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Οριοθετώντας το Κοινωνικό Κεφάλαιο

• «Το σύνολο των υπαρκτών ή δυνητικών πόρων που συνδέονται με
την κατοχή ενός ανθεκτικού δικτύου περισσότερο ή λιγότερο
θεσμοποιημένων σχέσεων αμοιβαίας γνωριμίας και αναγνώρισης».
(Bourdieu,1986: 241-258)

• Για τον Coleman το κοινωνικό κεφάλαιο είναι ένα σύνολο κανόνων
και προσδοκιών που υποβοηθούν την οικονομική δραστηριότητα. Το
κοινωνικό κεφάλαιο αντανακλά και το οικονομικό κεφάλαιο, καθώς
ομάδες που έχουν συγκεντρώσει από το πρώτο αναμένεται να
σωρεύσουν και από το δεύτερο. (Coleman,1988:95-120)



Οριοθετώντας το Κοινωνικό Κεφάλαιο ΙΙ

• Το σύνολο της εμπιστοσύνης, των κανόνων και των κοινωνικών
δικτύων που διευκολύνουν το συντονισμό και τη συνεργασία της
κοινωνίας, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα της και την υλοποίηση
των κοινωνικών δράσεων. (Putnam, 1993; Putman, Leonardi, κ.α,
1993)





Προσεγγίζοντας την Κοινωνική Επένδυση για 
την διαμόρφωση του Κοινωνικού Κεφαλαίου
• Διττός σκοπός

• εκμοντερνισμός του κράτους πρόνοιας 

• η διατήρηση και ανάπτυξη μιας περιεκτικής οικονομίας που βασίζεται στην 
γνώση

• Βασική εστίαση δημόσιες πολιτικές 
• προετοιμάζουν τα επιμέρους άτομα και τις κοινωνίες για θεμελιώδεις 

αναπροσαρμογές όπως στην απασχόληση

δημιουργία νέων 
κοινωνικών κινδύνων

αντιμετώπιση της 
γήρανσης του 
πληθυσμού 

κλιματική αλλαγή



Στόχοι Κοινωνικής Επένδυσης
• Στην αντιμετώπιση των θεμελίων των προβλημάτων έχοντας ως

βάση την έννοια του ανθρωπισμού αλλά και της προστασίας του
περιβάλλοντος και της επίτευξης οικονομικής βιωσιμότητας

• Πώς; Μέσω της διεύρυνσης της φορολογικής βάσης με την από
κοινού επαύξηση της παραγωγικότητας και της ποιότητας της
απασχόλησης

• Επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, η οποία επιτρέπει την
δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας

• Lundvall και Lorenz «οι κοινωνικές επενδύσεις μπορούν να
ταυτιστούν με την δημόσια δαπάνη που περιλαμβάνει την επίλυση
των κοινωνικών προβλημάτων μέσω της προώθησης της οικονομικής
ανάπτυξης» (Lundvall & Lorenz, 2012)



Κοινωνική Επένδυση και Ενεργητικές 
Πολιτικές
• Υπόθεση ότι πρέπει να υπάρξει μια εναλλακτική για την αντιμετώπιση των

νέων κοινωνικών προβλημάτων ανάμεσα στο παθητικό κράτος πρόνοιας
και τη νεοφιλελεύθερη περιορισμένη κοινωνική πρόνοια

• Giddens (1990)«Τρίτος Δρόμος»
• Σύνδεση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων αποτελεί την βασική συνισταμένη για την

δημιουργία ενός βιώσιμου πλαισίου κοινωνικής πρόνοιας

• Esping Andersen (2002)  «Νέο Κοινωνικό Κράτος»
• δεν θεωρεί την κοινωνική επένδυση ως υποκατάστατο της κοινωνικής προστασίας.

• πιστεύει ότι το σύστημα κοινωνικής προστασίας πρέπει να διατηρηθεί από κοινού
με την εισαγωγή μέτρων προς την κατεύθυνση της κοινωνικής επένδυση



Το Σκανδιναβικό Παράδειγμα

• Έχει καλύτερα εφαρμοστεί στα σκανδιναβικά κράτη πρόνοιας
• ως αποτέλεσμα του συνδυασμού της καθολικότητας του συστήματος

κοινωνικής πρόνοιας

• και της εφαρμογής ενεργητικών πολιτικών, ευθέως ανταποκρινόμενων στις
υπάρχουσες ανάγκες

• Στις περιπτώσεις λοιπόν που εφαρμόστηκε αυτή η έννοια
(συνδυάζοντας κοινωνική πρόνοια και επένδυση στο κοινωνικό
κεφάλαιο), εμφανίζονται υψηλά επίπεδα κοινωνικής συνοχής και
απασχόλησης (Lundvall & Lorenz, 2012; Nelson & Stephens, 2012;
Schraad-Tischer & Schiller, 2016).



Κοινωνική Επένδυση σε καθεστώς 
περιορισμών Ι

• Αναπροσδιορισμός της έννοιας της κοινωνικής δικαιοσύνης που
περνά από τον στόχο της μείωσης των εισοδηματικών ανισοτήτων
στην παροχή στήριξης με βάση τις ατομικές ανάγκες, στον δρόμο για
την επίτευξη ευημερίας (Sabel et al. 2010)

• Ειδικότερα μετά την αύξηση των κοινωνικών προβλημάτων λόγω της
οικονομικής κρίσης, η επιτυχία αυτής της θεώρησης έχει επιδεχθεί
κριτική



Κοινωνική Επένδυση σε καθεστώς 
περιορισμών ΙΙ
• Επισφαλής εργασία που προωθείται περαιτέρω μέσω των ευέλικτων 

μορφών απασχόλησης μεταβατικές περιόδους κατάρτισης και 
μαθητείας 

• Κριτική στην μη πραγματοποίηση των στόχων της κοινωνικής 
δικαιοσύνης και της ευημερίας όλων των πολιτών

• Στον Ευρωπαϊκό Νότο η κατάσταση εργασιακής και γενικότερης 
κοινωνικής επισφάλειας επιδεινώθηκε δραματικά τα τελευταία 
χρόνια 



Νέο Κοινωνικό Κράτος

• Το νέο κοινωνικό κράτος πρέπει να αναζητήσει εναλλακτικές για:
• την μείωση του κόστους του 

• και την αύξηση της αποτελεσματικότητάς 

• Όμως είναι αδύνατη η παράβλεψη των βασικών εννοιών που το 
συγκροτούν και στοχεύουν στην αντιμετώπιση των κοινωνικών 
ανισοτήτων, της ανασφάλειας και της περιθωριοποίησης

• Οικονομικές συνθήκες και η θεσμική και οργανωτική ωριμότητα τα 
μέτρα αυτά αποδίδουν καλύτερα



Τρόπος εφαρμογής Κοινωνικής Πολιτικής

• Ο τρόπος εφαρμογής της κοινωνικής πολιτικής από τα κράτη
πρόνοιας αποτελεί ένα πολιτικό φαινόμενο μεταξύ των επιμέρους
δρώντων για την παραγωγή πολιτικής

• Η δημιουργία αποτελεσματικών, δημοκρατικά νομιμοποιημένων
θεσμών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, που θα προωθούν την
αλλαγή προς όφελος της καθολικής ευημερίας

• Το ενεργητικό κράτος πρόνοιας θα πρέπει να εφαρμόσει μια
δημοσιονομικά συνετή κοινωνική πολιτική, η οποία θα περιλαμβάνει
τόσο προληπτικές λειτουργίες όσο και έναν βαθμό επιλεκτικής
αλληλεγγύης



Ενίσχυση της Απασχόλησης

• Επικέντρωση στην κοινωνία της γνώσης και της επένδυσης στην
εκπαίδευση, στην κατάρτιση, στην καινοτομία και στις νέες
τεχνολογίες

• Ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας και επένδυση στην καινοτομία
πρέπει να καθορίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία από την νηπιακή
ηλικία έως τις φάσεις της επαγγελματικής κατάρτισης και της
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης

• Αναγκαία η συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών απασχόλησης και των
εργοδοτών, καθώς και των φορέων της κοινωνικής οικονομίας



Πεδία Ενεργητικής Πολιτικής
• Ενίσχυση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών σε αντιδιαστολή

με την μείωση και του διοικητικού κόστους, του κόστους
προμηθειών, του κόστους διαφθοράς και του κόστους που
δημιουργείται από την παγίωση συντεχνιών και ομάδων
συμφερόντων σε όλη την ιεραρχική κλίμακα, με αποτέλεσμα την
διευθέτηση κοινωνικά αναντίστοιχων προνομίων.

• Ρύθμιση των αγορών
• Δίκαιη φορολόγηση
• Καταπολέμηση παραοικονομίας

• Συνδυασμός μείωσης των ωρών απασχόλησης - χωρίς μείωση του
κόστους - και δημιουργία κινήτρων για εθελοντική συμμετοχή και
προσφορά στο κοινωνικό σύνολο σε τοπικό επίπεδο



Σας Ευχαριστούμε για την Προσοχή σας!


