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1. Εισαγωγή 

 

Η Ελληνική οικονομία μετά από τρία χρόνια αυστηρής δημοσιονομικής και εισοδηματικής 

λιτότητας εξακολουθεί να κινείται μέσα σε σκοτεινό τούνελ. Η ασκούμενη οικονομική 

πολιτική των Μνημονίων έχει εγκλωβίσει την χώρα σε βαθιά λιτότητα και ύφεση. Η 

απομόχλευση και η δραματική πτώση της συνολικής δαπάνης έχει παρασύρει την 

οικονομία σε μια Fiscerian/Minskian διαδικασία χρέους-αποπληθωρισμού, ενεργοποιώντας 

ένα φαύλο κύκλο δημοσιονομικής και χρηματοπιστωτικής αστάθειας - κρίσης 

φερεγγυότητας/ρευστότητας – ύφεσης - λιτότητας.  

 

Ο σχεδιασμός εναλλακτικής οικονομικής στρατηγικής για την έξοδο της Ελλάδας από την 

κρίση χρέους και την οικονομική και κοινωνική κρίση πρέπει να στηρίζεται σε ρεαλιστικές 

υποθέσεις και παραδοχές αναφορικά με τις ιδιαιτερότητες του ελληνικού μοντέλου 

καπιταλισμού. Επίσης, η αρχιτεκτονική της πρέπει να επιδιώκει την υπέρβαση της 

οικονομικής πολιτικής από συμβατικά θεωρητικά οικονομικά σχήματα και εργαλεία και να 

προωθεί θεσμούς που ενεργοποιούν ενδογενείς δυναμικές διαδικασίες δημιουργίας 

απασχόλησης και νέου εισοδήματος. 

      

2. Βασικές Υποθέσεις και Παραδοχές Εναλλακτικής 

Οικονομικής Στρατηγικής 
 

Ο σχεδιασμός εθνικής εναλλακτικής οικονομικής στρατηγικής θα πρέπει να γίνει βάσει των 

ακόλουθων θεμελιακών παραδοχών: πρώτον, το ελληνικό χρέος δεν έχει γίνει βιώσιμο 

ακόμη και μετά τις τελευταίες παρεμβάσεις της Συμφωνίας της 26/27 Νοεμβρίου. Η μη 

βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους δημιουργεί αναπτυξιακή εμπλοκή και υπονομεύει τη 

δημοσιονομική προσαρμογή, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την κοινωνική συνοχή. 

Ο λόγος είναι ότι γιατί όσο χρονικό διάστημα η Ελλάδα θα συνεχίζει να αδυνατεί να 

αποπληρώσει τις δανειακές της υποχρεώσεις ή σημαντικό μέρος αυτών με πρωτογενή 

πλεονάσματα θα είναι εγκλωβισμένη σε «παγίδα χρεοκοπίας», η οποία θα 

αποσταθεροποιεί το μακροοικονομικό σύστημα και θα δημιουργεί συνθήκες περαιτέρω 

συμπίεσης της ενεργού ζήτησης. Το τελευταίο θα εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την 

πολιτική διαχείριση της κρίσης και τις θεσμικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, η 

μη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους διατηρεί υψηλό το νομισματικό και πιστωτικό ρίσκο 

της οικονομίας και την αβεβαιότητα, και τροφοδοτεί προβλήματα φερεγγυότητας και 

αξιοπιστίας του ελληνικού κράτους στις ιδιωτικές αγορές ομολόγων ενώ διατηρεί υψηλή 

την προτίμηση ρευστότητας νοικοκυριών, επιχειρήσεων και τραπεζών αποδομώντας 
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περαιτέρω την εγχώρια ενεργό ζήτηση.  

Δεύτερον, στο πλαίσιο του ελληνικού μοντέλου ανάπτυξης, όπως αυτό διαμορφώθηκε τις 

τελευταίες τρεις δεκαετίες κάτω από την επίδραση της χρηματιστικοποίησης, η 

σταθερότητα της οικονομίας, η απασχόληση και η δυναμική της μεγέθυνσης εξαρτώνται σε 

σημαντικό βαθμό από την εγχώρια απορροφητικότητα και τη χρηματοδότησή της, καθώς 

επίσης και από την επιβιωτική κατάσταση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Η 

κατάρρευση της εγχώριας ζήτησης εξαιτίας της απομόχλευσης που ξεκίνησε από το τέλος 

της δεκαετίας του 2000 και της δημοσιονομικής και εισοδηματικής λιτότητας των 

Μνημονίων των τελευταίων τριών χρόνων αποσταθεροποιεί το εγχώριο παραγωγικό 

σύστημα και τις δομές απασχόλησης και ανατροφοδοτεί την κρίση χρέους, επιβραδύνοντας 

τη διαδικασία δημοσιονομικής προσαρμογής και αυξάνοντας δραματικά το οικονομικό και 

κοινωνικό κόστος της.  

Τρίτον, η συσχέτιση της εσωτερικής υποτίμησης με τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

της οικονομίας οδηγεί σε λανθασμένες και καταστροφικές παρεμβάσεις στην αγορά 

εργασίας που επιβαρύνουν αποκλειστικά τους εργαζόμενους. Η φιλοσοφία των Μνημονίων 

χαρακτηρίζεται από επικίνδυνη εμμονή στην ταύτιση της ανταγωνιστικότητας με το 

μοναδιαίο κόστος εργασίας, υποτιμώντας τη σημασία της παραγωγικότητας, αλλά και τις 

μακροοικονομικές και χρηματοπιστωτικές επιπτώσεις της υποτίμησης της εργασίας. Η 

εισοδηματική λιτότητα δυσχεραίνει την εξυπηρέτηση του χρέους των ελληνικών 

νοικοκυριών και καταστρέφει μέρος του ενεργητικού του τραπεζικού συστήματος.  

Τέταρτον, είναι πολύ σημαντική η διάκριση μεταξύ δημοσιονομικής λιτότητας και 

δημοσιονομικής προσαρμογής. Άγνοια, ημιμάθεια, πολιτική σκοπιμότητα και 

νεοφιλελεύθερες ιδεοληψίες έχουν δημιουργήσει στο δημόσιο διάλογο την λανθασμένη 

ταύτιση της δημοσιονομικής λιτότητας, που αφορά μέτρα πολιτικής, με τη δημοσιονομική 

προσαρμογή, που είναι ο στόχος της ασκούμενης δημοσιονομικής πολιτικής και αφορά τη 

μείωση των ποσοστών του δημόσιου ελλείμματος και χρέους  στο Ακαθάριστο Εγχώριο 

Προϊόν (ΑΕΠ). Είναι πολύ σοβαρό και πρέπει να σημειωθεί ότι η διαδικασία της 

δημοσιονομικής προσαρμογής είναι δημιούργημα της συμβατικής οικονομικής σκέψης και 

παράγωγο της ιδέας της αξιοπιστίας της οικονομικής πολιτικής. Η δημοσιονομική 

προσαρμογή θεωρείται ως αναγκαία διαδικασία ενίσχυσης ή ανάκτησης της αξιοπιστίας, 

συνεπώς και της φερεγγυότητας, της εθνικής οικονομικής πολιτικής στις αγορές χρήματος 

και κεφαλαίου. Θεωρείται επίσης κρίσιμη παράμετρος για να διατηρηθεί το κόστος 

εξωτερικού δανεισμού χαμηλά και να έχει η οικονομία πρόσβαση στις αγορές ομολόγων 

για την αναχρηματοδότηση των δανειακών της υποχρεώσεων και τη διατηρησημότητα της 

αποκρατικοποιημένης οικονομικής μεγέθυνσής της. Στο πλαίσιο της μη συμβατικής 

οικονομικής σκέψης, οι ιδέες της δημοσιονομικής προσαρμογής και της αξιοπιστίας δεν 

έχουν κάποιον ιδιαίτερο ρόλο και σημασία πέραν της ιδεολογικής τους φύσης και χρήσης.  

Ωστόσο, ακόμη και αν δεχτούμε τη δημοσιονομική προσαρμογή ως στόχευση της 

δημοσιονομικής πολιτικής δεν είναι αναγκαίο να δεχτούμε ότι μπορεί να επιτευχθεί μέσω 

της δημοσιονομικής λιτότητας. Η μεθοδολογική βάση της ταύτισης της δημοσιονομικής 

λιτότητας και της δημοσιονομικής προσαρμογής είναι η σαθρή νεοκλασική αντίληψη 

λειτουργίας του μακροοικονομικού συστήματος. Η ταύτιση του κρατικού προϋπολογισμού 
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με εκείνον μιας επιχείρησης ή ενός νοικοκυριού «επιτρέπει» την υπόθεση ότι το κράτος 

μπορεί να περιορίσει τις δαπάνες του θεωρώντας σταθερά τα έσοδά του. Η λογική αυτής 

της υπόθεσης υποτιμά την πολύ πιθανή συσταλτική επίδραση της μείωσης των δημόσιων 

δαπανών στο ΑΕΠ. Η τρέχουσα συζήτηση για την τιμή του δημοσιονομικού 

πολλαπλασιαστή αφορά ακριβώς αυτήν την πιθανότητα. Με άλλα λόγια, το δημόσιο 

έλλειμμα ή πλεόνασμα είναι ενδογενής μεταβλητή που άμεσα συνδέεται με τις αποφάσεις 

δημοσιονομικής πολιτικής και τις επιπτώσεις αυτών στο οικονομικό σύστημα. Εκείνο λοιπόν 

το οποίο η συμβατική οικονομική σκέψη αποτυγχάνει να αντιληφθεί είναι ότι η 

δημοσιονομική λιτότητα είναι πολύ πιθανό να αποσταθεροποιεί το δημοσιονομικό 

σύστημα, καθυστερώντας τη δημοσιονομική προσαρμογή ή ακόμη και οδηγώντας σε 

υψηλότερα ποσοστά ελλείμματος και χρέους στο ΑΕΠ, υπονομεύοντας ουσιαστικά τη 

φερεγγυότητα και την αξιοπιστία της εθνικής οικονομίας.  

Η έκταση και το βάθος της οικονομικής ύφεσης και της κρίσης που θα προκληθεί από την 

άσκηση δημοσιονομικής λιτότητας και οι χαμηλοί ρυθμοί οικονομικής μεγέθυνσης 

μειώνουν τα φορολογικά έσοδα του δημόσιου τομέα και αυξάνουν, μέσω των αυτόματων 

σταθεροποιητών, τις δημόσιες δαπάνες. Το πιθανό αυτό αποτέλεσμα της δημοσιονομικής 

λιτότητας σε συνδυασμό με τη μείωση του ΑΕΠ, θα προκαλέσει αύξηση των ποσοστών του 

δημόσιο ελλείμματος και χρέους στο ΑΕΠ. Αυτή είναι βάση της εκτίμησης ότι τα 

προγράμματα λιτότητας είναι οικονομικά ανορθολογικά, κοινωνικά ανεύθυνα και 

καταστροφικά και χαρακτηρίζονται από έλλειμμα αξιοπιστίας ως προς την 

αποτελεσματικότητά τους να πετύχουν την επιδιωκόμενη δημοσιονομική προσαρμογή και 

να διασφαλίσουν την επιστροφή της οικονομίας στην οικονομική μεγέθυνση.    

 

3. Άξονες Οικονομικής Στρατηγικής για την Έξοδο της 

Ελλάδας από την Κρίση Χρέους και την Οικονομική 

Κρίση 
 

Υπάρχει εθνική ανάγκη σχεδιασμού οικονομικής στρατηγικής που θα στοχεύει στην 

ταυτόχρονη επίτευξη τριών βασικών στόχων: α) τον απεγκλωβισμό της οικονομίας από την 

«παγίδα χρεοκοπίας», β) την άμεση σταθεροποίηση της εγχώριας ζήτησης, την αύξηση της 

απασχόλησης και τη δημιουργία πρωτογενών πλεονασμάτων χωρίς δημοσιονομική 

λιτότητα και γ) την έξοδο της οικονομίας από την ύφεση και τη δημιουργία συνθηκών 

υψηλών ρυθμών μεγέθυνσης. Σε εθνικό επίπεδο απαιτούνται αμέσως παρεμβάσεις σε 

τέσσερα πεδία πολιτικής οικονομίας: 
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3.1. Επαναδιαπραγμάτευση της Νέας Δανειακής Σύμβασης 

βάσει των Εθνικών μας Συμφερόντων 

 

Βιώσιμο είναι το χρέος του οποίου οι υποχρεώσεις μπορούν να εξυπηρετηθούν. Η 

εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων είναι εκείνη που πραγματικά προσδιορίζει την 

αξιοπιστία και τη φερεγγυότητα του εθνικού κράτους στις αγορές. Στο μοντέλο 

χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού μέσα στο οποίο ζούμε, το χρέος είναι δανειακές 

συμβάσεις που συνάπτονται βάσει προσδοκιών εισροών και εκροών ρευστότητας. Το 

ποσοστό του χρέους στο ΑΕΠ είναι ένας από τους προσδιοριστικούς παράγοντες των 

δανειακών υποχρεώσεων. Σημαντικό ρόλο έχει και η χρονική κατανομή των 

τοκοχρεολυσίων, δηλαδή το κόστος δανεισμού και ο χρόνος ωρίμανσης της δανειακής 

σύμβασης. Η έμφαση που δίνεται στη δημόσια και επιστημονική συζήτηση στο λόγο 

χρέος/ΑΕΠ είναι συνάρτηση της κυρίαρχης συμβατικής λογικής ως προς την συσχέτιση 

μεταξύ δημοσιονομικής προσαρμογής και αξιοπιστίας-φερεγγυότητας. 

Βασικός στόχος της επαναδιαπραγμάτευσης της βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους της 

Ελλάδας πρέπει να είναι η μείωση των δανειακών υποχρεώσεων της χώρας μας στο όριο ή 

κάτω από αυτό της πρωτογενούς ρευστότητας που μπορεί να δημιουργήσει η αύξηση του 

ΑΕΠ. Αυτό για να γίνει είναι αναγκαίο να προσδιοριστεί με ρεαλισμό, και σεβασμό στο 

βιοτικό επίπεδο της ελληνικής κοινωνίας, το μέγεθος του πρωτογενούς πλεονάσματος που 

μπορεί να δημιουργήσει και να διαθέσει η ελληνική οικονομία για την αποπληρωμή των 

δανειακών της υποχρεώσεων. Το πλεόνασμα του πρωτογενούς ισοζυγίου πρέπει να είναι 

αποτέλεσμα της ανάπτυξης, της δίκαιης και αναπτυξιακής μεταρρύθμισης του φορολογικού 

συστήματος, της αναδιάρθρωσης των δημόσιων δαπανών και της ουσιαστικής 

αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, και όχι της δημοσιονομικής λιτότητας. Σε αυτό θα 

μπορούσε να προστεθεί ρευστότητα από την αξιοποίηση της δημόσιας περιούσιας ή ακόμη 

και από ιδιωτικοποίηση μη στρατηγικών και κοινωνικά αναγκαίων περιουσιακών στοιχείων.  

Στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης, η εστίαση της στρατηγικής διαπραγμάτευσης στην 

απομείωση του χρέους μπορεί να αποδεχτεί μη αποτελεσματική ως προς τη βιωσιμότητα 

του χρέους. Δηλαδή μπορεί να γίνει νέο «κούρεμα» του χρέους και το υπόλοιπο του να 

δημιουργεί υποχρεώσεις που να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν. Η επαναδιαπραγμάτευση 

της δανειακής σύμβασης της Ελλάδας με την τρόικα πρέπει να γίνει βάσει ρεαλιστικής 

αξιολόγησης της δυναμικής της σχέσης δανειακές υποχρεώσεις/διαθέσιμη ρευστότητα με 

τρόπο που να είναι οικονομικά εφικτή από τις δυνατότητες της οικονομίας και κοινωνικά 

αποδεκτή. Αυτό για να συμβεί είναι ζωτικής σημασίας μια πολύ γενναία απομείωση του 

ελληνικού δημόσιου χρέους κάτω του 80% του ΑΕΠ αμέσως και όχι στην προοπτική του 

2020-2022. Επίσης, απαιτείται σημαντική αναδιάρθρωση της χρονικής κατανομής των 

τοκοχρεολυσίων. Μια τέτοια εξέλιξη θα απεγκλώβιζε την οικονομία από την «παγίδα 

χρεοκοπίας» και θα δημιουργούσε θετικές προσδοκίες στις «αγορές» ως προς τη 

βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Ο απεγκλωβισμός της χώρας από την «παγίδα 

χρεοκοπίας» είναι μείζονα προϋπόθεση για τη δημοσιονομική και παραγωγική της 

αναδόμηση και τη μετάβαση της οικονομίας σε κατάσταση ανάπτυξης.  
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3.2. Δημοσιονομική Αναδόμηση και Θεσμοθέτηση του 

«Εργοδότης Ύστατης Προσφυγής» 

 

Η δημοσιονομική λιτότητα είναι «ακαμψία» στη μείωση των πρωτογενών ελλειμμάτων και 

τροχοπέδη πρωτογενών πλεονασμάτων. Επιπρόσθετα, ο εγκλωβισμός της οικονομίας στην 

«παγίδα χρεοκοπίας» και κρίσης φερεγγυότητας-ρευστότητας δημιουργεί θεμελιακή 

εμπλοκή στη χρήση συμβατικών εργαλείων στήριξης της ζήτησης (αύξηση δημόσιου 

ελλείμματος, χαλαρή εισοδηματική πολιτική), ενώ οι εξαγωγές δεν μπορούν να 

αντισταθμίσουν την κατάρρευση της εγχώριας δαπάνης εξαιτίας δομικών παραγωγικών 

ανελαστικοτήτων. Η διαχείριση της ζήτησης στις τρέχουσες συνθήκες θα πρέπει πρωτίστως 

να επιδιώκει τη δημιουργία ενός δαπέδου αγοραστικής δύναμης της κοινωνίας και στον 

απεγκλωβισμό της οικονομίας από την ψυχολογία της λιτότητας. Το δάπεδο αυτό θα 

σταθεροποιούσε τις ροές ρευστότητας στην οικονομία μεταξύ των βασικών τομέων με 

θετικές επιπτώσεις στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα νοικοκυριών και επιχειρήσεων και 

συνεπώς του τραπεζικού συστήματος.  

Στο σημείο αυτό κρίνω αναγκαία μια πολύ συνοπτική αναφορά σε κάποιες από τις ιδέες και 

προτάσεις οικονομικής πολιτικής του Keynes. Για την τόνωση της ζήτησης στο μοντέλο του 

χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού ο Keynes πρότεινε την φορολόγηση του πλούτου και 

κυρίως την αναδιανομή του εισοδήματος που ιδιοποιούνται οι εισοδηματίες και οι 

κερδοσκόποι στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου προς τους εργαζομένους, αλλά και τους 

επιχειρηματίες που επενδύουν στην πραγματική οικονομία. Με αυτόν τον τρόπο θα 

μπορούσε να αυξηθεί η ροπή της οικονομίας προς την κατανάλωση και την παραγωγική 

επένδυση. Αυτή η κατεύθυνση αναδιανομής είναι ιδιαιτέρως σημαντική σε μια οικονομία, 

όπως η ελληνική, με σημαντικούς δομικούς περιορισμούς προσφοράς και υψηλή 

εισαγωγική διείσδυση. Για τον Keynes η χρήση του εργαλείου της φορολογίας απαιτεί 

επιδέξιους χειρισμούς και άριστη επιλογή της κατεύθυνσης απόθεσης του νέου 

φορολογικού βάρους για να μη βυθιστεί η οικονομία σε μεγαλύτερη ύφεση.  

Ωστόσο δεν είναι καθόλου δεδομένο ότι η αναδιανομή παρασιτικού και κερδοσκοπικού 

πλούτου μπορεί να αυξήσει την ροπή της εγχώριας δαπάνης τόσο όσο απαιτεί η έξοδος της 

χώρας μας από την οικονομική κρίση. Εκτιμώ ότι είναι ζωτικής σημασίας σε 

βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, η θεσμοθέτηση του «εργοδότη ύστατης 

προσφυγής» του Hyman Minsky. Ο θεσμός αυτός θα μπορούσε να λειτουργήσει ως 

συνδετικός κρίκος μεταξύ των τριών προαναφερόμενων στόχων της εναλλακτικής 

οικονομικής στρατηγικής.  

Η θεσμοθέτηση του «εργοδότη ύστατης προσφυγής» συμβάλει καίρια στην αναδόμηση του 

δημοσιονομικού συστήματος και στον μετασχηματισμό του από ένα σύστημα κατανομής 

πόρων σε ένα σύστημα δημιουργίας πόρων. Ο μετασχηματισμός αυτός είναι απαραίτητος 

για την υποστήριξη, ίσως και την επιβίωση, του κοινωνικού κράτους στην χώρα μας τα 

επόμενα χρόνια. Η πρότασή μου είναι να δημιουργηθεί ένα εθνικό κοινωνικό ταμείο 

απασχόλησης στο οποία να εισρέουν πόροι από τις ακόλουθες πηγές: Α) τη μείωση των 

δανειακών υποχρεώσεων της Ελλάδας κάτω από το επίπεδο του πρωτογενούς 

πλεονάσματος. Αυτό προϋποθέτει πολύ επιθετική διαπραγμάτευση της νέας δανειακής 
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συμφωνίας. Β) Την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και δέσμευση μέρους των εσόδων στο 

εθνικό ταμείο απασχόλησης. Η συσχέτιση της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής με τη 

χρηματοδότηση προγραμμάτων απασχόλησης θα μπορούσε να αναδειχθεί σε εθνική 

στρατηγική μετασχηματισμού της Ελλάδας σε μια οικονομία και κοινωνία με περισσότερη 

απασχόληση και δικαιοσύνη και λιγότερη οικονομική ανισότητα. Γ) Την αναδιάρθρωση των 

κονδυλίων του ΕΣΠΑ και την απορρόφηση νέων ευρωπαϊκών πόρων για την απασχόληση 

στο εθνικό ταμείο απασχόλησης, όπως και της δανειακής ρευστότητας που θα μπορούσε να 

προσφέρει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Δ) Την αναδιάρθρωση δημόσιων δαπανών 

και την αναδόμηση του κράτους πρόνοιας από σύστημα παροχής επιδομάτων σε σύστημα 

παροχής απασχόλησης και κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών. Αυτό μπορεί να συμβεί με 

μεταφορά πόρων από εισοδηματικές μεταβιβάσεις σε προγράμματα απασχόλησης που 

εξειδικεύονται σε δραστηριότητες υψηλής κοινωνικής προτεραιότητας που είτε δεν 

μπορούν να αφεθούν προς εκμετάλλευση στην ιδιωτική επιχειρηματικότητα, είτε η 

τελευταία δεν επιθυμεί να δεσμευτεί σε δραστηριότητες υψηλού ρίσκου. 

Πρέπει να υπερτονίσω στο σημείο αυτό ότι το εθνικό κοινωνικό ταμείο απασχόλησης θα 

μπορούσε να το διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδας σε συνεργασία με θεσμικούς 

κοινωνικούς φορείς. Σε αυτή την περίπτωση το μέγεθός του θα αποτελεί αυτόνομη 

μακροοικονομική δαπάνη και δεν θα είναι αντικείμενο της δημοσιονομικής προσαρμογής. 

Θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό στο μέτρο της ανακατανομής πόρων από το 

κράτος, αλλά θα δημιουργεί νέους πόρους και έσοδα στο κράτος και στα ταμεία ασφάλισης 

μέσω της αύξησης του ΑΕΠ. Η διαχείρισή του ταμείου απασχόλησης από την Τράπεζα της 

Ελλάδας θα αύξανε την αξιοπιστία του καθώς δεν θα αποτελούσε αντικείμενο 

κομματοκρατικών και γραφειοκρατικών σκοπιμοτήτων. Ο πυρήνας των θετικών 

επιδράσεων της θεσμοθέτησης του «εργοδότη ύστατης προσφυγής» είναι η 

σταθεροποίηση και βαθμιαία αύξηση της ζήτησης και των ροών εισοδήματος στην 

οικονομία με σημαντικές θετικές μακροοικονομικές, χρηματοπιστωτικές και κοινωνικές 

συνέπειες. Αυτό θα δημιουργούσε θετικές προσδοκίες και προοδευτικά αντιστροφή στις 

προτιμήσεις ρευστότητας στο σύνολο της οικονομίας. 

 

3.3. Παραγωγική Ανασυγκρότηση για Διατηρήσιμη Ανάπτυξη 

και Βιώσιμη Χρηματοπιστωτική Δομή  

 

Η παραγωγική ανασυγκρότηση είναι μια δυναμική διαδικασία διαρθρωτικού και 

τεχνολογικού μετασχηματισμού της οικονομίας. Στην περίπτωση της Ελλάδας, η 

παραγωγική ανασυγκρότηση είναι μείζων προϋπόθεση όχι μόνο για τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας και την αναδόμηση του εξωτερικού τομέα της οικονομίας, αλλά και για 

τη μείωση του πιστωτικού ρίσκου και τη φερέγγυα και αξιόπιστη αύξηση των περιθωρίων 

ασφάλειας νέου δημόσιου δανεισμού. Για να συμβεί αυτό απαιτούνται σημαντικές τομές 

σε διοικητικές δομές, κοινωνικές συμπεριφορές και αντιλήψεις που προκαλούν εμπλοκή 

τεχνολογικού-παραγωγικού μετασχηματισμού. Θεωρώ ζωτικής σημασίας την υπέρβαση 

από την επιχειρηματική κουλτούρα της παρασιτικής κερδοφορίας και της επιδεικτικής 
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κατανάλωσης που χαρακτηρίζει μεγάλη μερίδα του ιδιωτικού-επιχειρηματικού τομέα και 

είναι μια από τις βασικές ενδογενείς αιτίες της παραγωγικής αποδόμησης της οικονομίας 

και της χαμηλής ανταγωνιστικότητας. Η παραγωγική ανασυγκρότηση προϋποθέτει τη 

θεσμοθέτηση ενός μοντέλου επιχειρηματικότητας που θα οριοθετείται από τον άξονα 

καινοτομία – παραγωγή - προσφορά – κερδοφορία  

Ο παραγωγικός μετασχηματισμός έχει μεσοχρόνιο και μακροχρόνιο ορίζοντα και μπορεί να 

επιτευχθεί εφόσον η αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας επικεντρωθεί στις ακόλουθες δύο 

προτεραιότητες: πρώτον, στην ισχυροποίηση της συσσώρευσης κεφαλαίου με ιδιωτικές 

επενδύσεις σε εξωστρεφείς δραστηριότητες και κλάδους υποκατάστασης εισαγωγών με 

κριτήριο τη βελτίωση της παραγωγικότητας και την αύξηση της απασχόλησης. Δεύτερον, 

στην αναδιάρθρωση της εγχώριας ζήτησης προς την απορρόφηση εγχώριας παραγωγής, και 

τη διατήρηση της ζήτησης σε επίπεδα που θα στηρίζει την κεφαλαιακή συσσώρευση για το 

διάστημα που θα χρειαστεί να οικοδομηθεί η εξωστρέφεια του παραγωγικού συστήματος. 

Το τελευταίο προϋποθέτει τη συνοχή μεταξύ της βραχυπρόθεσμης μακροοικονομικής 

διαχείρισης και της μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης στρατηγικής παραγωγικής 

ανασυγκρότησης, την οποία μπορεί να εγγυηθεί ο θεσμός του «εργοδότη ύστατης 

προσφυγής».  

 

3.4. Αναπτυξιακός Μετασχηματισμός του Τραπεζικού 

Συστήματος   

 

Η παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας προϋποθέτει την αναδόμηση του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας με έμφαση στη δημιουργία μηχανισμών 

χρηματοδότησης της δημιουργικής επιχειρηματικότητας και της τοπικής και περιφερειακής 

ανάπτυξης. Η άποψή μου είναι ότι η σημερινή δομή του τραπεζικού συστήματος, ακόμη και 

με τη δημιουργία ενός ισχυρού δημόσιου πυλώνα, δεν μπορεί να ανταποκριθεί και να 

ανταπεξέλθει στο αναπτυξιακό σοκ που έχει ανάγκη η Ελλάδα. Η πρότασή μου είναι η 

θεσμοθέτηση ενός εθνικού συστήματος συνεταιριστικών και περιφερειακών τραπεζών που 

θα στηρίζουν αποκλειστικά τη χρηματοδότηση της δημιουργικής επιχειρηματικότητας και 

επενδυτικών σχεδίων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην τοπική και περιφερειακή 

γεωγραφία της χώρας.  

Η προτεινόμενη χρηματοπιστωτική δομή οφείλει να λειτουργεί ανταγωνιστικά προς το 

σημερινό τραπεζικό σύστημα που προσφέρει χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε εθνικό και 

διεθνές επίπεδο και παραδοσιακά έχει εξειδικευτεί στην μη παραγωγική μόχλευση της 

ελληνικής οικονομίας. Η λειτουργία του νέου πιστωτικού υποσυστήματος,  η κερδοφορία 

του οποίου θα προσδιορίζεται από την επιβίωση και την ανάπτυξη της δημιουργικής 

επιχειρηματικότητας, θα μείωνε το πιστωτικό ρίσκο του εθνικού τραπεζικού συστήματος 

από την έκθεση του τελευταίου σε κερδοσκοπικές και μη παραγωγικές επενδυτικές 

πρακτικές. Η προτεινόμενη τραπεζική αναδόμηση είναι θεσμός τομή για την παραγωγική 

ανασυγκρότηση και την χρηματοπιστωτική σταθερότητα της ελληνικής οικονομίας.         
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Το Παρατηρητήριο για την Κρίση 
 

Στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης στην  Ελλάδα, της σημαντικότερης  στην μεταπολεμική της 
ιστορία, αλλά και της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους, η ανάγκη δημιουργίας μιας πρωτοβουλίας για την 
σοβαρή και τεκμηριωμένη καταγραφή, μελέτη και ανάλυση τόσο της ελληνικής, όσο και της 
ευρύτερης ευρωπαϊκής κρίσης καθίσταται επιτακτική. 

Την ανάγκη αυτή φιλοδοξεί να ικανοποιήσει το Παρατηρητήριο για την Κρίση. Το Παρατηρητήριο για 
την Κρίση είναι μια πρωτοβουλία του Ελληνικού Ιδρύματος για την Ευρωπαϊκή και Εξωτερική 
Πολιτική (ΕΛΙΑΜΕΠ) και λειτουργεί με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. 

Βασικός στόχος του Παρατηρητηρίου είναι να καταστεί κεντρικός κόμβος ενημέρωσης, έρευνας και 
διαλόγου για την ελληνική και την ευρωπαϊκή κρίση. Γνώμονας του είναι η σοβαρή και νηφάλια 
παρουσίαση έρευνας, παρεμβάσεων και πληροφοριών στην βάση τεκμηριωμένων επιχειρημάτων 
και στοιχείων, φιλοδοξώντας να συμβάλλει στην σταδιακή αναβάθμιση του επιπέδου του δημόσιου 
διαλόγου γύρω από την κρίση. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, το Παρατηρητήριο για την Κρίση 
οργανώνει την δράση στην βάση τριών βασικών πυλώνων: 

o Την παροχή εκπαιδευτικού υλικού με στόχο την αναβάθμιση της ικανότητας του μέσου πολίτη, ο 
οποίος δεν διαθέτει ειδικές οικονομικές γνώσεις, να κατανοήσει βασικές πτυχές της κρίσης. 

o Την παροχή σοβαρής, τεκμηριωμένης και κατά το δυνατό, ευρείας, όσον αφορά την 
θεματολογία αλλά και τις διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις, πληροφόρησης για την κρίση. 

o Την παρέμβαση στον δημόσιο διάλογο, τόσο μέσω της δημιουργίας ενός βήματος για την 
ελεύθερη διατύπωση διαφορετικών γνωμών και προτάσεων πολικής, όσο και με την παραγωγή 
και διάθεση στην δημόσια σφαίρα νέας, πρωτογενούς έρευνας γύρω από την κρίση. 

Η ομάδα του Παρατηρητηρίου για την Κρίση είναι η εξής: 

Υπεύθυνος του Παρατηρητηρίου 

- Δημήτρης Κατσίκας, Λέκτορας υ.δ., Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Εθνικό 
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών [Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία] 

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής 

- Κυριάκος Φιλίνης, Διδάκτορας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών [Πολιτική 
Οικονομία] 

Επιστημονικοί Συνεργάτες 

- Μαριάνθη Αναστασάτου, Οικονομολόγος, Επιστημονική Συνεργάτιδα, Συμβούλιο Οικονομικών 
Εμπειρογνωμόνων [Μακροοικονομικά, Οικονομική Μεγέθυνση, Ανταγωνισμός, Διεθνές 
Εμπόριο] 

- Νίκος Χρυσολωράς, Δημοσιογράφος, Ανταποκριτής στα Ευρωπαϊκά Όργανα, Βρυξέλλες 

Ειδικός Σύμβουλος 

- Νίκος Κουτσιαράς, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,[Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, Απασχόληση και 
Πολιτική αγοράς εργασίας, Κοινωνική Πολιτική, ΟΝΕ και Μακροοικονομική Πολιτική] 
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