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Ο ρόλος του κοινωνικού, του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα 

στη διαδικασία της παραγωγικής ανασυγκρότησης και του κοινωνικού 

μετασχηματισμού 

 

του Ηλία Ι.Νικολόπουλου 

πρώην αντιπροέδρου και καθηγητή 

της Οικονομικής της Διοίκησης 

στο ΤΕΙ Χαλκίδας 

 

1. Η κρίση και τα επακόλουθά της 

 
Η κρίση στην οποία έχει περιέλθει το κεφαλαιοκρατικό σύστημα διεθνώς από το 

2008, και η οποία πλήττει με ιδιαίτερη οξύτητα τις πιο εξελιγμένες 

κεφαλαιοκρατικά χώρες και περιοχές του κόσμου, δεν έχει συγκυριακό χαρακτήρα 

αλλά δομικό. 

 

Η μετατόπιση του κέντρου βάρους της παραγωγής και της συσσώρευσης κεφαλαίου 

στην Ασία και σε άλλες αναδυόμενες οικονομικά περιοχές του πλανήτη έχει άμεσες 

και σοβαρές επιπτώσεις στο διεθνή καταμερισμό της εργασίας. Το γεγονός αυτό 

προκαλεί την αποβιομηχάνιση των εξελιγμένων κεφαλαιοκρατικά χωρών και την 

επικράτηση σε αυτές του χρηματιστικού και χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου. Οι 

εξελίξεις αυτές εντείνουν την κρίση του εξελιγμένου κεφαλαιοκρατικά κόσμου 

(Η.Π.Α., Ε.Ε., Ιαπωνία) με αποτέλεσμα να δοκιμάζονται ιδιαίτερα οι πιο αδύνατες 

οικονομικά περιοχές του, όπως οι χώρες του ευρωπαϊκού Νότου. Στο πλαίσιο αυτό 

επιδεινώνονται οι σχέσεις ανάμεσα στις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου και του 

ευρωπαϊκού Βορρά, διότι οι τελευταίες, με επικεφαλής τη Γερμανία, επιχειρούν να 

μεταφέρουν το κόστος της διεθνούς κρίσης και του εντεινόμενου ανταγωνισμού 

μεταξύ των διαφόρων κέντρων οικονομικής δύναμης στις χώρες του ευρωπαϊκού 

Νότου. 

 

Η σημερινή διεθνής δομική κρίση του κεφαλαιοκρατικού συστήματος με την 

επιβολή από τις κυρίαρχες τάξεις του νεοφιλελεύθερου καθεστώτος συσσώρευσης 
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του κεφαλαίου και διανομής του πλούτου μετέτρεψε την αντίθεση ανάμεσα στο 

κεφάλαιο και την εργασία σε ανοιχτό κοινωνικό πόλεμο κατά των δυνάμεων της 

εργασίας. Ο πόλεμος αυτός εντείνεται και βαθαίνει όλο και περισσότερο με τη 

συνεχή αποδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων, την κατεδάφιση του κράτους 

πρόνοιας και την όλο και μεγαλύτερη μεταφορά πόρων από το δημόσιο τομέα στον 

ιδιωτικό, οδηγώντας με γρήγορους ρυθμούς στην κοινωνία του ενός τετάρτου. Ήδη, 

το πρόβλημα της ανεργίας έχει προσλάβει τρομακτικές διαστάσεις, ιδιαίτερα στις 

χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, με επακόλουθο μεγάλα τμήματα των ενδιάμεσων 

κοινωνικών στρωμάτων και του εργασιακού δυναμικού να περιθωριοποιούνται 

κοινωνικά. Δηλαδή πρόκειται για μία κρίση που έχει προσλάβει γενικευμένο δομικό 

χαρακτήρα με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η αντιμετώπισή της με συμβατικό 

τρόπο, όπως μιας συνηθισμένης περιοδικής κυκλικής κρίσης. 

 

Συνεπώς, μια προοδευτική έξοδος από τη σημερινή δομική κρίση του 

κεφαλαιοκρατικού συστήματος διέρχεται αναγκαστικά μέσα από τη ριζική 

αμφισβήτηση και ανατροπή του. Το διακύβευμα είναι πλέον κοινωνικοπολιτικό, και 

όχι μόνον οικονομικό, λόγω της μετατροπής της αντίθεσης κεφαλαίου-εργασίας σε 

ανοικτό κοινωνικό πόλεμο. Δηλαδή, σε ένα ταξικό πόλεμο που καθιστά τις 

εξελιγμένες κεφαλαιοκρατικά χώρες, και ιδιαίτερα του ευρωπαϊκού Νότου,  στον 

πιο αδύνατο κρίκο του συστήματος από τον οποίο μπορεί και πρέπει να ξεκινήσει η 

διαδικασία της κοινωνικής ανατροπής του, ως διαδικασία μετάβασης στο 

σοσιαλισμό1. Αναφορικά με τη σχέση που υφίσταται ανάμεσα στη δομική κρίση και 

τη δυνατότητα πραγματοποίησης της κοινωνικής αλλαγής ο Ανρί Λεφέβρ (Henri 

Lefebvre) τονίζει ότι: « Ο καπιταλισμός έχει τη δυναμική του, που αν δεν 

αναπαραχθεί, ο ίδιος εξαφανίζεται. Σε τι συνίσταται η εσωτερική κίνηση αυτού του 

τρόπου παραγωγής; Στο ό,τι πραγματοποιείται μέσα από μετασχηματισμούς που κι 

αυτοί προκλήθηκαν από τις αντιφάσεις του. Για να διατηρηθεί ο τρόπος 

παραγωγής, για να αναπαραχθούν οι σχέσεις παραγωγής, καθώς και οι θεσμοί με 

τους οποίους λειτουργεί η κοινωνία που στηρίζεται σ’αυτές τις σχέσεις, πρέπει να 

                                                        
1
 Σχετικά, βλ. Ηλίας Νικολόπουλος, «Κρίση, συσσώρευση και κοινωνική ανατροπή», π.Τετράδια, τχ. 

62-63 (Καλοκαίρι-Φινόπωρο 2013), Αθήνα, σ.125-130. 
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συνεχιστεί η συσσώρευση του κεφαλαίου, η παρακράτηση δηλαδή της υπεραξίας, 

επομένως ο εγγενής στον καπιταλισμό αγώνας κατά της τάσης για μείωση του 

μέσου ποσοστού κέρδους (...). Με δυο λόγια, υπάρχουν για τον Μαρξ, ευνοϊκές 

στιγμές βαθιάς κρίσης, άρα στιγμές κοινωνικής αλλαγής και εφικτής 

επανάστασης»2. 

 

Στο επίκεντρο της κρίσης αυτής βρίσκεται, από το 2008, η χώρα μας. Πρόκειται για 

μια κρίση η οποία οξύνεται και βαθαίνει συνεχώς. Τα μνημόνια και τα μέτρα που 

συνεπάγονται αυτά οδηγούν σε όλο και μεγαλύτερα οικονομικά αδιέξοδα με 

αποτέλεσμα να πλήττεται και να περιθωριοποιείται το σύνολο, σχεδόν, της 

νεολαίας, των εργαζομένων, των συνταξιούχων και των ενδιάμεσων κοινωνικών 

στρωμάτων. Ήδη η χώρα μας βιώνει συνθήκες κοινωνικής καταστροφής εξαιτίας 

των επιλογών της κυρίαρχης τάξης και της πολιτικής της εκπροσώπησης, οι οποίες 

αποδιάρθρωσαν τον παραγωγικό της ιστό, διέλυσαν τον δημόσιο τομέα και 

μετέτρεψαν το κράτος σε μηχανισμό εξυπηρέτησης ιδιαίτερων ιδιωτικών 

συμφερόντων.  

 

Στις συνθήκες αυτές, για να αντιμετωπιστεί το καταστροφικό αδιέξοδο στο οποίο 

έχει περιέλθει η κοινωνία μας, απαιτούνται ρήξεις και τομές τόσο στο επίπεδο των 

σχέσεων παραγωγής όσο και των θεσμών. Βασική προϋπόθεση για να 

προχωρήσουμε στη διαδικασία αυτή μέσα από την επαναδραστηριοποίηση της 

οικονομίας μας και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας μας επιβάλλεται, 

αφενός, η ακύρωση των μνημονίων και των εφαρμοστικών νόμων και, αφετέρου, η 

διαγραφή, τουλάχιστον του μεγαλύτερου μέρους, του δημοσίου χρέους3. 

 

Για να καταστεί, όμως, η συγκρουσιακή αυτή πολιτική αποτελεσματική είναι 

αναγκαίο να στηρίζεται σε μέτρα που οδηγούν σε εναλλακτικές μορφές οργάνωσης 

της οικονομίας και της κοινωνίας με σοσιαλιστικό προσανατολισμό. Τα μέτρα αυτά 

                                                        
2
 Βλ. Ανρί Λεφέβρ, Μια σκέψη που έγινε κόσμος, εκδόσεις Κένταυρος, Αθήνα, 1987, σ. 197-198 και 

200-201. 
 
3
 Αναφορικά με τα μνημόνια και το δημόσιο χρέος, βλ. Γιάννης Τόλιος, Κρίση, «απεχθές» χρέος και 

αθέτηση πληρωμών, εκδόσεις Τόπος, Αθήνα, 2011, σ.53-77. 
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για να έχουν ουσιαστικά αποτελέσματα πρέπει να βασίζονται σε δύο πυλώνες: τον 

κοινωνικό και το δημόσιο. Πρόκειται για δύο τομείς-κλειδιά για την ανασυγκρότηση 

της οικονομίας και της κοινωνίας μας και το άνοιγμά της σε ευρύτερους και 

βαθύτερους οικονομικούς, κοινωνικούς και θεσμικούς μετασχηματισμούς. 

 

2. Ο κοινωνικός τομέας και ο ρόλος του 

 

Ο κοινωνικός ή αλληλέγγυος τομέας4 αποτελεί τομέα-κλειδί διότι από τη φύση του 

είναι σε θέση να ενεργοποιεί τους άμεσους παραγωγούς και χρήστες σε 

πρωτοβουλιακή βάση επειδή θεμελιώνεται σε αυτοδιαχειριστικές, συνεταιριστικές, 

συνεργατικές και γενικότερα σε αλληλέγγυες μορφές οργάνωσης της οικονομίας και 

της κοινωνίας.  Πρόκειται για μορφές οικονομικής και κοινωνικής δράσης, οι οποίες 

εστιάζονται στη συλλογική παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών και στην εφαρμογή 

των αρχών της άμεσης δημοκρατίας σε όλα τα επίπεδα λήψης των αποφάσεων. Το 

συλλογικό συμφέρον, οι κοινωνικές ανάγκες, το κοινωνικό όφελος, το κοινωνικό 

κόστος, η αμεσοδημοκρατική διοίκηση, ο κοινωνικός έλεγχος των χρηστών κ.ά. 

αποτελούν βασικά στοιχεία και χαρακτηριστικά της αλληλέγγυας οικονομίας, η 

οποία μπορεί και πρέπει να αποτελέσει, από κοινού με το δημόσιο τομέα, την 

αφετηρία και τη βάση υπέρβασης της σημερινής δομικής κρίσης του κυρίαρχου  

συστήματος. 

 

Οι αξιόλογες παραγωγικές δυνάμεις που διαθέτει η χώρα μας, και οι οποίες 

απειλούνται με καθολική καταστροφή, μπορούν άμεσα να ενεργοποιηθούν και να 

αξιοποιηθούν στο πλαίσιο πρωτοβουλιών αλληλέγγυου και δημόσιου χαρακτήρα, 

οι οποίες είναι σε θέση να καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα δραστηριοτήτων, το 

οποίο περιλαμβάνει την παραγωγή, το εμπόριο, την ενέργεια, τους φυσικούς 

πόρους, την αποταμίευση, την κοινωνική ασφάλιση, την εκπαίδευση, την υγεία, τον 

πολιτισμό κ.ά. Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι οι αλληλέγγυες και δημόσιες αυτές 

δραστηριότητες και πρωτοβουλίες εντάσσονται σε διαδικασίες κοινωνικής 

                                                        
4
 Για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία βλ. Τάκης Νικολόπουλος, Δημήτρης Καπογιάννης, 

Εισαγωγή στην κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. Το μετέωρο βήμα μιας δυνατότητας, 
Β΄συμπληρωμένη έκδοση, Οι εκδόσεις των συναδέλφων, Αθήνα, 2013.  
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ανατροπής, οι οποίες συμβάλλουν στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για 

να ανοίξει ο δρόμος για τη μετάβαση σε μια εναλλακτική οργάνωση της οικονομίας 

και της κοινωνίας με σοσιαλιστικό προσανατολισμό. 

 

Οι αλληλέγγυες αυτές μορφές και σχέσεις για να μπορούν να εκπληρώνουν τον 

εναλλακτικό τους ρόλο5 και να μην λειτουργούν συμπληρωματικά και ενσωματικά 

ως προς τις κυρίαρχες σχέσεις παραγωγής, όπως γίνεται με τη θεσμική κοινωνική 

οικονομία6, πρέπει να ανταποκρίνονται στα ακόλουθα κριτήρια7: 

 

 Ελευθερία αποδοχής και προσχώρησης. 

 Απαγόρευση ατομικού πλουτισμού και κάθε είδους ατομικής ιδιοποίησης 

του επιτυγχανόμενου πλεονάσματος. 

 Δημοκρατική διοίκηση με τη συμμετοχή των μελών με βάση την αρχή μία 

ψήφος ανά άτομο. 

 Κοινωνική χρησιμότητα των επιδιωκόμενων στόχων. 

 Προτεραιότητα στην κάλυψη των κοινωνικών αναγκών και όχι στη 

συσσώρευση για τη συσσώρευση. 

 Αποδέσμευση από τις εμπορευματικές λογικές, σχέσεις και κατηγορίες. 

 Ανεξαρτησία και αυτονομία από κάθε είδους εξουσιαστικά κέντρα. 

 

Από τα προηγούμενα προκύπτει ότι η εναλλακτική οικονομία εντασσόμενη στη 

διαδικασία του κοινωνικού μετασχηματισμού συμβάλλει στη δημιουργία και τη 

διεύρυνση ενός μη εμπορευματικού χώρου. Προϋπόθεση, όμως, για να γίνονται 

πράξη τα προηγούμενα αποτελεί η ύπαρξη και ανάπτυξη κινηματικών διαδικασιών. 

Στόχος των κινηματικών αυτών διαδικασιών πρέπει να είναι η υπέρβαση του 

                                                        
5 Βλ. Ηλίας Νικολόπουλος, «Κρίση, αλληλέγγυα οικονομία και κοινωνική χειραφέτηση», π. Θέσεις, 
τχ.123 (Απρίλιος-Ιούνιος 2013), Αθήνα, σ.65-70. 
 
6
 Βλ.Philippe Frémeaux, “Les limites de l’ économie sociale et lolidaire” Alternatives Économiques, No 

300 (Mars 2011), Paris, p.45. 
 
7
 “Entrepreneures…et utopists?”, Alternatives Économiques, Pratique, Hors Série, 2007, p.58-59. 
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χωρισμού τόσο των εργαζομένων από τα μέσα παραγωγής όσο και των πολιτών από 

τη διακυβέρνηση των κοινών και της χώρας. 

 

Οι θεωρητικές επεξεργασίες και οι πρακτικές εμπειρίες από την παρισινή 

κομμούνα, τα σοβιέτ στη Ρωσία, τα εργατικά συμβούλια στην Ευρώπη, τις 

ελευθεριακές κολλεκτίβες στην Καταλονία, τις εργατικές επιτροπές της ουγγρικής 

εξέγερσης, τις επαναστατικές επιτροπές και την κομμούνα της Σαγκάης στη 

διάρκεια της πολιτιστικής επανάστασης στην Κίνα, τις κινηματικές μορφές 

αλληλέγγυας οικονομίας στη Λατινική Αμερική κ.ά. είναι πολύτιμες από πολλές 

απόψεις. 

 

3. Ο δημόσιος τομέας και ο ρόλος του 

 

Για να μπορεί, όμως, ο κοινωνικός τομέας να εκπληρώνει το ρόλο του επιβάλλεται 

να συναρθρώνεται και να συνεπικουρείται από ένα αναδιαρθρωμένο, διευρυμένο, 

ορθολογικό, αποτελεσματικό και δημοκρατικά οργανωμένο δημόσιο τομέα, ο 

οποίος θα είναι προσανατολισμένος αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση των 

κοινωνικών αναγκών8. Για το λόγο αυτό, ο δημόσιος τομέας πρέπει να 

περιλαμβάνει τις τράπεζες, τις δημόσιες επιχειρήσεις καθώς και τους οργανισμούς 

κοινής ωφέλειας. 

 

Ο δημόσιος τομέας με την επενδυτική και χρηματοδοτική του πολιτική και την 

οικονομική του λειτουργία και δραστηριότητα, στη βάση κοινωνικοοικονομικών 

κριτηρίων, μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία μιας βαθειάς τομής στη διαδικασία 

της παραγωγικής ανασυγκρότησης και του κοινωνικού μετασχηματισμού. 

Καθοριστική σημασία στη διαδικασία αυτή έχει η στενή συνεργασία και 

συνάρθρωση ανάμεσα στο δημόσιο και τον κοινωνικό τομέα. Ενδεικτικά 

αναφέρεται η δυνατότητα συνεργασίας ανάμεσα στις δημόσιες και τις αλληλέγγυες 

οικονομικές μονάδες στον κλάδο της ενέργειας. 

                                                        
8
 Επίσης, βλ. Ηλίας Νικολόπουλος, «Κρίση, παραγωγική ανασυγκρότηση και ανατροπή», εφ. Η 

Εφημερίδα των Συντακτών, 3 Απριλίου 2013, σ. 8 και του ίδιου «Κρίση, αλληλέγγυα οικονομία και 
κοινωνικός μετασχηματισμός», εφ. Η εποχή, 7 Ιουλίου 2013, σ.8. 
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Ειδική σημασία, κρίσιμη από πολλές απόψεις, έχει η χρηματοδότηση των 

αλληλέγγυων οικονομικών μονάδων και δικτύων από τις δημόσιες τράπεζες ή τις 

δημόσιες τράπεζες ειδικού σκοπού με κριτήρια κοινωνικοοικονομικά, σύγκριση, 

δηλαδή, κοινωνικού οφέλους και κοινωνικού κόστους. 

 

Για να εξασφαλίζεται ο κοινωνικός ρόλος και προσανατολισμός του δημόσιου τομέα 

επιβάλλεται  να διασφαλιστεί θεσμικά ο ουσιαστικός, έλεγχος των εργαζομένων και 

των χρηστών των παρεχόμενων υπηρεσιών. Δηλαδή, να θεσμοθετηθεί και 

καθιερωθεί ο εργατικός και κοινωνικός έλεγχος. 

 

Δημόσιος και κοινωνικός τομέας θα συντονίζονται στη βάση ενός αποκεντρωμένου 

δημοκρατικού κοινωνικού σχεδιασμού-προγραμματισμού που θα συναρθρώνει 

τους διάφορους τομείς οικονομικής δραστηριότητας αξιοποιώντας με τον πιο 

αποτελεσματικό τρόπο τους υφιστάμενους κάθε φορά πόρους για την καλύτερη 

δυνατή εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών. 

 

4. Ο ιδιωτικός τομέας και ο ρόλος του 

 

Ο δημόσιος και κοινωνικός τομέας της οικονομίας, όμως, έχουν να αντιμετωπίσουν 

την υφιστάμενη κυριαρχία των κεφαλαιοκρατικών σχέσεων παραγωγής, όπως 

αυτές εκφράζονται από τη λειτουργία και τη δράση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού 

τομέα. Ο ιδιωτικός αυτός τομέας στη χώρα μας είναι αντιφατικά συγκροτημένος 

διότι περιλαμβάνει, αφενός, ισχυρές μονοπωλιακές και ολιγοπωλιακές επιχειρήσεις 

και, αφετέρου, ένα ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μεγάλου τμήματος του ιδιωτικού τομέα είναι ο 

κρατικοδίαιτος χαρακτήρας, οι παραοικονομικές δραστηριότητες, η φοροδιαφυγή, 

η φοροαποφυγή, οι υπερτιμολογήσεις, η εισφοροδιαφυγή, η ανορθολογική 

χρηματοδότηση και η διαπλοκή των μεγάλων επιχειρήσεων με την πολιτική ελίτ. 
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Συνεπώς, κρίσιμο σημείο αποτελεί η πολιτική, η οργάνωση, η λειτουργία και η 

δραστηριότητα των οικονομικών μονάδων του ιδιωτικού τομέα έτσι, ώστε, αυτός να 

λειτουργεί ορθολογικά στη βάση ιδιωτικοοικονομικών κριτηρίων. Επιδίωξη κάθε 

άλλο παρά εύκολη λόγω των πολυεθνικών, μονοπωλιακών και ολιγοπωλιακών 

χαρακτηριστικών των μεγάλων επιχειρήσεων και των οργανικών αδυναμιών των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ). Ο έλεγχος και ο περιορισμός της οικονομικής  

δύναμης των μεγάλων επιχειρήσεων απαιτεί μία αναδιαρθρωμένη, ορθολογική, 

δημοκρατική και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση που με κατάλληλες πολιτικές, 

παρεμβάσεις, όργανα και ελέγχους θα περιορίζει την ολιγοπωλιακή και 

μονοπωλιακή τους δύναμη και αυθαιρεσία. Η ανάγκη βαθειάς τομής στη δομή και 

τη λειτουργία του κράτους αναδεικνύεται, και από αυτή την άποψη, σε ζήτημα 

πρωταρχικής σημασίας διότι το κράτος, εκτός από μηχανισμός έκφρασης και 

διασφάλισης των συμφερόντων της τάξης που κυριαρχεί, βρίσκεται, επίσης, 

αντιμέτωπο με τον ανταγωνισμό, τις στρατηγικές και τις πολιτικές των δυνάμεων 

και φορέων που εμπλέκονται στην οικονομική και κοινωνική διαδικασία. 

 

Ιδιαίτερο ρόλο στην παραγωγική ανασυγκρότηση, ανάπτυξη και λειτουργία της 

οικονομίας μας μπορούν να παίξουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η ενίσχυση της 

ζήτησης στο πλαίσιο της παραγωγικής ανασυγκρότησης θα αποτελέσει ουσιαστική 

βάση για την αναζωογόνηση, την ενεργοποίηση και την ορθοπόδοσή τους. Ιδιαίτερη 

μέριμνα επιβάλλεται να λαμβάνεται για όσες ΜμΕ καλύπτουν άμεσες κοινωνικές 

ανάγκες και για όσες είναι δυναμικές και παραγωγικά καινοτόμες. Η 

χρηματοδότηση των μικρομεσαίων αυτών επιχειρήσεων από τις δημόσιες τράπεζες 

και τις δημόσιες τράπεζες ειδικού σκοπού μπορεί να γίνεται με συνδυασμό 

ιδιωτικοοικονομικών και κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων στην περίπτωση που 

δέχονται να δημιουργούν συνεργατικά σχήματα και να ενισχύουν την απασχόληση. 

Στην κατεύθυνση αυτή μπορεί να συμβάλλει και η κατάλληλη φορολογική πολιτική. 

Από πολλές απόψεις είναι σημαντικό για την αποτελεσματική, από κοινωνική 

άποψη, λειτουργία του ιδιωτικού τομέα η ανασύσταση, ανάπτυξη και ανεξαρτησία 

από την εργοδοσία του εργοστασιακού και επιχειρησιακού συνδικαλισμού. 
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Σε περίπτωση, πάντως, που μια επιχείρηση θα παύει να λειτουργεί, αυτή, εφόσον 

θα κρίνεται, με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, απαραίτητη η συνέχισή της, θα 

περιέρχεται στον κοινωνικό τομέα με αυτοδιαχειριστική μορφή (λ.χ. Βιο.Με.). 

 

5. Συμπερασματικά 

 

Από τα προηγούμενα προκύπτει ότι η αντιφατικά συγκροτημένη οικονομική και 

κοινωνική δομή της χώρας μας στη διαδικασία της παραγωγικής ανασυγκρότησης 

και του κοινωνικού μετασχηματισμού θα προκαλεί συνεχείς αντιθέσεις και διαπάλη 

ανάμεσα στις κεφαλαιοκρατικές σχέσεις παραγωγής και στις εναλλακτικές, με 

σοσιαλιστικό προσανατολισμό, σχέσεις παραγωγής. 

 

Μονάχα σε μια τέτοια κατεύθυνση ρήξης και ανατροπής μπορεί να αντιμετωπιστεί 

η επιτελούμενη οικονομική και κοινωνική καταστροφή της χώρας μας και του λαού 

της και να επιχειρηθεί, με την καθιέρωση νέων σχέσεων παραγωγής και θεσμών, η 

αξιοποίηση των παραγωγικών της δυνατοτήτων και ιδιαίτερα του αξιόλογου 

εργασιακού της δυναμικού που λιμνάζει και απαξιώνεται. 

 

 


