
ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΝΕΟ-ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΥ. 

ΣΟΣΙΑΛΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΛΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ-ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΟΣΙΑΛΟΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑ

- Εξανθρωπισμός του καπιταλισμού.

- Ισόρροπη έμφαση στην αξία της παραγωγικότητας (οικονομία), 

δημοκρατίας (πολιτεία), αλληλεγγύης (κοινωνία), πολιτισμικής 

χειραφέτησης (κουλτούρα).

Β. ΝΕΟΦ ΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜ ΟΣ

- Αύξηση της παραγωγικότητας/ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

- Κάθε άλλη αξία/στόχος εκπληρώνονται αυτόματα μέσω της λογικής 

της αγοράς.

Γ. ΚΕΝΤΡΟ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ (Νέο-Σοσιαλοδπμοκρατία)

(ίδιοι στόχοι όπως στο Α)

II. ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 

1. ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Α. ΣΟΣΙΑΛΟΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΚΗ

- Κοατισυόο : Κράτος παραγωγός, μεικτή οικονομία.

- Κρατικοποίπσπ σαν μέσον ελέγχου οικονομίας.

Β. ΝΕΟΦ ΙΛΕΛΕΥΘ ΕΡΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

- Κράτος νυχτοφύλακας.

- Ριζική αποκρατικοποίηση.

Γ. ΚΕΝΤΡΟ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ

- Επιτελικό κράτος: Το κράτος παρεμβαίνει όχι για να 

αντικαταστήσει την αγορά, αλλά για να την δυναμώσει και 

ελέγξει/καθοδη γήσει.
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- Αποδοχή αποκρατικοποίησης αλλά όταν συνοδεύεται με αυστηρό 

κοινωνικό έλεγχο των αποκρατικοποιημένων επιχειρήσεων 

(αποφυγή μονοπωλιακών καταστάσεων κτλ).

- Υπέρ μιας “Industrial Policv"-

2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

Α. ΣΟΣΙΑΛΟΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑ

- Κράτος Ποόνοιαο σαν μέσον άμβλυνσης της κοινωνικής και 

οικονομικής ανισότητας.

- Αρχή της καθολικότηταο των κοινωνικών παροχών.

- Σοβαρή κρίση λόγο αύξησης της ζήτησης υπηρεσιών (“γέρασμα” 

πληθυσμού).

Β. ΝΕΟ-ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ

- Ριζική μείωση δαπανών για το Κράτος Πρόνοιας.

-  Αρχή της “μίζερης" επιλεκτικότητας.

- Χρησιμοποίηση εξοικονομούμενων πόρων για την μείωση της 

Φορολογίας

Γ. ΚΕΝΤΡΟ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ

- Μη μείωση δαπανών για κράτος πρόνοιας.

- Αρχή της “γενναιόδωρης” επιλεκτικότητας (π.χ. Αυστραλία - 

εκπαίδευση)

- Χρησιμοποίηση εξοικονομούμενων πόρων για την ριζική αναβάθμιση 

των υπηρεσιών στο 1/3 του πληθυσμού που πραγματικά χρειάζονται 

το κράτος-πρόνοια.
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3. ΑΝΕΡΓΙΑ

Α. ΣΟΣΙΑΛΟΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑ

-Καταπολέμηση ανεργίας μέσω κεϋνσιανών μέσων (διαχείρηση της 

ζήτησης, 

κρατισμός κτλ).

-  Επιδόματα ανεργίας.

Μη υποχρέωση των ανέργων να είναι κοινωνικά ενεργοποιημένοι.

Β. ΝΕΟ-ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ

- Καταπολέμηση ανεργίας μέσω των μηχανισμών της αγοράς: 

“Απελευθέρωση'’ των αγορών οδηγεί στην οικονομική ανάπτυξη και 

την μείωση/εξαφάνιση της ανεργίας.

- “Μίζερα” επιδόματα εργασίας βραχείας διάρκειας (ΗΠΑ).

Γ. ΚΕΝΤΡΟ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ

- Καταπολέμηση ανεργίας μέσω δημιουργίας ενός “ΤΡ ΙΤΟ Υ  ΤΟ Μ ΕΑ”

όπου θα ενεργοποιούνται κοινωνικά (δηλαδή θα προσφέρουν 

υπηρεσίες στην Κοινότητα) όσοι δεν βρίσκουν απασχόληση μέσω 

της αγοράς εργασίας ή δεν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα 

επαγγελματικής επανεκπαίδευσης.

- ΒΑΣΙΚΟΣ υισθόο για όλους αλλά με την υποχρέωση να είναι όλοι 

κοινωνικά δραστηριοποιημένοι (μέσω της αγοράς εργασίας, 

εκπαίδευσης/ μετεκπαίδευσης, τρίτου τομέα).

ΝΙΚΟΣ Μ ΟΥΖΕΛΗΣ
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