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Κοινωνικό κράτος: Ευκαιρίες και προκλήσεις στην εποχή της παγκοσμιοποίησης 

 

Οριοθέτηση της έννοιας 
Το κοινωνικό κράτος αποτελεί μια μορφή κυβερνητικής πολιτικής, κατά την οποία το εκάστοτε 

κράτος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προστασία και την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής 

ευημερίας των πολιτών του, εξασφαλίζοντας βασικές κοινωνικές παροχές
1
. Βασίζεται στις αρχές της 

ισότητας των ευκαιριών και της δίκαιης κατανομής του πλούτου ενισχύοντας το αίσθημα της δημόσιας 
ευθύνης , προς αυτούς οι οποίοι δε δύνανται να εξασφαλίσουν με ίδιες δυνάμεις  τις στοιχειώδεις παροχές 

για μια αξιοπρεπή διαβίωση. Χρηματοδοτείται μέσω ενός αναδιανεμητικού φορολογικού συστήματος
2
 που 

προβλέπει προοδευτική φορολόγηση, βοηθώντας έτσι στην άμβλυνση του εισοδηματικού χάσματος μεταξύ 

των μελών της κοινωνίας
3
. 

Η πλειονότητα των ισχυρότερων χωρών του πλανήτη είναι φιλελεύθερες δημοκρατίες,  με 
καλλιεργημένο το θεσμό του κοινωνικού κράτους. Στον πυρήνα του, εντοπίζονται τα κοινωνικά δικαιώματα 
και ο διαρκής τους σεβασμός, χωρίς τα οποία δεν μπορεί να νοηθεί. Στον δυτικό κόσμο, τα κοινωνικά 

δικαιώματα αποτελούν μια  πραγματικότητα, καθότι αναγνωρίζονται από τον ΟΗΕ
4
 , χωρίς όμως η 

καταστρατήγησή τους να επιφέρει κάποια μορφή κυρώσεων. Οι κυβερνήσεις φροντίζουν, με θετικές πλέον 
ενέργειες, οι πολίτες τους να απολαμβάνουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, αξιόλογο επίπεδο 

εκπαίδευσης, ασφάλισης και υγείας, λαμβάνοντας υπόψη και τους αδύναμους. Το κοινωνικό κράτος
5
 ως 

εκφραστής των κοινωνικών δικαιωμάτων, αποτελεί προϊόν μιας μακρόχρονης και σταδιακής 
μεταρρυθμιστικής διαδικασίας, κατά την οποία το φιλελεύθερο κράτος δικαίου μετασχηματίστηκε σε 
κοινωνικό, ώστε να καλύψει τις ελλείψεις του φιλελεύθερου αστικού μοντέλου, το οποίο οδηγούνταν σε 
οικονομικά αδιέξοδα. 
 
Ιστορική εξέλιξη 

Κατά την κλασική φιλελεύθερη θεωρία, με κύριο εκφραστή τον Adam Smith
6
, η δημιουργία μίας 

ελεύθερης αγοράς μέσω του ανταγωνισμού και της ανάπτυξης της οικονομίας συμβάλλει στη βελτίωση και 
της εργατικής τάξης, λόγω της αυξημένης συμμετοχής τους στην παραγωγή .Ο ατομικισμός ,θέση του 
κλασικού φιλελευθερισμού του 19ου αι. , όφειλε να περιοριστεί ώστε να προστατευτεί το κοινωνικό 
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συμφέρον, μέσω κρατικών παροχών. Οι αρχές αυτές εμβολιάζουν το κίνημα του κοινωνικού 
φιλελευθερισμού, ο οποίος εξετάζει την ελευθερία μέσα από το πρίσμα της κοινωνικής δικαιοσύνης. Το 
Κράτος παύει να αποτελεί απολυταρχικό μηχανισμό καταστολής  που παρεμβαίνει στην ατομική σφαίρα , 
αλλά αναλαμβάνει την άρση των κοινωνικών αδικιών του καπιταλιστικού συστήματος . Το κοινωνικό 

κράτος βρίσκει οικονομική αιτιολόγηση και στη θεωρία του John Maynard Keynes
7
, με το κράτος να 

παρεμβαίνει προκειμένου να εδραιώσει την ισότητα ευκαιριών, λόγω και της αδυναμίας αυτορύθμισης της 

καπιταλιστικής αγοράς. Η θεωρία του κοινωνικού κράτους θα υποστεί έντονη κριτική
8
 από το κίνημα του 

νεοφιλελευθερισμού , ο οποίος θεωρώντας ότι η αγορά μπορεί να αυτορυθμίζεται και πως η ανισότητα είναι 

φυσική τάση της κοινωνίας, εναντιώνεται στην κρατική παρέμβαση
9
 και προκρίνει τη μεγέθυνση των 

οικονομικών δεδομένων μέσω της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. 
Η καθιέρωση της μαζικής βιομηχανικής παραγωγής και η ανάδυση της σύγχρονης μεγαλούπολης 

ως κέντρου παραγωγικών δραστηριοτήτων, με έλλειψη βασικής αστικής υποδομής και πολεοδομικού 
σχεδιασμού, συμβάλει στην διαίρεση του κοινωνικού ιστού σε αστικές και εργατικές ομάδες . Το ασφυκτικό 
κοινωνικό πλαίσιο ενθαρρύνει την ανάπτυξη εργατικών κινημάτων, που ενώ αρχικά συναντούν την 
αντίρρηση της καθεστηκυίας τάξης, ακολούθως μετασχηματίζονται σε ένα μόνιμο κοινωνικοπολιτικό 
φορέα πίεσης προς την εργοδοσία, για αύξηση των μισθών, βελτίωση των συνθηκών εργασίας, ενίσχυση των 

πολιτικών δικαιωμάτων και ανάπτυξη δομών κοινωνικής πολιτικής
10

 .Στα τέλη του 19αι στη Γερμανία ο 
Bismarck, αποσκοπώντας στην ανακοπή της διευρυνόμενης σοσιαλδημοκρατίας, εισάγει το πρώτο 
οργανωμένο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης βασιζόμενο στην αρχή της κοινής ευθύνης εργατών και 

εργοδοτών
11

. 
Επομένως, το κοινωνικό κράτος αναπτύσσεται σε δύο μεγάλες περιόδους: μία από το τέλος του 

19ου αιώνα μέχρι τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
12

, όταν αρχίζει η κρατική παρέμβαση για κοινωνικούς 

                                                 
7

  Η ανάδυση του νεοφιλελευθερισμού συνδέθηκε με τη δυνατότητα του κεφαλαίου να υπερβεί τα στενά όρια του 
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8

  Στην αντίπερα όχθη, πολέμιος του κοινωνικού κράτους και του κοινωνικού φιλελευθερισμού είναι και η μαρξιστική 
θεωρία. Για τον Karl Marx το κοινωνικό κράτος συντελεί στη διατήρηση του καπιταλιστικού συστήματος και των δεδομένων 
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Στασινοπούλου, Κράτος Πρόνοιας και ιστορική εξέλιξη- Σύγχρονες Θεωρητικές Προσεγγίσεις, Gutenberg, Αθήνα 2000, σ. 103. 
9

  Είναι χαρακτηριστική η άποψη των Αμερικανών νεοφιλελεύθερων για την αντικατάσταση του όρου welfare State από 
τον όρο workfare State. Κατά το μοντέλο αυτό, όσοι έχουν ανάγκη οικονομικής βοήθειας οφείλουν να εμφανίζονται κάθε πρωί 
στην αρμόδια υπηρεσία όπου και θα τους ανατίθενται εργασίες στον ιδιωτικό τομέα με ελάχιστη αμοιβή. Βλ. Αναστασία 
Ορφανού, Από το Κράτος Δικαίου στο Κοινωνικό Κράτος: Η κρίση του κράτους πρόνοιας και το δικαίωμα της κοινωνικής 
ασφάλισης, (Διπλωματική Εργασία/ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), Θεσσαλονίκη 2013 με περαιτέρω αναφορά 
στο συλλογικό έργο του Ronald Meinardus Ο φιλελευθερισμός και το κοινωνικό ζήτημα: φιλελεύθερες απαντήσεις στην κοινωνική 
πρόκληση, Εστία, Αθήνα 1993. 
10

  Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το κίνημα των Χαρτιστών στην Αγγλία 1835- 1845. 
11

  Όλ. Στασινοπούλου, Κράτος πρόνοιας, Gutenberg, Αθήνα, 2003, σ. 47. 
12

  Με τη  λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εμφανίζεται ως αδήριτη ανάγκη η λειτουργία ενός οργανωμένου και 
αποτελεσματικού κοινωνικού κράτους. Πράγματι, κατά τη  δεκαετία  1960-1970, που χαρακτηρίζεται και ως ακμή του 
κοινωνικού κράτους, εντοπίζονται τα πρώτα ουσιώδη κοινωνικά κινήματα, αποσκοπώντας στην προάσπιση των κοινωνικών 
δικαιωμάτων. Οι ιδέες του κοινωνικού φιλελευθερισμού κυριαρχούν, καθώς  το φιλελεύθερο μοντέλο ακολουθείτο από τα κράτη- 
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σκοπούς και μια δεύτερη από το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι τις μέρες μας , η οποία διακρίνεται σε ένα 

αρχικό στάδιο ακμής(1945-1975) και το στάδιο του σύγχρονου «προνοιακού πλουραλισμού»
13

. 
 

Σύμφωνα με τον G. Esping-Andersen, υπάρχουν τρία πρότυπα κοινωνικού κράτους: Το 

φιλελεύθερο ή αγγλοσαξονικό
14

 χαρακτηρίζεται από χαμηλό επίπεδο παροχών( απλώς για την αποφυγή 
της εξαθλίωσης), τον έλεγχο εισοδημάτων και την οργάνωση και προσφορά υπηρεσιών και όχι χρηματικών 
παροχών. Το νοτιοευρωπαϊκό ή ηπειρωτικό, στο οποίο ανήκει και η Ελλάδα, βασίζεται στην αναγνώριση 
δικαιωμάτων και παροχών σύμφωνα με την εργασία και τις ασφαλιστικές κρατήσεις, ενώ η κρατική 
αναδιανεμητικής πολιτικής είναι σχετικά μικρή. Οι χρηματικές παροχές εξαρτώνται από την 
επαγγελματική κατάσταση, ενώ η υγειονομική περίθαλψη παρέχεται σε καθολική βάση και με 

αποκεντρωμένες μορφές. Τέλος, το σοσιαλδημοκρατικό ή σκανδιναβικό
15

 μοντέλο χαρακτηρίζεται από 
καθολικότητα όλων των παροχών και κρατική χρηματοδότηση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας μέσω 

της γενικής φορολογίας
16

. 
 
Εξέλιξη κοινωνικού κράτους στην Ελλάδα 
 

Το κοινωνικό κράτος στην Ελλάδα ενώ κατοχυρώνεται συνταγματικά το 2001 με την αναθεώρηση 
του Συντάγματος είχε ήδη θεμελιωθεί την περίοδο διακυβέρνησης του Βενιζέλου, όπου λόγω της 

προσφυγικής κρίσης και του Κραχ του 1929, υιοθετήθηκε ένα είδος κοινωνικής πολιτικής
17

. Η κυβέρνηση 

Βενιζέλου
18

, επιδιώκοντας την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων προσπάθησε να θεσπίσει νόμους που 

αφορούσαν τα κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα , μέρος των οποίων εφαρμόστηκε επί Μεταξά
19

. 
Όμως ο Β' ΠΠ και ο Εμφύλιος ανέστειλαν την κοινωνική πολιτική κάτι το οποίο συνεχίστηκε και 

μεταπολεμικά. Κατά την περίοδο της Χούντας
2021

, παρά τα ελλιπή στοιχεία μπορεί να εντοπιστεί μία 

                                                                                                                                                                  
νικητές του πολέμου και διότι ο καπιταλισμός εξακολουθούσε να θεωρείται ως μέσο απελευθέρωσης του ατόμου από την 
καταπίεση. 
13

  G. Esping-Andersen, The three worlds of  welfare capitalism, Cambridge, Polity Press, 
 1990, ιδίως τα κεφάλαια 2,4 και 6. 
14

  Βασικές χώρες που υπάγονται σ’ αυτόν τον τύπο κοινωνικού κράτους είναι οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Μ. 
Βρετανία. 
15

  Σε αυτές τις χώρες περιλαμβάνονται μόνο η Σουηδία, η Φινλανδία, η Δανία και η Νορβηγία. 
 
16

  Ιωάννης Ιγγλεζάκης, Κοινωνικό Κράτος Δικαίου, Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα Θεσσαλονίκη 2005 
17

  βασιζόμενο στο κεϋνσιανό και το μοντέλο Bismark 
18

  << Αναφορά στο κοινωνικό έργο του Βενιζέλου>> (4/9/2011), εφημερίδα, <<Αγώνας της Κρήτης>> 
19

  αρχείο Ιωάννη Μεταξά 
20

  Σήφης Μπουζάκης, Τριαντάφυλλος Δούκας, «Η διοίκηση της εκπαίδευσης κατά την περίοδο της δικτατορίας στην 
Έλλάδα (1967-1974): από τον Α.Ν.129/67 στο Ν.Δ.651/70», στο: Συλλογικό: Πανεπιστήμιο Κύπρου-τμήμα Επιστημών της 
Αγωγής, Τιμής Ένεκεν Μιχαλάκη Ι .Μαραθευτή, Λευκωσία, 2009, σελ. 339 
21

  Η ελληνική οικονομία κατά τη διάρκεια της δικτατορίας (1967-1974): Μια επισκόπηση (Βασίλης Καφίρης) 
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πολιτική παροχών στην οικονομία και την παιδεία. Με την αποκατάσταση της δημοκρατίας, το κοινωνικό 

κράτος μπορεί να χαρακτηριστεί ελλιπές
2223

, στοιχείο που οφείλεται στην κακή διαχείριση των πόρων και 
στην έλλειψη αποτελεσματικότητας. Πλέον η Ελλάδα αντιμετωπίζει ποικίλες προκλήσεις(προσφυγικό, 
μεταναστευτικές ,ροές, ανεργία, γραφειοκρατία). 
 
Ορισμός της Παγκοσμιοποίησης 
 

Ο βιομηχανικός καπιταλισμός, εκκινώντας από τη Μεγάλη Βρετανία του 19ου αιώνα μέσω του 
φιλελεύθερου οικονομικού μοντέλου, εδραίωσε την σημερινή αντίληψη της παγκοσμιοποίησης, με 

χαρακτηριστικά του τη συγκέντρωση κεφαλαίου και την βιομηχανική ανάπτυξη
24

. 
 Έτσι προκάλεσε τον διαρκή ανταγωνισμό του δυτικού κόσμου για τον έλεγχο της ασιατικής 

αγοράς. Παγκοσμιοποίηση ορίζεται γενικά ως η διαδικασία μεταμόρφωσης τοπικών ή περιφερειακών 
καταστάσεων και πραγμάτων σε παγκόσμια, κατά την οποία οι λαοί του κόσμου ενσωματώνονται και 

λειτουργούν ως ενιαία κοινωνία.
25

 Από τον 19ο αιώνα βασίζεται σε τρεις πυλώνες: ελεύθερο εμπόριο 

αγαθών και υπηρεσιών, ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων και ροή ελεύθερων κεφαλαίων.
26

 
Επηρεάζονται τομείς όπως ο πολιτισμός, ο οποίος μέσω του πολιτισμικού συγκρητισμού οδηγεί στη 
διαμόρφωση ενός οικουμενικού πολύμορφου πολιτισμού αλλά και η εκπαίδευση, το περιβάλλον, η υγεία, η 

τεχνολογία-επιστήμη και κυρίως η οικονομία
27

 
 
Οικονομικές προεκτάσεις στο κοινωνικό κράτος 
 

Κυρίαρχη έκφανση της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας είναι η συνεχής και απρόσκοπτη 
διακίνηση προϊόντων και αγαθών. Οι επιχειρήσεις αναπτύσσονται, οι επενδύσεις ευνοούνται και τα 

κεφάλαια εξαπλώνονται με ένα ''σύστημα ανταγωνισμού''
28

, ενώ το κράτος έχει περισσότερες ευκαιρίες για 

                                                 
22

  Στον τομέα της υγείας ο μέσος όρος του ποσοστού του ΑΕΠ που διατέθηκε στη δημόσια υγεία ανήλθε στο 6% για τα 
άλλα μέλη της Ευρωζώνης6, ενώ για την Ελλάδα το ποσοστό αυτό παρέμεινε στο χαμηλό 4%(Θανάσης Μανιάτης, Η 
δημοσιονομική κρίση και ο κοινωνικός μισθός στην Ελλάδα) 
23

  Χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι ότι η Ελλάδα καταλαμβάνει κάθε χρόνο την τελευταία θέση στην αντιμετώπιση της 
ανεργίας δαπανά μόλις το 1,5% των συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης, όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη το αντίστοιχο 
ποσοστό ανέρχεται σε 3,2% (αυτό οφείλεται κυρίως στα υπέρογκα ποσά που σπαταλάει για να αποπληρώνει τους τόκους επί του 
συσσωρευμένου χρέους) (Ρούλα Σαλούρου, Το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας στην Ε.Ε. καταγράφουν Γερμανία και Αυστρία, 
30.04.2015, εφημερίδα Καθημερινή) 
24

  What is Globalization?, Globalization 101, A Project of  SUNY LEVIN Institute στο 
 http://www.globalization101.org/what-is-globalization/ (τελευταία επίσκεψη 8/4/2016). 
25

  http://www.dim-manos.narod.ru/main/chap1a.htm 
26

  Μπαλταδάκης, Αλ. (2009). Παγκοσμιοποίηση και Παράγοντες Ανταγωνιστικότητας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών στο https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/13568/1/BaltadakisMsc2009.pdf 
(τελευταία επίσκεψη 8/4/2016). 
27

  Κάππου, Μ. Παγκοσμιοποίηση. Ενοποίηση της Οικουμένης στο 
http://www.mariakappou.gr/analiseis_ennoiwn/docs/triti_lykeiou.pdf (τελευταία επίσκεψη 8/4/2016). 
 
 
28

  Μωραΐτης Ν. Λ. (2012). Οι Επιπτώσεις της Παγκοσμιοποίησης στο Εθνικό Κράτος, Καλιφόρνια στο 
http://www.pentapostagma.gr/2012/12/blog-post_7773.html(τελευταία επίσκεψη 8/4/2016). 
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φορολόγηση ξένων κεφαλαίων ενθαρρύνοντας την ευημερία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο το κοινωνικό κράτος 
βρίσκει οικονομικούς πόρους για την παροχή υλικών και χρημάτων για την παιδεία, την υγεία, την 
κοινωνική ασφάλιση, τον αγώνα για το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Σημαντικός τομέας επιρροής της 

παγκοσμιοποίησης είναι η αγορά εργασίας.
29

 Δίνονται πρωτοφανείς δυνατότητες για κατάληψη θέσεων 
εργασίας και κίνητρα για έρευνα σε νέους τομείς κάτι το οποίο εξυπηρετεί τον κοινωνικό στόχο της 
παροχής εργασίας, της αύξησης της τεχνογνωσίας και της υψηλότερης μισθοδοσίας. Όλα τα 
προαναφερθέντα καθιστούν σαφές πως τα έθνη έχουν πολλές ευκαιρίες να αξιοποιούν παραγωγικά τις 
ευκαιρίες της παγκοσμιοποίησης προς όφελος της κοινωνικής πολιτικής και του δημοσίου συμφέροντος.  

Επομένως, άμεσα συνάγεται πως οι εθνικές κυβερνήσεις πρέπει πλέον να σκέφτονται σε διεθνές 
επίπεδο ώστε να ελιχθούν αποτελεσματικά. Σε αυτό το σημείο, το λόγο έχουν οι G20 οι οποίοι ελέγχουν 
το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα μέσω του ΔΝΤ και του ΠΟΕ. 
Η παγκοσμιοποίηση, όμως, οικονομία ενέχει κινδύνους και προκλήσεις για όλα τα κράτη.Βασικός κίνδυνος 
είναι η συνεχής ΄΄διαρροή΄΄ πόρων και επενδύσεων. Οι μεγάλες επιχειρήσεις αποσκοπώντας στο κέρδος 
και σε ευνοϊκότερη φορολογία  μετεγκαθίστανται σε χώρες με φτηνότερο εργατικό Δυναμικό,προκαλώντας 

ανεργία και ως εκ τούτου μείωση των φορολογικών εισφορών.
30

 
Πέρα από αυτό , η ελεύθερη οικονομία ευνοεί τις χώρες και τις εταιρείες οι οποίες μπορούν να 

επωφεληθούν των περιστάσεων εκμεταλλευόμενες κεφάλαια και πόρους από όλο τον κόσμο. Η κάρπωση 
αγαθών και εργατικού δυναμικού στερεί τη δυνατότητα οικονομικής αυτοδιάθεσης ενός κράτους 
αδρανοποιώντας την κοινωνική του πολιτική γιατί δεν μπορεί να αξιοποιήσει τους πόρους του οι οποίοι 
παρέχονται σε πολυεθνικές ώστε οι πολίτες να εξασφαλίσουν τα αναγκαία. Αλλά ακόμα και ισχυρές χώρες 
επειδή αναλώνονται στην επιδίωξη του κέρδους θέτουν την κοινωνική πρόνοια σε δεύτερη μοίρα. Για αυτό 
το λόγο οι παγκόσμιοι οικονομικοί οργανισμοί ( G20, ΔΝΤ, ΠΟΕ, Παγκόσμια Τράπεζα ) 

χαρακτηρίζονται ως η de facto
31

 νέα εξουσία . Η οικονομική επιρροή τους φαίνεται να κινεί τα νήματα 
του διεθνούς παρασκηνίου. 
 
Συνέπειες 

Η σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη οικονομία έχει δημιουργήσει πρόσφορο έδαφος για την 
αξιοποίηση ευκαιριών βελτίωσης των παροχών του κοινωνικού κράτους που οφείλεται στην πρόσβαση σε 
διαφορετικά κοινωνικά μοντέλα (μέσω διαδικτύου, ευκολότερης μετακίνησης κλπ). Πιο συγκεκριμένα, τα 
επιστημονικά επιτεύγματα και η τεχνογνωσία που διαδίδονται διεθνώς , συμβάλλουν στη βελτίωση των 
συνθηκών ζωής, αφενός γιατί επιστήμονες από όλο τον κόσμο συνεργάζονται μέσω τηλεδιασκέψεων ή 
συνεδριάσεων σε έδρες υπερεθνικών οργανισμών αφετέρου γιατί καθίσταται ευκολότερη η διακίνηση 

φαρμακευτικού υλικού διευκολύνοντας την κρατική προσέγγιση στην υγεία με χαμηλότερο κόστος
32

. Η 
μορφή αυτή διακρατικής συνεννόησης πρακτικά βοηθά στην καλύτερη ,ευκολότερη και οικονομικά πιο 
ευνοϊκή κρατική προνοιακή πολιτική καθώς και στην διάχυση αποτελεσματικότερων πρακτικών κυρίως 
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στον τομέα της παιδείας και της υγείας.
33

 
34

 
  Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα εναρμόνισης της νομοθεσίας ορισμένων κρατών (πχ. Ευρώπη) με 
συνέπεια την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των κοινωνικών δικαιωμάτων. Παράλληλα, σήμερα, έχουν 
ισχυροποιηθεί οι διεθνείς θεσμοί και ΜΚΟ που αγωνίζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την 
εξυπηρέτηση κοινών στόχων ,τον διάλογο μεταξύ των χωρών για την επίλυση κοινωνικών ζητημάτων και τη 
χάραξη και υλοποίηση της κοινωνικής πολιτικής. Προωθείται, επομένως, μία κοινή διακρατική διαχείριση 
παγκόσμιων κοινωνικών προβλημάτων στα πλαίσια του πλανητικού χωριού. 

Ωστόσο, στην παγκοσμιοποίηση ενυπάρχουν και προκλήσεις για το κοινωνικό κράτος. Αρχικά, οι 
αποφάσεις που λαμβάνονται σε υπερεθνικό επίπεδο θέτουν τις κατευθυντήριες γραμμές αφήνοντας στενά 
περιθώρια για την χάραξη εθνικών κοινωνικών πολιτικών. Βασική παράμετρος αποτελεί η φροντίδα για τον 
πληθυσμό καθώς παρατηρείται οξύτατο δημογραφικό πρόβλημα. Η αύξηση του πληθυσμού και του μέσου 
όρου ζωής από τη μία καθιστά δυσχερή την παροχή πόρων σε όλους τους πολίτες και από την άλλη την 
αξιοποίηση τους ως εργατικό δυναμικό.  

Μία πρόσθετη πρόκληση αποτελεί η διεθνής επικράτηση του κεφαλαιοκρατικού συστήματος, 
καθώς εξαιτίας του εντείνονται οι κοινωνικές ανισότητες, και οι συγκρούσεις μέσω του μισθολογικού 
χάσματος σε εθνικό επίπεδο. Έτσι, καθίσταται το έργο του κοινωνικού κράτους δυσχερέστερο.  
 
Συμπέρασμα 
 

Εν κατακλείδι, είναι εμφανές πώς το κοινωνικό κράτος και η παγκοσμιοποίηση είναι δύο έννοιες οι 
οποίες εκ πρώτης όψεως και βάσει της ιστορικής τους εξέλιξης έχουν διαφορετικούς στόχους έως σήμερα. 
Το κοινωνικό κράτος λειτούργησε ως αναλγητικό των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων ,ενώ, η 
παγκοσμιοποίηση ως τρόπος εκτίναξης των δυνατοτήτων της αγοράς. Από την μία έχουμε προσπάθεια 
προσέγγισης της ισότητας και της δικαιοσύνης και από την άλλη έντονες προσπάθειες για επιτυχία στον 
στίβο της παγκόσμιας αποδοτικότητας. Είναι πράγματι ,όμως, δύο έννοιες πλήρως διαχωρισμένες; Μπορεί 
το ένα να υπάρξει σε στεγανά χωρίς το άλλο; Θα εξακολουθούν να προκύπτουν ευκαιρίες από την 
παγκοσμιοποίηση ή μήπως μπαίνουμε σε μία νέα εποχή προκλήσεων που το κοινωνικό κράτος δεν μπορεί 
να προβλέψει; Κοινωνικό κράτος στην παγκοσμιοποιημένη εποχή είναι στόχος ή ένας δρόμος που αλλάζει 
συνεχώς προορισμό ; Αν δεν υπήρχε κοινωνικό κράτος στην εποχή της παγκοσμιοποίησης , τότε τι ; 
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