
woensdag 15 februari 2012

Corruptie weer je niet op een-twee-drie
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Griekenland moet hervormen, en wel nu, luidt de mantra van de trojka ECB, IMF en de Europese
Commissie. Dat is gemakkelijk gezegd, vindt MARC HOOGHE, maar het verleden toont aan dat
zo'n overgang nu eenmaal tijd nodig heeft.

In het Spanje van Franco werd de doodstraf uitgevoerd door de wurgpaal of garrote. Bij deze bijzonder
wreedaardige straf, die tot in 1974 werd toegepast, werd de adem van de ter dood veroordeelde
langzaam afgesneden. Onmiddellijk na de dood van Franco werd de straf afgeschaft wegens inhumaan.

Zo langzamerhand krijg je de indruk dat de hele Griekse bevolking nu aan de wurgpaal staat, waarbij de
Europese Unie en het IMF langzaam maar zeker het laatste restje levenskracht uit het volk knijpen. De
Grieken krijgen immers een opdracht mee die ze onmogelijk tot een goed einde kunnen brengen.

Vooraanstaande economen als Paul Krugman en Paul De Grauwe hebben er al op gewezen dat de
draconische besparingsplannen die worden opgelegd gewoon niet kunnen werken. Door de drastische
en snelle besparingen zal de koopkracht enkel voort in elkaar zakken, waardoor de fiscale basis nog
smaller wordt. Maar de opdracht voor de Grieken gaat nog verder: ze moeten een goed werkend
overheidssysteem op poten zetten dat de fiscale en sociale fraude kan beteugelen. De wijdverspreide
corruptie moet bestreden worden, en het overheidsapparaat moet ook nog eens de privatisering van de
overheidsbedrijven in goede banen leiden.

Adenauer

Als we kijken naar de resultaten van politicologisch onderzoek, dan moet de conclusie zijn dat ook dat
een onmogelijke opdracht is. Griekenland zal inderdaad de overgang moeten maken naar een moderne
en efficiënte overheid, die niet langer beschouwd wordt als een onuitputtelijke machine om politieke
vriendjes te belonen. Er bestaat al heel wat onderzoek over hoe je zo'n transitie maakt. Zweden deed er
in de 19de eeuw een halve eeuw over, en Duitsland had meer dan een decennium Adenauer-bewind
nodig om op de puinhopen van de Tweede Wereldoorlog een goed functionerende staat te vestigen.
Zelfs een al met al bescheiden verandering als onze eigen Copernicus-hervorming had toch een aantal
jaren nodig. Het is dus totaal uitgesloten dat Griekenland in een jaar tijd zou rechtzetten wat al decennia
lang verkeerd loopt.

Het grote probleem is dat corruptie een hardnekkig kwaad is. Zodra een systeem overwoekerd is door
corruptie, is het voor een individu haast onmogelijk om zich eraan te onttrekken. Die ene Griekse
staatsburger die wel braafjes belasting betaalt, is dus alleen maar de pineut en verandert het systeem
er niet mee. Een cultuur van corruptie en cliëntelisme kan alleen op een collectieve manier ingeperkt
worden, omdat iedereen die al in het systeem zit, er op korte termijn belang bij heeft dat het cliëntelisme
in stand gehouden wordt. We weten uit onderzoek dat corruptiebestrijding mogelijk en noodzakelijk is,
en dat het tot resultaten kan leiden. Maar we weten ook dat het geen gemakkelijke opdracht is en dat je
meestal pas na jaren resultaten ziet.
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Het is gemakkelijk om te doen alsof het allemaal de schuld van de Grieken is, en dat zij nu maar op de
blaren moeten zitten. Ten eerste kun je je daar op moreel vlak vragen bij stellen: niemand kiest ervoor
om in een cultuur van corruptie te moeten overleven. Maar bovendien is er op zijn minst sprake van
gedeelde verantwoordelijkheid. Jaren geleden al wist Europa perfect wat het probleem van Griekenland
was. De organisatie Transparency International maakt elk jaar een ranking op van de minst corrupte
landen. In 2007 (dus nog voor de hele financiële crisis toesloeg) prijkte Griekenland daar op een weinig
benijdenswaardige 56ste plaats, ongeveer op dezelfde hoogte als Jordanië en Namibië. De Europese
Unie heeft daar toen weinig actie tegen ondernomen, omdat ze er blijkbaar van uitging dat dat de
manier is waarop Grieken nu eenmaal hun zaakjes regelen, en omdat ze hoopte dat alles wel vanzelf
zou overwaaien.

Eigen schuld, dikke bult

Europa treedt nu bijzonder hardvochtig op tegenover Griekenland, maar tegelijk pakt het het
fundamentele probleem van de corruptie nog altijd niet aan. In de laatste ranking van Transparency
International staat EU-lidstaat Roemenië op dezelfde hoogte als Gambia en China, en Bulgarije doet
het slechter dan Marokko. Toch stellen we vast dat de Unie weinig doet om de corruptie in beide
lidstaten aan te pakken, en liever laat betijen. Blijkbaar zal het ook in die landen dus eerst volledig in het
honderd moeten lopen voordat er een krachtig Europees anti-corruptiebeleid komt.

Onder het motto ‘eigen schuld, dikke bult', leeft nu het idee dat de Grieken maar met de bedelstaf
moeten leren leven. Dat is weinig constructief: de bedoeling kan niet zijn de Griekse bevolking te
straffen, de bedoeling moet zijn de Griekse economie er op termijn weer bovenop te helpen – dat is
uiteindelijk ook in het belang van de rest van Europa.

Bovendien is het oneerlijk te laten uitschijnen dat de Grieken er bewust voor gekozen hebben. Ook voor
de financiële crisis losbarstte, hadden de meeste Grieken al perfect door dat hun land mismeesterd
werd. In de European Social Survey van 2008 gaven de Grieken een gemiddelde vertrouwensscore
van 3,6 op 10 aan hun politieke instellingen, dat is lager dan in Turkije of Israël. De Griekse bevolking
was zich dus bewust van het probleem, alleen was er geen andere oplossing dan mee te stappen in het
cliëntelisme van Pasok of Nea Dimokratia.

De diagnose is inderdaad duidelijk: dat systeem van endemische corruptie moet verdwijnen om zo de
Griekse economie nieuwe kansen te geven. Maar uit alle ervaring en onderzoek die we hebben, kunnen
we nu al voorspellen dat de behandeling niet op korte termijn tot resultaten kan leiden. De Europese
Unie zou ook rekening moeten houden met dat soort wetmatigheden, in plaats van op korte termijn het
onmogelijke te blijven eisen.
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