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«Κοινωνικές πολιτικές και ταξική σύνθεση πριν και μετά το μνημόνιο» 

 

Του Κώστα Δημουλά,  

Επίκουρου Καθηγητή στο Πάντειο Πανεπιστήμιο  

και επ. συνεργάτη στο ΙΝΕ/ΓΣΕΕ 

 

1.Κοινωνική πολιτική και ταξική σύνθεση 

Η κοινωνική πολιτική απορροφά ένα ιδιαίτερα σημαντικό τμήμα του πλούτου των σύγχρονων 

καπιταλιστικών κοινωνιών που στις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ κυμαίνεται από ¼ έως 1/3 του ΑΕΠ 

παρά την ευρεία επικράτηση των νεοφιλελεύθερων πολιτικών.1 Από μόνο του αυτό το γεγονός 

δείχνει την επίδραση που ασκεί η κοινωνική πολιτική στη διαμόρφωση των παραγωγικών 

σχέσεων. Πιο συγκεκριμένα η κοινωνική πολιτική συμβάλλει: 

-Στη διασφάλιση των όρων αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης (Γκάχ: 2008)  με τα 

προγράμματα υγείας, εκπαίδευσης, στέγασης, φροντίδας των παιδιών, των αναπήρων και των 

ηλικιωμένων, τον καθορισμό κανόνων υγιεινής και ασφάλισης στο χώρο εργασίας και την 

επίδρασή της στης διαμόρφωση του τελικού μισθού (επιδόματα) 

- Στη διατήρηση και την ετοιμότητα του εφεδρικού εργατικού δυναμικού(Γκαχ:2008, Offe: 

1987)  με τα επιδόματα ανεργίας και τις πολιτικές απασχόλησης. Ταυτόχρονα λειτουργεί ως 

μηχανισμός απορρόφησης  των κραδασμών και ενδεχόμενων αναταραχών που δημιουργεί ο 

καπιταλισμός με τα προγράμματα για τον κοινωνικό αποκλεισμό, τους άστεγους και τους 

άπορους, τους μετανάστες και όσους εμφανίζουν «παραβατικές» συμπεριφορές 

διασφαλίζοντας την ακεραιότητα του κεφαλαίου (π.χ. αποφυγή καταστροφής ή απαξίωσης 

υποδομών, κτιρίων κ. α.) 

Επιπρόσθετα η κοινωνική πολιτική λειτουργεί ως κεφάλαιο που αντλεί  κέρδος, επεκτείνεται 

και συσσωρεύεται (φάρμακα, ιατρικά κέντρα, ιδιωτικά σχολεία, εταιρίες ασφάλισης) τόσο 

άμεσα (συντάξεις) όσο και έμμεσα και ταυτόχρονα ως μηχανισμός άντλησης της 

συναίνεσης/νομιμοποίησης των στρατηγικών συσσώρευσης του κεφαλαίου (Ο’Κόννορ:1969, 

Offe:1987, Πουλατζάς: 1982).Όσον αφορά  στην επίδραση της κοινωνικής πολιτικής στην ταξική 

σύνθεση  θα πρέπει η ανάλυσή μας να εστιάσει στα προγράμματα και τα μέτρα που 

απευθύνονται στην ενεργή εργασία δηλαδή στο εργατικό δυναμικό.  

Η κοινωνική πολιτική  διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη σύνθεση των εργαζόμενων τάξεων, 

τις συνθήκες διαβίωσής τους και τη διαμόρφωση της συνείδησής του  από τη στιγμή που 

επιδρά σε πολύ σημαντικό βαθμό στη διαμόρφωση της τιμής της εργατικής δύναμης (έμμεσος 

μισθός) και ταυτόχρονα λειτουργεί ως κεφάλαιο και μεγάλη δεξαμενή απορρόφησης εργατικής 

δύναμης (απασχόληση) (Έγουαλντ : 2000, Esping- Andersen: 1993). 

 

 

                                                           

1
 Στα μέσα του 1970 η κοινωνική πολιτική αντιστοιχούσε σε πάνω από 40% του ΑΕΠ. 
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Ταυτόχρονα σχηματοποιεί τις παραγωγικές σχέσεις (επιδόματα, έμμεσες παροχές, ασφάλιση) 

και επιδρά στη διαμόρφωση των χαρακτηριστικών των διαφορετικών ταξικών μερίδων 

(Πουλαντζάς: 1982 Esping- Andersen: 1993)  και των σχέσεων μεταξύ τους τόσο στο εσωτερικό 

της εργατικής τάξης όσο και στις άλλες τάξεις (αυτοαπασχολούμενοι, μικροεργοδότες, 

επιχειρήσεις παροχής προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς της κοινωνικής πολιτικής (π.χ. 

φαρμακευτική βιομηχανία, κέντρα ιατρικής μέριμνας και φροντίδας ηλικιωμένων και παιδιών). 

Έτσι είναι ιδιαίτερης αξίας η μελέτη των μεθόδων άντλησης εκείνου του μέρους του πλούτου  

που αφιερώνεται στην κοινωνική πολιτική (φορολογία-εισφορές) όσο και το που  καταλήγει 

τελικά η υπεραξία που διανέμεται μέσω των προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής. 

Στη συνέχεια θα επικεντρωθούμε κυρίως στην επίδραση της κοινωνικής πολιτικής στην ταξική 

σύνθεση στην Ελλάδα των μνημονίων. Από αυτή την άποψη θα αναφερθούμε στα μέτρα που 

συνδέονται με την ενεργή εργασία (εργαζόμενοι- άνεργοι) και όχι με τους απόμαχους της 

εργασίας. 

2. Κοινωνική πολιτική και ταξική σύνθεση στην περίοδο των μνημονίων στην Ελλάδα 

Τα μέτρα κοινωνικής πολιτικής που λήφθηκαν μέχρι τώρα στο πλαίσιο των μνημονίων 

αναφέρονται κυρίως στις παρακάτω παρεμβάσεις:   

-Αύξηση της φορολογίας των χαμηλών εισοδημάτων με την κατάργηση των φοροεκπώσεων 

κοινωνικού χαρακτήρα (στεγαστικά δάνεια, έξοδα σπουδών, κατηγορίες ιατρικές επισκέψεις 

κ.ά)  και τον ουσιαστικό μηδενισμό του αφορολόγητου εισοδήματος. 

-Φορολόγηση της πρώτης κατοικίας αρχικά με την επιβολή του «χαρατσιού» και από το 2014 

με την επιβολή του ΕΝΦΙΑ 

-Αύξηση  των εισφορών των μισθωτών (π.χ. εισφορά αλληλεγγύης) με παράλληλη μείωση των 

εργοδοτικών εισφορών. 

-Αυστηρότερες προϋποθέσεις για την καταβολή επιδομάτων ανεργίας με ταυτόχρονη μείωση 

της συνολικής διάρκειας επιδότησης για τους εποχιακά ή περιστασιακά ανέργους. 

-Αύξηση της συμμετοχής των ασφαλισμένων στο κόστος των ιατρικών υπηρεσιών και των 

φαρμάκων (Κανονισμός ΕΟΠΥΥ) 

-Πριμοδότηση των ιδιωτικών κοινωνικών υπηρεσιών με την υιοθέτηση μεθόδων οιονεί αγοράς 

στην παροχή τους (κουπόνια παιδικών σταθμών και κουπόνια κατάρτισης/απασχόλησης για 

ανέργους, συμβεβλημένα κέντρα υγείας και ιατροί του ΕΟΠΥΥ, μείωση του προσωπικού των 

δημόσιων υπηρεσιών, ιδιωτικά προγράμματα ασφάλισης υγείας και συντάξεων). 

Ειδικότερα η απασχόληση στις κοινωνικές υπηρεσίες συρρικνώθηκε σημαντικά και έπληξε 

κυρίως τη μισθωτή εργασία όπως δείχνουν τα παρακάτω διαγράμματα. 
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-Επέκταση των εισοδηματικών κριτηρίων στην καταβολή επιδομάτων και υπηρεσιών φροντίδας 

πέραν αυτών που αναφέρονται αποκλειστικά στους απόρους. 

Πρόκειται για δέσμες μέτρων που επικεντρώνονται στον περιορισμό του μέρους της υπεραξίας 

που επιστρέφει ως έμμεσος μισθός στις εργαζόμενες τάξεις διαμέσου της αναδιανομής αλλά 

και στην αναδιευθέτηση του επιμερισμού των ωφελειών στις διαφορετικές ταξικές μερίδες. 

Πως όμως αποτυπώνεται αυτή η αναδιευθέτηση στην κατανομή των κοινωνικών δαπανών; Τα 

στοιχεία και οι δείκτες που καταγράφονται και δημοσιεύονται από την ΕΛΣΤΑΤ και τη 

EUROSTAT αποκαλύπτουν την παρακάτω εικόνα όσον αφορά τις δαπάνες κοινωνικής 

πολιτικής:  

Το σύνολο των δαπανών κοινωνικής προστασίας αυξήθηκε σε ονομαστικές τιμές κατά το 

χρονικό διάστημα 2007-2009(από 53,8 δις σε 63,5 δις )και μειώθηκε σημαντικά κατά τη 

διάρκεια των μνημονίων στα 57,9 δις το 2012. Ωστόσο ως ποσοστό του ΑΕΠ εμφανίζεται να 

αυξάνουν και κατά τη διάρκεια των μνημονίων εξαιτίας της μεγάλης συρρίκνωσης του 

ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. 
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Επίσης, η μέση μηνιαία δαπάνη για την κοινωνική πολιτική μειώθηκε σημαντικά αλλά 

εξακολουθεί να είναι πάνω από το 50% του βασικού μισθού του οποίου η μείωση ξεπέρασε το 

20%. 
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Στα πρώτα χρόνια της κρίσης (2007-2009) οι δαπάνες συντάξεων ως ποσοστό των συνολικών 

κοινωνικών δαπανών μειώνονταν ενώ μετά την εφαρμογή των μνημονιακών μέτρων αυξάνουν 

σημαντικά. Οι δαπάνες συντάξεων  στη διάρκεια των μνημονίων αυξήθηκαν όχι μόνο ως 

αναλογία των συνολικών κοινωνικών δαπανών αλλά και σε ονομαστικές τιμές, τουλάχιστον 

μέχρι το 2012. Όλες οι άλλες κατηγορίες κοινωνικών δαπανών πριν από τα μνημόνια 

αυξανόταν σε πολύ μικρότερο βαθμό από ότι οι συντάξεις. Από το 2010 και μετά, όμως, 

συρρικνώνονται τόσο ονομαστικά όσο και ως αναλογία των συνολικών κοινωνικών δαπανών. Η 

μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στις δαπάνες υγείας και μέριμνας και κυρίως στις δαπάνες για 

φάρμακα. Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά το 2011 παρατηρείται μείωση στις δαπάνες για την 

ανεργία παρά την εκρηκτική αύξηση του αριθμού των ανέργων. 
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Κατά τη διάρκεια της κρίσης η απασχόληση συνολικά αποσαρθρώθηκε. Ακόμα και σε κάποιες 

μερίδες εργαζομένων όπως είναι αυτοί που εργάζονται με προσωρινή απασχόληση, ενώ στα 

πρώτα χρόνια της κρίσης αυξανόταν, κατά τη διάρκεια των μνημονίων το ποσοστό τους 

μειώθηκε. Το ίδιο συνέβηκε και με την απασχόληση των εργαζομένων άνω των 55 ετών. Η μόνη 

μερίδα εργαζομένων που αυξάνει τη συμμετοχή της στη συνολική απασχόληση είναι όσοι 

εργάζονται σε καθεστώς μερικής απασχόλησης. Επίσης κατά τη διάρκεια των μνημονίων 

διπλασιάστηκε το ποσοστό αυτών που εργάζονται κάτω από το 20% της δυνατότητά τους για 

εργασία (7,6% το 2010 και 18,2% το 2013) ενώ το ποσοστό των παιδιών 0-17 ετών που ζουν σε 

νοικοκυριά χωρίς κανένα εργαζόμενο από 4,9% το 2009 εκτινάχθηκε στο 13,3 % το  2013. 
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Τα στοιχεία αναφορικά με τις συνθήκες κατοικίας μας δείχνουν επίσης ότι το ποσοστό των 

ατόμων που ζουν σε συνωστισμένες κατοικίες αυξήθηκε σημαντικά σε όσους έχουν εισόδημα 

λιγότερο από αυτό της σχετικής φτώχεια καθώς και σε όσους ζουν σε ενοικιαζόμενες κατοικίες  

και λαμβάνουν επιδότηση ενοικίου. 

 

Η επιδείνωση στις συνθήκες κατοικίας είναι οριακή για όσους διαθέτουν ιδιόκτητη κατοικία. 

Πιθανά όμως αυτή η εικόνα να αλλάξει μετά την εφαρμογή του ΕΝΦΙΑ. 

Τέλος το ποσοστό αυτών που η ανάγκη τους για ιατρική περίθαλψη δεν ικανοποιείται 

αυξήθηκε κατά τη διάρκεια των μνημονίων. Ωστόσο αυτή η επιδείνωση είναι μεγαλύτερη στα 

κατώτερα εισοδηματικά κλιμάκια (τεταρτημόρια) . 
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3. Συμπέρασμα 

Πως επέδρασαν λοιπόν τα μέτρα κοινωνικής πολιτικής που επιβλήθηκαν στο πλαίσιο των 

μνημονίων στην ταξική σύνθεση της Ελλάδας; Παρόλο που η διαδικασία καπιταλιστικής 

αναδιάρθρωσης δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα και συνεπώς είναι επισφαλής η εξαγωγή τελικών 

συμπερασμάτων,  είναι δυνατό να διατυπωθούν ορισμένες  αρχικές διαπιστώσεις με σχετική 

ακρίβεια και αξιοπιστία αναφορικά με τον αντίκτυπο της κοινωνικής πολιτικής στην ταξική 

σύνθεση στην Ελλάδα:  

-Οι τάξεις των μικρών και μεσαίων εργοδοτών καθώς και των αυτοαπασχολούμενων 

συρρικνώθηκαν οριακά. 

-Η εργατική τάξη αποσαρθρώθηκε πλήρως καθώς μειώθηκε ο άμεσος και έμμεσος μισθός και η 

ανεργία εκτινάχθηκε σε επίπεδα κοντά στο 30%. Ταυτόχρονα, διευρύνθηκε και παγιώθηκε 

εκείνη η ταξική μερίδα που αποτελείται από τους επισφαλείς εργαζομένους (μερικά και 

προσωρινά απασχολούμενοι) της οποίας οι συνθήκες διαβίωσης δεν απαλύνονται από τα 

προγράμματα κοινωνικής πολιτικής καθώς αυτά είναι προσανατολισμένα κυρίως προς τους 

αυτοαπασχολούμενους και τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης, μία τάση που 

παρατηρείται σε όλες τις χώρες του παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμού (Standing:2014). 

Η κρίση έπληξε σε σημαντικό βαθμό τους  αυτοαπασχολούμενους και ακόμα περισσότερο τους 

εργοδότες με προσωπικό συρρικνώνοντας τον αριθμό τους. Κυρίως όμως έπληξε τους 

μισθωτούς των οποίων ένα πολύ μεγάλο τμήμα οδηγήθηκε στην ανεργία, και την 

υποαπασχόληση. Έτσι οι κοινωνικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν κα εφαρμόζονται από τα 

μνημόνια διευκολύνουν την καπιταλιστική αναδιάρθρωση   αποδιαρθρώνοντας την 

παραδοσιακή ελληνική εργατική τάξη με τη δημιουργία ενός  πολυπληθούς εφεδρικού 

εργατικού δυναμικού (μερική απασχόληση, προσωρινή απασχόληση, υποαπασχόληση) και την 

απαξίωση ενός άλλου αντίστοιχα μεγάλου εφεδρικού τμήματος που το ωθεί προς τον 

κοινωνικό αποκλεισμό.  Ωστόσο με τον τρόπο που κατανέμονται οι κοινωνικές δαπάνες στην 
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Ελλάδα των μνημονίων και με τις μεθόδους που εφαρμόζονται τα προγράμματα  κοινωνικής 

πολιτικής οι παραπάνω τάσεις δεν απαλύνονται αλλά ενισχύονται ακόμα περισσότερο.  

Πιο συγκεκριμένα τα μνημονιακά μέτρα στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής συρρίκνωσαν το 

επίπεδο παροχών προς τα μεσαία στρώματα και τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης αν 

και διατηρήθηκε η «συμμαχία» των μισθωτών πλήρους απασχόλησης με τους μικρομεσαίους 

στο ζήτημα της κοινωνικής ασφάλισης. Παρόλα αυτά, αποσάρθρωσαν πλήρως την εργατική 

τάξη σπρώχνοντας προς την ανεργία, την επισφάλεια και την κοινωνική στέρηση μεγάλα 

τμήματά της. Σ΄ αυτό το ήδη διαμορφωμένο πλαίσιο, η πρόκληση για την ριζοσπαστική 

αριστερά κατά τα επόμενα χρόνια είναι να αξιοποιήσει την κοινωνική πολιτική για να 

θεμελιώσει τη συμμαχία των επισφαλών εργαζομένων με την παραδοσιακή εργατική τάξη 

μετατοπίζοντας το κέντρο βάρους των παρεμβάσεών της από τη σχεδόν αποκλειστική 

πρόσδεση στο  ζήτημα των συντάξεων προς τη συνολική λειτουργία του ασφαλιστικού 

συστήματος ως μηχανισμού κοινωνικής προστασίας, με τέτοιο τρόπο ώστε αυτό να 

συμπεριλάβει οργανικά τις συνεχώς διευρυνόμενες μερίδες των επισφαλώς εργαζομένων και 

των ανέργων που γεννά  και πλέον γενικεύει ο παγκοσμιοποιημένος καπιταλισμός.  
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