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Οι Ιταλικές εκλογές μάς υπενθύμισαν ότι, ως αποτέλεσμα της κρίσης, οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν χάσει την 

εμπιστοσύνη τους στην καθιερωμένες πολιτικές διαδικασίες και ως εκ τούτου ψάχνουν για κάτι «καινούριο». 

Επιπλέον, η Ελλάδα έπαψε να βρίσκεται στο κέντρο του ενδιαφέροντος της διεθνούς κοινότητας. Πράγματι, με 

το δεύτερο πακέτο διάσωσης να έχει εξασφαλιστεί και με τις νέες δόσεις των δανείων να εκταμιεύονται, το 

«σχέδιο» για την Αθήνα έχει πλέον επικαιροποιηθεί και οι εταίροι της εύχονται ότι δεν θα υπάρξουν άλλα 

προβλήματα. Δεδομένου ότι το 2013 αποτελεί έτος εκλογών, η καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ δεν θέλει να 

ακούσει για νέα προβλήματα στην Ελλάδα. Έτσι, για όσους υποστηρίζουν με σθένος την παραμονή της Ελλάδας 

στην Ευρωζώνη, φαίνεται ότι έχει δημιουργηθεί μια μοναδική ευκαιρία με συνθήκες σχετικής σταθερότητας, 

καθώς και ένα σχέδιο δράσης.  

Το ερώτημα λοιπόν που προκύπτει είναι: θα καταφέρει η Ελλάδα να αρπάξει αυτή την ευκαιρία; Είναι 

αδιαμφισβήτητο ότι υπάρχουν σημαντικές βραχυπρόθεσμες προκλήσεις, καθώς πρέπει να εφαρμοστούν 

επιπλέον μέτρα λιτότητας. Τα περιθώρια για αντιδράσεις, απεργίες και διαδηλώσεις είναι μεγάλα. Οι απαιτήσεις 

να περιορίσει η Ελλάδα τον δημόσιο τομέα της -μείωση του προσωπικού στη δημόσια διοίκηση, ιδιωτικοποίηση 

δημοσίων επιχειρήσεων- αγγίζουν βασικά κλαδικά συμφέροντα σε τομείς όπου τα συνδικάτα διαθέτουν μεγάλη 

ισχύ. Όλες αυτές οι πιέσεις θα αποτελέσουν δοκιμασία για την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης 

συνασπισμού, υπό την πίεση των εκλογέων τους να υποστηρίξουν τα συμφέροντά τους.  

Το Ελληνικό κομματικό σύστημα έχει αλλάξει ριζικά υπό το βάρος της κρίσης -πρόκειται για την μεγαλύτερη 

ανατροπή στην Δυτική Ευρώπη από το 1945- μόνο η Ιταλία στις αρχές της δεκαετίας 1990 αποτελεί συγκρίσιμο 

παράδειγμα. Οι δύο εκλογικές αναμετρήσεις του 2012 έδωσαν στην αντιπολίτευση μεγάλη ώθηση. Στη Δεξιά, η 

νεο-ναζιστική «Χρυσή Αυγή» και οι εθνικιστές «Ανεξάρτητοι Έλληνες» έχουν διασφαλίσει έκτοτε μια σταθερή 

θέση στις δημοσκοπήσεις, όπως συνέβη και στην Αριστερά με τον πιο δημοφιλή ΣΥΡΙΖΑ. Εάν επρόκειτο να 

διενεργηθούν εκλογές αύριο, δεν είναι βέβαιο ότι τα κόμματα της κυβέρνησης θα κατάφερναν να διασφαλίσουν 

την πλειοψηφία που θα τους επέτρεπε να συνεχίσουν. Ο συνασπισμός τους μοιάζει μάλλον με ένα «σύμφωνο 

αυτοκτονίας»: η κάθε παράταξη έχει κάθε λόγο να ανησυχεί ενόψει μιας πρόωρης εκλογικής αναμέτρησης. Από 

την άλλη, φαίνεται ότι ούτε η ετερόκλητη αντιπολίτευση θα μπορούσε να εκλεγεί αυτόνομα ή να σχηματίσει 

εύκολα έναν συνασπισμό. Ο ΣΥΡΙΖΑ, με τον χαρισματικό Αλέξη Τσίπρα, έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες να 

ηγηθεί μιας εναλλακτικής κυβέρνησης, αλλά η θέση του θα εξαρτιόταν από τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ και της 
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Δημοκρατικής Αριστεράς, οι οποίοι θα έπρεπε να αλλάξουν συμμαχίες και να συμβιβαστούν με μία νέα 

στρατηγική, η οποία θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω τη θέση της Ελλάδας στην Ευρωζώνη. Ως εναλλακτική 

εξέλιξη, η συμμαχία του ΣΥΡΙΖΑ με τους Ανεξάρτητους Έλληνες του Πάνου Καμμένου θα ήταν λιγότερο 

ελκυστική από πολιτική άποψη, ενδεχομένως δε και ανεπαρκής. Επομένως, στην περίπτωση που ο σημερινός 

συνασπισμός καταρρεύσει -μια πιθανότητα που δημιουργεί τον πρώτο μεγάλο κίνδυνο να μην εκμεταλλευτεί η 

Ελλάδα την τρέχουσα, ευνοϊκή συγκυρία- το άμεσο μέλλον θα είναι ιδιαίτερα αβέβαιο και η περαιτέρω πολιτική 

αστάθεια πολύ πιθανή. 

Ο δεύτερος και πλέον συστημικός κίνδυνος να μην εκμεταλλευτεί η Ελλάδα την ευνοϊκή συγκυρία του 2013 

μπορεί προκύψει από την έλλειψη πολιτικής βούλησης, ή από την αδυναμία της κυβέρνησης να εφαρμόσει τις 

μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται από την «Τρόικα» που εποπτεύει τη διάσωση. Πέρα από τις αμφιβολίες 

σχετικά με τη συλλογική βούληση της κυβέρνησης, λόγω των διαμαρτυριών και των απεργιών, εξίσου 

σημαντική πρόκληση για την κυβέρνηση είναι να κατορθώσει να κατευθύνει, να διαχειριστεί και να υλοποιήσει 

τις απαιτούμενες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.  

Αν μη τι άλλο, υπάρχει και το ενδημικό πρόβλημα της βελτίωσης της λειτουργίας των υπουργείων. Αυτό απαιτεί 

ότι θα υπερκεραστούν οι συσσωρευμένες δυσλειτουργίες της Ελληνικής διοικητικής κουλτούρας -οι οποίες 

συνίστανται σε μια υπερβολική νομική τυπολατρία που αφήνει ελάχιστα περιθώρια για την ανάληψη 

πρωτοβουλιών, είναι απρόσωπη και ιεραρχική και περιορίζει σε βαθμό πλήρους αυτοματοποίησης τη δράση των 

δημοσίων υπαλλήλων, αφού ακόμη και οι πλέον ασήμαντες αποφάσεις στο λειτουργικό επίπεδο χρειάζονται την 

υπογραφή του εκάστοτε υπουργού- και ότι θα βελτιωθούν, η κατανομή των πόρων της και η καλύτερη 

ανταπόκριση της στις εκάστοτε ανάγκες, οι ικανότητές της και η αξιοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων. 

Οι τρέχουσες αδυναμίες περιγράφονται ενδελεχώς σε μία μελέτη και έκθεση του ΟΟΣΑ, του 2011. Η 

αντιμετώπισή τους απαιτεί αλλαγές στην ευρύτερη νοοτροπία, σε βαθιά ριζωμένες παραδόσεις και σε 

καθιερωμένα πρότυπα. Μια ακόμη πιο ευαίσθητη αλλαγή για την αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών αυτών έχει 

να κάνει με την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας των κομμάτων και των πολιτικών, οι οποίοι καλούνται να 

απορρίψουν τα καθιερωμένα πρότυπα άσκησης πολιτικής. δηλαδή πρακτικές όπως οι πελατειακές σχέσεις, τα 

«ρουσφέτια» και η διανομή των απολαβών που απορρέουν από το εκάστοτε αξίωμα. Αυτό ισχύει τόσο για τα 

κόμματα εξουσίας, όσο και για τις διακηρύξεις αυτών που βρίσκονται στην αντιπολίτευση. Ελάχιστα θα 

εξυπηρετηθεί ο στόχος των μεταρρυθμίσεων, στην περίπτωση που οι προτάσεις της αντιπολίτευσης είναι 

ανεδαφικές και έχουν αρνητικές επιπτώσεις στα δημόσια οικονομικά, ή δείχνουν ανοχή απέναντι στην 

φοροδιαφυγή, προτού όμως αναλάβουν οι ίδιοι την εξουσία και την ευθύνη για τη διαχείριση του 

προϋπολογισμού και των εσόδων. 

Με λίγα λόγια, προκειμένου η Ελλάδα να αρπάξει την ευκαιρία που βρίσκεται αυτή τη στιγμή μπροστά της, θα 

πρέπει ο ελληνικός κρατικός μηχανισμός να μετουσιωθεί σε έναν αποτελεσματικό, ενήμερο και αξιόπιστο 

διεκπεραιωτή, ο οποίος θα αναλάβει ρόλο καταλύτη, και θα είναι σε θέση να θέτει προτεραιότητες, να 

ενημερώνεται και να καταρτίζει σχέδια δράσης, να κατανέμει πόρους, να διασφαλίζει αποτελεσματική 

διαχείριση, και να αφήνει στον εαυτό του το περιθώριο για αξιολόγηση των πεπραγμένων του και για συνεχή 

εκπαίδευση.  

Σχεδόν σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις στην Ελλάδα από το 1989 και έπειτα κυριάρχησαν εκκλήσεις για 

κάθαρση, εκμοντερνισμό, για επανίδρυση ή αυξημένη διαφάνεια του κράτους. Υπήρχε πάντα δημόσιος διάλογος 

γύρω από τις μεταρρυθμίσεις, αλλά αυτές έχουν επανειλημμένα αποτύχει εξαιτίας της γραφειοκρατικής 

αδράνειας, της διάσπασης των πολιτικών συμφερόντων και της αντίστασης των συνδικάτων. Μια δημόσια 
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διοίκηση που λειτουργεί ως καταλύτης -παρά ως καταφύγιο για τις πελατειακές εξυπηρετήσεις και την 

προσοδοθηρία, ως υποκατάστατο του κράτους πρόνοιας ή ως χώρος διαιώνισης πολιτικής αδράνειας- είναι 

ζωτικής σημασίας για τη μελλοντική αναπτυξιακή πορεία της Ελλάδας. Η δημόσια διοίκηση θα πρέπει να 

αποτελέσει τον βασικό παράγοντα στη διαχείριση της δημοσιονομικής κρίσης και στη δημιουργία των συνθηκών 

εκείνων που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη, εκμεταλλευόμενη τους τομείς όπου συγκεντρώνονται οι 

μεγαλύτερες προσδοκίες, όπως για παράδειγμα οι τομείς που προσδιορίζονται στην Έκθεση της McKinsey του 

2012. Παράλληλα θα πρέπει να τεθεί επικεφαλής στην οικοδόμηση της εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής 

που χρειάζεται μια κοινωνία με συνοχή. 

Επομένως, η Ελλάδα έχει στην διάθεση της μια μοναδική ευκαιρία. Μέχρι το τέλος του έτους, θα πρέπει να 

αποδείξει ότι έχει αδράξει την ευκαιρία αυτή σημειώνοντας σοβαρή πρόοδο μέσα από πραγματικές και ριζικές 

μεταρρυθμίσεις. Η ενδεχόμενη αποτυχία της να το πράξει θα έχει αρνητικά αποτελέσματα για την χώρα, για τα 

οποία θα ευθύνεται η ίδια, με κίνδυνο να εκτεθεί σε περαιτέρω διαταραχές από το εξωτερικό στην περίπτωση 

που η οικονομική κρίση στην Ευρωζώνη επιδεινωθεί.   
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Μάθετε περισσότερα για το έργο μας – Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.crisisobs.gr   

Το ΕΛΙΑΜΕΠ δεν υιοθετεί ως ίδρυμα πολιτικές θέσεις. Καταβάλλει μάλιστα προσπάθεια να παρουσιάζονται στα πλαίσια των 

εκδηλώσεών του και στο μέτρο του δυνατού όλες οι υπάρχουσες απόψεις. Υπό το πρίσμα αυτό, οι αναλύσεις και οι γνώμες 

που δημοσιεύονται στις σειρές του θα πρέπει να αποδίδονται αποκλειστικά στους συγγραφείς και να μην θεωρείται ότι 

αντιπροσωπεύουν απαραίτητα τις απόψεις του Ιδρύματος. 
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