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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Ο σχεδιασμός ενός προγράμματος για την παραγωγική ανασυγκρότηση 

συμπυκνώνει σήμερα το σύνολο σχεδόν των ζητημάτων που αντιμετωπίζουν η 

ελληνική οικονομία και κοινωνία στην διαδικασία αναπαραγωγής τους: 

διαχρονικά προβλήματα διάρθρωσης του παραγωγικού μοντέλου, θεσμικό 

πλαίσιο ανάπτυξης των παραγωγικών δραστηριοτήτων, σχέσεις ανάμεσα σε 

παραγωγικούς φορείς και μεταξύ παραγωγικών φορέων και κράτους, 

αξιοποίηση του υποαπασχολούμενου ανθρώπινου και φυσικού παραγωγικού 

δυναμικού, επανατοποθέτηση στον διεθνή καταμερισμό εργασίας, διαμόρφωση 

νέου συσχετισμού δυνάμεων στην ελληνική οικονομία και κοινωνία με στόχο 

τον μετασχηματισμό τους.  

 

Με άλλα λόγια, πρόκειται για μια προσπάθεια ριζικού αναπροσδιορισμού του 

μοντέλου οικονομικής και κοινωνικής αναπαραγωγής που ακολούθησε η χώρα 

κατά τις τελευταίες δεκαετίες και των μηχανισμών μέσα από τους οποίους 

διαμορφώθηκε. Με αυτή την έννοια η προσπάθεια ανασυγκρότησης δεν 

απαντάει μόνο στην ανάγκη για αντιστροφή της πορείας κατάρρευσης της 

ελληνικής οικονομίας τα τελευταία έξι χρόνια, αλλά σε διαχρονικά ζητήματα που 
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αφορούν τα αίτια της κρίσης του νεοφιλελεύθερου μοντέλου ανάπτυξης στην 

Ελλάδα.  

 

Το ζήτημα λοιπόν δεν αφορά μόνο το πως απεγκλωβίζεται η κοινωνία και η 

οικονομίας της χώρας από μια κατάσταση παρατεταμένης ύφεσης, πως 

αντιμετωπίζεται η ανθρωπιστική κρίση και το σύνθετο πρόβλημα της ανεργίας 

στις διαστάσεις που έχουν πάρει, αλλά ποιο είναι το νέο υπόδειγμα παραγωγής 

που θα συγκρουστεί με τις πολιτικές που ακολουθούνται, πώς το υπόδειγμα 

αυτό συναρθρώνεται με την οικονομική πολιτική, με ποιο τρόπο εμπλέκει την 

κοινωνία στον σχεδιασμό και την υλοποίησή του, πως τα παραγωγικά 

υποκείμενα (ο ιδιωτικός τομέας, το δημόσιο, η κοινωνική και αλληλέγγυα 

οικονομία) συμμετέχουν στη διαμόρφωσή του με νέους όρους.  

 

Η συζήτηση αυτή αφορά το σύνολο των πολιτικών, κοινωνικών και 

οικονομικών δυνάμεων της χώρας, οι θέσεις, οι προτεραιότητες και οι 

διεκδικήσεις των οποίων καθορίζουν σημαντικές πλευρές του υπό διαμόρφωση 

νέου μοντέλου ανάπτυξης, εκφράζοντας τα στρατηγικά συμφέροντα των 

αντίστοιχων υποκειμένων σε μια «κοινωνική διαπραγμάτευση» με εξαιρετικά 

αποδυναμωμένα δημοκρατικά χαρακτηριστικά.  

 

Κατ’ αρχή, λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ θα αναπροσδιορίσει τους όρους του διαλόγου. 

Προαπαιτούμενα γι’ αυτό αποτελούν οι θεμελιακές αξίες και δεσμεύσεις του 

(προστασία της εργασίας, σταθερές και ασφαλείς εργασιακές σχέσεις και 

εργασιακά δικαιώματα, αύξηση του μεριδίου της εργασίας στο προϊόν της 

οικονομίας, επαναθεμελίωση του κοινωνικού κράτους, δίκαιη και βιώσιμη 

ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, περιβαλλοντική προστασία, πλουραλισμός στην 

παραγωγή στη βάση διαφορετικών κοινωνικών δομών κλπ.). Βασικός, όμως, 

στόχος του σχεδίου παραγωγικής ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο σαφής 

προσδιορισμός των στόχων-προτεραιοτήτων, του πλαισίου και των 

μηχανισμών λειτουργίας της παραγωγικής δραστηριότητας με γνώμονα τις 

κοινωνικές ανάγκες, που η κυβερνητική πολιτική έχει εκχωρήσει στους 

αυτοματισμούς της αγοράς και τα συμφέροντα του κεφαλαίου.  
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H απάντηση στα ερωτήματα «τι παράγεται, πώς παράγεται, για ποιόν 

παράγεται» περιλαμβάνει όχι μόνο το ζήτημα της δομής της παραγωγικής 

δραστηριότητας, αλλά και τον επανακαθορισμό των παραγωγικών σχέσεων ως 

σκοπού και ως μέσου για τον οικονομικό και κοινωνικό μετασχηματισμό. Υπ’ 

αυτή την έννοια προϋποθέτει την ουσιαστική του συνάρθρωση με τους στόχους 

της οικονομικής πολιτικής, και κυρίως με την αναδιανομή του εισοδήματος και 

του πλούτου. 

Πέρα από την οικονομική και κοινωνική πολιτική στο σύνολό τους, σημαντικό 

εργαλείο, αποτελεί μια ολοκληρωμένη και συνεκτική βιομηχανική πολιτική στη 

βάση του παραγωγικού οικολογικού μετασχηματισμού, η οποία αναφέρεται στο 

πλέγμα των πολιτικών και θεσμικών παρεμβάσεων που θα ενισχύουν τον 

πλουραλισμό στην παραγωγή (δημόσιος, ιδιωτικός τομέας, κοινωνική και 

αλληλέγγυα οικονομία), θα ρυθμίζουν τη σχέση μεταξύ των υποκειμένων που 

συμμετέχουν σε αυτή, και θα ελέγχουν την οικονομική, αλλά κυρίως την 

κοινωνική τους αποτελεσματικότητα. 

Τέλος, κομβικό στοιχείο στη διαδικασία της παραγωγικής ανασυγκρότησης 

αποτελεί ο ριζικός μετασχηματισμός και η ανανοηματοδότηση του ρόλου 

κράτους και της δημόσιας διοίκησης. Ο μετασχηματισμός αυτός σχετίζεται τόσο 

με τη λειτουργία τους, όσο και με τον ρόλο τους στην ενθάρρυνση της 

οργανωμένης συμμετοχής των κοινωνικών και παραγωγικών υποκειμένων στο 

σχεδιασμό και την εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών αφενός, και την 

ενθάρρυνση της αυτοοργάνωσης της δραστηριότητάς τους αφετέρου.     

 

2. ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Η στρατηγική της κυβέρνησης για το νέο μοντέλο ανάπτυξης, όπως είναι σαφές 

σε όλα τα βασικά κείμενα οικονομικής πολιτικής και στρατηγικής (Greece: 

GrowthStrategy 2021, Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 

2015-2018, ΕΣΠΑ 2014-2020), αναπτύσσεται γύρω από τέσσερις βασικούς 

άξονες: 
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- Συνέχιση της πολιτικής εσωτερικής υποτίμησης, με μείωση του κόστους 

της εργασίας και διάλυση της εργασιακής νομοθεσίας 

- Ιδιωτικοποίηση των δημόσιων επιχειρήσεων, εκποίηση της δημόσιας 

περιουσίας 

- Περιορισμός του ρόλου του κράτους στην δημιουργία «ευνοϊκού» 

περιβάλλοντος για την πραγματοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων και στον 

έλεγχο της τήρησης του ανταγωνισμού  

- Διάλυση των ΜμΕ σε συγκεκριμένους κλάδους προς όφελος του μεγάλου 

κεφαλαίου 

 

Οι παραπάνω άξονες συνθέτουν την βίαιη μεταστροφή του αναπτυξιακού 

μοντέλου της ελληνικής οικονομίας σε μοντέλο «μεγέθυνσης μέσω εξαγωγών 

και κερδών» (export-led, profit-led), την αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω 

της εσωτερικής υποτίμησης και την επανατοποθέτησή της χώρας στον διεθνή 

καταμερισμό εργασίας με αυτούς τους όρους. Για τον λόγο αυτό απουσιάζουν οι 

θεσμοί και τα εργαλεία σχεδιασμού και ρύθμισης, αλλά και οι προϋποθέσεις για 

μια πραγματική ενδογενή ανάπτυξη, που θα απαιτούσε σημαντικές δημόσιες 

επενδύσεις σε τομείς όπως η παιδεία, η έρευνα και η τεχνολογία, οι υποδομές 

κλπ. Απουσιάζει επίσης οποιοδήποτε μέλημα για την κατά προτεραιότητα 

κάλυψη βασικών αναγκών του πληθυσμού, την περιβαλλοντική προστασία, τον 

χωροταξικό σχεδιασμό και την βιώσιμη τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. 

Αντιθέτως, τον ρόλο του ρυθμιστή των προτεραιοτήτων της ελληνικής 

οικονομίας σήμερα παίζει ένα απαξιωμένο χρηματοπιστωτικό σύστημα 

κατανέμοντας λιγοστούς πόρους με δικά του κριτήρια, μακριά από τις 

πραγματικές συλλογικές ανάγκες.  

 

Επιπλέον, το κυβερνητικό μοντέλο επικεντρώνεται μόνο στον μεγάλο ιδιωτικό 

τομέα, που θεωρείται «ατμομηχανή» για την ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια και  

μοναδική πηγή δημιουργίας θέσεων εργασίας σε ένα αναπροσανατολισμένο και 

εξωστρεφές παραγωγικό μοντέλο. Στην πραγματικότητα, ο ιδιωτικός τομέας 

στην Ελλάδα βρίσκεται σε βαθιά κρίση και είναι εξαιρετικά αμφίβολο ότι μπορεί 
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να αποτελέσει ελπίδα για κάποιου είδους παραγωγική ανάκαμψη που θα 

μειώσει σημαντικά την ανεργία και θα καταστήσει την οικονομία εξωστρεφή.  

 

Τέλος, οι Ξένες Άμεσες Επενδύσεις (ΞΑΕ), τις οποίες επικαλείται συχνά η 

κυβερνητική ρητορική, είναι μάλλον απίθανο να καλύψουν τις δομικές 

ανεπάρκειες του ιδιωτικού τομέα και την ιστορική καμπή στην οποία βρίσκεται 

η διαδικασία της κεφαλαιακής συσσώρευσης. Ο ιδιωτικός τομέας σήμερα 

χρειάζεται όσο ποτέ άλλοτε τη συμβολή του δημοσίου αλλά και ευρύτερων 

κοινωνικών παραγωγικών υποκειμένων για να ανακάμψει και να αλλάξει το 

μοντέλο λειτουργίας του. 

 

Πέρα από αυτό όμως, το μοντέλο ανάπτυξης που περιγράφει η κυβέρνηση 

αδυνατεί να συγκροτήσει μια πειστική πρόταση για το μέλλον που να αφορά, 

και να συμπεριλαμβάνει τον κόσμο της εργασίας, οδηγώντας τον σε αδιέξοδο 

και μαζική μετανάστευση, ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι όροι με τους οποίους 

προωθείται το νεοφιλελεύθερο σχέδιο σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, έχει σαν 

αποτέλεσμα την δογματική συντήρηση μιας εύθραυστης ισορροπίας που 

εμποδίζει κάθε αναγκαία παρέμβαση για την βιώσιμη υπέρβαση της 

πολύπλευρης συστημική κρίσης προς όφελος των λαών, καθώς και τις ριζικές 

αλλαγές στην αρχιτεκτονική της ευρωζώνης που είναι απαραίτητες για τη 

συνέχιση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διαφορετική βάση.   

 

 

3. ΣΤΟΧΟΙ-ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ  

 

Τα τελευταία χρόνια συντελέστηκε στην Ελλάδα μια ιστορικών διαστάσεων 

οικονομική καταστροφή τόσο σε όρους παραγωγής και δυνητικής παραγωγής, 

όσο και σε όρους απώλειας υλικού και ανθρώπινου δυναμικού και 

συσσωρευμένων δεξιοτήτων και γνώσης. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, το 

ερώτημα δεν είναι αν θα υπάρξει “ανασυγκρότηση”, αναδιάταξη δηλαδή των 

παραγωγικών δυνάμεων και των υποκειμένων που εμπλέκονται στην 

παραγωγική διαδικασία, αλλά πώς θα γίνει η ανασυγκρότηση, από ποιούς, με 

ποιoύς όρους και με ποιό σκοπό. Οι διαδοχικές κυβερνήσεις που διαχειρίστηκαν 
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την κρίση στη διάρκεια των τελευταίων ετών, επεδίωξαν και επιδιώκουν να το 

πετύχουν μέσω της αγοράς, εντείνοντας τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές, 

εκχωρώντας της τη δυνατότητα επιβολής όρων που αγνοούν τις κοινωνικές 

ανάγκες και αποκλείουν την κοινωνική συμμετοχή στη λήψη κρίσιμων 

αποφάσεων για το μέλλον, και ταυτόχρονα αναπαράγουν τους όρους της 

δημιουργίας της κρίσης.     

 

Με δεδομένη λοιπόν την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας η παραγωγική 

ανασυγκρότηση και ο δρόμος προς έναν νέο τύπο παραγωγικής λειτουργίας και 

κοινωνικής ανάπτυξης αναμένεται να είναι μακρύς, συγκρουσιακός, με 

ενδεχόμενα πισωγυρίσματα ή και με την ανάγκη επανασχεδιασμού των άμεσων 

τακτικών αλλά και το ανακαθορισμό των αναγκαίων κοινωνικών συμμαχιών. 

 

Στο πλαίσιο αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι η έξοδος από την κρίση είναι αδύνατη 

χωρίς τους όρους της κοινωνίας και χωρίς την ενεργή εμπλοκή της.  Και σήμερα, 

στο πρόγραμμα του, σκιαγραφεί τις δυο πρώτες διαφαινόμενες φάσεις  της 

παραγωγικής ανασυγκρότησης: την άμεση ανάσχεση της καταστροφής και της 

αντιστροφής της κρίσης και εκείνη της δημιουργικής μεταβολής. 

 

 Η επιτακτική πρόκληση του προγράμματος παραγωγικής ανασυγκρότησης 

είναι να συναρθρώσει συνεκτικά την άμεση λύση σε επείγουσες κοινωνικές 

ανάγκες με το αίτημα της κοινωνικής χειραφέτησης που πρεσβεύει η Αριστερά. 

Τα βασικά στοιχεία της πρότασής του ΣΥΡΙΖΑ για την παραγωγική 

ανασυγκρότηση βρίσκονται στον αντίποδα της κυβερνητικής πολιτικής ως προς 

τους στόχους, τα μέσα και τις προϋποθέσεις για την επίτευξή της, και τον τρόπο 

με τον οποίο συνδέεται με την έξοδο από την κρίση και τον μετασχηματισμό των 

παραγωγικών σχέσεων στην ελληνική οικονομία: 

- Προϋποθέτει την άμεση διακοπή της δημοσιονομικής πολιτικής της 

λιτότητας και την αναδιανομή του εισοδήματος και του πλούτου 

- Στηρίζεται στην αναβάθμιση της εργασίας, την αξιοποίηση και επένδυση 

στο υψηλής εξειδίκευσης παραγωγικό δυναμικό της Ελλάδας 

- Προστατεύει τα δημόσια αγαθά και την δημόσια περιουσία 
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- Χρησιμοποιεί το κράτος ως μοχλό ανάπτυξης και εγγυητή των κανόνων 

για την πραγματοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων θέτοντας ως 

προϋπόθεση τον ριζικό μετασχηματισμό του 

- Προστατεύει τη δομή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ως βασικού 

εργαλείου για την ανάπτυξη της καινοτομίας και την αύξηση της 

απασχόλησης 

- Προωθεί τον πλουραλισμό στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών σε 

αντίθεση με την «μονοκαλλιέργεια» του ιδιωτικού τομέα που επιβάλλει η 

σημερινή νεοφιλελεύθερη πολιτική 

- Επενδύει στις αρχές και τις αξίες της κοινωνικής οικονομίας ως 

παραδείγματος μιας «από τα κάτω» ριζοσπαστικής μεταρρύθμισης. 

- Στηρίζεται στην αρχή της περιφερειακής σύγκλισης της χώρας με 

συστηματική προσπάθεια για την μείωση των αποκλίσεων και 

ανισορροπιών που επικρατούν. 

- Χρησιμοποιεί την δυναμική της εσωτερικής ζήτησης, όχι μόνο για τελικά 

αγαθά και υπηρεσίες, αλλά και για ενδιάμεσα προϊόντα που 

τροφοδοτούν βασικές παραγωγικές δραστηριότητες της ελληνικής 

οικονομίας.  

- Ενεργεί δραστήρια για την αναβάθμιση της χώρας στο διεθνές 

περιβάλλον, με την ανάπτυξη πρακτικών και αμοιβαία επωφελών 

παραγωγικών συμμαχιών και συγκλίσεων τόσο με τις χώρες του 

ευρωπαϊκού νότου όσο και με άλλες χώρες στον διεθνώς. 

 

Το περιεχόμενο και οι προτεραιότητές της πρότασης αυτής συνδέονται άμεσα 

με τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν στην χώρα μας 

τα τελευταία χρόνια (κατάρρευση της παραγωγής, εκτόξευση της ανεργίας, 

μαζική μετανάστευση ειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού κλπ.), αλλά και με 

τους τρόπους με τους οποίους η κοινωνία οργάνωσε τις δυνάμεις της για την 

αντιμετώπιση της κρίσης στη βάση των αναγκών της. Οι βασικοί άξονες της 
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πρότασης, όμως, προκύπτουν από την κριτική που διαχρονικά άσκησε η 

Αριστερά στο είδος της νεοφιλελεύθερης καπιταλιστικής ανάπτυξης της 

ελληνικής οικονομίας που παγίωσε δομές, θεσμούς, τυπικούς και άτυπους 

κανόνες και αντιλήψεις, η ρήξη με τους οποίους αποτελεί βασική προϋπόθεση 

για την ουσιαστική έξοδο από την κρίση προς όφελος των δυνάμεων της 

εργασίας. Η σύμπτωση διαχρονικών και συγκυριακών παραγόντων δημιουργεί 

δυσκολίες, αλλά και  δυνατότητες: 

1. Δυσκολίες που προκύπτουν από την έκταση, το βάθος και τις πολλαπλές 

διαστάσεις της κρίσης στην Ελλάδα, καθώς και τις συνέπειες της 

νεοφιλελεύθερης πολιτικής εσωτερικής υποτίμησης που 

χρησιμοποιήθηκε για την διαχείρισή της: ανθρωπιστική κρίση, ιστορικά 

πρωτόγνωρα επίπεδα ανεργίας, καταστροφή μεγάλου μέρους του 

παραγωγικού δυναμικού, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών κλάδων 

της ιδιωτικής οικονομίας, απώλεια στρατηγικής σημασίας δημόσιων 

επιχειρήσεων, απώλεια ελέγχου εργαλείων χρηματοδότησης της 

ελληνικής οικονομίας, απώλεια ανθρώπινου 

κεφαλαίου/ειδικεύσεων/γνώσεων/δεξιοτήτων, έλλειψη φορέων 

μεσομακροπρόθεσμου σχεδιασμού της παραγωγικής δραστηριότητας 

κλπ.  

2. Δυσκολίες που σχετίζονται με κατεστημένους μηχανισμούς λειτουργίας 

της ελληνικής οικονομίας: φορολογικό σύστημα, θεσμικό πλαίσιο, 

δημόσια διοίκηση, κλπ., αλλά και την εμπεδωμένη απαξίωση δημόσιων 

και κοινωνικών τρόπων οργάνωσης της οικονομίας από ένα μεγάλο 

κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας.  

3. Δυσκολίες που προκύπτουν από τον διεθνή, και κυρίως τον ευρωπαϊκό 

συσχετισμό πολιτικών και οικονομικών δυνάμεων και τους στόχους 

τους: προκυκλική πολιτική ακραίας μορφής, χρησιμοποίηση της παγίδας 

του χρέους ως μοχλού πίεσης για την συνέχιση των νεοφιλελεύθερων 

μεταρρυθμίσεων, δυστοκία στη δημιουργία της Τραπεζικής Ένωσης για 

την ουσιαστική αντιμετώπιση της τραπεζικής κρίσης, αδυναμία 

εκπόνησης ενός μεγάλου πανευρωπαϊκού προγράμματος για 

παραγωγικές επενδύσεις, μη-αναθεώρηση της δημοσιονομικής και 
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νομισματικής πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έλλειψη αλληλεγγύης 

κλπ.  

 

 

 

   Κεντρικοί στόχοι-κατευθύνσεις 

 

Οι παραπάνω συνθήκες αποτελούν το πλαίσιο για την ουσιαστική, αλλά και 

χρονική ιεράρχηση των βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων παρεμβάσεων 

του ΣΥΡΙΖΑ, και την σύνδεσή τους με τον μακροπρόθεσμο στρατηγικό 

σχεδιασμό του. Αποτελούν επίσης την κατευθυντήρια γραμμή για τις διαφόρων 

ειδών διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης της Αριστεράς σε εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι κεντρικοί στόχοι του σχεδίου παραγωγικής 

ανασυγκρότησης  είναι: 

- Κάλυψη βασικών αναγκών του πληθυσμού. Μία από τις βασικές 

κατευθύνσεις της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ είναι η σταδιακή αποκατάσταση της 

αναντιστοιχίας μεταξύ βασικών αναγκών του πληθυσμού και προσανατολισμού 

της παραγωγικής δραστηριότητας προς την κάλυψή τους. Αυτό αφορά τόσο την 

παραγωγή γεωργικών, αγροτο-διατροφικών και βιομηχανικών αγαθών έντασης 

εργασίας, όσο και την παραγωγή ποιοτικών αγαθών και υπηρεσιών για την 

στέγαση, την ένδυση, τις μεταφορές και την υγεία. Σε επίπεδο προσφοράς η 

στρατηγική αυτή θα αξιοποιήσει την υψηλή εκπαίδευση και κατάρτιση του 

ελληνικού εργατικού δυναμικού και θα περιορίσει τη διαρροή του (braindrain). 

Σε επίπεδο ζήτησης θα συμβάλλει στην ανακατάληψη μέρους της εσωτερικής 

αγοράς υποκαθιστώντας τμήμα των εισαγωγών και, σε συνδυασμό με 

κατάλληλες πολιτικές έρευνας και σχεδιασμού, την αύξηση των εξαγωγών με 

έμφαση στην ποιότητα, την τυποποίηση, την τεχνολογική επάρκεια και την 

καινοτομία. 

- Καταπολέμηση της ανεργίας-αναβάθμιση της εργασίας. Το πρόγραμμα 

του ΣΥΡΙΖΑ για την παραγωγική ανασυγκρότηση συνδέεται άμεσα με το σχέδιο 

δράσης για την καταπολέμηση της ανεργίας. Στο πλαίσιο του σχεδίου αυτού, οι 

βασικοί στόχοι είναι: 

α) Η άμεση ανακοπή της ανοδικής πορείας της ανεργίας και η βαθμιαία 
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εξάλειψή της με τη δημιουργία θέσεων εργασίας συμβατών με την αξιοπρέπεια 

των εργαζομένων και την αναβάθμιση των δικαιωμάτων τους.  

β) Ο προσανατολισμός των νέων θέσεων εργασίας κατά προτεραιότητα στα 

νοικοκυριά με ανήλικα παιδιά χωρίς εργαζόμενο γονέα και τους μακροχρόνια 

ανέργους, επιδιώκοντας ταυτόχρονα την αντιμετώπιση της υψηλής ανεργίας 

των νέων και των γυναικών. 

γ) Η σύνδεση της πολιτικής για την απασχόληση με την καταπολέμηση της 

φτώχειας και τις άμεσες ανάγκες κοινωνικής αναπαραγωγής σε εθνικό, τοπικό 

και περιφερειακό επίπεδο. 

 

- Βιώσιμη εξισορρόπηση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Ο 

παραπάνω βασικός προσανατολισμός δεν αντίκειται στον στόχο της βιώσιμης 

εξισορρόπησης του εξωτερικού ισοζυγίου, λαμβάνοντας υπόψη τα περιθώρια 

εξαγωγικού προσανατολισμού πολλών κλάδων της ελληνικής οικονομίας. Σε 

αντίθεση με την κυβερνητική πολιτική που στηρίχθηκε στην πρόσκαιρη και 

ασταθή κυκλική βελτίωση του εξωτερικού ισοζυγίου –κυρίως μέσω μείωσης 

των εισαγωγών λόγω του περιορισμού της εσωτερικής ζήτησης- η πρότασή μας 

έχει στόχο τον διαρθρωτικό μετασχηματισμό της σχέσης εισαγωγών-εξαγωγών 

στη βάση των ποιοτικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ελληνικής 

οικονομίας που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες  των εργαζομένων, των 

πολιτών και του περιβάλλοντος, και όχι το αντίστροφο. 

 

Η εξωστρέφεια από τη δική μας πλευρά δεν αφορά απλά τη βελτίωση του 

εμπορικού ισοζυγίου αλλά την αλλαγή του μείγματος των προϊόντων που 

παράγονται από το εγχώριο σύστημα. 

 

- Προστασία του περιβάλλοντος και οικολογικός μετασχηματισμός.  

Η εξοικονόμηση και ορθολογική χρήση των πεπερασμένων διαθέσιμων 

εγχώριων πόρων αποτελεί σχεδόν αναγκαστική επιλογή προκειμένου να 

λειτουργεί η οικονομία με βάση τις εσωτερικές της ανάγκες. Ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει 

ότι η καλή κατάσταση του περιβάλλοντος και η οικολογική ποιότητα πρέπει να 

αντιμετωπίζονται ως συγκριτικά «ανταγωνιστικά» πλεονεκτήματα της χώρας 

που σχετίζονται με την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών τον τουρισμό, τον 
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πρωτογενή τομέα και επιδιώκει την ανάπτυξη περιβαλλοντικών υποδομών που 

θα συνδέονται και θα συνεισφέρουν στις δραστηριότητες του πρωτογενούς 

τομέα, της μεταποίησης- βιομηχανίας και των υπηρεσιών.  

 

 

 

 

Οι στόχοι του ΣΥΡΙΖΑ και το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο 

 

Η ελληνική οικονομία λειτουργεί σήμερα σύμφωνα με τους κανόνες και τους 

περιορισμούς που θέτει η συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την 

ευρωζώνη. Η κριτική του πλαισίου αυτού διαχρονικά, αλλά κυρίως μέσα στην 

συγκυρία της κρίσης υπάρχει αναλυτικά σε άλλα σημεία του προγράμματός μας. 

Η κριτική αυτή δεν αφορά μόνο τον τρόπο με τον οποίο ο πολιτικός 

συσχετισμός δυνάμεων στην σημερινή Ευρώπη έχει μετουσιώσει μια δογματική 

νεοφιλελεύθερη αντίληψη σε μια καταστροφική, για τις χώρες της, οικονομική 

πολιτική, αλλά και τα ίδια τα δομικά προβλήματα της ΕΕ, αποτυπωμένα στους 

θεσμούς και την κατασταστική της λειτουργία, που οδηγούν σε συνεχές 

αδιέξοδο κάθε προσπάθεια εσωτερικού χειρισμού των αλληλένδετων επιμέρους 

κρίσεων που αντιμετωπίζει. 

 

Ο ΣΥΡΙΖΑ αντιμετωπίζει σήμερα μία διττή πρόκληση: αφενός να διεκδικήσει 

εκείνες τις απαραίτητες αλλαγές στο δημοσιονομικό και θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ 

και της ευρωζώνης που θα του επιτρέψουν να υλοποιήσει το πρόγραμμά του για 

την επανεκκίνηση και την ανασυγκρότηση της οικονομίας, αφετέρου να 

μετατρέψει τη χώρα από εργαστήρι ενός αποτυχημένου οικονομικού και 

πολιτικού πειράματος, σε παράδειγμα εφαρμογής μιας πολιτικής που θα 

συγκεντρώνει και θα αξιοποιεί τη διάσπαρτη γνώση της κοινωνίας μέσα από 

κατάλληλους συμμετοχικούς θεσμούς σε όλα τα επίπεδα άσκησης εξουσίας, και 

ταυτόχρονα θα αναδεικνύει τα συγκριτικά αποτελέσματα της συνεργασίας 

έναντι του ανταγωνισμού σε όλα τα στάδια της οικονομικής λειτουργίας 

(παραγωγή, διανομή, κατανάλωση). 
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Η πρόκληση αυτή δεν συνδέεται μόνο με τις πολιτικές δυσκολίες της αλλαγής 

ενός στρατηγικού πλαισίου που οικοδομείται εδώ και δεκαετίες, αλλά και με τις 

χρονικότητες που διέπουν μια τέτοιου είδους αλλαγή. Είναι φανερό ότι οι 

κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις στην Ευρώπη που αμφισβητούν ή 

απορρίπτουν ευθέως την πολιτική της λιτότητας και την, μέσω αυτής, 

εξυπηρέτηση των συμφερόντων της αγοράς, συνεχώς πληθαίνουν. To ίδιο και οι 

φωνές εντός του συστήματος που τονίζουν την ανάγκη για μικρότερες ή 

μεγαλύτερες θεσμικές και πολιτικές αλλαγές. Ωστόσο, η ταχύτητα και η 

κατεύθυνση των πολιτικών εξελίξεων δεν είναι παντού η ίδια, και συνεπώς 

διάχυτα αιτήματα για κούρεμα του χρέους, για δημοσιονομική χαλάρωση, για 

αλλαγή του ρόλου και της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, για 

τους στόχους και την εφαρμογή ενός μεγάλου πανευρωπαϊκού προγράμματος 

δημόσιων επενδύσεων μπορεί να ωριμάσουν και να προωθηθούν ασύγχρονα με 

μια πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα που θα φέρει την Αριστερά στην εξουσία. 

Πιστεύουμε όμως, ότι μια τέτοια εξέλιξη θα επισπεύσει αυτούς τους 

μετασχηματισμούς, πάνω στο έδαφος των συμμαχιών και των επαφών που εδώ 

και καιρό καλλιεργεί ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρώπη και στον κόσμο και που, στην 

αντίληψή μας, αποτελούν τον μόνο τρόπο να μην μετατραπεί η Ευρώπη σε ένα 

πεδίο καταστροφικού οικονομικού πολέμου.  

 

 

4. OΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του σχεδίου παραγωγικής ανασυγκρότησης του 

ΣΥΡΙΖΑ στηρίζεται στις παρακάτω οριζόντιους και κάθετους άξονες: 

Α. Οριζόντιοι άξονες  

 

- ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει επεξεργαστεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την δημιουργία 

δίκαιου, απλού, σταθερού και αποτελεσματικού φορολογικού συστήματος με 

την υιοθέτηση σύγχρονων εργαλείων άσκησης φορολογικής πολιτικής, όπως το 

περιουσιολόγιο, που θα εξυπηρετεί τρεις βασικούς στόχους: την αναδιανομή του 

εισοδήματος, τη συλλογή των εσόδων που είναι απαραίτητα για την άσκηση της 
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πολιτικής του, τη δημιουργία ενός αξιόπιστου περιβάλλοντος για την ανάπτυξη 

της οικονομικής δραστηριότητας με έμφαση στους τομείς προτεραιότητας και 

τους στόχους του.     

Για την δημιουργία ενός τέτοιου περιβάλλοντος, στο βραχυχρόνιο διάστημα,  

προτείνονται μέτρα που θα διευκολύνουν  την δυνατότητα των επαγγελματιών 

και των επιχειρήσεων τόσο να εξοφλήσουν τα συσσωρεμένα φορολογικά τους 

χρέη όσο και να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις μιας νέας δίκαιης 

φορολογικής πολιτικής 

 

- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε&Α) 

 

Η ύπαρξη διαθέσιμων πόρων που θα μπορούσαν να σχεδιάσουν και να 

εφαρμόσουν καινοτόμες παραγωγικές μεθόδους και να ενσωματώσουν την 

έρευνα και την τεχνολογία στην παραγωγική διαδικασία, αλλά και η επάρκεια 

της Ελλάδας σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό αποτελούν τις προϋποθέσεις 

για την ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής τεχνολογικής πολιτικής. Σε αυτό το 

πλαίσιο απαιτούνται: 

1. Αύξηση των δαπανών για την Ε&Α στο 3% του ΑΕΠ την επόμενη 

δεκαετία (ευρωπαϊκός στόχος 2020).  

2. Σχεδιασμός ενός ενιαίου και δημόσιου χώρου εκπαίδευσης και  Ε&Α 

γύρω από τα δημόσια ελληνικά πανεπιστήμια. 

3. Ενίσχυση ερευνητικών τομέων που είναι δυναμικοί, κοινωνικά και 

παραγωγικά χρήσιμοι. 

4. Έμφαση τόσο στην βασική έρευνα όσο και στην εφαρμοσμένη και 

παραγωγικά και περιφερειακά προσανατολισμένη 
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- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ 

Ο ΣΥΡΙΖΑ θα προωθήσει νέους ως προς την παραγωγική ανασυγκρότηση 

θεσμούς όπως: 

1. Συμβούλιο διερεύνησης προοπτικών και εθνικής ανάπτυξης  

2. Συμβούλιο βιομηχανικής  στρατηγικής  και  ανάπτυξης 

3. Επιτροπή ελέγχου και αξιολόγησης των εισερχόμενων άμεσων 
επενδύσεων, προστασίας των στρατηγικών τομέων για την εθνική 
κυριαρχία 

4. Οργανισμό για τον έλεγχο και την αξιολόγηση της συμμετοχής της 

κυβέρνησης σε επιχειρήσεις  

5. Αντιπροσωπεία για τον χωροταξικό σχεδιασμό και την περιφερειακή 
δράση 

6. Επιτροπές ελέγχου των πρότυπων προστασίας των καταναλωτών 
(ασφάλεια των τροφίμων, υγειονομική ασφάλεια), οργανισμός 

πιστοποίησης των βιομηχανικών προτύπων 

7. Οργανισμό ελέγχου και αξιολόγησης των δομών για την 
επαγγελματική κατάρτιση 

8. Οργανισμό  ελέγχου και αξιολόγησης της τεχνικής εκπαίδευσης 

9. Οργανισμός ελέγχου και αξιολόγησης της σύνδεσης μεταξύ ανώτατης 
εκπαίδευσης, έρευνας και παραγωγικών δραστηριοτήτων 

10. Επιτροπή ελέγχου και αξιολόγησης της βοήθειας προς τις 
επιχειρήσεις  

  

 

Επιπλέον θα αναδειχτεί  ο ρόλος στον σχεδιασμό της παραγωγικής 

ανασυγκρότησης, των ενώσεων των εργαζομένων, των οργανώσεων των 

εργοδοτών, των εμπορικών και βιοτεχνικών επιμελητηρίων, των 

επαγγελματικών επιμελητηρίων ,των ρυθμιστικών αρχών, και σε τοπικό 

επίπεδο ο ρόλος των δήμων και περιφερειών. 

 

Β. Πυλώνες- Κάθετες πολιτικές 

 



 

 15 

Τα κριτήρια για την επιλογή των βασικών κλάδων που θα αποτελέσουν τους 

πυλώνες ανάπτυξης στο σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ 

συνδέονται με τους στόχους και τις προτεραιότητές του (κάλυψη των βασικών 

αναγκών του πληθυσμού, αντιμετώπιση της ανεργίας μέσω της ενίσχυσης 

κλάδων έντασης εργασίας, διατήρηση του συγκριτικού πλεονεκτήματος της 

ελληνικής οικονομίας σε παραδοσιακούς κλάδους όπου υπάρχει εξειδίκευση και 

τεχνογνωσία, επένδυση σε κλάδους με ισχυρή  εξαγωγική δυναμική).  

 

Μεγαλύτερη σημασία, ωστόσο έχει ο τρόπος με τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει 

την ανάπτυξη των κλάδων αυτών έτσι ώστε αφενός να ενισχύεται η 

αποτελεσματικότητα στη βάση της συνεργασίας και της ανάδειξης συνεργείων, 

και αφετέρου να εντάσσεται η διαδικασία της ανασυγκρότησής τους στο στόχο 

του μετασχηματισμού της παραγωγικής δραστηριότητας (“τι, ποιος, πώς”) που 

περιγράψαμε.  

 

Με αυτή την έννοια κατανοούμε τους βασικούς πυλώνες σε δύο επίπεδα: από τη 

μία πλευρά συνθέτοντας στα λεγόμενα παραγωγικά συμπλέγματα (για 

παράδειγμα προωθώντας την σύνδεση της αγροτικής παραγωγής με τη 

βιομηχανία τροφίμων, την έρευνα στον κλάδο και το εμπόριο σε ένα ενιαίο 

αγροτοδιατροφικό σύμπλεγμα, ή τις υπηρεσίες τουρισμού με την τοπική 

αγροτική παραγωγή, τη βιομηχανία τροφίμων, την εκπαίδευση και τις 

μεταφορές στο τουριστικό σύμπλεγμα). Από την άλλη πλευρά εξειδικεύοντας σε 

υποκλάδους με συγκριτικά πλεονεκτήματα (ή υποκλάδους που θεωρούμε ότι 

πρέπει να διασωθούν σε συνθήκες ακραίας αποβιομηχάνισης) που θα 

μπορούσαν να λειτουργήσουν ως πιλοτικές περιπτώσεις για τον τρόπο με τον 

οποίο τα παραγωγικά υποκείμενα εμπλέκονται στη διαδικασία της ανάπτυξης 

του υποκλάδου και επιδρούν μεταξύ τους, καθώς για το είδος των θεσμών, 

δημόσιων και άλλων που προωθούν τη συνεργασία και βοηθούν στην ανάπτυξη 

μιας άλλου είδους κουλτούρας στην παραγωγική διαδικασία. 

 
 

1. Αγροτική οικονομία 
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Στόχος μας είναι η εδραίωση ενός νέου παραγωγικού, κοινωνικού  και 

διατροφικού πρότυπου στον πρωτογενή τομέα, που θα βασίζεται στην αειφόρο 

ανάπτυξη και την αντιμετώπιση της τροφής ως κοινωνικό αγαθό.  

Για να υλοποιηθούν οι ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις και να ανοίξει ο δρόμος 

για την παραγωγική ανασυγκρότηση είναι αναγκαίο  να σταματήσει η 

καταστροφή παραγωγικού ιστού και να διασφαλιστεί η συνέχιση της 

παραγωγικής διαδικασίας.  

 

2. Τουρισμός 

Εδώ περιλαμβάνουμε τις κλασσικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τον 

τουρισμό καθώς και τις εναλλακτικές δραστηριότητες που είναι χρήσιμο να 

αναπτυχθούν,  επίσης τις δραστηριότητες των τουριστικών πρακτορείων καθώς 

και τις ενέργειες τουριστικής αναψυχής. Στοχεύουμε στην ανάδειξη ενός νέου 

τουριστικού μοντέλου  με  διάχυση των αποτελεσμάτων του τουριστικού 

προϊόντος με στόχο την περιφερειακή ολοκλήρωση  την ανάδειξη και βιώσιμη 

αξιοποίηση των τουριστικών  προορισμών. 

 

3.Ενέργεια 

Στρατηγικός στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι η ανάδειξη της ενέργειας ως δημόσιο και 

κοινωνικό αγαθό με δημόσιο ενεργειακό σχεδιασμό, δίκαιη τιμολογιακή 

πολιτική, ανάπτυξη ενός διαφορετικού ενεργειακού μοντέλου με σεβασμό στο 

περιβάλλον και στις τοπικές κοινωνίες, και εξασφάλιση επάρκειας σε ενέργεια 

και καύσιμα. Έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αλλά και συνολική 

αξιοποίηση των εγχώριων ενεργειακών πόρων με παράλληλη προσπάθεια 

προστασίας του περιβάλλοντος. 

 

4.Κατασκευές 

Ένας μακροχρόνιος σχεδιασμός παραγωγικής ανασυγκρότησης του 

κατασκευαστικού κλάδου θα πρέπει να περιλαμβάνει: Υποδομές για την 
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αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, με προστιθέμενη αξία σε 

τομείς προτεραιότητας (πολιτισμός, εκπαίδευση, τουρισμός, φυσικοί πόροι κλπ) 

Εξοικονόμηση ενέργειας και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, με 

περιβαλλοντικές τεχνολογίες που θα λαμβάνουν υπόψη τους την υψηλή εγχώρια 

προστιθέμενη αξία. Κοινωνική κατοικία, αναπλάσεις υποβαθμισμένων περιοχών 

των πόλεων και ανακαίνιση κτιρίων χαμηλού κόστους (αρχιτεκτονική, 

ενεργειακή, στατική) Έμφαση σε τεχνικές κατασκευών έντασης γνώσης και 

εργασίας, με την προσπάθεια για αξιοποίηση εγχώριων εναλλακτικών τεχνικών 

και προϊόντων, με  υποκατάσταση εισαγωγών και αύξηση των εξαγωγών στο 

πλαίσιο μιας στρατηγικής εξόδου από την κρίση. Αναθεώρηση της οργάνωσης  

μελετών και κατασκευής δημόσιων έργων. 

 

5.Βιομηχανία 

Το μοντέλο βιομηχανικής ανάπτυξης πρέπει να αντιστραφεί, με εκσυγχρονισμό 

των υφιστάμενων βιομηχανικών επιχειρήσεων ή με νέες επιχειρήσεις έντασης 

γνώσης, δηλαδή έντασης εργασίας μέσου και υψηλού επιπέδου προσωπικού και 

παραγωγής προϊόντων υψηλής τεχνολογικά προστιθέμενης αξίας, με υψηλή 

ποιότητα και περιβαλλοντικό αποτύπωμα. 

 

Περιλαμβάνει τις μονάδες παραγωγής μέσων παραγωγής (στην αρχή γεωργικού 

εξοπλισμού και εργαλείων), τη βιομηχανία παραγωγής καταναλωτικών αγαθών, 

την ένδυση-υπόδηση την κλωστοϋφαντουργία κλπ. Συμβάλει κατά βάση στην 

υποκατάσταση εισαγωγών και σε δεύτερο βαθμό στην αξιοποίηση καινοτομιών 

που θα τις προκύψουν στους άλλους κλάδους. Ιδιαίτερη σημασία έχουν στον 

τομέα αυτό η φαρμακοβιομηχανία και η χημική βιομηχανία που με τις εκροές 

τους συμβάλλουν στην ανάπτυξη των προϊόντων των άλλων συμπλεγμάτων. 

Περιλαμβάνει επίσης τις παραγωγικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την 

αμυντική βιομηχανία  και στοχεύει λόγω του μεγέθους των απαιτούμενων 

δαπανών στην εσωτερίκευση των παραγωγικών λειτουργιών και στη διάχυση 

των αποτελεσμάτων των απαιτούμενων δράσεων με στόχο την ανάπτυξη 

συνεργιών με τους άλλους κλάδους. 
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6.Ναυτιλία 

Το μοντέλο της προτεινομένης ανασυγκρότησης περιλαμβάνει τις ναυτιλιακές 

και ναυπηγικές δραστηριότητες καθώς και την αξιοποίηση των βαριών 

υποδομών για τη ανάπτυξη συμπληρωματικών προϊόντων. Οι θαλάσσιες 

μεταφορές εντάσσονται στο πλαίσιο αυτό καθώς επίσης και οι ναυτιλιακές 

δραστηριότητες και οι υποδομές υποστήριξης τους. Στόχος του κλάδου  είναι η 

αξιοποίηση της διεθνούς ισχύος της χώρας στο τομέα και η εσωτερικοποίηση 

τμήματος των διεθνών δραστηριοτήτων της. 

 

5.ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ 

Βασικό χαρακτηριστικό, του νέου μοντέλου ανάπτυξης που επεξεργάζεται ο 

ΣΥΡΙΖΑ είναι μια νέα ισορροπία στις σχέσεις ανάμεσα στην αγορά, το κράτος και 

τον κοινωνικό τομέα της οικονομίας. Πρωταγωνιστής στο νέο μοντέλο 

ανάπτυξης δεν είναι ούτε το κράτος ούτε οι αγορές, αλλά η ίδια η κοινωνία. Στη 

νέα σύμπραξη κράτους-αγορών-κοινωνίας, η τελευταία θέτει τους κανόνες με 

βάση τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τις δημοκρατικές επιλογές της, και στο 

δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, τις τράπεζες, τις αγορές. 

Το κράτος σχεδιάζει, στηρίζει με δημόσιες πολιτικές και συντονίζει επιτελικά και 

με σχέδιο τις δράσεις των φορέων της κοινωνίας. Ο δημόσιος τομέας της 

οικονομίας λειτουργεί με διαφάνεια, δημόσια λογοδοσία, αυστηρότητα στη 

χρήση των πόρων και κοινωνικό έλεγχο. Ο ιδιωτικός τομέας αναπτύσσει τη 

δράση του εντός κοινωνικών και οικολογικών δεσμεύσεων. Στο νέο μοντέλο 

ανάπτυξης εισάγονται και ενθαρρύνονται, ως βασικοί του πυλώνες, 

συνεργατικές μορφές της οικονομίας. 

Οι συνεργατικές μορφές της οικονομίας κατανοούνται όχι ως παρίες αλλά ως 

οργανικό τμήμα του παραγωγικού συστήματος που, με κατάλληλες μορφές, 

επιτρέπει αφενός την αξιοποίηση ικανοτήτων, δεξιοτήτων, γνώσεων και 

πρωτοβουλιών των εργαζόμενων και των ανέργων και αφετέρου την 

ικανοποίηση αναγκών, την προσφορά αγαθών και υπηρεσιών με όρους που δεν 

στηρίζονται ούτε αποσκοπούν στη μεγιστοποίηση του κέρδους αλλά στην 
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ικανοποίηση αναγκών με όρους οικονομικής βιωσιμότητας, δημοκρατίας, 

συνεργασίας και συλλογικότητας. 

 Α.  ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ  

 

Ο τρόπος με τον οποίο είναι διαρθρωμένη η ελληνική οικονομία, όπως και όλες 

οι σύγχρονες οικονομίες του αναπτυγμένου καπιταλισμού, καθιστά τον ιδιωτικό 

τομέα βασικό πυλώνα της παραγωγικής διαδικασίας για την κάλυψη των 

αναγκών του πληθυσμού σε αγαθά και υπηρεσίες. Ωστόσο, το στρεβλό πλαίσιο 

μέσα στο οποίο λειτούργησε ο ιδιωτικός τομέας στην Ελλάδα τις τελευταίες 

δεκαετίες πρέπει να αναθεωρηθεί ριζικά.  

 

Η νέα κοινωνική συμμαχία πρέπει συγχρόνως να περιγράφει μια ολοκληρωμένη 

αφήγηση για το μέλλον της χώρας, να οικοδομεί ένα νέο πλαίσιο σχέσεων και 

σύστημα αξιών στη διαδικασία παραγωγής και διανομής του πλούτου, στις 

σχέσεις παραγωγής και περιβάλλοντος, υλικών αγαθών και ποιότητας ζωής. Να 

αναπτύσσει νέους κανόνες διευθέτησης των επιμέρους αντιθέσεων.  

 

Η στρατηγική της παραγωγικής ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας 

περιλαμβάνει καθοριστικές αλλαγές σε ότι αφορά τις μεθόδους άσκησης 

πολιτικών που απευθύνονται στην επιχειρηματικότητα, το ρόλο των κρατικών 

πολιτικών, και την παράλληλη ανάδειξη της κοινωνικής οικονομίας. Η ανάπτυξη 

επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στον ένα ή τον άλλο τομέα, και της 

ανταπόκρισής τους σε παραγωγικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές ανάγκες, 

θα είναι στην πραγματικότητα αποτέλεσμα ενός ευρύτερου σχεδιασμού. 

 

Η οπτική αυτή ανατρέπει την ταύτιση της επιχειρηματικότητας με την 

καταστροφή του περιβάλλοντος, τη συσχέτιση της επιχειρηματικής ικανότητας 

με τη διαπλοκή, την παράκαμψη λειτουργικών και φορολογικών κανόνων και 

τις χαριστικές πράξεις. Συγχρόνως σχεδιάζει και καθιερώνει αντικειμενικό και 

αδιάβλητο σύστημα λειτουργίας των επιχειρήσεων στο δημόσιο και ιδιωτικό 

τομέα σε όλα τα επίπεδα, το οποίο θα διασφαλίζει τη διαφάνεια, την 

αντικειμενικότητα και την αποτελεσματικότητα στις σχέσεις δημόσιας 



 

 20 

διοίκησης και επιχειρήσεων. Νομοθετεί και εφαρμόζει κανονιστικό πλαίσιο για 

θέματα εργατικής και περιβαλλοντικής πολιτικής, για την ανάπτυξη και 

εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών διαχείρισης και παραγωγής προϊόντων 

υψηλής προστιθέμενης αξίας, για την ορθολογική αξιοποίηση φυσικών και 

ενεργειακών πόρων, για την προαγωγή της κοινωνικής ευθύνης και ευαισθησίας 

των έμψυχων συντελεστών της παραγωγής, για την ανάδειξη της σημασίας του 

κοινωνικού κέρδους.  

 

 

       - Μεγάλο κεφάλαιο 

Κατά περίπτωση και ανάλογα με τη σημασία των επιχειρήσεων για το σύνολο 

του προγράμματος της παραγωγικής ανασυγκρότησης, αυτό που πρέπει να 

προκύψει είναι μια ισορροπία που θα διευκολύνει την ανάπτυξη της εγχώριας 

παραγωγής στο νέο πλαίσιο. 

 

Για παράδειγμα, μια κατηγορία πιθανής συνεργασίας με μεγάλες επιχειρήσεις 

αποτελεί η ανάδειξη ηγετικών επιχειρήσεων που θα αποτελέσουν την 

εμπροσθοφυλακή  για την ανάπτυξη των δικτύων των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων που θα λειτουργήσουν ως υπεργολάβοι ή προμηθευτές τους 

.Επίσης μεγάλες επιχειρήσεις  που έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις 

διεθνείς αγορές ή που μπορούν μεσοπρόθεσμα να διαμορφώσουν θα 

υποστηριχθούν θεσμικά και με κρατικές λειτουργίες για την ανάπτυξη τους στις 

διεθνείς αγορές 

 

 

 

    - ΜΜΕ 

 

Οι ΜΜΕ αποτελούν τον κορμό της διάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας. 

Ταυτόχρονα αποτελούν τον μόνο διαθέσιμο μηχανισμό γρήγορης απορρόφησης 

της ανεργίας και αναστροφής της πορείας της οικονομίας καθώς και της 

διατήρησης της ποικιλότητας των προϊόντων που παράγουν και διαθέτουν. 
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Βασικό μειονέκτημα είναι ότι δεν μπορούν να αξιοποιήσουν οικονομίες κλίμακας 

καθώς δεν διαθέτουν το κατάλληλο μέγεθος. 

Η προσπάθεια για δομική αναδιάρθρωση, λειτουργικό εκσυγχρονισμό και 

παραγωγική ανασυγκρότηση των ΜμεΕ πρέπει να κινηθεί σε δύο παράλληλους 

άξονες. Στον ένα άξονα αναφέρονται:  

 Πολιτικές με στόχευση την εξυγίανση και ανασυγκρότηση υφιστάμενων 

επιχειρήσεων με υπερχρέωση, και με κυρίαρχα στοιχεία λειτουργικής και 

παραγωγικής υστέρησης.  

και στον άλλο άξονα  

 Πολιτικές στήριξης δυναμικών και καινοτόμων παραγωγικά 

επιχειρήσεων και ενθάρρυνσης για τη δημιουργία νέων, κύρια 

συνεργατικού χαρακτήρα, ιδιαίτερα σε κλάδους που έχουν στρατηγικό 

ενδιαφέρον.  

Μόνο στο πλαίσιο της παραπάνω στρατηγικής μπορούν να ξεπεραστούν 

μεσοπρόθεσμα και με δημιουργικό τρόπο οι στρεβλώσεις, να ενεργοποιηθούν 

παραγωγικά οι διάσπαρτοι οικονομικοί πόροι, και να ληφθούν παράλληλα 

μέτρα άμεσης απόδοσης, για τη σταδιακή μετατροπή της τεράστιας 

κληροδοτούμενης ανεργίας σε παραγωγική εργασία. Δεν πρέπει να 

παραβλέπουμε ότι σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, οι μεγάλες 

πολυεθνικές επιχειρήσεις προσανατολίζονται σε υπεράκτια παραγωγή με 

απασχόληση χαμηλού κόστους, ενώ οι ΜΜΕ αποτελούν μια σημαντική πηγή 

δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. 

 

Για την αποτελεσματική προώθηση της παραπάνω στρατηγικής, απαιτείται η 

δημιουργία βασικών οργανισμών-εργαλείων δημόσιου χαρακτήρα, μέσω των 

οποίων θα ενοποιούνται, θα συντονίζονται, θα αποτιμώνται και θα 

διορθώνονται δημόσιες πολιτικές στο χώρο των ΜΜΕ στα αντίστοιχα πεδία 

παρέμβασης. 

 Β. ΔΕΚΟ 
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Οι ΔΕΚΟ θα πρέπει να αποτελέσουν βασικό τμήμα του μηχανισμού κρατικής 

παρέμβασης με ενεργητικό ρόλο στη  μεταβολή των προβληματικών 

καταστάσεων σε επιμέρους κλάδους. Θα πρέπει να διαθέτουν μηχανισμούς που 

να διαμορφώνουν προιοντα και τιμές ανάλογα με τις ανάγκες της παραγωγικής 

ανασυγκρότησης . Σημαντικό κριτήριο τόσο για τις παραγωγικές όσο και για τις 

κοινωφελείς ΔΕΚΟ θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη της αποτελεσματικότητας και 

της αποδοτικότητας τους, ώστε να είναι βιώσιμες και να συμβάλλουν θετικά 

στην οικονομική ανάπτυξη δημιουργώντας αξία και όχι δεσμεύοντας μέσω της 

προβληματικής τους λειτουργίας απαραίτητους δημόσιους πόρους. Αυτό 

σημαίνει ότι μετά την αφαίρεση του μεταβιβαστικού μηχανισμού ενίσχυσης του 

κοινωνικού κράτους –που μάλιστα θα πρέπει να παρακολουθείται από 

κατάλληλους κοινωνικούς λογαριασμούς- θα πρέπει να παράγουν πλεόνασμα 

και στην περίπτωση που έχουν να πληρώσουν δανειακά κεφάλαια αυτά στην 

μεγαλύτερο βαθμό θα πρέπει να καλύπτονται από την παραγωγική τους 

λειτουργία. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι πρακτικές που παρείχαν μια σειρά 

προνομίων σε ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων των ΔΕΚΟ δεν θα πρέπει να 

επαναληφθούν. 

 

Σε μεγάλο βαθμό η ρύθμιση της αγοράς πρέπει να γίνει μέσω των ΔΕΚΟ (κυρίως 

των παραγωγικών) και για το λόγο αυτό θα πρέπει να αξιοποιηθούν έτσι ώστε 

να έχουν το βάρος να μεταβάλλουν τις συνθήκες της αγοράς στο βαθμό που 

υπάρχουν ή κρίνεται ότι υπάρχουν στρεβλώσεις και ταυτόχρονα να επιβάλουν 

το νέο καθεστώς συσσώρευσης που θα δημιουργηθεί και με την θεσμοθέτηση 

ελεύθερου πλαισίου εργασιακών σχέσεων. 

 

Σε κάποιο βαθμό θα πρέπει να εξεταστεί και η δυνατότητα   δημιουργίας νέων  

ΔΕΚΟ σε κρίσιμους τομείς. Κριτήρια θα είναι μεταξύ άλλων δύο, η δυνατότητα 

ελέγχου των αγορών με ενεργητικές παρεμβάσεις ή η δυνατότητα παραγωγής 

σημαντικού πλεονάσματος με στόχο την αξιοποίηση των πόρων για ενίσχυση 

της αναπτυξιακής διαδικασίας και την βελτίωση του γενικού επιπέδου ζωής σε 

συνδυασμό και με την ελάφρυνση των φορολογικών βαρών. 
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 Γ.  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Όπως έχουμε τονίσει, η κοινωνική οικονομία, σημαντικό χαρακτηριστικό της 

οποίας, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, υπήρξε ο κοινωνικός πειραματισμός και η 

συνειδητή λειτουργία με βάση τις αξίες της αλληλεγγύης και του 

συνεργατισμού, αποτελεί βασικό κομμάτι του νέου παραγωγικού μοντέλου της 

κυβέρνησης της Αριστεράς.  

Ορισμένοι άμεσοι πρακτικοί στόχοι που μπορεί να προωθήσει η πολιτική του 

ΣΥΡΙΖΑ για την κοινωνική/αλληλέγγυα οικονομία είναι:  

- Να δρομολογηθεί χρηματοδότηση παραγωγικών εγχειρημάτων ανέργων 

ή/και νέων που δεν έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας 

- Να δοθεί τη δυνατότητα στους εργαζόμενους/άνεργους να αναλάβουν τη 

διαχείριση μέσων παραγωγής που δεν χρησιμοποιούνται  

- Να δοθεί η δυνατότητα σε αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς που 

σχετίζονται με τη λειτουργία των εγχειρημάτων της κοινωνικής 

οικονομίας να αποφασίζουν για την αναχρηματοδότηση εγχειρημάτων 

που πιθανόν να μην είναι βιώσιμα με καπιταλιστικούς όρους (κυρίως 

εγχειρήματα που αφορούν τη στήριξη της κοινωνικής αναπαραγωγής). 

Η αλληλέγγυα οικονομία μπορεί να συνδεθεί με την συνεταιριστική οικονομία 

διεθνώς. Η διεθνής εμπειρία της συνεταιριστικής οικονομίας εδράζεται πάνω σε 

αξίες και αρχές που μπορούν να είναι ιδιαίτερα εποικοδομητικές στην 

διαδικασία της παραγωγικής ανασυγκρότησης και την σύνδεσή της με ένα 

κομμάτι της παγκόσμιας οικονομίας που λειτουργεί με εναλλακτικά πρότυπα.  

 

 

 

6.ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  

Οι πολιτικές λιτότητας που εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια 

περιόρισαν σημαντικά τους διαθέσιμους πόρους για την άσκηση 

δημοσιονομικής και αναπτυξιακής πολιτικής. Στην πραγματικότητα, η ελληνική 

οικονομία είναι παγιδευμένη σε τρεις παράλληλες κρίσεις που 
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αλληλοτροφοδοτούνται διατηρώντας την οικονομική και παραγωγική 

δραστηριότητα σε συνθήκες ασφυξίας: α) την  κρίση δημόσιου χρέους, την 

τραπεζική κρίση, την επενδυτική κρίση. Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ σχεδιάστηκε 

με πλήρη επίγνωση των συνθηκών αυτών και περιλαμβάνει συγκεκριμένα 

μέτρα για την αντιμετώπιση των διαφόρων πλευρών της κρίσης και την 

επαναλειτουργία της οικονομίας.  

 

Οι βασικές πηγές άντλησης χρηματοδοτικών πόρων διακρίνονται σε δημόσιες 

και ιδιωτικές: 

 

Α.ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  

 

 Εθνικοί 

 

 Κρατικός Προϋπολογισμός: 

Οι αρχές σύνταξης και διαμόρφωσης του κρατικού προϋπολογισμού θα πρέπει 

να εστιάζουν στην : 

 

Δημοκρατική μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος με τρόπο κοινωνικά 

δίκαιο και οικονομικά αποδοτικό . 

 

Ριζική μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και δημοκρατικός 

μετασχηματισμός του κράτους, που, μεταξύ άλλων, στοχεύει στην περιστολή 

της σπατάλης, χωρίς να αποδυναμώνεται η λειτουργία του δημοσίου.  

 

Επανεξέταση όλων των κωδικών για τις δημόσιες δαπάνες, και ορθολογικός και 

διαφανής ανασχεδιασμός, σύμφωνα με τις προτεραιότητες του προγράμματος.  

 

 

 Οικονομική και αναπτυξιακή πολιτική 
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Πόροι για τη χρηματοδότηση του προγράμματός μας θα προκύψουν 

μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα από την οικονομική και αναπτυξιακή 

πολιτική που θα ακολουθήσουμε. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής:  

Η αντιυφεσιακή πολιτική με μέτρα αναδιανομής για την ανάκαμψη της 

οικονομίας (αύξηση κατώτατου μισθού, μείωση των έμμεσων φόρων, 

μετατόπιση φορολογικού βάρους από τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα προς 

τα υψηλά, αύξηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων κ.λπ.) θα σπάσει 

τον φαύλο κύκλο της ύφεσης, θα προσελκύσει παραγωγικές, ιδιωτικές 

επενδύσεις και θα αυξήσει τα δημόσια έσοδα.  

Χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Τα παραπάνω, μεταξύ άλλων, θα 

συγκρατήσουν και θα μειώσουν τον σχηματισμό μη εξυπηρετούμενων δανείων, 

πράγμα που, σε συνδυασμό με την οριστική διεθεύτησή τους και με την 

ευρύτερη μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος που προτείνουμε, 

θα οδηγήσει σε πραγματική χρηματοπιστωτική σταθερότητα, επιστροφή και 

αύξηση των καταθέσεων, και, επομένως, σε βελτίωση των όρων 

χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας. Η επιτυχία αυτών των σχεδιασμών 

σημαίνει επιπλέον αύξηση των δημοσίων εσόδων.  

Αναπτυξιακή αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, αντί το μνημονιακό 

ξεπούλημά της. Αυτή είναι δυνατόν να παρέχει επιπλέον χρηματοδοτικούς 

πόρους για την ελληνική οικονομία, αλλά και για τις δημόσιες δαπάνες που 

απαιτεί το πρόγραμμά μας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι δημιουργούμε άμεσα:  

Ταμείο Κρατικής Περιουσίας (Τ.Κ.Π.) του οποίου το αρχικό κεφάλαιο θα 

αποτελείται από την εισφορά όλης ή μεγάλου μέρους της κινητής και ακίνητης 

περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου. Αντικείμενο του Ταμείου θα είναι η 

εξεύρεση επενδυτικών κεφαλαίων για λογαριασμό του αναπτυξιακού 

προγράμματος της κυβέρνησης. 

 

 Εγγυημένα επενδυτικά προϊόντα 

Ενδεικτικά μεταξύ άλλων αναφέρονται δραστηριότητες όπως : 

Έκδοση ομολόγων ανασυγκρότησης με ρήτρα κρατικής περιουσίας.    

Έκδοση ομολόγων μετατρέψιμων σε κρατική περιουσία. 

Εκδότης των ομολόγων θα είναι το Ταμείο Κρατικής Περιουσίας. Τα 

χρηματοοικονομικά προϊόντα αυτά θα προσφέρουν ισχυρές εγγυήσεις 
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αποπληρωμής τους λόγω της ρήτρας ή της δυνατότητας μετατροπής σε κρατική 

περιουσία (μετοχές ή /και ακίνητα). 

 Η πρώτη κατηγορία θα είναι μεσομακροπρόθεσμα 5-10 ετών θα έχουν σχετικά 

χαμηλό επιτόκιο αλλά θα είναι συνδεδεμένα με συγκεκριμένο αναπτυξιακό έργο 

και θα μπορούν οι δικαιούχοι να έχουν επιπλέον συμμετοχή στα κέρδη του. Η 

δεύτερη κατηγορία μπορεί να είναι  μεσοπρόθεσμα ομόλογα με χαμηλό επιτόκιο 

μέχρι 3% και δυνατότητα μετατροπής σε νεοεισαγόμενες μετοχές κρατικών 

επιχειρήσεων.   

 

 Ίδρυση  Δημόσιας Αναπτυξιακής Τράπεζας. 

 

 Ευρωπαϊκοί-διεθνείς 

 

Ένας από τους βασικούς στόχους της διαπραγμάτευσης της κυβέρνησης της 

Αριστεράς με τους θεσμικούς δανειστές της θα είναι η εξασφάλιση των 

απαραίτητων πόρων για την χρηματοδότηση ενός προγράμματος 

αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης και δίκαιης παραγωγικής 

ανασυγκρότησης, όπως περιγράφηκε πιο πάνω. Σε αυτό το πλαίσιο διεκδικούμε:  

o «Αναστολή» αποπληρωμής τόκων, που θα χρησιμοποιηθούν στο ΠΔΕ. 

Ακόμη και σήμερα, μετά τις αναδιαρθρώσεις του δημόσιου χρέους, οι 

τόκοι για το 2013 έφτασαν τα 7,2 δις, το 2014 7,1 δις, το 2015 6,1 δις και 

το 2016 5,6 δις. Τα παραπάνω ποσά θα μπορούσαν να διπλασιάσουν τα 

ΠΔΕ για τα έτη αυτά και για όσο θα ισχύει το «μορατόριουμ». 

o Να μην υπολογίζεται λογιστικά το κόστος των δημοσίων επενδύσεων 

στον υπολογισμό του δημοσιονομικού ελλείμματος, στα πλαίσια του 

Συμφώνου Σταθερότητας, για να απελευθερωθούν πόροι για δημόσιες 

επενδύσεις εντός ευρωζώνης.  

o Άντληση ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και 

άλλες τράπεζες του εξωτερικού. 

 

Με αυτό τον τρόπο, οι δημόσιες επενδύσεις θα σταματήσουν να επιβαρύνουν 

το δημόσιο έλλειμμα και λόγω της θετικής τους συνεισφοράς στην ανάπτυξη 

θα έχουν, εν τέλει, θετική δημοσιονομική επίπτωση.  
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 ΕΣΠΑ 

Τόσο το περιεχόμενο της στρατηγικής ,όσο και οι ενισχυμένες παρεμβάσεις θα 

πρέπει να επανασχεδιαστούν . 

Στόχος του προγράμματος και των διαθεσίμων πόρων θα πρέπει να είναι η 

προώθηση του προγράμματος της παραγωγικής ανασυγκρότησης  που 

προτείνουμε ,με έμφαση στην ανάπτυξη δράσεων οι οποίες : 

o Θα περεχουν δυνατότητες για ταχύρρυθμη οικονομική ανασυγκρότηση 

και θα επιταχύνουν την πορεία της οικονομικής ανάπτυξης 

o Θα ανατρέπουν τα αποτελέσματα της κρίσης  και των ασκηθεντων 

νεοφιλελευθέρων οικονομικών πολιτικών. 

o Θα τείνουν στην σύγκλιση του διαθεσίμου ΑΕΠ (διαθεσίμου 

εισοδήματος),προς τον αντίστοιχο μέσο ορό της  ΕΕ. 

 

 Αναπτυξιακές συνεργασίες με τρίτες χώρες.  

 

Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα διεκδικήσει να αναπτυχθούν ισότιμες σχέσεις και 

με άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα επιθυμούσαν να συμβάλλουν 

στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Ισχυρές δυνατότητες για 

αναπτυξιακές συνεργασίες φαίνεται να υπάρχουν με την Κίνα, τη Ρωσία, χώρες 

του αραβικού κόσμου και άλλες χώρες. Ένα πρώτο βήμα προς αυτή την 

κατεύθυνση θα είναι η εξακρίβωση ακριβώς των εν λέγω δυνατοτήτων και μια 

κατάλληλα εστιασμένη οικονομική διπλωματία για την διεύρυνσή τους. 

 

Β.ΜΕΙΚΤΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

Η υφιστάμενη κατάσταση των συγχρηματοδοτούμενων έργων είναι 

προβληματική. Στην ουσία αξιοποιήθηκε με σκοπό την  κατάρτιση  χαριστικών  

συμβάσεων σε συγκεκριμένους ομίλους. Παρ’ όλ’ αυτά η συγχρηματοδότηση θα 

πρέπει να αντιμετωπίζεται γενικά ως αναπτυξιακό εργαλείο και εργαλείο 
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μόχλευσης, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι μπορεί να επιτρέψει  την 

αξιοποίηση πόρων (κεφαλαιακών, τεχνολογικών ή τεχνογνωσίας λειτουργίας) 

και να ενισχύσει  την αναπτυξιακή διαδικασία είτε με την παροχή ελλειπόντων 

πόρων -πράγμα που επιτρέπει την υλοποίηση έργων σε χρόνο νωρίτερα αυτού 

που θα ήταν εφικτός αν η χρηματοδότηση γινόταν μόνο με δημόσιους πόρους.  

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η διαδικασία των συμπράξεων δημόσιου 

ιδιωτικού τομέα δεν πρέπει να αποτελεί μηχανισμό για τον περιορισμό του 

κοινωνικού κράτους αλλά μάλλον μόνο  μηχανισμό προεξόφλησης τμήματος 

των μελλοντικών δημοσίων εσόδων με αντάλλαγμα παράλληλη αύξηση της 

αξίας των παραχωρημένων παγίων τα οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να 

επιστρέφουν στην δημόσια περιουσία μετά την αποπληρωμή των 

κατασκευαστών. 

 

Γ.ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

Ο ρόλος του τραπεζικού τομέα στη χρηματοδότηση της οικονομίας παραμένει 

κεντρικός ανεξαρτήτως της ικανότητας παρέμβασης του λόγω των συνθηκών 

που προκάλεσε η κρίση .Στην Ελλάδα ο τραπεζικός δανεισμός και οι 

αποταμιεύσεις αποτέλεσαν για σχεδόν τρεις δεκαετίες τις κυριότερες πηγές 

χρηματοδότησης των επενδύσεων στον ιδιωτικό τομέα. Ειδικά την δεκαετία του 

2000 και ιδιαίτερα μετά την είσοδο της Ελλάδας. Στην ευρωζώνη, οι χορηγήσεις 

των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ήταν ο κυριότερος παράγοντας για την 

αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων μέσω της κατασκευής κατοικίας, και την 

ενίσχυση της κατανάλωσης μέσω της εκρηκτικής ανόδου των αντίστοιχων 

δανειοδοτήσεων. 

Στην παρούσα φάση το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα δεν έχει τις 

δυνατότητες πλήρους επανάκτησης του ρόλου του .Ωστόσο η κατάσταση της 

ελληνικής οικονομίας καθιστά επιτακτική την ανάγκη αντιμετώπισης της 

τραπεζικής κρίσης προς όφελος της κοινωνίας, αλλά και εύρεσης επιπλέον 

κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων.Παράλληλα θα πρέπει να σχεδιασθεί η 

ίδρυση τραπεζών ειδικού σκοπού. Η πρόταση της ΓΣΕΒΕ και της ΕΣΕΕ, σε 

συνεργασία με την Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών, για μετατροπή των 
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τελευταίων σε τράπεζα ειδικού σκοπού για την ενίσχυση των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων κινείται στη σωστή κατεύθυνση. 

 
 


