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Νόμισμα και κοινωνική πολιτική: θεωρητικές αποσαφηνίσεις 
Στη διεθνή βιβλιογραφία διερευνάται συνήθως η σχέση της κοινωνικής πολιτικής και των 

επιπτώσεών της σε συνάρτηση με την εργασία, το εισόδημα και τις ανάγκες των ατόμων ή 

και με τα δημόσια οικονομικά αλλά όχι σε συνάρτηση με το νόμισμα και τη νομισματική 

πολιτική. Στο βαθμό που αυτό γίνεται, κυρίως από την Κεϋνσιανή θεωρία, η συσχέτιση 

είναι έμμεση και διαμεσολαβείται από την επίδραση της νομισματικής πολιτικής στα 

επίπεδα απασχόλησης. Αφού η κοινωνική πολιτική συναρτάται άμεσα με το επίπεδο 

απασχόλησης και ανεργίας των ατόμων θεωρείται ότι το νόμισμα και η νομισματική 

πολιτική που ακολουθείται επιδρά, διαμέσου της επίδρασης στη δυνατότητα του ατόμου 

να ικανοποιεί τις ανάγκες του και συνεπώς στην απαίτηση παρέμβασης της πολιτικής για 

την κάλυψη των ελλειμάτων σε ανάγκες που δεν μπορεί να καλύψει από μόνο του το άτομο 

ή και το νοικοκυριό μέσω του εισοδήματος που του αποφέρει η εργασία ή και άλλες πηγές 

άντλησης πόρων. Μία άλλη διαμεσολαβούμενη σχέση της κοινωνικής πολιτικής με το 

νόμισμα και τη νομισματική πολιτική είναι αυτή που συνδέεται με την επίδρασή της στον 

πληθωρισμό και ως εκ τούτου στην αγοραστική δύναμη των ατόμων και των νοικοκυριών 

και μία τρίτη αυτή που συνδέει το νόμισμα με τα δημόσια οικονομικά τις δαπάνες που 

πραγματοποιεί το κράτος για την κάλυψη των κοινωνικών αναγκώνκαι τη φορολογική 

πολιτική που εφαρμόζει.   

Σε αντίστιξη με την παραπάνω προσέγγιση, η μαρξιστική θεωρία συνδέει την κοινωνική 

πολιτική με την επίδρασή της στην αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης και τη διατήρηση 

του εφεδρικού βιομηχανικού στρατού κάτι που συναρτάται με την τάση πτώσης του 

ποσοστού κέρδους και την επιδίωξη των κατόχων κεφαλαίου να παρεμποδίζουν ή και να 

συγκρατήσουν αυτή την τάση μέσω της πίεσης στην άμεση και έμμεση αμοιβή της 

εργασίας(Gouch, 2008, Offe, 1984). Η κοινωνική πολιτική είναι μηχανισμός ικανοποίησης  
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αναγκών και εκπλήρωσης δικαιωμάτων μέσω οριζόντιας και κάθετης αναδιανομής των 

πόρων που διαθέτει μια κοινωνία. Στο βαθμό που αυτό δεν επιβάλλεται μέσω της πολιτικής 

και αφήνεται στην αγορά ένα μέρος της μετατρέπεται σε μηχανισμό κερδοφορίας και 

συσσώρευσης κεφαλαίου.  

Από αυτή την άποψη η χρηματικοποιημένη καπιταλιστική οικονομία στο πλαίσιο της 

παγκοσμιοποίησης, εντείνοντας όλο και περισσότερο στην άντληση κέρδους και υπεραξίας 

μέσω της κατοχής ιδιοκτησίας άυλου κεφαλαίου τείνει να συρρικνώνει την αμοιβή της 

εργασίας σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό απ΄ ότι το βιομηχανικό κεφάλαιο 

(Brenner,2006,Φούσκας & Δημουλάς,2015).Σ΄αυτές τις συνθήκες κερδοφορίας,το νόμισμα 

και η νομισματική πολιτική επιδρούν στον τρόπο με τον οποίο κατανέμεται η υπεραξία 

μέσω των διαφορετικών κοινωνικών συμβάσεων και θεσμών «αμοιβής του κεφαλαίου»  

(τόκοι, μερίσματα, ενοίκια, διαμόρφωση τιμών στα προϊόντα μαζικής κατανάλωσης) 

ασκώντας πιέσεις για τη γενική συρρίκνωση της αμοιβής της εργασίας των εθνικών 

οικονομιών, προκειμένου να διατηρούν τα επίπεδα κερδοφορίας τους με την αέναη 

κυκλοφορία τους στις διεθνείς χρηματαγορές.  

Το νόμισμα και ηνομισματική πολιτική επιδρώντας στην κατανομή των κερδών μεταξύ των 

διαφορετικών μερίδων των κατόχων κεφαλαίου, επιδρά ως ένα βαθμό στη διακύμανση των 

διαφορών που παρατηρούνται στο επίπεδο διαβίωσης των εργαζομένων από χώρα σε 

χώρα ή και από περιοχή σε περιοχή στο άμεσο ή και μεσοπρόθεσμο διάστημα αλλά δεν 

ανατρέπουν τη γενικότερη τάση για συρρίκνωση της αμοιβής της εργατικής δύναμης ως 

απόρροια της τάσης πτώσης του ποσοστού κέρδους. Μπορεί δηλαδή ο Γερμανός εργάτης 

να έχει υψηλότερη αγοραστική δύναμη από τον Έλληνα ή τον Πορτογάλο εργάτη χάρη στη 

δυνατότητα της Γερμανικής Οικονομίας να δημιουργεί πλεονάσματα που αντλεί από την 

ευρωπαϊκή περιφέρεια και κυρίως το νότο της Ευρωζώνης χάρη στο σκληρό ευρώ αλλά 

ταυτόχρονα και οι μεν και οι δε βρίσκονται κάτω από ένα καθεστώς παρατεταμένης 

λιτότητας και μείωσης των εισοδημάτων τους ενώ οι δυνατότητες που έχουν για την 

ικανοποίηση των βασικών τους ανάγκες περιορίζονται όλο και περισσότεροεξαιτίας της 

τάσης πτώσης του ποσοστού κέρδους και της μετατροπής των προηγμένων βιομηχανικών 

κοινωνιών του καπιταλισμού σε οικονομίες άυλων χρηματιστικών προϊόντων και 

δημιουργούς εικονικών αναγκών και προϊόντων. 

Από αυτή την άποψη η αρχιτεκτονική του ευρώ δεν είναι ένα συγκυριακό αποτέλεσμα των 

νεοφιλελεύθερων αντιλήψεων για την παγκοσμιοποίηση και την ευρωπαϊκή ενοποίηση με 

οδηγό τη νομισματική ένωση αλλά μία στρατηγική επιλογή του ευρωπαϊκού κεφαλαίου να 
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δημιουργεί νέες αγορές άντλησης κερδών στον ίδιο των ευρωπαϊκό χώρο πέρα από τις 

ευκαιρίες που ήδη διαθέτει στις αγορές της Ασίας και του Παγκόσμιου Νότου. Αυτό επειδή 

όντας πλέον άυλο-χρηματιστικό κεφάλαιο, η δυνατότητά του να αντλεί υπεραξία και 

κέρδος, προϋποθέτει τη διατήρηση της ικανότητάς του να επιβάλει το σεβασμό των 

θεσμών που επιτρέπουν την κυριαρχία και την επέκτασή του( τίτλοι ιδιοκτησίας, πατέντες, 

πνευματικά δικαιώματα) και συνεπώς εκείνη την πολιτική εξουσία που διασφαλίζει τις 

παραπάνω προϋποθέσεις. Προς τούτο θα πρέπει να διαθέτει την αναγκαία χωρική και 

πολιτική βάση στήριξής του και γι΄αυτό το σκοπό δεν μπορεί να εγκαταλείψει πλήρως τον 

τόπο προέλευσής του. Κοντολογίς, το κεφάλαιο έχει και διατηρεί πάντα μία «πατρίδα» 

μόνο που αυτή δεν είναι αιώνια ούτε ταυτίζεται με την εθνική καταγωγή των κατόχων 

τουαλλά μετατοπίζεται εκεί που κάθε φορά διασφαλίζεται με καλύτερους όρους η 

κερδοφορία του (Arrighi, G. 2010). Για την υποστήριξη αυτής της ανάγκης αναπτύσσει 

εναλλακτικές στρατηγικές αύξησης της εγχώριας κερδοφορίας και συγκράτησης της τάσης 

πτώσης του ποσοστού κέρδους στον ίδιο τον τόπο προελευσής του, με τη δημιουργία νέων 

αγορών δηλαδή δια της «αποστέρησης» όπως πολύ καλά περιέγραψε ο Ντέιβιντ 

Χάρβει(Χάρβει, 2011). 

Η μέθοδος κερδοφορίας του κεφαλαίου επιδρά στον τρόπο που διαχειρίζεται την εργατική 

δύναμη και τις παραχωρήσεις που κάνει για την αναπαραγωγή της. Όταν το κέρδος 

επιτυγχάνεται μέσω της κερδοσκοπίας στις συναλλαγματικές ισοτιμίες ή τις 

χρηματοπιστωτικές συναλλαγές όπως συμβαίνει με τις κεφαλαιαγορές,το κεφάλαιο 

ενδιαφέρεται μόνο για την ικανοποίηση των βασικών αναγκών και την αναπαραγωγή ενός 

στενού πυρήνα στελεχών του χρηματιστικού τομέα και αδιαφορεί για τη μεγάλη μάζα των 

εργαζομένων. Όταν αντίθετα η κερδοφορία του απορρέει από τη μεταποιητική 

δραστηριότητα, η ικανότητα αναπαραγωγής των τεχνιτών και των απλών εργατών 

προϋποθέτει ένα άλλο είδος κοινωνικής πολιτικής την οποία σε μεγάλο βαθμό γνωρίσαμε 

κατά τη «χρυσή εποχή του κράτους ευημερίας» (1950-1973).  Αν, πάλι, η κερδοφορία 

περιστρέφεται γύρω από δραστηριότητες φτηνών τουριστικών υπηρεσιών μαζικού 

χαρακτήρα, το ποσοστό κέρδους αυξάνει με την απασχόληση φτηνού, ευέλικτού και 

ανασφάλιστου προσωπικού που είναι εύκολα ανακυκλώσιμο και συνεπώς δεν απαιτούνται 

υψηλές δαπάνες για την αναπαραγωγή της εργασιακής του ικανότητας σε αντίθεση με ότι 

θα συνέβαινε εάν    ο τουρισμός ήταν επικεντρωμένος σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που 

θα απαιτούσαν υψηλά ειδικευμένους εργαζόμενους και συνεπώς οι απαιτήσεις 

αναπαραγωγής της εργασιακής τους ικανότητας θα ήταν διαφορετικές. Όταν, τέλος, το 

κέρδος απορρέει μέσω δανεισμού, ο δανειστής ενδιαφέρεται για τη δυνατότητα του 
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δανειζόμενου να εξοφλεί  τις δόσεις των δανείων χωρίς όμως να τα αποπληρώνει πλήρως 

διότι τότε δεν υφίσταται η πηγή της κερδοφορίας του. Γι΄ αυτό το λόγο  εξαντλεί στο 

ελάχιστο δυνατό επίπεδο την αναπαραγωγική ικανότητα του δανειζόμενου διότι έτσι 

αυξάνει την κερδοφορία του και διαιωνίζει την εκμετάλλευση ενώ το «σκληρό νόμισμα» 

στο οποίο πραγματοποιήθηκε ο δανεισμός διασφαλίζει τη διατήρηση των ποσοστών 

κέρδους στα επίπεδα που αυτό «συμφωνήθηκε» κατά τη σύναψη των όρων δανεισμού. 

Παρατηρούμε δηλαδή ότι οι διαφορετικές μερίδες του κεφαλαίου δεν ταυτίζονται ως προς 

τους όρους αναπαραγωγής της εργασιακής ικανότητας των εργαζομένων και συνεπώς δεν 

αντιμετωπίζουν με ενιαίο τρόπο την κοινωνική πολιτική αλλά ενίοτε εμφανίζουν αντιθέσεις 

και συγκρούσεις. Για παράδειγμα οι μικροεπιχειρηματίες και αγρότες διασφαλίζουν 

καλύτερα την αναπαραγωγή της εργασιακής ικανότητας του προσωπικού τους μέσω 

δημόσιων προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής παρά  μέσω ασφαλιστικών εισφορών 

εξαιτίας της ασυνέχειας και των διακυμάνσεων που υφίσταται στο ρυθμό αμοιβής τουςενώ 

τα τμήματα του μονοπωλιακού μεταποιητικού κεφαλαίου υψηλής προστιθέμενης αξίας και 

κερδοφορίας επιτυγχάνουν αυτό το σκοπό πολύ αποδοτικότερα μέσω της κλαδικής ή/και 

επαγγελματικής κοινωνικής ασφάλισης.   Σ΄ αυτό το πλαίσιο ορισμένες μερίδες του 

κεφαλαίου που η μέθοδος κερδοφορίας τους προϋποθέτει την παρουσία αγορών 

κοινωνικών υπηρεσιών (υγεία, εκπαίδευση, κατοικία, διατροφή) συγκρούονται με εκείνες 

τις μερίδες του κεφαλαίου που η κερδοφορία τους διασφαλίζεται καλύτερα μέσω 

δημόσιων κοινωνικών υπηρεσιών.    

Οι παραπάνω διαφορές και αντιθέσεις επιλύονται και διευθετούνται ανάλογα με το 

συσχετισμό των δυνάμεων και τη δυνατότητα των διαφορετικών μερίδων του κεφαλαίου 

να επηρεάσουν την κρατική πολιτική και να επιβάλουν εκείνους τους κανόνες που 

διασφαλίζουν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα δικά τους ιδιαίτερα συμφέροντα. 

Συνεπώς η κρατική κοινωνική πολιτική είναι εκείνη η πολιτική που διασφαλίζει την 

αναπαραγωγή της εργασιακής ικανότητας ως αναγκαίας συνθήκης για την κερδοφορία του 

κεφαλαίου στο γενικό(εθνικό ή ευρωπαϊκό) επίπεδο επιτρέποντας ταυτόχρονα εκείνες τις 

διαφοροποιήσεις και προσαρμογές που δεν διαρρηγνύουν την συνύπαρξή τους στο πλαίσιο 

του ίδιου κοινωνικού σχηματισμού.  Καθοριστικό ρόλο σ΄αυτή τη σύνθεση έχει η κυρίαρχη 

μερίδα του κεφαλαίου που επιβάλει την κατεύθυνση των αλλαγών που συντελούνται στην 

οικονομία και την κοινωνική πολιτική.  

Η επικράτηση  του χρηματιστικού κεφαλαίου στην Ευρώπη και η κομπραδόρικη ηγεμονία 

του στη νεότερη Ελλάδα έχουν ως βασική μέθοδο κερδοφορίας τους το δανεισμό. Επειδή 
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τα ποσοστά κέρδους τους διασφαλίζονται μέσω της ταυτόχρονης μεταφοράς της 

μεταποιητικής δραστηριότητας στην Ασία και τον Παγκόσμιο Νότο και τον έλεγχο των 

μηχανισμών άντλησης υπεραξίας των δανειζόμενων (είτε αυτοί είναι επιχειρήσεις είτε 

κράτη), ο έλεγχος του νομίσματος και της νομισματικής πολιτικής και της κατανομής των 

δημόσιων πόρων μέσω του ελέγχου των δημόσιων οικονομικών έρχεται σε αντίθεση με τις 

ανάγκες αναπαραγωγής των πλατιών λαϊκών στρωμάτων και των εγχώριων 

μικροπαραγωγών και αυτοαπασχολούμενων με την υποστήριξη των δημόσιων παροχών    

καθώς και τμήματα του εθνικού μεταποιητικού κεφαλαίου τα οποία στηρίζουν την 

αναπαραγωγή της εργασιακής ικανότητας των εργαζομένων στην ανταποδοτική ασφάλιση.  

Οι «δανειστές»διασφαλίζουν την έντοκη επιστροφή του κεφαλαίου που δάνεισαν με τη 

μείωση των κρατικών ελλειμμάτων και την απρόσκοπτη καταβολή των δόσεων και την 

ταυτόχρονη μετατροπή δημόσιων αγαθών (π.χ. μεταφορές), υπηρεσιών (υγεία, 

εκπαίδευση, φροντίδα) και παροχών (συντάξεις) σε ιδιωτικό κεφάλαιο μέσω 

ιδιωτικοποιήσεων και τη δημιουργία αντίστοιχων αγορών. Σ’αυτή τη στρατηγική 

κερδοφορίας η δημόσια κοινωνική πολιτική περιορίζεται, εκ των πραγμάτων, σε παροχές 

υπολειμματικού χαρακτήρα προς τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες(μακροχρόνια άνεργοι, 

μετανάστες, φτωχοί, επισφαλώς εργαζόμενοι), συρρικνώνεται σε χαμηλά επίπεδα 

ανταποδοτικών παροχών για τους εργαζόμενους στην πρωτεύουσα αγορά εργασίας και 

αγοράζεται στην ιδιωτική αγορά κοινωνικών υπηρεσιών για   τα μεσαία στρώματα και τους 

αυτοαπασχολούμενους που «τα καταφέρνουν». 

Εδώ ακριβώς έρχεται η θεμελιωθεί η αρχιτεκτονική του σκληρού ευρώ. Η ιδιαιτερότητα του 

ευρώ βρίσκεται στο ότι δεν λειτουργεί ως ένα συνηθισμένο νόμισμα αλλά η ύπαρξή του, 

όπως αυτή συμφωνήθηκε στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξηςσυναρτάται άμεσα με 

το επίπεδο των δημοσίων ελλειμάτων και δημόσιου χρέους ως ποσοστά του ΑΕΠ (μέχρι 3% 

και 60% αντίστοιχα) και συνεπώς με τις συρρικνωμένες κοινωνικές δαπάνες για όλα τα 

κράτη της Ευρωζώνης και πολύ περισσότερο για τις χώρες συνοχής  (Ελλάδα, Ισπανία, 

Πορτογαλία, Ιρλανδία) ή PIGS, των οποίων τα ελλείματα μεγεθύνονται εξαιτίας της δομής 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα στη Συνθήκη της Λισσαβόνας(άρθρο3) η 

Ευρωπαϊκή Ένωση ορίστηκε ως μία «άκρως ανταγωνιστική  κοινωνική οικονομία της 

αγοράς» όπου το «σκληρό ευρώ» μέσω των κανόνων ανταγωνισμού και ενδοκοινοτικού 

εμπορίου που επιβάλλουν οι κανόνες «ακραίας» ανταγωνιστικότητας μετατρέπει τα 

ελλείμματα των PIGSσε Γερμανικά πλεονάσματα. 
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Η Νομισματική Ένωση  του «σκληρού ευρώ», επιβάλλοντας περιορισμένα ελλείματα 

δημιουργεί νέες αγορές αποσπώντας από το κράτος τομείς της κοινωνικής αναπαραγωγής 

που μετατρέπονται σε τομείς κερδοφορίας. Κατ’ αυτό τον τρόπο αναδιευθετεί τις 

κοινωνικές παροχές του κράτους και αναδιατάσσει τις κοινωνικές δαπάνες.Αντίθετα ένα 

«αδύναμο» ευρώ και η «ποσοτική χαλάρωση» με αύξηση της ρευστότητας, περιορίζει την 

κερδοφορία του χρηματιστικού κεφαλαίου και επιτρέπει σε παραγωγικές και μεταποιητικές 

επιχειρηματικές δραστηριότητες να διατηρήσουν ή και να αυξήσουν την κερδοφορία τους 

ενισχύοντας ταυτόχρονα την αναπαραγωγή της εργασιακής ικανότητας των εργαζομένων 

τους μέσω της δημόσιας κοινωνικής πολιτικής, είτε αυτή έχει το χαρακτήρα ανταποδοτικής 

κοινωνικής ασφάλισης είτε δημόσιων υπηρεσιών και παροχών που χρηματοδοτούνται από 

τον κρατικό προϋπολογισμό χάρη στα υψηλότερα δημοσιονομικά ελλείμματα. Οι όποιες 

προτάσεις έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς για την αύξηση της ρευστότητας μέσω της 

έκδοσης ευρωομολόγων ή και της «ποσοτικής χαλάρωσης» στοχεύουν κυρίως στην τόνωση 

της επιχειρηματικής δραστηριότητας και στην ενδεχόμενη επίπτωσή της στην αύξηση της 

απασχόλησης έστω κι αν αυτή αναφέρεται σε επισφαλείς θέσεις εργασίας και χαμηλά 

εισοδήματα.     

Στο πλαίσιο της Νομισματικής Ένωσης η κοινωνική πολιτική στο εθνικό επίπεδο συναρτάται 

άμεσα με τη δυνατότητα των φορέων αναδιανομής (κράτος και κοινωνικοί φορείς) να 

επιβάλουν ρυθμίσεις και να δαπανούν πόρους.Οι ρυθμίσεις συνδέονται με τη κατανομή 

αρμοδιοτήτων και οιδαπάνες με τη δυνατότητα απόκτησης (φόροι, δασμοί, εισφορές-

τέλη),ελέγχου (κανονιστικό πλαίσιο, διοικητική ικανότητα) καικατανομής των πόρων 

(πολιτικός συσχετισμός) οι οποίοι έχουν υπερκαθοριστεί από τους ευρωπαϊκούς κανόνες 

για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την αρχιτεκτονική του ενιαίου νομίσματος. 

Προκειμένου να προσδιοριστεί ο αντικτυπος του ευρώ στην κοινωνική πολιτικής της 

Ελλάδας, είναι απαραίτητο να αποσαφηνιστεί η επίδραση των παραγόντων που 

διαμορφώνουν την άσκησή της κι εάν και σε τι βαθμό επιδρά σε αυτούς το νόμισμα και η 

πολιτική που συνδέεται με την κυκλοφορία του.  

Ελλάδα, ευρώ και κοινωνική πολιτική 
Όπως σε κάθε κοινωνικό σχηματισμό έτσι και στην Ελλάδα, τα βασικά χαρακτηριστικά της 

κοινωνικής πολιτικής διαμορφώνονται από το διττό της χαρακτήρα ως πολιτική πρόνοιας 

που χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό ή ως πολιτική που είναι ενταγμένη 

στην ασφάλιση και χρηματοδοτείται από τις εισφορές. Όταν η κοινωνικές παροχές 

καθορίζονται από τον μηχανισμό της ασφάλισης τότε το ύψος και οι προϋποθέσεις 

εξαρτώνται από το εργασιακό καθεστώς που επικρατεί δηλαδή εάν είναι υψηλά ή όχι τα 
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επίπεδα της πλήρους απασχόλησης με κοινωνική ασφάλιση. Εξαρτάται, δηλαδή από το 

οικονομικό και παραγωγικό πρότυπο που επικρατεί και τη σχέση που αυτό έχει με την 

απασχόληση.  

Στην Ελλάδα, τα ποσοστά πλήρους και επίσημης απασχόλησης είναι ιδιαίτερα χαμηλά και 

παρατηρούνται κυρίως στο δημόσιο και τις μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις που συγκροτούν 

την αποκαλούμενη και ως «πρωτεύουσα» αγορά εργασίας.Μεγάλο ποσοστό των 

εργαζομένων απασχολείται σε επισφαλείς και ανασφάλιστες θέσεις εργασίας σε πολύ 

μικρές επιχειρήσεις του εμπορίου, των υπηρεσιών τουρισμού και επισιτισμού και της 

υπεργολαβικής μεταποίησης, με συνέπεια να μην έχει παρά μόνο περιστασιακά και σε 

πολύ περιορισμένο βαθμό, πρόσβαση στις παροχές του συστήματος της κοινωνικής 

ασφάλισης, συγκροτώντας τη «δευτερεύουσα» αγορά εργασίας.  

Αυτά τα χαρακτηριστικά υπήρχαν πριν την υιοθέτηση του ευρώ κι εξακολουθούν να 

υπάρχουν και σήμερα. Τα υψηλά επίπεδα αδήλωτης εργασίας, αυτοαπασχόλησης και 

περιστασιακής ή εποχιακής απασχόλησης στερούν από μεγάλα τμήματα των εργαζομένων 

και των μελών της οικογενείας τους από την πρόσβαση σε   κοινωνικά αγαθά που 

συνδέονται με την κοινωνική ασφάλιση. Γι΄αυτή την κατηγορία του πληθυσμού οι 

κοινωνικές παροχές και υπηρεσίες που χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό  

και παρέχονται στη βάση εισοδηματικών και άλλων κριτηρίων είναι κρίσιμης σημασίας για 

την ικανοποίησης των στοιχειωδών αναγκών τους. 

Μία κατηγορία κοινωνικών αγαθών ιδιαίτερης σημασίας για τους επισφαλώς εργαζομένους  

είναι αυτά που παρέχονται στο πρότυπο  των δημόσιων παροχών καθολικού χαρακτήρα και 

απευθύνονται σε όλους ενιαία, ως δημόσιες υπηρεσίες (εκπαίδευση, υπηρεσίες υγείας 

κλπ) ενώ η πρόσβαση σε αυτές δεν εξαρτάται, ούτε από το εισόδημα ούτε από την 

ασφαλιστική ικανότητα του ωφελούμενου. Άλλα μέσα κοινωνικής πολιτικής  όπως είναι οι 

παρεμβάσεις ρυθμιστικού χαρακτήρα που διασφαλίζουν την ικανότητα αναπαραγωγής της 

κοινωνικής θέσης διαφόρων κοινωνικών ομάδων(π.χ. επαγγελματικά δικαιώματα, 

προδιαγραφές άσκησης παραγωγικών δραστηριοτήτων) έχουν ιδιαίτερη σημασία για την 

κοινωνική προστασία ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και μικροεπιχειρηματιών και 

διασφαλίζουν την ικανότητα αναπαραγωγής τους χάρη στα κατοχυρωμένα κοινωνικά 

δικαιώματα. 

Το οικονομικό και παραγωγικό πρότυπο που επικρατεί στην ελληνική κοινωνία στηρίζεται 

κατά βάση στο δανεισμό και τις εισαγωγές παραγωγικών και καταναλωτικών αγαθών που 

προκαλούν ένα φαύλο κύκλο εμπορικών και δημοσιονομικών ελλειμάτων και οδηγούν σε 
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διαρκή εξάρτηση από τα διεθνή χρηματιστικά κέντρα. Το δημόσιο διακατέχεται ακόμα και 

σήμερα από πρακτικές ευνοιοκρατίας, ακραίας γραφειοκρατίας και 

αναποτελεσματικότητας και ο ιδιωτικός τομέας στηρίζεται κατά κανόνα στη δημόσια 

κατανάλωση και τα εισοδήματα των δημοσίων υπαλλήλων και των συνταξιούχων. Οι 

παραγωγικές και μεταποιητικές δραστηριότητες του πρωτογενή και του δευτερογενή τομέα 

συρρικνώθηκαν σε σημαντικό βαθμό μετά το 1990 και διευρύνθηκε ο τριτογενής τομέας 

όπου επικρατούν οι εμπορικές δραστηριότητες, ο τουρισμός χαμηλής προστιθέμενης αξίας 

και  τουλάχιστον μέχρι το 2010 οι κατασκευές κατοικιών και κτιρίων για εμπορική 

εκμετάλλευση.  

Αυτό το οικονομικό πρότυπο γιγαντώθηκε κατά την χρηματιστηριακή φούσκα της δεκαετίας 

του 1990 και μετά την υιοθέτηση του ευρώ συνέχισε να αναπαράγεται με όχημα τους 

Ολυμπιακούς αγώνες και στη συνέχεια με τον προσανατολισμό των χρηματοδοτήσεων των 

ευρωπαϊκών διαθρωτικών ταμείων και το δημόσιο εξωτερικό 

δανεισμό(Φο΄΄υσκας&Δημουλάς, 2015). Έτσι σε όλη τη δεκαετία του 2000 το χάσμα μεταξύ 

εισαγωγών και εξαγωγών και το έλλειμα τρεχουσών συναλλαγών διευρύνθηκε, η ανεργία 

παγιώθηκε σε επίπεδα γύρω ή και πάνω από 10% και η ευέλικτη ή και αδήλωτη 

απασχόληση ενισχύθηκε υποσκάπτοντας το μοντέλο κοινωνικής προστασίας που στηρίζεται 

στις ασφαλιστικές εισφορές.  

Ταυτόχρονα οι πιέσεις που ασκήθηκαν στις μικρές και οικογενειακές επιχειρήσεις με το 

άνοιγμα των αγορών και την έξαρση του ανταγωνισμού που επιβλήθηκαν στη βάση του 

τετράπτυχου: ανταγωνιστικότητα-απασχολησιμότητα-προσαρμοστικότητα-δια βίου 

μάθηση, είχαν ως αποτέλεσμα την διεύρυνση της φοροδιαφυγής, της φοροκλοπής και της 

εισφοροδιαφυγής ως στρατηγική επιβίωσης και συσσώρευσης κεφαλαίου από τους 

μικρομεσαίους επιχειρηματίες με συνέπεια την περαιτέρω υποβάθμιση των δημόσιων 

οικονομικών υποσκάπτοντας τις ήδη περιορισμένες δυνατότητες του κοινωνικού κράτους 

να χρηματοδοτεί τις συντάξεις και τις κοινωνικές παροχές. 

Μπροστά σ΄αυτά τα πολιτικά και κοινωνικά διλλήματα οι διαδοχικές ελληνικές κυβερνήσεις 

εγκλωβισμένες εντός των στενών ορίων που ορίζουν οι συνθήκες της Ε.Ε. και τα κριτήρια 

του ενιαίου νομίσματος αναγκάζονται να υιοθετήσουν μέτρα περικοπής των κοινωνικών 

δαπανών σε μία περίοδο που θα έπρεπε να αυξάνονται προκειμένου να περιοριστούν οι 

αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης και να μειωθεί σύντομα η ανεργία όπως μας διδάσκουν τα 

οικονομικά της ενεργούς ζήτησης και διακηρύσσουν οι νέο-κεϋνσιανοί οικονομολόγοι.   
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Το υφιστάμενο παραγωγικό πρότυπο της Νομισματικής Ένωσης και σ΄ αυτό το πλαίσιο και 

της Ελλάδας, οδηγεί εκ των πραγμάτων στην ακραία ευελικτοποίηση της αγοράς εργασίας 

(συμβόλαια μηδενικού χρόνου εργασίας, oneeurojobs) και την υποβάθμιση των 

εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων και ως εκ τούτου στον περιορισμό των 

δυνατοτήτων καταβολής και είσπραξης εισφορών του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης 

και την περαιτέρω συρρίκνωση των συντάξεων, των παροχών υγείας και των επιδομάτων 

ανεργίας. Παράλληλα, για να παραμείνουν σε διαχειρίσιμα επίπεδα οι κοινωνικές 

αντιδράσεις που προκαλεί η διεύρυνση των ανισοτήτων και της ανέχειας αποτελεί, κατά 

κάποιο τρόπο, μονόδρομο, εντός του σκληρού ευρώ, η υιοθέτηση μέτρων υπολειμματικού 

χαρακτήρα όπως είναι τα οικογενειακά επιδόματα, οι κάρτες σίτισης, το ελάχιστο εισόδημα 

κοινωνικής αλληλεγγύης και η κατώτερη γενική σύνταξη στα οποία σταδιακά θα 

εντάσσονται όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι, άνεργοι και αυτοαπασχολούμενοι αφού 

δεν θα διαθέτουν πλήρη ασφαλιστική ικανότητα εξαιτίας των μηδενικών δημοσιονομικών 

ελλειμμάτων και των ευέλικτων και επισφαλών θέσεων εργασίας. Ταυτόχρονα, για να 

αναπαράγεται η εργασιακή ικανότητα των ανέργων και των επισφαλώς εργαζομένων, θα 

συνεχίσει να αυξάνει ο αριθμός αυτών που εντάσσονται σε θέσεις επιδοτούμενης 

προσωρινής απασχόλησης(προγράμματα πρακτικής άσκησης και απόκτησης εργασιακής 

εμπειρίας, απασχόληση κοινωφελούς χαρακτήρα,workfareκ.α)  όπου τα εργασιακά και 

κοινωνικά δικαιώματα είναι περιορισμένα.   

Η προοπτική της ποσοτικής χαλάρωσης μέσω ευρωομολόγου ή και το «ευέλικτο» ευρώ που 

επιτρέπει εντός ορισμένων ορίων τις διακυμάνσεις  στην ισοτιμία,(στην ουσία είναι 

διαφορετική εκδοχή εθνικού νομίσματος)  δεν θα ανατρέψει την τάση για:α)επικράτηση 

κοινωνικών παροχών υπολειμματικού χαρακτήρα για τις ευάλωτες ομάδες εργαζομένων, 

β)συρρικνωμένης κοινωνικής προστασίας και επιδομάτων για τους εργαζόμενους πλήρους 

απασχόλησης και γ)ιδιωτικών παροχών κεφαλαιακού χαρακτήρα για τα μεσαία και 

ανώτερα επαγγελματικά στρώματα καθώς δεν οδηγεί σε ριζική αλλαγή του επικρατούντος 

παραγωγικού προτύπου αλλά στην επιβράδυνση των ρυθμών επιβολής παρατεταμένης 

λιτότητας και ιδιωτικοποίησης των κοινωνικών παροχών. 

Η άποψη που διατύπωσε πρόσφατα ο Stiglitz (Stiglitz,2016)ότι το ευέλικτο ευρώ θα 

επιτρέψει την τόνωση της απασχόλησης και την ανάκαμψη, πέρα από το ότι στην ουσία 

πρόκειται για μία πρόταση εθνικών νομισμάτων με αναφορά σε κοινή βάση καθορισμού 

των ισοτιμιών (ευρώ) στηρίζεται στην υπόθεση της αυτοδέσμευσης του ευρωπαϊκού βορά 

(βλπ Γερμανία) για συγκράτηση των πλεονασμάτων κάτι που δεν ανατρέπει την κυριαρχία 

του χρηματιστικού κεφαλαίου και συνεπώς δεν ωθεί προς την ενίσχυση των παραγωγικών 
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και μεταποιητικών δραστηριοτήτων της ευρωπαϊκής οικονομίας. Αντίθετα συνοδεύεται από 

την πρόταση για επιτάχυνση της κινητικότητας και τη διευκόλυνση της ενιαίας ευρωπαϊκής 

αγοράς εργασίας όπου τα συστήματα της κοινωνικής ασφάλισης είναι πολύ ετερόκλητα και 

διαφορετικά και η μόνη κοινή βάση για την κοινωνική πολιτική και την κοινωνική 

προστασία στο άμεσο και μεσοπρόθεσμο διάστημα επιδιώκεται να θεμελιωθεί στην 

ευελiσφάλεια (frexicurity)με ένα συνδυασμό ενεργητικών πολιτικών, κοινωνικών παροχών 

υπολειμματικού χαρακτήρα όπως είναι ο ελάχιστος γενικός βασικός μισθός και το ελάχιστο 

εισόδημα κοινωνικής αλληλεγγύης και παροχών κεφαλαιακού τύπου μέσω της ιδιωτικής 

ασφάλισης.  

Εναλλακτικά η υιοθέτηση εθνικού νομίσματος από μία ή περισσότερες χώρες,χωρίς τη 

διατήρηση σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών με το ευρώ, ενδέχεται να γίνει είτε με 

παραμονή στην ΕΕ είτε με ταυτόχρονη έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.Τις επιπτώσεις 

αυτών των δύο περιπτώσεων θα εξετάσουμε στη συνέχεια, υποθέτοντας ότι καμία από τις 

δύο επιλογές δεν α προκαλέσει γεωπολιτικές αναταράξεις ή και αναταραχές όπως αυτές 

που συνέβησαν κατά  το 2010-2012 με την αραβική άνοιξη ή και τη διάλυση της 

Γιουγκοσλαβίας στη δεκαετία του 1990.  

Εθνικό νόμισμα, παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κοινωνική πολιτική 
Η έξοδος από το ευρώ και η υιοθέτηση εθνικού νομίσματος θα αποδεσμεύσει τη χώρα από 

την υποχρέωση διατήρησης χαμηλών δημοσιονομικών ελλειμμάτων κι έτσι θα δοθεί η 

δυνατότητα για άμεση  χρηματοδοτική ενίσχυση της κοινωνικής ασφάλισης και των 

δημόσιων κοινωνικών υπηρεσιών (υγεία, εκπαίδευση, πρόνοια)από το κράτος, μέσω 

δανεισμού. Ωστόσο, η  επιλογή του εθνικού νομίσματος δεν διασφαλίζει αυτομάτως 

τημεσοπρόθεσμη και  μακροπρόθεσμη βιωσιμότητας του συνταξιοδοτικού και 

ασφαλιστικού συστήματος καθώς δεν είναι επαρκής συνθήκη για την αύξηση της πλήρους 

απασχόλησης και της επίσημης εργασίας, ούτε επηρεάζει τη δυνατότητα μείωσης της 

φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής. 

Η ενδεχόμενη υποτίμηση του εθνικού νομίσματος για να ενισχυθούν οι εξαγωγές θα 

επιβαρύνει την αγοραστική δύναμη μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού εφόσον οδηγήσει 

σε αύξηση των τιμών των εισαγόμενων  προϊόντων από τις χώρες της ευρωζώνης που 

αντιστοιχούν περίπου στο 60% των συνολικών εισαγωγών της ελληνικής οικονομίας.  Εδώ 

περιλαμβάνονται πολλά κοινωνικά αγαθά (π.χ. φάρμακα, κτηνοτροφικά προϊόντα, πρώτες 

ύλες και ενδιάμεσα προϊόντα για κρίσιμες μεταποιητικές δραστηριότητες της ελληνικής 

οικονομίας, ανταλλακτικά μηχανημάτων και υγειονομικό υλικό, προϊόντα πληροφορικής) 
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και συνεπώς είναι ενδεχόμενο να επιβαρυνθεί  το συνολικό επίπεδο ευημερίας  αυτών που 

διαθέτουν χαμηλότερο εισόδημα διευρύνοντας, ακόμα περισσότερο, τις αρνητικές 

επιπτώσεις των υφιστάμενων κοινωνικών ανισοτήτων. Το εθνικό νόμισμα εντός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αναιρεί το σύνολο των υποχρεώσεων και κανόνων που απορρέουν 

από τις Συνθήκες, τους Κανονισμούς και της Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες 

συγκροτούν μία ευέλικτη και επισφαλή ευρωπαϊκή αγορά εργασίας όπου τα μέτρα 

κοινωνικής πολιτικής κινούνται γύρω από το πρότυπο της ενεργοποίησης και 

ευελισφάλειας. Πιο συγκεκριμένα:  

• Θα εξακολουθήσει να εντείνεται η τάση ενίσχυσης των ιδιωτικοποιήσεων και της 

οιονεί αγοράς κοινωνικών υπηρεσιών και δημόσιων αγαθών. 

• Το κέντρο βάρους της κοινωνικής πολιτικής θα συνεχίσει να μετατοπίζεται από τις 

δημόσιες δαπάνες και τις καθολικές δημόσιες κοινωνικές υπηρεσίες προς το 

ελάχιστο δίκτυ ασφάλειας (ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, προνοιακές παροχές σε 

είδος (κάρτα σίτισης, επιδόματα ενοικίου οικογενειακά επιδόματα), την 

αιρεσιμότητα των παροχών (ανάλογα με το εισόδημα, την περιουσία και την 

εργασιακή κατάσταση) και τα επιλεκτικά κοινωνικά δικαιώματα 

• Θα εξακολουθήσουν οι περιορισμοί των δυνατοτήτων χρηματοδότησης των 

κοινωνικών παροχών μέσω τελών και δασμών ή ειδικών φόρων (π.χ. φόροι υπέρ 

τρίτων)  που αποτελούσε και ως ένα βαθμό εξακολουθεί μέχρι σήμερα(παρά τις 

καταργήσεις που επέβαλλαν τα μνημόνια) να συνιστά το βασικό μέσο 

χρηματοδότησης κοινωνικών παροχών προς μεγάλες επαγγελματικές ομάδες. 

• Θα συνεχίζουν οι ρυθμιστικές παρεμβάσεις που επιβάλουν οι οδηγίες περί μη-

διακρίσεων και η επιδοτήσεις των διαρθρωτικών ταμείων θα διατηρήσουν την 

υφιστάμενη επίδρασή τους στην υιοθέτηση και την εφαρμογή μέτρων 

ενεργοποίησης των ανέργων, των αναπήρων και των φτωχών και αποκλεισμένων 

και  θα γενικευτούν οι πολιτικές του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και  της 

κατώτερης εθνικής σύνταξης ως μέτρα κοινωνικής πρόνοιας. 

• Τέλος, δεν θα επηρεαστεί η πολιτική και τα μέτρα για τους μετανάστες και τους 

πρόσφυγες. 

Χωρίς αλλαγή του παραγωγικού προτύπου δεν διασφαλίζεται η μεσο-μακροπρόθεσμη 

δυνατότητα κρατικής ενίσχυσης των κοινωνικών παροχών και υπηρεσιών κάτι που 

προϋποθέτει πρόσβαση με άλλους όρους στους απαραίτητους πόρους ανάπτυξης και 
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αλλαγή του μοντέλου οικονομικής μεγέθυνσης που  στο πλαίσιο της ευρωζώνης 

προσανατολίζει τον ελληνικό κοινωνικό σχηματισμό προς τον τουρισμό, την αιολική και 

ηλιακή ενέργεια και τις υπηρεσίες χαμηλής προστιθέμενης αξίας στο πλαίσιο των κανόνων 

και θεσμών ακραίας ανταγωνιστικότητας που επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις 

Καταστατικές της Συνθήκες. 

 

Εθνικό Νόμισμα,αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κοινωνική 

πολιτική 
Η επιλογή του Εθνικού Νομίσματος με ταυτόχρονη έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα 

προσδώσει μεγαλύτερα περιθώρια επιλογών στην Εθνική κυβέρνηση αναφορικά με τις 

διακυμάνσεις του νομίσματος και την εφαρμογή ενός αναπτυξιακού προτύπου που θα 

ξεπερνάει τους περιορισμούς που θέτει η κοινή ευρωπαϊκή αγορά όπως αυτή θεμελιώνεται 

στις Συνθήκες της Ένωσης. Μετά το ξεπέρασμα των δυσκολιών που θα προκύψουν για την 

αναδιάταξη των εμπορικών σχέσεων με τα άλλα κράτη, το βασικό πρόβλημα για την 

Ελλάδα θα είναι η ένταξή της στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου με όρους 

διαφορετικούς από τους υφισταμένους που έχουν συμφωνηθεί υπό την αιγίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Πιο συγκεκριμένα, η όποια προσπάθεια  προώθησης ενός  εναλλακτικού παραγωγικού 

προτύπου θα προσκρούσει στις ρήτρες  του «πλέον ευνοούμενου κράτους» και  «μη 

διάκρισης των εγχώριων παραγωγών»  ενώ δεν θα υφίσταται η, έστω και περιορισμένη, 

δυνατότητα απόκτησης της χρηματοδοτικής ρευστότητας που παρέχει η ΕΚΤ και τα 

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία. Με αυτούς τους περιορισμούς στα βασικά προγράμματα 

κοινωνικήςπολιτικής δεν αναμένεται να γίνουν ιδιαίτερα μεγάλες αλλαγές όσον αφορά το 

επίπεδο και την έκταση των κοινωνικών παροχών και υπηρεσιών προς τους 

πολίτες/κατοίκους της χώρας.  Το συνταξιοδοτικό σύστημα θα εξακολουθήσει να 

αντιμετωπίζει προβλήματα βιωσιμότητας και η καταβολή συντάξεων και μισθών με την 

έκδοση πρόσθετου εθνικού χρήματος θα τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό  και θα μειώσει 

την αγοραστική δύναμη αφού μεγάλο μέρος των αγαθών προέρχονται από τις χώρες της 

Νομισματικής Ένωσης.  Έτσι τα μικρομεσαία στρώματα θα εξακολουθήσουν να πλήττονται 

και τα επίπεδα ανεργίας και επισφαλούς εργασίας θα εξακολουθήσουν να είναι υψηλά. 

Κατά συνέπεια, η κοινωνική προστασία με μέτρα επιλεκτικής κοινωνικής πολιτικής και 

προγράμματα υπολειμματικού χαρακτήρα θα εξακολουθήσουν να είναι στην ημερήσια 

διάταξη των δημόσιων πολιτικών είτε αυτά έχουν το χαρακτήρα του ελάχιστου εγγυημένου 
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εισοδήματος είτε το χαρακτήρα το «ελάχιστου κατωφλιού κοινωνικής προστασίας» που 

προωθεί μετά το 2012 η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας.  

Σε κάθε περίπτωση οι προοπτικές της κοινωνικής πολιτικής θα μπορούσαν να είναι 

ευνοϊκότερες εφόσον επιτυγχάνονταν, έστω και μεταβατικά, κάποιες εξαιρέσεις από τους 

κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Κάτι τέτοιο έχει περισσότερες πιθανότητες 

θετικής ευόδωσης εάν και στο βαθμό που αξιοποιηθεί το γεωπολιτικό κεφάλαιο της χώρας 

σε συνδυασμό με την ένταξη σε μία ευρύτερη ομάδα χωρών (βλπ συμμαχία) είτε αυτή 

ονομάζεται ευρωπαϊκός νότος είτε χώρες της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. 

 

 

Συμπεράσματα 
Η κοινωνική πολιτική στην Ελλάδα του ευρώ υπερκαθορίζεται από τη δέσμευση πολύ 

μικρών δημόσιων ελλειμάτων και την απαίτηση μηδενικής κρατικής χρηματοδότησης της 

κοινωνικής ασφάλισης (συντάξεις-υγεία-ανεργία) και εν γένει των δημόσιων αγαθών που 

οδηγούν στη μείωση των συνταξιοδοτικών παροχών, των παροχών υγείας και των 

επιδομάτων ανεργίας και τον περιορισμό των δυνατοτήτων απόκτησης βασικών 

αγαθών(ηλεκτρισμός, ύδρευση, μεταφορές- διατροφή) για μεγάλα τμήματα του 

πληθυσμού. Ως αντιστάθμισμα σ΄ αυτή την πολιτική επιλογή εφαρμόζονται προγράμματα 

προνοιακών παροχών υπολειμματικού χαρακτήρα προς τους ανασφάλιστους και τους 

κοινωνικά αποκλεισμένους που ενισχύουν τη στρατηγική της ελάχιστης κοινωνικής 

προστασίας, την επισφάλεια και το κράτος «αναγκαστικής εργασίας» (workfare). 

Η επιλογή εθνικού νομίσματος θα έχει πολύ μικρή επίδραση στην Κοινωνική πολιτική και 

αυτή θα είναι κυρίως στις συντάξεις όπως συμβαίνει και με την παραμονή στο ευρώ. Η 

εκδοχή της υιοθέτησης εθνικού νομίσματος, χωρίς να είναι επαρκής συνθήκη, επιτρέπει –

κάτω από συγκεκριμένες πολιτικές και οικονομικές συνθήκες- την ενίσχυση της κοινωνικής 

ασφάλισης μέσω της κρατικής χρηματοδότησης στο άμεσο διάστημα και την πρόσβαση των 

εργαζόμενων τάξεων στα δημόσια αγαθά. Ωστόσο δεν εγγυάται τη διασφάλιση της 

αγοραστικής δύναμης των συντάξεων ούτε την επίλυση των χρόνιων διαρθρωτικών 

προβλημάτων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης. Σε κάθε περίπτωση οι δυνατότητες 

κοινωνικών παροχών προς τις ασθενέστερες τάξεις, εξαρτώνται από την αναδιάρθρωση του  

παραγωγικού προτύπου, την γενναία αύξηση των ποσοστών απασχόλησης  και την μεγάλη 

ενίσχυση της δυνατότητας του κράτους να αντλεί πόρους από την οικονομία και να τους 

ανακατανέμει προς όφελος των λαϊκών στρωμάτων, προϋπόθεση που δεν μπορεί να 
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διασφαλιστεί μόνο με την αποχώρηση της Ελλάδας από τη Νομισματική Ένωση αλλά, 

ενδεχομένως, είναι αναγκαία η αναθεώρηση της σχέσης της Ελλάδας με την Ε.Ε. και η 

αναδιαπραγμάτευση της θέσης της στο παγκόσμιο σύστημα εμπορίου (ΠΟΕ).  

Η κοινωνική πολιτική τα επόμενα χρόνια θα εξακολουθήσει να βρίσκεται στο κρεβάτι του 

Προκρούστη, ανεξάρτητα από την υιοθέτηση εθνικού νομίσματος ή την παραμονή στο 

ευρώ, εξαιτίας της διαρκούς δομικής κρίσης στην οποία εισήλθε ο προηγμένος 

καπιταλισμός μετά το 1973. Η εντεινόμενη τάση πτώσης του ποσοστού κέρδους  με τη 

χρηματικοποίηση των οικονομιών διευρύνουν τις αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης  στις 

τάξεις των εργαζομένων. Η ενίσχυση των προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής και η αύξηση 

του επιπέδου και της ποιότητας των κοινωνικών παροχών μπορεί να επιτευχθεί 

αποτελεσματικότερα στο πλαίσιο ενός  εναλλακτικού παραγωγικού προτύπου κάτι που 

προϋποθέτει βαθιές ριζοσπαστικές αλλαγές στη δομή της ελληνικής οικονομίας και τις 

διεθνείς εμπορικές σχέσεις της  κάτι που προϋποθέτει ένα συνεκτικό και καλά 

επεξεργασμένο πολιτικό πρόγραμμα   μέσο-μακροπρόθεσμης προοπτικής.  
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