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1. ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΟΠΤΙΚΕΣ, ΙΔΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Η πρόταση για έναρξη της διαδικασίας αναθεώρησης του Συντάγματος1 κατατέθηκε
στο τέλος μιας βαθιάς και παρατεταμένης οικονομικής κρίσης που δοκιμάζει και την πο-
λιτική.

Ακόμα και χωρίς βαθύτερες αναλύσεις η κρίση προκάλεσε ανησυχίες για το Σύνταγμα
της χώρας. Οι τρέχουσες εξελίξεις έδειξαν ότι η λειτουργία του πολιτεύματος με βάση τους
ισχύοντες συνταγματικούς κανόνες έχει σοβαρές πολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις.
Οι ισχύοντες κανόνες επιτρέπουν αντιθετικές ερμηνείες για την εκλογή Προέδρου της
Δημοκρατίας (ΠτΔ) και γίνονται για δεύτερη φορά μέσα σε λίγα χρόνια πηγή πολιτικής
αβεβαιότητας που επηρεάζει αρνητικά την οικονομία, δηλαδή έχει, κατά τη συμβατική
ανάλυση, οικονομικό και κοινωνικό κόστος. Αυτή η συγκεκριμένη πηγή αβεβαιότητας –
οι κανόνες για την εκλογή ΠτΔ - μπορεί να περιορισθεί στο μέλλον με αναθεώρηση των
άρθρων του Συντάγματος για την εκλογή ΠτΔ.

Στη συνέχεια εστιάζουμε τη συζήτηση στις οικονομικές διαστάσεις (δηλαδή στην οι-
κονομική φιλοσοφία και στις πιθανές οικονομικές επιπτώσεις) της αναθεώρησης του Συ-
ντάγματος που συχνά υπονοούνται μεν, αλλά δεν αναδεικνύονται, όπως θα άρμοζε στη
σημασία τους. Για τους σκοπούς τηςανάλυσηςαντλούμεαπό τηδιεθνήσυγκριτική έρευνα,
που εξετάζει τις επιπτώσεις συνταγματικών κανόνων στο κατά κεφαλή εισόδημα ή στους
ρυθμούς μεγέθυνσης του ΑΕΠ, στην παραγωγικότητα (ολική ή εργασίας), στην παρα-
γωγή δημοσίων αγαθών κ.ά. Βέβαια οι σχετικοί δίαυλοι είναι πολύπλοκοι και συχνά δυσ-
διάκριτοι.

Η εστίαση στις οικονομικές επιπτώσεις δεν σημαίνει φυσικά ότι η συζήτηση για την
αναθεώρηση του Συντάγματος οφείλει να υπακούει μόνο ή κυρίως σε οικονομικά κριτή-

1Βλ. Αιτιολογική έκθεση επί των προτάσεων των Βουλευτών της Ν.Δ. για την αναθεώρηση διατάξεων του
Συντάγματος, Αθήνα, Δεκέμβριος 2014. Η πρόταση της Ν.Δ. περιλαμβάνει αλλαγές που επηρεάζουν 65 έως 70
άρθρα του Συντάγματος, βλ. εφημερίδα η Καθημερινή 3.12.2014. Επίσης ο ΣΥΡΙΖΑ έχει συστήσει επιτροπή για
να διαμορφώσει τη δική του πρόταση, βλ. εφημερίδα ηΚαθημερινή 22.2.2014. και εφημερίδα ηΑυγή 29.6.2013.
Διαφορετική άποψη εκφράζει η σοσιαλιστική τάση του ΣΥΡΙΖΑ. Βλ. εφημερίδα Ελευθεροτυπία 12.2.2013. Βλ.
τέλος ομιλία του Ε. Βενιζέλου σε ημερίδα του ΙΣΤΑΜΕ στην εφημερίδα Εξπρές, 24.7.2014. Πολλαπλές είναι
και οι παρεμβάσεις από τον ακαδημαϊκό χώρο των Σταύρου Τσακυράκη, Κώστα Χρυσόγονου, Νίκου Αλιβιζά-
του, Ξενοφώντα Κοντιάδη, Γιάννη Δρόσου κ.ά. Βλ. ενδεικτικά τα άρθρα στο Books’ Journal του Νοεμβρίου και
Δεκεμβρίου 2014.
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ρια, πράγμα που το ίδιο το Σύνταγμα δεν επιτρέπει καθώς υποδεικνύει και άλλα κριτήρια
όπως την αξιοπρέπεια των ατόμων. Υποστηρίζουμε όμως ότι θα πρέπει να τα ενσωματώ-
νει, ιδίως σήμερα μετά τη βαθιά κρίση στην οποία περιήλθε η χώρα.

Κατά προέκταση, η διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος θα πρέπει να αξιο-
ποιήσει περισσότερο από άλλοτε τις δυνατότητες του διεπιστημονικού διαλόγου. Άλλω-
στε, πολλοί νομικοί αντλούν από την οικονομική θεωρία, όταν αιτιολογούν διατάξεις του
Συντάγματος που επιτρέπουν κρατική παρέμβαση προσφεύγοντας σε διαφορετικές οικο-
νομικές θεωρίες, π.χ. στον Keynes.2 Από την άλλη πλευρά, οικονομολόγοι αναγνωρίζουν
ολοένα και περισσότερο τη σημασία των τυπικών θεσμών για τις οικονομικές δραστηριό-
τητας.3

Βέβαια ο διάλογος μεταξύ διαφορετικών θεωρητικών (και πολιτικών) παραδόσεων
δεν είναι εύκολος. Δεν θα εμπλακώ εδώ σε μια βαθύτερη θεωρητική συζήτηση. Ξεχωρί-
ζοντας την πολιτική – νομική προσέγγιση των νομικών κυρίως συνταγματολόγων από
εκείνη της συνταγματικής οικονομικής, σημειώνω μόνο δύο διαφορές προκειμένου να
δείξω τις δυσκολίες επικοινωνίας. Ενώ στην πολιτική-νομική προσέγγιση επικρατεί η κα-
νονιστική έννοια του δημοσίου συμφέροντος, η συνταγματική οικονομική υιοθετεί τις πα-
ραδοχές της οικονομίας για το ρόλο του ιδίου συμφέροντος (self interest). Επίσης, η νο-
μική προσέγγιση αναδεικνύει τα δικαιώματα των πολιτών (π.χ. να διαπραγματεύονται
συλλογικά μισθούς ή να απαιτούν εγγυημένες συντάξεις), ενώ η συνταγματική οικονο-
μική εστιάζει στην οικονομική αποτελεσματικότητα π.χ. πώς περιορίζεται η εξουσία της
πλειοψηφίας να φορολογεί, να προσφεύγει σε ελλείμματα, να ευνοεί ειδικά συμφέροντα
σε βάρος της γενικής ευημερίας με αποτέλεσμα να μειώνει την ικανότητα προσαρμογής
της οικονομίας σε μεταβαλλόμενες συνθήκες;

Όμως και οι δύο προσπαθούν να απαντήσουν σε ένα δύσκολο ερώτημα: Αν και πώς
ένα Σύνταγμα μπορεί να καταστήσει μια κυβέρνηση αρκετά δυνατή για να αντιμετωπίζει
«αποτυχίες των αγορών» χωρίς να αφήσει τον Λεβιάθαν να τεθεί εκτός ελέγχου και με
πολλές αποτυχίες;4 Αναμφίβολα οι λύσεις στις οποίες καταλήγουν είναι συμβιβασμοί.

2. ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Οι λόγοι που φαίνεται ότι επιβάλλουν μια νέα αναθεώρηση του Συντάγματος είναι
πολλοί και ανάλογος ο αριθμός των πιθανών στόχων. Η ακαδημαϊκή και πολιτική συζή-
τηση παραπέμπει σε αναχρονισμούς του ισχύοντος Συντάγματος που σε κάθε περίπτωση
πρέπει να εξαλειφθούν.5 Επίσης, οι εξελίξεις που οδήγησαν στην κρίση του 2009 θα μπο-

2Ενδεικτικά Προκόπης Παυλόπουλος Το δημόσιο δίκαιο στον αστερισμό της οικονομικής κρίσης, Α.Α. Λιβά-
νης, Αθήνα 2013, σελ. 103 και μετά.

3Στο πλαίσιο της οικονομικής των θεσμών.
4Όπως το διατύπωσε ο Bruce Ackerman “Constitutional Economics- Constitutional politics”, Constitutional

Political Economy 10 (1999) pp 415-424, p. 415.
5Βλ. ανάμεσα σε πολλά άλλα Νίκος Αλιβιζάτος Ποια δημοκρατία για την Ελλάδα μετά την κρίση; Εκδόσεις

Πόλις, Αθήνα 2013.
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ρούσαν να ήταν λιγότερο επώδυνες αν η εκάστοτε πλειοψηφία υπόκειτο σε αυστηρότε-
ρους συνταγματικούς περιορισμούς (βλ. πιο κάτω).Οι πολιτικές οικονομικής και θεσμικής
προσαρμογής από το 2010 προβλημάτισαν για τις επιπτώσεις τους στα κοινωνικά δικαιώ-
ματα που κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα και σε διεθνείς συμβάσεις. Επίσης και συναφώς,
η οικονομική κρίση προκάλεσε και μια βαθιά κρίση εμπιστοσύνης στην πολιτική και σε
άλλους θεσμούς. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ το 45% του πληθυσμού δη-
λώνει ότι δεν εμπιστεύεται το πολιτικό σύστημα, το 19,2% καθόλου τη Δικαιοσύνη κλπ
ενώ αν προστεθούν τα ποσοστά όσων εμπιστεύονται λίγο την πολιτική η κατάσταση είναι
πολύ χειρότερη.6 H κρίση ασκεί πίεση στο πολιτικό μας σύστημα να λειτουργήσει με με-
γαλύτερη οικονομική αποτελεσματικότητα (efficiency). Το ερώτημα είναι ανως εκ τούτου
απαιτείται προσαρμογή συνταγματικών κανόνων. Τέλος, η ίδια η εξέλιξη της οικονομικής
διακυβέρνησης στην ΕΕ απαιτεί νέους κανόνες για την εθνική δημοσιονομική διαχείριση.

Όμως, σύμφωνα με αντίθετη άποψη, δεν χρειάζεται αναθεώρηση του Συντάγματος
γιατί, απλά, το Σύνταγμα δεν είναι υπεύθυνο για την κρίση (ούτε, όπως θα δούμε, απο-
τελεί εμπόδιο για τις αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές) και οι αιτίες των οικονομικών
προβλημάτων μας πρέπει να αναζητηθούν στις δυσλειτουργίες του κρατικού μηχανισμού
και της πολιτικής. Οι δυσλειτουργίες αυτές, κατά την ίδια άποψη, μπορούν να παραμερι-
σθούν σε σημαντικό βαθμό χωρίς συνταγματική αναθεώρηση, δηλαδή με απλά νομοθε-
τικά μέτρα (π.χ. η μείωση του αριθμού των βουλευτών σε 200) ή με διαφορετική συμπε-
ριφορά των κομμάτων.7 Ας σημειωθεί επίσης πρόσφατη έρευνα ειδικών (expert survey)
που έδειξε ότι επικρατεί η άποψη ότι το Σύνταγμα της χώρας είναι «σε γενικές γραμμές
γενικά καλό», αν και κάποιοι το θεωρούν «φλύαρο».8 Εν τούτοις, βαρύνουν περισσότερο
οι προαναφερθέντες λόγοι που συνηγορούν υπέρ μιας αναθεώρησης ορισμένων τουλάχι-
στον συνταγματικών κανόνων.

2.1 Το Σύνταγμα είναι ιδεολογικά ευρύχωρο

Η διαδικασία της αναθεώρησης δεν είναι απλά «τεχνική-νομική» αλλά βαθιά πολι-
τική. Στην αναθεωρητική διαδικασία θα εκδηλωθούν πάλι διαφορετικές αντιλήψεις για
το «κοινωνικο-οικονομικό σύστημα» της χώρας (ή αυτό που μια γερμανική σχολή σκέψης
ονόμασε οικονομική τάξη (Wirtschaftsordnung), δηλαδή: δηλαδή το σύνολο των βασικών
αρχών που σε μια οικονομία διέπουν τις οικονομικές συναλλαγές (το «συντονισμό») των
οικονομικών σχεδίων ατόμων και επιχειρήσεων και τις κρατικές παρεμβάσεις.

6Βλ. εφημερίδα η Καθημερινή 21.11.2014.
7Βλ. ΠαναγιώτηΜαντζούφα «Το σύνταγμα δεν αντιμετωπίζει μια οικονομική κρίση», στοBooks’ Journal. T.

48, Οκτώβριος 2014. Βλ. επίσης κείμενα που περιλαμβάνονται στον τόμο X. Contiades (ed.) Constitutions in the
Global Financial Crisis, Ashgate, London 2013. Και ο Γιάννης Δρόσος υποστηρίζει ότι «εκείνο που κατέρρευσε
ήταν το κομματικό σύστημα …Το Σύνταγμα το ίδιο, στα μεγάλα τα βασικά του δεν κατέρρευσε». Βλ. ομιλία του
στην ημερίδα του Κέντρου Αριστείας Jean Monnet. Βλ. Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet Η έξοδος
από την κρίση. Εφαρμόσιμες εναλλακτικές προτάσεις, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2014, σελ.179.

8Για τις λεπτομέρειες και άλλα ενδιαφέροντα συμπεράσματα βλ. την ιστοσελίδα www.greekpublicpolicy-
forum.org . Τα συμπεράσματα αναδημοσιεύθηκαν εν εκτάσει στο Books’ Journal, τεύχος 50/Δεκέμβριος 2014
σελ. 20-30.
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Η συζήτηση για το κοινωνικοοικονομικό σύστημα που προκρίνει αμέσως ή εμμέσως
το Σύνταγμα είναι μακρά. Σύμφωνα με φιλελεύθερες απόψεις το Σύνταγμα μεροληπτεί
σε βάρος της επιχειρηματικότητας και υποτιμά τη σημασία του ανταγωνισμού.9 Ο επι-
χειρηματίας Αρίστος Δοξιάδης το διατύπωσε αιχμηρά και κάπως υπερβολικά γράφοντας
ότι έχουμε ένα «Σύνταγμα της εποχής του ‘λεφτά υπάρχουν’»,10 εννοώντας ένα Σύνταγμα
που διαπνέεται από δυσπιστία έναντι της επιχειρηματικότητας και δείχνει εμπιστοσύνη
στο καλοπροαίρετο κράτος. Παραδείγματα: Το άρθρο 16 του Συντάγματος ορίζει ότι «η
ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρό-
σωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση» ενώ κατά το άρθρο 106 παράγραφος
2 «η ιδιωτική οικονομική πρωτοβουλία δεν επιτρέπεται να αναπτύσσεται σε βάρος της
ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ή προς βλάβη της εθνικής οικονομίας».
Το ίδιο άρθρο στην επόμενη παράγραφο 3 αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο κρατικοποι-
ήσεων.11 Η διάταξη αυτή μπορεί να είχε νόημα σε άλλες συνθήκες, όμως από τη δεκαε-
τία του 90 αδρανοποιήθηκε πλήρως και μετά την κρίση 2009-10 κατέστη ιστορικός ανα-
χρονισμός. Στην πραγματικότητα εξελίσσεται από τη δεκαετία του 90 ένα τεράστιο πρό-
γραμμα ιδιωτικοποιήσεων.

Γενικά όμως κατά την εκτίμησή μου το ισχύον Σύνταγμα είναι «ιδεολογικά ευρύ-
χωρο» με την έννοια ότι δίνει εντός ορίων τη δυνατότητα σε κυβέρνηση, πλειοψηφία και
πολιτική διαδικασία να επιλέξουν την ισορροπία μεταξύ κράτους και αγοράς ή, σε άλλη
διατύπωση, το «μείγμα» φιλελευθερισμού και κρατικού παρεμβατισμού.

2.2 Σύνταγμα και μεταρρυθμίσεις

Συναφώς, το Σύνταγμά μας, με την εξαίρεση ίσως του άρθρου 16 παράγραφος 5 για
την Ανώτατη Παιδεία, δεν αποτέλεσε εμπόδιο στην εφαρμογή μεταρρυθμίσεων για την
υπέρβαση της κρίσης στην οποία περιήλθε η χώρα από το 2009. Τούτο τουλάχιστον προ-
κύπτει και από τις κρίσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) ειδικά μάλιστα από την
απόφαση της Ολομέλειάς του για τη συνταγματικότητα του πρώτου προγράμματος οικο-
νομικής προσαρμογής («Μνημονίου Ι») του 2010 που ήταν ένα ευρύτατο πρόγραμμα με-
ταρρυθμίσεων και δημοσιονομικής λιτότητας.12 Διαβάζοντας την απόφαση ακριβώς από
τη σκοπιά των πιθανών περιορισμών, διαπιστώνουμε ότι το ΣτΕ οριοθέτησε ένα ευρύ-
τατο πεδίο διακριτικής ευχέρειας κυβέρνησης και πλειοψηφίας στη Βουλή για την αντι-

9Βλ. Αρίστος Δοξιάδης « Το Σύνταγμα του ‘λεφτά υπάρχουν’», στην ιστοσελίδα www.protagon.gr. 20.5.2011.
Τις ίδιες απόψεις προβάλλει ο Στέφανος Μάνος σε άρθρα και συνεντεύξεις.
10Βλ. Αρίστος Δοξιάδης όπ.π.
11Ο Γ. Μπήτρος υποστηρίζει μάλιστα με ακραίο τρόπο και εντελώς ανιστορικά ότι κατά τη Μεταπολίτευση

«με τα άρθρα 17 και 106 του Συντάγματος του 1975 ο νομοθέτης αποσκοπούσε στην κατάργηση της αστικής
οργάνωσης του κράτους και στην εγκαθίδρυση ενός άλλου καθεστώτος …Το καθεστώς που διαμορφώθηκε εί-
ναι τύποις φιλελεύθερο αλλά ουσιαστικά σοσιαλιστικό».Βλ. Γιώργος Μπήτρος “Πως και γιατί ανατράπηκε το
ιδιοκτησιακό καθεστώς στο Σύνταγμα του 1975 και τι πρέπει να κάνουμε”. Νέα Πολιτική, 8, 10-13. Αντίθετα ο
Π. Παυλόπουλος υποστηρίζει ότι το Σύνταγμα εκφράζει ένα «ριζοσπαστικό φιλελευθερισμό με κοινωνικό πρό-
σωπο» και κατ’ εξαίρεση παρεμβατισμό Βλ. Προκόπης Παυλόπουλος, όπ.π, σελ. 103 και μετά.

12ΣτΕ. Ολ. 668/2012.
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μετώπιση οικονομικών προβλημάτων. Αν και υπήρξαν μειοψηφούσες γνώμες στο ΣτΕ
και αποκλίνουσες απόψεις εκτός αυτού, το ΣτΕ έκρινε ότι το «Μνημόνιο» εκείνο με την
πληθώρα των προβλεπόμενων μέτρων, εξυπηρετούσε σκοπούς εθνικού συμφέροντος και
ταυτόχρονα κοινού συμφέροντος των κρατών μελών της Ευρωζώνης, δεν αντίκειται στο
άρθρο 1 του Πρώτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Χάρτας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
ούτε στην κατοχυρωμένη από το άρθρο 25 παράγραφος 1 εδ.δ΄ του Συντάγματος αρχή
της αναλογικότητας, δεν παραβιάζει το άρθρο 17 του Συντάγματος που προστατεύει την
ιδιοκτησία, κ.ά, ενώ αναγνώρισε ότι επρόκειτο για ένα πολιτικό πρόγραμμα που δεν έθιξε
τις βάσεις του Πολιτεύματος. Φυσικά, από τις έως σήμερα αποφάσεις δεν προκύπτει ότι
δεν υπάρχουν συνταγματικά όρια στην άσκηση οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής.

2.3 Μετατοπιζόμενη εντός ορίων ισορροπία κράτους και αγοράς

Κάθε κυβέρνηση, αναζητά την κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στις αρχές αυτές ή
απλούστερα ανάμεσα σε κράτος και αγορά. Ορμώμενη από τη δική της οικονομική και
κοινωνική φιλοσοφία μπορεί θεωρητικά να μετατοπίζει το σημείο ισορροπίας. Οπωσδή-
ποτε ο παρεμβατισμός δεν ασκείται κατ’ εξαίρεση ούτε αυτό θα ήταν δυνατόν καθώς το
κράτος διαχειρίζεται περίπου τους μισούς πόρους της χώρας (περίπου 45% του ΑΕΠ),
ρυθμίζει με πολλούς τρόπους τις οικονομικές δραστηριότητες- απαγορεύσεις, προδιαγρα-
φές για την προστασία των καταναλωτών και του περιβάλλοντος, επιδοτήσεις, αναθέσεις
έργων - και έχει συμμετοχή σε παραγωγικές δραστηριότητες (ΔΕΚΟ).

Στις μετατοπίσεις τίθενται όρια από το Σύνταγμα γιατί πρέπει να γίνονται με σεβασμό
στα ανθρώπινα δικαιώματα, στα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και στη δημοκρατική αρχή
όπως ορίζεται από το Σύνταγμα. Εντός αυτού του πλαισίου υπάρχουν και θα υπάρχουν
διαφορετικές φιλοσοφίες. Υποκρύπτουν άλλωστε διαφορετική στάθμιση αξιών. Και θα
εκδηλωθούν αναπόφευκτα στη συζήτηση για την αλλαγή πολλών άρθρων του Συντάγμα-
τος π.χ. για το άνοιγμα της πανεπιστημιακής αγοράς.

Αυτό από τυπική άποψη. Όμως, σε επίπεδο ουσιαστικής πολιτικής η εξέλιξη της ευ-
ρωπαϊκής ενοποίησης συνολικά περιόρισε μολονότι δεν εξάλειψε τα εθνικά περιθώρια
επιλογών ισορροπίας ανάμεσα σε κράτος και αγορά! Η ίδια η Συνθήκη της Λισαβόνας
ανάγει σε στρατηγικό στόχο την «εξόχως ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγο-
ράς» και αυτή η επιλογή συναρθρώνεται με το ευρωπαϊκό θεσμικό οικοδόμημα και τους
οικονομικούς κανόνες του («εσωτερική αγορά» κλπ).13

Η ένταξη της Ελλάδας στην ΕΕ και πολύ περισσότερο στην ΟΝΕ καθώς και οι πρό-
σφατη εξέλιξη της οικονομικής διακυβέρνησης επέβαλε ευθέως ή εμμέσως βαθιές μεταρ-
ρυθμίσεις και στο ελληνικό οικονομικό σύστημα – ευθέως μέσω του πρωτογενούς δικαίου
και των οδηγιών, εμμέσως δε λόγω της ίδιας της λογικής της ολοκλήρωσης και ειδικά
της νομισματικής ενοποίησης. Στο περιβάλλον της Ευρωζώνης τα κράτη μέλη στερού-
νται κλασικών εργαλείων της νομισματικής και συναλλαγματικής πολιτικής και επομέ-

13Για μια ερμηνεία βλ. Πάνος Καζάκος Έτοιμη για το μέλλον; Η Ευρώπη μετά την αναθεώρηση των συνθη-
κών, εκδόσεις Παπαζήση Αθήνα 2008, σελ. 45 και μετά.
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νως θα έπρεπε θεωρητικά να επιδιώκουν την προάσπιση της ανταγωνιστικότητάς τους
μέσω οικονομικών μεταρρυθμίσεων που καθιστούν πιο «ευέλικτες» τις αγορές εργασίας,
αποτελεσματικότερη τη Δημόσια Διοίκηση κλπ. Η ένταξη στην ΕΕ αρχικά, στην Ευρω-
ζώνη αργότερα προκάλεσε προβλήματα προσαρμογής όπως δείχνει η συζήτηση για τα
προγράμματα οικονομικής προσαρμογής πριν και μετά την ένταξη της Ελλάδας στην Πε-
ριοχή του Ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή δεν σημαίνει, για να παραφράσω τον Francis Fukuyama, το τέλος της
ιστορίας. Άλλωστε εντείνεται η κριτική στο ευρωπαϊκό μοντέλο νομισματικής ενοποίη-
σης και στις επιλογές οικονομικής πολιτικής που επικράτησαν. Και τα κόμματα εξακο-
λουθούν να οικοδομούν τις πολιτικές τους πάνω σε διαφορετικές αξίες, όπως δείχνουν
στην Ελλάδα (και αλλού) οι αντιγνωμίες για τα προγράμματα οικονομικής προσαρμογής
(«μνημόνια») και τη δημοσιονομική λιτότητα. Οι αξιακές διαφορές θα εκδηλωθούν πάλι
στην τεχνική συζήτηση για την αναθεώρηση συγκεκριμένων άρθρων του Συντάγματος.
Αλλά οι παρεμβαίνοντες δεν απαλλάσσονται από την ανάγκη να συνεκτιμήσουν τις επι-
πτώσεις των επιλογών τους στη γενική ευημερία.

Πριν το εξηγήσω καλύτερα, ας μου επιτραπεί εδώ μια σύντομη και πολυτελής παρέν-
θεση.

2.4 Παρένθεση: Θεσμοί και πολιτική αρετή

Η συζήτησή μας εν μέρει ανασύρει τη δυσπιστία των αρχαίων ελλήνων για την πολι-
τική, που σύγκλιναν εν πολλοίς στην άποψη ότι χωρίς (πολιτική) αρετή κάθε πολίτευμα
από ορθό γίνεται φαύλο- ακόμα και η Δημοκρατία!14 Έτσι γίνεται κατανοητή η γνωστή
ταξινόμηση των πολιτευμάτων του Αριστοτέλη και η εναλλαγή τους.15 Πιθανόν ο Ισοκρά-
της συνόψισε καλά τις σκέψεις εκείνες γράφοντας ότι η ποιότητα τηςΠολιτείας εξαρτάται
από τον αν κυβερνάται από αγαθούς ή φαύλους!16

Παρά τη σημασία που έδιναν στην πολιτική αρετή, δηλαδή στη διάθεση των δημο-
σίων ανδρών για προσφορά και υπηρεσία στο κοινό συμφέρον (της πόλης) και βέβαια
στην παιδεία που τους προετοίμαζε γι αυτό, αναζητούσαν εκείνους τους κανόνες που θα
διασφάλιζαν ακριβώς ότι οι άρχοντες υπηρετούν το κοινό συμφέρον και συμμορφώνο-
νται προς τους νόμους! Οι κανόνες, σε κατάλληλη «μίξιν», θα ρύθμιζαν τη συμμετοχή
των πολιτών στην εξουσία ή στην εκκλησία του Δήμου, την επιλογή των αρχόντων, τις
αρμοδιότητες του «βουλευομένου» τον ορισμό των δικαστών κλπ. Ουσιαστικά δηλαδή
η πολιτική φιλοσοφία της αρχαιότητας έθετε τα ίδια ερωτήματα που μας ταλαιπωρούν
μολονότι τα απαντούσε με τον δικό της τρόπο.

14Βλ. ανάμεσα σε πολλά άλλα Γιώργος Ν. Οικονόμου Η αριστοτελική πολιτεία, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα
2008 και Μισέλ Κρυμπελλιέ και Πιέρ Πελεγκρέν (Michel Crubellier et Pierre Pellegrin) Αριστοτέλης - ο φιλό-
σοφος και οι επιστήμες, μετάφραση από τη γαλλική Ελένης Περδικούρη, εκδόσεις Βιβλιοπωλείον της Εστίας,
Αθήνα 2001, ιδίως κεφάλαιο 4 (οι επιστήμες της ανθρώπινης πράξης).

15ΑριστοτέληςΠολιτικά Ι-ΙΙΙ. Έχω υπόψη μου τη μετάφραση τουΠ. Λεκατσά στις εκδόσεις Ι. Ζαχαρόπουλου.
16ΙσοκράτηςΠαναθηναϊκός, 132-133
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Η σύγχρονη οικονομική ανάλυση συνταγματικών θεσμών επιχειρεί το ίδιο εκκινώ-
ντας όμως από διαφορετικές παραδοχές όσον αφορά στα κίνητρα γενικά των πολιτών
και, ειδικότερα, των δημοσίων ανδρών και γυναικών.

3. ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Τούτων δοθέντων, επαναλαμβάνω ότι η οικονομική σημασία συνταγματικών θεσμών
ή των αλλαγών τους δεν πρέπει να υποτιμάται ή να παραγνωρίζεται.17 Οι συνταγματικοί
κανόνες εκπέμπουν «μηνύματα» και, οπωσδήποτε, ορίζουν πολιτειακές δομές, διαδικα-
σίες λήψης αποφάσεων και όρια στην άσκηση δημόσιων πολιτικών. Μέσω αυτών των κα-
νόνων επηρεάζουν τις οικονομικές επιδόσεις. Στην οικονομική, νομική και πολιτική ανά-
λυση επικρατεί η άποψη ότι ορισμένοι συνταγματικοί θεσμοί συμβάλλουν περισσότερο
από άλλους στο να επιτευχθούν καλές οικονομικές επιδόσεις.18

Για τη σημερινή συζήτηση εκκινούμε από την υπόθεση ότι ορισμένοι τουλάχιστον κα-
νόνες του ισχύοντος Συντάγματος, που μόλις είχε αναθεωρηθεί το 2001 και 2008, δηλαδή
οι ρυθμίσεις του σχετικά με τη νομοθετική διαδικασία, το εκλογικό σύστημα, την ψήφιση
του προϋπολογισμού, την εκτελεστική εξουσία κ.ά., δεν εμπόδισαν κακές δημόσιες πολι-
τικές και επομένως τη διολίσθηση της χώρας στη χρεοκοπία και σε μια βαθιά οικονομική
κρίση. Εδώ δεν εννοούμε απλά ούτε κυρίως ότι συγκεκριμένες κακές αποφάσεις αξιω-
ματούχων μας κόστισαν. Σημαντικότερο είναι ότι κακοί πολιτικοί θεσμοί οδήγησαν σε
κακούς οικονομικούς θεσμούς μέσω ενός δαιδαλώδους πλέγματος νομικών κανόνων. Οι
οικονομικοί θεσμοί με τη σειρά τους έκριναν και ακόμα κρίνουν τις τύχες μιας χώρας.19

Στην ελληνική περίπτωση εντοπίζουμε τέτοιους κακούς οικονομικούς θεσμούς στη φορο-
λογική νομοθεσία, στον τρόπο παραγωγής και (μη) εφαρμογής κανόνων δικαίου20 στους
δυσλειτουργικούς μηχανισμούς εποπτείας των αγορών, στους κανόνες δημοσιονομικής
διαχείρισης, στο σύστημα εποπτείας των Δήμων από τις Περιφέρειες ή την κεντρική Διοί-
κηση, στις εργασιακές σχέσεις όπου ο υπουργός κρίνει ακόμα σε θέματα απολύσεων στον
ιδιωτικό τομέα, στο σύστημα κοινωνικών ασφαλίσεων κλπ.

Πολλές προτάσεις τείνουν να χαράξουν εκ νέου τα όρια και να τροποποιήσουν τους
κανόνες λειτουργίας και τις σχέσεις των τριών εξουσιών (βλ. πιο κάτω).21 Είναι λογικό

17Για μια πρώιμη ανάλυση βλ. Πάνος Καζάκος Αναθεώρηση του Συντάγματος και οικονομία. Δοκίμιο οικονο-
μικής ανάλυσης των συνταγματικών θεσμών. Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2007.
18Βλ. συμπεράσματα της βιβλιογραφικής επισκόπησης στο Niclas Berggren and Peter Kurrild-Klitgaard

Economic Consequences of Constitution: A Theory and Survey, Paper for the European Public Choice Society
Meeting in Paris, April 18-21 2001.

19Πρόκειται για βασική υπόθεση των νεοθεσμικών αναλύσεων. Βλ. μεταξύ πολλών άλλων Daron Acemoglou
and James A. Robinson Why Nations Fail. The origins of Power, Prosperity, and Poverty. Crown Business,
New York 2012.
20Βλ. εισήγηση της κας Π. Φουντεδάκη στο ίδιο Συνέδριο (σελ. 195 - 216 του παρόντος τόμου), η οποία ανα-

φέρεται τεκμηριωμένα στη χαοτική πολυνομία, στο ευμετάβλητο των νόμων, στην πρακτική των άσχετων τρο-
πολογιών, που εξυπηρετούν ειδικά συμφέροντα, καθώς και στα προβλήματα εφαρμογής των κανόνων δικαίου.

21Βλ. Αιτιολογική έκθεση επί των προτάσεων των Βουλευτών της Ν.Δ. για την αναθεώρηση διατάξεων του
Συντάγματος, Αθήνα, Δεκέμβριος 2014.
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να εξετάζουμε με βάση τη θεωρία και διεθνείς συγκρίσεις, δηλαδή όχι με βάση ασαφείς
επιθυμίες, αν και σε ποιο βαθμό οι αλλαγές (και ποιες ακριβώς) μπορούν να επιφέρουν
καλύτερες οικονομικές επιδόσεις της χώρας στο μέλλον.

3.1 Οικονομική αποτελεσματικότητα και δημοκρατική συμμετοχή

Μολονότι η έμφαση εδώείναι στα οικονομικάαποτελέσματα, δενπαραβλέπουμεανα-
λύσεις που αναδεικνύουν κυρίως τις «εισροές» - τη δημοκρατική συμμετοχή, φερ’ ειπείν
με τη διευκόλυνση διεξαγωγής δημοψηφισμάτων.22 Στις αναλύσεις αυτές προτεραιότητα
έχει η δημοκρατική ποιότητα της πολιτικής ζωής και η εξ αυτής απορρέουσα «νομιμο-
ποίηση» αποφάσεων (στη γλώσσα των οικονομολόγων input legitimacy) και όχι η οικο-
νομική αποτελεσματικότητα (output legitimacy). Κατά τη γνώμη μου αυτό ακριβώς εκ-
φράζει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας όταν δηλώνει ότι «το
Σύνταγμα χρειάζεται αλλαγή για την εμβάθυνση της Δημοκρατίας και όχι για την επικύ-
ρωση των μνημονίων».23 Βέβαια και οι προτάσεις της Ν.Δ. προβλέπουν μικρή ενίσχυση
των θεσμών άμεσης δημοκρατίας με τροποποίηση του άρθρου 42 παράγραφος 2 και, ειδι-
κότερα, τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος με «αποκλειστική πρωτοβουλία» του Προέδρου
της Δημοκρατίας αλλά μόνο για κρίσιμα εθνικά θέματα. Μια ιδέα για τις επιπλοκές που
θα απέρρεαν από τέτοια δημοψηφίσματα για «εθνικά θέματα» μας έδωσε στη δεκαετία
του 90 το ζήτημα της ονομασίας της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακε-
δονίας (FYROM). Ζητήματα άμεσης δημοκρατίας είχε θέσει προγραμματικά και ο Γ. Α.
Παπανδρέου πριν από τις εκλογές του 2009. Η δημοσιονομική και οικονομική κρίση που
εκδηλώθηκε πλήρως το 2010 κατέληξε σε προγράμματα προσαρμογής που αναγκαστικά
συνδέθηκαν με πρακτικές top-down αναδεικνύοντας με επώδυνο τρόπο επώδυνα διλήμ-
ματα.

Οι κανονιστικές προσεγγίσεις του ζητήματος τονίζουν ότι οι θεσμοί άμεσης δημο-
κρατίας (δημοψηφίσματα, πρωτοβουλίες πολιτών κ.ά.) συγκροτούν πρόσθετους μηχα-
νισμούς λογοδοσίας των πολιτικών για τις αποφάσεις τους και τις φέρνουν πιο κοντά στις

22Βλ. Κώστας Χρυσόγονος «Σχεδίασμα εκδημοκρατισμού. Σχεδίασμα για μίαν άλλη προσέγγιση», στο
ΕφημΔΔ, τεύχος 5/2013 σελ. 269 και επόμενες. Βλ. επίσης, παλαιότερες αναζητήσεις του Ε. Βενιζέλου για τρό-
πους «ενσωμάτωσης» στο πολιτικό σύστημα όσων υποαντιπροσωπεύονται! Βλ.και Ευάγγελος Βενιζέλος Προς
μια μετααντιπροσωπευτική Δημοκρατία, εκδόσεις Πόλις, Αθήνα 2008. Προτείνει ένα νέο θεσμικό πλαίσιο που
είναι ταυτόχρονα «ένα νέο κίνημα πολιτικής συμμετοχής, ένα νέο ριζοσπαστικό κίνημα πολιτικής αναδιανο-
μής της πολιτικής εξουσίας σε όλα τα επίπεδα» που θα έδινε, μεταξύ άλλων, ευκαιρίες σε όσους σήμερα υπο-
αντιπροσωπεύονται.
23Αυτό δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη συζήτηση του Προϋπολογισμού 2015 στη Βουλή (7.12.2014).

Κατά ενδιαφέροντα τρόπο ο Καθηγητής κ. Προκόπης Παυλόπουλος που ήταν επικεφαλής της ομάδας σύντα-
ξης των προτάσεων της Ν.Δ. θεωρεί ότι αυτές κινούνται «προς αντίθετη κατεύθυνση προς τα μνημόνια» και
ανέφερε ως παραδείγματα τη διευρυμένη προστασία των δικαιωμάτων, τον περιορισμό των προνομίων του πο-
λιτικού κόσμου και την ίδρυση συνταγματικού δικαστηρίου! Βλ. συνέντευξη στον realfm 97.8 στις 5.12.2014.
Στη δήλωση αυτή (και σε άλλες κινήσεις όπως είναι η απροθυμία της κυβέρνησης να συμφωνήσει με την τρόϊκα
έως τα τέλη του 2014 και η απόπειρα απαλλαγής από δεσμεύσεις με έξοδο στις αγορές στις αρχές Οκτωβρίου
2014), δείχνει πόσο επικράτησε η αντιμνημονιακή λογική της αντιπολίτευσης στη δημόσια σφαίρα.
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προτιμήσεις των πολιτών. Επιπλέον, αποτελούν μια δυνατή απάντηση στο γνωστό πρό-
βλημα των σχέσεων εντολέα και εντολοδόχου (principal-agent) στις δημοκρατίες, καθώς
επιτρέπουν στον εντολέα (τους ψηφοφόρους) να απορρίπτει σχεδιαζόμενες αποφάσεις
των εντολοδόχων (κυβερνήσεων, τοπικών αρχών) ή, μέσω δικών του πρωτοβουλιών να
επιβάλλει αποφάσεις στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ δύο εκλογικών αναμετρήσεων.

Εκτός τούτων, η σχετική ακαδημαϊκή συζήτηση διερευνά τις δυνάμεις που δημιουρ-
γούν όρους ευνοϊκούς για την αποκέντρωση των εξουσιών, την ενδυνάμωση αυτοδιοικη-
τικών θεσμών και ευρύτερες συμμετοχικές διαδικασίες. Συνολικά δηλαδή ευνοούν την
είσοδο νέων παικτών στην πολιτική. Οι νέες τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινω-
νίας σε συνδυασμό με την ελεύθερη διακίνηση προσώπων και άλλους θεσμούς επιτρέ-
πουν σε πόλεις και περιφέρειες, εθνικές ομάδες, κοινωνικά και περιβαλλοντικά κινήματα
να υπερπηδούν εθνικά σύνορα και περιορισμούς και να ασκούν μεγαλύτερη επιρροή σε
ένα ευρύτερο πεδίο (playing field)24 . Σε αυτές τις νέες δυνατότητες πολλών, παλαιών και
νέων παικτών, προσκρούει η παραδοσιακή διαχείριση προβλημάτων μέσω της κεντρικής
πολιτικής και της γραφειοκρατικών μηχανισμών που λειτουργούν κάθετα. Ακαδημαϊκές
και πολιτικές αναλύσεις συνάγουν από τέτοιες διαπιστώσεις ότι απαιτείται η εμπλοκή πο-
λυαρίθμωνπαικτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, ότι η «διακυβέρνηση»πρέπει να
στηρίζεται λιγότερο στην επιβολή και περισσότερο σε διαδικασίες συνεχούς διαβούλευ-
σης, διαπραγμάτευσης, συμβιβασμών και συναίνεσης. Οι λέξεις κλειδιά είναι διάλογος,
μη αποκλεισμός, ανατροφοδότηση.25 Η προσέγγιση αυτή καλύπτει και τις σχέσεις με-
ταξύ των διαφορετικών επιπέδων διακυβέρνησης και των πολυαρίθμων παικτών σε κάθε
επίπεδο.

Όμως, η συμμετοχική προσέγγιση δείχνει να υποτιμά τα προβλήματα που θα προέκυ-
πταν από μια γενικευμένη «βαλκανιοποίηση» της πολιτικής ή, σε ηπιότερη διατύπωση,
τις προϋποθέσεις (π.χ. την ύπαρξη ενός ισχυρού κοινού πυρήνα αξιών ή μιας ηγεμονικής
ιδεολογίας) κάτω από τις οποίες οι προτεινόμενες διαδικασίες θα βελτίωναν την ποιό-
τητα της πολιτικής. Αλλά, οι οικονομικές επιπτώσεις (π.χ. σε επίπεδαφόρωνκαι δαπανών,
παραγωγικότητα) των θεσμών άμεσης δημοκρατίας είναι αμφιλεγόμενες. Εν πάση περι-
πτώσει, εξαρτώνται ακριβώς και από τις «προτιμήσεις» των πολιτών όπως αυτές διαμορ-
φώνονται ιστορικά και, οπωσδήποτε, συνυφαίνονται με τις κοινωνικοοικονομικές δομές
(π.χ. βαθμό εξωστρέφειας της οικονομίας). Ορισμένες έρευνες για τους θεσμούς άμεσης
δημοκρατίας σε ΗΠΑ και Ελβετία πάντως δείχνουν ότι θεσμοί άμεσης δημοκρατίες πε-
ριορίζουν την προσοδοθηρία και συσχετίζονται με αυξημένο δημόσιο κεφάλαιο.26

Το κριτήριο της αποτελεσματικότητας δεν αποκλείει κριτήρια δημοκρατικής ποιότη-
τας. Όμως η σχέση τους είναι πολύπλοκη και δύσκολη γιατί εν μέρει δεν είναι συμβατά

24Βλ. συνοπτική παρουσίαση στο Rifkin, J. The European dream, Polity Press, Cambridge UK, 2004, σελ. 214
και μετά. Ο Rifkin εφαρμόζει την ανάλυσή του σε θέματα ευρωπαϊκής διακυβέρνησης.
25Την αντίληψη αυτή αντιπροσωπεύει με χαρακτηριστικό τρόπο ο ΝίκοςΜουζέλης σε αναρίθμητα άρθρα του

στο Βήμα αντιπαραθέτοντάς τη στην επικρατούσα «κομματοκρατία».
26Βλ. Για μια επισκόπηση της σχετικής έρευνας βλ. Stefan Voigt “Positive Constitutional Economics II- A

Survey of Recent Developments”, http://ssrn.com/abstract=1358508.
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μεταξύ τους, στο βάθος παραμονεύουν διαφορετικές εν μέρει αξίες και δεν πρέπει να
υπεκφεύγουμε το πρόβλημα της στάθμισής τους (trade-off). Τις δυσκολίες ισορροπίας
μπορεί κανείς να ανιχνεύσει ενδεικτικά σε προτάσεις για εκλογή του ΠτΔ από τον λαό ή
για την καθιέρωση της απλής αναλογικής (βλ. πιο κάτω). Δεν ωφελεί να παρακάμπτουμε
το πρόβλημα υποστηρίζοντας ότι και τα δύο κριτήρια, οικονομική αποτελεσματικότητα
και συμμετοχή, είναι απολύτως συμβατά μεταξύ τους. Αυτό βέβαια από την άλλη πλευρά
δεν σημαίνει ότι πρέπει να αγνοηθεί παντελώς ένα από τα δύο.

4. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥΣ

Στη συνέχεια δεν διατρέχω ολόκληρο τον κατάλογο των προτάσεων που έχουν ήδη
τεθεί προς συζήτηση από τα κόμματα και τον ακαδημαϊκό χώρο. Στενεύοντας το οπτικό
πεδίο επιλέγω ενδεικτικά ορισμένες προτεινόμενες αλλαγές άρθρων του Συντάγματος και
εξετάζωαν και πως μπορεί να επηρεάσουν οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές και, κατά
προέκταση, τις οικονομικές και κοινωνικές επιδόσεις της χώρας. Αυτό δε με βάση κυρίως
τα αποτελέσματα συγκριτικών ερευνών. Για να αποφύγωασάφειες, σημειώνω ότι συζητώ
συνταγματικές αλλαγές που (μπορούν να) συμβάλλουν στη γενική ευημερίαστοπλαίσιο
φιλελεύθερων δημοκρατιών.

4.1 Εκλογικό σύστημα

Αρχίζω με το εκλογικό σύστημα που επανήλθε τελευταία στη δημόσια συζήτηση. Οι
πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις έκαναν ιδιαίτερα επίκαιρο το μπόνους των 50 εδρών για
το πρώτο κόμμα, πράγμα που του δίνει την κοινοβουλευτική αυτοδυναμία αν συγκεντρώ-
νει άνω του 37% των ψήφων.27 Κρίση και πολιτική προσαρμογής άλλαξαν τα κομματικά
δεδομένα και αυτό δεν μπορεί πλέον να αγνοηθεί στη συζήτηση για το εκλογικό σύστημα.

Συχνά, η συζήτηση στην Ελλάδα περιστράφηκε γύρω από τη δημοκρατική ποιό-
τητα των εκλογικών συστημάτων και ειδικά της απλής αναλογικής. Έχει υποστηριχθεί
ότι η απλή αναλογική δε διαστρεβλώνει τη δημοκρατική διαδικασία καθώς επιτρέπει την
εκλογή στο Κοινοβούλιο μικρών κομμάτων και η κατανομή των εδρών δεν διαφέρει από
την κατανομή τωνψήφων στα κόμματα. ΤοΚοινοβούλιο αντανακλά τις πραγματικές προ-
τιμήσεις των πολιτών.

Από την άλλη πλευρά η απλή αναλογική συνδέεται στενά με την προοπτική ενός πο-
λυκομματικού τοπίου και κυβερνήσεων συνασπισμού. Το πρόβλημα τότε είναι ότι κόμ-
ματα που συμμετέχουν σε κυβερνητικούς συνασπισμούς προσπαθούν να ικανοποιήσουν
διαφορετικές ομάδες ψηφοφόρων και τελικά συγκλίνουν είτε αυξάνοντας τις συνολικές

27Φυσικά θα μπορούσαμε να εξετάσουμε διάφορα υβρίδια (περισσότερο ή λιγότερο ενισχυμένη αναλογική,
μεγαλύτερες ή μικρότερες περιφέρειες κλπ) αλλά προτιμώ να απλοποιήσω την ανάλυση, με βάση το ισχύον
σύστημα.
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δαπάνες και τους φόρους ή τα δημοσιονομικά ελλείμματα. Τούτο διότι ενώ οι δαπάνες ευ-
νοούν συγκεκριμένες και ενδεχομένως καλά οργανωμένες ομάδεςψηφοφόρων, το κόστος
με τη μορφή φορολογικών εσόδων (και δανείων) διαχέεται σε ολόκληρη την κοινωνία.

Τα επιχειρήματαυπέρ της ενισχυμένης αναλογικής ή και τουπλειοψηφικού είναι γνω-
στά: Η ρύθμιση διασφαλίζει την κυβερνητική σταθερότητα, ενώ δεν αποκλείει την κομ-
ματική εναλλαγή. Η σταθερότητα μακροπρόθεσμα ωφελεί την οικονομία. Μια μονοκομ-
ματική κυβέρνηση που προκύπτει λόγω της ενισχυμένης αναλογικής είναι λιγότερο εκτε-
θειμένη στις πιέσεις διαφόρων εσωτερικών ομάδων από κυβερνήσεις συνασπισμού.

Τα επιχειρήματα κατά της ισχύουσας ενισχυμένης αναλογικής είναι επίσης γνωστά:
Το σπουδαιότερο κατά τη γνώμη μου δεν είναι ότι αλλοιώνει σε επίπεδο κοινοβουλευτι-
κής εκπροσώπησης τις προτιμήσεις των ψηφοφόρων, αλλά ότι θρέφει την πόλωση που εν
τέλει είναι αντιπαραγωγική. Κάθε κόμμα έχει κάθε λόγο να επιδιώκει την πρωτοκαθεδρία
γιατί «τα παίρνει όλα», δεν υποχρεούται να καλλιεργήσει συνεργατική συμπεριφορά με
άλλους, τροφοδοτεί το σχήμα «εχθρός – φίλος» του Karl Schmitt και τείνει να υπερβεί τα
περιθώρια εκμετάλλευσης της εξουσίας.

Αυτά στην a priori ανάλυση. Τι μας δίνει όμως η εμπειρική έρευνα που στηρίζεται σε
διεθνείς συγκρίσεις; Συνοπτικά τα εξής:

• Κυβερνήσεις συνασπισμού τείνουν να αυξάνουν τις κρατικές δαπάνες και τους φο-
ρολογικούς συντελεστές πάνω από τα επίπεδα που προκύπτουν σε πλειοψηφικά
συστήματα,28

• το ίδιο ισχύει και για τα δημοσιονομικά ελλείμματα ως % ΑΕΠ. Συναφώς,

• είναι εντονότερη η τάση να λαμβάνουν αποφάσεις με βάση βραχυπρόθεσμες εκτι-
μήσεις («μυωπία»),29

• κυβερνήσεις συνασπισμού έχουν κίνητρα να αναδιανέμουν εισοδήματα σε βάρος
των δημοσίων αγαθών.

Επομένως οι οικονομικές επιπτώσεις είναι σημαντικές.30

Βέβαια δεν υποστηρίζω ότι όλες αυτές οι επιπτώσεις εξαρτώνται μόνον από το εκλο-
γικό σύστημα. Η λογική και η εμπειρία λέει ότι δεν πρέπει να υποτιμηθούν άλλοι παράγο-
ντες όπωςπεραιτέρωχαρακτηριστικά του εκλογικούσυστήματος (π.χ. μέγεθος εκλογικών
περιφερειών), κοινωνικό κεφάλαιο και πολιτικές παραδόσεις, η μορφή του πολιτεύματος,
η ειδικότερη νομοθεσία και θεσμοί. Π.χ. σε κοινωνίες μη εμπιστοσύνης31 διογκώνονται τα
28D.Austen Smith “Redistributing Income under Proportional Representation”, Journal of Political Economy

Nr 108/2000, pp 1235-1269.
29Βλ. ανάμεσα σε πολλά άλλα Alberto Alesina and Guido Tabellini “A Positive Theory of Fiscal Deficits and

Government Debt”, Review of Economic Studies Nr. 57/1990, pp. 403 - 414. Επίσης Person, T. and Tabllini, G.
The Economic Effects of Constitutions, The MIT Press, Cambridge MA, 2003.
30Person, T. and Tabllini, G., όπ.π.
31Βλ. ανάμεσα σε πολλά άλλα Robert Putnam et al Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern

Italy, Princeton University Press, Princeton 1993.
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προβλήματααναποτελεσματικότητας πολυκομματικών κυβερνήσεων, όπωςμαςπροειδο-
ποιεί η ιστορική εμπειρία της χώρας μας.

Ταπροηγούμενα δεν οδηγούν σε μονοσήμαντες συστάσεις πολιτικής, ούτε ήταν αυτός
ο σκοπός. Απλά αναδείχνουν τις πιθανές οικονομικές επιπτώσεις κάθε επιλογής στο ελ-
ληνικό κοινωνικό περιβάλλον. Λογικά, θα πρέπει να τις έχει υπόψη του ο συνταγματικός
νομοθέτης.

4.2 Νέοι δημοσιονομικοί κανόνες («φρένο χρέους» κ.ά.) στο Σύνταγμα;

Ουσιαστικά η συζήτηση αφορά σε νέους συνταγματικούς περιορισμούς της αρχής της
πλειοψηφίας.32

Ήδη πριν από την κρίση του 2008/9 ευρωπαϊκές χώρες είχαν ενσωματώσει στο Σύ-
νταγμά τους ποσοτικούς δημοσιονομικούς περιορισμούς, πέραν των συνήθων διαδικαστι-
κών κανόνων. Απόάλλη σκοπιά πρόκειται για μια πολιτική αυτοδέσμευσηπουαντιστοιχεί
στη αυτοδέσμευση του Οδυσσέα για να αποφύγει τον πειρασμό των σειρήνων.

Η θεωρητική αιτιολόγηση συνοπτικά: Οι πολιτικοί έχουν κάθε κίνητρο να δαπανούν
χωρίς να φορολογούν.33 Άλλωστε οι μελλοντικοί φορολογούμενοι (που θα πληρώσουν τα
σημερινά χρέη) δεν αντιπροσωπεύονται στις τρέχουσες κοινοβουλευτικές διεργασίες.34

Η τάση αυτή είναι ισχυρότερη σε γηράσκουσες κοινωνίες και σε χώρες με παραδοσιακές
πολιτικές παραδόσεις πελατειακού τύπου τα οικονομικά και δημοσιονομικά προβλήματα
τείνουν να γίνονται οξύτερα από όσο σε χώρες με φιλελεύθερες παραδόσεις και ισχυρούς
κανόνες του παιγνιδιού.35

Οι ποσοτικοί δημοσιονομικοί περιορισμοί στο συνταγματικό επίπεδο (μαζί με άλλους
κανόνες αυξημένου κύρους και συναφείς θεσμούς) δίνουν μια διέξοδο από το δίλημμα
του πως μπορεί να αντιμετωπισθεί το εγγενές αυτό χαρακτηριστικό της δημοκρατικής
πολιτικής χωρίς να αναιρεθεί η ίδια η δημοκρατία.36

Η νέα δημοσιονομική διακυβέρνηση στην ΕΕ που διαμορφώθηκε μετά την κρίση37

32Το Σύνταγμα περιέχει σειρά διατάξεων που θέτουν όρια στα δικαιώματα της πλειοψηφίας. Εκτίθενται και
ερμηνεύονται σε κάθε εγχειρίδιο συνταγματικού δικαίου. Βλ. ενδεικτικά Φίλιππος Σπυρόπουλος Εισαγωγή στο
συνταγματικό δίκαιο, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2006.
33Βλ. ανάμεσασεπολλάάλλαBuchanan, James “The balanced budget amendment: Clarifying the arguments”,

Public Choice, 90 (1997), pp 117-138.
34Βλ. Von Weizsäcker, Robert K. „Staatsverschuldung und Demokratie“, in Kyklos, Vol. 45 1992, Fasc.1, σελ.

51-67. Μια εφαρμογή στη συγκεκριμένη περίπτωση των ελλειμμάτων του συνταξιοδοτικού συστήματος της Ελ-
λάδας περιέχει η προαναφερθείσα ανάλυση του Λ. Αθανασίου Το κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα και η ανα-
πτυξιακή διαδικασία στην Ελλάδα: Αλληλεπιδράσεις, Εκθέσεις 39, ΚΕΠΕ, Αθήνα 2002.
35Καζάκος, Π. «Κοινωνικό κεφάλαιο και συλλογική δράση: Επιπτώσεις σε οικονομικές δομές, επιδόσεις και

μεταρρυθμίσεις. Η ελληνική εμπειρία», στο Επιστήμη και Κοινωνία, τεύχος 16 (Άνοιξη-Καλοκαίρι) 2006.
36Για τη συζήτηση δημοσιονομικών περιορισμών στις ΗΠΑ βλ. Niskanen, W. A. “The case for a new fiscal

constitution” in Niskanen, W.A. Policy analysis and public choice, The Locke Institute, Chetelman UK, 1998,
σελ. 361-373.
37Γιαμιασυνοπτικήπεριγραφήβλ. Γραφείο τουΠροϋπολογισμού τουΚράτους στηΒουλήΤριμηνιαίαΈκθεση

Απριλίου-Ιουνίου 2013 και Τριμηνιαία Έκθεση Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2013.
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περιλαμβάνει:

• νέους (ή αυστηροποιεί παλαιότερους) ποσοτικούς ή αριθμητικούς δημοσιονομι-
κούς κανόνες,

• κανόνες διαφάνειας και

• θεσμικές διαρρυθμίσεις για κάθε κράτος!

Θα δούμε στο μέλλον αν οι νέοι κανόνες της δημοσιονομικής διακυβέρνησης θα έχουν
καλύτερη τύχη ως ουσιαστικός υπερεθνικός περιορισμός όχι μόνον για την Ελλάδα αλλά
και για άλλες χώρες είτε αυτές διαθέτουν δικούς τους ανάλογους περιορισμούς είτε όχι.
Ο Peter Bofinger εκτιμά ότι και οι νέοι κανόνες είναι ατελείς με την έννοια ότι δεν εξαλεί-
φουν τον «ηθικό κίνδυνο».38 Επίσης, δεν είναι βέβαιο, αν η ΕΕ με τις θεσμικές αλλαγές
της και τις επιλογές οικονομικής πολιτικής απέτρεψε οριστικά μοιραίο σπιράλ προς την
από-ολοκλήρωση.

Λόγω της συμμετοχής μας στην ΕΕ και στην Περιοχή του Ευρώ ανάλογες ήταν οι νο-
μοθετικές προσαρμογές σε θέματα δημόσιας οικονομίας. Σε εφαρμογή των νέων κανόνων
της ΕΕ η ελληνική Βουλή ψήφισε τον νόμο 4270/201439 που, κατά μίαν άποψη, αντλεί
αυξημένη τυπική ισχύ από το άρθρο 28 του Συντάγματος. Ο νόμος, ανάμεσα σε άλλα,
εισάγει τον κανόνα του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού, δηλαδή το λεγόμενο «φρένο
χρέους» και προβλέπει αυτόματους διορθωτικούς μηχανισμούς όταν η εξέλιξη της δημό-
σιας οικονομίας αποκλίνει από τους συμπεφωνημένους σε ευρωπαϊκό επίπεδο στόχους.
Με τον ίδιο νόμο ιδρύθηκε ένα ανεξάρτητο «δημοσιονομικό συμβούλιο» που θα αξιολο-
γεί τη δημοσιονομική πολιτική και καθιερώνονται περαιτέρω θεσμικές αλλαγές για τη
σταθεροποίηση της δημόσιας οικονομίας.40

Οι νέοι θεσμοί εποπτείας και περιορισμού της δημοσιονομικής διαχείρισης αναμένε-
ται ότι θα μειώσουν το κόστος του κράτους, επομένως θα αποφέρουν σε βάθος χρόνου
χαμηλότερους φόρους, μείωση της φοροδιαφυγής(!) και υψηλότερους ρυθμούς μεγέθυν-
σης (κατά τη συμβατική οικονομική θεωρία).

Έχουμε λοιπόν ένα νέο καθεστώς στη δημόσια οικονομία που συμπληρώνει άλλους
διαδικαστικούς κυρίωςπεριορισμούς τουΣυντάγματος.Χρειάζεται συνταγματικήαλλαγή;
Δεν αρκεί ο νόμος και οι ευρωπαϊκές δεσμεύσεις μας;

Τελειώνοντας θα πρέπει να σημειώσω ότι ειδικά το «φρένο χρέους» έχει υποστεί αυ-
στηρή κριτική και να θεωρείται, από οικονομική άποψη, αντιπαραγωγικό.41 Εν τούτοις
38Siehe Bofiger, Peter Zurück zur D-Mark? Deutschland braucht den Euro, Droemer Verlag, 2012.
39Νόμος 4270/2014 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας

2011/85/ΕΕ) και άλλες διατάξεις».
40Προηγουμένως η κυβέρνηση, υπό την πίεση της τρόικας, είχε συστήσει μία ανεξάρτητη Γενική Γραμματεία

Κρατικών Εσόδων υπό ένα μόνιμο Γενικό Γραμματέα, αποστολή της οποίας είναι να περιορίσει την ανάμειξη
της πολιτικής κατά την εφαρμογή των φορολογικών νόμων.

41Βλ. εισήγηση του κ. Χ. Γκότση στο ίδιο Συνέδριο (σελ. 51-58 του παρόντος τόμου), κατά τον οποίο το φρένο
χρέους μπορεί να εμποδίσει την εφαρμογή μιας αντικυκλικής πολιτικής και παραβλέπει την ανάγκη ζωτικών
επενδύσεων σήμερα φερ’ ειπείν σε υγεία και εκπαίδευση που διασφαλίζουν το μέλλον.
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υπενθυμίζω ότι ήταν η συνεχής συσσώρευση χρεών στο παρελθόν που έκανε σχεδόν αδύ-
νατη την εφαρμογή αντικυκλικής πολιτικής όταν ξέσπασε η κρίση.

4.3 Ιδιοκτησιακά δικαιώματα και η τραγωδία της κοινής περιουσίας

Την ίδια ανάλυση μπορούμε να κάνουμε σε σχέση με προτάσεις για την αναθεώρηση
του Συντάγματος που ενισχύουν την προστασία των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων π.χ. με
την αναθεώρηση του άρθρου 17 παράγραφος 4 που επιτρέπει σύμφωνα με μία ερμηνεία,
απαλλοτρίωση χωρίς αποζημίωση, πράγμα που προκαλεί «ένα σημαντικό ρήγμα στην
προστασία της ιδιοκτησίας» και μπορεί να οδηγήσει σε δήμευση περιουσίας.42

Η ακαδημαϊκή έρευνα έχει δείξει ότι ένα σταθερό πλαίσιο που κατοχυρώνει και
ταυτόχρονα ρυθμίζει την άσκηση των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων συμβάλλει
στην ανάπτυξη – στη διατηρήσιμη μακροχρόνια ανάπτυξη. Με βάση διεθνείς συ-
γκρίσεις και μια σειρά δεικτών (κίνδυνος αποστέρησης ή απαλλοτρίωσης περιουσίας,
απάρνηση ή ανάκληση συμβάσεων από το κράτος, διαφθορά, καθυστερήσεις της γρα-
φειοκρατίας, επιβολή συμμόρφωσης σε συμβόλαια, απειλή κρατικοποιήσεων) που σχε-
τίζονται με τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα άμεσα ή έμμεσα, η έρευνα έδειξε ότι οι θεσμοί
που προστατεύουν τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα είναι κρίσιμος παράγοντας που επηρε-
άζει περισσότερο ακόμα και από την εκπαίδευση τη μεγέθυνση, τις επενδύσεις, και την
αποτελεσματικότητά τους (efficiency).43

Ας σημειωθεί ακόμα ότι το νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει τα δικαιώματα ιδιοκτησίας
σε πολλές περιπτώσεις δε διασφαλίζει την κοινή περιουσία της χώρας από την ιδιοποίησή
της από άτομα και επιχειρήσεις. Όλα αυτά συνδέονται με τη χαλαρή χωροταξία παρά τη
ρητή συνταγματική επιταγή (άρθρο 24, παράγραφος 2). Όμως, ο κατάλληλος σχεδιασμός
προστατεύει την κοινή περιουσία και κατευθύνει τις οικονομικές δραστηριότητες κρά-
τους και ιδιωτών έτσι ώστε μια κατηγορία δραστηριοτήτων να μη γίνεται εμπόδιο στην
άλλη ή ναπροκαλεί δυσβάστακτο για την κοινωνία κόστος. Απόπολλές πλευρές, ο έλεγχος
των χρήσεων της γης είναι προϋπόθεση για διατηρήσιμη ανάπτυξη: Προλαμβάνει ή απο-
τρέπει αποσπασματικές και αντιφατικές λύσεις υπό την πίεση τετελεσμένων γεγονότων
που με τη σειρά τους προκαλούν αβεβαιότητες σε όλους, ενώ ενθαρρύνουν την οικειο-
ποίηση αγαθών που ανήκουν σε όλους, επιβαρύνουν το περιβάλλον και δηλητηριάζουν
το κοινωνικό κλίμα.

Η σύνταξη εθνικού χωροταξικού σχεδίου είναι, κατά το Σύνταγμα, υποχρεωτική για
κυβέρνηση και νομοθέτη και δεν υποκαθίσταται από ημίμετρα ή ειδικότερα μέτρα προ-
σωρινού χαρακτήρα όπως ζώνες οικιστικού ελέγχου κλπ. Οφείλει επίσης να ανταποκρί-

42Βλ. Elefteriadis, Pavlos «Constitutional reform and the rule of law in Greece»,West European Politics, Vol.
28, No 2 (March 2005) pp 317-334,p. 322 και Παύλος Ελευθεριάδης «Συνταγματική μεταρρύθμιση και κράτος
δικαίου στην Ελλάδα» στο Kevin Featherstone (επιμέλεια) Πολιτική στην Ελλάδα. Η πρόκληση του εκσυγχρο-
νισμού, μετάφραση Γ. Νιάρχος, εκδόσεις Οκτώ, Αθήνα 2007, σελ. 149-174.
43Stephen Knack and Philip Keefer “Institutions and Economic Performance: Cross country Tests using

alternative institutional Measures” in Economics and Politics No.3 /1995, pp. 207-227.
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νεται στα δεδομένα της επιστήμης.44Μέχρι σήμερα, σχεδόν σαράντα χρόνια από τη θέση
σε ισχύ του Συντάγματος του 1975 και παρά την επιμονή ιδίως του ΣτΕ, δεν έχει καταστεί
δυνατή η σύνταξη εθνικού χωροταξικού σχεδίου.

Τι προτείνεται για να διορθωθεί η κατάσταση; Ένα μέτρο θα ήταν να θέσει το Σύ-
νταγμα χρονικά όρια για τη σύνταξη εθνικού χωροταξικού σχεδίου. Το ερώτημα εδώ,
όπως και σε άλλες δεσμεύσεις, είναι αν η πολιτική είναι έτοιμη να ανταποκριθεί σε ένα τέ-
τοιο αυτοπεριορισμό. Έχει επίσης προταθεί να αποσυνδεθεί η δυνατότητα δόμησης από
την έννοια της ιδιοκτησίας, με τη συνταγματική επιταγή ότι μόνον οι εντός σχεδίου πε-
ριοχές προορίζονται για δόμηση. Η ρύθμιση αυτή θα παρότρυνε τον κοινό νομοθέτη να
οργανώσει σταδιακά τον χωρικό περιορισμό της δόμησης.45

4.4 Αποτελεσματικότητα και ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης

Από την ποιότητα (και την εφαρμογή) των κανόνων που διέπουν τη λειτουργία της
δικαιοσύνης εξαρτάται η ασφάλεια δικαίου, η οποία αποτελεί εκτός άλλων και ουσιώδη
προϋπόθεση μιας οικονομίας της αγοράς. Χωρίς ασφάλεια δικαίου υπολειτουργούν και
οι δύο – η αγορά και η δημοκρατία.

Δεν λείπουν οι εμπειρικές έρευνες σχετικά με τις θετικές επιπτώσεις της (καλής) ποιό-
τητας των θεσμών στην ανάπτυξη. Οι Ταβλάς και Πέτρουλας συνέθεσαν ένα σύνθετο δεί-
κτη που περιέλαβε τους δείκτες «νόμος και τάξη», διοικητική οργάνωση και διαφθορά.
Παρατήρησαν ότι όλοι (χωριστά και μαζί) «είχαν στατιστικά σημαντική επίδραση στην
οικονομική ανάπτυξη».46Με άλλα λόγια, όσο καλύτεροι είναι οι θεσμοί τόσο υψηλότερος
είναι ο ρυθμός οικονομικης ανάπτυξης, υπό τον όρο βέβαια ότι δεν χειροτερεύουν άλλοι
παράγοντες .

Όμως, τόσο το πλέγμα νομικών κανόνων όσο και η απονομή της δικαιοσύνης στη
χώρα υποφέρουν από σειρά ολόκληρη αλληλένδετων προβλημάτων. Τα διαθέσιμα στοι-
χεία και έμμεσες προσεγγίσεις μέσω αντιπροσωπευτικών δεικτών επιβεβαιώνουν ότι ο
χρόνος περάτωσης υποθέσεων μεγάλωνε σταθερά από τη δεκαετία του 80, οι υποθέσεις
ανά υπάλληλο αυξάνονται, πράγμα που παραπέμπει είτε σε υποστελέχωση είτε σε άλλες
ανεπάρκειες, η ποιότητα στην απονομή δικαιοσύνης χειροτέρευε και όλα τούτα παρά την
συνεχή αύξηση των κονδυλίων για τηΔικαιοσύνη (ως%ΑΕΠ)από τις αρχές της δεκαετίας
του 90.47

44Βλ. ανάλυση του αφοσιωμένου σε τέτοια θέματα Μιχάλη Δεκλερή Το δίκαιο της βιωσίμου αναπτύξεως.
Γενικές αρχές, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα- Κομοτηνή 2000, σελ. 96 και μετά.
45Χατζημίρος Κ., και ΧαϊντάρληςΜ. «Άρθρο 24: Αναθεώρηση αλλά προς σύγχρονη κατεύθυνση», Ελευθερο-

τυπία, 29.7.2006.
46Ταβλάς, Γ. και Πέτρουλας, Π. «Υποδείγματα οικονομικής επέκτασης, ο ρόλος των θεσμών και η Ελλάδα»,

στον εξαιρετικά ενδιαφέροντα τόμο των Οικονόμου Γ., Σαμπεθάϊ Ι. και Συμίγιαννη Γ. (επιμέλεια) Ισοζύγιο τρε-
χουσών συναλλαγών της Ελλάδος: Αιτίες ανισορροπιών και προτάσεις πολιτικής, έκδοση Τράπεζα της Ελλάδος,
Αθήνα, Ιούλιος 2010. Βλ. επίσης Λιαργκόβας, Π. Σύγχρονα θέματα ελληνικής και διεθνούς οικονομίας, σελ. 35
και μετά.
47Για μια πρόσφατηπεριγραφή της υφιστάμενης κατάστασης βλ. ΣΕΒ -Παρατηρητήριο ΕπιχειρηματικούΠε-
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Οι δυσλειτουργίες της Δικαιοσύνης αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για τις επενδύσεις
και, επομένως, για την ανάπτυξη της χώρας. Σύμφωνα με την έκθεση της Παγκόσμιας
Τράπεζας για το 2012, η Ελλάδα υπολείπεται κατά πολύ ανεπτυγμένων χωρών ως προς
την εφαρμογή της νομοθεσίας κατά της χρηματιστηριακής απάτης, των μονοπωλιακών
δραστηριοτήτων και την αποτελεσματικότητα του πτωχευτικού συστήματος.48 Στους δεί-
κτες αυτούς αντικατοπτρίζεται και η περιορισμένη προστασία των επενδυτών από το σύ-
στημα απονομής δικαιοσύνης, το οποίο με τη βραδύτητα και την αναποτελεσματικότητα
του προκαλεί υψηλό κόστος και αποθαρρύνει την υγιή επιχειρηματικότητα – εγχώρια και
ξένη.49

Ηαναμόρφωση του συστήματος θα έπρεπε να ανήκει στις προτεραιότητες της μεταρ-
ρυθμιστικής πολιτικής. Σε μια ενδεχόμενη αναθεώρηση του Συντάγματος θα πρέπει να
προβλεφθούν αλλαγές που αφορούν στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και την ίδρυση
Συνταγματικού Δικαστηρίου οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν ποικιλοτρόπως την ποιό-
τητα της απονομής δικαιοσύνης (την ταχύτητα απονομής και το κόστος της).

Η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης τείνει να περιορίζει τις κυβερνήσεις και κοινοβου-
λευτικές πλειοψηφίες, διασφαλίζοντας τη λογοδοσία τους. Ακόμα και διαισθητικά υποθέ-
τουμε ότι επηρεάζει θετικά τις οικονομικές δραστηριότητες καθώς τότε είναι πιθανότερο
οι κρίσεις της να υπόκεινται σε μεταβαλλόμενες πολιτικές συγκυρίες ή “διευθετήσεις” με
την εκτελεστική εξουσία με αποτέλεσμα να μειώνουν την ασφάλεια δικαίου.

Η διαδικασία επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα
ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. Σύμφωνα με το ισχύον Σύνταγμα η ηγεσία της δικαιο-
σύνης ορίζεται από το υπουργικό συμβούλιο (άρθρο 90 παράγραφος 5). Όπως ορθώς
διαγιγνώσκει η αιτιολογική έκθεση της Ν.Δ. αυτή η ευρύτατη διακριτική ευχέρεια της
εκάστοτε κυβέρνησης να επιλέγει την ηγεσία της δικαιοσύνης δημιουργεί «υπόνοιες ως
προς την ύπαρξη σχέσεων εξάρτησης μεταξύ της Εκτελεστικής Εξουσίας και των μελών
των Ανωτάτων Δικαστηρίων» ενώ οι σχετικές πολιτικές αντιπαραθέσεις «υποσκάπτουν
την εμπιστοσύνη των πολιτών στο σύστημα παροχής της δικαστικής προστασίας».50

Ένα δεύτερο και συναφές ζήτημα είναι η επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης ώστε
να ενδυναμωθεί η ασφάλεια δικαίου. Το στόχο αυτό έχει και η από καιρό συζητούμενη

ριβάλλοντος Επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης και της επίλυσης διαφορών προϋπόθεση για τις επενδύσεις
και την ανάπτυξη, Αθήνα Σεπτέμβριος 2014.
48World bank Doing business, 2012. Βλ. και επόμενη υποσημείωση.
49Τα στοιχεία που παρέθεσε πρόσφατα ο Παναγιώτης Πικραμένος, πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου Επι-

κρατείας, είναι χαρακτηριστικά ως προς τούτο. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου, η χώρα μας έχει καταδικαστεί πάνω από 400 φορές για παρα-
βίαση του άρθρου 6 παρ. 1 της Σύμβασης ως προς το χρόνο διάρκειας της δίκης. Για τις καταδίκες μας αυτές
έχουμε καταβάλει μέχρι σήμερα 8.420.822 ευρώ. Η δε χώρα μας είναι η τέταρτη κατά σειράν μεταξύ των 47
κρατών μελών του ΣτΕ που συστηματικά και κατ’ επανάληψη παραβιάζει τον εύλογο χρόνο στην απονομή της
Δικαιοσύνης. Από ομιλία του Παναγιώτη Πικραμένου, επί τιμή προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας. Βλ.
ιστοσελίδα της EBR, 4 Απριλίου 2003.
50Αιτιολογική έκθεση επί της πρότασης των βουλευτών της ΝΔ για την αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγ-

ματος, Βουλή των Ελλήνων, Δεκέμβριος 2014, σελ. 40 και μετά.
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πρόταση για τη σύσταση Συνταγματικού Δικαστηρίου.51 Κατά τους υποστηρικτές του, ο
θεσμός ανταποκρίνεται στην ανάγκη για προστασία του πολίτη, για συνεκτική και τα-
χεία (συνεπώς «οικονομική») ερμηνεία του νόμου από τη δικαιοσύνη και για έλεγχο των
δοσοληψιών πολιτικού-οικονομικού χαρακτήρα. Ο Στέφανος Ματθίας υποστηρίζει ότι,
κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις («αδιάβλητη συγκρότηση», «αποφασιστικές αρμο-
διότητες»), ένα Συνταγματικό Δικαστήριο «θα αποτελέσει σοβαρό αντίβαρο έναντι της
κυβερνητικής παντοδυναμίας».52

Στο παρελθόν εκδηλώθηκαν διάφορες πρωτοβουλίες για την επιτάχυνση της απονο-
μής δικαιοσύνης καθώς αναγνωρίσθηκε το τεράστιο κόστος των χρονοβόρων διαδικα-
σιών και εντάθηκε η εξωγενής τρόπον τινά πίεση για μεταρρυθμίσεις. Ο νόμος 4174/2013
θέσπισε μεταξύ άλλων μια σειρά από δικονομικές και ουσιαστικές ευχέρειες υπέρ της φο-
ρολογικής διοίκησης για νααντιμετωπισθούν οι παρελκυστικές ευχέρειες που είχαν οι φο-
ρολογούμενοι ως πρόσφατα, ενώ ο νόμος 3900/2010 καθιέρωσε μεταξύ άλλων τον θεσμό
της «πρότυπης δίκης» προκειμένου να ολοκληρώνεται ο έλεγχος της συνταγματικότητας
των νόμων σ συντομότερο χρονικό διάστημα.53

Παρά τις προαναφερθείσες βελτιώσεις, το σημερινό σύστημα του διάχυτου ελέγχου
της συνταγματικότητας του νόμου, συνολικά αποτιμώμενο, αντιμετωπίζει προβλήματα
εφαρμογής, ενώ δε διασφαλίζει την ταχεία επίλυση σχετικών αμφισβητήσεων, συμβάλ-
λοντας έτσι στη γενικότερη ανασφάλεια δικαίου. Η τελευταία με τη σειρά της μειώνει την
εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς. Για το λόγο αυτό η πρόταση της Ν.Δ. για την
αναθεώρηση του Συντάγματος περιλαμβάνει αλλαγές στις σχετικές διατάξεις, προτείνο-
ντας την καθιέρωση ενός «μικτού» συστήματος διάχυτου και συγκεντρωτικού ελέγχου,
που ισχύει σε κράτη μέλη της ΕΕ.54

Οι προτεινόμενες συνταγματικές αλλαγές θα βελτιώσουν μεν κατά τεκμήριο την κα-
τάσταση, αλλά οι περισσότερες πηγές καθυστερήσεων και αβεβαιοτήτων στη δικαιοσύνη
σε ζητήματα διοικητικών και φορολογικών διαφορών, διαφορών στο πλαίσιο δημοσίων
συμβάσεων και δημοσίων έργων, αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, διαδικασιών πτώχευ-
σης επιχειρήσεων κλπ. απαιτούν περαιτέρω νομοθετικές και οργανωτικές πρωτοβουλίες.

51Παραδείγματος χάριν η σύσταση Συνταγματικού Δικαστηρίου είχε προταθεί το 1985 από τον Φαίδωνα Βε-
γλερή σε συνέντευξή του. Βλ. εφημερίδα η Καθημερινή 13.8.2006.
52Ματθίας, Στ. Δεύτερο νομοθετικό σώμα και συνταγματικό δικαστήριο. Ανάτυπο από τόμο προς τιμήν Γ.

Κασιμάτη, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα, σελ. 26.
53Άλλες ιδέες, έχουν προταθεί και στην ελληνική δημόσια συζήτηση. Σε γενικές γραμμές, γράφει ο Π. Πικρα-

μένος, είναι ανάγκη να ληφθούν μέτρα που θα κινούνται σε τέσσερις βασικούς άξονες: την αποφυγή δημιουρ-
γίας διαφορών, την εξωδικαστική επίλυσή τους, την αποτροπή της αλόγιστης προσφυγής στη δικαιοσύνη και
την απλοποίηση της απονομής της. Βλ. ομιλία του Π. Πικραμένου με θέμα «Δικαιοσύνη και γραφειοκρατία» σε
εκδήλωση της Κίνησης Πολιτών. Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Θ. Παπανδρόπουλου 7.3.2013.
54Για τις λεπτομέρειες παραπέμπουμε και στην Αιτιολογική έκθεση επί της πρότασης των βουλευτών της ΝΔ

για την αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος, Βουλή των Ελλήνων, Δεκέμβριος 2014, σελ. 45-49.
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4.5 Κανόνες λογοδοσίας και περιορισμών των ευκαιριών για «πολιτική ανταλλαγή» και
προσοδοθηρία (rent-seeking)

Η καθιέρωση ποσοτικών περιορισμών και άλλων θεσμών στη δημοσιονομική διαχεί-
ριση και η ενίσχυση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας γενικά θα έθεταν στενότερα όρια στην
πολιτική ανταλλαγή και στην προσοδοθηρία. Προς την ίδια κατεύθυνση και ευθέως θα
λειτουργούσαν προτάσεις για την αναθεώρηση περαιτέρω άρθρων του Συντάγματος που
θα ενίσχυαν κανόνες και διαδικασίες λογοδοσίας αξιωματούχων, που με τη σειρά τους
αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της καλής διακυβέρνησης.

Η έννοια της λογοδοσίας είναι ευρύτατη, καθώς περιλαμβάνει κανόνες και διαδικα-
σίες μέσω των οποίων κυβερνήσεις και άλλοι αξιωματούχοι εκλέγονται, παρακολουθού-
νται, αξιολογούνται και αντικαθίστανται, όμως στην Ελλάδα η σχετική συζήτηση επικε-
ντρώθηκε στις πρακτικές γύρω από τις κρατικές δαπάνες, προμήθειες και προσλήψεις με
έντονη ποινική διάσταση.55 Πολλές προτεινόμενες αλλαγές διευρύνουν τις δυνατότητες
πραγματικού ελέγχου αξιωματούχων. Προκύπτουν εμφανώς από τη σιωπηρή κατά κα-
νόνα παραδοχή ότι οι υπάρχουσες ρυθμίσεις δεν απέτρεψαν την συνήθη «πολι-
τική ανταλλαγή» και την προσοδοθηρία (rent-seeking). Η «πολιτική ανταλλαγή»
με τη χαρακτηριστική διάχυση της πατρωνίας και των δεσμών μεταξύ δημοσίων προσώ-
πων (κομμάτων, συνδικαλιστών, ισχυρών επιχειρηματιών) και ομάδων συμφερόντων έχει
ως συνέπεια ότι χάνεται βαθμιαία το αίσθημα ευθύνης απέναντι στο δημόσιο συμφέρον,
προκαλεί στρεβλωτικές και συχνά ανεδαφικές προσδοκίες και εντέλει κακοδιαχείριση
των διαθέσιμων πόρων. Όσον αφορά στην προσοδοθηρία, το εμφανέστερο σύμπτωμα
της είναι η διαφθορά. Με τη σειρά τους τα φαινόμενα αυτά, όπως έχει δείξει η εμπειρική
έρευνα, περιστέλλουν μακροπρόθεσμα τις δυνατότητες οικονομικής μεγέθυνσης.56

Αυτή τη βασική παραδοχή διακρίνουμε υποκρυπτόμενη και στη συνολική πρόταση
για τη συνταγματική αναθεώρηση της Ν.Δ. που περιέχει μεταξύ άλλων τα εξής:

• Να διευκολυνθεί η διαδικασία σύστασης εξεταστικών επιτροπών της Βουλής.57

• Να καθιερωθεί το ασυμβίβαστο της υπουργικής με τη βουλευτική ιδιότητα,58 με
το σκεπτικό, σε ήπια διατύπωση, ότι η εμπειρία έχει δείξει ότι ο υπουργός ή υφυ-
πουργός που είναι και βουλευτής «αφιερώνει, κατ’ ανάγκην, σημαντικό μέρος του
κυβερνητικού του χρόνου προκειμένου να είναι συνεπής και προς τα βουλευτικά
του καθήκοντα έναντι των εκλογέων του, εξ ου […] και τα αναπόφευκτα πολιτικά
διλήμματα, ενόψει σημαντικών αποφάσεων με ανάλογο πολιτικό κόστος».59

55Σύμφωνα με στοιχεία ειδικής έρευνας πάντως ο γενικός δείκτης λογοδοσίας στην Ελλάδα βελτιωνόταν συ-
νεχώς από το 2004 έως το 2013. Βλ. Daniel Kaufmann et al Worldwide Governance Indicators, Brookings
Institution and World Bank.
56Daniel Kaufmann Can Corruption Adversely Affect Public Finances in Industrialized Countries? The

Brookings Institution, April 19, 2010.
57Βλ. άρθρο 68 παράγραφο 2 και 3 του Συντάγματος.
58Με προσθήκη στο άρθρο 81 παρ. 3 και 4 του Συντάγματος.
59Βλ. Αιτιολογική έκθεση επί της πρότασης των βουλευτών της ΝΔ για την αναθεώρηση διατάξεων του Συ-
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• Να αλλάξουν οι διατάξεις περί ευθύνης υπουργών, προκειμένου να τροποποιη-
θεί το προνομιακό καθεστώς ποινικής ευθύνης που επιφυλάσσει το Σύνταγμα σε
υπουργό ή υφυπουργό60 ιδίως μάλιστα, όπως αναγνωρίζει η αιτιολογική έκθεση
της πρότασης τηςΝΔ, μετά τα«πρωτόγνωραφαινόμεναδιαφθοράςπολιτικώνπρο-
σώπων που άσκησαν κυβερνητικά καθήκοντα». Ειδικότερα προτείνεται η ολοσχε-
ρής κατάργηση τηςαποσβεστικήςπροθεσμίας και ηαποφυγήπαρέμβασης τηςΒου-
λής στη διαδικασία δίωξης μελών της!

• Να καταργηθεί ο θεσμός των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων με παράλληλη ανα-
βάθμιση των επικεφαλής δημοσίων υπηρεσιών (Γενικών Διευθυντών).61

Περαιτέρωπροτείνεται γενικά η μείωση του αριθμού των βουλευτών, άλλες ρυθμίσεις
του εκλογικού νόμου (μέγεθος περιφερειών, αύξησηαριθμού βουλευτών επικρατείας) και
νέοι κανόνες δημοκρατικής λειτουργίας των κομμάτων.

Μπορούμε ευλόγως να αναμένουμε ότι οι αλλαγές αυτές μπορούν να επιφέρουν κα-
λύτερες οικονομικές επιδόσεις της χώρας στο μέλλον, πολύ περισσότερο αν συνδυασθούν
με ενδυνάμωση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης που θα ήταν ουσιώδες στοιχείο μιας
πολιτικής ενίσχυσης του κράτους δικαίου (βλ. πιο πάνω).

5. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΑ ΤΗΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΡΕΤΗ

Μοιράζομαι με πολλούς τη γνώμη ότι «οι θεσμοί μετρούν». Συναφώς, η ποιότητα των
πολιτικών θεσμών επηρεάζει την ποιότητα των οικονομικών θεσμών. Οι θεσμοί περιέ-
χουν κίνητρακαι αντικίνητραπου κάνουν ορισμένου τύπουαποφάσεις οικονο-
μικής και κοινωνικής πολιτικής περισσότερο ή λιγότερο πιθανές. Επηρεάζουν,
λοιπόν, τις οικονομικές επιδόσεις. Ο σταυρός π.χ. είναι πιθανότερο να οδηγεί στην παρα-
μέληση του γενικού συμφέροντος σε σύγκριση με το σύστημα καταλόγων υποψηφίων που
καταρτίζουν δημοκρατικά λειτουργούντα κόμματα. Η απλή αναλογική είναι πιθανότερο
να υπηρετεί επιμέρους συμφέροντα σε σύγκριση με το πλειοψηφικό ή την ενισχυμένη
αναλογική. Και ακόμα, όπως συζητήσαμε, ένα «φρένο χρέους» μπορεί να αποτρέπει δη-
μοσιονομικά ελλείμματα, ένα σύστημα δύο Βουλών να αυξάνει το κόστος της πολιτικής
διαδικασίας και την αβεβαιότητα, ενώ ασαφή ιδιοκτησιακά δικαιώματα προκαλούν οικο-
νομικές στρεβλώσεις. Φυσικά μπορεί ευλόγως να υποστηριχθεί, και υποστηρίζεται πράγ-
ματι, ότι ένα Σύνταγμα υπηρετεί και άλλους στόχους εκτός της οικονομικής ανάπτυξης.
Τότε εμφανίζεται το πρόβλημα της στάθμισης διαφορετικών στόχων π.χ. της ανάπτυξης
και της συμμετοχής.

ντάγματος, Βουλή των Ελλήνων, Δεκέμβριος 2014, σελ. 30.
60Άρθρο 86 του Συντάγματος.
61Με προσθήκη νέας παραγράφου στο άρθρο 101 του Συντάγματος.
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Ένα διαφορετικό ζήτημα είναι ότι σε χώρες με χαλαρούς θεσμούς είναι αυξημένος ο
κίνδυνος παραβίασης συνταγματικών περιορισμών και παράκαμψης ή αλλοίωσης του νο-
ήματός τους στην πράξη με ευφάνταστες και αδιαφανείς διαδικασίες έναντι των οποίων
ο πολίτης είναι ουσιαστικά ανίσχυρος- και το Σύνταγμα. Στην Ελλάδα τυπικά παραδείγ-
ματα τέτοιων φαινομένων είναι η καταστρατήγηση ακόμη και των πλέον αυστηρών απα-
γορεύσεων σε σχέση με τα δάση, ο τρόπος που εφαρμόζεται η «δωρεάν παιδεία», η αγνό-
ηση των επιταγών για την προστασία του περιβάλλοντος και η άτυπη ιδιοποίηση της κοι-
νής περιουσίας. Όλα αυτά καταλήγουν σε ένα κενό που χωρίζει τις συνταγματικές πρό-
νοιες από τη συνταγματική πραγματικότητα. Εν τούτοις, μπροστά σε τέτοιες πρακτικές
μπορεί το Σύνταγμα να γίνεται σημείο αναφοράς για να στηρίζει την κριτική στον κυβερ-
νητικό καιροσκοπισμό.62

Ησυνταγματική αναθεώρηση δεν θα λύσει όλα τα προβλήματα της πολιτικής. Εκτιμώ
ότι η αλλαγή συνταγματικών κανόνων δεν υποκαθιστά την πολιτική βούληση να αντιμε-
τωπισθούν τα θεσμικά και ουσιαστικά προβλήματα και να περάσει η χώρα σε διατηρή-
σιμη ανάπτυξη. Ούτε υποκαθιστά την (αριστοτέλεια) πολιτική αρετή. Όμως πρέπει του-
λάχιστον να διερωτηθούμε πως η συνταγματική αναθεώρηση θα μπορούσε να συμβάλλει
στην επίτευξη του στόχου της διατηρήσιμης ανάπτυξης τροποποιώντας πολιτικούς και
κατά προέκταση οικονομικούς θεσμούς.

62Kasper, W. and Streit, M. E. Institutional economics. Social order and public policy, The Locke Institute,
σελ. 336.
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