλισμένων μακριά α
πό την κρατική προστασία και αρωγή.

Τελειώνοντας, σημειώνουμε ότι η εγχώρια δημόσια συζήτηση, 
συχνά, κυριαρχείται από αυτό που ο Τ. Mäkinen (1999) αποκάλεσε 
σύνδρομο του «όσο μεγαλύτερο τόσο καλύτερο» («the bigger the 
better» syndrome) όσον αφορά την αξιολόγηση των προνοιακών 
καθεστώτων. Η σύγκλιση των κοινωνικών δαπανών μεταξύ της 
Ελλάδας και των υπολοίπων αναπτυγμένων κοινωνικών κρατών 
αναγορεύεται σε πραγματική σύγκλιση και ένδειξη ισχυρής κοινω
νικής αλληλεγγύης. Όμως, όπως ανέδειξαν και εμπειρικά πολλές 
μελέτες, οι υψηλές κοινωνικές δαπάνες δεν αποτελούν επαρκή 
προϋπόθεση για την επίτευξη της κοινωνικής αλληλεγγύης (π.χ. 
μείωση της φτώχειας). Έτσι, αν και η Ελλάδα συγκλίνει με τον μέ
σο όρο της Ε.Ε. στο ύψος των κοινωνικών δαπανών, αποκλίνει στη 
μείωση της φτώχειας! (βλ. Ifandopoulos, 2002). Αλλες μελέτες, στις 
οποίες αναφερθήκαμε ήδη αναλυτικά, βεβαίωσαν ότι η επέκταση 
του ελληνικού συστήματος συνοδεύθηκε από ανισότητες. Η εμμονή 
στο μέγεθος των δαπανών υποκρύπτει, εντέλει, την επιθυμία δια
τήρησης των ανισοτήτων και προάσπισης, γενικότερα, του status 
quo.
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