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 Μορφές φορολογίας  

 Σύποι δαπανών - και μεταβιβάσεων

 Τποδείγματα κράτους πρόνοιας –Esping-Andersen
υντηρητικό

 Τποδείγματα κράτους πρόνοιας –Esping-Andersen
Υιλελεύθερο

 Τποδείγματα κράτους πρόνοιας –Esping-Andersen
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 Σα κράτη πρόνοιας και η επίδραση τους στην Αποεμπορευματοποίηση
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 Βαθμός κορπορατισμού, κρατισμού, ελέγχου των προσωπικών πόρων, επιρροής της αγοράς, καθολικότητας και ισότητας των 
επιδομάτων σε 10 κράτη πρόνοιας, 1980 - Επεξηγηματικές παρατηρήσεις

 Η κατάταξη των κρατών πρόνοιας  με όρους συνολικής Αποεμπορευματοποίησης 

 Η ταξινόμηση των κρατών πρόνοιας ανάλογα με τις ιδιότητες του συντηρητικού, του φιλελεύθερου και του 
σοσιαλδημοκρατικού καθεστώτος

 Δαπάνες κοινωνικής προστασίας-γράφημα 1 
 Δαπάνες κοινωνικής προστασίας-γράφημα 2
 Έσοδα από Άμεσους και Έμμεσους φόρους 
 Υόρος εισοδήματος



Μορφές φορολογίας 

ΥΟΡΟΙ

Υόροι σταθερού ποσού κατά φορολογούμενο

Υόροι εισοδήματοςΥόροι κατανάλωσης

Υόροι περιουσίας

Φόροι εισοδήματος 

φυσικών προσώπων

Φόροι εισοδήματος 

νομικών προσώπων

ΦΠΑΦόροι κατά 

αξίαν

Εσωτερικοί φόροι 

κατανάλωσης
Εξωτερικοί φόροι 

κατανάλωσης

Φόροι επί της κατοχής 

ΠεριουσίαςΦόροι επί της μεταβίβασης περιουσίας

Φόροι επί της μεταβίβασης 

περιουσίας με διμερείς 

συναλλαγές

1

2

3

4

Εγχωρίως παραγόμενα 

προϊόντα
Δασμοί στα εισαγόμενα 

προϊόντα

Κεφαλικός φόρος: επιβαρύνει το ίδιο ακριβώς 

όλα τα άτομα της οικονομίας. 

Φόρος ακίνητης περιουσίας
Κληρονομίες ,δωρεές, γονικές παροχέςΦόροι μεταβίβασης ακινήτων



Τύποι δαπανών - και μεταβιβάσεων 

Δαπάνες

Δαπάνες για 

αγαθά και 

υπηρεσίες

Δαπάνες για 

μεταβιβαστικές 

πληρωμές 

Δαπάνες 

δημόσιας 
κατανάλωσης

Δαπάνες 

δημοσίων 

επενδύσεων

Μεταβιβάσεις 

εισοδήματος

Μεταβιβάσεις 

κεφαλαίου

Ενισχύουν το εισόδημα των 

νοικοκυριών ή των επιχειρήσεων.

• Επιδόματα ανεργίας 

• Οικογενειακά επιδόματα

• Συντάξεις

Καλύπτουν μέρος των δαπανών των 

νοικοκυριών ή των επιχειρήσεων

• Επιδότηση κατασκευής κατοικίας 

• Επιδότηση για αγορά πρώτων 

υλών

• Μισθοί δημοσίων 

υπαλλήλων

• Ανέγερση και εξοπλισμός σχολείων ή 

νοσοκομείων 



Υποδείγματα κράτους πρόνοιας –Esping-Andersen
Συντηρητικό

Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Τ Ι Σ Μ Ο Σ

ΚΟΡΠΟΡΑΣΙΜΟ 

ΚΡΑΣΙΣΙΚΟ ΠΑΣΕΡΝΑΛΙΜΟ

ΠΑΣΕΡΝΑΛΙΣΙΚΟ ΤΝΣΗΡΗΣΙΜΟ

1 2 3

 Διαφοροποίηση βάσει κοινωνικής θέσης 

 Προνομιακές παροχές για δημοσίους 

υπαλλήλους 
 Αρχή επικουρικότητας: το κράτος 

παρεμβαίνει όταν η δυνατότητα της 

οικογένειας εξαντλείται.

 Ιεραρχία

 Τποταγή του ατόμου στο κράτος

 Παρέχει στους δημόσιους υπαλλήλους πολύ 

γενναιόδωρες παροχές. 

 Διαπλάθει ταξική δομή μέσα από πρωτοβουλίες 

στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής.



Υποδείγματα κράτους πρόνοιας –Esping-Andersen
Φιλελεύθερο

Φ Ι Λ Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Σ Μ Ο Σ

ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ…. 
Δραστηριοποιείται 

έντονα στον τομέα των 

κοινωνικών υπηρεσιών. 

ΑΡΩΓΗ ΜΕΣΑ ΑΠΌ ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΝ 

ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ…
 Λιτές καθολικές μεταβιβάσεις

 Λιτά προγράμματα 

κοινωνικής ασφάλισης

Αυστηροί κανόνες 

επιλεξιμότητας …
 ΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ

 ΔΥΙΣΜΟΣ

ΚΑΘΟΛΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΙΟΣΗΣΑ 
 Θα επιτευχθούν αν το κράτος δεν 

παρέμβει στους αυτόματους 

εκκαθαριστικούς μηχανισμούς της 

αγοράς.
ΣΑ ΕΠΙΔΟΜΑΣΑ 
απευθύνονται στο 

σύνολο του πληθυσμού 

με τα χαμηλότερα 

εισοδήματα.
ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ



Υποδείγματα κράτους πρόνοιας –Esping-Andersen
Σοσιαλδημοκρατικό

1

2

3

5

4

ΟΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Επεδίωξαν μια ισότητα 

των υψηλότερων 

επιπέδων όχι μια ισότητα 

των ελάχιστων αναγκών.

Όλα τα 

κοινωνικά 

στρώματα 

εντάσσονται σε 

ένα καθολικό 

σύστημα 

ασφάλισης. 

Τα επιδόματα 

διαβαθμίζονται ανάλογα με 

το επίπεδο αποδοχών που 

χαρακτηρίζει κάθε ομάδα. Παραγκωνίζει την αγορά 

Στόχος είναι η 

ανεξαρτησία του 

ατόμου και όχι η 

εξάρτηση από την 

οικογένεια.



Τα κράτη πρόνοιας και η επίδραση τους στην 
Αποεμπορευματοποίηση

321

 Τα συστήματα αυτά δεν 

επεκτείνουν πλήρως τα δικαιώματα 

των πολιτών .

 Κάθε χώρα έχει αναπτύξει κάποιου 

είδους κοινωνική αρωγή επί 

αποδείξει ανεπαρκών πόρων ή 

πρόγραμμα για την ανακούφιση 

από τη φτώχεια. 

Τα δικαιώματα εδώ υπόκεινται σε μια 

αναλογιστική λογική. Το κατά πόσο αυτό το 

καθεστώς προσφέρει ευκαιρίες για 

αποεμπορευματοποίηση εξαρτάται από το 

πόσο μετριάζει την αναλογιστική λογική: 

Πόσο χρόνο πρέπει να έχει εργαστεί ή να 

καταβάλλει εισφορές ένα άτομο ώστε να 

πληροί τις προϋποθέσεις.

Υποστηρίζει καθολικά δικαιώματα 

ανεξάρτητα από το βαθμό ανάγκης 

ή την εργασιακή επίδοση. Η 

επιλεξιμότητα βασίζεται στην 

ιδιότητα του πολίτη. Τα 

προγράμματα οικοδομούνται με 

βάση την αρχή του ενιαίου 

επιδόματος.

1 2 3Υπολειμματικά κράτη 

πρόνοιας 

Επιχειρησιακού τύπου/ 

Βασισμένα στις 

επιδόσεις 
Θεσμικά κράτη 

πρόνοιας

Η κατηγοριοποίηση 

βασίζεται στη 

διάκριση που έκανε 

ο Titmuss μεταξύ 

τριών μοντέλων 

κρατών πρόνοιας. 

Ορισμός 
Αποεμπορευματοποίησης:

Η έννοια παραπέμπει στον βαθμό 

κατά τον οποίο τα άτομα ή οι 

οικογένειες μπορούν να 

διατηρούν ένα κοινωνικά 

αποδεκτό βιοτικό επίπεδο 

ανεξάρτητα από τη συμμετοχή 

τους στην αγορά. Το θέμα είναι, 

ποιος βαθμός απαλλαγής από 

την αγορά θα είναι επιτρεπτός.



Βαθμός κορπορατισμού, κρατισμού, ελέγχου των προσωπικών πόρων, επιρροής της 
αγοράς, καθολικότητας και ισότητας των επιδομάτων σε 10 κράτη πρόνοιας, 1980 

Χώρες Κορπορατισμός Κρατισμός

Ανακούφιση 

από τη 

φτώχεια 

Ιδιωτικές

συντάξεις 

(ως ποσοστό 

συνολικών 

συντάξεων)

Ιδιωτικές 

δαπάνες 

υγείας (ως 

ποσοστό επί

του 

συνόλου)

Μέση 

Καθολικότητα

Μέση

Ισότητα 

επιδομάτων

Αυστρία 7 3,8 2,8 3 36 72 0,52

Βέλγιο 5 3,0 4,5 8 13 67 0,79

Γαλλία 10 3,1 11,2 8 28 70 0,55

Γερμανία 6 2,2 4,9 11 20 72 0,56

Δανία 2 1,1 1 17 15 87 0,99

Ελβετία 2 1 8,8 20 35 96 0,48

Βρετανία 2 2 - 12 10 76 0,64

ΗΠΑ 2 1,5 18,2 21 57 54 0,22

Ιταλία 12 2,2 9.3 2 12 59 0,52

Ολλανδία 3 1,8 6,9 13 22 87 0,57

ουηδία 2 1 1,1 6 7 90 0,82

Υιλανδία 4 2,5 1,9 3 21 88 0,72



Βαθμός κορπορατισμού, κρατισμού, ελέγχου των προσωπικών πόρων, επιρροής της αγοράς, 
καθολικότητας και ισότητας των επιδομάτων σε 10 κράτη πρόνοιας, 1980-Επεξηγηματικές 

παρατηρήσεις

 Β α θ μ ό ς  Κ ο ρ π ο ρ α τ ι σ μ ο ύ : Μετράται ως ο αριθμός των επαγγελματικά 
διαχωρισμένων ιδιωτικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων.

 Β α θ μ ό ς  Κ ρ α τ ι σ μ ο ύ : Μετράται ως η δαπάνη για συντάξεις των κυβερνητικών 
υπαλλήλων, ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Α ν α κ ο ύ φ ι σ η  α π ό  τ η  φ τ ώ χ ε ι α  μετά από έλεγχο των προσωπικών πόρων 
(ως ποσοστό της συνολικής δημόσιας κοινωνικής δαπάνης: από τους 
υπολογισμούς για τη δαπάνη της ανακούφισης από τη φτώχεια εξαιρούνται τα 
επιδόματα των συνήθων προγραμμάτων που βασίζονται στον έλεγχο του 
εισοδήματος (επιδόματα στέγασης στην Σκανδιναβία).

Μ έ σ η  κ α θ ο λ ι κ ό τ η τ α : μέσος όρος για την ασθένεια, την ανεργία και τις 
συντάξεις.

Μ έ σ η  ι σ ό τ η τ α  ε π ι δ ο μ ά τ ω ν : μέση διαφορά ύψους ανάμεσα στο βασικό και 
το μέγιστο κοινωνικό επίδομα ασθένειας, ανεργίας και σύνταξης (με βάση τα 
καθαρά επιδόματα μετά την πληρωμή των φόρων) 



Η κατάταξη των κρατών πρόνοιας με όρους συνολικής 
Αποεμπορευματοποίησης 

ΦΩΡΕ

ΒΑΘΜΟ

ΑΠΟΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣ

ΟΠΟΙΗΗ

Αυστραλία 13

ΗΠΑ 13,8

Νέα Ζηλανδία 17,1

Καναδάς 22

Ιρλανδία 23,3

Ηνωμένο 

βασίλειο
23,4

ΦΩΡΕ

ΒΑΘΜΟ

ΑΠΟΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΟΠ

ΟΙΗΗ

Ιταλία 24,1

Ιαπωνία 27,1

Γαλλία 27,5

Γερμανία 27,7

Φινλανδία 29,2

Ελβετία 29,8

ΦΩΡΕ

ΒΑΘΜΟ 

ΑΠΟΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΟ

ΠΟΙΗΗ

Αυστρία 31,1

Βέλγιο 32,4

Ολλανδία 32,4

Δανία 38,1

Νορβηγία 38,3

Σουηδία 39,1



Βαθμός υντηρητικό Υιλελεύθερο οσιαλδημοκρατικό

ΕΝΣΟΝΟ ΑΤΣΡΙΑ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΔΑΝΙΑ

ΒΕΛΓΙΟ ΕΛΒΕΣΙΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑ

ΓΑΛΛΙΑ ΗΠΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΙΑΠΩΝΙΑ ΟΤΗΔΙΑ

ΙΣΑΛΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΥΙΝΛΑΝΔΙΑ

ΜΕΣΡΙΟ ΙΑΠΩΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΑΤΣΡΑΛΙΑ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΔΑΝΙΑ ΒΕΛΓΙΟ

ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΙΣΑΛΙΑ ΕΛΒΕΣΙΑ

ΥΙΝΛΑΝΔΙΑ ΗΝ. ΒΑΙΛΕΙΟ ΗΝ.ΒΑΙΛΕΙΟ

ΦΑΜΗΛΟ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΑΤΣΡΙΑ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ

ΔΑΝΙΑ ΒΕΛΓΙΟ ΑΤΣΡΙΑ 

ΕΛΒΕΣΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΓΑΛΛΙΑ

ΗΝ.ΒΑΙΛΕΙΟ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ ΗΠΑ

ΗΠΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΙΑΠΩΝΙΑ

ΟΤΗΔΙΑ ΟΤΗΔΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ ΥΙΝΛΑΝΔΙΑ ΙΣΑΛΙΑ

Η ταξινόμηση των κρατών πρόνοιας ανάλογα με τις ιδιότητες του 

συντηρητικού, του φιλελεύθερου και του σοσιαλδημοκρατικού καθεστώτος



Δαπάνες κοινωνικής προστασίας-γράφημα 1 



Δαπάνες κοινωνικής προστασίας-γράφημα 2



Έσοδα από Άμεσους και Έμμεσους φόρους 



Φόρος εισοδήματος


