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ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΕΣ

G. Esping-Andersen, Οι Τρεις Κόσμοι τον Καπιταλισμού της Ευημερίας, 
μτφρ. Ά. Γολέμη, επιστημονική επιμέλεια: Μ. Πετμεξίδου, Ελληνικά 
Γράμματα, Αθήνα 2007, σελ: 445.

Αν κανείς επιχειρούσε να αποδώσει σε τίτλους τις ερευνητικές κατευ
θύνσεις στη βιβλιογραφία του κοινωνικού κράτους ανά δεκαετία, τότε αυ
τές θα συνοψίζονταν στο εξής τρίπτυχο: δεκαετίες της ανάπτυξης (1960- 
1970), δεκαετία της κρίσης (1980), δεκαετία των καθεστώτων ευημερίας 
(1990). Οι δύο πρώτοι αναφέρονται στις ιστορικές συνθήκες μέσα στις ο
ποίες πραγματώνεται το γνωστικό αντικείμενο, ενώ ο τρίτος είναι από
σπασμα από τον τίτλο ενός βιβλίου του Esping-Andersen που αναπροσα
νατόλισε τις ακαδημαϊκές συζητήσεις στον κλάδο τη δεκαετία του 1990 και 
που, χάρη στις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, το έχουμε πλέον μεταφρα
σμένο στα ελληνικά υπό τον τίτλο Οι τρεις κόσμοι τον καπιταλισμού της 
ευημερίας. Ερχόμενη σε αντίθεση τόσο με τις λειτουργιστικές προσεγγίσεις 
που όριζαν το κοινωνικό κράτος ως ένα σύνολο κρατικών δαπανών άμεσα 
συνδεδεμένο με τη διαδικασία της εκβιομηχάνισης, όσο και με τις θεσμικές 
προσεγγίσεις οι οποίες το αντιμετώπιζαν ως ένα σύνολο δημόσιων πολιτι
κών που προέκυπταν μέσα από θεσμικούς μετασχηματισμούς όπως η κρα
τική συγκρότηση ή η επέκταση της δημοκρατίας, η συγκεκριμένη μελέτη 
ανάγει το κοινωνικό κράτος σε κεντρική κατηγορία της κοινωνικής ανα
παραγωγής και το μελετά ως τέτοια θέτοντάς το σε μία συγκριτική προο
πτική που καταλήγει στην θεμελίωση μιας νέας τυπολογίας πολλαπλών 
καθεστώτων ευημερίας. Υπό μία έννοια, η προσπάθεια αυτή συνιστά, ερή
μην της, την υλοποίηση ενός ερευνητικού αιτήματος που είχε τεθεί σε ανύ
ποπτο χρόνο από έναν θεωρητικό της κρίσης, ο οποίος υποστήριζε ότι αυ
τό που ο κλάδος είχε ανάγκη δεν ήταν ‘μορφές κοινωνικής ανάλυσης για το 
κοινωνικό κράτος αλλά κοινωνική ανάλυση του κοινωνικού κράτους ιδω
μένου ως τμήμα του κοινωνικού συστήματος’ (Mishra 1984:176).

Επιστήμη και Κοινωνία Τεύχος 19/2008
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Σε αυτή του την προσπάθεια να επανεισαγάγει μια κοινωνιολογική ο
πτική στη μελέτη του κοινωνικού κράτους, ο Esping-Andersen ασκεί κριτι
κή στη λογική που ήθελε τους μεταπολεμικούς κοινωνικούς σχηματισμούς 
του δυτικοΰ κόσμου να συγκλίνουν προς ένα μοναδικό τύπο κεϋνσιανού 
κοινωνικού κράτους, ο οποίος σταδιακά περιέπεσε σε μόνιμη δομική κρίση 
λόγω των οικονομικών αναδιαρθρώσεων που έλαβαν χώρα με το πέρασμα 
στο μεταψορντικό μοντέλο συσσώρευσης κεφαλαίου. Απέναντι στη λογική 
της σύγκλισης αντιπαρατίθεται αυτή της διαφοράς, σύμφωνα με την οποία 
δεν υπάρχει ένας ουσιοκρατικός τύπος κοινωνικού κράτους αλλά διαφορε
τικοί τύποι που προκύπτουν μέσα από την έκβαση των κοινωνικοπολιτι- 
κών συσχετισμών κάθε κοινωνικού σχηματισμού. Η προτεινομένη μονάδα 
ταξινόμησης δεν είναι αυτή ενός αφηρημένου βεμπεριανού ιδεοτύπου που 
βασίζεται σε μια τυπική ορθολογικότητα, αλλά το καθεστώς ευημερίας που 
συνίσταται στις σχέσεις ανάμεσα στο κράτος, την αγορά και την οικογέ
νεια όπως αυτές προκύπτουν και διαμορφώνονται ιστορικά. Τα κριτήρια 
διάκρισης των καθεστώτων είναι κατά βάση δύο: ο βαθμός απο- 
εμπορευματοποίησής τους και η μορφή της ταξικής διαστρωμάτωσης την 
οποία αυτά παράγουν.

Η έννοια της απο-εμπορευματοποίησης [de-commodification] εμφανί
στηκε αρχικά ως κεντρικό θεωρητικό στοιχείο στη νεομαρξιστική ερμηνεία 
για την κρίση του κοινωνικού κράτους. Η προσέγγιση αυτή θεωρούσε ως 
κύρια λειτουργία του κεϋνσιανού κοινωνικού κράτους την εξασφάλιση της 
κεφαλαιακής αναπαραγωγής σε συνθήκες ώριμου καπιταλισμού, η οποία 
επιτυγχάνονταν με την προώθηση της εμπορευματοποίησης των σχέσεων 
κεφαλαίου-εργασίας. Ωστόσο, η έμμεση κρατική παρέμβαση ενώ προσανα
τολιζόταν στην επέκταση της εμπορευματοποίησης προωθούσε ταυτόχρονα 
την απο-εμπορευματοποίηση, καθώς έθετε εκτός της αγοραίας ανταλλακτι
κής σφαίρας ολοένα και περισσότερες πλευρές της κοινωνικής ζωής. Αυτό 
είχε ως αποτέλεσμα την εμφάνιση οικονομικών αντιφάσεων στη διαδικα
σία συσσώρευσης κεφαλαίου που, με τη σειρά τους, οδήγησαν σε πολιτική 
κρίση τον θεσμό.1 Στο έργο του Esping-Andersen η έννοια αποβάλλει τη 
νεομαρξιστική πλαισίωσή της και ενδύεται έναν περισσότερο θεσμικό μαν
δύα, αφού συνδέεται με τη δυνατότητα των κοινωνικών δικαιωμάτων να 
εξασφαλίζουν την αναπαραγωγή των ατόμων έξω από τις δυνάμεις της α
γοράς.2 Ως κριτήριο διάκρισης των καθεστώτων ευημερίας, η απο-
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εμπορευματοποίηση εστιάζει κυρίως στη δυνατότητα εξόδου από την αγο
ρά εργασίας και γειώνεται ερευνητικά σε τρεις διαστάσεις που περιλαμβά
νουν τις προϋποθέσεις πρόσβασης στα κοινωνικά επιδόματα και τις αρχές 
πάνω στις οποίες αυτά θεμελιώνονται, το ποσοστό εισοδηματικής αναπλή- 
ρωσής τους και, τέλος, το εύρος των κοινωνικών κινδύνων που αυτά καλύ
πτουν. Τα κοινωνικά δικαιώματα οριοθετούν και το δεύτερο κριτήριο, αυ
τό της ταξικής διαστρωμάτωσης. Η συγκεκριμένη έννοια αποτέλεσε το μή
λο της έριδος για όλες σχεδόν τις σχολές των κοινωνικών επιστημών, αλλά 
ο Esping-Andersen πρότεινε μια εναλλακτική προσέγγιση. Έτσι, μολονότι 
διατηρείται η εισοδηματική κατανομή που επιτυγχάνεται από το κοινωνι
κό κράτος ως πλαίσιο ορισμού της ταξικής διαστρωμάτωσης, αυτό που ε- 
ντέλει την καθορίζει είναι οι διαφορές που προκύπτουν από τον βαθμό δο
μοποίησης της κοινωνικής ιδιότητας του πολίτη.

Παράλληλα με τα προαναφερθέντα δύο κριτήρια, οι ιστορικές συνθήκες 
που συμβάλλουν στην κρυστάλλωση των καθεστώτων είναι ο χαρακτήρας 
που λαμβάνει η ταξική κινητοποίηση, ειδικά της εργατικής τάξης, οι πολι
τικές συμμαχίες των ταξικών υποκειμένων και, τέλος, ο βαθμός θεσμοποίη
σης του καθεστώτος ευημερίας, όπως αυτός προκύπτει από την ιστορική 
κληρονομιά παλιότερων μεταρρυθμίσεων.

Με βάση τις παραπάνω θεωρητικές προϋποθέσεις μπορεί κανείς να δια
κρίνει τρεις τύπους καθεστώτων ευημερίας, ο καθένας εκ των οποίων αντι
στοιχεί σε μία ομάδα χωρών με συναφή χαρακτηριστικά. Αυτοί είναι ο σο
σιαλδημοκρατικός που αναφέρεται κυρίως στις σκανδιναβικές χώρες, ο 
συντηρητικός-κορπορατιστικός που περιλαμβάνει κατά βάση χώρες της 
ηπειρωτικής Ευρώπης και ο φιλελεύθερος που αντιστοιχεί στις αγγλοσαξο
νικές χώρες.

Οι πρώτοι προνοιακοί θεσμοί που εμφανίστηκαν στα τέλη του 19ου 
αιώνα στις χώρες που εμπίπτουν στον σοσιαλδημοκρατικό τύπο, επιδίω
ξαν, από τη μία πλευρά, την επίτευξη της πλήρους απασχόλησης και, από 
την άλλη, την επιδότηση της γεωργικής παραγωγής, ενώ προέκυψαν από 
μια ‘κοκκινο-πράσινη’ συμμαχία η οποία περιλάμβανε εκτεταμένες μερίδες 
της εργατικής και της αγροτικής τάξης. Στη συνέχεια, αυτοί οι θεσμοί επε- 
κτάθηκαν τον 20° αιώνα με σκοπό την ενσωμάτωση της νέας μεσαίας τάξης 
μέσα στον προνοιακό σχηματισμό, γεγονός που παγίωσε την πολιτική κυ
ριαρχία των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων. Βασικό χαρακτηριστικό αυ-
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του του τύπου είναι η προωθημένη απο-εμπορευματοποίηση που προάγε- 
ται με την ενίσχυση των κοινωνικών δικαιωμάτων. Έτσι, οι προσφερόμενες 
υπηρεσίες και τα επιδόματα ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις της μεσαίας 
τάξης, παρέχονται στη βάση γενικών αρχών, ενώ η πρόσβαση σε αυτά εί
ναι καθολική και χωρίς προσκόμματα. Αυτό συνεπάγεται ότι το κράτος 
κοινωνικοποιεί το οικογενειακό κόστος, ενισχύοντας την αυτονομία του 
υποκειμένου μέσα από την προώθηση της γυναικείας απασχόλησης και την 
ανάδειξη της εργασίας ως κοινωνικής επιλογής και όχι ως υποχρέωσης. Το 
συγκεκριμένο σοσιαλδημοκρατικό καθεστώς ευημερίας παράγει κοινωνική 
αλληλεγγύη με την ενίσχυση των κοινωνικών διαστάσεων της ιδιότητας 
του πολίτη. Από την άλλη πλευρά, οι εκτεταμένες υπηρεσίες του σοσιαλδη
μοκρατικού τύπου κοινωνικού κράτους περιθωριοποίησαν την ιδιωτική 
παροχή υπηρεσιών στον τριτογενή τομέα με αποτέλεσμα τον επικαθορισμό 
της μετα-βιομηχανικής επαγγελματικής δομής από τον προνοιακό διακανο
νισμό. Με δεδομένη την υπεραντιπροσώπευση των γυναικών στα προνοια- 
κά επαγγέλματα, η παραπάνω εξέλιξη οδήγησε σε ένα καθεστώς εργασίας 
σεξιστικά διαχωρισμένο όπου οι γυναίκες απασχολούνται στο κράτος και 
οι άνδρες στην αγορά, ενώ από αυτό τον διαχωρισμό ενδεχομένως να προ
κόψει και μία νέα διαιρετική κοινωνική δομή.

Στον αντίποδα του σοσιαλδημοκρατικού βρίσκεται ο συντηρητικός- 
κορπορατιστικός τύπος. Εδώ, την πρωτοβουλία για τη συγκρότηση των 
πρώτων προνοιακών προγραμμάτων την έχει το κράτος, εφόσον δεν κατέ
στη δυνατή μια πολιτική συμμαχία ανάμεσα στην εργατική και την αγρο
τική τάξη. Πρωταρχικός σκοπός αυτών των προγραμμάτων -πράγμα που 
αποτέλεσε και την idée reçue του συγκεκριμένου τύπου-, ήταν η αντίσταση 
στην επέκταση της αγοράς μέσα από τη διατήρηση της προ- 
εμπορευματοποίησης η οποία συνίστατο στη συντήρηση των παραδοσια
κών κοινωνικών ιεραρχήσεων και πρακτικών. Ορισμένα χαρακτηριστικά 
παραδείγματα είναι οι πατερναλιστικοί θεσμοί πειθάρχησης του εργατικού 
δυναμικού τύπου Bismarck και ο κορπορατισμός της καθολικής εκκλησίας. 
Η επέκταση των πρώτων προγραμμάτων στη διευρυμένη μορφή κοινωνι
κού κράτους επιτεύχθηκε μέσα από την απόσπαση της νομιμοποίησης των 
νέων μεσαίων τάξεων με την υπαγωγή τους σε συντηρητικές μορφές πρό
νοιας. Στο πλαίσιο αυτό, τα κοινωνικά δικαιώματα θεμελιώνονται στην 
κοινωνική θέση ενώ οι υπηρεσίες και τα επιδόματα είναι στοχευμένα και
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προσανατολισμένα στην αναπαραγωγή ταξικών και σεξιστικών διαχωρι
σμοί. Το κράτος, απορρίπτοντας την αγορά ως προνοιακό φορέα, επεμ
βαίνει μόνο σε περιπτώσεις αποτυχίας της οικογένειας. Παράλληλα, η γυ
ναικεία απασχόληση αποθαρρύνεται μέσα από την προώθηση του μοντέ
λου bread-winner, σύμφωνα με το οποίο το οικογενειακό εισόδημα προέρ
χεται κατά βάση από την ανδρική εργασία ενώ η γυναίκα περιορίζεται 
στον παραδοσιακό ρόλο της μητέρας-νοικοκυράς. Είναι φανερό από τα 
παραπάνω ότι ο κορπορατιστικός προνοιακός διακανονισμός αποσκοπεί 
στην κρυστάλλωση των ταξικών διαφορών και στη συντήρηση της κοινω
νικής ιεραρχίας. Ωστόσο, το πέρασμα του συντηρητικού-κορπορατιστικού 
καθεστώτος ευημερίας στο μεταβιομηχανικό μοντέλο παραγωγής αναιρεί 
εν μέρει την προσδοκώμενη κοινωνική διαστρωμάτωση. Η αποθάρρυνση 
της γυναικείας απασχόλησης οδήγησε σε μία μεταβιομηχανική οικονομία 
που στηρίζεται στον υψηλό βαθμό εξειδίκευσης του ήδη υπάρχοντος εργα
τικού δυναμικού, εμποδίζοντας έτσι τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 
και την τροποποίηση της επαγγελματικής δομής. Με αυτόν τον τρόπο εξα
σθενούν οι κοινωνικοί διαχωρισμοί ανάμεσα σε επαγγελματικές ομάδες και 
η βασική διαιρετική τομή μεταφέρεται σε αυτούς που είναι μέσα στην αγο
ρά εργασίας και σε αυτούς που είναι έξω από αυτήν.

Ο τρίτος και τελευταίος τύπος εντοπίζεται στο φιλελεύθερο καθεστώς 
ευημερίας. Σε αντίθεση με τους δύο παραπάνω τύπους, εδώ αποφασιστικό 
ρόλο διαδραματίζει η μεσαία τάξη που εμφανίζεται ήδη από τον 19° αιώνα 
λόγω της προχωρημένης καπιταλιστικής ανάπτυξης των αγγλοσαξονικών 
χωρών. Η νέα μεσαία τάξη αναπαράγεται κατά βάση μέσα από την αγορά 
και για αυτόν τον λόγο προωθεί την εμπορευματοποίηση και την εξασθέ
νηση της ισχύος των κοινωνικών δικαιωμάτων. Παράλληλα, η παροχή 
πρόνοιας έχει τις ρίζες της στη φιλανθρωπική παράδοση και δεν αποτελεί 
προνομιακό πεδίο παρέμβασης του κράτους το οποίο αρκείται στον ρόλο 
του ‘νυχτοφύλακα’. Βασικά, λοιπόν, χαρακτηριστικά αυτού του τύπου εί
ναι η εμπορευματοποίηση και σχετικοποίηση των κοινωνικών δικαιωμά
των και η ενθάρρυνση για την παροχή πρόνοιας από την αγορά. Το κράτος 
παρέχει υπηρεσίες και επιδόματα μόνο σε αυτούς που τα έχουν ανάγκη, 
δηλαδή σε όσους έχουν αποτύχει να αναπαραχθούν μέσα από την αγορά, 
ενώ συνήθως το μέγεθος των παρεχομένων είναι εξαιρετικά μικρό και η 
απονομή τους συνοδεύεται από κοινωνικό στίγμα. Με βάση τα παραπάνω,
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το φιλελεύθερο καθεστώς ευημερίας παράγει ταξικό δυϊσμό ο οποίος περι
λαμβάνει, από τη μία πλευρά, τα στρώματα που αναπαράγονται μέσα από 
την αγορά και, από την άλλη, τα στρώματα που συντηρούνται από την 
κρατική πρόνοια. Ο ταξικός δυϊσμός αναπαράγεται ως βασική διαιρετική 
τομή και στη μεταβιομηχανική εργασιακή δομή, αφού αυτή χωρίζεται, από 
τη μία, στη θεσμική αγορά εργασίας η οποία χαρακτηρίζεται από υψηλούς 
μισθούς και σχετική ασφάλεια, και, από την άλλη, στην παρα-θεσμική α
γορά εργασίας η οποία διακρίνεται από εργασιακή ανασφάλεια, άσχημες 
συνθήκες εργασίας και χαμηλούς μισθούς που οδηγούν στην προλεταριο
ποίηση [junk-jobs]. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτός ο διαχωρισμός έχει τόσο 
φυλετικές όσο και σεξιστικές προεκτάσεις.

Όπως ειπώθηκε αρχικά, η τριαδική τυπολογία των καθεστώτων ευημε
ρίας αποτέλεσε το προνομιακό πλαίσιο αναφοράς μιας μεγάλης μερίδας 
μελετών κοινωνικής πολιτικής- ακολουθεί ένα συνοπτικό σταχυολόγημα 
των βασικότερων κριτικών αποτιμήσεων. Για την οικονομία του χώρου 
κρίνεται σκόπιμη μια σχηματική διάκριση των κριτικών ανάμεσα σε αυτές 
που αμφισβήτησαν τις θεωρητικές προϋποθέσεις της τυπολογίας και σε αυ
τές που αμφισβήτησαν τον αριθμό των τύπων προβαίνοντας στην πρόσθε
ση νέων.

Το σύνολο των κριτικών που εμπίπτουν στην πρώτη κατηγορία, εστιά
ζει στα κριτήρια ταξινόμησης της τυπολογίας και, ειδικότερα, στην έννοια 
της απο-εμπορευματοποίησης. Μια πρόχειρη καταγραφή ανεβάζει τα ε
ναλλακτικά κριτήρια ταξινόμησης και τις αντίστοιχες τυπολογίες που 
προκύπτουν από αυτά στις εφτά (Arts & Gelissen 2002). Ανάμεσα σε αυτές 
οι εκπρόσωποι των σπουδών φύλου άσκησαν τη συστηματικότερη ίσως 
κριτική στην έννοια της απο-εμπορευματοποίησης. Η κεντρική λογική ε
ντοπιζόταν στο ότι η ύπαρξη της τελευταίας ως κανονιστικού ορίζοντα 
προϋποθέτει την εμπορευματοποίηση που μεταφράζεται στη συμμετοχή 
του πληθυσμού στην αγορά εργασίας. Μεγάλο μέρος όμως του γυναικείου 
πληθυσμού οριοθετείται στο πλαίσιο της προ-εμπορευματικής μορφής, ε
φόσον παγιδεύεται μέσα στην οικιακή οικονομία. Σαν συμπληρωματική, 
λοιπόν, έννοια στην απο-εμπορευματοποίηση προτείνεται η προσωπική 
αυτονομία ως αίτημα χειραφέτησης από τις πατερναλιστικές δομές του 
κοινωνικού κράτους (O’ Connor 1993, Lewis 1992, Daly 1994). Αλλη μία 
εναλλακτική προσέγγιση στο ζήτημα των κριτηρίων ταξινόμησης είναι αυ
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τή των ‘πραγματικών κόσμων του καπιταλισμού της ευημερίας’. Σε αυτή 
την περίπτωση, η τυπολογία των τριών καθεστώτων διατηρείται ως έχει 
μόνο που επαναθεμελιώνεται βάσει έξι κριτηρίων που περιλαμβάνουν την 
προώθηση της αποτελεσματικότητας, τη μείωση της φτώχειας, την προώ
θηση της ισότητας, την ενσωμάτωση, τη σταθερότητα και την αυτονομία 
(Goodin et al. 1999). Κριτικές όμως έχουν διατυπωθεί και για το δεύτερο 
κριτήριο ταξινόμησης, αυτό της ταξικής διαστρωμάτωσης. Ειδικότερα, υ
ποστηρίζεται ότι η σύνδεση των επιδιωκόμενων σκοπών της κοινωνικής 
πολιτικής με συγκεκριμένα ταξικά συμφέροντα μπορεί να υποστηριχτεί 
μόνο στις περιπτώσεις των σκανδιναβικών χωρών. Αντί του ταξικού κρι
τηρίου προτείνεται ως νέα μονάδα ανάλυσης αυτή της ‘κοινότητας διακιν- 
δύνευσης’ η οποία αποτελείται από διάφορες κοινωνικές ομάδες που μετέ
χουν στην προοπτική ενός κοινού κοινωνικού κινδύνου. Έτσι, οι θεσμοί 
του κοινωνικού κράτους σε κάθε χώρα προκύπτουν μέσα από τους συσχε
τισμούς των διάφορων κοινοτήτων διακινδύνευσης (Baldwin 1990).

Οι μελέτες που εμπίπτουν στη δεύτερη κατηγορία κριτικής, αποσκο
πούν μέσα από περιπτωσιολογικές έρευνες είτε να ακυρώσουν είτε να ε
μπλουτίσουν την αρχική τριαδική τυπολογία. Στην πρώτη περίπτωση α
ντιστοιχεί η άποψη ότι κανένα εθνικό κοινωνικό κράτος δεν διαθέτει την 
απαραίτητη συνεκτικότητα πολιτικών που θα εξασφάλιζε την ένταξή του 
σε μία τυπολογία. Αντιθέτως, κάθε κράτος ξεχωριστά ακολουθεί τις δικές 
του ιστορικές διαδρομές [path dependency] και δέχεται επιρροές από άλλα 
κράτη, οπότε το ευκταίο θα ήταν η συγκριτική έρευνα να επικεντρωθεί στη 
μελέτη των επιμέρους κοινωνικών πολιτικών (Kasza 2002). Όσον αφορά 
στον εμπλουτισμό της τυπολογίας, η πρώτη απόπειρα ήταν η εφαρμογή της 
στις χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ με την προσθήκη δύο ακόμη κρι
τηρίων: του χαρακτήρα της επαναστατικής διαδικασίας και της έμμεσης ή 
άμεσης επιρροής των υπερεθνικών οργανισμών. Έτσι η Ουγγαρία, η Σλο
βενία και η Κροατία αντιστοιχούσαν στον φιλελεύθερο τύπο, η τότε Τσε
χοσλοβακία στον σοσιαλδημοκρατικό τύπο ενώ οι Βουλγαρία, Ρουμανία, 
πρώην ΕΣΣΔ και Σερβία εντάσσονται σε ένα νέο μοντέλο που αποκλήθηκε 
μετα-κομμουνιστικός συντηρητικός κορπορατισμός.3 Μετά την Ανατολική 
Ευρώπη σειρά είχαν οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας για τις οποίες 
προτάθηκαν δύο καθεστώτα ευημερίας. Το πρώτο ονομάστηκε κονφουκια- 
νό και αντιστοιχούσε στη μερική υποκατάσταση των επαγγελματικά προ
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σανατολισμένων κοινωνικών υπηρεσιών από τη λειτουργία της διευρυμέ- 
νης οικογένειας, η οποία λειτουργούσε στη βάση ενός λαϊκού κονφουκια- 
νισμού. Σε αυτή την τυπολογία εντάχθηκαν το Χονγκ Κονγκ, η Σινγκα- 
πούρη, η Νότια Κορέα, η Ταϊβάν και η Κίνα (Jones 1993). Το δεύτερο κα
θεστώς, το οποίο λειτουργεί αντιπαραθετικά στο κονφουκιανό και ορίζε
ται αναφορικά με συγκεκριμένα θεσμικά χαρακτηριστικά όπως η υπαγωγή 
της κοινωνικής πολιτικής στην οικονομική, είναι το ‘μοντέλο ευημερίας της 
ανατολικής Ασίας’ που περιλαμβάνει την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα 
(Kwon 1997).

Τη σειρά αυτή των επιπρόσθετων τύπων έρχεται να συμπληρώσει και 
μία υβριδική παραλλαγή των τριών καθεστώτων ευημερίας, αυτή του νο- 
τιοευρωπαϊκού μοντέλου. Όπως εύλογα μαρτυρεί ο τίτλος του, πρόκειται 
για ομαδοποίηση των χωρών της Νότιας Ευρώπης βάσει πέντε χαρακτηρι
στικών που περιλαμβάνουν: την πόλωση των συστημάτων εισοδηματικής 
κατανομής, την άνιση προστασία απέναντι στους καθιερωμένους κινδύ
νους, την ανάμειξη δημόσιων και ιδιωτικών φορέων στην παροχή πρόνοι
ας, το θεσμικό κατακερματισμό του κοινωνικού κράτους ο οποίος συνδέε
ται με την ανάπτυξη πελατειακών πολιτικών πρακτικών και, τέλος, την 
παροχή των υπηρεσιών υγείας από ενιαία δημόσια συστήματα ιατρικής 
περίθαλψης (Ferrera 1996). Η νοτιοευρωπαϊκή παραλλαγή των καθεστώ
των ευημερίας αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την ελληνική περίπτωση, 
αν και έχει διατυπωθεί η άποψη ότι η τελευταία προσιδιάζει περισσότερο 
στο συντηρητικό-κορπορατιστικό τύπο.4 Ο πληθωρισμός των επιπρόσθε
των τύπων μολονότι συμβάλλει στη χαρτογράφηση ερευνητικά παρθένων 
περιοχών στη γεωγραφία του κοινωνικού κράτους, εν τούτοις υποβιβάζει 
την ευρετική αξία της αρχικής τυπολογίας αφού, σε πολλές περιπτώσεις, 
ακυρώνει τις αρχικές θεωρητικές προϋποθέσεις της. Ο Esping-Andersen δι
απίστωνε εννιά χρόνια μετά την έκδοση της αρχικής μελέτης ότι η εύκολη 
παραγωγή τύπων ενέχει τον κίνδυνο της επιστροφής σε ατομικές συγκρί
σεις χωρών (Esping-Andersen 1999: 88).

Κλείνοντας αυτή τη συνοπτική βιβλιοκριτική πραγμάτευση, θα ήθελα 
να σταθώ σε δύο σημεία που κατά τη γνώμη μου δεν έχουν απασχολήσει 
επαρκώς τη βιβλιογραφία σχετικά με τα καθεστώτα ευημερίας. Το πρώτο 
έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο πρωταρχικός σκοπός της τυπολογίας, που 
εντοπιζόταν στη μελέτη του κοινωνικού κράτους ως κεντρικού στοιχείου
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αναπαραγωγής του κοινωνικού σχηματισμού, παρέμεινε ημιτελής. Αυτό 
συνέβη διότι η έρευνα επικεντρώθηκε στη διερεύνηση των συνθηκών πρό
σβασης στις πολιτικές πρόνοιας και στους κανόνες που διέπουν την υλο
ποίηση των τελευταίων. Η μακροθεωρητική όμως προσέγγιση του κοινωνι
κού κράτους προϋποθέτει όχι μόνο τη μελέτη των προνοιακών διαστάσε
ων, αλλά, πολύ περισσότερο, τη μελέτη του ρόλου που αυτό διαδραματίζει 
στην παραγωγική και στην πολιτική δομή συνολικά. Υπ’ αυτή την έννοια 
παραμένει ανοιχτό το ερώτημα του πώς και σε ποιο επίπεδο συνδέεται κά
θε τύπος ευημερίας με την καπιταλιστική δομή, ερώτημα που έχει να κάνει 
κυρίως με τους πολιτικούς μετασχηματισμούς του κοινωνικού κράτους στο 
πλαίσιο της τρέχουσας καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης (διάβαζε παγκο
σμιοποίηση). Το παραπάνω μας φέρνει στο δεύτερο σημείο, αυτό της στα- 
τικότητας των τύπων ευημερίας. Η αχίλλειος πτέρνα κάθε τυπολογίας, από 
την εποχή του Max Weber, είναι η θεματοποίηση της κοινωνικής μεταβολής. 
Με όρους της pop culture, η τυπολογία μπορεί να εμφανίσει τη φωτογρα
φία ενός κοινωνικού γεγονότος αλλά αδυνατεί να μοντάρει το φιλμ της 
αλληλουχίας των κοινωνικών γεγονότων. Η τυπολογία του Esping- 
Andersen παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον διότι το δεύτερο κριτήριο 
διάκρισης -η κοινωνική διαστρωμάτωση- ενέχει το σπέρμα της μεταβολής. 
Κάθε καθεστώς ευημερίας θεμελιώνεται στη μορφή που λαμβάνουν οι σχέ
σεις ανάμεσα στην εργατική τάξη με τα μεσαία στρώματα, αλλά καταλήγει 
να παράγει στο πλαίσιο της μεταβιομηχανικής δομής διαφορετικούς κοι
νωνικούς διαχωρισμούς. Αυτό, λοιπόν, που μένει αναπάντητο είναι πώς 
αυτοί οι νέοι διαχωρισμοί (επαγγελματικός διαχωρισμός με βάση το φύλο, 
απασχολούμενοι-μη απασχολούμενοι, θεσμική /μη-θεσμική αγορά εργασί
ας) επιδρούν θεσμικά επάνω στα καθεστώτα ευημερίας εφόσον τροποποι
ούν ριζικά τις κοινωνικές βάσεις τους.

Λουδοβίκος Κωτσονόπουλος

Σημειώσεις

1. Είναι η περίφημη θέση των ‘κρίσεων της διαχείρισης της κρίσης’ (βλ. Offe 1984: 42-61). 
Η προβληματική αυτή διατρέχει και τα επιχειρήματα περί κρίσης ορθολογικότητας και οικο
νομικής κρίσης του κράτους (βλ., αντίστοιχα, Habermas 1973/1988: 61-68 και O’Connor 1973 : 
40-58).
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2. Σε αυτό το σημείο ο Esping-Andersen ακολουθεί στενά την προσε'γγιση Polanyi (1944: 
135-150).

3. Κατά τον Deacon (1993). Ο συγγραφέας εννοεί ως επαναστατική διαδικασία την κα
τάρρευση των καθεστώτων του υπαρκτού σοσιαλισμού.

4. Η πρώτη άποψη υποστηρίζεται από τους Ματσαγγάνη (1999), Symeonidou (1996) και 
η δεύτερη από τους Katrougalos (1996) και Χλετσος (1999). Ενδιαφέρον παρουσιάζει η χρη
σιμοποίηση των παραμέτρων της τυπολογίας του Esping-Andersen για τη μελέτη του ελληνι
κού κοινωνικού κράτους τη δεκαετία του 1980· βλ. Γράβαρης (1998).
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