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Οι 3 δρόμοι για 
τον εκσυγχρονισμό

Ο ΣΥΝΕΧΗΣ διάλογος με την 
κοινωνία και τους φορείς της,
αποτελεί την προϋπόθεση για 
μια συγκροτημένη και συντε
ταγμένη πορεία προς την εν
σωμάτωση της χώρας στο διε
θνές περιβάλλον και το μετα
σχηματισμό της κοινωνικής 
δομής της. Αυτό επισημαίνε- 
ται από τον κ. Κώστα Σημίτη 
στο κείμενο των «θέσεών» του 
για την «Πολιτική στρατηγική 
του ΠΑΣΟΚ». Το κείμενο αυ
τό θ ' αποτελέσει ένα από τα 
ντοκουμέντα του συνεδρίου 
του Κινήματος, που θα γίνει 
στις 20-24 Σεπτεμβρίου.

Στο κείμενό του ο κ. Σημίτης 
παραθέτει και τις ’ακόλουθες 
διαπιστώσεις:

Π «Η εκλογική αποτυχία του 
ΠΑΣΟΚ πιστοποιεί το 

αδιέξοδο μιας πολιτικής που δεν 
αμφισβήτησε την υφισταμένη 
κοινωνική δομή της χώρας και 
άσκησε την εξουσία με τον τρόπο 
που καθιέρωσε μεταπολεμικά η 
ελληνική Δεξιά, δηλαδή με τις 
προσδιοριζόμενες από πολιτικές 
σκοπιμότητες κρατικές παροχές.

»Το ΠΑΣΟΚ οφείλει να ανα
ζητήσει μια άλλη πολιτική, αν 
θέλει να διαμορφώσει και να κα
θοδηγήσει ένα ρεύμα πλειοψη- 
φίας.

»Η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα 
σε οικονομική, κοινωνική και 
πολιτική κρίση. Κρίση που έχει 
τις οικονομικές και κοινωνικές 
της ρίζες στην ένταξη της χώρας 
στη διεθνή οικονομία και στην 
αδυναμία της ελληνικής κοινω

νίας να αντιμετωπίσει τις συνέ
πειες της ένταξης αυτής. Η ελλη
νική κοινωνία δεν είναι σε θέση 
να διαμορφώσει τα πρότυπα και 
τις διαδικασίες που θα της επι
τρέψουν να αντεπεξέλθει με επι
τυχία στο διεθνή ανταγωνισμό. 
Το ΠΑΣΟΚ οφείλει, για να κα
ταστεί ρεύμα πλειοψηφίας, να 
διαμορφώσει αυτά τα πρότυπα 
και αυτές τις διαδικασίες».

Τα εισοδήματα

Β«ΤΟ ΠΑΣΟΚ, το 1981, 
προσπάθησε να αναστρέψει 

την κατεύθυνση της κρατικής 
παρέμβασης, χωρίς, ωστόσο, να 
αμφισβητήσει αυτό το πρότυπο 
άσκησης εξουσίας. Η μέχρι το 
1981 κυρίαρχη επιδίωξη ενίσχυ
σης των σχέσεων εξουσίας με κί
νητρα προς το κεφάλαιο, αντι- 
καταστάθηκε με μια προσπάθεια 
ενσωμάτωσης ενός ευρύτατου 
κοινωνικού χώρου, που αποτε
λούσε έως τότε τον φτωχό συγγε
νή της κρατικής φροντίδας. Η 
κρατική παρέιιβαση διατήρησε 
τη λογική της διαμόρφωσης των

κοινωνικών σχέσεων με μοχλό τη 
δημιουργία προσόδων και τη 
διανεμητική λειτουργία του 
κράτους - παροχών.

»Το ΠΑΣΟΚ, με αυτό τον 
τρόπο, πέτυχε μια -  κυρίως εν- 
δοταξική -  ανακατανομή των ει
σοδημάτων και το σχετικό πε
ριορισμό των ανισοτήτων. Ενί- 
σχυσε όμως τόν ιδιότυπο πελα
τειακό χαρακτήρα της κυβερνη
τικής δράσης. Οι κρατικές πα
ροχές και οι αντίστοιχες πρόσο
δοι για κάθε κοινωνική ομάδα, 
κατανέμονταν με βάση πολιτικές 
σκοπιμότητες και πολιτικούς 
συσχετισμούς. Η κατανομή 
τους, τις πιο πολλές φορές, δεν 
ακολουθούσε ορθολογικά κρι
τήρια για την οικονομική ανά
πτυξη, την αύξηση της ανταγω
νιστικότητας της οικονομίας και 
την προστασία του περιβάλλο
ντος.

»Δεν είναι λοιπόν, παράδοξο, 
πως και στα χρόνια που κυβέρ
νησε το ΠΑΣΟΚ, διατηρήθηκε 
και ενισχύθηκε η προϋπάρχουσα 
κοινωνική δομή με υψηλή αυ

τοαπασχόληση, που στηρίζεται 
στην παραοικονομία, με υψηλό 
ποσοστό αγροτών, χάρη στην 
επιδότηση μη παραγωγικών 
δραστηριοτήτων, και με εκτετα
μένη απασχόληση στο δημόσιο 
τομέα, με χαμηλή αποδοτικότη- 
τα και χαμηλές αμοιβές. Η υπο- 
βάθμιση του περιβάλλοντος συ
νεχίστηκε. Το συντεχνιακό φαι
νόμενο αντί να υποχωρήσει 
οξύνθηκε. Η οικονομία και η 
κοινωνία αντί να αποκτήσουν 
αυτονομία απέναντι στο κράτος, 
διαπλέχθηκαν ακόμη περισσότε
ρο μαζί του, με αποτέλεσμα την 
ακόμη μεγαλύτερη αποδυνάμω- 
σή τους».

Το έλλειμμα

Β«ΤΟ κράτος, που μέχρι σή
μερα είχε παίξει το ρόλο τού 

από μηχανής θεού, δεν είναι πια 
σε θέση να επεξεργαστεί και να 
διαμορφώσει τις αναγκαίες μα
κροπρόθεσμες εκσυγχρονιστικές 
στρατηγικές. Το τεράστιο δημο
σιονομικό έλλειμμα και η συναρ-

τημένη με αυτό οικονομική κρί
ση, δείχνουν ότι βρίσκεται σε 
αδιέξοδο. Η επέκταση των δια
νεμητικών λειτουργιών του κρά
τους, που είχε καθιερωθεί ως το 
κύριο εργαλείο προσαρμογής 
της ελληνικής κοινωνίας, δεν 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί πια. 
Η πολιτεία δεν έχει πόρους να 
επιμερίσει, γιατί η αποδοτικότη- 
τα του φορολογικού συστήμα
τος, όπως αυτό λειτουργεί σήμε
ρα, έχει εξαντληθεί. Η χρησιμο
ποίηση πόρων που προέρχονται 
από εξωτερικό δανεισμό απο
κλείεται και γιατί αποτελεί την 
πλέον ανορθολογική λύση, αλλά 
και γιατί η δανειοληπτική ικα
νότητα της χώρας είναι πια πε
ριορισμένη.

»Το αδιέξοδο αυτό δεν είναι 
μόνον οικονομικό. Αντίθετα, 
δημιουργεί πιέσεις και εγκυμο
νεί κινδύνους για τη λειτουργία 
των ίδιων των δημοκρατικών 
μας θέσεων».

3 δρόμοι
Επισημαίνει ο κ. Σημίτης ότι:

«Τρεις είναι οι δυνατοί δρόμοι 
για τον εκσυγχρονισμό της χώ
ρας μας: ο πρώτος είναι ο νεοσυ- 
ντηρητικός που προβλέπει την 
απελευθέρωση της αγοράς και 
των δυνάμεων του ανταγωνι 
σμού και την κατάργηση τω 
κρατικών παρεμβατικών ρυθμ·’ 
σεων. Ο δεύτερος δρόμος είνα' 
αναπαλαίωση του υφιστάμενι 
συστήματος με την ανακατανο, 
των κρατικών παροχών και τ 
επιλεκτική ικανοποίηση ορισμ 
νων μόνο διεκδικήσεων». Κα 
τρίτος δρόμος είναι: «Η συγκς 
τημένη και συντεταγμένη πόρε 
προς την ενσωμάτωση της χώρι 
στο διεθνές περιβάλλον και 
μετασχηματισμό της κοινωνικέ, 
της δομής. Ο δρόμος αυτός επι 
τρέπει την ελαχιστοποίηση των 
κοινωνικών τριβών και τη συ
νεργασία ενός όσο το δυνατόν 
ευρύτερου φάσματος κοινωνι
κών δυνάμεων για να μειωθεί το 
κόστος προσαρμογής και να αυ
ξηθούν οι δυνατότητες της χώ
ρας να αντιμετωπίσει το διεθνή 
ανταγωνισμό. Προϋπόθεση της 
λύσης αυτής είναι η διαμόρφωση 
μιας ολοκληρωμένης πρότασης 
για το κράτος και τη λειτουργία 
του. Πρόταση η οποία να αφορά 
τόσο τους όρους λειτουργίας της 
αγοράς όσο και τους όρους δια
νομής των πόρων από την πολι
τεία με εξωαγοραίες διαδικα
σίες. Η πρόταση αυτή δεν μπορεί 
παρά να είναι αποτέλεσμα ενός 
συνεχούς διαλόγου με την κοι
νωνία και τους κοινωνικούς φο
ρείς, μιας προσπάθειας εξισορ- 
ρόπησης αντιθέσεων και σύγκλι
σης διεκδικήσεων σε ένα κοινό 
πρόγραμμα».
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Ένα μεγάλο Γεγονός που μπορεί και πρέπει να επηρεάσει αποφασιστικά τις πολιτικές
και τις κοινωνικές εξελίξεις.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ
Πρόσκληση για έναν εποικοδομητικό 
διάλογο του ΠΑΣΟΚ με τους πολίτες νια πς ιδέες, 
πς θέσεις και πς προτάσεις μας.

Πρόσκληση για μια ουσιαστική συμμετοχή
όλων των μελών, των στελεχών και των φίλων του Κινήματος μας
στον προθλημαπσμό, την αναζήτηση και τη θέληση για μια νέα πορεία.

Λ  ·  Λ  ■  ■  « ·  να σκεφτούμε και να κρίνουμε την πορεία μας
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να δώσουμε σύγχρονες απαντήσεις για πς προκλήσεις του σήμερα και του αύριο
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