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Πεξίιεςε
Σηελ παξνύζα κειέηε αλαιύνληαη νη κεηαξξπζκίζεηο ηωλ ζπζηεκάηωλ δεκόζηαο
δηνίθεζεο ηωλ ρωξώλ ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο, κέζα από ηε ζεωξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ
εμεπξωπαϊζκνύ. Ο εμεπξωπαϊζκόο παξέρεη ην θαηάιιειν ζεωξεηηθό πιαίζην, πξνθεηκέλνπ
λα εμεγεζεί κε ζαθήλεηα ε κεηαξξπζκηζηηθή δηαδηθαζία ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο. Οη
κεηαξξπζκίζεηο ζην δηάζηεκα ηωλ ηξηώλ ηειεπηαίωλ δεθαεηηώλ βαζίδνληαη ζηελ Αηδέληα
ηεο Νέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο. Η ηειεπηαία όκωο δελ είλαη εύθνιν λα πηνζεηεζεί από όιεο
ηηο ρώξεο. Αληηθείκελα ηεο ζεωξεηηθήο αλάιπζεο είλαη νκάδεο ρωξώλ ηεο ΔΔ πνπ
ζπγθεληξώλνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ωο πξνο ηε δεκόζηα δηνίθεζε.

Δπραξηζηίεο
Θέισ λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή Παγνπιάην Γεώξγην, ν νπνίνο ζπλέβαιε ζηελ
νινθιήξσζε ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο, αληαπνθξηλόκελνο πάληα κε ζαθήλεηα, πξνζπκία
θαη ακεζόηεηα ζηηο όπνηεο απνξίεο θαη δπζθνιίεο πξνέθππηαλ ζηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ
ζπγγξαθήο.
2

Εξευρωπαΰςμόσ και Μεταρρυθμίςεισ των Συςτημάτων Δημόςιασ Διοίκηςησ: Συγκριτική Ανάλυςη
Ομάδων Χωρών τησ ΕΕ.

Δηζαγσγή
Ο εμεπξσπατζκφο είλαη κηα έλλνηα πνπ απαζρφιεζε αξθεηά ηελ επξσπατθή
βηβιηνγξαθία θπξίσο ζην ρψξν ησλ Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ ηηο δχν ηειεπηαίεο
δεθαεηίεο. Απηφ έρεη λα θάλεη κε ηηο ζπλερψο απμαλφκελεο αλάγθεο πνπ πξνέθππηαλ
απφ ηελ δηεχξπλζε θαη νινθιήξσζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (εθεμήο ΔΔ), γεγνλφο
πνπ δεκηνχξγεζε ηελ αλάγθε ζπληνληζκνχ γηα ηελ επίηεπμε κηαο ειάρηζηεο
ζχγθιηζεο ζε πνιινχο ηνκείο πνιηηηθήο. Γηαθνξεηηθά, ε χπαξμε κεγάισλ
απνθιίζεσλ ζα ππνλφκεπε ηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ πνιηηηθή νινθιήξσζε,
κεηψλνληαο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο θαη ηελ θνηλσληθή επεκεξία ησλ πνιηηψλ ζε
επίπεδν ΔΔ. Ωζηφζν, ν εμεπξσπατζκφο δε πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηελ ελαξκφληζε ή
ηε πιήξε ζχγθιηζε, εθφζνλ είλαη θάηη πνπ ζα επεξέαδε πάιη αξλεηηθά ηελ ζπιινγηθή
επεκεξία, θαζψο κε απηφ ην ηξφπν δε ζα ιακβάλνληαλ ππφςε νη ηδηαηηεξφηεηεο πνπ
παξαηεξνχληαη απφ ρψξα ζε ρψξα ηεο ΔΔ. Απηφ πνπ ελδηαθέξεη ηνλ εμεπξσπατζκφ
είλαη ν ζπληνληζκφο σο πξνο ηα απνηειέζκαηα. Απηέο νη ηδηαηηεξφηεηεο νθείινληαη
ζηελ ηζηνξηθή δηαδξνκή ησλ ρσξψλ θαη ζε ρξφληα δνκηθά ζηνηρεία ηεο πνιηηηθήο θαη
ηεο θνηλσληθήο ηνπο ζχλζεζεο (Vink 2002).
Η δεκφζηα δηνίθεζε αξρηθά δελ είρε ζπκπεξηιεθζεί σο ρψξνο πνιηηηθήο ηνπ
εμεπξσπατζκνχ γηα κηα ζεηξά απφ ιφγνπο πνπ αλαιχνληαη πην θάησ. ηελ πνξεία
φκσο γίλεηαη αληηιεπηφ θαη θπξίσο ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 φηη ε κε
ηθαλνπνηεηηθή θαη αλαπνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο ζε θάπνηεο ρψξεο ζηέθεηαη σο
εκπφδην ζχγθιηζεο απηψλ κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο ΔΔ. Απηφ ζπκπίπηεη θαη κε ηελ
πεξίνδν πνπ ην κνληέιν ηεο Βεκπεξηαλήο Γεκφζηαο Γξαθεηνθξαηίαο δέρεηαη έληνλε
θξηηηθή, θαζψο αδπλαηεί λα πξνζθέξεη αμηφπηζηεο ιχζεηο ζηηο ρψξεο φπνπ
εθαξκφδεηαη. Έηζη, ν Δμεπξσπατζκφο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ησλ ρσξψλ απαηηεί
απνθαζηζηηθέο κεηαξξπζκίζεηο γηα ηελ επίηεπμε ελφο ειάρηζηνπ επηπέδνπ ζχγθιηζεο.
Σελ πεξίνδν εθείλε βξίζθεηαη ζε άλζηζε ην κνληέιν ηεο Νέαο Γεκνζίαο Γηνίθεζεο
(New Public Management, NPM), ην νπνίν επί ηεο νπζίαο ζπλίζηαηαη ζηελ εηζαγσγή
ησλ αξρψλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζην δεκφζην ηνκέα γηα ηελ αχμεζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ηειεπηαίνπ. Απηή ε ηάζε επεξεάδεη θαη ηε ξεηνξεία θαη ηηο
απφςεηο ησλ ηερλνθξαηηθψλ θαη πνιηηηθψλ νκάδσλ δηακφξθσζεο πνιηηηθήο ζηελ ΔΔ.
πλεπψο, ην ζχλνιν ησλ ζπζηάζεσλ ηεο ΔΔ πνπ εθθξάδνληαη θπξίσο απφ ηελ
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Δπξσπατθή Δπηηξνπή κέζσ κειεηψλ, ζπζηάζεσλ θαη νδεγηψλ θηλνχληαη πξνο ηε
θαηεχζπλζε επηβνιήο κέηξσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Αηδέληα ηνπ NPM (SIGMA
23 1998; SIGMA 27 1999).
θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη λα εμεηαζηεί θαηά πφζν ην NPM είλαη ηθαλφ λα
απνηειεί σο δηνηθεηηθφ κνληέιν ηε βάζε γηα ηηο κεηαξξπζκίζεηο. Πάλσ ζε απηφ
δηαηππψλνληαη πνιιέο αληηξξήζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ αζπκθσλία (misfit)
πνπ παξνπζηάδνπλ θάπνηεο ρψξεο πνπ είλαη επεξεαζκέλεο ζε βάζνο απφ ην
Βεκπεξηαλφ Μνληέιν. Γηα ην ιφγν απηφ ζα εμεηάζνπκε ηε κέρξη ηψξα πξφνδν πνπ
έρνπλ παξνπζηάζεη νη ρψξεο ηεο ΔΔ ζε απηφ ην πεδίν πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ζην ηέινο
κηα απάληεζε. Δπεηδή είλαη αλέθηθην κεζνδνινγηθά λα εμεηαζηεί ε θαζεκία ρψξα
μερσξηζηά, επηιέγνπκε ηε ζπγθξηηηθή αλάιπζε κεηαμχ επξχηεξσλ δηνηθεηηθψλ
κνληέισλ, πνπ ζπληίζεληαη απφ ρψξεο κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, παξφκνηεο
θαηαβνιέο θαη παξφκνηα νξγάλσζε ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. Ιδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη
ζηελ πεξίπησζε ησλ ρσξψλ ηεο Νφηηαο Δπξψπεο θαη ησλ ρσξψλ ηεο ΚεληξηθήοΑλαηνιηθήο Δπξψπεο, νη νπνίεο θαη παξνπζηάδνπλ ηηο πην κεγάιεο αδπλακίεο θαη
ππάξρεη αθφκε θαη ζήκεξα ε αλάγθε πεξαηηέξσ εμεπξσπατζκνχ. Υξεζηκνπνηείηαη ε
κέζνδνο ηεο Αλάιπζεο Πεξίπησζεο (Case Study) γηα λα θαλεί πην μεθάζαξα ε
ζεκαζία ησλ πνιηηηθψλ ζηε θάζε νκάδα ρσξψλ.
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Ι. ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ
1. Οξίδνληαο ηνλ Δμεπξσπατζκό
Παξφιν πνπ ν φξνο Δμεπξσπατζκφο ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηε βηβιηνγξαθία θαηά
ηηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, παξακέλεη κηα έλλνηα πνιχζεκε θαη αζαθήο. Απηφ
νθείιεηαη ζην φηη δελ έρεη εκθαληζηεί κέρξη ζήκεξα έλαο νξηζκφο θνηλά απνδεθηφο,
αλη‟ απηνχ ν θάζε ζεσξεηηθφο ρξεζηκνπνηεί έλα δηαθνξεηηθφ (Olsen 2004). Έλαο
θιαζηθφο νξηζκφο είλαη απηφο πνπ δίλεηαη απφ ηνλ Robert Ladrech (1994: 69)
ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν «Δμεπξσπατζκφο είλαη κηα απνζπαζκαηηθή κέζνδνο, ε νπνία
αλαπξνζαλαηνιίδεη ηε θαηεχζπλζε θαη ηε κνξθή ησλ πνιηηηθψλ ζην βαζκφ πνπ ε
πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή δπλακηθή ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο απνηειεί κέξνο ηεο
νξγαλσζηαθήο ινγηθήο ηεο εζληθήο πνιηηηθήο θαη ηεο δηαδηθαζίαο δηακφξθσζεο ησλ
πνιηηηθψλ». Αξγφηεξα, ν Radaelli (2003: 30) ζηεξηδφκελνο ζηνλ πξνεγνχκελν
νξηζκφ αληηιακβάλεηαη ηνλ εμεπξσπατζκφ σο ηηο αθφινπζεο ελέξγεηεο: (α)
θαηαζθεπήο, (β) δηάρπζεο θαη (γ) ζεζκνζέηεζεο επηζήκσλ θαη αλεπίζεκσλ θαλφλσλ,
δηαδηθαζηψλ, παξαδεηγκάησλ πνιηηηθήο, ζηηι, θνηλψλ πηζηεχσ θαη πξνηχπσλ, ηα
νπνία πξψηα νξίδνληαη θαη κεηά εδξαηψλνληαη ζηε ινγηθή ηεο εγρψξηαο νκηιίαο, ησλ
ηαπηνηήησλ, ησλ πνιηηηθψλ δνκψλ θαη δεκνζίσλ πνιηηηθψλ.
Κάπνηεο θνξέο, ν εμεπξσπατζκφο ζπγρέεηαη κε θάπνηνπο παξφκνηνπο φξνπο, φπσο
ζύγθιηζε (convergence), ελαξκόληζε (harmonization), νινθιήξσζε (integration) θαη
δηακόξθσζε πνιηηηθήο (policy-making). Δηδηθφηεξα, ν εμεπξσπατζκφο είλαη κηα
δηαδηθαζία, ελψ ε ζχγθιηζε είλαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα απηήο. Ο εμεπξσπατζκφο
είλαη δηαθξηηφο έλαληη ηεο ελαξκφληζεο, θαζψο ε ελαξκφληζε αλαθέξεηαη ζην λνκηθφ
κεραληζκφ επζπγξάκκηζεο ησλ εζληθψλ λνκνζεζηψλ κέζσ ηεο εμάιεηςεο ησλ
εκπνδίσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηαθνξέο ηνπο. ηε πνξεία ηεο νινθιήξσζεο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε ελαξκφληζε μεπέξαζε ην λνκηθφ πεδίν θαη άξρηζε λα
επεκβαίλεη ζε ηνκείο πνπ παξαδνζηαθά αλήθαλ ζην εζληθφ θξάηνο. Απηφ είρε σο
ινγηθφ επαθφινπζν ηελ αληίδξαζε ησλ θξαηψλ-κειψλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο
δηαθνξεηηθόηεηαο. Έηζη επηθξάηεζε ε ηδέα ηνπ εμεπξσπατζκνχ πνπ βαζίδεηαη ζηελ
ηδέα ηεο πνηθηιίαο ησλ κνληέισλ θαη ησλ παξαδφζεσλ ηεο ΔΔ. ε ζρέζε κε ηελ
δηάθξηζή ηνπ απφ ηελ νινθιήξσζε, πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη ν εμεπξσπατζκφο
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απνηειεί ην κεραληζκφ δηάγλσζεο ηνπ αληίθηππνπ (feedback mechanism) ηεο
νινθιήξσζεο ζε εζληθφ επίπεδν, εμεηάδνληαο ηηο εηδηθέο δπλακηθέο ή ηηο
απξνζδφθεηεο ζπλέπεηεο θάπνησλ πνιηηηθψλ (Vink 2002: 4, Matei and Matei 2008:
37; παλνχ 2001: 27).
Η Αηδέληα ηνπ εμεπξσπατζκνχ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία έρεη αιιάμεη πεξηερφκελν. Σν
επίθεληξν ηεο αλάιπζεο ηηο δεθαεηίεο ηνπ ΄70, ΄80 θαη κέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο
ηνπ ΄90 βξηζθφηαλ: ζηελ πίεζε πνπ αζθνχζε ε ΔΔ ζηα θξάηε-κέιε, ζηηο κεηαβιεηέο
ηεο παξέκβαζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα φξγαλα ηεο ΔΔ, ζηηο ζπλέπεηεο θαη ζηελ
αιιαγή πνπ πξνθαινχζαλ νη επξσπατθέο πνιηηηθέο ζε εγρψξην επίπεδν ζηα θξάηεκέιε, αιιά θαη ζην ζέκα ηεο κε „φζκσζεο‟ (mismatch) κεηαμχ ηνπ επξσπατθνχ θαη
ηνπ εγρσξίνπ επηπέδνπ. Με άιια ιφγηα, γίλεηαη ιφγνο γηα κηα πξνζέγγηζε απφ πάλσ
πξνο ηα θάησ (top-down approach). Αληηζέησο, ζηε Νέα Αηδέληα γηα ηνλ
Δμεπξσπατζκφ πηνζεηείηαη θαη κηα πξνζέγγηζε απφ θάησ πξνο ηα πάλσ (bottom-up
approach). πλεπψο, θαιχπηνληαη πιένλ επξχηεξα ζέκαηα φπσο: ε ιεπηνκεξήο
αλάιπζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο εθαξκνγήο ησλ πνιηηηθψλ, νη επξχηεξεο αιιαγέο ηεο
νξγαλσζηαθήο ινγηθήο ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο δηακφξθσζεο
πνιηηηθήο, δεηήκαηα ηεο εζληθήο πνιηηηθήο πνπ παξαδνζηαθά ππφθεηληαη ιηγφηεξν
θάησ απφ ηελ επξσπατθή επίδξαζε, φπσο ηα πνιηηηθά θφκκαηα, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ
εθινγηθνχ ζπζηήκαηνο, ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή θαη ε
ηζαγέλεηα. Μηα άιιε αιιαγή είλαη φηη πιένλ ν εμεπξσπατζκφο δε πεξηνξίδεηαη κφλν
κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο ΔΔ αιιά ιακβάλεη ρψξα θαη ζε ρψξεο κε-κέιε, φπσο
ε Διβεηία, ε Ννξβεγία θαη θάπνηεο ρψξεο πξνο έληαμε ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο
Δπξψπεο (Vink 2002: 3, Olsen 2003: 5, Radaelli 2004: 4).
2. Η δηαδηθαζία ηνπ Δμεπξσπατζκνύ
Σν θιαζηθφ κνληέιν γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ εμεπξσπατζκνχ, φπσο
θαίλεηαη απφ ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία είλαη απηφ ησλ Τξηώλ Σηαδίωλ πνπ είλαη
γλσζηφ θαη σο «Goodness of Fit» ησλ Risse, Cowles θαη Caporaso (2001), ην νπνίν
ζπκπιεξψζεθε ζηε ζπλέρεηα απφ ηνλ Bache (2008) θαη ηνλ Caporaso (2008).
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Διάγραμμα 1: Εξευρωπαϊςμόσ και εγχώρια δομική αλλαγή
Πηγή: Bache 2008: 16.

ην πξώην ζηάδην βξίζθνληαη νη δηαδηθαζίεο θαη πξαθηηθέο ηεο πνιηηηθήο
νινθιήξσζεο ή ηεο πξψηκεο κνξθήο ηνπ εμεπξσπατζκνχ, κε ραξαθηεξηζηηθή απηή
ηεο δηαδηθαζίαο δεκηνπξγίαο λφκσλ απφ ηηο Βξπμέιιεο, δειαδή απφ ηνπο
επξσπατθνχο ζεζκνχο. ε απηφ ην ζηάδην, δε γίλεηαη αθφκε ιφγνο γηα ηε ζεκαζία ηνπ
αληίθηππνπ απηψλ ησλ πνιηηηθψλ ζε εζληθφ επίπεδν, θάηη πνπ απνηειεί βαζηθφ
ζηνηρείν γηα ηνλ εμεπξσπατζκφ.
Σν δεύηεξν ζηάδην είλαη ε δηαδηθαζία ηεο πξνζαξκνγήο („goodness of fit‟) ή ηεο κε
πξνζαξκνγήο („misfit‟) ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο ζε εγρψξην επίπεδν. Σν θχξην
εξψηεκα εδψ είλαη πψο θαη θάησ απφ πνηέο ζπλζήθεο ηη είλαη απηφ πνπ εληζρχεη ή
ακβιχλεη ηηο απαληήζεηο ησλ θξαηψλ-κειψλ πξνο ηηο νδεγίεο θαη ηνπο θαλνληζκνχο
πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο Βξπμέιιεο; Έλαο κεγάινο αξηζκφο εγρσξίσλ πνιηηηθψλ,
ζεζκηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ κεηαβιεηψλ είλαη ζεκαληηθέο ζε απηή ηε θάζε ηεο
δηακεζνιάβεζεο. Δπίζεο παξάγνληεο φπσο νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο (αληζφηεηα ησλ
θχισλ), ηα ηδενινγηθά ζπζηήκαηα (αληίιεςε ηεο ηζαγέλεηαο), ε ζπληαγκαηηθή ηάμε
(βαζηθά δηθαηψκαηα πνπ εθπνξεχνληαη απφ ηα εζληθά ζπληάγκαηα θαη δηθαηψκαηα
πνπ θαηνρπξψλνληαη απφ ηελ έλλνκε ηάμε ηεο ΔΔ) παίδνπλ ξφιν.
Η αδπλακία πξνζαξκνγήο απνηειεί θάπνηεο θνξέο αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα κηα
εγρψξηα αιιαγή, αιιά φρη θαη επαξθή πξνυπφζεζε. Δληνχηνηο, φηαλ ε πίεζε
πξνζαξκνγήο είλαη ρακειή ηφηε δελ πξνθχπηεη ε αλάγθε λα αιιάμνπλ νη εγρψξηνη
ζεζκνί. Απφ ηελ άιιε, αλ ε απφζηαζε είλαη κεγάιε, ηφηε δελ ππάξρεη θάπνην
πεξηζψξην ηα θξάηε-κέιε λα πξνζαξκνζηνχλ. Οη Knill θαη Lehmkuhl (1999)
ππνζηεξίδνπλ φηη ε ηδαληθή πεξίπησζε είλαη θάπνπ ζην κέζν κεηαμχ ηεο πςειήο θαη
ρακειήο πίεζεο γηα πξνζαξκνγή.
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Γηα ηελ αλάιπζε ησλ πηέζεσλ ηεο πξνζαξκνγήο, ν Radaelli (2000) θαη o Lodge
(2001) ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Θεζκηθνύ Ιζνκνξθηζκνύ (institutional
isomorphism), ε νπνία αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία κηα κνλάδα γίλεηαη
βαζκηαία παξφκνηα κε άιιεο κνλάδεο πνπ βξίζθνληαη ζην ίδην πεξηβάιινλ. Ο
ζεζκηθφο ηζνκνξθηζκφο αληαλαθιά πεξηζζφηεξν δεηήκαηα θνηλσληνινγηθά-ζεζκηθά
θαη δηαζέηεη ηξείο κεραληζκνχο (Lodge 2001: 13):
1. Πηέζεηο εμαλαγθαζκνύ (coercive pressures): εμαλαγθαζηηθά κέζα κέζσ ηεο
εμάξηεζεο ησλ πφξσλ ζε αλψηεξν επίπεδν ζηε θπβέξλεζε.
2. Μηκεηηθέο πηέζεηο (mimetic pressures): νη θνξείο ζε θαζεζηψο αβεβαηφηεηαο
αλαδεηνχλ κνληέια πνπ ηα αληηιακβάλνληαη σο λφκηκα θαη θαηάιιεια.
3. Καλνληζηηθέο πηέζεηο (normative pressures): πξνθχπηνπλ σο απφξξνηα ηεο
απμαλφκελεο ηάζεο επαγγεικαηηζκνχ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηνκέα πνιηηηθήο
θαη νδεγνχλ ζηελ θαζηέξσζε ζπγθεθξηκέλσλ θαλφλσλ, ππνζέζεσλ θαη
ζπκβάζεσλ, νη νπνίεο ζπλεπάγνληαη έλα απμαλφκελα φκνην εθπαηδεπηηθφ
ππφβαζξν.
ην ηξίην ζηάδην βξίζθνληαη νη ελδηάκεζνη ζεζκνί (mediating institutions). Η
δηαδξνκή απφ ηηο Βξπμέιιεο πξνο ηα θξάηε-κέιε δελ είλαη κηα επζεία γξακκή,
αληηζέησο ππάξρνπλ αξθεηνί ελδηάκεζνη παξάγνληεο ζε εγρψξην επίπεδν. Απηφ είλαη
πην έληνλν ζηε πεξίπησζε ηεο πςειήο πίεζεο πξνζαξκνγήο πνπ αζθείηαη ζε έλα
θξάηνο-κέινο. Ο αξηζκφο ησλ ελδηάκεζσλ παξαγφλησλ είλαη κεγάινο, σζηφζν ε
θαηεγνξηνπνίεζε ηνπο δηαθέξεη απφ αλάιπζε ζε αλάιπζε. Η ηαμηλφκεζε πνπ
αθνινπζείηαη

ζηελ

παξνχζα

αλάιπζε

πξνθχπηεη

απφ

πξνζαξκνγή

ησλ

θαηεγνξηνπνηήζεσλ ηνπ Radaelli (2003) θαη ησλ Bache (2008). Η ηαμηλφκεζε ησλ
παξαγφλησλ βαζίδεηαη ζε ηξείο θαηεγνξίεο:
1. Θεζκηθνί Παξάγνληεο
 Πνιιαπινί «παίθηεο» αξλεζηθπξίαο (multiple veto players)
 Θεζκνί δηεπθφιπλζεο (facilitating factors)
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 Πνιηηηθέο θαη νξγαλσζηαθέο θνπιηνχξεο (political and organizational
cultures)
2. Με Θεζκηθνί Παξάγνληεο
 Γπλεηηθή ηερλνθξαηηθή ηθαλφηεηα
 Πνιηηηθέο ή θνκκαηηθέο δηακάρεο
 Υξνληθή δηάζηαζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ
Όζνλ αθνξά ζηνπο «παίθηεο» πνπ κπνξνχλ λα εκπνδίζνπλ ηηο κεηαξξπζκίζεηο, δε
ζπκπεξηιακβάλνληαη κφλν ηα πνιηηηθά θφκκαηα, αιιά θαη νη θνηλσληθνί εηαίξνη θαη
νη νκάδεο ζπκθεξφλησλ ή πίεζεο. Σν εχξνο ηνπ απνηειέζκαηνο άζθεζεο ηνπ
δηθαηψκαηνο αξλεζηθπξίαο πνηθίιεη. ηε πην αθξαία ηνπ εθδνρή, βξίζθεηαη ε
απφξξηςε ελφο λνκνζρεδίνπ, ελψ ζε κηα πην ήπηα εθδνρή ηνπ βξίζθεηαη ε
θαζπζηέξεζε ή πίεζε γηα αιιαγή ελφο λνκνζρεδίνπ. Όζν πην κεγάινο είλαη ν αξηζκφο
ησλ «παηθηψλ» πνπ δηαζέηνπλ δηθαίσκα αξλεζηθπξίαο, φισλ ησλ άιισλ παξακέηξσλ
ζηαζεξψλ (ceteris paribus), ηφζν πην δχζθνιν είλαη γηα ηνπο «παίθηεο» λα
κεηαθηλεζνχλ απφ ηηο ζέζεηο ηνπο. Πνιιέο θνξέο ην θπβεξλφλ θφκκα, ζχκθσλα κε
ηνπο Knill θαη Lehmkuhl (1999) επηδεηάεη πξφζζεηε λνκηκνπνίεζε πξνθεηκέλνπ λα
θάκςεη ηηο ελδερφκελεο αληηδξάζεηο ησλ ππνινίπσλ «παηθηψλ» πάλσ ζε
ξηδνζπαζηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, επηθαινχκελν ηε δηαδηθαζία ηνπ εμεπξσπατζκνχ.
Οη ζεζκνί δηεπθόιπλζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο εγρψξηαο αιιαγήο κπνξνχλ λα
ελδπλακψζνπλ ηνπο εγρψξηνπο θνξείο ψζηε λα θέξνπλ ηελ αιιαγή. Απηφ κπνξεί λα
αλαιπζεί ζχκθσλα κε ηνπο Borzel θαη Risse (2003) θαη Vink (2002) κέζσ δπν
δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ηεο νξζνινγηθήο θαη ηεο θνηλσληνινγηθήο ζεσξίαο ησλ
ζεζκψλ. Καηά ηελ νξζνινγηθή πξνζέγγηζε, νη θνξείο δξνπλ σο νξζνινγηθά φληα θαη
θάλνληαο αλάιπζε θφζηνπο-νθέινπο πξνζπαζνχλ λα βειηηζηνπνηήζνπλ ηηο επηινγέο
ηνπο. Έηζη, ν εμεπξσπατζκφο εθιακβάλεηαη σο κηα δηαδηθαζία πνιηηηθψλ επθαηξηψλ,
θαζψο πξνζθέξεη ζε θάπνηνπο θνξείο πξφζζεηνπο πφξνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ
λα αζθνχλ κεγαιχηεξε επηξξνή. Καηά ηελ θνηλσληνινγηθή πξνζέγγηζε, ε εγρψξηα
αιιαγή είλαη απνηέιεζκα ηεο θνηλσληθνπνίεζεο θαη ηεο κάζεζεο. Απνηέιεζκα απηήο
ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε εκθάληζε λέσλ θαλφλσλ, πξνηχπσλ, πξαθηηθψλ θαη δνκψλ
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γηα ην ηί πηζηεχνπλ νη θνξείο ησλ θξαηψλ-κειψλ φηη ζπληζηά νξζφ θαη πξέπεη λα ην
πηνζεηήζνπλ.
Οη πνιηηηθέο θαη νξγαλσζηαθέο θνπιηνύξεο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε δηαδηθαζία
εξκελείαο ησλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ ζε εγρψξην επίπεδν αλάινγα κε ην αλ ν ηξφπνο
ιήςεο ησλ απνθάζεσλ είλαη βαζηζκέλνο ζηελ επίηεπμε νκνθσλίαο (κε άιια ιφγηα
ζπλεξγαηηθφο) ή βαζίδεηαη ζηε πιεηνςεθία, κε άιια ιφγηα «ν ληθεηήο ηα παίξλεη
φια». Αλ ε θνπιηνχξα κηαο ρψξαο βξίζθεηαη πην θνληά ζηε δεχηεξε πεξίπησζε, ηφηε
ε αζπκθσλία ησλ πξνηχπσλ ηεο ΔΔ κε ηα εγρψξηα είλαη κεγαιχηεξε θαη νη πηέζεηο
πξνζαξκνγήο πνπ αζθνχληαη είλαη κεγαιχηεξεο.
Η παξαηήξεζε ηεο δπλεηηθήο ηερλνθξαηηθήο ηθαλόηεηαο αλαθέξεηαη ζηε δηαθνξά
κεηαμχ πνιηηηθψλ πνπ αζθνχληαη απφ ηερλνθξαηηθέο ειίη θαη απηέο πνπ αζθνχληαη
απφ κηα πνηθηιία πνιηηηθψλ παξαγφλησλ. Ο Radaelli (2003: 48) ρξεζηκνπνηεί δχν
παξαδείγκαηα γηα λα ην θάλεη ζαθέο: ζηελ πεξίπησζε ηνπ εμεπξσπατζκνχ ηεο
λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, κέζσ ηεο θαζηέξσζεο ηνπ εληαίνπ λνκίζκαηνο, απαηηνχληαλ
κηθξέο ηερλνθξαηηθέο ειίη κε εηδηθέο γλψζεηο πνπ ζα πξνεηνίκαδαλ ην δξφκν γηα
απηέο ηηο αιιαγέο. Δλψ ζηελ πεξίπησζε ηνπ εμεπξσπατζκνχ ηνπ ηνκέα ησλ
κεηαθνξψλ, ζηηο δηεξγαζίεο ιακβάλνπλ κέξνο πνιιέο νκάδεο ζπκθεξφλησλ.
Οη πνιηηηθέο ή θνκκαηηθέο δηακάρεο επεξεάδνπλ ηνλ αληίθηππν πνπ έρνπλ νη πνιηηηθέο
ηεο ΔΔ ζε εζληθφ επίπεδν, θαζψο ε επηθξαηνχζα πνιηηηθή νκάδα κπνξεί λα
δηακνξθψζεη ηηο εμειίμεηο, ηδηαίηεξα ζε πιεηνςεθηθά ζπζηήκαηα, φπσο απηφ ηνπ
Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ ζην νπνίν νη θπβεξλήζεηο κπνξνχλ λα κεηαβάιινπλ ηηο
πξννπηηθέο ηνπ εμεπξσπατζκνχ πξνο ηε θαηεχζπλζε πνπ είλαη ζπκβαηή κε ηηο
πνιηηηθέο αμίεο ηνπο.
Η ρξνληθή δηάζηαζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα ησλ
ππεπζχλσλ γηα ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ λα «ρεηξηζηνχλ» ην ρξφλν, κε ην λα
θαζπζηεξνχλ ηηο απνθάζεηο, λα επηκεθχλνπλ ην ρξφλν ηεο πξνζαξκνγήο θαη λα
ειέγρνπλ ηε ηαρχηεηα ηνπ εμεπξσπαηζκνχ. Πνιιέο θνξέο, ε ρξνληθή ζπγθπξία παίδεη
θαηαιπηηθφ ξφιν γηα ηε ηχρε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ.
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Σν ηέηαξην θαη ηειεπηαίν ζηάδην είλαη ην απνηέιεζκα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, ε
εγρώξηα δνκηθή αιιαγή, πνπ ζπλίζηαηαη ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ θαη ζηελ
αλακφξθσζε ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο ζε εγρψξην επίπεδν. Οη Borzel θαη Risse
(2003) πξνζζέηνπλ κηα ελδηαθέξνπζα θιίκαθα πνπ κεηξάεη ην βαζκφ ηεο δνκηθήο
αιιαγήο απφ ηηο πηέζεηο πξνζαξκνγήο πνπ αζθνχληαη απφ ηελ ΔΔ. Αλάινγα κε ην
βαζκφ ηεο αιιαγήο δηαθξίλνληαη ηξεηο θαηεγνξίεο:
Απνξξόθεζε, φηαλ ν βαζκφο αιιαγήο είλαη κηθξφο.

Σα θξάηε-κέιε

ελζσκαηψλνπλ επξσπατθέο πνιηηηθέο ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο δνκέο ρσξίο φκσο
ζεκειηψδεηο αιιαγέο ζηηο ππάξρνπζεο δηαδηθαζίεο θαη πξαθηηθέο.
Πξνζαξκνγή, φηαλ ν βαζκφο ηεο αιιαγήο είλαη κέηξηνο. ΄ απηή ηε πεξίπησζε
ηα θξάηε-κέιε πξνζαξκφδνπλ ηηο επξσπατθέο πνιηηηθέο ζηηο ήδε ηξέρνπζεο
εγρψξηεο πνιηηηθέο. Τπάξρεη κε άιια ιφγηα κηα ηδηάδνπζα ζπλχπαξμε
επξσπατθψλ θαη εγρσξίσλ πνιηηηθψλ.
Μεηαζρεκαηηζκόο, φηαλ ν βαζκφο αιιαγήο είλαη κεγάινο. Σα θξάηε-κέιε
αληηθαζηζηνχλ ηηο ππάξρνπζεο πνιηηηθέο κε ηηο λέεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο
επξσπατθέο, νη νπνίεο είλαη νπζηαζηηθά δηαθνξεηηθέο.
3. Δμεπξσπατζκόο ησλ Δζληθώλ πζηεκάησλ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο
ηε πξψηε θάζε ηεο εμέιημεο ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο (ΔΟΚ) ζε
Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) ε δεκφζηα δηνίθεζε δελ απνηέιεζε αληηθείκελν ηδηαίηεξεο
πνιηηηθήο. Απηφ επίζεο επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ έιιεηςε θάπνηαο αλαθνξάο ζηελ
Ιδξπηηθή πλζήθε ηεο Ρψκεο (1957) θαη ηεο πλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη (1992) γηα ηελ
επηβνιή θάπνηνπ θπξίαξρνπ κνληέινπ δεκφζηαο δηνίθεζεο. Με άιια ιφγηα, δελ
ππάξρεη έλα θνηλνηηθφ θεθηεκέλν γηα ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε. (Matei θαη Matei 2008:
33, παλνχ 2001) . Ο ιφγνο απηήο ηεο παξάδνμεο εμαίξεζεο είλαη ε έληνλε δηαθσλία
ησλ θξαηψλ λα απνιέζνπλ ηελ απηνλνκία θαη ηελ εζληθή ηνπο θπξηαξρία. χκθσλα
κε ηε παλνχ (2001: 35) απηφ εμεγείηαη απφ ηνπο αθφινπζνπο ηξείο ιφγνπο:
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Η ηφηε εξγαιεηαθή πξνζέγγηζε ηεο ΔΟΚ έβιεπε ηε δηνίθεζε σο εθηειεζηηθφ
κεραληζκφ πνπ ιεηηνπξγνχζε ππφ ηελ επηξξνή ηεο εθάζηνηε πνιηηηθήο
εμνπζίαο.
Η δεκφζηα δηνίθεζε, ιφγσ ηνπ επαίζζεηνπ ραξαθηήξα ηεο, θαζψο βξίζθεηαη
ζην θέληξν ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, δε δέρεηαη έμσ-θξαηηθέο παξεκβάζεηο
ρσξίο ηε δηακεζνιάβεζε ηεο θπβέξλεζεο.
Οη ηδξπηηθέο ρψξεο ηεο ΔΟΚ δηέζεηαλ ηθαλνπνηεηηθά ζπζηήκαηα Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο, νπφηε δελ ππήξρε ελδηαθέξνλ ζχγθιηζεο.
Μηα άιιε δπζθνιία γηα ηε ζχγθιηζε ησλ ζπζηεκάησλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο είλαη φηη
ε επξσπατθή ηάμε πξαγκάησλ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ χπαξμε καθξνρξφλησλ,
δπλαηψλ θαη πνηθίισλ ζεζκηθψλ ηζηνξηψλ κε δηαθνξεηηθή εμέιημε ηεο έλλνηαο ηνπ
θξάηνπο θαη ηεο δεκηνπξγίαο έζλνπο. Δίλαη εχινγν φηη απαηηείηαη έλα κεγάιν ρξνληθφ
δηάζηεκα έηζη ψζηε νη εγρψξηνη ζεζκνί λα πξνζαξκνζηνχλ ζηα πξφηππα ηεο ΔΔ. Γηα
απηφ ην ιφγν πξέπεη λα δίλεηαη πην κεγάιε ζεκαζία ζηα απνηειέζκαηα πνιηηηθήο
παξά ζηηο δηνηθεηηθέο ξπζκίζεηο θαζψο ην θφζηνο ηεο αιιαγήο ησλ ηειεπηαίσλ είλαη
κεγαιχηεξν. Αθφκα θαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ παξαηεξήζεθε ζχγθιηζε απηφ
νθεηιφηαλ ζηελ επηθξάηεζε ζην Γπηηθή Δπξψπε ηνπ ξεχκαηνο ηεο Νέαο Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο (New Public Management) (Olsen 2003, Harmsen 1999: 83). Ο Harmsen
(1999) ζηεξηδφκελνο ζηε βηβιηνγξαθία δίλεη κηα λέα πξννπηηθή απηή ηεο ππόζεζεο
ηεο βειηηζηνπνίεζεο, ζηελ νπνία ε έκθαζε βξίζθεηαη φρη ηφζν ζηε ζηαδηαθή
δεκηνπξγία κηαο θνηλφηεηαο αμηψλ, αιιά πεξηζζφηεξν ζην φηη ε δηαδηθαζία ηεο
νινθιήξσζεο παξάγεη θνηλά πξνβιήκαηα πξνο επίιπζε γηα ηηο εζληθέο δηνηθήζεηο ησλ
θξαηψλ-κειψλ.
Η αλάγθε ζχγθιηζεο κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ησλ θξαηψλκειψλ ηεο ΔΔ πξνέθπςε φηαλ δηαπηζηψζεθε ην έιιεηκκα εθαξκνγήο (implementation
deficit) ησλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ θαη απνθάζεσλ ηνπ θπξίαξρνπ εθηειεζηηθνχ
νξγάλνπ ηεο ΔΔ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Ο ιφγνο είλαη φηη ε Δπηηξνπή δε δηαζέηεη
ηνλ αλάινγν εθηειεζηηθφ κεραληζκφ, αιιά νχηε κπνξεί λα παξέκβεη ζηνπο
κεραληζκνχο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο ΔΔ. Αληίζεηα, ζε θάζε θξάηνο-κέινο, ην
δηνηθεηηθφ δίθαην θαη ηα αλάινγα ζπζηήκαηα ησλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ απνηεινχζαλ
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ζηέξεν ππφβαζξν γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ εζληθηζκνχ (Nizzo 1999: 2, παλνχ 2001:
36).
Απηή ε πξνζπάζεηα δηνηθεηηθήο ζχγθιηζεο ησλ επηκέξνπο εζληθψλ δηνηθεηηθψλ
κνληέισλ ζε έλα θνηλφ επξσπατθφ εθθξάζηεθε κε ηε δεκηνπξγία ηνπ φξνπ
«Δπξσπατθνύ Γηνηθεηηθνύ Χώξνπ» (European Administrative Space-ην νπνίν είλαη
γλσζηφ θαη σο EAS) (Olsen 2003) . Ο Δπξσπατθφο Γηνηθεηηθφο Υψξνο αλαπαξηζηά
κηα εμειηθηηθή δηαδηθαζία απμαλόκελεο ζύγθιηζεο κεηαμχ ηεο έλλνκεο ηάμεο ησλ
εζληθψλ δηνηθήζεσλ θαη ησλ δηνηθεηηθψλ πξαθηηθψλ ησλ θξαηψλ-κειψλ, φπσο επίζεο
απνηειεί κηα πξνζπάζεηα αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο ηνπ θνηλνηηθνχ θεθηεκέλνπ
(“acquis communautaire”) απφ ηα θξάηε-κέιε. Απηή ε πνξεία επεξεάδεηαη απφ
θάπνηεο θηλεηήξηεο δπλάκεηο φπσο: νη νηθνλνκηθέο πηέζεηο απφ ηα άηνκα θαη ηηο
επηρεηξήζεηο, λνκνζεηηθέο θαη ζπλερείο επαθέο κεηαμχ δεκνζίσλ αμησκαηνχρσλ ησλ
θξαηψλ-κειψλ θαζψο θαη ε λνκηθή θηινζνθία ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ, πνπ
δεκηνπξγεί ην πιαίζην εθαξκνγήο ησλ φζσλ νξίδνπλ νη ζπλζήθεο (SIGMA 27 1999).
Ο Δπξσπατθφο Γηνηθεηηθφο Υψξνο ζεσξείηαη έλα πνιχπινθν ζχζηεκα, κε
θπξηφηεξνπο «παίθηεο» ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζε θεληξηθφ επίπεδν θαη ηηο
δηνηθήζεηο ησλ θξαηψλ-κειψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν. Απηφ ην νηθνδφκεκα ζηεξίδεηαη ζε
2 βαζηθέο αξρέο (Nizzo 1999: 5):
Σελ απηνλνκία ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζηε δηαηήξεζε
ηεο ζεζκηθήο θαη δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη κφλν ζε θάπνηεο
πεξηπηψζεηο, ε θνηλνηηθή λνκνζεζία έρεη άκεζν αληίθηππν ζηα εζληθά
ζπζηήκαηα κε ην λα ξπζκίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ αξρψλ. Θα κπνξνχζε λα
γίλεη ιφγνο γηα ηελ χπαξμε κηαο «δνκηθήο επηθνπξηθόηεηαο».
Απηφ πνπ ελδηαθέξεη ζηελ πεξίπησζε ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο δελ είλαη ηφζν
πψο ηα θξάηε-κέιε νξγαλψλνπλ ηα ζπζηήκαηα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, αιιά ε
εμέηαζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ
ζπζηεκάησλ.
Η ζεκαζία ηνπ εμεπξσπατζκνχ φζνλ αθνξά ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, είλαη ε ζχλζεζε
ησλ θνηλψλ ζεκείσλ πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ εζληθψλ δηνηθήζεσλ θαη ζε επίπεδν
ΔΔ. Τπάξρνπλ ηξείο ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ν εμεπξσπατζκφο επεξέαζε ηηο εζληθέο
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δηνηθήζεηο: Πξψηνλ, νη εζληθέο δηνηθήζεηο παξάιιεια κε ηελ εζληθή ηνπο απνζηνιή,
δηαδξακαηίδνπλ θαη ην ξφιν ηεο εθαξκνγήο ησλ επξσπατθψλ πξνηχπσλ κέζσ ηεο
ρξήζεο λέσλ εξγαιείσλ θαη ηεο ρξήζεο φρη ηφζν νηθείσλ κεζφδσλ αλάπηπμεο θαη
εθπαίδεπζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.

Γεχηεξνλ, νη θπβεξλήζεηο ιφγσ ησλ

λνκνζεηηθψλ θαη δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ ηεο ΔΔ, είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζην λα
ηξνπνπνηήζνπλ ή λα αθπξψζνπλ ηηο ππάξρνπζεο πνιηηηθέο, λα αιιάμνπλ ή λα
αγλνήζνπλ ηα παξαδνζηαθά εξγαιεία ή λα αλαδηνξγαλψζνπλ ηηο δνκέο θαη ηηο
δηαδηθαζίεο. Σξίηνλ, ε πξνζαξκνγή ησλ εζληθψλ δηνηθήζεσλ ζηα επξσπατθά πξφηππα
σο απφξξνηα ηεο δηαθπβεξλεηηθήο πξαθηηθήο ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο ησλ απνθάζεσλ
ζε επίπεδν ΔΔ (Matei and Matei 2008: 42). Ο εμεπξσπατζκφο ηεο Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο είλαη πην εθηθηφο ζε ρψξεο νκνζπνλδηαθέο φπσο ην Βέιγην πάξα ζε ρψξεο
ζπγθεληξσηηθέο φπσο ε νπεδία. Η εμήγεζε βξίζθεηαη ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ πνπ
έρνπλ νη ζεζκνί ζηα θξάηε-κέιε. Γηα παξάδεηγκα, νη δεκφζηνη ππάιιεινη ζην Βέιγην
έρνπλ πην ππεξεζληθφ πξνζαλαηνιηζκφ απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ζηε νπεδία (Trondal
2007: 12).
Ο Δπξσπατθφο Γηνηθεηηθφο Υψξνο ζηεξίδεηαη πην ζπγθεθξηκέλα θαη ζε ηέζζεξηο
δηνηθεηηθέο αξρέο, νη νπνίεο κάιηζηα απνηεινχλ θαη σο θξηηήξην πξνο εθπιήξσζε γηα
ηηο ππφ-έληαμε ρψξεο ηεο ΔΔ. Απηέο νη αξρέο είλαη: 1) ε αμηνπηζηία θαη ε
πξνβιεςηκφηεηα (κε ηελ έλλνηα ηεο λνκηθήο βεβαηφηεηαο), 2) ε δηαθάλεηα, 3) ε
ινγνδνζία θαη 4) ε απνδνηηθφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα (SIGMA 27, 1999, 8).
Οη παξαπάλσ αξρέο ππνζηεξίρζεθαλ απφ πξνβεβιεκέλε νκάδα ηερλνθξαηψλ θαη
αθαδεκατθψλ ηεο δπηηθήο Δπξψπεο

θαη κπνξνχλ αθφκε λα απνηειέζνπλ θαη

θξηηήξηα γηα ηε δηάγλσζε ηνπ επηπέδνπ δηνηθεηηθήο ζχγθιηζεο κεηαμχ ησλ θξαηψλκειψλ (Matei and Matei 2008: 44).
Οη ρψξεο πνπ ζα εηζρσξήζνπλ ζηελ ΔΔ θαη δε ζα έρνπλ πξνεγνπκέλσο εθπιεξψζεη
ηηο αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο ζηνλ Σνκέα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζα βξεζνχλ
αληηκέησπεο ζχκθσλα κε ην Nizzo (1999: 8) κε ηα αθφινπζα δχν πξνβιήκαηα:
Πξψηνλ, ε ππνρξέσζε ησλ εζληθψλ αξρψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηνπ
θνηλνηηθνχ δηθαίνπ είλαη ζεκαληηθή, θαζψο αμηνινγνχληαη ζε αληηθεηκεληθή βάζε,
ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε θάπνηεο ηπρφλ εγρψξηεο δπζθνιίεο. Γεχηεξνλ, κηα
ειιεηκκαηηθή δεκφζηα δηνίθεζε ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη επηδήκηεο ζπλζήθεο
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ζηελ θνηλσληθν-νηθνλνκηθή αλάπηπμε κηαο ρψξαο θαη θαηά ζπλέπεηα λα ηελ
απνκαθξχλεη απφ ηε δηαδηθαζία ηεο νινθιήξσζεο.
4. Μεηαξξπζκίζεηο ζηα ζπζηήκαηα Γεκόζηαο Γηνίθεζεο
4.1 Η θαηάξξεπζε ηεο δεκόζηαο γξαθεηνθξαηίαο
ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, ην παξαδνζηαθφ κνληέιν ηεο Βεκπεξηαλήο
γξαθεηνθξαηίαο ησλ πεξηζζνηέξσλ δπηηθψλ θπβεξλήζεσλ δέρζεθε έληνλε θξηηηθή.
Κχξηνη ιφγνη απηήο ηεο θξηηηθήο ήηαλ: Οη ρξεκαηνπηζησηηθέο θξίζεηο, ε έιιεηςε
επειημίαο ζηηο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη δνκέο θαη ε απμαλφκελε δπζπηζηία ησλ
πνιηηψλ πξνο ην δεκφζην ηνκέα (Pollitt θ.ά. 2007: 1). Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Owen
Hughes (1998: 39) ε ζεσξία ηεο δεκφζηαο γξαθεηνθξαηίαο αληηκεησπίδεη κηα ζεηξά
απφ αδπλακίεο: Πξψηνλ, ελψ είλαη ηθαλνπνηεηηθή γηα ηνλ έιεγρν δελ ηζρχεη ην ίδην γηα
ην κάλαηδκελη αιιά νχηε θαη γηα ηε ζχγθξηζε ησλ εηζξνψλ κε ησλ εθξνψλ. Γεχηεξνλ,
δε ζεσξνχηαλ πιένλ παγθνζκίσο σο ηθαλή λα παξέρεη ην αλαγθαίν επίπεδν ηερληθήο
απνδνηηθφηεηαο πνπ ν Max Weber είρε αξρηθά ζθεθζεί. Μηα άιιε θξηηηθή,
πξνεξρφκελε απφ ηα θφκκαηα ηεο Γεμηάο, ππνζηήξηδε φηη ε δεκφζηα γξαθεηνθξαηία
πεξηνξίδεη ηελ ειεπζεξία, θάηη πνπ εξρφηαλ ζε πιήξε αληίζεζε κε ηηο αξρέο ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ πνπ ηφηε άξρηζε λα επηθξαηεί ζην δπηηθφ θφζκν. πλεπψο,
πξφεθπςε ε αλάγθε γηα ηελ εμεχξεζε ελφο λένπ κνληέινπ πάλσ ζην νπνίν ζα
ζηεξηδφηαλ νη αλαγθαίεο κεηαξξπζκίζεηο. Η απάληεζε πξψηα δφζεθε απφ ηηο αγγινζαμνληθέο ρψξεο, κε ηελ εκθάληζε ηνπ κνληέινπ ηεο Νέαο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (New
Public Management-NPM εθεμήο).
Πξηλ φκσο αλαιπζεί ην πεξηερφκελν ηνπ NPM πνπ απνηέιεζε ην πιαίζην ησλ
κεηαξξπζκίζεσλ ηηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, παξαηίζεηαη θαη κηα ελδηαθέξνπζα
άπνςε ηνπ Wolfgang Drechsler (2005: 94). χκθσλα ινηπφλ κε ηνλ Drechsler ε
αλεπάξθεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ δηνηθεηηθνχ κνληέινπ δελ νθείιεηαη ζην Βεκπεξηαλφ
κνληέιν ηεο δεκφζηαο γξαθεηνθξαηίαο απηφ θαζεαπηφ, αιιά ζηε κε νξζή εθαξκνγή
ηνπ απφ ηηο θπβεξλήζεηο. Η αξρηθή ηδέα ηνπ Max Weber ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο
κνληέινπ πνπ ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ηνπ νξζνινγηζκνχ θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο. Δίλαη
εληππσζηαθφ φηη πνιιέο απφ ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο Βεκπεξηαλήο δεκφζηαο
γξαθεηνθξαηίαο ζπκπίπηνπλ ζε πνιχ κεγάιν κέξνο κε απηέο ησλ ζχγρξνλσλ
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δηνηθεηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, φπσο επίζεο κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ SIGMA 27 γηα
ηνλ Δπξσπατθφ Γηνηθεηηθφ Υψξν πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ. Δλδεηθηηθά νη βαζηθέο
αξρέο είλαη: ε επηινγή κε βάζε ηελ αμία, ε ηεξαξρία, ε δηάθξηζε ηνπ έξγνπ, ε
απνθιεηζηηθή απαζρφιεζε, ε επαγγεικαηηθή αλέιημε, ε γξαπηή θφξκα θαη ε
λνκηκφηεηα.
4.2 Η πξνέιεπζε θαη ζεκαζία ηεο Νέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο
ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 κεηά ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ
πξνεγνχκελνπ κνληέινπ πξνέθπςε ε αλάγθε ξηδηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ηεο δεκφζηαο
δηνίθεζεο. Απηή ε δηαδηθαζία μεθίλεζε, φπσο είπακε θαη παξαπάλσ απφ ηνλ αγγινζαμνληθφ θφζκν (Βφξεηα Ακεξηθή, Ηλσκέλν Βαζίιεην, Απζηξαιία, θ.α.) θαη είλαη
γλσζηή σο θχκα ηεο Νέαο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (NPM). Κχξηα επηδίσμε ηνπ NPM
είλαη λα δεκηνπξγήζεη έλα δεκφζην ηνκέα πην ζπξξηθλσκέλν θαη πην αληαγσληζηηθφ
θαη παξάιιεια λα δεκηνπξγήζεη κηα δεκφζηα δηνίθεζε πην θνληά ζηηο αλάγθεο ησλ
πνιηηψλ κε ην λα πξνζθέξεη κεγαιχηεξε αμία ηνπ ρξήκαηνο, επειημία επηινγψλ θαη
δηαθάλεηα (Bovair 2009: 19). Δίλαη άμην αλαθνξάο φηη ν φξνο NPM ρξεζηκνπνηήζεθε
γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ Hood (1991) γηα λα εθθξάζεη ην θχκα απηψλ ησλ
δηνηθεηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ.
Σν NPM έρεη έλαλ πβξηδηθό ραξαθηήξα, δηφηη ζπλδπάδεη ηα Νέα Θεζκηθά Οηθνλνκηθά
(New Institutional Economics) θαη ηελ εηαηξηθή δηνίθεζε (business type
managerialism). Δμεηάδνληαο ην αξρηθά απφ ηε πιεπξά ησλ Νεν-Θεζκηθψλ
Οηθνλνκηθψλ, θάπνηεο παξαδνζηαθέο λνκηθέο αμίεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα κπνξνχλ λα
κεηαθξαζηνχλ κφλν ζε νηθνλνκηθνχο φξνπο, θάλνληαο ηηο δηαθνξέο θαη ηηο εληάζεηο
κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ αμηψλ πην πξνθαλείο. Ωο παξαδείγκαηα ησλ νηθνλνκηθψλ
ζεσξηψλ πνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ην πεδίν αλάιπζεο ησλ γεγνλφησλ είλαη: νη
ζεσξίεο public choice, ηα principal-agent κνληέια θαη ηα κνληέια transaction cost. Οη
ελέξγεηεο ππφ ην πξίζκα απηψλ ησλ πξνζεγγίζεσλ εθιακβάλνληαη σο ζηξαηεγηθά
παίγληα κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ δξψλησλ, ησλ νπνίσλ ν ζηφρνο δελ είλαη άιινο απφ ηελ
αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο, ηεο ζπλέπεηαο θαη ηεο νξγάλσζεο ηεο δεκφζηαο
δηνίθεζεο (Christensen θαη Laegreid 2004: 12).
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Απφ ηελ πιεπξά ηεο επηζηήκεο ηνπ Μάλαηδκελη, ην NPM ζπλίζηαηαη ζηελ
πξνζπάζεηα εηζαγσγήο ζηνλ δεκφζην ηνκέα ζηνηρείσλ ηεο εηαηξηθήο δηνίθεζεο, φπσο
απηφ πεξηγξάθεηαη ζηε πξψηε ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα ζεσξεηηθήο ζεκειίσζεο ηνπ
NPM ζην θιαζηθφ βηβιίν ησλ Osborne θαη Gaebler (1992) κε ηίηιν «Δπαλίδξπζε ηεο
Κπβέξλεζεο» (“Reinventing Government”). Ο ιφγνο ζχκθσλα κε ηνπο Page θαη
Wright (1999: 9) γηα ηνλ νπνίν απηέο νη ηδέεο βξέζεθαλ ζην επίθεληξν ζπλδέεηαη κε
ηε κεγάιε αλάπηπμε θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1960 ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο.
Πην ζπγθεθξηκέλα, νη κεηαξξπζκίζεηο πνπ ζηεξίδνληαη ζην NPM δηαθξίλνληαη απφ ηα
παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: Η εηζαγσγή δεηθηψλ γηα ηε κέηξεζε ηεο απφδνζεο ζε
αξθεηνχο δεκφζηνπο ηνκείο (φπσο πγεία, θνηλσληθή πξφλνηα, ηνπηθή απηνδηνίθεζε), ε
κεγαιχηεξε ζπγθξάηεζε ησλ δαπαλψλ, ε παξνρή πςειφηεξεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ
ζηνπο πνιίηεο, ε εθηεηακέλε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ηεο επηθνηλσλίαο θαη ησλ
ππνινγηζηψλ (ICTs), ε πηνζέηεζε ηεο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ, ε ελζάξξπλζε
θνηλψλ δξάζεσλ κεηαμχ δεκνζίνπ-ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ηέινο ε αμηνιφγεζε ησλ
απνηειεζκάησλ (Pollitt θ.ά. 2007, Bevir θ.ά. 2003, Kickert 1997).
O Torres (2004: 100) αλαιχνληαο έλα κεγάιν κέξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηηο
αιιαγέο πνπ θέξλεη ην NPM δεκηνχξγεζε κηα πνιχ ελδηαθέξνπζα ηαμηλφκεζε ησλ
ηεζζάξσλ θχξησλ δεηεκάησλ:
 Δθρώξεζε εμνπζηώλ (devolution) ν νπνίνο επηηπγράλεηαη κέζσ: ηεο
απνθέληξσζεο, ηεο κεηαβίβαζεο εμνπζηψλ απφ θεληξηθά ππνπξγεία ζε
γεληθέο γξακκαηείεο ή ζε αθφκε πην αλεμάξηεηνπο θνξείο θαη ηνπ
κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ ζε εηαηξίεο νη νπνίεο
απνηεινχλ κέξνο ηεο θπβέξλεζεο αιιά ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ην εκπνξηθφ
δίθαην.
 Γηνίθεζε απόδνζεο πνπ πεξηιακβάλεη ηε κέηξεζε ηεο απφδνζεο θαη πψο απηή
ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηε δεκφζηα δηνίθεζε γηα ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ
αιιά θαη απφ εμσηεξηθνχο θνξείο γηα ζθνπνχο απφδνζεο ινγνδνζίαο.
 Γηνίθεζε Πξνζσπηθνύ απνζθνπεί ζηελ ελζάξξπλζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη
ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ
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θαη ζηελ ελδπλάκσζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Οη κεηαξξπζκίζεηο είλαη
πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηε ζχλδεζε ηεο ακνηβήο κε ηελ απφδνζε αιιά θαη
ζηελ απνθέληξσζε θαη κεηαβίβαζε εμνπζηψλ ζηε Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ
Πφξσλ απφ ηε θεληξηθή θπβέξλεζε πξνο ηα επηκέξνπο ηκήκαηα, θνξείο θαη
κάλαηδεξο.
 Η ζρέζε κεηαμχ ηεο θπβέξλεζεο θαη ησλ πνιηηψλ βξίζθεηαη ζε κηα ζπλερή
εμέιημε. Απηφ εληάζζεηαη ζηε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηε δεκνθξαηηθή
λνκηκνπνίεζε ηεο θπβέξλεζεο θαη ηα θελά κεηαμχ θξάηνπο θαη πνιηηψλ. Η
παξνρή

δεκνζίσλ

ππεξεζηψλ

απφ

ην

θξάηνο

κπνξεί

λα

παίμεη

πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ ελίζρπζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ γηα ηε
θπβέξλεζε.
Σν NPM δελ είλαη εχθνιν λα πηνζεηεζεί ζε φιεο ηηο ρψξεο, θαζψο δελ είλαη ζπκβαηφ
κε ηνπο ζεζκνχο θαη ηελ θνπιηνχξα ηνπο. Απηφ ζα αλαιπζεί ιεπηνκεξέζηεξα γηα ηηο
ρψξεο ηεο ΔΔ ζην επφκελν κέξνο. Δδψ αο πεξηνξηζηνχκε ζηε παξαηήξεζε φηη ην
NPM παξνπζηάδεη παξαιιαγέο αθφκε θαη ζηηο ρψξεο φπνπ ην έδαθνο ήηαλ
θαηάιιειν γηα ηελ επηθξάηεζή ηνπ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφο ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ
NPM σο «ρακαηιένληα» απφ ηνπο Pollitt θαη Bouckaert (2004), δηφηη ην NPM κφληκα
αιιάδεη ηελ εκθάληζή ηνπ πξνθεηκέλνπ λα είλαη εππξνζάξκνζην ζε ηνπηθφ επίπεδν.
Η πξνζαξκνζηηθφηεηα γίλεηαη εκθαλήο ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, φπνπ
νη πνιηηηθνί απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθά θίλεηξα θαη
αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο γηα ηηο ίδηεο κεηαξξπζκίζεηο. Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη
πεξηπηψζεηο ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ηεο Ννξβεγίαο. ην Ηλσκέλν Βαζίιεην, ην
NPM ζηφρεπε ζηε δεκηνπξγία ελφο κηθξνχ θξάηνπο, ελψ ζηε Ννξβεγία ζηελ
πξνζηαζία ηνπ θξάηνπο. Όπσο θαη νη δηαθνξέο κεηαμχ Γαιιίαο θαη Ηλσκέλνπ
Βαζηιείνπ σο πξνο ηε πεξηθεξεηαθή κεηαβίβαζε εμνπζηψλ, ε νπνία πθίζηαηαη ζηε
πξψηε, φρη φκσο θαη ζηε δεχηεξε. (Bevir θ.ά. 2003: 2). Οη ζπλεξγαζίεο κεηαμχ
δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην είλαη πην αληαγσληζηηθέο ζε
αληίζεζε κε απηέο ζηηο ρψξεο ηεο επεηξσηηθήο Δπξψπεο πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ
νκνθσλία. Γεληθφηεξα, νη ρψξεο ηεο επεηξσηηθήο Δπξψπεο έρνπλ πηνζεηήζεη ζε
κεγάιν βαζκφ ηηο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ NPM, δηαηεξψληαο έλα κεγάιν κέξνο ηεο
νξγαλσζηαθήο ηνπο θνπιηνχξαο. Οη Pollitt θαη Bouckaert (2004) θάλνπλ ιφγν γηα ηελ
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χπαξμε ελφο λεν-Βεκπεξηαλνχ κνληέινπ ζηηο ρψξεο ηεο επεηξσηηθήο Δπξψπεο,
δειαδή ελφο κίγκαηνο ζηνηρείσλ ηνπ Βεκπεξηαλνχ κνληέινπ κε ηηο αιιαγέο πνπ θέξεη
ην NPM.
4.3 Κξηηηθή ζηε Νέα Γεκόζηα Γηνίθεζε
Σν NPM ιφγσ ηνπ κεηαξξπζκηζηηθνχ ηνπ ραξαθηήξα ζπγθεληξψλεη αξθεηή θξηηηθή
απφ κεξίδα ζεσξεηηθψλ. Καηαξράο, ην NPM δελ απνηειεί κηα νινθιεξσκέλε θαη
ζπλεπή ζεσξία αιιά κηα ραιαξή ζπιινγή πνηθίισλ ζεσξεηηθψλ πεδίσλ, αξρψλ θαη
κέηξσλ, ηα νπνία είλαη κεξηθψο ζε αληίζεζε κεηαμχ ηνπο. Έλα πξψην παξάδεηγκα
απηψλ ησλ αληηζέζεσλ είλαη φηη απφ ηε κία πξνσζεί ηελ ηεξαξρηθή ηάμε θαη απφ ηελ
άιιε ηελ ελδπλάκσζε ησλ εξγαδνκέλσλ (Bevir θ.ά. 2003: 2). Έλα άιιν παξάδεηγκα
ζρεηίδεηαη κε ηνλ πβξηδηθφ ηνπ ραξαθηήξα, φπσο αλαθέξακε παξαπάλσ, κεηαμχ ηεο
ζεσξίαο ηεο νηθνλνκηθήο νξγάλσζεο θαη ηεο ζεσξίαο ηνπ κάλαηδκελη. Η κελ πξψηε
ηάζζεηαη ππέξ ηεο ππεξνρήο ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο θπβέξλεζεο έλαληη ηεο
γξαθεηνθξαηίαο, απηφ ζπλεπάγεηαη ηε ζπγθέληξσζε ηεο εμνπζίαο ζηνπο πνιηηηθνχο
αξρεγνχο θαη θαη‟ επέθηαζε απαηηεί ζπληνληζκφ θαη έιεγρν, νη νπνίνη επηηπγράλνληαη
κέζσ δηεπζεηήζεσλ επί ησλ ζπκβάζεσλ. Αληηζέησο, ε ζεσξία ηνπ κάλαηδκελη
εζηηάδεη ζηελ αλάγθε ηεο επαλεγθαζίδξπζεο ηεο αλσηεξφηεηαο ησλ αξρψλ ηνπ
κάλαηδκελη ζηε γξαθεηνθξαηία. Ωζηφζν, απηή ε ελδπλάκσζε ηνπ ξφινπ ησλ
κάλαηδεξο απαηηεί απνθέληξσζε θαη κεηαβίβαζε ησλ εμνπζηψλ. Άξα ε αληίζεζε πνπ
πξνθχπηεη κεηαμχ ησλ δχν είλαη πξνθαλήο (Christensen θαη Laegreid 2004: 13).
Έλα άιιν δήηεκα πνπ ζπγθεληξψλεη θξηηηθή είλαη απηφ ηεο απζαίξεηεο ζπζρέηηζεο
ηεο απνδνηηθφηεηαο πνπ απνηειεί παλάθεηα ζην NPM κε ηηο παξακέηξνπο ηνπ
ρακεινχ θφζηνπο θαη ηεο ηαρχηεηαο. Η απνδνηηθφηεηα δε κπνξεί λα νξίδεηαη ηφζν
ζηελά, εληνχηνηο είλαη έλα ζρεηηθφ κέγεζνο ην νπνίν βαζίδεηαη ζην πιαίζην θαη ζηελ
θαηαιιειφηεηα: είλαη απνδνηηθφ λα επηηχρεηο έλα ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα κε ην
ειάρηζην ησλ πφξσλ. Απηφ φκσο ην απνηέιεζκα ζηε πεξίπησζε ηνπ θξάηνπο
δηακνξθψλεηαη απφ ηελ χπαξμε θάπνησλ παξαγφλησλ. Δπίζεο δελ ππάξρνπλ
εκπεηξηθά ζηνηρεία πνπ λα πηζηνπνηνχλ φηη νη κεηαξξπζκίζεηο βαζηζκέλεο ζην NPM
νδήγεζαλ ζε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ή ζε κεγηζηνπνίεζε ηεο επεκεξίαο.
Αληίζεηα θάπνηνη ηζρπξίδνληαη φηη φιεο απηέο νη πξνζπάζεηεο κεηαξξπζκίζεσλ ζε
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ρψξεο ηεο δπηηθήο Δπξψπεο θαη ζε άιιεο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ νδήγεζαλ ζε απνηπρία.
Ωζηφζν είλαη δχζθνιν λα απνθαλζεί θαλείο γηα ην απνηέιεζκα απηψλ ησλ
κεηαξξπζκίζεσλ εθφζνλ ππάξρεη έιιεηςε ζπγθξηηηθήο έξεπλαο ζην πεδίν ηεο
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (Drechsler 2005: 95).
Η πηζηή κεηαθνξά θαη πξνζαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηε
δεκφζηα δηνίθεζε θάζε άιιν παξά κηα εχθνιε ππφζεζε κπνξεί λα είλαη, θαζψο
ππάξρνπλ πνιιέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο: Πξψηνλ, δηαθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
πεξηβάιινληνο ηνπο (έθζεζε ζηελ αγνξά, λνκηθνί πεξηνξηζκνί θαη πνιηηηθή επηξξνή).
Γεχηεξνλ, ε ζρέζε αλάκεζα ζην πεξηβάιινλ θαη ηνλ νξγαληζκφ (εμαλαγθαζκφο,
δεκφζηα επηηήξεζε). Σξίηνλ, δηαθνξέο ζε νξγαλσζηαθνχο παξάγνληεο, φπσο ε
ζπλζεηφηεηα ησλ ζηφρσλ, ζρέζεηο εμνπζίαο, δνκέο θηλήηξσλ θαη πξνζσπηθά
ραξαθηεξηζηηθά. Σν πεξηβάιινλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο είλαη πην πνιχπινθν, φπσο
επίζεο θαη νη δηνηθεηηθέο ζρέζεηο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο είλαη πην πνιιέο θαη πην
ζχλζεηεο απφ απηέο ηεο δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ (Kickert 1997: 734).
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ΙΙ. ΔΜΠΔΙΡΙΚΟ ΜΔΡΟ
1. πγθξηηηθή Αλάιπζε ησλ Μεηαξξπζκίζεσλ ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ζε
νκάδεο ρσξώλ ηεο ΔΔ
ε απηφ ην κέξνο ζα κειεηήζνπκε ηηο κεηαξξπζκίζεηο ηχπνπ NPM πνπ έιαβαλ ρψξα
ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ. Καηά κηα έλλνηα, κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε
φηη ν εμεπξσπατζκφο δηαπλεφηαλ απφ ηηο αξρέο θαη ην πλεχκα ηνπ NPM. Απηφ γίλεηαη
αληηιεπηφ κε ηελ νκνηφηεηα πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ αξρψλ ηνπ Δπξσπατθνχ
Γηνηθεηηθνχ Υψξνπ θαη ηνπ NPM πνπ θαίλεηαη θαζαξά ζηηο κειέηεο ηνπ ΟΟΑ θαη
ηεο ΔΔ Sigma 23 θαη 27 (1998 θαη 1999 αληίζηνηρα). Σν ζεσξεηηθφ πιαίζην ηνπ
εμεπξσπατζκνχ ζα ρξεζηκνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ λα εμεγεζεί γηαηί ζε θάπνηεο ρψξεο
νη κεηαξξπζκίζεηο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πξνρψξεζαλ ρσξίο δπζθνιίεο, ελψ ζε
άιιεο ρψξεο ρξεηάζηεθε πνιχο ρξφλνο ή δελ πξνρψξεζαλ ιφγσ αζπκβαηφηεηαο
κεηαμχ ηνπ NPM κε ηε θπζηνγλσκία ησλ ρσξψλ. χκθσλα κε ηνλ Goetz (2001:
1042) ε πξνζέγγηζε ηνπ εμεπξσπατζκνχ είλαη ζεκαληηθή δηφηη καο βνεζάεη λα
ηαρηνπνηήζνπκε ηνπο ζεκαληηθνχο νδεγνχο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ παίδνπλ θξίζηκν
ξφιν ζηε δηνηθεηηθή αλάπηπμε θαη κεηαξξχζκηζε ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ.
Η πξνψζεζε ησλ αξρψλ ηνπ NPM θαηά κηα έλλνηα κέζσ ηνπ εμεπξσπατζκνχ
επηβεβαηψλεηαη επίζεο απφ ην άξζξν ησλ Balint θ.ά. (2008), νη νπνίνη κειεηνχλ πψο
νη κεηαξξπζκίζεηο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζε επίπεδν ΔΔ επεξέαζαλ θαη ηε
ιεηηνπξγία ηνπ ζεκαληηθφηεξνπ ζεζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ εμεπξσπατζκνχ ηεο
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο ζπλερψο ράλεη έδαθνο ε
γξαθεηνθξαηία πνπ είρε αλαπηπρζεί πνιχ ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 θαη
θεξδίδνπλ αληίζηνηρα έδαθνο ηδέεο πνπ ζηεξίδνληαη ζην NPM. Απηφ είλαη ελδεηθηηθφ
ζηα δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ, ηα νπνία απεηθνλίδνπλ πφζν ζεακαηηθή ήηαλ ε
κεηαηφπηζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, φζνλ αθνξά ζην ζχζηεκα πξφζιεςεο
πξνζσπηθνχ. ηε δεθαεηία ηνπ 1980, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή βξηζθφηαλ αλάκεζα
ζηηο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπζηήκαηα πξφζιεςεο πνπ δε ζηεξίδνληαη ηφζν ζηε δηαθάλεηα
φζν ζηελ πνιηηηθνπνίεζε. Απηέο δελ είλαη άιιεο απφ ηηο ρψξεο κε γξαθεηνθξαηηθή
παξάδνζε (ζρήκα 1). Αληηζέησο πξηλ ην 2004 βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ ρσξψλ πνπ
έρνπλ αλνηθηά ζπζηήκαηα ζηξαηνιφγεζεο πξνζσπηθνχ, κε άιια ιφγηα είλαη νη ρψξεο
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πνπ είλαη επεξεαζκέλεο ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην NPM (ζρήκα 2). Πξνηνχ ηα
εμεγήζνπκε φια απηά, ζα αλαιπζνχλ νη νκάδεο ησλ θξαηψλ-κειψλ πνπ
παξνπζηάδνπλ θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ζηα ζπζηήκαηα ηεο Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο. Απηή ε επηξξνή πνπ αζθήζεθε πξνο ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη
ιεηηνπξγίαο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο είλαη κηα έθθξαζε ηεο απφ «θάησ πξνο ηα
πάλσ» (“bottom-up”) πξνζέγγηζεο, ζχκθσλε κε ηε λέα Αηδέληα ηνπ εμεπξσπατζκνχ.

Σχήμα 1
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Σχήμα 2
Πεγή: Ballint et al. (2008)

2. Οκάδεο ρσξώλ ηεο ΔΔ κε παξόκνηα ζπζηήκαηα Γεκόζηαο Γηνίθεζεο
Κάπνηεο ρψξεο ηεο ΔΔ παξνπζηάδνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κεηαμχ ηνπο, γεγνλφο
πνπ νθείιεηαη ζε παξάγνληεο φπσο θνηλέο ηζηνξηθέο θαηαβνιέο, γεσγξαθηθή ζέζε θαη
πνιηηηθφ θαζεζηψο. Ο Torres (2004: 101) αλέπηπμε κηα νκαδνπνίεζε γηα ηηο ρψξεο
ηεο ΔΔ φζνλ αθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά δεκφζηαο δηνίθεζεο πνπ δηαζέηνπλ. Έηζη
πξνθχπηνπλ ηέζζεξα κνληέια: ην Αγγιν-αμνληθφ, ην Γεξκαληθφ θαη ην Νφηην θαη ην
Βφξεην πνπ απνηειείηαη απφ ηηο θαλδηλαβηθέο ρψξεο θαη ηελ Οιιαλδία, ην νπνίν
θηλείηαη κεηαμχ ηνπ Αγγιν-αμνληθνχ θαη ηνπ Γεξκαληθνχ. Απηή ε νκαδνπνίεζε δελ
ιακβάλεη ππφςε ηεο ΔΔ ησλ 27, ζπλεπψο πξνθχπηεη ε αλάγθε λα πξνζηεζεί αθφκε
έλα κνληέιν απηφ ησλ ρσξψλ ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο. Σειηθά
γίλεηαη ιφγνο γηα πέληε κνληέια δεκφζηαο δηνίθεζεο:
Γεξκαληθό Μνληέιν: απνηειείηαη απφ ηελ Γεξκαλία, ηελ Απζηξία θαη απφ κηα
ρψξα πνπ δελ αλήθεη ζηελ ΔΔ ηελ Διβεηία. ε απηφ ην κνληέιν θαηαηάζζεηαη
θαη ην Λνπμεκβνχξγν ζχκθσλα κε ηνλ Cardona (2000: 4). Σν δηνηθεηηθφ
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κνληέιν παξακέλεη θαηά βάζε θνληά ζην κνληέιν ηεο Βεκπεξηαλήο
γξαθεηνθξαηίαο πνπ ιεηηνπξγεί ζηα πιαίζηα ελφο ζχλζεηνπ νκνζπνλδηαθνχ
ζπζηήκαηνο θαη κηαο ζχλζεηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηεο νκνζπνλδηαθήο
θπβέξλεζεο (Bund) θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ θπβεξλήζεσλ (Landers). Απφ ηελ
άιιε είλαη έλα ζχζηεκα ζην νπνίν ε ζέζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ είλαη πνιχ
πξνζηαηεπκέλε θαη απνιακβάλνπλ πνιιά δηθαηψκαηα, φπσο δηαθξηηή ακνηβή,
ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα, κφληκε ζεηεία, πξνζηαζία ηελ αιιαγή ζέζεο
εξγαζίαο. Σα πνιηηηθά θφκκαηα αλαδεηνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ηα ζηειέρε ησλ
εγεηηθψλ ηνπο νκάδσλ κεηαμχ ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ ζεηεχζεη ζην δεκφζην
ηνκέα.
Βόξεην Μνληέιν: ζπκκεηέρνπλ φιεο νη θαλδηλαβηθέο ρψξεο αιιά θαη ε
Οιιαλδία. Όιν ην νηθνδφκεκα ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηνπο ζηεξίδεηαη ζηελ
ηθαλνπνίεζε ησλ «αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ». Οη θπβεξλήζεηο ηνπο ελψ ζην
παξειζφλ ήηαλ λνκηθίζηηθεο ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη πινπξαιηζηηθέο. Έηζη
έρεη δηακνξθσζεί κηα έληνλε παξάδνζε δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη δηαβνπιεχζεσλ
κέρξη ηελ επίηεπμε ηεο νκνθσλίαο.
Αγγιν-Σαμνληθό Μνληέιν: επηθξαηεί ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην θαη ζηελ Ιξιαλδία.
Δίλαη δνκεκέλν κε βάζε ηηο αξρέο ηνπ NPM. Η παξάδνζε ηνπ «δεκνζίνπ
ζπκθέξνληνο» ηνπ Westminster δίλεη κεγάιε αμία ζηε ξεαιηζηηθή θαη επέιηθηε
ιήςε ησλ απνθάζεσλ γηα ην δεκφζην φθεινο. ε απηή ηε παξάδνζε, ε
θπβέξλεζε ζεσξείηαη σο έλα αλαγθαίν θαθφ, ε νπνία πξέπεη λα είλαη ππφινγε
ζπλερψο. Οη δεκφζηνη ιεηηνπξγνί ζεσξνχληαη σο ππάιιεινη κε ηε κφλε δηαθνξά
φηη ν εξγνδφηεο ηνπο είλαη ην θξάηνο. Έλα άιιν ζέκα είλαη φηη κηα ηζρπξή
πνιηηηθή εγεζία κπνξεί λα θάλεη κεγάιεο αιιαγέο ιφγσ ηεο κε χπαξμεο
απζηεξψλ λνκνζεηηθψλ εκπνδίσλ (Blum θαη Manning 2009: 43).
Νόηην Μνληέιν: ‟ απηφ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη Μεζνγεηαθέο ρψξεο – Γαιιία ,
Ιηαιία, Ιζπαλία, Πνξηνγαιία, Διιάδα – αιιά θαη ην Βέιγην, ην νπνίν παξφηη δελ
αλήθεη ζηελ ίδηα γεσγξαθηθή πεξηνρή είλαη επεξεαζκέλν απφ ηελ λαπνιεφληεηα
παξάδνζε ή κε άιια ιφγηα απφ ην γαιιηθφ λνκνζεηηθφ κνληέιν πνπ
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ραξαθηεξίδεη απηέο ηηο ρψξεο. Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά απηνχ ηνπ κνληέινπ ή
ζχκθσλα κε ηνλ Ongaro (2008) ηεο λαπνιεφληεηαο παξάδνζεο είλαη:
 Η παξνρή δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ηνπ ηδίνπ επηπέδνπ ζε φιε ηε ρψξα
κέζσ κηαο ζπγθεληξσηηθήο θξαηηθήο κεραλήο.
 Ιζφηηκε κεηαρείξηζε ησλ πνιηηψλ
 πληνληζκφο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θξάηνπο ψζηε λα ππεξεηεί ην γεληθφ
ζπκθέξνλ (l‟ intérêt générale).
 Η ζρέζε ηνπ θξάηνπο κε ηε θνηλσλία θαη ν ξφινο πνπ κπνξνχλ λα
«παίμνπλ» λφκηκα νη θνηλσληθνί εηαίξνη.
 Η ζηελή ζρέζε κεηαμχ πνιηηηθήο θαη δεκφζηαο δηνίθεζεο.
Μεξηθέο απφ ηηο παξαπάλσ ρψξεο κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο ηεο Γαιιίαο θαη ηνπ
Βειγίνπ αλαπαξηζηνχλ κηα πεξίπησζε πνιηηηθό-δηνηθεηηθνύ πιαηζίνπ ζε θίλεζε κε
θαζφινπ ή ειάρηζηα θνηλά ζεκεία κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ. Έλαο
βαζηθφο ιφγνο είλαη φηη νη κεηαξξπζκίζεηο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζην πξψην ζηάδην
ζπλέπεζαλ εληφο ηεο πεξηφδνπ ηνπ επαθφινπζνπ ηεο κεηάβαζεο ησλ ρσξψλ ζηε
δεκνθξαηία. Έλαο άιινο παξάγνληαο είλαη ε επίδξαζε ηνπ ιαηηληθνχ ηνηρείνπ ζηε
θνπιηνχξα ηνπο. Απηφ βέβαηα ζχκθσλα κε ηνλ Hofstede (2001) δελ ηζρχεη γηα ηελ
πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, φπσο βέβαηα θαη ηνπ Βειγίνπ. Η ιαηηληθή θνπιηνχξα απηψλ
ησλ ρσξψλ εμεγεί αθελφο ηε ζεξκή ππνδνρή ηνπ λαπνιεφληεηνπ κνληέινπ θαη
αθεηέξνπ φηη ε θνπιηνχξα είλαη κηα θχξηα, ελαιιαθηηθή ή ζπκπιεξσκαηηθή εμήγεζε
ησλ δπλακηθψλ ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζε απηέο ηηο ρψξεο.
Μνληέιν ησλ ρσξώλ ηεο Κεληξηθήο-Αλαηνιηθήο Δπξώπεο (γλσζηφ σο CEE απφ
ην Central Eastern Europe): θαιχπηεη θξάηε-κέιε πνπ πξνζρψξεζαλ ζηελ ΔΔ
θαηά ηελ ηειεπηαία θαη κεγάιε δηεχξπλζε ην 2004. Πξφθεηηαη γηα ρψξεο ηεο
πξψελ ΔΓ, κε εμαίξεζε ηε Κππξηαθή Γεκνθξαηία θαη ηε Μάιηα, νη νπνίεο
θαη δε ζα καο απαζρνιήζνπλ ζηε παξνχζα κειέηε. Οη ρψξεο απηέο πξηλ ηελ
εληαμηαθή ηνπο πνξεία δηέζεηαλ έλα πξαγκαηηθά ζνζηαιηζηηθφ ζχζηεκα
δεκφζηαο δηνίθεζεο, ην νπνίν παξνπζίαδε ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο απφ
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ρψξα ζε ρψξα αλάινγα κε ηηο ηζηνξηθέο θαηαβνιέο ηεο θαζεκηάο. Ωζηφζν,
ππήξραλ πνιιά θνηλά ζηνηρεία κεηαμχ ησλ ρσξψλ, ηα νπνία δηακφξθσλαλ έλα
θνηλφ πιαίζην γηα ηηο κεηέπεηηα αιιαγέο. Μεηαμχ ησλ ζηνηρεηψλ απηψλ είλαη
(Goetz 2001: 1033, SIGMA 23/Hesse 1998: 39):
 Αλππαξμία ηεο ηδέαο ηνπ απνηειεζκαηηθνχ δηαρσξηζκνχ ησλ εμνπζηψλ
 Μηα ελνπνηεκέλε θξαηηθή δηνίθεζε ε νπνία ζπγθξνηείηαη απφ φια ηα
επίπεδα ηεο θξαηηθήο κεραλήο
 θιεξνί ηεξαξρηθνί έιεγρνη θαη πεηζαξρηθφηεηα
 Η δηαπινθή κεηαμχ θνκκαηηθήο γξαθεηνθξαηίαο θαη δεκφζηαο
δηνίθεζεο, φπνπ ε πξψηε έρεη άκεζε εμνπζία ζηε δεχηεξε
 Έλα ζχζηεκα πξνζσπηθνχ πνπ ζηεξίδεηαη ζηνπο πνιηηηθνπνηεκέλνπο
ππαιιήινπο θαη ζε κηα θνκκαηηθά ειεγρφκελε λνκελθιαηνχξα
 Μηα γεληθή αδηαθνξία πξνο ην Γίθαην, φπνπ νη θνκκαηηθέο απνθάζεηο
πξνεγνχληαη ησλ λνκηθψλ θαλφλσλ
ηηο αξρέο φκσο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 νη ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο
Δπξψπεο κπήθαλ ζε κηα ζεκειηψδε δηαδηθαζία κεηάβαζεο ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηνπο
ηξείο παξαθάησ ζηφρνπο: λα εηζάγνπλ ηε δεκνθξαηία θαη ηνπο δεκνθξαηηθνχο
θξαηηθνχο ζεζκνχο, λα ζηξαθνχλ ζε έλα ζχζηεκα πνπ βαζίδεηαη ζηελ αγνξά, λα
πξνρσξήζνπλ ζηε δηαδηθαζία έληαμεο ζηελ ΔΔ (Fournier 1998: 121).
3. Αληαπόθξηζε ησλ δηνηθεηηθώλ κνληέισλ ζηηο κεηαξξπζκίζεηο
ε απηφ ην ζεκείν ζα δνχκε ηνλ αληίθηππν ησλ δηνηθεηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ
ρξεζηκνπνηψληαο σο πεδίν αλάιπζεο ηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε πνπ αλαπηχμακε
παξαπάλσ ην «Goodness of Fit», θαζψο επίζεο θαη ηηο ηέζζεξηο ζεκειηψδεηο αξρέο
ηνπ NPM θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Γηνηθεηηθνχ Υψξνπ. ην επίθεληξν ηεο αλάιπζήο καο
ζα ηεζνχλ θπξίσο ην Νφηην κνληέιν θαη ην κνληέιν ησλ ρσξψλ ηεο Κεληξηθήο θαη
Αλαηνιηθήο Δπξψπεο πνπ παξνπζηάδνπλ θαη ηε πην κεγάιε αζπκθσλία (“misfit”) κε
ηε κεηαξξπζκηζηηθή Αηδέληα ηνπ NPM. πλεπψο, πξνθχπηεη ζέκα ζπλέρηζεο ηνπ
εμεπξσπατζκνχ ησλ ζπζηεκάησλ δεκφζηαο δηνίθεζεο γηα ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο
απηψλ ησλ δχν κνληέισλ πξνθεηκέλνπ λα θζάζνπλ ζε έλα θνηλφ παξνλνκαζηή κε ηηο
ρψξεο ηεο ΔΔ πνπ έρνπλ πην αλαπηπγκέλε δεκφζηα δηνίθεζε. Γηα ην παξαπάλσ ιφγν
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δε ζα αλαιπζεί ζηελ παξνχζα κειέηε ην αγγιν-ζαμνληθφ κνληέιν, απφ φπνπ θαη ε
κεηαξξπζκηζηηθή Αηδέληα ηνπ ΝPM νθείιεη ηελ θαηαγσγή ηεο.
3.1 Γεξκαληθό Μνληέιν
Σν

Γεξκαληθφ

κνληέιν

απνηειεί

έλα

κνληέιν

πνπ

πάληα

ιεηηνπξγνχζε

απνηειεζκαηηθά, ζηεξηδφκελν ζε έλα εμαηξεηηθά θαιά νξγαλσκέλν απνθεληξσκέλν
ζεζκηθφ ζχζηεκα θαη είλαη ινγηθφ πνπ δελ αζθήζεθαλ ζεκαληηθέο πηέζεηο γηα
κεηαξξπζκίζεηο βαζηζκέλεο ζηηο αξρέο ηνπ NPM. Ωζηφζν θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ
Γεξκαληθνχ κνληέινπ ππήξμε θάπνηα απνξξφθεζε ησλ αξρψλ ηνπ NPM. Έλα
παξάδεηγκα είλαη ε κείσζε ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα κέζσ ηεο ηδησηηθνπνίεζεο θάπνησλ
δεκνζίσλ νξγαληζκψλ, ζπλνδεπφκελε απφ ηελ εηζαγσγή ησλ εηδηθψλ αηνκηθψλ
ζπκβάζεσλ πνπ απνζθνπνχζαλ ζηελ επέιηθηε πξφζιεςε ππαιιήισλ θαη θαηά
επέθηαζε ζηε ζηαδηαθή κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ (Cardona
2000: 8). χκθσλα κε ηελ ζπγθξηηηθή αλάιπζε ηνπ Torres (2004) ην Γεξκαληθφ
κνληέιν θάλεθε φηη επεξεάζηεθε πην πνιχ απφ ην NPM ζηνλ ηνκέα ηεο ζρέζεο
κεηαμχ ηεο θπβέξλεζεο θαη ησλ πνιηηψλ, κε ηελ πηνζέηεζε πξαθηηθψλ φπσο ην
δηεζλέο θνηλφ βξαβείν πνηφηεηαο (Speyer quality award), ε απινχζηεπζε ησλ
δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ε ρξήζε ηεο ζχγρξνλεο Σερλνινγίαο ηεο Δπηθνηλσλίαο
θαη ηεο Πιεξνθνξηθήο (ICT). Δλψ αληίζεηα, ζηνπο ηνκείο ηεο Γηνίθεζεο ηεο
Απφδνζεο θαη ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Πξνζσπηθνχ ζεκείσζε κηθξφηεξε πξφνδν. Αλ
ζέινπκε λα κηιήζνπκε ζε φξνπο ηεο «Goodness of Fit» πξνζέγγηζεο νη ελδηάκεζνη
παξάγνληεο πνπ επέδξαζαλ αληίζεηα πξνο ηηο κεηαξξπζκίζεηο είλαη: πξψηνλ, ε ηζρπξή
λνκνζεηηθή θαη νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα πνπ ζπλδέεηαη κε ηε πηζηή ηήξεζε ησλ
θαλφλσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ ή κε άιια ιφγηα ν «λνκηθηζκόο» (“legalism”) φπσο
είλαη γλσζηφο θαη δεχηεξνλ, ε απνθεληξσκέλε δνκή ηεο εμνπζίαο θάηη πνπ δελ ηζρχεη
ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην ζην νπνίν πξνρψξεζαλ νη κεηαξξπζκίζεηο. Σν γεξκαληθφ
κνληέιν απνηηκάηαη ζρεηηθά ζεηηθά θαη ζηηο ηέζζεξηο αξρέο ηνπ Δπξσπατθνχ
Γηνηθεηηθνχ

Υψξνπ,

αιιά

παξνπζηάδεη

πξνβιεςηκφηεηα.
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3.1.1 Η κειέηε πεξίπησζεο ηεο Γεξκαλίαο
Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960 κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1980, νη κεηαξξπζκίζεηο ζηε
Γεξκαλία αθνινπζνχζαλ κηα απνζπαζκαηηθή πνξεία. Οη θχξηνη ιφγνη απηήο ηεο
πνξείαο βξίζθνληαη ζηνλ νξηδφληην θαη θάζεην θαηαθεξκαηηζκφ ηεο ιήςεο ησλ
απνθάζεσλ θαη ηεο λνκηθίζηηθεο θνπιηνχξαο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. Απφ ηηο αξρέο ηεο
δεθαεηίαο ηνπ 1990 ππάξρεη κηα ζεκαληηθή ζηξνθή ζηελ πξνψζεζε ησλ
κεηαξξπζκίζεσλ, νη νπνίεο ήηαλ πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηηο νξγαλσηηθέο θαη
δηνηθεηηθέο δνκέο ηνπ Κξάηνπο αιιά θαη ζηελ ηξνπνπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ ζεζκψλ.
Ο Wollman (2001: 160) παξαζέηεη ηνπο ιφγνπο ηεο θαζπζηεξεκέλεο αληαπφθξηζεο
ηεο Γεξκαλίαο ζην κεηαξξπζκηζηηθφ ξεχκα ηνπ NPM:
Σν Οκνζπνλδηαθφ δηαθπβεξλεηηθφ ηεο ζχζηεκα είρε έλα κεγάιν αξηζκφ
ζεζκηθψλ γλσξηζκάησλ πνπ βξίζθνληαη πνιχ θνληά ζηηο αξρέο ηνπ NPM,
επνκέλσο δελ ππήξρε άκεζε αλαγθαηφηεηα γηα ηηο κεηαξξπζκίζεηο.
ηε γεξκαληθή παξάδνζε ηνπ θξάηνπο, ν δεκφζηνο ηνκέαο είρε θεξδίζεη θαη
δηαηεξεί κηα ζεζκηθή, πνιηηηζκηθή θαη θαλνληζηηθή ζέζε πνπ ηνλ θαζηζηά
δηαθξηηφ ζε ζρέζε κε ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζθαίξα, ζε αληίζεζε κε ην
ηί ζπκβαίλεη ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην.
Η

χπαξμε

κηαο

ζρεηηθά

αμηνζεκείσηεο

θαηαγξαθήο

δηνηθεηηθψλ

κεηαξξπζκίζεσλ φιε ηε πξνεγνχκελε πεξίνδν. Όιεο απηέο νη απνζπαζκαηηθέο
κεηαξξπζκίζεηο θαηέηαζζαλ ηελ Γεξκαλία κέρξη θαη ηε δεθαεηία ηνπ 1980 ζε
πνιχ πςειή ζέζε παγθνζκίσο αλαθνξηθά κε ηελ απφδνζή ηεο. Δπίζεο ν απηφζεβαζκφο θαη ε απηφ-εκπηζηνζχλε πνπ απνιάκβαλαλ νη δεκφζηνη ιεηηνπξγνί
ζρεηηθά κε ηε παξαδνζηαθή δηνίθεζε απνηεινχζαλ αθφκε έλα λνεηηθφ ή
θαλνληζηηθφ εκπφδην απέλαληη ζηελ εχθνιε πηνζέηεζε ηνπ NPM.
Σα εξεζίζκαηα πνπ νδήγεζαλ ηε Γεξκαλία ζηελ πηνζέηεζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ
ηνπ

NPM

εληνπίδνληαη

ζηνπο

αθφινπζνπο

ιφγνπο:

ζηε

κεησκέλε

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ρψξαο θαη ησλ πφιεσλ ηεο ζρεηηθά κε ηελ απφδνζε ηεο
δεκφζηαο δηνίθεζεο ζε δηάθνξνπο δηεζλείο θαη επξσπατθνχο δηαγσληζκνχο˙ ην
απμαλφκελν δεκφζην ρξένο πνπ έπξεπε λα αληηκεησπηζηεί κέζσ ησλ πεξηθνπψλ
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ηχπνπ NPM˙ ε εκθάληζε ηνπ New Steering Model (Neues Steuerungsmodell, NSM)
πνπ πηνζεηήζεθε ζε ηνπηθφ επίπεδν απφ ηνλ KGSt – έλαο πξνβεβιεκέλνο δεκνηηθφο
ζπκβνπιεπηηθφο νξγαληζκφο πνπ αλέιαβε ηε δηαδηθαζία ηνπ εθζπγρξνληζκνχ – θαη
είρε σο ζηφρνπο: πξψηνλ, λα αλακνξθψζεη ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπηθήο πνιηηηθήο
(local politics) θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη δεχηεξνλ, λα εθαξκφζεη ηηο αξρέο
θαη ηηο ηερληθέο ηεο κηθξν-νηθνλνκηθήο θαη ηνπ „managerialism’ ηνπ δεκνζίνπ
ηνκέα.
Μηιψληαο ζε φξνπο ηεο «Goodness of Fit» πξνζέγγηζεο θαη ηεο ζεσξίαο ηνπ
εμεπξσπατζκνύ, ε Γεξκαλία παξνπζίαζε επηηπρία ζηελ εηζαγσγή ησλ αιιαγψλ παξά
ην γεγνλφο φηη δε δηαζέηεη κηα ηζρπξή θπβέξλεζε, φπσο απηή ηνπ Ηλσκέλνπ
Βαζηιείνπ, αιιά κηα νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε πνπ ζηε πξνθεηκέλε πεξίπησζε δελ
ήηαλ ηδηαίηεξα πξφζπκε γηα ηελ πξνψζεζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, ηνπιάρηζηνλ κέρξη
ηελ πεξίνδν ηεο δηαθπβέξλεζεο ηνπ ρξηζηηαλνδεκνθξάηε θαγθειάξηνπ Kohl.
Αληηζέησο ε ψζεζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ δφζεθε απφ «θάησ πξνο ηα πάλσ» απφ ηα
θξαηίδηα θαη ηηο ηνπηθέο απηνδηνηθήζεηο. Έλαο άιινο παξάγνληαο ψζεζεο ήηαλ φηη
παξάιιεια κε ηελ πξνψζεζε ησλ δηνηθεηηθψλ αιιαγψλ, έγηλαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο
ζηνπο πνιηηηθνχο ζεζκνχο κε ηελ εηζαγσγή άκεζσλ δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ,
φπσο ε άκεζε εθινγή ησλ δεκάξρσλ θαη ησλ επηθεθαιψλ ησλ ηνπηθψλ
δηακεξηζκάησλ, αιιά θαη ε δηεμαγσγή ηνπηθψλ δεκνςεθηζκάησλ. Απηή ε αιιαγή
έπαημε ην ξφιν ελφο ζεζκνύ δηεπθόιπλζεο ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ πξνζέγγηζε.
3.2 Βόξεην Μνληέιν
Όζνλ αθνξά ζην Βφξεην κνληέιν, νη ρψξεο απηνχ ηνπ κνληέινπ επεξεάζηεθαλ πην
πνιχ απφ ην NPM. Μεγάιεο επηηπρίεο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζεσξνχληαη ε θαζηέξσζε
ηεο Υάξηαο γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, νη νπνίεο ηνπνζεηνχλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο
πξνηηκήζεηο ηνπ πνιίηε ζην επίθεληξν. ε ζπλδπαζκφ κε ην πξνεγνχκελν
εθαξκφδεηαη ε Γηνίθεζε κε βάζε ηνπο ηφρνπο, ε νπνία ζπκβάιιεη ζηε ζεκαληηθή
εμνηθνλφκεζε πφξσλ θαη ζηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο. ηε δηνίθεζε ηνπ
πξνζσπηθνχ εθαξκφδεηαη έλα ζχζηεκα ελδπλάκσζεο ησλ ππαιιήισλ κέζσ
αληακνηβψλ (Torres 2004). πγθεθξηκέλα, ζηηο θαλδηλαβηθέο ρψξεο θάπνηεο
δεκφζηεο ππεξεζίεο θεχγνπλ απφ ην ζηελφ έιεγρν ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη είλαη
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εθηεζεηκέλεο ζηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ζπρλά ε
θαηάιεμε είλαη ε ηδησηηθνπνίεζε ηνπο. Οη ηδησηηθέο εηαηξίεο ππφθεηληαη ζηνπο
δεκφζηνπο θαλνληζκνχο θαη ξπζκίζεηο θαη είλαη ππνρξέσζή ηνπο επίζεο λα
ζπκκεηέρνπλ ζε δεκνζίνπο δηαιφγνπο θαη δηαδηθαζίεο θαη ζηελ αλάπηπμε
δενληνινγηθψλ ζηφρσλ πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ
πνιηηψλ. Όια απηά νδεγνχλ ζηελ αχμεζε ηεο δηαθάλεηαο. Έλα άιιν γλψξηζκα ησλ
θαλδηλαβηθψλ ρσξψλ είλαη ν απμαλφκελνο ξφινο πνπ θαινχληαη λα δηαδξακαηίζνπλ
νη κε-θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί (non-government organizations-NGOs), νη νπνίνη
ζπλεξγάδνληαη πνιιέο θνξέο ζηελά κε ηνπο δεκνζίνπο νξγαληζκνχο θαη ππνβνεζνχλ
ην έξγν ηνπο κέζα απφ ηα δίθηπα επηθνηλσλίαο πνπ δηαζέηνπλ (Sand 2002: 29).
Μηα άιιε επίδξαζε πνπ δέρζεθαλ νη Βφξεηεο ρψξεο απφ ην NPM έρεη λα θάλεη κε ηελ
πηνζέηεζε απφ ηηο ηειεπηαίεο ηεο Γηαθπβέξλεζεο ζε Γίθηπα. Η πξνζέγγηζε απηή
εκθαλίζηεθε γηα πξψηε θνξά ζηε Γηνηθεηηθή Δπηζηήκε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ
1970, αθνχ πξνεγνπκέλσο αλαγλσξίζηεθε φηη ε θιαζηθή κνξθή ηνπ κάλαηδκελη
απηήο ηεο απφ πάλσ πξνο ηα θάησ πξνζέγγηζεο ζε κηα ηεξαξρηθή νξγάλσζε
πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν αλεμάξηεησλ θνξέσλ δελ είλαη απνηειεζκαηηθή. Η βαζηθή
ινγηθή είλαη φηη ε δεκφζηα δηνίθεζε δε κπνξεί λα απνκνλσζεί απφ ην θνηλσληθφ θαη
πνιηηηθφ πιαίζην. Οη ζπκκεηέρνληεο ζε απηφ ην πνιχπινθν δίθηπν δηαθπβέξλεζεο
είλαη: ε θπβέξλεζε κε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο (γεληθέο δηεπζχλζεηο, ηκήκαηα, ηνπηθέο
απηνδηνηθήζεηο, ηερλνθξαηηθά θαη ζπκβνπιεπηηθά ζψκαηα) θαη άιινη θνξείο ηφζν
δεκφζηνη φζν θαη ηδησηηθνί. Απηή ε πνιππινθφηεηα έρεη σο ινγηθφ επαθφινπζν ηηο
δηαπξαγκαηεχζεηο πνπ δε ζπκίδνπλ ζε ηίπνηα ην πξνεγνχκελν κνληέιν ηεο
κνλνθεληξηθήο θπβέξλεζεο. Σν εξψηεκα πνπ αλαθχπηεη είλαη πνηφο είλαη ν ξφινο ηεο
θπβέξλεζεο κέζα ζε έλα δίθηπν; Η θπβέξλεζε είλαη δελ είλαη νχηε κνλνκεξψο
θπξίαξρε αιιά νχηε θαη νξηδφληηα ίζε κε ηνπο ππφινηπνπο θνξείο αιιά ν ξφινο ηεο
δηαθνξνπνηείηαη ad hoc (Kickert 1997).
3.2.1. Η κειέηε πεξίπησζεο ηεο Οιιαλδίαο
Ο Kickert (1997) κε ηελ αλάιπζε ηνπ, ζηεξηδφκελνο ζε ηξείο κειέηεο πεξίπησζεο
(case studies) θαη εμεηάδνληάο ηηο κε δηαθνξεηηθέο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο,
θαηαδεηθλχεη πψο ε παξαπάλσ πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηήζεθε ζηελ Οιιαλδία,
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απνηέιεζε κηα επηηπρή ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε πξνο ην ακηγψο άγγιν-ζαμνληθφ
NPM. Σν ηειεπηαίν δελ είλαη ζπκβαηφ κε ηελ νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα φισλ ησλ
ρσξψλ, νπφηε ρξεηάδνληαη πάληα νη αλάινγεο πξνζαξκνγέο. Ο ιφγνο πνπ είλαη
επηηπρεκέλε απηή ε πξνζέγγηζε ζηελ Οιιαλδία απνδίδεηαη ζηε ζπλεξγαηηθή
θνπιηνχξα αιιά θαη ζηε ζεκαληηθή ζέζε πνπ θαηέρεη ε ζπλαίλεζε κέζα ζηελ
θνηλσλία. Οη αξρέο πνπ ραξαθηεξίδνπλ πην έληνλα ην Βφξεην κνληέιν είλαη ε
δηαθάλεηα θαη ε ινγνδνζία. Σν πςειφ επίπεδν δηαθάλεηαο κπνξεί λα επηβεβαησζεί θαη
αλ εμεηάζνπκε ηνλ επηθαηξνπνηεκέλν πίλαθα ηεο Γηεζλνχο Δπηηξνπήο Γηαθάλεηαο
ζηνλ νπνίν νη ρψξεο ηνπ Βφξεηνπ κνληέινπ θαηαιακβάλνπλ ηηο πξψηεο ζέζεηο. Σν
ζεκαληηθφ ζπκπέξαζκα πνπ εμάγεηαη απφ ηε κειέηε ηνπ Βνξείνπ κνληέινπ ζχκθσλα
κε ηνπο Torres θαη Pina (2004: 458) είλαη φηη θαηαξξίπηεηαη ν κχζνο φηη κφλν κέζσ
ηεο επηβνιήο ελφο «παθέηνπ κεηαξξπζκίζεσλ» κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζεακαηηθέο
αιιαγέο. Κάηη ηέηνην βέβαηα δελ ηζρχεη ζηε πεξίπησζε ησλ ρσξψλ ηνπ Βνξείνπ
κνληέινπ πνπ αθνινχζεζαλ ηνλ «ηξίην δξφκν» κεηαμχ ηνπ άγγιν-ζαμνληθνχ θαη ηνπ
γξαθεηνθξαηηθνχ δηνηθεηηθνχ κνληέινπ.
3.3 Νόηην κνληέιν
Σν Νφηην κνληέιν παξνπζηάδεη απνηπρίεο ζηελ εθαξκνγή ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, νη
νπνίεο δελ πξέπεη λα απνδίδνληαη κε απιντθέο εμεγήζεηο ηνπ ηχπνπ φηη απηέο νη ρψξεο
απνξξίπηνπλ ζπιιήβδελ ηηο επηηαγέο ηνπ NPM, ή φηη είλαη ρψξεο θαζπζηεξεκέλεο
ζην λα εθαξκφζνπλ κνληέξλεο ζπληαγέο. Αληηζέησο, νη ιφγνη πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ
ζηηο «δπζθνιίεο» γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, ηελ ζχγθξνπζε ησλ
παξαδνρψλ ηνπ NPM κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο
ησλ ρσξψλ, αιιά θαη ηηο «ρακέλεο επθαηξίεο» απφ ηα θξάηε-κέιε λα εθζπγρξνλίζνπλ
ξηδηθά ηνλ δεκφζην ηνκέα ησλ ρσξψλ απηψλ (Ongaro 2008: 110).
Όζνλ αθνξά ζηηο επηδφζεηο ησλ ρσξψλ ζηε κειέηε ηνπ Torres (2004) έρνπκε ηα εμήο
ζπκπεξάζκαηα: ην πεδίν ηεο κεηαβίβαζεο ησλ εμνπζηψλ φια ηα ππφ εμέηαζε θξάηε
παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή πξφνδν, θαζψο ήηαλ ππνρξέσζε ηνπο ζηα πιαίζηα ηνπ
εμεπξσπατζκνχ ηνπο λα ηελ ελζσκαηψζνπλ ζηα εζληθά ηνπο ζπληάγκαηα. εκαληηθή
πξνζπάζεηα πνπ δελ είρε ζε φιεο ηηο ρψξεο ζεηηθά απνηειέζκαηα έγηλε θαη ζηε
δηάζηαζε ηεο ζρέζεο ηνπ θξάηνπο κε ηνπο πνιίηεο, κε ηελ πηνζέηεζε λνκνζεηηθψλ
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κέηξσλ πνπ εηζάγνπλ ηελ έλλνηα ηεο πνηόηεηαο ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο. Αληηζέησο
δελ παξνπζηάδνληαη ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηε Γηνίθεζε ηνπ Πξνζσπηθνχ, φζν θαη
ζηελ Γηνίθεζε κε βάζε ηελ Απφδνζε. ηε κελ πξψηε, ε επηινγή θαη ε επηκφξθσζε
ησλ εξγαδνκέλσλ εμαθνινπζεί λα γίλεηαη απφ ηηο γξαθεηνθξαηηθέο δνκέο, κε
απνηέιεζκα νη δεκφζηνη ππάιιεινη λα είλαη απξφζπκνη λα ιακβάλνπλ δηνηθεηηθέο
απνθάζεηο θαη λα κεηαβάιινπλ ηνλ βαζηθφ λνκηθίζηηθν επαγγεικαηηζκφ ηνπο. ηε δε
δεχηεξε, εκθαλίδνληαη πνιχ ιίγεο πξνζπάζεηεο ζηελ εηζαγσγή ζπζηεκάησλ κέηξεζεο
ηεο απφδνζεο θαη νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο παξακέλνπλ πξνζθνιιεκέλεο ζηνλ έιεγρν
ησλ εηζξνψλ ή θαη φηαλ πηνζεηνχλ ηέηνηεο πξνζπάζεηεο απηέο πξνζθξνχνπλ ζηα
απαξραησκέλα ζπζηήκαηα ησλ εζληθψλ ινγαξηαζκψλ ηνπο. Όιεο νη ρψξεο
εκθαλίδνπλ κηα κέηξηα εηθφλα φζνλ αθνξά ζηηο ηέζζεξηο αξρέο, ηδηαίηεξα ζηε
δηαθάλεηα βξίζθνληαη πίζσ απφ ηηο ρψξεο ησλ παξαπάλσ κνληέισλ, κε εμαίξεζε ηε
Γαιιία πνπ βξίζθεηαη ζρεηηθά πςειά.
Ο Ongaro (2008) κε ηε πξσηφηππε αλάιπζε ηνπ, θάλνληαο επηζθφπεζε ζε πέληε
δεκνζηεπκέλα άξζξα, ην θαζέλα απφ ηα νπνία αλαθέξεηαη ζε κία απφ ηηο πέληε ρψξεο
ηνπ Νφηηνπ κνληέινπ, κε εμαίξεζε ηε πεξίπησζε ηνπ Βειγίνπ πνπ δελ απνηέιεζε
αληηθείκελν ηεο αλάιπζήο ηνπ, θάλεη κηα ζπγθξηηηθή αλάιπζε γηα ηνπο ιφγνπο
απνηπρίαο ή ηε θαζπζηέξεζεο ηεο εθαξκνγήο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ. Απηφ θπξίσο
νθείιεηαη ζηελ Ναπνιεφληεηα θνπιηνχξα ηνπο πνπ δελ είλαη ζπκβαηή κε ηε
θηινζνθία ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ηνπ NPM. Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηδηαίηεξα
ηε δπλακηθή ησλ κεηαξξπζκίζεσλ είλαη νη αθφινπζνη: νη θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο
αμίεο ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο, ε εκκνλή ζηελ αληίιεςε φηη ε δεκφζηα ππεξεζία
ινγίδεηαη σο θνηλσληθή πνιηηηθή, νη εηδηθέο θνηλσληθφ-πνιηηηθέο δπλακηθέο ηεο πξνΒεκπεξηαλήο παηξσλίαο, ε επηθπξηαξρία ηνπ λφκνπ ηεο δηνίθεζεο γηα ηε δηαθχιαμε
ηεο νκνηνκνξθίαο.
χκθσλα κε ηνλ θιαζηθφ ζεσξεηηθφ ηεο Οξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο Geert Hofstede
(1993: 89) ην κάλαηδκελη δελ είλαη έλα θαηλφκελν ην νπνίν κπνξεί λα απνκνλσζεί
απφ ηηο ππφινηπεο δηαδηθαζίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε κηα θνηλσλία. Η θνπιηνχξα
παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν θαζψο εμεγεί ην ηξφπν πνπ θάζε έζλνο απαληάεη ζηηο
δηνηθεηηθέο αιιαγέο. Ο Hofstede ρξεζηκνπνηεί ηέζζεξηο δηαζηάζεηο γηα λα δείμεη ην
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ξφιν πνπ παίδεη ε θνπιηνχξα ζηελ εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ ηνπ κάλαηδκελη. Απηέο
είλαη νη αθφινπζεο:
1. Η απόζηαζε ηεο εμνπζίαο: ν βαζκφο θαηά ηνλ νπνίν ε εμνπζία είλαη άληζα
θαηαλεκεκέλε εληφο κηαο ρψξαο. Όζν πην κεγάιε είλαη ε απφζηαζε ηφζν πην
κεγάιεο απνθιίζεηο παξαηεξνχληαη ζην επίπεδν κηζζνχ, ζηα πξνλφκηα θ.α.
2. Ο Αηνκηθηζκόο: ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη πνιίηεο ζε κηα ρψξα πξνηηκνχλ λα
δξνπλ σο κεκνλσκέλα άηνκα παξά κέιε νκάδσλ. Σν αληίζεην ζε απηφ είλαη ν
θνιεθηηβηζκόο.
3. Η «αξξελσπόηεηα» θαη ν αληίζεηνο πφινο ε «ζειπθόηεηα». ην πξψην πφιν
ζπγθαηαιέγνληαη ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε απφδνζε θαη νη ζθιεξέο
δηαπξαγκαηεχζεηο, ελψ ζην δεχηεξν πφιν ε αιιειεγγχε θαη ε ζπλαίλεζε.
4. Η απνθπγή αβεβαηόηεηαο: ν βαζκφο αληίζηαζεο ζηελ αλάιεςε ξίζθσλ.
ρεηηθά κε ηα παξαπάλσ ν Ongaro (2008: 111) παξνπζηάδεη ηελ αλάιπζε ηνπ
Bouckaert (2007), ν νπνίνο πήξε ηηο παξαπάλσ δηαζηάζεηο θαη ηηο κεηέθεξε ζηε
δεκφζηα δηνίθεζε θαη πξνζπάζεζε λα δηαπηζηψζεη πψο ε θνπιηνχξα ιεηηνπξγεί σο
ελδηάκεζνο παξάγνληαο πξνο ηηο κεηαξξπζκίζεηο. Η αιιαγή ή κε άιια ιφγηα ε
επηηπρήο πηνζέηεζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ επλνείηαη ζηε πεξίπησζε ηεο κηθξήο
απφζηαζεο ηεο εμνπζίαο αιιά θαη ηεο απνθπγήο ζηελ αλάιεςε θηλδχλσλ. Ωζηφζν, νη
ρψξεο ηνπ Ννηίνπ κνληέινπ βξίζθνληαη ζηελ αληίζεηε πιεπξά θαη απηφ νθείιεηαη ζηε
ιαηηλνγελή ή λαπνιεφληεηα θνπιηνχξα πνπ πεξηγξάςακε παξαπάλσ. Απφ ηελ άιιε
φκσο ην NPM δηείζδπζε έζησ θαη ζε πεξηνξηζκέλν βαζκφ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε
απηψλ ησλ ρσξψλ κε θάπνηα ρξνληθή θαζπζηέξεζε. Σν γεγνλφο απηφ καξηπξά φηη ε
θνπιηνχξα δελ είλαη πάληα απνηξεπηηθφο παξάγνληαο, αιιά θάπνηεο θνξέο
θαζπζηεξεί ηε δηαδηθαζία ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ή ηνλ εμεπξσπατζκφ αληίζηνηρα.
ρεηηθά κε ηνλ αηνκηζκφ βιέπνπκε φηη ην ΝPM επδνθίκεζε ζηνλ αγγιν-ζαμνληθφ
θφζκν θαη ελ κέξεη ζηηο Βφξεηεο ρψξεο πνπ δηαθξίλνληαη γηα ηε πην αηνκηθηζηηθή
πξνζέγγηζή ηνπο, αιιά δε κπνξεί λα επδνθηκήζεη ζηηο Νφηηεο, ζηηο νπνίεο επηθξαηεί ε
ινγηθή ηεο νκάδαο θαη ηεο νηθνγέλεηαο φπσο θαίλεηαη θαη ζε ζρεηηθή κειέηε ηνπ
Maurizio Ferrera (1996: 18). O δείθηεο ηεο αξξελσπφηεηαο/ζειπθφηεηαο δε κπνξεί
λα δψζεη θαηά ηελ άπνςή καο κηα αμηφπηζηε εηθφλα θαζψο ππάξρνπλ
δηαθνξνπνηήζεηο ζην κίγκα ησλ αλαινγηψλ απφ ρψξα ζε ρψξα ηνπ ηδίνπ κνληέινπ.
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3.3.1. Η κειέηε πεξίπησζεο ηεο Ιζπαλίαο
Οη Torres θαη Pina (2004) θάλνληαο κηα ζπγθξηηηθή αλάιπζε κεηαμχ ηνπ Ηλσκέλνπ
Βαζηιείνπ θαη ηεο Ιζπαλίαο, ζέινπλ λα εμεηάζνπλ πψο αληέδξαζε κηα ρψξα ηνπ
Ννηίνπ κνληέινπ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ φιεο ηηο παξαπάλσ ηδηφηεηεο ζηηο
αζθνχκελεο πηέζεηο γηα εμεπξσπατζκφ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Η Ιζπαλία ζηηο αξρέο
ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ελψ νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο έθαλαλ
ζηξνθή ζηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ζην δεκφζην ηνκέα εηο βάξνο πνιιέο θνξέο
ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο, έθαλε ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ επέθηαζε ησλ
δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη γηα ηε θαζνιηθή παξνρή αγαζψλ θνηλσληθήο πξφλνηαο.
Ωζηφζν, ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη αξρέο ηνπ 1990 κε ηελ αχμεζε ησλ
πηέζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη (1992) γηα
εμεπξσπατζκφ θαη πεξηνξηζκφ ησλ δεκνζηνλνκηθψλ δαπαλψλ, ην θπβεξλφλ
ζνζηαιηζηηθφ θφκκα εηζήγαγε ηηο αξρέο ηνπ NPM ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, νη νπνίεο
βέβαηα ζπλππήξραλ παξάιιεια ζε απηή ηε θάζε κε ην θξάηνο πξφλνηαο. Η κεγάιε
ψζεζε γηα κεηαξξπζκίζεηο έγηλε κε ηελ εθινγή ηεο ζπληεξεηηθήο θπβέξλεζεο ην
1996.
Όιεο φκσο νη πξνζπάζεηεο ζπλάληεζαλ απέλαληη ηνπο ηηο λαπνιεφληεηεο παξαδφζεηο,
νη νπνίεο κεηξίαζαλ ηε ζεηηθή αιιαγή πνπ ζπληεινχληαλ. πλεπψο δελ ήηαλ εθηθηή ε
εθαξκνγή ελφο «παθέηνπ κεηαξξπζκίζεσλ» παξά κφλν απνζπαζκαηηθέο πνιηηηθέο
παξεκβάζεηο. Δδψ ν πην ζεκαληηθφο ελδηάκεζνο ζεζκηθφο παξάγνληαο είλαη ε
έιιεηςε ηνικεξήο πνιηηηθήο βνχιεζεο θαζψο θαη ε αληηδξαζηηθή ζηάζε ησλ
«παηθηψλ» άζθεζεο αξλεζηθπξίαο (veto-players) πνπ ζηελ πεξίπησζε απηή ήηαλ ηα
εξγαηηθά ζπλδηθάηα θαη νη δεκφζηνη γξαθεηνθξάηεο. Σν κάζεκα πνιηηηθήο πνπ
πξνθχπηεη είλαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο ρσξψλ ησλ νπνίσλ ε ζεζκηθή ηνπο ππνδνκή θαη
ε θνπιηνχξα παξνπζηάδεη αζπκθσλία (misfit) ην ΝPM δε κπνξεί λα εηζαρζεί άκεζα
θαη ξεηά, αιιά ζπγθαιπκκέλα πξνθεηκέλνπ λα θακθζνχλ νη αληηδξάζεηο. Απηφ
ζπλέβε θαη ζηελ Ιζπαλία κε ηελ πηνζέηεζε ζηηο αξρέο ηνπ 2000 ηεο Χάξηαο ησλ
πνιηηώλ θαη ησλ βξαβείσλ πνηόηεηαο. Η ινγηθή πίζσ απφ απηά ηα κέηξα είλαη φηη ε
Υάξηα ησλ πνιηηψλ εθθξάδεη ηα δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ πνπ πξνζδνθνχλ φηη ζα
ηθαλνπνηεζνχλ απφ ηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο, αιιά θαη ηνπνζεηεί ηηο αλάγθεο ησλ
πνιηηψλ (ή ησλ πειαηψλ ζχκθσλα κε ηελ νξνινγία ηνπ NPM) πξψηα απφ φια ζην
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ηζπαληθφ γξαθεηνθξαηηθφ ζχζηεκα. Απφ ηελ άιιε ηα βξαβεία πνηφηεηαο απνηεινχλ
έλα θίλεηξν ελδπλάκσζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ γηα ηελ αχμεζε ηεο απφδνζήο
ηνπο. Τπνζηεξίδνπκε φηη κε απηφ ην ηξφπν εηζάγνληαη θαηά θάπνην ηξφπν
«αλαίκαθηα» νη αξρέο ηνπ NPM, κέρξη ζηαδηαθά λα επεξεάζνπλ ηελ θνπιηνχξα ησλ
θξαηψλ. Η Ιζπαλία ζηνλ πίλαθα θαηάηαμεο ησλ ρσξψλ ζε φξνπο δηαθάλεηαο θαηέρεη
κηα ηθαλνπνηεηηθή ζέζε, γεγνλφο πνπ αληαλαθιάεη ηηο πξνζπάζεηεο γηα αιιαγή.
3.3.2 Η κειέηε πεξίπησζεο ηεο Διιάδαο
Η Διιάδα κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη απνηειεί κηα ηδηάδνπζα πεξίπησζε ηεο ΔΔ
θαζψο απνηειεί έλα απφ ηα ζρεηηθά παιηά θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ θαη παξφια απηά
παξνπζηάδεη ζεκαληηθή πζηέξεζε ζηνλ εμεπξσπατζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο δεκφζηαο
δηνίθεζεο. Απηφ αληαλαθιάηαη θαη ζηε πνιχ ρακειή θαηάηαμε ηεο ζηνλ πίλαθα ηεο
Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο ηφζν ην 2009 ζηελ 71ε ζέζε, φζν θαη ην 2010 ζηελ 78ε ζέζε.
Σν νμχκσξν είλαη φηη δε βξίζθεηαη πνιχ πην πίζσ κφλν απφ ηα θξάηε ηεο ΔΔ ησλ 15,
αιιά βξίζθεηαη πην πίζσ θαη απφ ηα λέα-θξάηε κέιε ηεο ΔΔ ησλ 27. Σν θχξην
πξφβιεκα ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαηά ηνλ Κνληηάδε (2009: 277) είλαη
φηη έρεη πάξεη ηε κνξθή κηαο «νηνλεί-Βεκπεξηαλήο γξαθεηνθξαηίαο» θαζψο πνηέ ε
ειιεληθή γξαθεηνθξαηία δε ιεηηνχξγεζε απνδνηηθά θαη νξζνινγηθά ζχκθσλα κε ην
γλήζην Βεκπεξηαλφ Μνληέιν. Αληηζέησο, ε ειιεληθή γξαθεηνθξαηία ζρεκαηίζηεθε
βάζεη κηα πειαηεηαθήο ινγηθήο ηνπ θξάηνπο, πιεζψξα θαηλνκέλσλ δπζιεηηνπξγηψλ,
ρακειή πνηφηεηα θαλνληζηηθψλ νδεγηψλ θαη ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ.
Ο Sotiropoulos (1995) ππνζηεξίδεη φηη ε ειιεληθή γξαθεηνθξαηία είλαη δπζαλάινγα
κεγαιχηεξε ησλ αλαγθψλ ηνπ θξάηνπο, αθνχ ε ζπλνιηθή απαζρφιεζε ζηνλ επξχηεξν
δεκφζην ηνκέα απνηεινχζε ην 30% ηεο ζπλνιηθήο εμαξηεκέλεο απαζρφιεζεο ζηελ
Διιάδα ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990. Παξά ην κεγάιν ηεο κέγεζνο είλαη
ηδηαίηεξα αλαπνηειεζκαηηθή θαη αδχλακε. Απηφ απνδίδεηαη ζηε πειαηεηαθή αληίιεςε
πνπ έρεη θαιιηεξγεζεί ζηελ Διιάδα ηα νπνία ελαιιάζζνληαη ζηελ εμνπζία
ζρεκαηίδνληαο κνλνθνκκαηηθέο θπβεξλήζεηο, νη νπνίεο δηνξίδνπλ ηνπο θνκκαηηθνχο
ςεθνθφξνπο θαη δηαλέκνπλ αληαιιάγκαηα ζηνπο θνκκαηηθνχο πειάηεο, κέζσ ησλ
πξνζιήςεσλ, ηεο γξήγνξεο πξναγσγήο ή επλντθέο κεηαζέζεηο ζε επλντθφηεξεο ζέζεηο
κέζα ζηε θξαηηθή κεραλή. Απηφ ζηε ζπλέρεηα δπζρεξαίλεη ην ξφιν ηεο επφκελεο
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θπβέξλεζεο λα πξνβεί ζηηο αλαγθαίεο κεηαξξπζκίζεηο πνπ είρε εμαγγείιεη θαζψο δε
κπνξεί λα ζπλεξγαζηεί κε ηελ γξαθεηνθξαηία πνπ είρε δηνξηζηεί κε ηα παξαπάλσ
θξηηήξηα απφ ηε πξνεγνχκελε θπβέξλεζε. Έηζη κπνξνχκε λα πνχκε πσο ππάξρεη
έλαο θαχινο θχθινο θνκκαηηθήο παηξσλίαο ζηελ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε.
Απηή ε αδχλακε θαη αλαπνηειεζκαηηθή δεκφζηα δηνίθεζε απνδίδεηαη απφ ηελ
παλνχ (2001: 3) ζηε ηαξαγκέλε πνιηηηθή δσή, ζηνλ εκθχιην πφιεκν, ζηνλ πνιηηηθφ
απηαξρηζκφ ησλ κεηαπνιεκηθψλ θπβεξλήζεσλ θαη ζην ζχζηεκα παηξσλίαο. Κάπνηεο
απφ ηηο εθθάλζεηο ηεο αδχλακεο ειιεληθήο γξαθεηνθξαηίαο είλαη (Spanou 1999: 3):
ηε ζθαίξα ηεο πνιηηηθήο, φπνπ ε αδπλακία δελ έγθεηηαη κφλν ζηε παξέκβαζε
ησλ πνιηηηθψλ, αιιά θαη ζηε ζπλερή αιιαγή ησλ θαλφλσλ ηεο νξγάλσζεο θαη
ιεηηνπξγίαο ηεο.
Ο ρακειφο βαζκφο ησλ εηδηθψλ θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Οη πνιηηηθέο
παξεκβάζεηο θαη ην ζχζηεκα παηξσλίαο αθήλεη πεξηνξηζκέλν ρψξν γηα ηελ
αλάπηπμε επαγγεικαηηζκνχ θαη αμηνθξαηηθψλ θξηηεξίσλ. Αληί απηνχ, επηθξαηεί
έλαο λνκηθηζκφο θαη κηα ηππνιαηξία, ηα νπνία ζηε πεξίπησζε ηεο Διιάδαο (ζε
αληίζεζε κε ηηο ρψξεο ηνπ Γεξκαληθνχ κνληέινπ) θάζε άιιν παξά ζηελ
ηππνπνίεζε θαη ζηε λνκηθή πξνβιεςηκφηεηα παξαπέκπνπλ.
Η ρακειή λνκηκνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηνπο παξαπάλσ
παξάγνληεο ζπκπιεξψλεηαη ζπρλά απφ ην δεκνθξαηηθφ έιιεηκκα ηεο
γξαθεηνθξαηίαο. Σν ζχζηεκα παηξσλίαο εληζρχζεθε απφ ηνλ απνθιεηζκφ
κεγάινπ αξηζκνχ πνιηηψλ πνπ πξνθάιεζε ν πνιηηηθφο απηαξρηζκφο γηα
πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο.
Όζνλ αθνξά ηψξα ζηνλ εμεπξσπατζκφ ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηελ
εθαξκνγή ησλ κεηαξξπζκίζεσλ έρνπλ γίλεη ιίγα ζεηηθά βήκαηα ηα νπνία έρνπλ
ζεκαληηθφ αληίθηππν. Η Spanou (2008) δηαθξίλεη δχν ζεζκνχο πνπ ζπλέβαιιαλ
θαζνξηζηηθά πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε: ην Αλψηαην Σπκβνύιην Δπηινγήο
Πξνζσπηθνύ (ΑΔΠ) θαη ηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε (ΚΔΠ), ηα νπνία
ζπζηάζεθαλ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000
αληίζηνηρα απφ ηελ ηφηε εθζπγρξνληζηηθή θέληξν-αξηζηεξή θπβέξλεζε θαη εηζάγνπλ
γηα πξψηε θνξά ηηο αξρέο ηνπ NPM. Ωζηφζν αθφκε θαη απηέο αιιά θαη άιιεο
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κεηαξξπζκηζηηθέο

πξνζπάζεηεο

πξνζθξνχνπλ

ζε

κηα

ζεηξά

αλαζηαιηηθψλ

παξαγφλησλ. Πέξαλ ησλ παξαπάλσ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ηξφπν πνπ είλαη δνκεκέλν
ην θξάηνο θαη κε ηε θνπιηνχξα, κπνξνχκε λα πνχκε πψο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζηελ
ειιεληθή πεξίπησζε θαη νη έμη ελδηάκεζνη παξάγνληεο πνπ αλαιχζακε ζην
εηζαγσγηθφ κέξνο. ε απηφ ην ζεκείν ζα αλαθεξζνχλ 2 παξαδείγκαηα, απηφ ηνπ
θχκαηνο ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ ησλ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο
ηνπ 1990 θαη απηφ ηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο, ζηα νπνία θαίλνληαη
ραξαθηεξηζηηθά νη παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ απνηπρία ησλ πξνζπαζεηψλ γηα
κεηαξξπζκίζεηο.
Αλαθνξηθά κε ηε πξνζπάζεηα απνθξαηηθνπνηήζεσλ ηελ πεξίνδν 1990-1993 απφ ηελ
ζπληεξεηηθή θπβέξλεζε, βάζεη ηεο αλάιπζεο ηνπ Pagoulatos (2001), νη ιφγνη πνπ
νδήγεζαλ ζηελ απνηπρία είλαη νη αθφινπζνη: Πξψηνλ, ην ηφηε ζεζκηθφ πιαίζην δελ
άθελε πνιιά πεξηζψξηα γηα κεγάιεο αιιαγέο. Γεχηεξνλ, ε χπαξμε έληνλεο
αληίδξαζεο απφ ηελ ηφηε ζνζηαιηζηηθή αληηπνιίηεπζε, ε νπνία ήηαλ ηφηε ηδενινγηθά
αληίζεηε. Σξίηνλ, νη ηερλνθξάηεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή
Ιδησηηθνπνηήζεσλ – ην ππεχζπλν φξγαλν ησλ απνθξαηηθνπνηήζεσλ – ζηεξνχληαλ ηεο
αλαγθαίαο πξαθηηθήο εκπεηξίαο γηα έλα ηφζν ζεκαληηθφ εγρείξεκα. Σξίηνλ, ε κε
χπαξμε εκπηζηνζχλεο αλάκεζα ζηε θπβέξλεζε θαη ζηε ηφηε γξαθεηνθξαηία, ε νπνία
ήηαλ απξφζπκε λα ζπλεξγαζηεί. Σέηαξηνλ, ε δηάζηαζε απφςεσλ κέζα ζηε
ζπληεξεηηθή θπβέξλεζε, ε νπνία ήηαλ ρσξηζκέλε ζε δχν πφινπο: ησλ ππνζηεξηθηώλ
ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ – ν πξσζππνπξγφο θαη ε εγεηηθή νκάδα ππνπξγψλ θαη ησλ
ζθεπηηθηζηώλ αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο ζπγθαηαιέγνληαλ θάπνηνη ππνπξγνί θαη
βνπιεπηέο. Απηφ νπσζδήπνηε κείσλε ηελ πνιηηηθή βνχιεζε γηα ηε ζπλέρηζε ησλ
ηδησηηθνπνηήζεσλ κέρξη ην ηέινο.
ρεηηθά κε ηε δεχηεξε πεξίπησζε, απηήο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ηνπ πζηήκαηνο
πληάμεσλ, νη θχξηνη ιφγνη ηεο απνηπρίαο ησλ θπβεξλήζεσλ ζχκθσλα κε ηνλ
Featherstone (2005) ζπλδένληαη κε: ηελ έιιεηςε ππεχζπλσλ πνιηηηθψλ νκάδσλ λα
πείζνπλ ηνπο πνιίηεο γηα ηηο κεηαξξπζκίζεηο αιιά θαη ηεο βνχιεζεο απηψλ λα
πξνρσξήζνπλ κέρξη ηε ηειηθή θάζε ηηο κεηαξξπζκίζεηο, ε έιιεηςε παξάδνζεο
ππεχζπλνπ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ γηα ηελ επίηεπμε
ζπλαίλεζεο, αλππαξμία ζεζκψλ θαη κηαο αλαπηπγκέλεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, ε
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χπαξμε άθακπησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ εξγαηηθψλ ελψζεσλ πνπ εμππεξεηνχλ ηα
ζπληερληαθά ζπκθέξνληα ησλ κειψλ ηνπο ρσξίο λα θαηαιακβάλνληαη απφ ηελ
αίζζεζε βειηηζηνπνίεζεο ηνπ ζπιινγηθνχ ζπκθέξνληνο.
3.4 Τν κνληέιν ηωλ ρωξώλ ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξώπεο
Αλ γηα ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ ησλ 15 νη κεηαξξπζκίζεηο ήηαλ κηα δηαδηθαζία δχζθνιε θαη
ρξνλνβφξα, πφζν κάιινλ δχζθνιε είλαη γηα ηηο ρψξεο ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο
ζηηο νπνίεο πξφζθαηα αλαπηχρζεθε ε δεκνθξαηία. ηε πξψηε θάζε ησλ
κεηαξξπζκίζεσλ ακέζσο κεηά ηε πηψζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο ζε απηέο ηηο ρψξεο
επεθξάηεζε κηα αλεπαξθήο αληίιεςε ηεο αλάπηπμεο ηνπ θξάηνπο, δίλνληαο έκθαζε
κφλν ζηελ αλάπηπμε κηαο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο. Σν δήηεκα φκσο είλαη φηη νη αγνξέο
δε ιεηηνπξγνχλ απφ κφλεο ηνπο αλ δελ ππάξρεη έλα θξάηνο πνπ λα ιεηηνπξγεί
εχξπζκα. Έλα άιιν ζεκαληηθφ πξφβιεκα είλαη φηη δελ ππήξραλ δεκφζηνη ππάιιεινη
κε πξνζφληα θαη κε θίλεηξα. Όια ηα πξνεγνχκελα είλαη αιιειέλδεηα κεηαμχ ηνπο, κε
άιια ιφγηα ε θαιή δεκφζηα δηνίθεζε δελ είλαη δπλαηφλ λα κε ζπλνδεχεηαη απφ έλα
άξηηα εθπαηδεπκέλν ζχλνιν δεκνζίσλ ππαιιήισλ, φπσο θαη απφ κηα θαιή αληίιεςε
ηνπ θξάηνπο (Drechsler 2005: 98).
Ο Goetz (2001: 1039) ηαμηλφκεζε ηα εκπφδηα πξνο ηηο κεηαξξπζκίζεηο θαη ηνλ
εμεπξσπατζκφ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ησλ ελ ιφγσ ρσξψλ. Σα εκπφδηα απηά είλαη
βαζηά ξηδσκέλα ζην πξνεγνχκελν θαζεζηψο θαη είλαη ζπλεπψο εμαηξεηηθά αλεθηηθά
απέλαληη ζε ζπλνιηθέο πξνζπάζεηεο κεηαζρεκαηηζκνχ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα
επηβιεζνχλ ζε ρψξεο ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ ρσξίο κεγάιε πξνζπάζεηα. Απηά ηα
εκπφδηα έρνπλ λα θάλνπλ κε: ηελ βαξχηεηα ηεο θνκκνπληζηηθήο θιεξνλνκηάο πνπ
έρεη ππνεθηηκεζεί απφ απηνχο πνπ ζπζρέηηζαλ ηελ πηψζε ηνπ θνκκνπληζκνχ κε κηα
δηαδηθαζία

γεληθήο

απν-ζεζκνζέηεζεο,

ηε

δηαρξνληθή

έιιεηςε

πφξσλ

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ, νξγαλσζηαθψλ ή αλζξσπίλσλ – ε νπνία ζθπξειαηεί

–
ηελ

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, ηελ πξνζήισζε ησλ ππεπζχλσλ γηα
ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ κε δεηήκαηα πην έκκεζα νηθνλνκηθά, πνιηηηθά θαη
θνηλσληθά παξά κε ηελ δεκφζηα δηνίθεζε, ηελ έιιεηςε ζπλέρεηαο ηνπ πνιηηηθνχ
πξνζσπηθνχ έηζη ψζηε λα παξαθνινπζήζεη ηηο αιιαγέο καθξνπξφζεζκα θαη ηέινο θαη
πην ζεκαληηθφ ηηο κε πξνθαλείο ρξνληθέο θαζπζηεξήζεηο κεηαμχ ηεο επίζεκεο
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νξγαλσζηαθήο αιιαγήο θαη ηνπ βαζχηεξνπ ζεζκηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ, πνπ
επεξεάδνπλ ηνπο αλεπίζεκνπο λφκνπο, πξφηππα θαη αμίεο.
Η κεγάιε ψζεζε γηα ηελ έλαξμε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηηο
ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο δφζεθε ζηε δεθαεηία ηνπ 1990, νπφηε
θαη άξρηζε θαη ε εληαμηαθή πνξεία ησλ ρσξψλ απηψλ ζηελ ΔΔ. Η αλάπηπμε ηεο
δηνηθεηηθήο ηνπο ππνδνκήο ζηεξίρζεθε ζηηο αξρέο ηνπ «Δπξσπατθνχ Γηνηθεηηθνχ
Υψξνπ», φπσο απηέο δηαηππψζεθαλ απφ νκάδα ηερλνθξαηψλ ηεο νκάδαο SIGMA
(1998, 1999) γηα ηελ επίηεπμε ελφο βαζκνχ ζχγθιηζεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ. Σν
εγρείξεκα απηφ ππνζηεξίρζεθε απφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ
Σακείνπ (European Social Fund-ESF) θαη απφ ηελ αληαιιαγή εκπεηξίαο θαη ηδεψλ
ζηα πιαίζηα ηνπ Γηθηχνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηεο ΔΔ (European Union Public
Administration Network-EUPAN) (SIGMA 44/Meyer-Sahling 2009: 13).
Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο αξθεηνί κειεηεηέο δηαηχπσζαλ απφςεηο θαη
πξνβιεκαηηζκνχο ζρεηηθά κε ην κνληέιν πάλσ ζην νπνίν ζα ζηεξηδφηαλ απηή ε
κεηάβαζε. Ο ιφγνο είλαη φηη νη ελ ιφγσ ρψξεο παξνπζίαδαλ κεγάιε αζπκθσλία κε ην
NPM, εθφζνλ νη ηειεπηαίεο δε δηέζεηαλ πξνεγνπκέλσο κηα δεκφζηα γξαθεηνθξαηία
πνπ λα ζηεξίδεηαη ζην ήζνο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ζην ζεβαζκφ ηνπ θαλφλα ηνπ
δηθαίνπ. Δπνκέλσο δε ζα ήηαλ νξζφ γηα απηέο ηηο ρψξεο λα απνξξπζκηζηνχλ νη
δεκφζηεο ππεξεζίεο εάλ πξνεγνπκέλσο δελ ππήξρε κηα νκάδα θαλφλσλ πνπ ζα
επέηξεπαλ ζηε θπβέξλεζε λα ιεηηνπξγεί κε ινγνδνζία θαη ρσξίο δηαθζνξά. Η
πξνζπάζεηα γηα ηε δεκηνπξγία ηεο δεκνθξαηίαο ζα κπνξνχζε λα ππνλνκεπζεί κέζσ
ηεο εηζαγσγήο ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο – βαζηθέο
ζπληζηψζεο ηνπ NPM – νη νπνίεο ζπλεπάγνληαη κείσζε δαπαλψλ, θάηη πνπ βέβαηα
ήηαλ αλεπηζχκεην ζηελ ηφηε θνηλή γλψκε.
Οπφηε ε άπνςε πνπ επηθξάηεζε ζηνπο θχθινπο ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε ηνλ εμεπξσπατζκφ
ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ησλ ρσξψλ ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο ήηαλ φρη
ε γεληθή απφξξηςε ηνπ NPM, αιιά ζε κηα πξψηε θάζε νη δεκφζηεο δηνηθήζεηο λα
αθνινπζήζνπλ ην Βεκπεξηαλφ κνληέιν. ε επφκελν θαη ηειηθφ ζηάδην, φηαλ
απνθηήζνπλ κηα πγηή γξαθεηνθξαηία ζα είλαη ζε ζέζε λα αθνινπζήζνπλ
κεηαξξπζκίζεηο ηχπνπ NPM. Δπνκέλσο, δελ είλαη ηπραίν πνπ ηηο πην πνιιέο θνξέο ην
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Γεξκαληθφ θαη ην νπεδηθφ κνληέιν ιεηηνχξγεζαλ σο πεγή έκπλεπζεο γηα απηέο ηηο
ρψξεο θαη φρη ην αγγιν-ζαμνληθφ (Drechsler 2005: 101, SIGMA 44/Meyer-Sahling
2009: 14).
ηελ ίδηα ινγηθή θηλείηαη θαη ε αλάιπζε ηνπ Goetz (2001), ν νπνίνο εμεηάδεη δχν
ελαιιαθηηθά ζελάξηα γηα ην κέιινλ ηνπ εμεπξσπατζκνχ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ησλ
ρσξψλ ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο. χκθσλα κε ην πξψην, ε πνξεία ηνπ
εμεπξσπατζκνχ πξέπεη λα βαζηζηεί ζηε ινγηθή ηεο πηνζέηεζεο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ
ηεο Βφξεην-Γπηηθήο Δπξψπεο, δειαδή πην θνληά ζηε ινγηθή ηνπ NPM. Αληηζέησο, ην
δεχηεξν πξνηείλεη λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα ιαηηληθφ «πξίζκα» γηα ηηο κεηαξξπζκίζεηο,
δειαδή λα κειεηεζεί ε εκπεηξία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εμέιημε ηεο αλάπηπμεο ηεο
δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηηο ρψξεο ηνπ Ννηίνπ Μνληέινπ. ην ηέινο θαηαιήγεη φηη ην
δεχηεξν ζελάξην είλαη πξνηηκφηεξν λα εξκελεχζεη ηε κεηαξξπζκηζηηθή πνξεία απηψλ
ησλ ρσξψλ θαζψο ππάξρεη κεγαιχηεξε νκνηφηεηα κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ ηνπο.
Μεγάιε ζεκαζία δφζεθε απφ φιεο ηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο
ζηελ

πξνζπάζεηα

αθξηβνχο

νξηζκνχ

ηνπ

ηί

απνηειεί

δεκφζηα

δηνίθεζε.

Υξεζηκνπνηήζεθε κηα πεξηνξηζηηθή αληίιεςε ηεο ζεκαζίαο ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο,
θάηη ην νπνίν ζεσξνχηαλ πην ζπκβαηφ κε ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν θαη κε ηελ
ζπλππάξρνπζα νηθνλνκηθή αλαδηάξζξσζε. Η ζεηηθή ζπγθπξία γηα ηελ επηηπρή
έθβαζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ήηαλ φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηα εξγαηηθά
ζπλδηθάηα πνπ ήηαλ ζπλπθαζκέλα κε ην πξνεγνχκελν θαζεζηψο ήηαλ ηδηαίηεξα
απνδπλακσκέλα θαη δε κπνξνχζαλ λα ζηαζνχλ ηξνρνπέδε ζηηο κεηαξξπζκηζηηθέο
πξνζπάζεηεο. Μεηαμχ ησλ θξηηεξίσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη ηα αθφινπζα ηξία:
Σν πξώην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη απφ ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην, έρεη λα θάλεη κε
ην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη δεκφζηεο ππεξεζίεο ζηε δηαθχιαμε ηεο θπξηαξρίαο
ηνπ θξάηνπο ή ζηε επηξξνή πάλσ ζε ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ. Σν δεύηεξν
θαζνξίδεη ηα πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη νη ππνςήθηνη δεκφζηνη ππάιιεινη λα
δηαζέηνπλ πξνθεηκέλνπ λα είλαη επηιέμηκνη βάζεη αληηθεηκεληθνχ ζπζηήκαηνο
πξνζιήςεσλ γηα λα αζθήζνπλ δεκφζηα εμνπζία. Σν ηξίην αλαθέξεηαη ζηε δηάθξηζε
ησλ εμνπζηψλ κεηαμχ πνιηηηθήο θαη δηνηθεηηθήο πνπ ηζρχεη ζηηο δεκνθξαηηθέο
θνηλσλίεο (Cardona 2000: 12). Μπνξεί λα ππνζηεξηρηεί φηη νη παξαπάλσ παξαδνρέο
κάιινλ πην θνληά ζην Γεξκαληθό ή ζην Βόξεην Μνληέιν βξίζθνληαη.
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3.4.1. Μειέηε ησλ επηδόζεσλ ησλ ρσξώλ ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξώπεο ζηελ
πινπνίεζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ
Σφζν ζηε θάζε ηεο εληαμηαθήο πνξείαο φζν θαη κεηά απφ ηελ εηζδνρή ηνπο ζηελ ΔΔ
θάπνηεο ρψξεο ήηαλ πξσηνπφξεο θαη αληίζηνηρα θάπνηεο άιιεο αληηκεηψπηδαλ
πξνβιήκαηα ζηελ πξνζπάζεηα εμεπξσπατζκνχ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζήο ηνπο. Οη
πξσηνπφξεο ρψξεο ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηελ έληαμή ηνπο ζηελ ΔΔ ην 2004 ήηαλ νη
ρψξεο ηεο Βαιηηθήο-Λεηνλία, Ληζνπαλία θαη Δζζνλία, ησλ νπνίσλ ηα ζπζηήκαηα
ζπλέθιηλαλ ζε πςειφ βαζκφ κε απηά ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ ησλ 15. Τπνδεηγκαηηθή
ρψξα είλαη ε Ληζνπαλία, ε νπνία εθάξκνζε θαη εθαξκφδεη κέρξη ζήκεξα έλα γελλαίν
πξφγξακκα κεηαξξπζκίζεσλ, θαιχπηνληαο δεηήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ
απνθέληξσζε ηεο εμνπζίαο, ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ πνιίηε, ηελ
ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη ηε δηνίθεζε αλζξσπίλσλ πφξσλ ζηνπο δεκφζηνπο
νξγαληζκνχο. Αληίζεηα, ε βησζηκφηεηα ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ηεο Δζζνλίαο δε
θξίλεηαη επηηπρήο κέρξη ζήκεξα θαζψο δελ θαηφξζσζε λα ελζσκαηψζεη φιεο ηηο
επηκέξνπο πξνζπάζεηεο ζε έλα εληαίν πιαίζην. Η επηηπρία ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζε
απηέο ηηο ρψξεο κπνξεί λα απνδνζεί ζην κηθξφ ηνπο κεγέζνο πνπ ηηο δίλεη κεγαιχηεξε
δπλαηφηεηα επειημίαο ζηελ πηνζέηεζε λέσλ πνιηηηθψλ.
ηε δεχηεξε θαηεγνξία εληάζζνληαη νη ρψξεο πνπ μεθίλεζαλ έρνληαο ζεκεηψζεη
ζεακαηηθή πξφνδν θαηά ηελ εληαμηαθή ηνπο πνξεία ζηελ ΔΔ αιιά δε κπφξεζαλ λα
θζάζνπλ ζηε ζχγθιηζε κε ηελ ΔΔ ησλ 15 ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Πξφθεηηαη γηα ηελ
Οπγγαξία θαη ηελ ινβελία. Δηδηθά γηα ηελ Οπγγαξία, αμηνζεκείσηεο είλαη νη
πξνζπάζεηεο ηεο εθζπγρξνληζηηθήο ζνζηαιηζηηθήο θπβέξλεζεο ηνπ Gyurcsany λα
εθαξκφζεη απνθαζηζηηθά έλα πξφγξακκα κεηαξξπζκίζεσλ πνπ δηαπλεφηαλ απφ ηηο
αμίεο ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ NPM. Οη ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο ήηαλ: ε βαζηθή
ηξνπνπνίεζε ηνπ Γεκφζην-Τπαιιειηθνχ Γηθαίνπ ην 2007, ε ίδξπζε ηνπ
Κπβεξλεηηθνχ Κέληξνπ γηα ην Πξνζσπηθφ, ε εηζαγσγή κεζφδσλ ακνηβήο θαη
πξνζιήςεσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο.
ηε ηξίηε θαηεγνξία αλήθνπλ νη ππφινηπεο ρψξεο – Πνισλία, Σζερηθή Γεκνθξαηία
θαη ινβαθία – νη νπνίεο δελ είραλ θηάζεη ζηε ζχγθιηζε νχηε θαηά ηελ είζνδν ηνπο
ζηελ ΔΔ αιιά νη δπζθνιίεο παξακέλνπλ κέρξη θαη ζήκεξα. Σε ρεηξφηεξε εηθφλα
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παξνπζηάδεη ε ινβαθία, φπνπ ην πξφβιεκα έρεη λα θάλεη κε ηηο πνιηηηθέο δηακάρεο
κεηαμχ ησλ δηαδνρηθψλ θπβεξλήζεσλ αιιά θαη κε ηε δηάζηαζε απφςεσλ πνπ
εκθαλίδνληαη ζην εζσηεξηθφ ησλ θπβεξλήζεσλ ζηελ πξνζπάζεηα εθαξκνγήο ησλ
κεηαξξπζκίζεσλ1. ηελ Σζερηθή Γεκνθξαηία θαη ζηε Πνισλία ην πξφβιεκα
εληνπίδεηαη ζηελ έιιεηςε ηεο ηερλνθξαηηθήο ηθαλφηεηαο λα δηακνξθσζεί έλα
καθξνρξφλην θαη ζπλνιηθφ πιάλν κεηαξξπζκίζεσλ παξά ηε ζεηηθή δηάζεζε ησλ
θπβεξλήζεσλ γηα κεηαξξπζκίζεηο (SIGMA 44/Meyer-Sahling 2009).

Πίνακασ 1: Συμφωνία με τισ ευρωπαϊκζσ αρχζσ τησ Διοίκηςησ: Σφγκριςη μεταξφ χωρών τησ
Ν. Α. Ευρώπησ.
Πηγή: SIGMA 44, 2009: 71

Σέινο φζνλ αθνξά ζην επίπεδν δηαθάλεηαο, παξαηεξείηαη ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο
ζέζεο ηνπο. πγθεθξηκέλα βάζεη ηεο θαηάηαμεο ηνπ 2010, ε ινβελία θαη ε Δζζνλία
βξίζθνληαη ακέζσο κεηά ηε Γαιιία θαη πάλσ απφ ηελ Ιζπαλία θαη Πνξηνγαιία, ελψ
νη ππφινηπεο ρψξεο, κε εμαίξεζε ηε ινβαθία θαη ηε Λεηνλία θαηαιακβάλνπλ
ζρεηηθά πςειέο ζέζεηο.
4. πδήηεζε
ε απηφ ην κέξνο ζα γίλεη κηα απνηίκεζε ηεο πνξείαο ηνπ εμεπξσπατζκνχ θαη ησλ
κεηαξξπζκίζεσλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ησλ ππφ εμέηαζε νκάδσλ ρσξψλ ηεο ΔΔ.

1

Η πεξίπησζε ηεο θπβέξλεζεο ηνπ Fico γηα ηε ηξνπνπνίεζε ηνπ Γεκφζην-Τπαιιειηθνχ Γηθαίνπ ην
2007.
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Πξνηνχ φκσο αλαιχζνπκε ηα απνηειέζκαηα ζα γίλεη αλαθνξά ζηελ επηξξνή πνπ
αζθήζεθε

απφ

ηνπο

ελδηάκεζνπο

παξάγνληεο

ζε

απηή

ηελ

δηαδηθαζία,

παξνπζηάδνληαο ηελ εκπεηξηθή αλάιπζε ηνπ Marco Giuliani (2003). ηφρνο ηεο ελ
ιφγσ κειέηεο ήηαλ λα αλαδείμεη πψο νη εγρψξηεο ζεζκηθέο αξρηηεθηνληθέο ησλ
θξαηψλ-κειψλ ηεο ΔΔ επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν πνπ απηέο αληηδξνχλ ζηηο πξνθιήζεηο
ηεο Δπξσπατθήο Γηαθπβέξλεζεο ή κε άιια ιφγηα πψο επεξεάδνπλ ην επίπεδν ηεο
εζληθήο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ζηε δηαδηθαζία ηνπ εμεπξσπατζκνχ. Υξεζηκνπνηείηαη ε
πνζνηηθή κέζνδνο αλάιπζεο γηα ηελ έιεγρν δηαθνξεηηθψλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ.
Η ηξάπεδα δεδνκέλσλ απνηειείηαη απφ ζεζκηθά δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ηηο
ρψξεο ηεο ΔΔ ησλ 15 γηα ηελ ρξνλνινγηθή πεξίνδν 1986-2000.
Η βαζηθή ζρέζε πνπ κειεηάηαη έρεη σο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηελ εζληθή
πξνζαξκνγή, ε νπνία πξνθχπηεη απφ κέηξα φπσο: ην επίπεδν ηεο άκεζεο κεηαθνξάο
ησλ νδεγηψλ θαη ε εζληθή πνζφζησζε ησλ επηζηνιψλ, ησλ επίζεκσλ εηδνπνηήζεσλ
θαη ησλ αλαθνξψλ ζην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην. Ωο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο
ρξεζηκνπνηνχληαη ν αξηζκφο θαη ε δχλακε ησλ αξλεζίθπξσλ παηθηψλ (veto-players)
θαη ν βαζκφο ηεο νκνθσλίαο ηεο δεκνθξαηίαο (degree of consensual democracy).
Απηή ε πνζνηηθή κέζνδνο απνηειεί κηα πξφθιεζε, θαζψο έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηε
γλσζηή ζέζε ηνπ Johan P.Olsen (φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Featherstone 2003: 4) φηη «ε
ζπδήηεζε πεξί ηνπ εμεπξσπατζκνχ βξίζθεηαη καθξηά απφ ηελ γιψζζα ησλ
εμαξηεκέλσλ θαη αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ θαη ηε ινγηθή ηεο παιηλδξφκεζεο».
Σν γξάθεκα 1 δίλεη κηα πεξηγξαθηθή εηθφλα ηεο ηάζεο ηνπ δείθηε πξνζαξκνγήο – ηεο
εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο – γηα θάζε θξάηνο κέινο. Παξαηεξψληαο ην γξάθεκα
βιέπνπκε φηη επαιεζεχεηαη ε ζέζε ηεο αλάιπζεο καο παξαπάλσ φηη νη αγγινζαμνληθέο θαη ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο είλαη πην εππξνζάξκνζηεο ζηελ πηνζέηεζε ησλ
αιιαγψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ εμεπξσπατζκφ. Αληίζηνηρα, νη ππφινηπεο ρψξεο
θαη θπξίσο νη ρψξεο ηνπ Ννηίνπ Μνληέινπ εκθαλίδνπλ ρεηξφηεξεο επηδφζεηο, αθνχ
βξίζθνληαη θάησ απφ ηνλ άμνλα ηνπ 0. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε Ιζπαλία θαη ε
Πνξηνγαιία εκθαλίδνπλ αλνδηθή ηάζε ζε θάπνηεο ρξνληθέο πεξηφδνπο, θάηη πνπ
κπνξεί λα απνδνζεί ζχκθσλα κε ηελ αλάιπζε καο ζηε πξνζπάζεηα ησλ θπβεξλήζεσλ
ηνπο ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ξηδνζπαζηηθέο κεηαξξπζκίζεηο. Αληίζεηα, ε Διιάδα
παξνπζηάδεη κηα θαθή εηθφλα γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ. Ωζηφζν,
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πξέπεη λα απνζαθεληζηεί φηη απηή ε αλάιπζε δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζην πεδίν ηεο
δεκφζηαο δηνίθεζεο αιιά είλαη επξχηεξε θαη θαιχπηεη ηε δεκφζηα πνιηηηθή.

Γράφημα 1: Εθνική Προςαρμογή ςτα δεδομζνα τησ ΕΕ (1986-2000)

O Giuliani αλαηξέρνληαο ζηε βηβιηνγξαθία ζέηεη πξνο δηεξεχλεζε ηηο δχν αθφινπζεο
εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο:
H1: Τα θξάηε-κέιε πνπ ραξαθηεξίδνληαη από κηθξό αξηζκό παηθηώλ αξλεζηθπξίαο
(veto-players, VPS) κπνξνύλ άκεζα λα πξνζαξκνζηνύλ ζηηο ηππηθέο θαη άηππεο
ππνρξεώζεηο ηνπ εμεπξσπατζκνύ.
Η2: Οη δεκνθξαηίεο πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ νκνθσλία απνδίδνπλ θαιύηεξα από απηέο
πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ πιεηνςεθία.
Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 2. ηνλ πίλαθα απηφ
παξνπζηάδεηαη ε ζπζρέηηζε ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο, ζηε πξνθεηκέλε πεξίπησζε
ε εζληθή πξνζαξκνγή (ε νπνία απνηειείηαη απφ ηηο ηέζζεξηο επηκέξνπο κεηαβιεηέο)
κε ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο, δειαδή νη αξλεζίθπξνη παίθηεο θαη ε ζχλζεζε ηεο
θπβέξλεζεο, ε νπνία επηκεξίδεηαη ζε δχν κεηαβιεηέο: απηή ηεο ζχλζεζεο ησλ
πνιηηηθψλ θνκκάησλ θαη ηνπ νκνζπνλδηαθήο ή εληαίαο θπβέξλεζεο2. Σα
2

Όζν πην κεγάιε είλαη ε αμία θαη ησλ 2 γηα κηα ρψξα, ηφζν πην θνληά βξίζθεηαη ζην πξνθίι ηεο
θπβέξλεζεο νκνθσλίαο – απφ ηελ αλάιπζε θάλεθε φηη ιίγεο ρψξεο εκθαλίδνπλ απηά ηα
ραξαθηεξηζηηθά
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απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ε επίδξαζε ησλ αξλεζίθπξσλ παηθηψλ ζηελ εζληθή
πξνζαξκνγή είλαη πςειφηεξε θαζψο είλαη πεξηζζφηεξν ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή απφ
απηήλ ηεο ζχλζεζεο ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ, ελψ θαίλεηαη φηη ε επίδξαζε ηνπ
ηχπνπ ηεο θπβέξλεζεο δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Όζνλ αθνξά ζηηο ππνζέζεηο,
γίλεηαη δεθηή κφλν ε Η1, θαζψο ε εζληθή πξνζαξκνγή επεξεάδεηαη πην πνιχ απφ ηηο
πιεηνςεθηθέο θπβεξλήζεηο.
Γηαπηζηψλνπκε φηη ηα απνηειέζκαηα βξίζθνληαη ζε ζπκθσλία κε ηελ αλάιπζε καο.
Όπσο θαίλεηαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ρσξψλ πνπ ππάξρνπλ άθακπηνη θαη
δπλαηνί αξλεζίθπξνη παίθηεο, ππάξρεη δπζθνιία πξνο ηελ επίηεπμε ησλ
κεηαξξπζκίζεσλ θαη ηνπ εμεπξσπατζκνχ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Ο πςειφο βαζκφο
ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ησλ αξλεζίθπξσλ παηθηψλ σο πξνο ηελ επίδξαζε πνπ
αζθεί πξνο ηελ εζληθή πξνζαξκνγή ζηα πξφηππα ηεο ΔΔ, καξηπξά φηη είλαη πνιχ
ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ έθβαζε ησλ αιιαγψλ. To ίδην ηζρχεη θαη ζηελ
πεξίπησζε ησλ πιεηνςεθηθψλ θπβεξλήζεσλ πνπ παξνπζηάδνπλ πην ζεακαηηθά
απνηειέζκαηα γηα ηελ πξνψζεζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ απ‟ φηη νη αληίζηνηρεο πνπ
ζηεξίδνληαη ζηελ νκνθσλία.

Πίνακασ 2: Θεςμικζσ μεταβλητζσ και εθνική προςαρμογή (ςυντελεςτζσ ςυςχζτιςησ Pearson)

Σν ζρήκα 3 ηεο αλάιπζεο ηνπ Giuliani καο δίλεη κηα εηθφλα ηεο αξλεηηθήο ζρέζεο
πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηεο πξνζαξκνγήο θαη ηεο δχλακεο ησλ αξλεζίθπξσλ παηθηψλ.
Αλ παξαηεξήζνπκε ηηο επηδφζεηο ηνπ θάζε θξάηνπο-κέινπο, ζα δνχκε φηη βξίζθεηαη
θαη πάιη ζε ζπκθσλία κε ηελ αλάιπζε καο. Οη ρψξεο ηνπ λνηίνπ θαη ηνπ γεξκαληθνχ
κνληέινπ, νη νπνίεο δηαζέηνπλ δπλαηνχο αξλεζίθπξνπο παίθηεο παξνπζηάδνπλ πην
θαθή εηθφλα σο πξνο ηελ εζληθή πξνζαξκνγή ηνπο. Δλψ ηζρχεη ην αληίζεην γηα ηηο
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ρψξεο ηνπ αγγιν-ζαμνληθνχ θαη ηνπ βνξείνπ κνληέινπ, νη νπνίεο δηαζέηνπλ πην
αλίζρπξνπο ή ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο πην ππεχζπλνπο αξλεζίθπξνπο παίθηεο.

Σχήμα 3: Αρνηςίκυροι παίκτεσ και προςαρμογή ςτην ΕΕ (1986-2000)

Ωζηφζν, ππάξρνπλ θάπνηνη πεξηνξηζκνί πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ζηε κεηαθνξά
ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ηνπ Giuliani ζηελ παξνχζα αλάιπζε: Πξψηνλ, ε
κειέηε αθνξά ηελ πεξίνδν 1986-2000, θαηά ζπλέπεηα δελ θαιχπηεη ηελ αλαηνιηθή
δηεχξπλζε ηεο ΔΔ αθήλνληαο εθηφο αλάιπζεο ηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη
Αλαηνιηθήο Δπξψπεο. Γεχηεξνλ, ε ρξήζε κφλν θάπνησλ παξαγφλησλ/κεηαβιεηψλ,
ρσξίο λα γίλεηαη αλαθνξά ζε ζεκαληηθνχο παξάγνληεο φπσο ε θνπιηνχξα. Σξίηνλ, ε
κειέηε απηή είλαη γεληθή γηα ηε δεκφζηα πνιηηηθή θαη δε πεξηνξίδεηαη ζηε δεκφζηα
δηνίθεζε πνπ απνηειεί κηα απφ ηηο εθθάλζεηο ηεο. Σέηαξηνλ, ε έιιεηςε ζρεηηθψλ
κειεηψλ ζηε βηβιηνγξαθία ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο.
Σέινο, ζα επαλέιζνπκε ζηελ “Goodness of Fit” πξνζέγγηζε θαη ζα πξνζπαζήζνπκε
λα θαηαηάμνπκε ηε θάζε νκάδα ρσξψλ ζε έλα απφ ηα ηξία είδε ηεο εγρψξηαο δνκηθήο
αιιαγήο (απνξξφθεζε, πξνζαξκνγή θαη κεηαζρεκαηηζκφο) φζνλ αθνξά ζηελ
πξνψζεζε

θαη

έθβαζε

ησλ

κεηαξξπζκίζεσλ
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κεηαζρεκαηηζκόο κπνξνχκε λα πνχκε πσο επηηεχρζεθε κφλν ζηηο ρψξεο ηνπ αγγινζαμνληθνχ θαη βνξείνπ κνληέινπ, θαζψο άιιαμαλ ξηδηθά ηα ζπζηήκαηα δεκφζηαο
δηνίθεζεο ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηνπ ΝPM θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Γηνηθεηηθνχ
Υψξνπ. Πξνζαξκνγή παξαηεξείηαη ζηε πεξίπησζε θπξίσο ησλ ρσξψλ ηνπ
γεξκαληθνχ κνληέινπ, φπνπ αζθαιψο έγηλαλ ζεηηθά βήκαηα ηηο ηειεπηαίεο δχν
δεθαεηίεο, ρσξίο φκσο λα ππάξμεη θαη πιήξεο αθνκνίσζε θαζψο είλαη γλσζηή ε
δηαηήξεζε ηεο λνκηθίζηηθεο παξάδνζεο. Όζνλ αθνξά ζηηο ρψξεο ηνπ λνηίνπ
κνληέινπ ππνζηεξίδνπκε φηη δε κπνξνχκε λα ηηο θαηαηάμνπκε φιεο ζηε θαηεγνξία
ηεο πξνζαξκνγήο, θαζψο ππάξρνπλ ρψξεο δχν ηαρπηήησλ σο πξνο ηελ πξνψζεζε ησλ
κεηαξξπζκίζεσλ, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηελ αλάιπζε ηνπ

Ongaro (2008).

Αλαθνξηθά, ε Γαιιία, ε Ιζπαλία, ε Πνξηνγαιία, αιιά θαη ην Βέιγην παξνπζίαζαλ
ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ κεηαξξχζκηζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ηνπο παξά ηε
δηαηήξεζε ηεο λαπνιεφληεηαο παξάδνζεο, νπφηε θαη κπνξνχκε λα ηηο θαηαηάμνπκε
ζηε θαηεγνξία πξνζαξκνγή. Δλψ αληίζεηα, ε Ιηαιία θαη θπξίσο ε Διιάδα δελ
επέδεημαλ ην ίδην ζζέλνο γηα ηε πξνψζεζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ή ε έθβαζε ησλ
κεηαξξπζκίζεσλ δελ ήηαλ ηφζν ζεηηθή. Απηέο νη ρψξεο ζα κπνξνχζαλ λα
ηνπνζεηεζνχλ ζηελ θαηεγνξία ηεο απνξξόθεζεο. ρεηηθά κε ηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο
θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, θαίλεηαη θαηαξρήλ δχζθνιν λα ππαρζνχλ ζε κηα απφ απηέο
ηηο θαηεγνξίεο, θαζψο ν νξίδνληαο αλάιπζεο ηεο δηαδξνκήο ηνπο είλαη ηδηαίηεξα
ζχληνκνο, θαζψο πέξαζαλ ιίγα ρξφληα απφ ηελ είζνδν ηνπο ζηνπο θφιπνπο ηεο ΔΔ.
Απηφ φκσο αληηζηαζκίδεηαη αλ ιεθζεί ππφςε φηη ήηαλ ππνρξεσκέλεο λα πινπνηήζνπλ
ηηο κεηαξξπζκίζεηο ζηα ζπζηήκαηα δεκφζηαο δηνίθεζεο σο κηα απφ ηηο πξνυπνζέζεηο
γηα ηελ εηζδνρή ηνπο ζηελ ΔΔ (SIGMA 44/Meyer-Sahling 2009: 9). Σν ηειεπηαίν
βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία κε ην επηρείξεκα ησλ Knill θαη Lehmkuhl (1999) ζρεηηθά κε
ην ηη απνηειεί ηδαληθή πεξίπησζε γηα ηηο εγρψξηεο δνκηθέο αιιαγέο. Η απάληεζε πνπ
δίλνπλ είλαη φηη ε θαηάιιειε πεξηνρή βξίζθεηαη κεηαμχ ηεο πςειήο θαη ρακειήο
πίεζεο γηα πξνζαξκνγή. ε απηή ηε πεξίπησζε, ε κεγάιε αζπκθσλία πνπ
παξνπζηάδνπλ νη ζεζκνί ησλ ρσξψλ ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο
κεηξηάδεηαη απφ ηελ αηξεζηκφηεηα πνπ επηβιήζεθε απφ ηελ ΔΔ φζνλ αθνξά ζηελ
έληαμή ηνπο. Οπφηε απηφο είλαη ίζσο ν ιφγνο πνπ απηέο νη ρψξεο θαηάθεξαλ λα
πξνσζήζνπλ ηηο κεηαξξπζκίζεηο ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Αλ πξνζπαζνχζακε
λα ηηο θαηαηάμνπκε ζε κηα θαηεγνξία, απηή κάιινλ είλαη ηεο απνξξόθεζεο, εθφζνλ
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ζε απηέο ηηο ρψξεο επηθξαηνχζαλ ζνζηαιηζηηθά θαζεζηψηα γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηελ
επηηπρία ησλ κεηαξξπζκίζεσλ δχζθνιν, ηνπιάρηζηνλ ζε αξρηθή θάζε. ηηο ρψξεο
φκσο ηεο Βαιηηθήο παξαηεξήζεθαλ ζεακαηηθά απνηειέζκαηα θαη κπνξεί λα γίλεη
ιφγνο γηα πξνζαξκνγή. Όια απηά απεηθνλίδνληαη κε ηξφπν πεξηιεπηηθφ ζηνλ
παξαθάησ πίλαθα.
Μνληέιν θξαηώλ κειώλ

Απνηέιεζκα ηεο εγρώξηαο δνκηθήο
αιιαγήο

Αγγιν-ζαμνληθφ

Μεηαζρεκαηηζκφο

Βφξεην

Μεηαζρεκαηηζκφο

Γεξκαληθφ

Πξνζαξκνγή

Νφηην (εθηφο Διιάδαο, Ιηαιίαο)

Πξνζαξκνγή

Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο (εθηφο Απνξξφθεζε
ησλ ρσξψλ Βαιηηθήο)
Ιηαιία θαη Διιάδα

Απνξξφθεζε

Υψξεο Βαιηηθήο

Πξνζαξκνγή

Πίνακασ 3: Ταξινόμηςη των μοντζλων των κρατών μελών τησ ΕΕ ανάλογα με το αποτζλεςμα των
μεταρρυθμίςεων βάςει τησ προςζγγιςησ του εξευρωπαϊςμοφ “Goodness of Fit”.
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πκπεξάζκαηα
Απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε ηφζν ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ, φζν θαη ηεο ζπγθξηηηθήο
αλάιπζεο ηνπ εμεπξσπατζκνχ θαη ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο
πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη δελ είλαη εθηθηή ε δεκηνπξγία ελφο θνηλνχ δηνηθεηηθνχ
κνληέινπ. Απηφ άιισζηε είλαη ζχκθσλν κε ην λέν θαη ηξέρνλ πιαίζην ηνπ
εμεπξσπατζκνχ πνπ δε ηάζζεηαη ππέξ ηεο ελαξκφληζεο αιιά ηεο ζχγθιηζεο σο πξνο
ηα απνηειέζκαηα ησλ δηαθνξεηηθψλ επξσπατθψλ κνληέισλ.
Σν κνληέιν ηεο Νέαο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (NPM) θαίλεηαη γηα φινπο ηνπο ιφγνπο
πνπ αλαιχζεθαλ παξαπάλσ φηη δε κπφξεζε λα απνηειέζεη έλα θνηλφ πξφηππν πάλσ
ζην νπνίν ζα δνκεζεί ε δεκφζηα δηνίθεζε ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ, ηδηαίηεξα ησλ ρσξψλ
ηνπ Ννηίνπ κνληέινπ θαη ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, παξά ηελ φπνηα
ζεκαληηθή επηξξνή άζθεζε. Μεγάιν κέξνο ζεσξεηηθψλ κε πξψηνπο ηνπο Pollitt θαη
Bouckaert (2004) πξνηείλνπλ ην Νέν-Βεκπεξηαλφ κνληέιν σο ηελ απάληεζε ησλ δχν
πξνεγνχκελσλ κνληέισλ ζην NPM, θαηαξξίπηνληαο ηε ινγηθή «έλα κνληέιν κπνξεί
λα εθαξκνζηεί παληνχ» (“one size fits all”). Κχξηνο ζθνπφο απηνχ ηνπ κνληέινπ
είλαη λα κεηξηάζεη σο έλα βαζκφ ηελ εηζαγσγή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα
ζηνλ δεκφζην, θάηη πνπ εθαξκφδεηαη ζηηο Άγγιν-αμνληθέο ρψξεο παγθνζκίσο, αιιά
θαη

ε

επηιεθηηθή

εθαξκνγή

κεηαξξπζκίζεσλ

πνπ

πξνέξρνληαη

απφ

ηελ

«εξγαιεηνζήθε» ηνπ ΝPM (Pollitt θ.ά. 2007: 3).
Σν Νεν-Βεκπεξηαλφ κνληέιν είλαη κηα κίμε ζεηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Βεκπεξηαλνχ
κνληέινπ θαη ησλ ζεηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ NPM αληίζηνηρα. Σα ζηνηρεία πνπ
απνηεινχλ ην Βεκπεξηαλφ (-Weberian) θνκκάηη είλαη: ν ξφινο ηνπ θξάηνπο σο
παξάγνληαο δηεπθφιπλζεο ζηα λέα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε
παγθνζκηνπνίεζε, ηηο δεκνγξαθηθέο ηάζεηο θαη ηηο ηερλνινγηθέο αιιαγέο, ν ξφινο ηεο
αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο γηα ηε λνκηκνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θξαηηθήο
κεραλήο, ν ξφινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ θαη ηέινο ε ηδέα ηνπ δηαθξηηηθνχ
θνηλσληθνχ ππνβάζξνπ, ηεο θνπιηνχξαο θαη ησλ ζπλζεθψλ ησλ δεκνζίσλ
ππεξεζηψλ. Σα ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ ην ΝPM (Neo-): ε αιιαγή απφ ηνλ εζσηεξηθφ
πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηνλ εμσηεξηθφ γηα ηε θαιχηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ
πνιηηψλ, ε έκθαζε ζηελ επίηεπμε ησλ απνηειεζκάησλ παξά ζηελ παξαθνινχζεζε
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ηεο δηαδηθαζίαο θαη ε αχμεζε ηνπ επαγγεικαηηζκνχ ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο πνπ ζα
ιεηηνπξγνχλ θάησ απφ έλα αμηνθξαηηθφ ζχζηεκα επηινγήο πξνζσπηθνχ (Ongaro
2008: 113).
Ο Drechsler (2005: 102) αλ θαη ηάζζεηαη ππέξ ηνπ Νεν-Βεκπεξηαλνχ κνληέινπ
επηζεκαίλεη φηη ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε κίμε ησλ ζηνηρείσλ κεηαμχ ησλ
δηαθνξεηηθψλ κνληέισλ. Ο ιφγνο είλαη φηη ε αλάκεημε ζηνηρείσλ κεηαμχ εηεξφθιεησλ
κνληέισλ κπνξεί λα κεηψζεη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θνηλνχ
κνληέινπ. Γηα απηφ πξνηείλεη ηε δηαηήξεζε ηνπ Βεκπεξηαλνχ κνληέινπ γηα ηηο ρψξεο
ηνπ Νφηηνπ κνληέινπ θαη ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, αληιψληαο κφλν
ηα ζεηηθά ζηνηρεία πνπ πξνζθέξεη ην NPM.
Απφ ηελ παξνχζα αλάιπζε κπνξνχκε λα θξαηήζνπκε θαη άιια καζήκαηα πνιηηηθήο.
Πξψηνλ, νη αξλεζίθπξνη παίθηεο θαη ε νξγαλσζηαθή θαη πνιηηηθή θνπιηνχξα, φπσο
θαίλεηαη απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο επεξεάδνπλ πην πνιχ απφ ηνπο
άιινπο ελδηάκεζνπο παξάγνληεο ηελ πνξεία θαη ηελ έθβαζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ηεο
δεκφζηαο δηνίθεζεο. Αλαθνξηθά κε ηελ νξγαλσζηαθή θαη πνιηηηθή θνπιηνχξα, νη
κεηαξξπζκίζεηο πνπ απαηηνχληαη δελ είλαη κηα εχθνιε ππφζεζε θαη απαηηείηαη ρξφλνο
ψζηε λα θακθζνχλ φιεο νη αζπκθσλίεο θαη λα δεκηνπξγεζνχλ θαηλνηφκνη ζεζκνί. Οη
κεηαξξπζκίζεηο απαηηνχλ ηζρπξέο πνιηηηθέο εγεζίεο πνπ είλαη ζε ζέζε ζηα πιαίζηα
ηνπ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ λα πείζνπλ φινπο ηνπο αξλεζίθπξνπο παίθηεο (veto-players)
λα κεηαβάιινπλ ηε αξρηθή ηνπο ζηάζε, παξνπζηάδνληαο έλα αμηφπηζην θαη βηψζηκν
ζρέδην

κεηαξξπζκίζεσλ

θαη

ζπλέπεηα

ζηελ

εθαξκνγή

ηνπ

θπβεξλεηηθνχ

πξνγξάκκαηνο.
Γεχηεξνλ, ε ζπκβνιή ηνπ εμεπξσπατζκνχ απνδείρζεθε θαζνξηζηηθή ζηελ πξνψζεζε
ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ηδηαίηεξα γηα ηα λέα θξάηε-κέιε κέζσ
ηεο αηξεζηκφηεηαο πνπ ηνπο επηβιήζεθε. Δίλαη άμηα πξνζνρήο ε πξφνδνο πνπ
ζεκεηψζεθε απφ απηέο ηηο ρψξεο κέζα ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, δεδνκέλεο ηεο
ζνβηεηηθήο-ζνζηαιηζηηθήο επηξξνήο ηνπ πξφζθαηνπ παξειζφληνο. ‟ απηήλ ηελ
δηαδηθαζία ζεκαληηθφο ήηαλ θαη ν ξφινο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ηεο νπνίαο ν
ξφινο εληζρχεηαη ζηαδηαθά κε ηελ απμαλφκελε επηθξάηεζε ηνπ λέν-ιεηηνπξγηζκνχ
(neo-functionalism) ζηε ιεηηνπξγία ηεο ΔΔ. Απηή ε ηάζε δεκηνπξγεί ζεηηθέο
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πξνζδνθίεο γηα ηελ πεξαηηέξσ πξνψζεζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηα θξάηε-κέιε πνπ
παξνπζηάδνπλ πζηέξεζε ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν φξν ηεο ΔΔ.
Σέινο, ην πξφβιεκα δε βξίζθεηαη ηφζν ζε ζπγθεθξηκέλα κνληέια, ιακβάλνληαο σο
παξάδεηγκα ηε ζθνδξή θξηηηθή πνπ δέρεηαη ην Βεκπεξηαλφ κνληέιν, αιιά ζηε
ζηξεβιή ιεηηνπξγία απηψλ απφ ηηο θπβεξλήζεηο. Απηφ επηβεβαηψλεηαη ζηελ
πεξίπησζε ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηελ νπνία πνηέ δε δεκηνπξγήζεθε κηα
νξζνινγηθά νξγαλσκέλε γξαθεηνθξαηία. Δπνκέλσο επαιεζεχεηαη ε άπνςε ηνπ
Drechsler.
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Πίλαθαο 1: Καηάηαμε ησλ ρσξώλ όζνλ αθνξά ζην επίπεδν δηαθάλεηαο
Πεγή: Corruption Perception Index 2010, Transparency International
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