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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
 
 
 

 
ΕΥΑ ΑΥΛΙ∆ΟΥ 
Πολιτικός Επιστήμονας 

 
 
Σήμερα η επίτευξη της «ελευθερίας της αγοράς» και της εξασφάλισης της «κοινωνικής 
δικαιοσύνης» αποτελούν δύο κεντρικούς στόχους της φιλελεύθερης δημοκρατικής 
κρατικής εξουσίας.  
  
Α) Αναφερθείτε στις βασικές αρχές που οι δύο αυτές παράμετροι υλοποιούν στα πλαίσια 
του φιλελεύθερου δημοκρατικού συστήματος και στις μεταξύ τους σχέσεις. 
Β) Ποια είναι η σχέση της «οικονομικής ανάπτυξης» με τις δύο παραπάνω αρχές και 
ποιος ο ρόλος του κράτους; 
Γ) Ποια είναι η σύγχρονη προβληματική γύρω από το θέμα αυτό τόσο σε εθνικό επίπεδο 
όσο και σε παγκόσμιο; 
 
 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ  
 
Εισαγωγή 

- Επεξήγηση του τι σημαίνουν οι δύο έννοιες «ελευθερία της αγοράς» και «κοινωνική 
πολιτική»  

- Μετάβαση από τον κλασικό φιλελευθερισμό του 18ου και 19ου αιώνα στον Κεϊνσιανισμό 
του 20ού αιώνα (χρηματιστηριακή κρίση του 1929 / New Deal / ∆ιάσκεψη του Bretton 
Woods / κοινωνικό κράτος και κράτος πρόνοιας). 
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- Κρίση της δεκαετίας του 1970 (κατάλυση της ∆ιάσκεψης του Bretton Woods / 
στασιμοπληθωρισμός / πετρελαϊκή κρίση): αμφισβήτηση της αποτελεσματικότητας του 
κρατικού παρεμβατισμού / επιστροφή νεοφιλελευθερισμού 

 
 
Κυρίως θέμα    
Α) Η νεωτερικότητα ως πηγή οικουμενικών ιδεών και πολιτικών αρχών 

- Φιλελεύθερη αρχή ως αρχή της νομιμότητας και περιορισμού της κρατικής δράσης / 
σύνδεση με την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων (ελευθερία, ιδιοκτησία..) και την 
συνταγματική τους κατοχύρωση στα πλαίσια της φιλελεύθερης δημοκρατίας  

- ∆ημοκρατική αρχή / πολιτική ισότητα / σύνδεση με δημοκρατικά δικαιώματα και την 
συνταγματική τους κατοχύρωση  

- Κοινωνική αρχή / κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη / σύνδεση με κοινωνικά 
δικαιώματα και την συνταγματική τους κατοχύρωση  

- Αναφορά στα άρθρα 4-25 (ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα) του ελληνικού 
συντάγματος 

- Αντίφαση της φιλελεύθερης (ατομική ελευθερία) και της δημοκρατικής αρχής (πολιτική 
ισότητα)  στα πλαίσια του φιλελεύθερου δημοκρατικού πολιτικού συστήματος 
(φιλελευθεροποίηση και εκδημοκρατισμός) 

- Σύγκρουση μεταξύ της φιλελεύθερης και της κοινωνικής αρχής (κρατική ουδετερότητα και 
κρατικός παρεμβατισμός) 

 
Β)  ∆υο διαφορετικές αντιλήψεις για την οικονομική ανάπτυξη:  

- Η οικονομική ανάπτυξη σύμφωνα με την φιλελεύθερη και την  νεοφιλελεύθερη θεωρία (Α. 
Σμιθ / Πλουραλισμός και Νεοπλουραλισμός / Χάγιεκ / σύγχρονες Σχολές 
Νεοφιλελευθερισμού:  Μονεταρισμός, Φρίντμαν) – εξασφάλιση της απασχόλησης μέσω 
τόνωσης της προσφοράς 

- Το φιλελεύθερο «ελάχιστο κράτος» ή κράτος-νυχτοφύλακας 
- Η οικονομική ανάπτυξη στα πλαίσια του Κεϊνσιανικού μοντέλου (οι τρεις στόχοι: 

οικονομική ανάπτυξη / οικονομική σταθερότητα / ανακατανομή του κοινωνικού πλούτου) 
– επίτευξη πλήρους απασχόλησης μέσω ρύθμισης της ζήτησης 

- Το σοσιαλδημοκρατικό κράτος (ρύθμιση, παρεμβατικότητα, κεντρικός σχεδιασμός) / 
διαφοροποίηση του κοινωνικού κράτους και του κράτους πρόνοιας ως προς την 
συνταγματική κατοχύρωση των κοινωνικών δικαιωμάτων / σύγχρονα μοντέλα του 
κοινωνικού κράτους: τυπολογία Έσπινγκ-Άντερσεν (φιλελεύθερο-αγγλοσαξονικό / 
κρατικο-κορπορατιστικό / σοσιαλδημοκρατικό-σκανδιναβικό)   

 
Γ) Η κρίση του 2008-2009 

- Χαρακτηριστικά του μεταμοντέρνου κράτους (μείωση της κρατικής κυριαρχίας / 
απορύθμιση, σύγχυση των ορίων του κράτους και του ιδιωτικού τομέα / παρακμή των 
δημόσιων «προνοιακών μηχανισμών») 

- Ο συναλλαγματικός κίνδυνος ως συνέπεια της κατάλυσης της ∆ιάσκεψης του Bretton 
Woods και η δημιουργία ανάλογων χρηματοπιστωτικών εργαλείων (προθεσμιακά 
κεφάλαια / swaps / hedge funds)  / συνέπειες της απελευθέρωσης και απορύθμισης των 
αγορών  

- Κρίση του χρηματοπιστωτικού συστήματος (ΗΠΑ: κατάργηση του νόμου Γκλας-Στίγκαλ 
περί διαχωρισμού της τραπεζικής και της επενδυτικής δραστηριότητας) / συνέπειες της 
κρίσης για το παγκόσμιο πολιτικό και οικονομικό σύστημα 
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Επίλογος 
-  Επαναφορά στη συζήτηση περί κρατικής παρέμβασης με στόχο την ρύθμιση της 

τραπεζικής δραστηριότητας 
- Συζήτηση περί «προνοιακού πλουραλισμού» 
- Αναγκαιότητα δημιουργίας ενός «νέου, τρίτου κοινωνικού συμβολαίου» που θα δεσμεύει 

την ελεύθερη παγκοσμιοποιημένη αγορά βάσει των οικουμενικών κανόνων της 
νεωτερικότητας (ατομική ελευθερία / πολιτική ισότητα / κοινωνική δικαιοσύνη και 
αλληλεγγύη) λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της παγκοσμιοποίησης. 
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