Επιτροπή κοινωνικής προστασίας

ΚΥΡΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
Μήνυµα 1: Κατά την τελευταία δεκαετία, η οικονοµική µεγέθυνση και η ανάπτυξη της
απασχόλησης έχουν βελτιώσει γενικότερα το συνολικό βιοτικό επίπεδο και πολλές
κυβερνήσεις είχαν τη δυνατότητα να διοχετεύσουν περισσότερους πόρους στις
παρεµβάσεις κοινωνικής πολιτικής. Ωστόσο, παρά τον σαφή ανακατενεµητικό
αντίκτυπο της κοινωνικής προστασίας, οι ανισότητες συχνά σηµείωσαν αύξηση και η
φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισµός εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρότατο ζήτηµα
στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, ενώ υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές ανά την Ευρώπη.
Γενικά, οι πλουσιότερες χώρες διοχετεύουν µεγαλύτερο µερίδιο του ΑΕγχΠ στις κοινωνικές
δαπάνες και η οικονοµική µεγέθυνση έχει επιτρέψει σε πολλές κυβερνήσεις να διοχετεύσουν
περισσότερους πόρους σε παρεµβάσεις κοινωνικής πολιτικής. Ωστόσο σύµφωνα µε εµπειρικά
στοιχεία1 οι εισοδηµατικές ανισότητες έχουν αυξηθεί στις περισσότερες χώρες της ΕΕ από τα
µέσα της δεκαετίας του '80. Οι εν λόγω τάσεις είχαν ήδη επισηµανθεί στο πλαίσιο του
«απολογισµού της κοινωνικής πραγµατικότητας»2. Οι περισσότερες διαφοροποιήσεις στις
ανισότητες σηµειώθηκαν µεταξύ των µέσων της δεκαετίας του '80 και των µέσων της
δεκαετίας του '90. Κατά τα τελευταία 10 έτη, στις περισσότερες περιπτώσεις οι ανισότητες
έχουν παραµείνει σταθερές, µε εξαίρεση ορισµένες χώρες. Πέρα από τις εν λόγω γενικές
εξελίξεις, παρατηρήθηκαν αποκλίνουσες τάσεις σε διάφορα επίπεδα της κατανοµής του
εισοδήµατος. Στις περισσότερες χώρες, τα ανώτατα εισοδήµατα αυξήθηκαν σχετικά ταχύτερα
από ό,τι τα µέσα εισοδήµατα. Σε ορισµένες χώρες, τα χαµηλά εισοδήµατα αυξήθηκαν τόσο
ώστε να φθάσουν τα διάµεσα εισοδήµατα, ενώ σε άλλες χώρες οι ανισότητες επίσης
επεκτάθηκαν στην κατώτερη βαθµίδα της κατανοµής.
Βασικός παράγοντας για την εν λόγω κατάσταση είναι η αύξηση της ανισότητας αποδοχών
µεταξύ των εργαζοµένων πλήρους χρόνου, η οποία ενισχύεται περαιτέρω από την
ανάπτυξη των ακούσιων συµβάσεων µερικής και προσωρινής απασχόλησης. Ο
κατακερµατισµός της αγοράς εργασίας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την αύξηση της
ανισότητας των αποδοχών, όχι µόνον γιατί οι εργαζόµενοι µε άτυπη απασχόληση τείνουν να
εργάζονται λιγότερες ώρες ετησίως, αλλά επίσης επειδή γενικά αµείβονται λιγότερο ανά ώρα,
συνεκτιµώµενων και των διαφορών σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση και την επαγγελµατική
εµπειρία. Συνεπώς τα διαθέσιµα στοιχεία καταδεικνύουν ότι, σε πολλά κράτη µέλη, υπό την
προϋπόθεση ότι οι λοιποί όροι παραµένουν αµετάβλητοι, διαπιστώνεται σοβαρή µισθολογική
υστέρηση σε περίπτωση προσωρινής ή µερικής απασχόλησης.
Οι σχετικοί κίνδυνοι φτώχειας αυξήθηκαν στα περισσότερα κράτη µέλη στο διάστηµα µεταξύ
των µέσων της δεκαετίας του '80 και των µέσων της δεκαετίας του '90 και στις περισσότερες
περιπτώσεις, είτε αυξήθηκαν είτε παρέµειναν στάσιµοι στο διάστηµα µεταξύ των µέσων της
δεκαετίας του '90 και των µέσων της δεκαετίας του 2000. Κατά την εν λόγω δεύτερη
δεκαετία διαπιστώθηκε µετατόπιση του βάρους των κινδύνων φτώχειας από την ηλικιακή
οµάδα των ηλικιωµένων στην ηλικιακή οµάδα των νεότερων ατόµων. Η παιδική φτώχεια
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παρέµεινε σταθερή ή αυξήθηκε στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, ενώ οι κίνδυνοι φτώχειας
γενικά µειώθηκαν για τους ηλικιωµένους (αν και διατηρούνται σε σχετικά υψηλά επίπεδα σε
ορισµένα κράτη µέλη) λόγω της ωρίµασης των συστηµάτων συνταξιοδότησης
(συµπεριλαµβανοµένων των µεταρρυθµίσεων των ελάχιστων συντάξεων).
Ο σχεδιασµός του συστήµατος φόρων-παροχών έχει ζωτική σηµασία ως προς τον
προσδιορισµό του τρόπου και του βαθµού στον οποίο το εν λόγω σύστηµα επηρεάζει τις
εισοδηµατικές ανισότητες και ανακατανέµει τους πόρους στους φτωχούς. Σηµαντικά στοιχεία
αποτελούν η προοδευτικότητα των φόρων και των παροχών και ο βαθµός στοχοθέτησης και
προϋποθέσεων των παροχών που ενδέχεται να δηµιουργήσουν αντικίνητρα, στην περίπτωση
που ο σχεδιασµός δεν είναι αποτελεσµατικός. Στις περισσότερες χώρες, ο ανακατανεµητικός
αντίκτυπος των παροχών είναι υψηλότερος σε σχέση µε τους φόρους (ιδίως όταν εξαιρούνται
οι συντάξεις). Με βάση τα διαθέσιµα στοιχεία, σηµειώνεται µεγάλη διακύµανση µεταξύ των
κρατών µελών όσον αφορά την καθαρή χρηµατική υποστήριξη προς τα νοικοκυριά χαµηλού
εισοδήµατος (που κυµαίνεται από την κατώτατη τιµή του 20% έως την ανώτατη τιµή του
87% του διαθέσιµου εισοδήµατος του φτωχότερου δεκατηµορίου σε διαφορετικά κράτη
µέλη). Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΕ οι κοινωνικές µεταβιβάσεις εκτός των συντάξεων
µειώνουν ουσιαστικά τους κινδύνους φτώχειας, αλλά ο βαθµός στον οποίο αυτό
επιτυγχάνεται ποικίλλει σηµαντικά στα κράτη µέλη (µε ποσοστό µείωσης της φτώχειας που
κυµαίνεται από 50% ή περισσότερο σε ορισµένες χώρες µέχρι 19% ή λιγότερο σε άλλες
χώρες). Με αυτόν τον τρόπο επίσης αντικατοπτρίζονται οι διαφορές στο µέγεθος των
δαπανών, οι οποίες κυµαίνονται µεταξύ 12% και 30% του ΑΕγχΠ. Απαιτούνται µεγαλύτερες
προσπάθειες για την καλύτερη κατανόηση των καθοριστικών παραγόντων της
αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων φόρων-παροχών.
Κατά τα τελευταία έτη (2005-2007), µόνο οι χώρες µε πολύ υψηλά ποσοστά µέσης
ανάπτυξης ετησίως (πάνω από 5%) σηµείωσαν σηµαντικές βελτιώσεις στο επίπεδο διαβίωσης
των φτωχών (που απεικονίζονται από την εκτεταµένη µείωση των ποσοστών που
αντιµετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή υλικής στέρησης). Στις εν λόγω χώρες, η ανάπτυξη
πράγµατι φαίνεται να έχει βοηθήσει τους φτωχούς. Για τις χώρες µε µέσα ποσοστά
ανάπτυξης κάτω από 5%, είναι πολύ λιγότερο σαφής η σχέση µεταξύ ανάπτυξης και
συνθηκών διαβίωσης των φτωχών. Γενικά, η οικονοµική ανάπτυξη κατέστησε δυνατή την
«διάβρωση» των τοµέων σοβαρότατης στέρησης, ιδίως (αλλά όχι αποκλειστικά) στα νέα
κράτη µέλη, αλλά η σχετική φτώχεια δεν έχει µειωθεί και αντίθετα έχει αυξηθεί σε ορισµένες
χώρες που παραδοσιακά χαρακτηρίζονταν από «καλές επιδόσεις».
Μήνυµα 2: Η διατήρηση της θέσης εργασίας παραµένει η καλύτερη διασφάλιση κατά
της φτώχειας και του αποκλεισµού. Ωστόσο, οι πρόσφατες αυξήσεις του ποσοστού
απασχόλησης δεν έχουν καλύψει επαρκώς τα άτοµα τα πλέον αποµακρυσµένα από την
αγορά εργασίας και οι θέσεις εργασίας δεν έχουν συµβάλει πάντοτε ώστε να
απεγκλωβιστούν τα άτοµα από τη φτώχεια. Ορισµένες οµάδες εξακολουθούν να
αντιµετωπίζουν συγκεκριµένα εµπόδια όπως η µειωµένη πρόσβαση στην κατάρτιση για
τα άτοµα µε χαµηλή εξειδίκευση, η έλλειψη υπηρεσιών υποστήριξης ή ο κακός
σχεδιασµός των παροχών, εµπόδια τα οποία δηµιουργούν χρηµατοοικονοµικά
αντικίνητρα. Ο κατακερµατισµός της αγοράς εργασίας εµµένει και συνδυάζεται µε την
έλλειψη ποιοτικών θέσεων εργασίας. Η ανάπτυξη επισφαλών µορφών απασχόλησης, οι
οποίες συχνά χαρακτηρίζονται από ισχυρή διάσταση του φύλου, έχει συµβάλει σε
σταθερά υψηλά επίπεδα φτωχών εργαζοµένων. Πρέπει να αντληθούν διδάγµατα από τα
εν λόγω στοιχεία µε µέτρα πρόληψης, καθώς η κρίση επιδεινώνει ουσιαστικά τον

συνεχιζόµενο αποκλεισµό. Οι ενεργητικές στρατηγικές ένταξης δεν είναι κρίσιµης
σηµασίας µόνον για την υποστήριξη των πλέον ευάλωτων κατά την κρίση, αλλά επίσης
για τον περιορισµό των απωλειών σε ανθρώπινο κεφάλαιο, καθώς και για τη διατήρηση
των δυνατοτήτων µελλοντικής ανάπτυξης.
Ενώ αναγνωρίζονται τα συνολικά οφέλη της ευρύτερης συµµετοχής στην αγορά εργασίας, η
έκθεση επισηµαίνει επίσης ορισµένες βασικές τάσεις σύµφωνα µε τις οποίες το ποσοστό
απασχόλησης δεν κάλυπτε πάντα τους πλέον αποµακρυσµένους από την αγορά εργασίας και
ότι οι θέσεις εργασίας που δηµιουργήθηκαν δεν συνέβαλαν πάντοτε σε αξιοπρεπές βιοτικό
επίπεδο.
Έχει σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος όσον αφορά την αύξηση των ποσοστών απασχόλησης
ανά την Ευρώπη, ιδίως των γυναικών, καθώς και την ανατροπή των αρνητικών τάσεων όπως
η µείωση της συµµετοχής των εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας. Πράγµατι, τα ποσοστά
ανεργίας µειώθηκαν σηµαντικά στην ΕΕ (από 8,6% το 2000 σε 7,1% το 2007) και η
αυξηµένη συµµετοχή των γυναικών ως πηγών δευτερεύοντος εισοδήµατος, καθώς και των
εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας (ιδίως µέσω της δυνατότητας µερικής απασχόλησης) έχει
συµβάλει στη βελτίωση του εισοδήµατος πολλών νοικοκυριών.
Ωστόσο, κατά την έναρξη της κρίσης περίπου το ένα τρίτο του πληθυσµού σε ηλικία
εργασίας στην ΕΕ δεν εργαζόταν (άνεργοι ή µη ενεργοί). Επιπλέον, σύµφωνα µε τα στοιχεία,
οι αυξήσεις στα ποσοστά απασχόλησης που διαπιστώθηκαν σε όλες τις χώρες της ΕΕ πριν
από την κρίση συνυπήρχαν µε σηµαντικούς αριθµούς εργαζοµένων σε επισφαλείς θέσεις
εργασίας, φτωχών εργαζοµένων και νοικοκυριών µε ανέργους. Η υποαπασχόληση και οι
επισφαλείς µορφές συµβάσεων περιορίζουν το θετικό αντίκτυπο της ένταξης περισσότερων
ατόµων στην αγορά εργασίας. Τα µονογονικά νοικοκυριά, που έχουν αυξηθεί κατά τις
τελευταίες δεκαετίες, τείνουν να είναι περισσότερο ευάλωτα στην αγορά εργασίας.
Η εµπειρία από την τρέχουσα δεκαετία έχει επιβεβαιώσει ότι η βελτίωση της πρόσβασης
σε ποιοτικές θέσεις εργασίας βοηθά τα άτοµα να απεγκλωβιστούν από τη φτώχεια. Η
διατήρηση της θέσης εργασίας παραµένει η καλύτερη διασφάλιση κατά της φτώχειας και του
αποκλεισµού, καθώς ο κίνδυνος της φτώχειας που αντιµετωπίζουν οι ενήλικες σε ηλικία
εργασίας, οι οποίοι δεν εργάζονται (άνεργοι ή µη ενεργοί) είναι υπερτριπλάσιος σε σχέση µε
αυτούς που εργάζονται (27% έναντι 8%). Ωστόσο, µια θέση εργασίας δεν αποτελεί πάντοτε
εγγύηση κατά του κινδύνου της φτώχειας και οι φτωχοί εργαζόµενοι αντιπροσωπεύουν το
1/3 των ενηλίκων σε ηλικία εργασίας που αντιµετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας. Το 2007, το 8%
των απασχολούµενων ατόµων ζούσαν κάτω από το όριο της φτώχειας. Η φτώχεια στην
εργασία συνδέεται µε την επαγγελµατική κατάσταση των ατόµων και αφορά παράγοντες
όπως η χαµηλή αµοιβή, η χαµηλή ειδίκευση, η επισφαλής απασχόληση ή η υποαπασχόληση.
Από το 2000, η ανάπτυξη της προσωρινής απασχόλησης, της µερικής απασχόλησης
(συµπεριλαµβανοµένης της ακούσιας µερικής απασχόλησης) και, ορισµένες φορές, οι
στάσιµες αµοιβές έχουν αυξήσει τον αριθµό των ατόµων µε χαµηλό ετήσιο εισόδηµα. Οι
εν λόγω τάσεις επηρέασαν ιδίως τις γυναίκες και τους εργαζόµενους νεαρής ηλικίας. Επίσης,
είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι για ένα µέρος των εργαζοµένων οι εν λόγω θέσεις εργασίας
δεν αποτελούν ενδιάµεσο βήµα προς καλύτερες θέσεις εργασίας.
Αξίζει να επισηµανθεί ότι οι καταστάσεις φτώχειας συνδέονται επίσης µε το είδος του
νοικοκυριού των ατόµων. Η φτώχεια στην εργασία συνδέεται συχνά µε τη χαµηλή ένταση
εργασίας, δηλ. καταστάσεις όπου υπάρχουν υπερβολικά λίγοι ενήλικες που εργάζονται στο
νοικοκυριό ή δεν εργάζονται αρκετά ώστε να καλύψουν τις βιοποριστικές ανάγκες
(υπερβολικά λίγες ώρες ή µόνο για µέρος του έτους). Τα µονογονικά νοικοκυριά, καθώς και

οι οικογένειες µε ένα και µοναδικό εισόδηµα, αντιµετωπίζουν τους υψηλότερους κινδύνους
φτώχειας.
Η τελευταία δεκαετία επίσης χαρακτηρίστηκε από τη διατήρηση της ύπαρξης οµάδων
ατόµων που παραµένουν εκτός ή στο περιθώριο της αγοράς εργασίας και που συχνά
αντιµετωπίζουν πολλαπλούς φραγµούς για την είσοδο στην αγορά εργασίας (µεταξύ των
οποίων η χαµηλή ειδίκευση, οι ευθύνες φροντίδας, η ηλικία, η προέλευση από οικογένεια
µεταναστών, καθώς και άλλοι παράγοντες διακριτικής µεταχείρισης κ.λπ.). Οι χειρότερες
περιπτώσεις αφορούν τα νοικοκυριά όπου κανένα µέλος δεν εργάζεται. Το 2007 στην ΕΕ των
27, το 9,3% των ενηλίκων σε ηλικία εργασίας προερχόταν από νοικοκυριά χωρίς
εργαζόµενους έναντι του 10,2% το 2001. Αυτή η βελτίωση δεν έχει καλύψει τις οικογένειες
µε παιδιά στον ίδιο βαθµό και το 2007 το 9,4% των παιδιών εξακολουθούσαν να διαµένουν
σε νοικοκυριά χωρίς εργαζόµενους έναντι 9,5% το 2001, ενώ η κρίση ενδέχεται να αυξήσει
τον αριθµό των οικογενειών που εξαρτώνται αποκλειστικά από τις κοινωνικές παροχές.
Η αύξηση της απασχόλησης οφείλεται κυρίως στην αύξηση της συµµετοχής των γυναικών
στην αγορά εργασίας και, σε ορισµένο βαθµό, στην παράταση της επαγγελµατικής ζωής των
εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας. Ωστόσο, σε πολλές χώρες οι γυναίκες που είναι οι πλέον
αποµακρυσµένες από την αγορά εργασίας (µόνες µητέρες, γυναίκες µε χαµηλή ειδίκευση,
κ.λπ.) εξακολουθούν να αντιµετωπίζουν σηµαντικά εµπόδια στην εξεύρεση εργασίας και δη
συµφέρουσας εργασίας (έλλειψη παιδικής φροντίδας ή φροντίδας άλλων εξαρτώµενων
ατόµων, ακούσια µερική απασχόληση, έλλειψη µέτρων συνδυασµού προσωπικής και
επαγγελµατικής ζωής). Η κατάσταση των µεταναστών επίσης βελτιώθηκε ελάχιστα κατά την
εν λόγω περίοδο. Συγκεκριµένα, στις χώρες που υποδέχονται εδώ και πολλά χρόνια
µετανάστες, τα εν λόγω άτοµα έχουν πολύ χαµηλότερα ποσοστά απασχόλησης σε σχέση µε
τον αυτόχθονα πληθυσµό, ακόµα και για τις δεύτερες γενεές. Η τρέχουσα κρίση ενδέχεται να
επιδεινώσει σηµαντικά την κατάσταση των εν λόγω εργαζοµένων, που ήταν ήδη ευάλωτοι
πριν την κρίση.
Η εθνική εµπειρία από τις προηγούµενες κρίσεις καταδεικνύει ότι σε ορισµένες
περιπτώσεις οι βραχυπρόθεσµες αντιδράσεις στην αύξηση της ανεργίας όχι µόνον είχαν ως
αποτέλεσµα τις ατοµικές αποσύρσεις από την αγορά εργασίας, αλλά επίσης σηµείωσαν
µακροπρόθεσµο αρνητικό αντίκτυπο στην κοινωνία ως σύνολο. Τα αποθέµατα των
µακροχρόνια ανέργων ή των µη ενεργών τείνουν να διατηρούνται για µεγάλο διάστηµα
µετά την έναρξη της ανάκαµψης, γεγονός το οποίο καταδεικνύει τη σηµασία των ενεργών
πολιτικών κοινωνικής ασφάλισης. Μεταξύ των στοιχείων της κρίσης µε µακροπρόθεσµο
αντίκτυπο σε ορισµένες χώρες είναι ο αυξανόµενος αριθµός των ατόµων που µεταβαίνουν σε
καθεστώς µακροπρόθεσµης ασθένειας και αναπηρίας, ή πρόωρης συνταξιοδότησης. Από τα
εν λόγω άτοµα τα περισσότερα ενδέχεται να µην εισέλθουν ή να µην επιστρέψουν ποτέ στην
αγορά εργασίας.
Η ανασκόπηση των κύριων εξελίξεων πολιτικής που προορίζονταν να καλύψουν τις τάσεις
που περιγράφηκαν παραπάνω επισηµαίνει ότι έχει επιτευχθεί ορισµένη πρόοδος ως προς την
προώθηση των µέτρων ενεργοποίησης σε όλες τις χώρες της ΕΕ, αλλά πρέπει να
καταβληθούν µεγαλύτερες προσπάθειες για την κάλυψη των πλέον ευάλωτων εργαζοµένων,
ιδίως σε σχέση µε την πρόσβαση στη διά βίου µάθηση, καθώς σύµφωνα µε τα στοιχεία, οι
εργαζόµενοι χαµηλής ειδίκευσης εξακολουθούν να συµµετέχουν όλο και λιγότερο στην
κατάρτιση σε σχέση µε το µέσο εργαζόµενο. Κατ' αυτόν τον τρόπο τονίζεται η σηµασία των
βιώσιµων επενδύσεων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Στο πλαίσιο της ανασκόπησης
επίσης διαπιστώνεται ότι απαιτούνται συγκεκριµένα µέτρα ενεργοποίησης για την κάλυψη
των διαφόρων κατηγοριών των εργαζοµένων: νέοι, γυναίκες (παιδική φροντίδα και

µεταρρύθµιση της οικογενειακής υποστήριξης), εργαζόµενοι µεγαλύτερης ηλικίας.
Σύµφωνα µε την εν λόγω ανάλυση επισηµαίνεται επίσης ότι ενώ έχει επιτευχθεί ορισµένη
πρόοδος ως προς τη µείωση των χρηµατοοικονοµικών αντικινήτρων, ώστε τα άτοµα να
εργαστούν και να εργάζονται περισσότερο, πρέπει να δοθεί προσοχή στην επάρκεια των
παροχών, ιδίως σε κράτη µέλη µε σοβαρές αδυναµίες και κενά στα δίκτυα ασφάλειάς τους.
Αυτό µαρτυρεί ότι και οι δύο στόχοι πρέπει να επιδιωχθούν παράλληλα. Επιπλέον, τα
χρηµατοοικονοµικά αντικίνητρα δεν αποτελούν τα µοναδικά εµπόδια στη συµµετοχή στην
αγορά εργασίας, καθώς οι επαρκείς και εξατοµικευµένες υπηρεσίες υποστήριξης
διαδραµατίζουν βασικό ρόλο. Τέλος, η ανεπάρκεια των δικτύων ασφαλείας δεν αποτελεί
µόνον αιτία για τη διατήρηση της φτώχειας, αλλά επίσης και εµπόδιο στην επανένταξη στην
αγορά εργασίας και στην κοινωνία.
Η έκθεση επισηµαίνει ότι πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες ώστε να
εξασφαλιστεί ότι οι αγορές εργασίας της ΕΕ είναι πραγµατικά χωρίς αποκλεισµούς και
οδηγούν σε µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Προκειµένου να καλυφθούν οι πλέον ευάλωτοι,
χωρίς απαραίτητα να αυξηθούν οι δαπάνες, µπορεί να ενισχυθεί η αποτελεσµατικότητα των
µέτρων που περιγράφηκαν παραπάνω, εφόσον ενταχθούν στο πλαίσιο ενεργητικών
στρατηγικών ένταξης.
Μήνυµα 3: Οι περασµένες δεκαετίες των µεταρρυθµίσεων των συστηµάτων κοινωνικής
προστασίας έχουν αναβαθµίσει τη µακροπρόθεσµη χρηµατοοικονοµική βιωσιµότητα
των εν λόγω συστηµάτων. Ωστόσο, εκκρεµούν ζητήµατα που πρέπει να επιλυθούν σε ό,τι
αφορά την προσβασιµότητα και την επάρκεια της κοινωνικής προστασίας. Τα
υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης, η µεγαλύτερη διάρκεια της επαγγελµατικής ζωής
και το αυξηµένο προσδόκιµο υγιούς ζωής θα παίξουν σηµαντικό ρόλο στην εξασφάλιση
τόσο της επάρκειας, όσο και της βιωσιµότητας της κοινωνικής προστασίας. Στην
περίπτωση των συντάξεων αυτό θα εφαρµοστεί τόσο στα χρηµατοδοτούµενα όσο και
στα ανταποδοτικά συστήµατα. Πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για τον
εκσυγχρονισµό όλων των επιπέδων λειτουργίας της κοινωνικής προστασίας προκειµένου
να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατική πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες για όλους µε
παράλληλη συνεισφορά στην αποτελεσµατικότητα των δηµόσιων δαπανών. Ειδικότερα,
ο εκσυγχρονισµός της υγειονοµικής περίθαλψης και της µακροχρόνιας φροντίδας µπορεί
να βελτιώσει την υγεία ολόκληρου του πληθυσµού και του εργατικού δυναµικού.
Ο βαθµός στον οποίο τα συστήµατα κοινωνικής προστασίας ενθαρρύνουν την κοινωνική και
την ενεργή ένταξη όσο µεγαλώνει ηλικιακά ο πληθυσµός, έχει αποτελέσει κρίσιµο στοιχείο
στο πλαίσιο των προηγούµενων µεταρρυθµίσεων. Τα κράτη δαπανούν µεγάλο µερίδιο του
ΑΕγχΠ τους στις κοινωνικές δαπάνες και η οικονοµική µεγέθυνση έχει δώσει τη δυνατότητα
σε πολλές κυβερνήσεις να διοχετεύσουν περισσότερους πόρους σε παρεµβάσεις κοινωνικής
πολιτικής. Οι συντάξεις γήρατος και οι παροχές ασθενείας και υγείας αντιπροσωπεύουν τον
κύριο όγκο των δαπανών σε όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ. Κατά τα τελευταία έτη η επιτροπή
κοινωνικής προστασίας (ΕΚΠ) έχει πραγµατοποιήσει σηµαντικό αναλυτικό έργο µε εστίαση
στην επάρκεια και την καθολικότητα της προστασίας, τη βιωσιµότητα των συστηµάτων,
καθώς και την ανάγκη εξισορρόπησης των δύο εν λόγω στόχων µέσω του εκσυγχρονισµού.
Οι συντάξεις αποτελούν, µε µεγάλη διαφορά, τη µεγαλύτερη δαπάνη της κοινωνικής
προστασίας (46% το 2006). Κατά τα τελευταία έτη, τα κράτη µέλη προέβησαν σε
µεταρρύθµιση των συνταξιοδοτικών τους συστηµάτων µε τη θέσπιση αυστηρότερων
κριτηρίων επιλεξιµότητας για τις δηµόσιες συντάξεις, τη µείωση των προβλεπόµενων

επιπέδων συντάξεων σε σχέση µε τους µισθούς, την αύξηση των κινήτρων ώστε τα άτοµα να
εργάζονται περισσότερο και για µεγαλύτερο διάστηµα και την αύξηση του ρόλου των
συνταξιοδοτικών παροχών µε ιδιωτική διαχείριση. Κατά συνέπεια, παρά το γεγονός ότι ο
αντίκτυπος των δηµογραφικών αλλαγών ελλείψει µεταρρυθµίσεων θα αύξανε τις δαπάνες για
τις δηµόσιες συντάξεις κατά περίπου 9 ποσοστιαίες µονάδες του ΑΕγχΠ της ΕΕ µεταξύ 2007
και 2060, οι πρόσφατες µεταρρυθµίσεις των συνταξιοδοτικών συστηµάτων αναµένονται να
µειώσουν την εν λόγω αύξηση κατά µόλις 2,4 ποσοστιαίες µονάδες, µε αποτέλεσµα οι
εκτιµώµενες δαπάνες να ανέλθουν σε 12,5% του ΑΕγχΠ το 2060.
Λόγω των µεταρρυθµίσεων µειώνεται ο ρόλος των δηµόσιων συνταξιοδοτικών παροχών επί
του συνόλου των συνταξιοδοτικών παροχών, παρά το γεγονός ότι οι κρατικές συντάξεις
προβλέπεται να διατηρήσουν το χαρακτήρα της κύριας πηγής εισοδήµατος για τους
συνταξιούχους σε σχεδόν όλα τα κράτη µέλη. Τα θεωρητικά ποσοστά αναπλήρωσης, τα
οποία δείχνουν τα επίπεδα συντάξεων σε σχέση µε τον τελευταίο µισθό, προβλέπεται να
µειωθούν κατά µέσο όρο κατά αρκετές ποσοστιαίες µονάδες και ορισµένα κράτη µέλη θα
πρέπει να σηµειώσουν µείωση κατά περίπου 20 ποσοστιαίες µονάδες. Ο εν λόγω αρνητικός
αντίκτυπος στην επάρκεια των συντάξεων θα µπορούσε να αντισταθµιστεί εν µέρει µε την
παράταση της επαγγελµατικής ζωής, µέσω της βελτίωσης της δυνατότητας και των ευκαιριών
για όλους τους εργαζοµένους, ώστε να διατηρήσουν τη θέση εργασίας τους µε την ενίσχυση
της δυνατότητας συνεισφοράς και µε τη βελτίωση της χρηµατοοικονοµικής και της
διοικητικής διαχείρισης των συνταξιοδοτικών συστηµάτων. Για παράδειγµα, δύο επιπλέον
έτη συνεισφορών θα µπορούσαν να αυξήσουν τα θεωρητικά ποσοστά αναπλήρωσης στην
πλειονότητα των κρατών µελών κατά 4 έως 9 ποσοστιαίες µονάδες και να συµβάλουν στη
µείωση του ανοίγµατος της επάρκειας, καθώς και της έντασης στο τρίγωνο των αυξανόµενων
συνεισφορών και των µειωµένων δαπανών. Τα ποσοστά αναπλήρωσης από ιδιωτικές
συντάξεις επίσης αναµένεται να αυξηθούν, παράλληλα µε την αύξηση των αντίστοιχων
συνταξιοδοτικών εισφορών σε απάντηση στη γήρανση και τις δηµογραφικές αλλαγές. Η
τρέχουσα οικονοµική κρίση και µελέτες που πραγµατοποιήθηκαν στο παρελθόν έχουν
ωστόσο επισηµάνει την ανάγκη για την παρακολούθηση του κινδύνου που δηµιουργούν οι εν
λόγω συντάξεις για διάφορες κοινωνικοοικονοµικές οµάδες και έχουν τονίσει τη σηµασία
των επαρκών ελαχίστων συντάξεων.
Τα συστήµατα υγειονοµικής περίθαλψης και µακροπρόθεσµης φροντίδας αποτελούν τη
δεύτερη σηµαντικότερη συνιστώσα κοινωνικής προστασίας και η διαθεσιµότητα, η
προσιτότητα και η ποιότητα της περίθαλψης µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά τις
πιθανότητες εξάλειψης των ασθενειών, αποφυγής της θνησιµότητας και εξασφάλισης
ανεξάρτητης διαβίωσης. Η αξιοσηµείωτη βελτίωση της υγείας του πληθυσµού της ΕΕ κατά
τις τελευταίες δεκαετίες έχει συνδεθεί µε την ευρύτερα διαδεδοµένη υγειονοµική περίθαλψη,
δηλ. µε την αύξηση των πόρων που διοχετεύονται στα συστήµατα υγειονοµικής περίθαλψης
και τη δικαιότερη κατανοµή των εν λόγω πόρων. Επίσης έχει αναγνωριστεί ότι η καλή υγεία
συµβάλλει στην οικονοµική ευηµερία µέσω της βελτίωσης της συµµετοχής στην αγορά
εργασίας, όπως και στην αναβάθµιση της παραγωγικότητας, καθώς και στην αύξηση της
συµµετοχής σε άλλες κοινωνικές δραστηριότητες.
Ωστόσο, ανισότητες υγείας υφίστανται µεταξύ διάφορων κρατών µελών της ΕΕ και µεταξύ
κοινωνικών οµάδων εντός των κρατών µελών και έχουν αυξηθεί τις πρόσφατες δεκαετίες.
Αυτό οφείλεται εν µέρει στο γεγονός ότι ορισµένα συστήµατα υγειονοµικής περίθαλψης δεν
διαθέτουν επαρκείς πόρους και ότι σε πολλές χώρες, διάφορα χρηµατοοικονοµικά και
οργανωτικά εµπόδια εµποδίζουν την πρόσβαση σε έγκαιρη και αποτελεσµατική υγειονοµική
περίθαλψη για ορισµένες οµάδες του πληθυσµού. Επίσης πρέπει να σηµειωθεί ότι τα υψηλά
επίπεδα κακής κατάστασης υγείας σε τµήµατα του πληθυσµού της ΕΕ συνεπάγονται

σηµαντικό κόστος ευκαιρίας για την Ένωση, καθώς είναι ζηµιογόνα για την απασχόληση, την
παραγωγικότητα και την ανάπτυξη. Η κακή υγεία που µπορεί να αποφευχθεί δηµιουργεί
επίσης περιττή πίεση στους κρατικούς προϋπολογισµούς.
Ωστόσο, οι δαπάνες έχουν αυξηθεί διαχρονικά και η γήρανση, η τεχνολογία και οι
αυξανόµενες προσδοκίες δηµιουργούν επιπλέον πίεση στους πόρους. Εάν δεν
πραγµατοποιηθούν επενδύσεις σε προληπτικά µέτρα, οι δηµόσιες δαπάνες για την
υγειονοµική περίθαλψη προβλέπεται να αυξηθούν κατά 1½ ποσοστιαία µονάδα του ΑΕγχΠ
στην ΕΕ µεταξύ 2007 και 2060. Η εξέλιξη των µελλοντικών δαπανών θα εξαρτηθεί από την
αποδοτική διαχείριση και την εξισορρόπηση µεταξύ κόστους και οφέλους της τεχνολογικής
προόδου, καθώς και από την επίτευξη καλύτερης αξιοποίησης του χρήµατος µέσω της
ενισχυµένης πρωτοβάθµιας περίθαλψης, της πρόληψης και της προαγωγής της υγείας, καθώς
και µέσω του καλύτερου συντονισµού και της ορθολογικής χρήσης των πόρων.
Η µακροπρόθεσµη περίθαλψη έχει προσδιοριστεί ως βασικό ζήτηµα της κοινωνικής
προστασίας, λαµβάνοντας υπόψη το γηράσκοντα πληθυσµό. Οι υγειονοµικές υπηρεσίες και
οι υπηρεσίες µακροπρόθεσµης φροντίδας εξαρτώνται από τον επαρκή αριθµό προσωπικού
τόσο µε υψηλή όσο και µε χαµηλή εξειδίκευση και αποτελούν ευκαιρία για τη δηµιουργία
θέσεων εργασίας στους τοµείς φροντίδας.
Ο εκσυγχρονισµός έχει εδραιωθεί και σε άλλους κλάδους της κοινωνικής προστασίας µε
σκοπό την αναβάθµιση της κάλυψης των νέων κινδύνων και τη βελτίωση της ανταπόκρισης
του συστήµατος, π.χ. µε την αύξηση των δαπανών για ενεργητικά µέτρα για την αγορά
εργασίας ή µε την αντιµετώπιση των χρηµατοοικονοµικών αντικινήτρων για την ανάληψη
εργασίας ή για περισσότερη εργασία (βλ. µήνυµα 2). Καθώς οι προσπάθειες εκσυγχρονισµού
πρέπει να συνεχιστούν σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της κοινωνικής προστασίας µε σκοπό
τη βελτίωση της αποτελεσµατικής πρόσβασης για όλα τα άτοµα που την χρειάζονται κατά
βιώσιµο τρόπο, έχει ζωτική σηµασία η εντατική παρακολούθηση όλων των διαφορετικών
συστηµάτων παροχών κοινωνικής προστασίας.
Μήνυµα 4: Τα συστήµατα κοινωνικής προστασίας µπορούν να παίξουν ζωτικό ρόλο ως
αυτόµατοι σταθεροποιητές και να διατηρήσουν την παραγωγική ικανότητα της
οικονοµίας. Ωστόσο, τα κράτη µέλη βρίσκονται σε πολύ διαφορετική κατάταξη σε ό,τι
αφορά την αντιµετώπιση της κρίσης. Σε ορισµένες χώρες διαπιστώνονται σοβαρές
ανεπάρκειες και κενά στα δίκτυα κοινωνικής ασφάλειας. Σε άλλες χώρες µε ώριµα
συστήµατα κοινωνικής προστασίας που µετριάζουν τον αντίκτυπο της κρίσης, η
χρηµατοοικονοµική βιωσιµότητα αµφισβητείται µακροπρόθεσµα. Οι χώρες που
αντιµετωπίζουν σοβαρές ανισορροπίες στα δηµόσια οικονοµικά έχουν πολύ µικρό
περιθώριο ελιγµών για την αντιµετώπιση των κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης. Το
εν λόγω ζήτηµα δηµιουργεί ιδιαίτερη ανησυχία για τα άτοµα που συν τοις άλλοις έχουν
χαµηλότερο επίπεδο προστασίας.
Η προώθηση της συµµετοχής στην αγορά εργασίας µε παράλληλη αναβάθµιση της
δικαιοσύνης, της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας των κοινωνικών
δαπανών θα αποδειχθεί ζωτική για όλες τις χώρες, αφενός για την εξασφάλιση
αντικυκλικής πορείας προς την οικονοµική ανάπτυξη και αφετέρου για την
αντιµετώπιση των δηµοσιονοµικών ανισορροπιών.
Κατά τα τελευταία 50 έτη, ιδίως µεταξύ των αρχών της δεκαετίας του '70 και των αρχών της
δεκαετίας του '90, διαπιστώσαµε µια διαρθρωτική αύξηση του µεριδίου των δαπανών

κοινωνικής προστασίας ως ποσοστού του ΑΕγχΠ στα κράτη µέλη. Υπάρχουν αρκετοί λόγοι
για την εν λόγω τάση. Πρώτον, τα συστήµατα κοινωνικής προστασίας ωριµάζουν και
αυξάνεται η κάλυψη. ∆εύτερον, εισάγονται νέα είδη παροχών, όπως διαπιστώθηκε µε τα
οικογενειακά επιδόµατα, τα επιδόµατα παιδιού και τα επιδόµατα µακροπρόθεσµης φροντίδας.
Τρίτον, οι δηµογραφικές, κοινωνικές και οικονοµικές αλλαγές (π.χ. η εξέλιξη της
οικογενειακής δοµής) µπορούν να αυξήσουν τη ζήτηση για κοινωνική προστασία ακόµη και
στο πλαίσιο της συνεχούς συγκρότησης συστηµάτων κοινωνικής προστασίας. Τέταρτον, οι
σχετικές τάσεις τιµών καθώς και οι κανόνες τιµαριθµικής αναπροσαρµογής µπορούν να
οδηγήσουν σε µακροπρόθεσµες αυξήσεις ή µειώσεις του µεριδίου του ΑΕγχΠ που
διοχετεύεται στην κοινωνική προστασία – ιδίως στον τοµέα της υγειονοµικής περίθαλψης.
Πέµπτον, οι ανεπάρκειες των παροχών και η έλλειψη σαφών δηµοσιονοµικών περιορισµών
και υποχρεώσεων λογοδοσίας µπορούν επίσης να συµβάλουν σε µακροπρόθεσµες αυξήσεις
δαπανών. Τέλος, παρατηρείται υστέρηση όταν διατηρούνται οι αυξήσεις της
βραχυπρόθεσµης ανεργίας µε αποτέλεσµα τον µακροπρόθεσµο αποκλεισµό από την
αγορά εργασίας.
Η τελευταία από τις εν λόγω επιπτώσεις προκύπτει όταν διαπιστώνεται ανάκαµψη στην
αγορά εργασίας και οι άνεργοι δεν εντάσσονται εκ νέου στην αγορά εργασίας µε αποτέλεσµα
την µακροπρόθεσµη ανεργία, την ανικανότητα ή τις παροχές πρόωρης συνταξιοδότησης.
Η ανάλυση της εξέλιξης των κοινωνικών δαπανών και του δηµοσίου ελλείµµατος έναντι του
οικονοµικού κύκλου προσδιορίζει το βαθµό στον οποίο οι κοινωνικές δαπάνες είναι
αντικυκλικές, τόσο σε καλές, όσο και σε κακές συγκυρίες. Οι δαπάνες κοινωνικής
προστασίας γενικά µπορούν να ανταποκρίνονται περισσότερο ή λιγότερο στον
οικονοµικό κύκλο. Πρώτον, µε βάση ορισµένες περιπτώσεις διαπιστώνεται ότι η
αντιδραστικότητα στον κύκλο µπορεί να αυξηθεί ή να µειωθεί από τη διαµόρφωση των
κανόνων για τη χορήγηση διαφόρων ειδών παροχών. Τα κριτήρια επιλεξιµότητας και τα
επίπεδα παροχών σαφώς επηρεάζουν την αξιοποίηση του δικαιώµατος σε παροχές. ∆εύτερον,
η σχέση των δαπανών κοινωνικής προστασίας µε την οικονοµική µεγέθυνση εξαρτάται από
το βαθµό στον οποίο η ανάπτυξη δηµιουργεί θέσεις εργασίας.
Η αντικυκλική συµπεριφορά στο πλαίσιο των κοινωνικών δαπανών συµβάλλει στη
διατήρηση της παραγωγικής ικανότητας της οικονοµίας, καθώς επιτρέπει περιθώρια ελιγµών
σε περιόδους ύφεσης. Η αντικυκλική συµπεριφορά στις δηµόσιες δαπάνες, ιδίως στις
κοινωνικές δαπάνες, έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στο πλαίσιο της ανάκαµψης της οικονοµίας που
βρίσκεται σε ύφεση. Ωστόσο, όταν το ΑΕγχΠ συρρικνώνεται, οι κρατικές δηµοσιονοµικές
ισορροπίες συχνά υφίστανται πίεση, µε αποτέλεσµα να προκύπτει το ζήτηµα του τρόπου
χρηµατοδότησης των αυξήσεων των δαπανών µε παράλληλη αποφυγή της διόγκωσης των
ελλειµµάτων. Οι αυξήσεις των δαπανών κοινωνικής προστασίας πρέπει να θεωρηθούν ως
µέρος µιας δέσµης µέτρων ανάκαµψης και όχι ως µόνιµο στοιχείο, το οποίο λειτουργεί κατ'
αυτόν τον τρόπο ως αυτόµατος σταθεροποιητής. Η υστέρηση και τα διατηρούµενα
δηµοσιονοµικά ελλείµµατα που συσσωρεύονται µε το πέρασµα των ετών µπορούν κατ' αυτό
τον τρόπο να αποφευχθούν.
Οι χώρες µε ώριµα συστήµατα κοινωνικής προστασίας, όπου οι κοινωνικές δαπάνες
αυξάνονται όταν αυξάνεται η ανεργία και µειώνονται σηµαντικά στη συνέχεια, τείνουν
επίσης να έχουν ισχυρή δηµοσιονοµική κατάσταση. Σε χώρες όπου οι σταθεροποιητές
έπαιξαν το ρόλο τους αποτελεσµατικά σε καιρούς κρίσης, αλλά οι κοινωνικές δαπάνες δεν
αυξήθηκαν ουσιαστικά στις καλές συγκυρίες, η δηµοσιονοµική κατάσταση είναι λιγότερο
ευνοϊκή. Σε άλλες χώρες, οι κοινωνικές δαπάνες δεν παρουσιάζουν ισχυρή σχέση µε τον
επιχειρηµατικό κύκλο και µάλλον έχουν αυξηθεί σταθερά από τη δεκαετία του '80,

αντικατοπτρίζοντας την ισχυροποίηση του κράτους πρόνοιας. Άλλες χώρες έχουν αξιοποιήσει
τις πρόσφατες περιόδους χαµηλών ποσοστών ανεργίας για να βελτιώσουν τα δίκτυα
ασφάλειάς τους και να αντιµετωπίσουν τα υψηλά ποσοστά φτώχειας µέσω της βελτίωσης της
κατάστασης των πλέον αποµακρυσµένων από την αγορά εργασίας. Σε πολλές χώρες, έχουν
καταβληθεί προσπάθειες για την αντιµετώπιση της έλλειψης κινήτρων για την είσοδο στην
αγορά εργασίας µέσω επαρκών µεταβιβάσεων, ενεργητικών πολιτικών για την αγορά
εργασίας και εξισορρόπησης µεταξύ δικαιωµάτων και υποχρεώσεων.
Παράλληλα, η ανάλυση επισηµαίνει ότι υπάρχουν σηµαντικά κενά ως προς την κάλυψη
και την επάρκεια σε αρκετά κράτη µέλη, υπογραµµίζοντας ότι διαπιστώνεται η ανάγκη για
συµπλήρωση και/ή ενίσχυση των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας, µεταξύ άλλων, µε την
υποστήριξη των ανέργων, την πρόσβαση στην υγειονοµική περίθαλψη για όλους και την
εξασφάλιση επαρκών παροχών συνταξιοδότησης, συν τοις άλλοις, για τα άτοµα µε άτυπες
µορφές εργασίας. Στο πλαίσιο µιας τέτοιας διαδικασίας είναι σηµαντική η άντληση
διδαγµάτων από το παρελθόν και η εδραίωση συστηµάτων προστασίας που ενθαρρύνουν την
ενεργό συµµετοχή και καλύπτουν όλους τους βασικούς κοινωνικούς κινδύνους.
Στο πλαίσιο της ανάλυσης τεκµηριώνεται ότι τα κράτη µέλη έχουν προβεί σε βήµατα προς
την αναδιαµόρφωση των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας ώστε να ενθαρρύνουν τη
δραστηριότητα και την ένταξη. Ωστόσο, είναι επίσης σαφές ότι οι καλές οικονοµικές
επιδόσεις αποτελούν προϋπόθεση για την οµαλή λειτουργία των συστηµάτων κοινωνικής
προστασίας. Οι καλές επιδόσεις στον τοµέα της απασχόλησης είχαν πάντα ζωτική σηµασία
για τη βιωσιµότητα των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας, αλλά λόγω της γήρανσης
καθίσταται ουσιώδες το άνοιγµα των αγορών εργασίας ώστε να προσελκύουν τα άτοµα που
εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στην απασχόληση. Συνεπώς, ο εκσυγχρονισµός των
αναγκών της κοινωνικής προστασίας πρέπει να συνοδεύεται από την ταχεία πρόοδο µε
αποτελεσµατικές στρατηγικές για την ανάπτυξη και για περισσότερες και καλύτερες θέσεις
εργασίας.

*

*

*

Σε ό,τι αφορά την υγειονοµική περίθαλψη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κ. Obama δήλωσε
πρόσφατα: «Εφόσον οι Ευρωπαίοι το έχουν καταφέρει, γιατί δεν θα µπορούσαµε και εµείς;».
Πράγµατι, η παρούσα έκθεση, που βασίζεται στην κοινή εµπειρία 27 κρατών µελών που
συνεργάζονται στο πλαίσιο της κοινωνικής ανοιχτής µεθόδου συντονισµού (ΑΜΣ),
καταδεικνύει ότι οι Ευρωπαίοι µπορούν να είναι περήφανοι για τα επιτεύγµατα των
συστηµάτων κοινωνικής προστασίας τους. Όχι µόνο συνέβαλαν πολύ σηµαντικά στην
αποφυγή της µετατροπής της οικονοµικής κρίσης σε πολιτικό αδιέξοδο, αλλά έχουν
υποβληθεί σε ολοκληρωµένο εκσυγχρονισµό, σύµφωνα µε τη γενική στρατηγική της
Λισαβόνας. Ωστόσο, η κοινωνική προστασία δεν επαρκεί για τον περιορισµό ή την πρόληψη
της φτώχειας και του αποκλεισµού. Η διατήρηση της θέσης εργασίας παραµένει πράγµατι η
καλύτερη διασφάλιση κατά της φτώχειας και του αποκλεισµού και κατ' αυτήν την έννοια
επιβεβαιώνει και µια σηµαντική αρχή της στρατηγικής της Λισαβόνας. Η παρούσα έκθεση
τονίζει ακριβώς ότι ο ενάρετος κύκλος της συµµετοχής στην απασχόληση και η διαβίωση
χωρίς συνθήκες φτώχειας δεν λειτούργησε πάντοτε όπως έπρεπε κατά την τελευταία
δεκαετία: σοβαρά εµπόδια αντιµετωπίζουν οι πιο ευάλωτες οµάδες, όπως τα άτοµα µε
χαµηλή ειδίκευση, οι µονογονικές οικογένειες ή οι µετανάστες. Επιπλέον, στο πλαίσιο
ορισµένων από τις πρόσφατες εξελίξεις δεν έχει δοθεί αρκετή προσοχή στη διάδραση µεταξύ
των ευέλικτων αγορών εργασίας και της ποιότητας της εργασίας, ιδίως σε σχέση µε τον
αντίκτυπό της στη διάσταση του φύλου. Κατά συνέπεια, ενώ πρέπει να εξακολουθήσει να

δίνεται έµφαση στην προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης, θα έχουν επίσης
κρίσιµη σηµασία η καταπολέµηση της παιδικής φτώχειας, η δυναµικότερη ενασχόληση µε
την ενεργητική ένταξη και γενικότερα η καταπολέµηση του κατακερµατισµού της αγοράς
εργασίας και η προώθηση ποιοτικών θέσεων εργασίας.
Αυτό δεν σηµαίνει ότι το έργο του εκσυγχρονισµού της κοινωνικής προστασίας έχει
ολοκληρωθεί· µάλλον το αντίθετο. Η αξιοποίηση προγενέστερων επιτευγµάτων και
µεταρρυθµίσεων πρέπει να συνεχιστεί και να υλοποιηθεί πλήρως µε στρατηγικές για την
ανάπτυξη και την απασχόληση. Η εδραίωση των συνταξιοδοτικών µεταρρυθµίσεων θα
απαιτήσει περαιτέρω προσπάθειες για την προώθηση της µεγαλύτερης επαγγελµατικής ζωής,
η οποία µε τη σειρά της ενισχύει το εγχείρηµα της καταπολέµησης των ανισοτήτων στην
υγεία και της βελτίωσης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία.
Η διάσταση της προώθησης των ενεργητικών πολιτικών για την κοινωνική προστασία δεν θα
µειωθεί, αλλά αντίθετα πρέπει να επεκταθεί ώστε να καλύψει τοµείς πέρα από την υγεία και
τις συντάξεις, καθώς χρήζει µεγαλύτερης προσοχής από τους αρµόδιους επιτελείς.
Τέλος, κοιτώντας πέρα από το 2010, διαπιστώνεται ότι η πραγµατικά προσβάσιµη και
δηµοσιονοµικά βιώσιµη παροχή βασικών υπηρεσιών όπως η παιδική φροντίδα, η υγειονοµική
περίθαλψη, η µακροπρόθεσµη φροντίδα, η διά βίου µάθηση θα αποτελέσουν βασικά στοιχεία
οποιασδήποτε στρατηγικής για την αντιµετώπιση κρίσης.

