
Πρόταση για µικροµεσαία αγροτιά

Τράπεζα ειδικού σκοπού για τη µικροµεσαία αγροτιά
Ρύθµιση δανείων, βραχυπρόθεσµος χαµηλότοκος δανεισµός για συνέχιση της γεωρ-

γικής παραγωγής, πάγωµα πλειστηριασµών, έκδοση καλλιεργητικής κάρτας, αλλά και 

δηµιουργία τράπεζας ειδικού σκοπού περιλαµβάνονται στα µέτρα που προτείνει ο ΣΥ-

ΡΙΖΑ για την αγροτική οικονοµία.

Το πάγωµα των πιστώσεων έχει οδηγήσει στην καταστροφή την αγροτική οικονοµία, γιατί πολύ 

απλά δεν επιτρέπει καν τη συνέχιση των καλλιεργειών και της παραγωγής. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ 

για τη ρύθµιση των αγροτικών χρεών εγγράφεται στο ευρύτερο πλαίσιο µιας στρατηγικής για την 

ενίσχυση του κόσµου της υπαίθρου, για τη δηµιουργία ενός µεγάλου πλαισίου ασφαλείας, για ένα 

δίχτυ ασφάλειας που θα ενθαρρύνει τη συνέχιση της αγροτικής δραστηριότητας και περιλαµβάνει 

δύο βασικές ενότητες µέτρων µε στόχο:

1. Δηµιουργία συνθηκών που θα διασφαλίζουν τη συνέχεια και τη σταθερότητα της 

γεωργικής παραγωγικής διαδικασίας. Με τη διαµόρφωση χαµηλών επιτοκίων µέσω κρατικής 

επιδότησης του επιτοκίου για βραχυπρόθεσµα δάνεια που σχετίζονται ευθέως µε τη συνέχιση της 

γεωργικής παραγωγής. Με την έκδοση για τα επόµενα δύο χρόνια για κάθε αγρότη, µε την εγγύηση 

του Ελληνικού Δηµοσίου, καλλιεργητικής κάρτας µε διάρκεια αντίστοιχη της καλλιεργητικής περιό-

δου και µε οικονοµικό πλαφόν βασισµένο στα στοιχεία των δηλώσεων καλλιέργειας της τελευταίας 

διετίας. Με την κάρτα αυτή, µέσω µίας και µοναδικής τράπεζας επιλογής του αγρότη, ο ίδιος ο αγρό-

της θα επιλέγει τους νόµιµους προµηθευτές των εισροών του οι οποίοι θα αποπληρώνονται το τίµη-

µα των πωλήσεών τους απευθείας από την τράπεζα µέχρι του ποσού του εγκεκριµένου πλαφόν.

2. Διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων κάθε αγρότη στα σηµερινά τους επίπεδα, 

µε τα εξής µέτρα:

• Πάγωµα κάθε διαδικασίας εκποίησης µε πλειστηριασµό περιουσιακού στοιχείου αγρότη για ένα 

συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δύο ετών.

• Πάγωµα των χρεών των αγροτών στις τράπεζες και αναστολή καταβολής δανειακών δόσεων για 

το ίδιο διάστηµα.

• Να σταµατήσει η παρακράτηση από την Αγροτική Τράπεζα των κοινοτικών ενισχύσεων για την 

εξόφληση δανειακών υποχρεώσεων των αγροτών.

• Δηµιουργία τράπεζας ειδικού σκοπού για τη στήριξη των αναγκών του µικροµεσαίου αγρότη.

µε τις τράπεζες ή µε την κοινωνία;



Άµεση απεµπλοκή από τα µνηµόνια και τις δανειακές συµβάσεις και ακύρωση των µέτρων που απορ-
ρέουν απ’ αυτά.

Ανατροπή της πολιτικής λιτότητας - να πληρώσουν οι πλούσιοι και αυτοί που δηµιούργησαν την κρίση.
Δραστική µείωση της φορολόγησης των λαϊκών εισοδηµάτων. Αύξηση της φορολογίας στο µεγάλο κεφάλαιο, στους 
βιοµήχανους και τους εφοπλιστές. Άµεσα µέτρα επιβίωσης του λαού. Μέτρα για την αντιµετώπιση της ακρίβειας και της 
υπερχρέωσης των νοικοκυριών. Αυξήσεις στους µισθούς και τις συντάξεις. Υπεράσπιση και αποκατάσταση των εργασια-
κών δικαιωµάτων. Διαφάνεια και πραγµατική Δικαιοσύνη παντού.

Προτεραιότητα οι ανάγκες της κοινωνίας.
Οι θυσίες που επέβαλαν δεν αφορούν ούτε τη διάσωση του ευρώ ούτε τη βιωσιµότητα του χρέους, αλλά µόνο την αύ-
ξηση της κερδοφορίας του κεφαλαίου.
Απαντάµε: Καµία θυσία για τα κέρδη τους, καµία θυσία για το ευρώ, καµία υποταγή στα ψεύτικα διλήµµατα µνηµόνιο ή 
χρεοκοπία, ευρώ ή καταστροφή. Παλεύουµε κόντρα στην σηµερινή Ε.Ε., για ένα ευρωπαϊκό µέτωπο που θα χτίσει µια 
Ευρώπη της ειρήνης, των κοινωνικών δικαιωµάτων και της δηµοκρατίας, µια Ευρώπη σοσιαλιστική.

Διαγραφή του µεγαλύτερου µέρους του χρέους.
Το χρέος δεν είναι διαχειρίσιµο, είναι προϊόν τοκογλυφικών πρακτικών και δεν το αναγνωρίζουµε ως χρέος των εργαζο-
µένων. Μόνη λύση είναι η διαγραφή του µεγαλύτερου µέρους του και η εξυπηρέτηση του υπόλοιπου µε ευνοϊκούς όρους 
και ρήτρα ανάπτυξης της χώρας. Στη θέση του PSI, αντιπροτείναµε αναστολή πληρωµών για εύλογο χρονικό διάστηµα. 
Αν δεν το αποδεχτούν, η µονοµερής αναστολή πληρωµών είναι αναγκαία. Για µας η απάντηση στο δίληµµα «λεφτά για 
µισθούς, συντάξεις, πρόνοια ή για τους πιστωτές» είναι δεδοµένη: προτεραιότητα είναι οι ανάγκες της κοινωνίας.

Δηµόσιο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα υπό κοινωνικό-δηµοκρατικό έλεγχο. Εθνικοποίηση/κοινωνικοποί-
ηση των τραπεζών.
Εθνικοποίηση/κοινωνικοποίηση των τραπεζών - επιστροφή στο Δηµόσιο των επιχειρήσεων και οργανισµών που έχουν 
µερικά ή ολικά ιδιωτικοποιηθεί - διατήρηση ή επιστροφή στον έλεγχο του Δηµοσίου βασικών για την ανάπτυξη παραγω-
γικών µονάδων. Ριζική αλλαγή των όρων, των κριτηρίων και του τρόπου λειτουργίας τους µε δηµοκρατικό, κοινωνικό και 
εργατικό έλεγχο.

Μέτρα για την οικονοµική ανασυγκρότηση της χώρας.
Υιοθέτηση ενός νέου παραγωγικού µοντέλου, στη βάση των αναγκών της κοινωνίας. Αναζωογόνηση της υπαίθρου και 
ανόρθωση του πρωτογενή τοµέα της οικονοµίας. Το περιβάλλον και η φύση είναι αναπαλλοτρίωτος συλλογικός πόρος, 
κρίσιµος για την ευηµερία µας. Ανάπτυξη νέων µορφών οικονοµικής δράσης: Δηµοκρατικά οργανωµένοι συνεταιρισµοί, 
δοµές αλληλέγγυας και κοινωνικής οικονοµίας, δυνατότητα αυτοδιαχείρισης επιχειρήσεων που κλείνουν.

Υπεράσπιση δηµόσιων αγαθών.
Υπεράσπιση του δηµόσιου, καθολικού, αναδιανεµητικού και κοινωνικού χαρακτήρα του συστήµατος κοινωνικής ασφά-
λισης. Μέτρα κοινωνικής προστασίας των χαµηλών εισοδηµάτων, των ανέργων και των άστεγων. Υπεράσπιση και διεύ-
ρυνση του δηµόσιου, δωρεάν χαρακτήρα της Εκπαίδευσης και της Υγείας για όσους/ες κατοικούν στη χώρα. Λεφτά για 
νοσοκοµεία και σχολεία.

Υπεράσπιση της δηµοκρατίας, της λαϊκής κυριαρχίας και ανεξαρτησίας.
Απόκρουση της καταστολής και του αυταρχισµού, του ρατσισµού, του εθνικισµού και της ακροδεξιάς και υπεράσπιση 
των δηµοκρατικών δικαιωµάτων, ριζική αναµόρφωση του σάπιου πολιτικού συστήµατος, ανασυγκρότηση του συνδικα-
λιστικού κινήµατος και λαϊκοί θεσµοί ελέγχου και άµεσης δηµοκρατίας.Υιοθέτηση µιας νέας εξωτερικής πολιτικής στη 
βάση της αλληλεγγύης, του διεθνισµού, της υπεράσπισης της λαϊκής κυριαρχίας της κάθε χώρας µε στόχο την ειρήνη 
και τη συνεργασία των λαών.

ή εµείς ή αυτοί
µαζί µπορούµε να τους ανατρέψουµε
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