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Σημειώσεις Κοινωνικής Πολιτικής 

ΕΝΟΤΗΤΑ:  

ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η συνθήκη  ορόσημο ανάδειξης της κοινωνικής πολιτικής ήταν η βιομηχανική 

επανάσταση (18ος αι.). Η φροντίδα και μέριμνα για τους αρρώστους, τους 

φτωχούς, τους ηλικιωμένους, τους ανάπηρους και γενικά τους 

αναξιοπαθούντες, που δεν μπορούν να εργαστούν και δεν διαθέτουν πόρους 

επιβίωσης, συναντάται με κάποιο τρόπο σε όλες τις οργανωμένες κοινωνίες από 

την Αρχαιότητα μέχρι και σήμερα.  

Στις προβιομηχανικές κοινωνίες, η κοινωνική προστασία παρεχόταν στο 

εσωτερικό της πατριαρχικής οικογένειας, της αγροτικής κοινότητας, των 

επαγγελματικών συντεχνιών και των θρησκευτικών ιδρυμάτων. Παρεμβάσεις 

των κεντρικών εξουσιών σημειώνονται ΜΟΝΟ σε εξαιρετικές περιπτώσεις και δεν 

αποσκοπούν στην κοινωνική προστασία, αλλά στην ενδυνάμωση, τη 

σταθεροποίηση και την αναπαραγωγή των υφιστάμενων παραγωγικών, 

οικονομικών και πολιτικών σχέσεων.  

Ουσιαστικά η μεταβατική περίοδος από τον αγροτικό τρόπο παραγωγής στη 

βιομηχανία, άφησε πολλούς ανθρώπους εκτεθειμένους, καθώς βαθμιαία 

έπαυαν να κατέχουν οι ίδιοι τα μέσα παραγωγής (γη, εργαστήρια, βιοτεχνίες) και 

το μόνο μέσο βιοπορισμού τους γίνεται η πώληση της εργατικής τους δύναμης 

στους εργοδότες έναντι μισθού (εμπορευματοποίηση). Όταν αυτή δεν 

μπορούσε να προσφερθεί (λόγω ασθένειας, τραυματισμών, εργατικών 

ατυχημάτων κ.α.), δεν υπήρχε δίχτυ προστασίας για εκείνους, με αποτέλεσμα την 

εξαθλίωση των κοινωνιών των πρώτων εργατών. Έτσι, αναδεικνύεται η ανάγκη 

θέσπισης καθολικών προνοιακών θεσμών – ιβρυδικών αρχικά και πιο 

οργανωμένων αργότερα.  

Ωστόσο, αυτό δεν συμβαίνει παρά μόνο με την ωρίμανση του βιομηχανικού 

συστήματος. Το κράτος αναλαμβάνει ως τρίτος εξωτερικός παράγοντας τις 

λειτουργίες και τα κόστη παροχής της κοινωνικής προστασίας. Έτσι, έχουμε τη 
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θέσπιση ενός νέου θεσμού, αυτού του κοινωνικού κράτους, ήδη από τα τέλη 

του 19ου αιώνα και την εδραίωσή του τον 20ο αι.  

ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  
Το κράτος πρόνοιας είναι το «όχημα» πάνω στο οποίο πραγματώνονται οι 

κοινωνικές πολιτικές. Γι’αυτό το μελετάμε παράλληλα, δλδ. μελετάμε το πώς 

αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε μέσα στα χρόνια. Το κράτος πρόνοιας αποτελεί έναν 

από τους θεσμούς έκφρασης της Κοινωνικής Πολιτικής, σχεδιασμού και 

εφαρμογής της. 

 

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 
Συνοπτικά διακρίνουμε τις εξής περιόδους ανάπτυξης του κράτους πρόνοιας:  

Α΄ Περίοδος: Στάδιο του «πειραματισμού» (1870-1930) 
Είναι η περίοδος κατά την οποία προωθούνται οι πρώτες νομοθετικές 

ρυθμίσεις που σκοπό έχουν τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. 

Καθιερώνεται η κοινωνική ασφάλιση, ενώ δοκιμάζονται είδη κοινωνικών 

προγραμμάτων με διαφορετικές αρχές και δικαιούχους. 

• Η αρχική συγκρότηση του κράτους πρόνοιας εντοπίζεται στην Αγγλία 

και τη Γερμανία στη διάρκεια του 19ου αιώνα. Από την αρχή η επίκληση 

για διευρυμένη κρατική ευθύνη στην παροχή κοινωνικής προστασίας 

αφορά την εργατική τάξη και αποσκοπεί στην επίτευξη κοινωνικής 

ειρήνης. Είναι επίσης φανερό ότι αυτό επιτυγχάνεται μέσα από πιέσεις, 

συγκρούσεις και συμβιβασμούς.  

Στην Αγγλία προωθείται από τους Φαβιανούς σοσιαλιστές με δύο κυρίως 

στόχους: Α) Την εξασφάλιση εργατικού δυναμικού ικανού να συμβάλλει στη 

βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας και να συνεργαστεί για τις αλλαγές που αυτή 

συνεπάγεται, και Β) την στήριξη των αποικιοκρατικών στόχων της με ικανό, υγιή 

και εμψυχωμένο στρατό.  

Στη Γερμανία στόχος της κοινωνικής πολιτικής είναι να συμβάλλει στην επίτευξη 

ταξικής ειρήνης προκειμένου να επιτευχθεί η συγκρότηση του γερμανικού 

κεντρικού εθνικού κράτους.  

Στα πρώτα στάδια αυτής της περιόδου οι πολιτικές έχουν αποσπασματικό 

χαρακτήρα, αφορούν την εργατική τάξη και ρυθμίζουν θεμελιώδη ζητήματα της 

οργάνωσης της εργασίας και της αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης.  
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Β΄ Περίοδος: Στάδιο της «σταθεροποίησης» (1930-1950) 
Αρχές και προγράμματα της προηγούμενης περιόδου σταθεροποιούνται και 

ολοκληρώνονται, ωστόσο δεν φαίνεται να υπάρχουν νέες ιδέες. Η οικονομική 

κρίση του 1929-1932 δεν επιτρέπει άλλους πειραματισμούς.  

Ο μακροχρόνιος και αιματηρός πρώτος παγκόσμιος πόλεμος είχε μεγάλες 

επιπτώσεις στην εξέλιξη του κράτους πρόνοιας, καθώς εδραιώθηκε (ιδεολογικά 

και στην πράξη) η αναγκαιότητα της διευρυμένης κρατικής παρέμβασης, τόσο 

σε θέματα εργασίας, όσο και σε θέματα κοινωνικής προστασίας και εργατικής 

κατοικίας.  

Στο διάστημα του μεσοπολέμου τα παραδείγματα της Αγγλίας και της Γερμανίας 

επεκτείνονται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου συγκροτούνται κράτη 

πρόνοιας σύμφωνα με τις ιστορικές και πολιτισμικές τους ιδιαιτερότητες. Στις 

ΗΠΑ η κρίση του 1930 αποτελεί ορόσημο για την κοινωνική πολιτική, καθώς η 

ιδέα της διευρυμένης κρατικής παρέμβασης βρίσκει πρόσφορο έδαφος στη 

δραματική αύξηση των αναγκών του πληθυσμού και την αδυναμία πολλών να 

ανταποκριθούν με ατομική πρωτοβουλία.  

Είναι μια περίοδος αναγνώρισης προβλημάτων όπως η φτώχεια και η ανεργία, 

ως κοινωνικών. Γι’αυτό και αναπτύσσονται θεσμοί και πολιτικές, ενώ 

οργανώνονται υπηρεσίες για την καταπολέμησή τους.  

Αυτή η περίοδος δίνει πολύτιμη βοήθεια στο ανερχόμενο 

θεσμικό/αναδιανεμητικό μοντέλο και προωθεί την κοινωνική στατιστική που θα 

αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο του. 

Γ΄ Περίοδος: Κλασική ή Χρυσή περίοδος του κοινωνικού κράτους 

(1950-1970) 
Η εμπειρία του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου και η ανοικοδόμηση που 

ακολούθησε ήταν καταλυτικές για την πορεία του κράτους πρόνοιας.  

Στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου, ο Beveridge (Βρετανός οικονομολόγος και 

κοινωνικός μεταρρυθμιστής, στενά συνδεδεμένος με την ανάπτυξη του κράτους 

πρόνοιας) ανέλαβε την ένταξη αποσπασματικών ρυθμίσεων σε ένα σύστημα 

κοινωνικής προστασίας και διαμόρφωσε ένα είδος προγράμματος για την 

βοήθεια του πληθυσμού της Αγγλίας στη διάρκεια του πολέμου.  

Τελικά το σύστημα Beveridge εφαρμόστηκε μετά τον πόλεμο (στην Αγγλία). Μαζί 

με την Κεϋνσιανή οικονομική πολιτική, αποτέλεσε έναν από τους δύο πυλώνες 
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επάνω στους οποίους στηρίχθηκε το μεταπολεμικό διευρυμένο κράτος 

πρόνοιας. Ο άλλος πυλώνας ήταν το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης που 

καθιέρωσε ο Bismαrk (Πρώσος πολιτικός. Αν και συντηρητικών αντιλήψεων, 

υπήρξε ο πρώτος ευρωπαίος πολιτικός που εισήγαγε γενικό σύστημα 

κοινωνικών ασφαλίσεων, το οποίο αργότερα κατέστη υπόδειγμα για όλα τα 

κράτη της Ευρώπης). 

Η περίοδος αυτή ανέδειξε το θεσμικό / αναδιανεμητικό πρότυπο, με θεμελίωση 

των συστημάτων κοινωνικής πολιτικής σε μία διευρυμένη βάση κοινωνικών 

δικαιωμάτων, με καθολική κάλυψη. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1960, οπότε 

αρχίζει να γίνεται αισθητή η κρίση του καπιταλισμού και οι δυσκολίες λειτουργίας 

των αναδιανεμητικών πολιτικών, το κράτος πρόνοιας ως στόχος και ως 

εφαρμογή επεκτείνεται σε όλες τις Δυτικές και βόρειες ευρωπαϊκές χώρες αλλά 

και σε ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία.  

Είναι η «χρυσή εποχή» του. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι σε όλες τις χώρες 

καλύπτει όλο το φάσμα των αναγκών στους κύριους τομείς (υγείας, κοινωνικής 

πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης, κατοικίας κ.λπ), αλλά ότι επικρατεί η 

πεποίθηση πως το κράτος πρέπει και μπορεί να κινηθεί προς έναν τέτοιο στόχο.  

Σηματοδοτεί πάντως μία ουσιαστική αλλαγή: Η κοινωνική πολιτική ταυτίζεται με 

ένα κράτος πρόνοιας, του οποίου οι ρυθμίσεις δεν αφορούν πλέον μόνο την 

εργατική τάξη, τους φτωχούς και εξαθλιωμένους, αλλά στοχεύει στην ευημερία 

όλων των πολιτών και στη ρύθμιση της κοινωνικής αναπαραγωγής ευρύτερα.  

Αντιρρήσεις εκφράζονται ήδη εκείνη την περίοδο από Νεοφιλελεύθερους 

οικονομολόγους, όμως σκεπάζονται από την θριαμβολογία για εξάλειψη της 

φτώχειας και της ανασφάλειας. 

Δ΄ περίοδος: Κρίση (1970 – σήμερα) 
Την ευφορία της μεταπολεμικής περιόδου διαδέχεται η αμφισβήτηση καθώς 

εκδηλώνεται η νέα κρίση του καπιταλιστικού συστήματος με οικονομικές, 

κοινωνικές και ηθικές διαστάσεις.  

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, μέχρι την δεκαετία του 1990, κυριάρχησε η 

συζήτηση για την «κρίση του κράτους πρόνοιας». Η κύρια επίθεση ήρθε από τις 

παρατάξεις των Νεοφιλελεύθερων, οι οποίοι θεωρούσαν ότι το κράτος 

πρόνοιας κατασπατάλησε πόρους, χωρίς να κλείσει η ψαλίδα της ανισότητας 
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και δημιούργησε παθητικούς και εξαρτημένους πολίτες, συμβάλλοντας έτσι 

στην οικονομική και ηθική κρίση και στην καθυστέρηση της ανάπτυξης. Ο 

κύριος τρόπος αντιμετώπισης αυτής της κατάστασης ήταν η υποχώρησή του 

και η ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών. Η λειτουργία του έπρεπε να περιοριστεί 

μόνο στους ιδιαίτερα ευπαθείς πληθυσμούς, για λόγους κοινωνικής ειρήνης και 

συνοχής.  

Στην συζήτηση περί κρίσης του κράτους πρόνοιας ήρθε να προστεθεί και η 

κριτική από την πλευρά των κοινωνικών κινημάτων, που κατήγγειλαν τον ρόλο 

της κοινωνικής πολιτικής στην εδραίωση και αναπαραγωγή των ανισοτήτων 

κατά φύλο, ράτσα, εθνική προέλευση και σεξουαλική προτίμηση και ζητούσαν 

την διεύρυνση των ήδη υπαρχόντων δικαιωμάτων.  

Είναι η εποχή των αναδιαρθρώσεων και της υιοθέτησης ενός νέου 

πλουραλισμού ως εργαλείου υπέρβασης των δυσκολιών και των αντιφάσεων 

του κράτους πρόνοιας, η οποία σηματοδοτεί συγχρόνως μία νέα σχέση μεταξύ 

κράτους πρόνοιας, αγοράς, οικογένειας και κοινωνίας των πολιτών. 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
Η επιστημονική μελέτη και ανάλυση των διαφορετικών συστημάτων κοινωνικής 

πολιτικής έχει καθιερώσει τρία κύρια πρότυπα: Το υπολειμματικό, το 

θεσμικό/αναδιανεμητικό και το μικτό/πλουραλιστικό πρότυπο κοινωνικής 

πολιτικής. 

 

Το υπολειμματικό πρότυπο  
Έχει ως κύριο σημείο αναφοράς του την ατομοκεντρική προσέγγιση στην 

κάλυψη των αναγκών. Δηλαδή, η κάλυψη των αναγκών αποτελεί κατά κύριο 

λόγο ατομική ευθύνη των ίδιων των πολιτών, με την υποστήριξη της οικογένειας 

και της τοπικής κοινότητας. Η κρατική παρέμβαση είναι περιορισμένη και 

θεωρείται αναγκαία μόνο ως ένα «δίχτυ ασφαλείας», για την αποφυγή της 

κοινωνικής εξαθλίωσης ορισμένων ειδικών κατηγοριών του πληθυσμού, ιδίως 

όταν οι άλλοι θεσμοί φροντίδας δεν λειτουργούν ή δεν επαρκούν.  

ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΣΚΗΘΕΙ: Το πρότυπο αυτό έχει ταυτισθεί με την επιλεκτική 

μορφή κάλυψης αναγκών από το κράτος και μόνον για όσους δεν μπορούν με 

τις δικές τους δυνάμεις και την ατομική τους πρωτοβουλία να το επιτύχουν. Η 

παροχή βοήθειας εδραιώνεται επομένως στην ανάγκη και την αδυναμία, όπως 
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αυτές αποδεικνύονται μέσα από ένα δαιδαλώδες σύστημα κριτηρίων, 

εξακρίβωσης συνθηκών και ελέγχων. Γι’ αυτό συμβάλλει στον στιγματισμό των 

αποδεκτών της κοινωνικής αρωγής και λειτουργεί κυρίως κατασταλτικά και όχι 

προληπτικά. Ιδεολογικά εκφράζει τις νεοφιλελεύθερες απόψεις για την κοινωνική 

και οικονομική οργάνωση και τον ρόλο του κράτους.  

Η επικράτηση μάλιστα του νεοφιλελευθερισμού στην παρούσα φάση της 

παγκοσμιοποίησης της οικονομίας συμβάλλει στην επαναφορά αυτού του 

προτύπου, με τις ανάλογες προσαρμογές στις παρούσες συνθήκες. 

 

Το θεσμικό/αναδιανεμητικό πρότυπο  
Εκπροσωπείται από το μοντέλο του Beveridge, όπως διαμορφώθηκε στην 

Αγγλία στην διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά εφαρμόστηκε στις 

δεκαετίες του ΄50 και του ΄60, ενώ στις Σκανδιναβικές χώρες, εξακολούθησε να 

ισχύει για πολύ μεγαλύτερο διάστημα. Έχει συνδεθεί με τον ευρωπαϊκό 

καπιταλισμό, τη σοσιαλδημοκρατική προσέγγιση και την Κεϋνσιανή πολιτική για 

την οικονομία και τον ρόλο του κράτους. Κύριο χαρακτηριστικό του είναι ένα 

διευρυμένο κράτος πρόνοιας, με αναδιανεμητικές πολιτικές, που έχουν ως στόχο 

τη μείωση των ανισοτήτων και την εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.   

Η κάλυψη των αναγκών γίνεται στη βάση ενός φάσματος κοινωνικών 

δικαιωμάτων που αποτελούν το περιεχόμενο της ουσιαστικής ιδιότητας του 

πολίτη.  

Υπερισχύει η καθολική μορφή κάλυψης, οπότε αποφεύγεται ο στιγματισμός και 

ενισχύεται η πρόληψη, με υποστήριξη συλλογικών μορφών κάλυψης κυρίως 

από το κράτος. Ονομάζεται θεσμικό, γιατί λειτουργεί με στόχο την εδραίωση 

θεσμών για την κάλυψη των αναγκών, και όχι την αποσπασματική και εκ των 

υστέρων αντιμετώπιση προβλημάτων. Έχει αναδιανεμητικό χαρακτήρα γιατί 

αποσκοπεί στην αναδιανομή του πλούτου και των ευκαιριών, ως μέσο 

καταπολέμησης των ανισοτήτων.  

Οι πιο ένθερμοι υποστηρικτές του οραματίστηκαν ακόμα και τη σταδιακή 

μετάβαση από τον καπιταλισμό στον σοσιαλισμό με κύριο μοχλό αυτής της 

αλλαγής το κράτος πρόνοιας.  

ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΣΚΗΘΕΙ: Το θεσμικό / αναδιανεμητικό πρότυπο κατακρίθηκε 

ως εξαιρετικά γραφειοκρατικό και σπάταλο, ενώ στα πλαίσια της ανανέωσης 
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της σοσιαλδημοκρατίας στην δεκαετία του ’90 η αναδιανομή του πλούτου 

φάνηκε να υποχωρεί μπροστά στην ανάγκη για συγκράτηση των δαπανών και 

να αντικαθίσταται από την αναδιανομή του ρίσκου με ατομική ευθύνη. Όσον 

αφορά την καταπολέμηση της ανισότητας, έχει υποστηριχθεί ότι αν και σε 

πολλές περιπτώσεις βελτιώθηκαν οι συνθήκες διαβίωσης των χαμηλότερων 

εισοδηματικών στρωμάτων, η ανισότητα δεν μειώθηκε. Αντιθέτως, τα μεσαία 

αστικά στρώματα φαίνεται να είναι αυτά που ωφελήθηκαν κυρίως από το 

διευρυμένο κράτος πρόνοιας.  

 

Το μικτό ή νέο πλουραλιστικό πρότυπο 
Αναπτύχθηκε μετά την κρίση του ευρωπαϊκού μοντέλου για το διευρυμένο 

κράτος πρόνοιας (μετά τη «χρυσή» εποχή του κράτους πρόνοιας) στις δεκαετίες 

του ‘70 και ‘80, ως μία διέξοδος από το δίλημμα δημόσιο ή ιδιωτικό. Αναζητήθηκε 

έτσι ένας «τρίτος δρόμος», για την υπέρβαση των αδυναμιών και των 

αντιφάσεων των μεταπολεμικών κρατών προνοίας. (Giddens 1994).  

 

Το πρότυπο αυτό εγκαταλείπει την λογική που βλέπει το κράτος και την αγορά 

ως δύο αντιτιθέμενους πόλους και αναζητά δόκιμες μορφές σύμπραξης με 

στόχο την μείωση των δαπανών και την αύξηση της αποτελεσματικότητας, με 

εξασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών. Η οικογένεια και ο εθελοντισμός 

έχουν επίσης έναν σημαντικό ρόλο στο μικτό πρότυπο. Βέβαια το κράτος κρατά 

ακόμα τον επιτελικό του ρόλο, μαζί με τον έλεγχο, αλλά δεν θεωρείται αναγκαίο 

να παρέχει το μεγαλύτερο φάσμα των υπηρεσιών. Αρχικά τουλάχιστον ο 

πλουραλιστικός χαρακτήρας εκφραζόταν κυρίως στο επίπεδο της εφαρμογής 

και όχι του σχεδιασμού της πολιτικής. Στην πορεία όμως υποστηρίχθηκαν 

περισσότερο οι συμπράξεις φορέων με ολοκληρωμένο τρόπο, προώθηση των 

δικτύων ως μορφή οργάνωσης και υιοθέτηση από το κράτος ενός 

υποστηρικτικού και διευκολυντικού ρόλου. Έτσι, το μικτό ή πλουραλιστικό 

πρότυπο δεν λειτουργεί μόνο ως «εργαλείο» άσκησης κοινωνικής πολιτικής, ούτε 

αποτελεί απλά μέθοδο μείωσης του κόστους της κοινωνικής πολιτικής, αλλά 

εκφράζει μια διαφορετική οπτική για το χαρακτήρα και τους στόχους της.  
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Στη σύγχρονη εκδοχή του το μικτό πρότυπο νοείται ως η από κοινού παρέμβαση 

κράτους, αγοράς, οικογένειας και κοινωνίας των πολιτών, η οποία εμπλέκει και 

αξιοποιεί διαφορετικούς φορείς για την κάλυψη αναγκών, με στόχο την 

εξειδίκευση στον χρήστη και την καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών με λιγότερο 

κόστος.  

Υιοθετείται ευρέως σε πολλούς τομείς της κοινωνικής πολιτικής σε εθνικό και 

υπερεθνικό επίπεδο και εμφανίζει μία ιδεολογική και πολιτική ουδετερότητα.  

Ωστόσο δεν λείπουν και οι πολέμιοί του που βλέπουν σε αυτό την νομιμοποίηση 

της υποχώρησης των ευθυνών του κράτους και την επαναφορά του 

υπολειμματικού προτύπου.  

Η κριτική που ασκήθηκε στο πλουραλιστικό ρεύμα ήταν έντονη. Του χρεώθηκε 

συγγένεια με νεοσυντηρητικές αντιλήψεις, συγκάλυψη των προθέσεων για 

ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση της κοινωνικής πολιτικής, μετατόπιση 

της φροντίδας από το κράτος στα άτομα (Hill, 1996, όπως παρατίθεται στο 

Σακελλαρόπουλος, 1999:38).  

Το κράτος δεν είναι απλώς ένας ακόμη φορέας ο οποίος παρέχει κοινωνική 

πρόνοια. Είναι εκείνος ο θεσμός ο οποίος νομιμοποιεί και καθορίζει τις 

κοινωνικε ́ς αξίες και δράσεις. Ουσιαστικα ́, μεταθέτοντας ευθυ ́νες και 

αρμοδιότητες σε άλλους τομείς, υποβαθμίζει τη σημασία της κοινωνικής 

πρόνοιας.  

Στον πλουραλισμό καταλογίστηκε η αποσιώπηση των κοινωνικών 

ανισοτήτων, της συστηματικής διαφοράς ισχύος μεταξύ των κοινωνικω ́ν 

ομα ́δων και η εγγενής αδυναμία να κατανοήσει το κράτος και τους θεσμούς ως 

ενεργούς παράγοντες στη διαμόρφωση και στην επιλογή των συμφερόντων 

καθώς και της κατανομής της εξουσίας στην κοινωνία (Βούλγαρης, 1994:56).  

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  
 

ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ R. TITMUSS 
O Richard Titmuss (1974), ένας από τους κλασσικούς θεμελιωτές του 

αντικειμένου της κοινωνικής πολιτικής και της σοσιαλδημοκρατικής παράδοσης, 

διακρίνει (3) τρεις τύπους κράτους πρόνοιας: 

Τον α) υπολειμματικό, β) το βιομηχανικό και γ) τον θεσμικό/αναδιανεμητικό.   
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Α) Σύμφωνα με τον πρώτο τύπο το κράτος παρεμβαίνει και ασκεί κοινωνική 

πολιτική μόνο όταν η αγορά και η οικογένεια αποτυγχάνουν να καλύψουν τις 

ανάγκες του ατόμου.  

Β) Ο δεύτερος τύπος - ο βιομηχανικός - συνδέει την κοινωνική πολιτική με την 

οικονομία της αγοράς και τονίζει τον λειτουργικό – επιβοηθητικό της χαρακτήρα. 

Υποστηρίζει ότι οι κοινωνικές ανάγκες πρέπει να καλύπτονται με βάση την 

εργασία και την απόδοση. Τα προσόντα και τα κίνητρα για εργασία παίζουν 

σημαντικό ρόλο, ενώ από τις κοινωνικές πολιτικές αναγνωρίζονται μόνο η 

εκπαιδευτική πολιτική και η κοινωνική ασφάλιση.  

Γ) Στον θεσμικό/αναδιανεμητικό τύπο η κοινωνική πολιτική καλύπτει με καθολικό 

τρόπο συνολικές κοινωνικές ανάγκες των ατόμων έξω από τους μηχανισμούς 

της αγοράς, ενώ το κοινωνικό κράτος εμφανίζεται ως θεσμός που μεταφέρει 

σημαντικούς πόρους αναδιανέμοντας το κοινωνικό προϊόν στους κοινωνικά 

αδύναμους με απώτερο σκοπό την κοινωνική συνοχή και την εξασφάλιση ίσων 

ευκαιριών για όλους.  

 

Σημείωση: Η κύρια διαφορά μεταξύ της αντίληψης των μοντέλων για την κοινωνική 

πολιτική και της αντίληψης για τα καθεστώτα πρόνοιας (όπως σημείωσε ο Πωλ Σπίκερ) 

είναι ότι τα μοντέλα προσεγγίζουν θεσμικά την κοινωνική πολιτική και τους στόχους της, 

ενώ τα καθεστώτα απορρέουν από τα εμπειρικά δεδομένα και αναφέρονται στις 

πρακτικές εφαρμογές της κοινωνικής πολιτικής.  

 

ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ G. Esping-Andersen  
Το 1990, ο Γκόστα Έσπιν-Άντερσεν (Esping-Andersen G., 2006), ανέδειξε την 

έννοια του καθεστώτος κράτους πρόνοιας διατυπώνοντας τη θεωρία των 

διαφορετικών καθεστώτων κράτους πρόνοιας στις χώρες της Ευρώπης τα 

οποία ταξινόμησε σε τρεις κατηγορίες: το συντηρητικό, το φιλελεύθερο και το 

σοσιαλιστικό καθεστώς κράτους ευημερίας.  

Το συντηρητικό καθεστώς κράτους πρόνοιας χαρακτηρίζει τις χώρες της 

Κεντρικής Ευρώπης (Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία). Βασικό χαρακτηριστικό του 

συντηρητικού καθεστώτος κράτους πρόνοιας είναι ότι σ’ αυτό κυριαρχεί η 

υποχρεωτική ασφάλιση της εργασίας με την καταβολή εισφορών. Σ’ αυτό το 

καθεστώς οι κοινωνικές παροχές συνδέονται με την εργασία και 
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διαφοροποιούνται κατά επαγγελματικές κατηγορίες, στο πλαίσιο 

κορπορατίστικων ρυθμίσεων. Επιπλέον στις χώρες όπου επικρατεί το 

συντηρητικό καθεστώς κράτους πρόνοιας, ο ρόλος της εκκλησίας και των 

θρησκευτικών κομμάτων είναι κυρίαρχος. Ειδικά η εκκλησία, διαδραματίζει 

κεντρικό ρόλο στην παροχή πρόνοιας και συμβάλλει, παράλληλα με τις 

κορπορατίστικες ρυθμίσεις των εισφορών, στην αποδυνάμωση της 

εμπορευματικής αναπαραγωγής της εργασίας.  

 

Στο φιλελεύθερο καθεστώς κράτους πρόνοιας των αγγλοσαξονικών χωρών 

(ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία), αφενός επικρατούν οι αρχές του Μπέβεριτζ 

(Beveridge) σύμφωνα με τις οποίες το κράτος εξασφαλίζει ένα ελάχιστο επίπεδο 

διαβίωσης για όλους, λειτουργώντας στη βάση της αρχής της κοινωνικής 

βοήθειας μέσω της φορολογίας, αφετέρου αυτό δεν διασφαλίζει εκείνα τα 

επίπεδα παροχών που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αναπαραγωγής της 

εργασίας. Για την κάλυψή τους εφαρμόζονται οι αρχές της ιδιωτικής αγοράς με 

την προώθηση ειδικών προγραμμάτων ασφάλισης. Αυτό το μοντέλο παρόλο 

που εμφανίζεται ως απο-εμπορευματοποιημένο, στην πραγματικότητα 

λειτουργεί ως εμπορευματικός τρόπος αναπαραγωγής της εργασίας.  

 

Το σοσιαλιστικό καθεστώς κράτους πρόνοιας χαρακτηρίζει τις σκανδιναβικές 

χώρες, όπου επικρατούν οι αρχές της ισότητας και της καθολικής παροχής 

κοινωνικών αγαθών και είναι το περισσότερο απο-εμπορευματοποιημένο από 

όλα τα καθεστώτα κράτους ευημερίας. Αυτό συμβαίνει γιατί στηρίζεται στην 

εγγύηση υπηρεσιών πρόνοιας υψηλών προδιαγραφών μέσω της γενικευμένης 

φορολογίας και χωρίς να συνδέονται οι κοινωνικές παροχές με την εργασιακή 

δραστηριότητα ή τις προηγούμενες εισφορές του ατόμου, όπως συμβαίνει με 

τα συντηρητικά καθεστώτα.  

 

Στην ίδια λογική, ο Μαουρίτσιο Φερρέρα (Mauricio Ferrera) διατύπωσε ένα 

τέταρτο καθεστώς κράτους πρόνοιας: το νοτιοευρωπαϊκό καθεστώς κράτους 

πρόνοιας.  

Το νοτιοευρωπαϊκό καθεστώς κράτους πρόνοιας, σύμφωνα με τον Μ. 

Φερρέρα, χαρακτηρίζεται από το δυϊσμό, την πόλωση και τον έντονο 
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κορπορατισμό. Σ΄ αυτό το μοντέλο η πλειοψηφία των εργαζομένων στην τυπική 

αγορά εργασίας εξασφαλίζει γενναίες παροχές, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει ένας 

εκτεταμένος άτυπος τομέας (ανασφάλιστη εργασία, εσωτερική οικιακή εργασία, 

ευέλικτες μορφές εργασίας κ.α.), στον οποίο επικρατούν οι πελατειακές 

εξυπηρετήσεις και η απουσία έστω και στοιχειωδών κοινωνικών παροχών. 

Επιπλέον στην αναπαραγωγή της εργασίας εξακολουθεί να είναι κεντρικός ο 

ρόλος της οικογένειας και όχι του κράτους (Ferrera M., 1996: 17-37).  

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
Στα μοντέλα κοινωνικής πολιτικής - το υπολειμματικό, το θεσμικό / 

αναδιανεμητικό και το μικτό/πλουραλιστικό - διαμορφώνεται αντίστοιχα το 

εύρος, ο χαρακτήρας και το περιεχόμενο της κοινωνικής λειτουργίας του 

κράτους.  

Στο υπολειμματικό μοντέλο το κράτος παρεμβαίνει επικουρικά ως προς την 

αγορά και την οικογένεια και μόνο για ορισμένους πληθυσμούς, ως ένα «δίχτυ 

ασφαλείας» αποτρέποντας την εξαθλίωση για όσους δεν έχουν τα μέσα και την 

δυνατότητα να επιτύχουν μόνοι τους την ευημερία. Κύριοι υποστηρικτές του 

υπολειμματικού ή οριακού κράτους πρόνοιας είναι οι νεοφιλελεύθεροι. 

Θεωρώντας ότι θα πρέπει να υπάρχει περιορισμένη κρατική παρέμβαση στην 

οικονομία και ευρύτερα την κοινωνία, βλέπουν τον ρόλο της να έχει χαρακτήρα 

υποστηρικτικό και διευκολυντικό της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, μέσω της αγοράς 

και του εθελοντισμού. Η δημόσια παρεχόμενη κοινωνική προστασία πρέπει να 

περιορίζεται μόνο σε εκείνους που την έχουν απόλυτα ανάγκη και να θέτει όρους 

τέτοιους που να εντάσσουν τους ευεργετούμενους στη λογική της εργασίας και 

όχι της παθητικής εξάρτησης.  

Τέτοια μέτρα, όπως εφαρμόζονται σε συνάρτηση με προγράμματα κατά του 

κοινωνικού αποκλεισμού, καταλήγουν να αναπαράγουν τον αποκλεισμό και να 

λειτουργούν ως ένα είδος επιδότησης, χωρίς την εδραίωση δικαιωμάτων. 

Στο θεσμικό μοντέλο το κράτος διευρύνει την κοινωνική του λειτουργία 

στοχεύοντας στην αναδιανομή του πλούτου και την επίτευξη της ευημερίας 

όλων των πολιτών του. Δημιουργεί θεσμούς συλλογικού χαρακτήρα με 

προεξάρχοντες την κοινωνική ασφάλιση και το εθνικό σύστημα υγείας, 

καθιερώνει ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και αποβλέπει στην καλλιέργεια 
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πνεύματος κοινωνικής αλληλεγγύης και ασφάλειας. Ωστόσο, δεν παύει να 

λειτουργεί και ως μηχανισμός κοινωνικού ελέγχου, αναπαράγοντας συγχρόνως 

τις ανισότητες τις οποίες υπόσχεται να εξαλείψει. Έτσι συμπεραίνουμε ότι το 

θεσμικό κράτος πρόνοιας, παρά τα επιτεύγματά του σε εδραίωση θεσμών 

κοινωνικής προστασίας, δεν κατάφερε να εξαλείψει τις ανισότητες και να 

εξασφαλίσει την πολυπόθητη ευημερία για όλους τους πολίτες του.  

Στο πλουραλιστικό μοντέλο, το κράτος πρόνοιας δεν παύει να υπάρχει, αλλάζει 

όμως σε ένα βαθμό η έκταση και ο χαρακτήρας της παρέμβασής του, καθώς 

και η σχέση του με τον ιδιωτικό τομέα και την οικογένεια. Χωρίς να παύει να έχει 

τον κύριο ρυθμιστικό ρόλο και τη δυνατότητα επιβολής ελέγχου, υποχωρεί ως 

προς την έκταση της δημόσιας παροχής και δίνει περισσότερο έμφαση στην 

υποστήριξη και την σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα. Στόχος είναι η συγκράτηση 

των δαπανών, με ταυτόχρονη εξασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών. 

Θεωρείται δηλαδή ότι με τη σύμπραξη διαφορετικών φορέων εξασφαλίζεται η 

καλύτερη παροχή, με μικρότερο κόστος και ορθολογικότερη κατανομή 

οικονομικών και ανθρώπινων πόρων. Αυτό ωστόσο δεν έχει αποδειχθεί στην 

πράξη. 

 

Η κοινωνική προστασία, η κοινωνική αλληλεγγύη και η κοινωνική συνοχή είναι 

οι διαρκείς και μόνιμοι στόχοι των κοινωνικών κρατών.  

 

Όμως, από τα τέλη της δεκαετίας του ΄70, μια σειρά κοινωνικοοικονομικών 

αλλαγών άρχισε να επηρεάζει τους στόχους, τα μέσα και τις πολιτικές του 

κοινωνικού κράτους. Είναι αλλαγές που συνδέονται με το εργασιακό και 

παραγωγικό μοντέλο, τη διεθνοποίηση της οικονομίας, την ανεργία, τη 

δημοσιονομική κρίση, τη δημογραφική γήρανση και την αλλαγή της δομής της 

οικογένειας. 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ, ΤΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ 

ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

Συνοπτικά: 

Α) Σημαντικό είναι το ζήτημα που προκύπτει από τη δραστηριότητα των διεθνών 

και υπερεθνικών επιχειρήσεων καθώς και των μεγάλων επενδυτικών κεφαλαίων 

υψηλού αντισταθμιστικού κινδύνου (Hedge Funds). Η διεθνής κίνηση κεφαλαίων 



 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ SYNELIXIS 

 

14 
 

και επιχειρήσεων, μολονότι συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη των λιγότερο 

αναπτυγμένων χωρών, επηρεάζει την παγκόσμια και την εθνική ανεργία και 

απασχόληση, ενώ αυξάνει τις κοινωνικές ανισότητες, στερεί πόρους κοινωνικής 

προστασίας από τις εθνικές κυβερνήσεις, πιέζει τους μισθούς προς τα κάτω και 

απαιτεί μικρότερη κοινωνική προστασία από τα κράτη, ώστε να μειώσουν το 

κόστος εργασίας.  

Β) Η μεταβολή του οικονομικού ρόλου του κράτους επηρεάζει τους στόχους και 

τα μέσα άσκησης των κοινωνικών πολιτικών. Πλέον τα εθνικά κράτη δεν 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη νομισματική, δημοσιονομική και φορολογική 

πολιτική για την αύξηση της απασχόλησης και την επέκταση των κοινωνικών 

υπηρεσιών. 

Γ) Ο συνεχώς γηράσκοντας πληθυσμός, ως αποτέλεσμα της αύξησης του 

μέσου προσδόκιμου ορίου ζωής και της πτώσης της γεννητικότητας. Το κλασικό 

συμβόλαιο μεταξύ των γενεών, στο πλαίσιο του οποίου οι περισσότεροι 

εργαζόμενοι συντηρούσαν λιγότερους συνταξιούχος, πρέπει να 

επαναπροδιοριστεί.  

Δ) Αλλαγές στη δομή της οικογένειας, λόγω αύξησης της συμμετοχής των 

γυναικών στην αγορά εργασίας, διπλά εισοδήματα και διπλές καριέρες 

συζύγων, αποσταθεροποίηση της πυρηνικής οικογένειας και αύξηση των 

γεννήσεων παιδιών εκτός γάμου.  

Όλες οι παραπάνω μεγάλες και αντικειμενικού χαρακτήρα μεταβολές, έφεραν 

στο προσκήνιο νέες στρατηγικές για τη μεταρρύθμιση των κοινωνικών κρατών 

με κατάργηση των προηγούμενων κοινωνικών πολιτικών και την επαναχάραξη 

νέων.  

Κάποιες από αυτές τις νέες κοινωνικές πολιτικές ακολούθησαν τα προστάγματα 

του νεοφιλελευθερισμού ή του προνοιακού πλουραλισμού. Άλλες 

επικεντρώθηκαν στην εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και της 

σταθερότητας μέσω της απασχόλησης και άλλες έδωσαν έμφαση στην 

κοινωνική επένδυση με επίκεντρο το παιδί, την οικογένεια και την εκπαίδευση.  
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
Οι προσεγγίσεις αυτές αναπτύχθηκαν παράλληλα προσπαθώντας να 

κατατάξουν τα διάφορα κράτη πρόνοιας σε μοντέλα.  

Έτσι αναπτύχθηκαν προσεγγίσεις: 

• Ντετερμινιστικές δλδ. αιτιοκρατικές  που αποδέχονται πως το ίδιο αίτιο 

οδηγεί κάθε φορά στο ίδιο αποτέλεσμα και που στο επίκεντρό τους 

βρίσκονται οι οικονομικές συνθήκες ως καθοριστικός παράγοντας 

διαμόρφωσης κοινωνικής πολιτικής.   

• Πολιτικές προσεγγίσεις που δίνουν έμφαση στην πολιτική και στο ρόλο 

των πολιτικών φορέων στη χάραξη και υλοποίηση κοινωνικών πολιτικών.  

• Πολιτισμικές προσεγγίσεις που στρέφουν την προσοχή στη σχέση 

μεταξύ των αξιών και των ιδεολογιών με το κράτος πρόνοιας.  

• Θεσμικές προσεγγίσεις (με έμφαση στους θεσμούς).  

 

Α) Υπόθεση της επίδρασης της εκβιομηχάνισης 
 

• Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή η εκβιομηχάνιση βελτίωσε το συνολικό 

επίπεδο διαβίωσης των πολιτών και οδήγησε στην ανάπτυξη της 

εξειδίκευσης, στην αύξηση της γεωγραφικής και επαγγελματικής 

κινητικότητας και στην αποδυνάμωση των συλλογικοτήτων όπως η 

εκτεταμένη οικογένεια και η τοπική κοινότητα.  

• Ο Wilensky είναι ο πλέον γνωστός εκπρόσωπος της προσέγγισης, 

διατυπώνοντας την άποψη πως η οικονομική ανάπτυξη σε συνδυασμό 

με τις δημογραφικές μεταβολές που συντελέστηκαν την εποχή της 

εκβιομηχάνισης, αποτελούν και την κύρια αιτία δημιουργίας του κράτους 

πρόνοιας.  

Κριτική: Η εν λόγω προσέγγιση επικρίθηκε πως δεν δίνει τη δέουσα σημασία 

στις επιλογές φορέων διαμόρφωσης της κοινωνικής πολιτικής και πως 

οδηγείται στην υπεργενίκευση.  

 

 

 

 



 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ SYNELIXIS 

 

16 
 

Β) Θεωρία των πόρων του  πολιτικού ανταγωνισμού 
Η θεωρία εστιάζει στην επίδραση που έχουν στην κοινωνική πολιτική οι ομάδες 

συμφερόντων και κατά κύριο λόγο το οργανωμένο εργατικό κίνημα. Σύμφωνα 

με τη θεωρία, ενώ το κεφάλαιο έχει τον πλήρη έλεγχο, η εργατική τάξη μπορεί 

πιθανά να αποκτήσει πρόσβαση σε πλουτοπαραγωγικούς πόρους που 

ενδέχεται να αυξήσουν τη δύναμή της και συνεπώς να της επιτρέψουν την 

πραγματοποίηση κοινωνικών μεταρρυθμίσεων με προεξάρχουσα την 

αναδιανομή του πλούτου σε όλες τις κοινωνικές τάξεις.  

Οι σημαντικότεροι εκπρόσωποι της θεωρίας των πόρων του πολιτικού 

ανταγωνισμού είναι Σκανδιναβοί συγγραφείς όπως ο Korpi και ο Esping-

Andersen. Ενώ ο Korpi τόνισε τη σημασία που είχε για το κράτος πρόνοιας η 

υψηλή συμμετοχή των εργαζομένων σε εργατικά συνδικάτα, ο Esping-Andersen, 

θα αναγνώριζε τη σημασία κάποιων επιπρόσθετων παραγόντων, όπως τη 

δυνατότητα των κομμάτων που εκπροσωπούν την εργατική τάξη να συνάψουν 

συμμαχίες με άλλες κοινωνικές τάξεις.  

Πλεονεκτήματα: Η θεωρία δύναται να ερμηνεύσει το λεγόμενο Παράδοξο του 

Robin Hood (πώς δλδ. χώρες με περισσότερο ίση κατανομή του εισοδήματος 

ανακατανέμουν πολύ περισσότερο από χώρες που με άνιση κατανομή του 

εισοδήματος).  

Κριτική: Επικρίθηκε ότι δεν έδινε τη δέουσα σημασία στο ρόλο του κράτους αντί 

των οργανωμένων ομάδων συμφερόντων και ότι αγνοούσε επιδεικτικά το ρόλο 

άλλων φορέων διαμόρφωσης πολιτικής. Ειδικά την περίοδο επικράτησης του 

φιλελευθερισμού και των εκπροσώπων της τα όσα πρέσβευε η θεωρία των 

πόρων του πολιτικού ανταγωνισμού, φάνταζαν πιο άκαιρα από ποτέ.  

 

Γ) Ιστορικός Θεσμισμός (1980-1990 και έπειτα) 
 

Βασίζεται στην υπόθεση ότι οι θεσμικοί κανόνες καθοδηγούν μακροπρόθεσμα 

τη συμπεριφορά των πολιτικών παραγόντων κατά τη διαδικασία χάραξης 

πολιτικής. Δίδεται έμφαση στην σημασία της οργάνωσης και δομής του 

κράτους πρόνοιας π.χ. στο εκλογικό σύστημα, στους κοινωνικούς θεσμούς, 

στο νομοθετικό σύστημα κ.α. Αναπτύχθηκε ως αντίδραση σε προσεγγίσεις που 

τόνιζαν τη σπουδαιότητα οικονομικών παραγόντων και κοινωνικών τάξεων για 
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την ανάπτυξη του κράτους πρόνοιας. Δίνεται έμφαση στο πώς φαινόμενα 

όπως η χρονική συνθήκη κατά την οποία συνέβη ένα γεγονός ή αλληλουχία 

γεγονότων, συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός θεσμού, διευκολύνοντας στην 

κατανόηση π.χ. της ανθεκτικότητας διάφορων θεσμών στον χρόνο. Ο ιστορικός 

θεσμισμός δίνει προσοχή στην εξέταση του τρόπου με τον οποίο οι θεσμοί που 

δημιουργήθηκαν στο παρελθόν συμβάλλουν στη διαμόρφωση αποτελεσμάτων 

κοινωνικής πολιτικής στο παρόν. Η αντίληψη της ύπαρξης μιας «τροχιάς 

εξάρτησης», η άποψη δλδ. ότι οι παλαιές πολιτικές διαμορφώνουν συνθήκες 

τέτοιες που συντελούν στη συνέχισή τους και στο μέλλον, αποτελεί μια από τις 

βασικές έννοιες του ιστορικού θεσμισμού.  

Άλλη μια άποψη είναι πώς όταν πάρουμε ένα μονοπάτι αποφάσεων και 

πράξεων, είναι όλο και πιο δύσκολο να αλλάξουμε πορεία όσο περνάει ο 

χρόνος. Όσο πιο πολύ ακολουθήσουμε μια πορεία προς μια κατεύθυνση τόσο 

πιο δύσκολο είναι να γυρίσουμε πίσω και να την αλλάξουμε (“path-

dependence”). 

Κριτική: Ότι δεν αποδίδει τη δέουσα σημασία σε άλλους φορείς διαμόρφωσης 

πολιτικής, αλλά ασχολείται κυρίως με δομές, ενώ αποδίδει περιορισμένο ρόλο 

σε ιδέες, αξίες και συμπεριφορές. Στερείται της δυνατότητας ερμηνείας της 

αλλαγής και η έμφαση που δίνει η προσέγγιση στο λεγόμενο path dependence 

μπορεί να μεταφραστεί σε αδιαφορία για τις δυνάμεις της αλλαγής. Τέλος, η 

προσπάθεια «μέτρησης» / ποσοτικοποίησης των θεσμών αποτελεί πρόκληση.  

 

Δ) Η υπόθεση της επίδρασης των εθνικών αξιών (1990 και μετά) 
Έμφαση στις πολιτισμικές αξίες. 

Κεντρική ιδέα: οι αξίες των διαφόρων φορέων διαμορφώνουν την κοινωνική 

πολιτική. 

Κουλτούρα κράτους πρόνοιας. 

Εκπρόσωποι: Levine, Lipset. 

Λιγότερο ανεπτυγμένη από άλλες θεωρίες. 

Διαφορετικές πολιτισμικές αξίες οδηγούν σε ανάπτυξη διαφορετικών κρατών 

πρόνοιας. 

Επιρροή από Andersen:  

• Φιλελεύθερο μοντέλο = προσωπική ευθύνη. 
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• Συντηρητικό μοντέλο = ιεραρχικές σχέσεις ανάμεσα στις τάξεις.  

• Σκανδιναβικό = ισότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη. 

Στην προσέγγιση αυτή δίδεται έμφαση στη στάση των πολιτών απέναντι στο 

κράτος, ενώ εξετάζεται και η επίδραση που έχουν οι θρησκευτικές δοξασίες στον 

τρόπο διαμόρφωσης της κοινωνικής πολιτικής, σε αντίθεση με το προηγούμενο 

μοντέλο όπου αξίες, ιδέες και συμπεριφορές δεν λαμβάνονται υπόψη. 

Η πολιτισμική διαφορετικότητα είναι κάτι θετικό, σε αντίθεση με απόψεις που λένε 

ότι για να πετύχεις την ανάπτυξη καλού προνοιακού κράτους πρέπει να έχεις 

ομοιογένεια. 

Πλεονέκτημα: ευρέως αποδεκτή η επίδραση πολιτισμικών αξιών (π.χ. θρησκεία) 

στην ανάπτυξη κράτους πρόνοιας. 

Κριτική: Μεγάλη γενίκευση. Μέσα στο ίδιο κράτος μπορεί να είναι ανεπτυγμένη 

η κοινωνική αρωγή ενώ ένα άλλο κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής να είναι 

υπανάπτυκτο. 

 

Ε) Η υπόθεση της επίδρασης της ισχύος των επιχειρήσεων 
 

Συνοπτικά:  

• Οι επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα να παίζουν ρόλο στην 

διαμόρφωση της κοινωνικής πολιτικής π.χ. ιδιωτικά σχολεία, νοσοκομεία, 

πανεπιστήμια κ.α.  

• Παρέχουν διάφορες υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης κλπ., ενώ έχουν 

ενεργό ρόλο στη διαχείριση και διοίκηση πολλών πεδίων του κράτους 

πρόνοιας, με στόχο τον έλεγχο των δαπανών και την εμφύτευση αξιών 

του ιδιωτικού τομέα στις δημόσιες υπηρεσίες.  

• Συμμετέχουν σε διαδικασίες διαμόρφωσης κοινωνικής πολιτικής π.χ. σε 

διοικητικά συμβούλια. Πολλές από τις αλλαγές που σημειώθηκαν στο 

πεδίο της κοινωνικής πολιτικής, από τη δεκαετία του 1970 και πέρα, 

αποτελούσαν απάντηση είτε στις απαιτήσεις των επιχειρήσεων είτε στη 

γενικότερη ανησυχία για τις ανάγκες τους και το επίπεδο της εθνικής 

ανταγωνιστικότητας.  

• Επηρεάζουν την ελίτ μέσω συνδιαλλαγών. 

• Ορόσημο η αντιπαράθεση Swenson-Hacker-Pierson. 
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• Ορόσημο επίσης οι «Oι ποικιλίες του καπιταλισμού» Αγγλικός τίτλος: 

Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative 

Advantage (2001, Hall και Soskice). 

• Φιλελεύθερες οικονομίες συνάδουν με φιλελεύθερα κράτη πρόνοιας. 

Κριτική: Δεν έδωσε σημασία στους εκπροσώπους της κρατικής γραφειοκρατίας 

και οδηγήθηκε σε απλουστεύσεις. Οι επιχειρήσεις σπανίως διαδραματίζουν 

πρωταγωνιστικό ρόλο στην πολιτική διαδικασία.  

ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΑ 
Αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι: 

Α) Η σύγχρονη κοινωνική πολιτική αποτελεί αναπόσταστο στοιχείο του 

παραγωγικού συστήματος, καθώς επηρεάζει σοβαρά τις συνθήκες και τους 

όρους οικονομικής συντήρησης και αναπαραγωγής των εργαζομένων, των 

οικογενειών τους και, κατ’ επέκταση, όλων των πολιτών.  

Β) Η ένταση και οι μορφές του κοινωνικού κράτους προσδιορίζονται ιστορικά 

και είναι μεταβαλλόμενα μεγέθη. 

Γ) Η ουσία και το περιεχόμενο του κοινωνικού κράτους συνεχίζουν να 

παραμένουν διαχρονικά τα ίδια:  Η αναδιανομή, η αλληλεγγύη και η κοινωνική 

προστασία.  

Δ) Το σύγχρονο κοινωνικό κράτος και οι οικονομικές πολιτικές του δεν πρέπει να 

θεωρούνται ανατροπή του δεδομένου κοινωνικοοικονομικού συστήματος.  

Ε) Το νέο κοινωνικό κράτος και οι νέες κοινωνικές πολιτικές λαμβάνουν ολοένα 

και περισσότερο διεθνή χαρακτήρα και καλό είναι να προσανατολιστούν προς 

αυτή την κατεύθυνση.  

 

 

Αναλυτικά στο Σακελλαρόπουλος, Θ., Οικονόμου, Χ., Σκαμνάκης, Χ., & Αγγελάκη, Μ. 

(Επιμ.)(2018). Κοινωνική Πολιτική. Αθήνα: Διόνικος. (Σελίδες: 21-55 & 61-76) 


