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• Πορτογαλία κι Ελλάδα: Δυο χώρες της ημι-περιφέρειας*, όπου το κοινωνικό κράτος 
οικοδομήθηκε πρόσφατα με ευρωπαϊκά στάνταρτς και συνδέθηκε με τη διαδικασία 
εκδημοκρατισμού από τα μέσα της δεκαετίας του ’70.

• Κ οι δυο έχουν υποβληθεί σε Προγράμματα Οικονομικής Προσαρμογής (EAPs) / 
Διαρθρωτικής Προσαρμογής (SAPs) την περίοδο 2010-2018, στην προσπάθεια να 
αντιμετωπιστεί η κρίση στην Ευρωζώνη.

• Τα Προγράμματα αυτά εφαρμόζονται ως προϋποθέσεις για τη χορήγηση δανείων (σε 
Ελλάδα, Κύπρο, Πορτογαλία, Ιρλανδία) από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕE) και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

• Η Πορτογαλία και ιδιαίτερα η Ελλάδα έχουν προβεί σε πολιτικές λιτότητας και 
πολυάριθμες δημοσιονομικές και εργασιακές μεταρρυθμίσεις.

• Και οι δύο συγκαταλέγονται μεταξύ των φτωχότερων χωρών της ΕΕ, με αυξημένες 
ανισότητες, και υφίστανται δραματική πολιτική πίεση λόγω των εξωτερικών 
παρεμβάσεων.



Ερευνητικά ερωτήματα

• Ποιος ήταν ο αντίκτυπος των μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων στις δημόσιες 
δαπάνες σε Ελλάδα και Πορτογαλία; Τα μέτρα συνεπάγονταν δημοσιονομική 
εξυγίανση, επηρεάζοντας ιδιαίτερα κρίσιμες συνιστώσες του κράτους πρόνοιας όπως 
η εκπαίδευση, η υγειονομική περίθαλψη και η κοινωνική ασφάλιση/προστασία.

• Ποιος ήταν ο αντίκτυπος των μεταρρυθμίσεων σε κοινωνικοοικονομικούς και 
αναπτυξιακούς δείκτες, όπως η φτώχεια, η ανισότητα, η ανεργία και η μετανάστευση;

• Εάν τα αποτελέσματα διαφέρουν σε ένα βαθμό στις δύο χώρες, γιατί συμβαίνει αυτό; 
Οφείλεται στα προηγούμενα επίπεδα ανάπτυξης (ΑΕΠ) και ελλείμματος, σε εξωγενείς 
παράγοντες (προγράμματα προσαρμογής) ή σε ενδογενείς (μοντέλα κοινωνικού 
κράτους, συστήματα πρόνοιας); Εναλλακτικά, οφείλεται σε προ κρίσης διαρθρωτικές 
διαφορές (εκβιομηχάνιση) και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, παρεμβάσεις της τρόικας 
ή κυβερνητικές πρωτοβουλίες μετά την αποχώρηση των «θεσμών»;



Δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση (% ΑΕΠ και κατά 
κεφαλήν), 1995-2019



Δημόσιες δαπάνες για την υγεία (% ΑΕΠ και κατά κεφαλήν), 
1995-2019



Δημόσιες δαπάνες για την κοινωνική προστασία (% ΑΕΠ και 
κατά κεφαλήν), 1995-2019



People at risk of poverty or social exclusion (percentages)



Income inequality (Gini coefficient and S80/S20 ratio), 
1995-2019



Ποσοστά ανεργίας (ενεργός πληθυσμός), 2008-2019



Ποσοστά μετανάστευσης (γενικός πληθυσμός)



ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

• Ελλάδα: αρκετά χειρότερες οι επιπτώσεις, Πορτογαλία: σε μια ενδιάμεση 
θέση, (Ιρλανδία: οι επιπτώσεις έγιναν λιγότερο αισθητές).

• Επίδραση των προγραμμάτων στο ΑΕΠ: ιδιαίτερα ισχυρή στην Ελλάδα, 
λιγότερο στην Πορτογαλία (ακόμη λιγότερο στην Ιρλανδία). Στην 
Ελλάδα μακροχρόνια ύφεση, ενώ στην Πορτογαλία πτωτική πορεία αλλά 
ανάκαμψη (όχι όμως απόλυτη επιτυχία).

• Ορισμένοι δείκτες φτώχειας και ανισότητας στην Πορτογαλία (και στην 
Ιρλανδία), αφού επιδεινώθηκαν κατά τη διάρκεια των μεταρρυθμίσεων, 
μετά βελτιώθηκαν (επίπεδα καλύτερα από πριν). Γιατί;



ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ -
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

➢Υπόθεση 1. Οι δομικές διαφορές μεταξύ των οικονομιών 
της Πορτογαλίας και της Ελλάδας (και της Ιρλανδίας), 
όπως τα επίπεδα ΑΕΠ πριν την κρίση, το δημόσιο 
έλλειμμα και ο βαθμός εκβιομηχάνισης

➢Υπόθεση 2. Ο σχεδιασμός των μεταρρυθμιστικών 
προγραμμάτων και τα μέτρα που εφαρμόστηκαν
(conditionalities) 

➢Υπόθεση 3. Ο πιθανός «εξορθολογισμός»/ 
«βελτιστοποίηση» των συστημάτων πρόνοιας κατά τη 
διάρκεια της εφαρμογής των προγραμμάτων

➢Υπόθεση 4. Οι κοινωνικές μεταρρυθμίσεις πριν από την 
κρίση (δεκαετίες 1980-1990) που οδήγησαν στην 
«ομογενοποίηση» (universalisation) του συστήματος 
πρόνοιας στην Πορτογαλία και όχι στην Ελλάδα

➢Υπόθεση 5. Οι πιθανές επιπτώσεις των κυβερνητικών 
πολιτικών / διορθωτικών μέτρων μετά την αποχώρηση 
της τρόικας



ΠΡΩΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

• Διαπιστώνουμε ότι οι υποθέσεις 1, 2 και 4 ισχύουν σε μεγαλύτερο βαθμό 
από τις υποθέσεις 3 και 5. Η εξήγηση βασίζεται σε έναν συνδυασμό 
δομικών, ενδογενών και εξωγενών παραγόντων και κυρίως στην 
υπόθεση 4.

• Το πορτογαλικό σύστημα πρόνοιας ήταν ήδη λιγότερο 
κατακερματισμένο τη δεκαετία του 1990 από το ελληνικό. 

• Επιπλέον, το στερεότυπο του success story για την Πορτογαλία, που 
προωθήθηκε από τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης την προηγούμενη 
δεκαετία, δεν επιβεβαιώνεται.



ΜΕΘΟΔΟΣ

• Οι δοκιμαστικές απαντήσεις μας στο «γιατί τα αποτελέσματα διαφέρουν 

στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία» βασίστηκαν κυρίως στη δευτερογενή 

βιβλιογραφία*

• Για να εξετάσουμε την επικρατούσα υπόθεση πιο συστηματικά, 

κατασκευάζουμε ένα νέο δείκτη (QWEST), ο οποίος μετράει την ποιότητα και 

τον βαθμό καθολικότητας (universalisation) των προνοιακών συστημάτων.

• Στη συνέχεια τοποθετούμε συγκριτικά τα κράτη πρόνοιας της Πορτογαλίας 
και της Ελλάδας στο ευρύτερο φάσμα των ευρωπαϊκών κοινωνικών 
μοντέλων.



ΚΟΣΜΟΙ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

➢Ferrera (1996), Rhodes (1996), Andreotti et al. (2001) και οι Garcia και Karakatsanis 
(2006) προτείνουν ότι οι «τρεις κόσμοι του καπιταλισμού της ευημερίας» του 
Esping-Andersen (Esping-Andersen, 1990 και 1999) θα πρέπει να συμπεριλάβουν 
έναν τέταρτο.

Οι τρεις κόσμοι:

• Σκανδιναβικό/Σοσιαλδημοκρατικό μοντέλο (Δανία, Ισλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, 
the most universalised)

• Ηπειρωτικό/Κορπορατιστικό/Bismarckian (Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, 
Ολλανδία, Ελβετία, more universalised)

• Αγγλοσαξονικό Φιλελεύθερο (Ιρλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο, συν ΗΠΑ, Καναδάς, 
Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, less universalised)



Ο τέταρτος: το μοντέλο του Νότου (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, της Ιταλίας, της 
Πορτογαλίας και της Ισπανίας) που μοιράζεται αρκετές πτυχές του ηπειρωτικού μοντέλου, αλλά και 
μερικές πρόσθετες, καθιστώντας το λιγότερο ομογενοποιημένο από όλα.

Χαρακτηριστικά του νότιου μοντέλου:

• Βασίζεται στις κοινωνικές εισφορές και όχι στους φόρους, όπως το ηπειρωτικό μοντέλο και σε 
αντίθεση με το σκανδιναβικό

• Παρέχει κυρίως παροχές σε χρήμα και όχι υπηρεσίες, όπως το ηπειρωτικό μοντέλο, και σε 
αντίθεση με το σκανδιναβικό

• Μικρή σημασία των means-testing, όπως στο σκανδιναβικό και το ηπειρωτικό, και σε αντίθεση με 
το φιλελεύθερο

• Όρια στην αποτελεσματικότητα του συστήματος λόγω των κατακερματισμένων αγορών 
εργασίας, με μεγάλο ποσοστό του εργατικού δυναμικού σε προσωρινές θέσεις εργασίας, 
αυτοαπασχόληση ή «ανεπίσημη» οικονομία.

ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ



• Τα νότια κράτη πρόνοιας δημιουργήθηκαν από νεαρές δημοκρατίες, που 
γεννήθηκαν στα μέσα της δεκαετίας του 1970 και κληρονόμησαν κάποια 
από τα χαρακτηριστικά των προηγούμενων αυταρχικών, κορπορατιστικών 
καθεστώτων (Salazar).

• Το πορτογαλικό κράτος πρόνοιας μετασχηματίστηκε σημαντικά από την 
ίδρυσή του και έγινε σταδιακά πιο οικουμενικό. Οι μεταρρυθμίσεις οδήγησαν 
σε μερική μετάβαση από το κατακερματισμένο νότιο μοντέλο σε ένα πιο 
οικουμενικό (Pereirinha et al., 2009, Arcanjo 2011 και 2012 και Alves 2014).

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ



• Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης ήταν πιο ενοποιημένο στην Πορτογαλία: 
δύο βασικά προγράμματα, δημόσιο και ιδιωτικό, με τις συνθήκες του πρώτου 
να συγκλίνουν με αυτές του δεύτερου. Αντίθετα, στην Ελλάδα υπήρχαν 
εκατοντάδες προγράμματα, για διαφορετικά επαγγέλματα.

• Πορτογαλία: Πιο καθολική κάλυψη από το Εθνικό Σύστημα Υγείας

• Καθιέρωση εγγύησης ελάχιστου εισοδήματος το 1997, κάτι που εισήχθη 
στην Ελλάδα μόλις το 2017.

• Διόρθωση του κατακερματισμού της αγοράς εργασίας με διάφορες 
εργασιακές μεταρρυθμίσεις και χαμηλότερη σημασία της άτυπης οικονομίας

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ



• Δεν υπάρχει κονσέσους στη βιβλιογραφία ως προς τον ορισμό και τον τρόπο 
μέτρησης της «καθολικότητας» (universality)

• Ο Esping-Anderson (1990, σ. 48) έχει ορίσει τον υψηλότερο βαθμό 
οικουμενικότητας ως αυτόν που πηγάζει «από την αρχή του Beveridge των 
καθολικών δικαιωμάτων του πολίτη, ανεξάρτητα από τον βαθμό ανάγκης ή 
την έκταση της εργασιακής απόδοσης».

• Οι Brady και Bostic (2015) προτείνουν τον δικό τους ορισμό: «εννοιολογικά 
ορίζουμε την οικουμενικότητα ως ομοιογένεια μεταξύ του πληθυσμού σε 
παροχές, κάλυψη και επιλεξιμότητα» (σελ. 274).

ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ



Ο δείκτης QWEST (Quality of Welfare State Index) μετρά τον βαθμό οικουμενικότητας 
των διαφορετικών κρατών πρόνοιας μέσω επτά μεταβλητών: 

1. το μέγεθος των κοινωνικών δαπανών, 

2. το ποσοστό των παροχών που υπόκεινται σε έλεγχο πόρων, 

3. το ποσοστό των κοινωνικών δαπανών που χρηματοδοτούνται από κοινωνικές 
εισφορές ή με φόρους, 

4. τους κανόνες υπαγωγής σε κοινωνικές παροχές: τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τα 
αντικίνητρα (επιδόματα ανεργίας, ιατρική περίθαλψη και συντάξεις), 

5. το ποσοστό των ιδιωτικών δαπανών στο σύνολο των δαπανών για την Υγεία

6. το ποσοστό των ιδιωτικών δαπανών στις συνολικές δαπάνες για συντάξεις και 

7. το ποσοστό του πληθυσμού που καλύπτεται από τα υπάρχοντα δημόσια 
προγράμματα ανεργίας, υγείας και συντάξεων



Figure 1. 
QWEST 

1990-2010



Figure 2. Social 
spending % GDP, 
1990-2010



Figure 3. Social spending not subject to means-testing (% overall social spending), 

1990-2010 



Figure 4. Social 
spending financed by 
taxes (% overall social 
spending), 1990-2010



Figure 5. Rules of 
entitlement to 
social benefits, 
1990-2010



Figure 6. Proportion of private spending in overall Health spending, 

1990-2010



Figure 7. 
Proportion of 
private spending 
in overall pension 
spending, 

1990-2010



Figure 8. Coverage 
rate of unemployment, 
Health, and pensions 
benefits 
(%population),  
1990-2010



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

• Τα προγράμματα προσαρμογής και οι πολιτικές λιτότητας επηρέασαν σημαντικά την 
ανάπτυξη των κρατών πρόνοιας και των δύο χωρών. Οι κοινωνικο-οικονομικοί 
δείκτες επιδεινώθηκαν την περίοδο της τρόικας. Ωστόσο, ενώ στην Πορτογαλία 
κάποιοι δείκτες στην συνέχεια βελτιώθηκαν και πλησίασαν τα προ-κρίσης επίπεδα, 
ορισμένες από τις χειρότερες επιπτώσεις παρέμειναν στην Ελλάδα ολόκληρη την 
περίοδο 2010-2019.

• Παρατηρούμε ότι εκτός από τις πρόσφατες παρεμβάσεις της τρόικας, άλλοι 
ιστορικοί και δομικοί παράγοντες που διαφοροποιούν την Ελλάδα από την 
Πορτογαλία καθώς και οι κοινωνικές μεταρρυθμίσεις που προηγήθηκαν της κρίσης, 
(παρά οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες μετά την κρίση), έπαιξαν σημαντικό ρόλο.



• Το πορτογαλικό κράτος πρόνοιας φαίνεται πράγματι να έχει γίνει πιο οικουμενικό: 
σε σύγκριση με το ελληνικό, χρηματοδοτούταν όλο και περισσότερο από φόρους, 
παρείχε περισσότερες υπηρεσίες από επιδόματα σε χρήμα και κάλυψε μεγαλύτερο 
μέρος του πληθυσμού.

• Το ελληνικό κράτος πρόνοιας διατήρησε τα βασικά χαρακτηριστικά του νότιου 
μοντέλου: χρηματοδοτούταν από κοινωνικές εισφορές, παρόμοια με το 
κορπορατιστικό μοντέλο, αλλά με πολύ περισσότερες παροχές σε χρήμα από ότι σε 
υπηρεσίες.

• Αυτά τα λιγότερο «καθολικά» χαρακτηριστικά, τυπικά του κορπορατιστικού 
μοντέλου, επιδεινώθηκαν από το γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού 
έμεινε εκτός κοινωνικών προγραμμάτων, λόγω του υψηλού ποσοστού επισφαλώς 
εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων και εργαζομένων που εμπλέκονται στην 
άτυπη οικονομία.



• Ήταν αρκετές αυτές οι αλλαγές για το πορτογαλικό κράτος πρόνοιας, ώστε 
να μπορέσει να απορροφήσει τους κραδασμούς των εξωτερικών 
παρεμβάσεων; Το πορτογαλικό σύστημα μπορεί να τα κατάφερε καλύτερα 
από το ελληνικό, αλλά παρέμεινε ένα από τα λιγότερο ομογενοποιημένα το 
2010: τελικά κινείται κι αυτό ανάμεσα στο μοντέλο του Νότου και στο 
ηπειρωτικό.

• Στο κοντινό μέλλον θα επιχειρήσουμε να τεστάρουμε περαιτέρω τον δείκτη 
που προτείνουμε, συμπεριλαμβάνοντας περισσότερες χώρες στο δείγμα κι 
επεκτείνοντας χρονικά την υπό εξέταση περίοδο. 



Ευχαριστούμε!

Ερωτήσεις;

(See Appendix)
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Ερευνητικοί στόχοι

• Αναλύουμε συγκριτικά τις μεταρρυθμίσεις δημοσιονομικής εξυγίανσης (με στόχο τη 
μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος) καθώς και των επιπτώσεών τους στα 
κράτη πρόνοιας, στις κοινωνικές πολιτικές και στους μηχανισμούς αναδιανομής στις 
δύο χώρες της ευρωζώνης, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων της τρόικας.

• Διαπιστώνουμε εάν τα προγράμματα, που εφαρμόστηκαν στην Πορτογαλία και την 
Ελλάδα, οδήγησαν σε κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη ή αντ' αυτού σε αύξηση της 
ύφεσης και των ανισοτήτων. Ο αντίκτυπος αυτών των πολιτικών στους δείκτες 
ανάπτυξης και ευημερίας έχει αμφισβητηθεί από πολλούς μελετητές (Rickard and 
Caraway 2019, Perez and Matsaganis 2018, Taylor-Gooby 2017, Kosack et al. 2004).

• Διερευνούμε σημεία σύγκλισης και διαφορές μεταξύ των δύο περιπτώσεων.



Annual net earnings (Euros), 2000-2020



Share of national equivalised income – Portugal, 2010-2019



Share of national equivalised income – Greece, 2010-2019



1. Οι δομικές διαφορές 
2. Τα προγράμματα προσαρμογής

• Κύριο ερώτημα: Θα μπορούσαν οι διαφορετικές επιπτώσεις στις δυο χώρες να 
αποδοθούν στον διαφορετικό σχεδιασμό των προγραμμάτων για κάθε χώρα ή λόγω 
της εγγενούς δομής των οικονομιών τους και των συστημάτων πρόνοιας;

Πιθανές απαντήσεις:

1. Οι δύο χώρες διέφεραν σημαντικά με διαρθρωτικούς όρους (υψηλό δημόσιο 
έλλειμμα και εξωτερικό χρέος της Ελλάδας, εκβιομηχάνιση της Πορτογαλίας).

2. Η Ελλάδα υποβλήθηκε σε 3 σκληρά προγράμματα προσαρμογής (2010-12, 2012-
15, 2015-18), ενώ η Πορτογαλία σε 1 βαρύ πρόγραμμα (2011-14) και η Ιρλανδία σε 
ένα πολύ ελαφρύ (2010-13).



3. Εξορθολογισμός των προνοιακών συστημάτων 
κατά τις παρεμβάσεις

➢Τα προγράμματα θα μπορούσαν να είχαν βοηθήσει στον εξορθολογισμό 
ορισμένων πτυχών των κρατών πρόνοιας αυτών των χωρών που 
θεωρούνταν «προβληματικές» πριν από την κρίση – συζήτηση για τις μη 
ισορροπημένες πτυχές του «Νότιου μοντέλου κράτους πρόνοιας» (Esping-
Andersen 1990, Ferrera 1996, Andreotti et al. 2001 και García και 
Karakatsanis 2006)

➢Αν ναι, ο εξορθολογισμός δεν έγινε στην Ελλάδα, μόνο στην Πορτογαλία.



4. Ορισμένες μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πορτογαλικό κράτος 
πρόνοιας από τη δεκαετία του 1980 μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2000 μπορεί 
να το έφεραν πιο κοντά στο βόρειο «οικουμενικό» μοντέλο κι αυτό να έκανε το 
πορτογαλικό κράτος πρόνοιας πιο ικανό από το ελληνικό να απορροφήσει το σοκ 
της οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης. Αυτός ο μετασχηματισμός δεν συνέβη 
στην Ελλάδα (Ferrera 2003, Karamessini 2007, Pereirinha et al., 2009, Arcanjo 2011 
and 2012, Alves 2014, and Pereirinha and Murteira, 2020).

5. Η πιθανότητα οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν από κυβερνήσεις μετά τις 
παρεμβάσεις της τρόικας να διόρθωσαν ορισμένες από τις επιπτώσεις των 
παρεμβάσεων (πχ κυβέρνηση Σύριζα).

4. Οι προ-κρίσης μεταρρυθμίσεις για το κοινωνικό κράτος 
και

5. Οι κυβερνητικές πολιτικές μετά την Τρόικα



• Eurostat: social spending, structure of financing of social spending, nature of
social benefits, and relevance of means-testing in social benefits

• OECD statistics database: short-term employment or self-employment in
overall employment

• Elgin et al. (2021): informal economy

• CWED (Scruggs et al., 2013): population coverage

ΠΗΓΕΣ



The index is built as a weighted arithmetic average of the following form:

𝑄𝑊𝐸𝑆𝑇=𝑆𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔×0.14+𝑀𝑒𝑎𝑛𝑠×0.14+𝑇𝑎𝑥×0.14+𝐸𝑙𝑒𝑔𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦×0.14+𝑃𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑒𝐻×0.14+𝑃𝑟
𝑣𝑎𝑡𝑒𝑃×0.14+𝐶𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒×0.14

where  𝑆𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 is the size of social spending measured by the ratio of public social 
spending by GDP (in five-year averages), 𝑇𝑎𝑥 is the ratio of taxes in overall social 
receipts, 𝑀𝑒𝑎𝑛𝑠 is the ratio of social benefits provided without means-testing in overall 
social benefits...



Quality of Welfare State Index (QWEST)

Variables:

1. Social spending % GDP (5-year average); source: Statistics | Eurostat (europa.eu)

2. Taxes vs contributions % GDP; source: Statistics | Eurostat (europa.eu)

3. Services vs cash benefits % GDP; source: Statistics | Eurostat (europa.eu)

4. Universal vs means-tested benefits % GDP; source: Statistics | Eurostat (europa.eu)

5. Strictness employment protection index; source: OECD Indicators of Employment Protection - OECD

6. Short-term/self-employment % total employment; source: Employment - Temporary employment -
OECD Data

7. Unemployment rules; source: various OECD publications

8. Pension rules; source: Pensions at a Glance, OECD

9. Minimum income; source: IMF and IZA Working Papers

10. Informal economy database 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/spr_exp_sum/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/spr_rec_sumt/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/spr_exp_fto/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/spr_exp_fto/default/table?lang=en
https://www.oecd.org/els/emp/oecdindicatorsofemploymentprotection.htm
https://data.oecd.org/emp/temporary-employment.htm
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