«ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΤΑΣ»

Τελειώνει ο Αύγουστος, µπαίνει ο Σεπτέµβρης και τα επιτελεία των
κοµµάτων ετοιµάζουν τις ανακοινώσεις των αρχηγών τους στη ∆ιεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης. ∆εν ξέρουµε το περιεχόµενό τους αλλά είναι σίγουρο ότι θα
κυριαρχούν οι λέξεις «πρόγραµµα» και «προγραµµατίζουµε» .....
Παράλληλα, παρακολουθούµε σχεδόν καθηµερινά την πολιτική
αντιπαράθεση µεταξύ των κοµµάτων εξουσίας για τα ζητήµατα της
επικαιρότητας και διαπιστώνουµε ότι η επωδός των ανακοινώσεων της
κυβέρνησης είναι ότι «προγραµµατίζει να αντιµετωπίσει το ζήτηµα» και της
αντιπολίτευσης που την κατηγορεί ότι «δεν προγραµµάτισε έγκαιρα να
αντιµετωπίσει το ζήτηµα».
Είτε πρόκειται για τον προγραµµατισµό της ανάπτυξης της χώρας, είτε για
τον προγραµµατισµό της οργάνωσης της δηµόσιας διοίκησης, είτε για τον
προγραµµατισµό της αντιµετώπισης των δασικών πυρκαγιών.
∆υστυχώς και οι δυό χρησιµοποιούν λάθος ρήµα. Η λέξη
«προγραµµατίζω» µπορεί να κοσµεί τα ΦΕΚ, µπορεί να είναι παρούσα στην
argot του δηµοσίου διαλόγου, αλλά έχει µόνο διακοσµητικό ρόλο στην
εφαρµοσµένη πολιτική και στο ελληνικό δηµόσιο µάνατζµεντ (public
management).
Ισχυρίζοµαι ότι η συνηθέστερη µέθοδος ελληνικού προγραµµατισµού είναι
το «Βλέποντας και κάνοντας» και δεν πρόκειται να αλλάξει.Τα προηγούµενα
43 χρόνια της Μεταπολίτευσης αποτελούν αδιάψευστο µάρτυρα.
Ας δούµε για παράδειγµα πώς προγραµµατίσαµε τα προηγούµενα χρόνια
την οργάνωση και τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της δηµόσιας
διοίκησης.
Το µoναδικό µεσοχρόνιο εθνικό αναπτυξιακό πρόγραµµα της
Μεταπολίτευσης είναι το Πενταετές Πρόγραµµα Οικονοµικής και Κοινωνικής
Ανάπτυξης 1983–1987 που εκπονήθηκε από το Υπουργείο Εθνικής
Οικονοµίας (Γ. Αρσένης) µε την επιστηµονική υποστήριξη του ΚΕΠΕ (Λ.
Κατσέλη). Από το 1989 δεν έχουµε εθνικά αναπτυξιακά προγράµµατα και τα
υποκατέστησαν τα Κοινοτικά προγράµµατα, δηλαδή τα
συγχρηµατοδοτούµενα τρία Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (ΚΠΣ) και τα
τελευταία χρόνια τα δύο ΕΣΠΑ.
Τι προγραµµατίστηκε λοιπόν για τη δηµόσια διοίκηση σε αυτά τα
αναπτυξιακά προγράµµατα, το οποίο και να υλοποιήθηκε ; Τα σηµαντικότερα
είναι τα ακόλουθα.
Το Πενταετές Πρόγραµµα προγραµµάτισε την ίδρυση του Εθνικού Κέντρου
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (ΕΚ∆∆), την αποκέντρωση του προγράµµατος δηµοσίων
επενδύσεων και τη δηµιουργία υπηρεσιών προγραµµατισµού σε νοµαρχιακό
επίπεδο, την αποκέντρωση αρµοδιοτήτων και την ενίσχυση των ΟΤΑ, καθώς
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και την ίδρυση φορέα τεχνικής υποστήριξης των ΟΤΑ. Επίσης,
προγραµµάτισε την υποστήριξη τοµεακών δηµοσίων υπηρεσιών, στο πλαίσιο
της «Επιχείρησης Πολεοδοµικής Ανασυγκρότησης» και του Εθνικού
Συστήµατος Υγείας.
Τα Κοινοτικά προγράµµατα συγχρηµατοδότησαν τη λειτουργία του ΕΚ∆∆Α,
της Μονάδας Οργάνωσης της ∆ιαχείρισης (ΜΟ∆) και της Κοινωνίας της
Πληροφορίας (ΚτΠ), το Πρόγραµµα «Ι. Καποδίστριας» και έργα Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης (ΣΥΖΕΥΞΙΣ, TAXIS και ΕΡΜΗΣ).
Για τα 43 χρόνια της Μεταπολίτευσης είναι πολύ λίγα αυτά που έγιναν, µε
βάση µεσοχρόνιες προγραµµατικές επιλογές, για τη δηµόσια διοίκηση και την
τοπική αυτοδιοίκηση. Και παρότι είναι θετικά και έχουν οµόρροπη φορά,
έχουν αποσπασµατικό χαρακτήρα και δεν έχουν την προγραµµατική συνοχή
που θα διασφάλιζε διαχρονικότητα και πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα.
Σηµαντικά έργα και δράσεις διοικητικής µεταρρύθµισης όπως το ΑΣΕΠ, ο
Συνήγορος του Πολίτη και τα ΚΕΠ δεν αποτέλεσαν την εφαρµογή
προγραµµατικών επιλογών, αλλά ad hoc πολιτικές πρωτοβουλίες
φωτισµένων πολιτικών (Σ. Πεπονής, Α. Παπαδόπουλος, Σ. Μπένος).
Εποµένως είχαν «ενδεχοµενικό» χαρακτήρα, αξιοποίησαν τη συγκυρία και
διασφάλισαν µετά την εφαρµογή τους την αναγκαία ευρύτερη πολιτική και
κοινωνική στήριξη.
Ταυτόχρονα όµως πολλές ανάλογες ad hoc πολιτικές πρωτοβουλίες δεν
περπάτησαν, γιατί δεν βρήκαν ευνοϊκή συγκυρία.
Το αποτέλεσµα είναι ο νόµος 4336 του 2015 (3ο µνηµόνιο) να επαναφέρει
την αναγκαιότητα του προγραµµατισµού, προβλέποντας ως δέσµευση της
χώρας µια Τριετή Στρατηγική Μεταρρυθµίσεων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.
Έχοντας αφιερώσει πολλά χρόνια στις προσπάθεις για «προγραµµατισµό
και βελτίωση της διοίκησης της δηµόσιας διοίκησης» (δηλαδή του δηµόσιου
µάνατζµεντ), είµαι πια σίγουρος ότι πρέπει να παραιτηθούµε από την αφελή
προσπάθεια συνολικής και προγραµµατισµένης διοικητικής µεταρρύθµισης.
Πρέπει να αποδεχτούµε ότι η ελληνική µέθοδος προγραµµατισµού είναι
το «Βλέποντας και κάνοντας».
Βέβαια το «Βλέποντας και κάνοντας», αρκετές φορές ξεχυλώνει τη δηµόσια
διοίκηση και δηµιουργεί κρίση τόσο στην ίδια όσο και στις σχέσεις της µε τους
πολίτες. Ακολουθεί όµως η «διαχείριση της κρίσης» (crisis management). Η
διαδικασία αυτή επαναλαµβανόµενη γίνεται µέθοδος και αποκτά τα
χαρακτηριστικά µιας άλλης ιδιοτυπίας του δηµόσιου µάνατζµεντ, που ήδη
ανέφερα σε προηγούµενο άρθρο µου, το management by crisis. 1
Μετά ταύτα, εάν θελήσουµε να συστηµατοποιήσουµε επιστηµονικά τη
µέθοδο «Βλέποντας και κάνοντας» πρέπει να τη θεωρήσουµε ως την ελληνική
µέθοδο προγραµµατισµού !, να προσδιορίσουµε πώς γεννήθηκε, πώς
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εξελίσσεται και µε ποιά αποτελέσµατα, να την κάνουµε Π.Ο.Π., δηλαδή
«Προϊόν µε Ονοµασία Προέλευσης» !! και την κατοχυρώσουµε ως
ευρεσιτεχνία !!!
Θα µπορούσε βέβαια κάποιος να αναρωτηθεί γιατί µοιάζει να αντιµετωπίζω
µε µια «ειρωνική ελαφρότητα» ένα τόσο σοβαρό ζήτηµα όπως είναι ο
προγραµµατισµός. Όχι, δεν είναι ειρωνική ελαφρότητα. Ίσως να πρόκειται για
αυτοσαρκασµό, µετά από πολλά χρόνια προσπαθειών για
«προγραµµατισµό» που έχουν φρακάρει πάνω στον τοίχο του «Βλέποντας
και κάνοντας». Ίσως πάλι να πρόκειται για το τελευταίο από τα 5 στάδια
διαχείρισης ενός αρνητικού γεγονότος, όπως τα περιγράφει η Kubler–Ross,
δηλαδή να είναι η αποδοχή και συµφιλίωση, που έρχεται µετά την άρνηση, το
θυµό, τη διαπραγµάτευση και τη στενοχώρια.
Αυτά σηµαίνουν ότι θα πρέπει να πάψουµε να εισφέρουµε στις
προσπάθειες εκπόνησης προγραµµατικών κειµένων ; Όχι βέβαια. Η µεγάλη
διαφορά όµως είναι ότι θα πρέπει να µην έχουµε πια την αφέλεια να
προσδοκούµε από αυτά τα κείµενα επιχειρησιακό αποτέλεσµα και να
αποδεχόµαστε τον συµβολικό ή διακοσµητικό χαρακτήρα τους στην
εφαρµοσµένη πολιτική. Οπότε εάν κάποιο ξεφύγει από αυτόν τον κανόνα να
θαυµάζουµε την εξαίρεση και να διαφηµίζουµε την παρέκκλιση.
Για να παρηγορηθούµε µάλιστα υπάρχει και µια επιστηµονική εξήγηση : Το
κράτος, περιλαµβανοµένης της δηµόσιας διοίκησης, είναι ένα πολύπλοκο και
χαοτικό σύστηµα, και κατά συνέπεια δεν εφαρµόζονται οι παραδοσιακοί
κανόνες της Νευτώνιας και της Καρτεσιανής λογικής, αλλά της Κβαντικής
Μηχανικής και της σύγχρονης Θεωρίας του Χάους και της Πολυπλοκότητας.
Συµπέρασµα : Πίσω από τις προγραµµατικές δηλώσεις των ανακοινώσεων
στη ∆ΕΘ και πίσω από τα προγράµµατα της επόµενης προεκλογικής
περιόδου είναι σκόπιµο να αναζητήσουµε ποιός ή ποιοί θα τα εφαρµόσουν,
εάν ξανάκαναν κάτι ανάλογο και µε ποιό αποτέλεσµα και να εκτιµήσουµε εάν
υπάρχουν οι αντικειµενικές πολιτικές – οικονοµικές – κοινωνικές
προϋποθέσεις.
Αλλιώς είναι χρήσιµο να κάνουµε µια ευχή : Αυτοί που θα αναλάβουν την
πολιτική διεύθυνση της χώρας µετά τις επόµενες εκλογές να έχουν εξασκηθεί
στο «Βλέποντας και κάνοντας» και να έχουν αρκετή τύχη στη ζωή τους, ώστε
να τους ευνοήσουν ο νόµος των πιθανοτήτων και οι κανόνες της Κβαντικής
Μηχανικής και της Θεωρίας του Χάους και της Πολυπλοκότητας !!!
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