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Šveicarijos viešasis administravimas yra vie-
nas iš veiksmingiausiø pasaulyje. Stebina Ðveica-
rijos viešojo administravimo darbuotojø kompe-
tencija, paslaugumas, kultûringumas, darbo efek-
tyvumas. Neretai patys ðveicarai pripaþásta, kad
jø ðalies vieðasis administravimas yra paþanges-
nis nei kaimyniø Vokietijos ar Austrijos, jau ne-
kalbant apie Pietø Europos ðaliø administravi-
mà. Viena iš tokios paþangos prieþasèiø yra vo-
kiðkosios Ðveicarijos dalies orientavimasis á nau-
jàjà vieðàjà vadybà. Prancûziðkojoje ir itališkojo-
je Šveicarijos dalyse naujosios vieðosios vadybos
praktiðkai nëra arba ja remiamasi labai maþai.
Daþnai neoficialioje aplinkoje Šveicarijoje yra
teigiama, kad dvigubai didesni ekonominio au-
gimo tempai vokiškojoje dalyje, palyginus su
prancûziðkàja, yra paskatinti bûtent naujosios vie-
ðosios vadybos ágyvendinimo skirtumø. Tiesa, pas-
taraisiais metais Šveicarijoje vis daþniau kalba-
ma, kad naujosios vieðosios vadybos reikðmë yra
sumaþëjusi, taèiau ne taip labai, kaip teigia kai
kurie naujosios viešosios vadybos kritikai (pvz.,
Ch. Maederis [1, 2]). Vis dëlto vis daþniau siûlo-
ma naujosios viešosios vadybos terminà keisti á
viešosios vadybos (public management) terminà,
kuris labiau atitiktø administravimo praktikà bei
realià padëtá ir nepasiþymëtø tokia stipria ideo-
logine konotacija, kokia pasiþymi naujosios
viešosios vadybos terminas.

Autoriaus nuomone, naujosios viešosios va-
dybos termino vartojimas yra tikslesnis uþ vieðo-
sios vadybos dël iš dalies skirtingo turinio ir tiks-

lø siekiant vieðojo administravimo efektyvumo.
Naujoji vieðoji vadyba Ðveicarijoje, kaip ir kitose
ðalyse, apibrëþiama kaip privataus verslo meto-
dø taikymas vieðojo administravimo sektoriuje
siekiant didesnio ekonomiðkumo, efektyvumo ir
veiksmingumo, maþesnës biurokratizacijos (blo-
gàja prasme) ir kryptingesnës orientacijos á vie-
ðøjø paslaugø klientus. Naujoji viešoji vadyba tarsi
suabsoliutina penktàjà vieðojo administravimo –
paslaugø teikimo – funkcijà, jeigu kitomis ketu-
riomis funkcijomis laikysime paskirstymà, perskirs-
tymà, reguliavimà ir institucijø kûrimà. Ávairiose
šalyse naujosios viešosios vadybos ágyvendinimo
prioritetai gali šiek tiek skirtis.

Šveicarijoje viešojo administravimo reformos
su naujosios viešosios vadybos pavadinimu vyko
visà XX amþiaus paskutiná deðimtmetá siekiant
debiurokratizuoti viešàjà tarnybà ir padidinti jos
efektyvumà. Viešosios vadybos reformos vyko vie-
tiniu (bendruomenës), regioniniu (kantonø) ir
federaliniu lygiu. Pagrindinës naujosios vieðosios
vadybos prieþastys buvo finansinës savivaldybiø
ir kantonø problemos, efektyvumo padidinimas
ir vieðøjø paslaugø iðplëtimas.

Kas buvo bûdinga naujajai viešajai vadybai
Ðveicarijoje? Tai: 1) strateginë perspektyva, 2)
orientavimasis á rezultatus (naudojant efektyvià
kontrolës sistemà), 3) efektyvumo ir veiksmingu-
mo didëjimas. Ypaè svarbus Ðveicarijos administ-
ravimo bruoþas tapo orientavimasis á klientus, kai
yra ávertinama ir apskaièiuojama atlikto darbo
kokybë ir kiekybë. Ðveicarija yra ta ðalis, kuri yra
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pateikusi ne vienà naujosios viešosios vadybos
matavimø sistemà ir ávairius vertinimo rodiklius.
Ðiuo poþiûriu ypaè iðsiskiria Berno universiteto
viešosios vadybos Kompetencijos centras (A. Ritz
ir kt.) ir St. Galleno universitetas (K. Schedler,
I. Proeller ir kt.).

Bendràja prasme apibrëþti naujàjà viešàjà va-
dybà tinka dviejø rûðiø schemos. Pirmoji yra pla-
èiau þinoma kaip jungianti tris E dimensijas: eko-
nomiškumà (economy), efektyvumà (efficiency) ir
veiksmingumà (effectiveness). Antroji schema yra
modifikuota papildant jà teisinëmis dimensijo-
mis. Tai – dviejø E (efficiency, effectiveness) ir dvie-
jø L (legitimacy, legality) schema. Galima pasiû-
lyti ir treèià schemà, kuri, tiesa, labiau bûdinga
besivystanèioms ðalims – keturiø E koncepcija
(ekonomiškumas, efektyvumas, veiksmingumas ir
socialinis teisingumas – „equity“). Bet kokiu at-
veju svarbiausias naujosios viešosios vadybos tiks-
las yra viešojo administravimo efektyvinimas sie-
kiant didesnio „klientø“ pasitenkinimo vieðøjø
paslaugø kokybe, kiekybe ir ávairove. Naujoji vie-
ðoji vadyba yra prieðingybë tradicinei sustabarë-
jusiai, daug iðtekliø reikalaujanèiai, bet neefek-
tyviai ir labai išsiplëtusiai biurokratijai. Stipri mo-
tyvacija diegti naujàjà vieðàjà vadybà siejama su
gyventojø noru ir politine valdanèiøjø valia pa-
gerinti viešosios tarnybos ávaizdá. Reikia pripaþin-
ti, kad nors naujàja vieðàja vadyba yra siekiama
sumaþinti neefektyvios biurokratijos átakà, taèiau
jos dëka biurokratija dël savo efektyvumo paða-
lina savæs panaikinimo ar apribojimo galimybes
ir verèia pripaþinti vieðojo sektoriaus reikðmæ ten,
kur privatus sektorius yra nepajëgus susidoroti
su problemomis. Tai – savotiškas viešojo sekto-
riaus „išgydymo“ kelias, kuris gràþina „buvusá li-
goná“ á visavertá ekonomikos, socialinio gyveni-
mo ir kultûros kelià. Tokiu bûdu neribotos lais-
vosios rinkos ðalininkai, vadinamieji rinkos fun-
damentalistai, esant efektyviam viešajam sekto-
riui netenka galimybës kritikuoti viešojo admi-
nistravimo institucijas ir teoriniu, ir praktiniu po-
þiûriu, todël turi „sumaþinti savo apetitus“ siek-
dami visiško rinkos ásigalëjimo visose arba beveik
visose gyvenimo srityse.

Nors Ðveicarijos vieðojo administravimo
praktikai didelës reikðmës turëjo privataus ver-
slo metodai, taèiau jai buvo bûdinga labai nedi-
delë privatizacijos apimtis ir glaudus bendradar-
biavimas su viešaisiais „smegenø centrais“: uni-
versitetais, kompetencijos ugdymo centrais ir
pan. Ðveicarijoje tapo akivaizdi elektroninës val-
dþios reikðmë, devoliucijos procesai, kokybës va-
dyba, dëmesys demografiniams procesams, vals-
tybës reikðmë globalioje aplinkoje, „gerai orga-

nizuota ir veikianti valstybë“. Naujoji vieðoji va-
dyba Ðveicarijoje sudarë galimybes kultûriniams
ir organizaciniams pokyèiams, didesniam produk-
tyvumui, lankstumui, viešumui, didesnei sànaudø
maþinimo svarbai, geresnës darbo kiekybës ir ko-
kybës siekimui. Manoma, kad netgi tie kantonai
ir tos savivaldybës, kurios naujàjà viešàjà vadybà
viešai ignoravo, praktikoje neretai vadovavosi kai
kuriais jos principais ir gerokai pagerino darbà.
Vis dëlto naujoji vieðoji vadyba Ðveicarijoje susi-
dûrë ir su perdëtu siekiu paslaugø gavëjus ver-
tinti kaip „ekonominius“ klientus, o ne politi-
niu ir kultûriniu poþiûriais, kuriais paslaugø ga-
vëjai bûtø vertinami kaip pilieèiai. Kai kur Ðvei-
carijoje naujoji viešoji vadyba skatino administ-
ravimo darnos praradimà, kai buvo suabsoliutin-
tas vienas ar kitas vadybos aspektas. Kai kada
pasireiðkë strategijos ir taktikos supriešinimas ir
tolesniø bei artesniø tikslø neatitikimas. Kai kur
pradëjo formuotis naujo tipo „gudresnë“ biuro-
kratija, kuri, prisidengdama kontrolës mechaniz-
mo sustiprinimu, pradëjo kurti naujas, papildo-
mas darbo vietas. Ne visada tos naujos darbo vie-
tos ið tikrøjø buvo reikalingos, pavyzdþiui, ne kar-
tà Šveicarijoje paskelbti faktai, kad nauji kon-
trolës mechanizmai bûdavæ reikalingi tik „gra-
þioms“ ataskaitoms pateikti, kad taip bûtø ási-
teikta vyresnybei. Ciuriche buvo sustabdytas to-
kiø naujø biurokratø darbo vietø kûrimas (áve-
dant kontrolës mechanizmus). Darbo uþmokes-
èio skaièiavimas uþ pasiektus darbo rezultatus taip
pat kai kada bûdavæs prieštaringas, pavyzdþiui,
nukreiptas dëmesys á „pasenusius“ kiekybinius re-
zultatus, kai kuriø veiksmø teisinis netobulumas
áneðë painiavos, o mokslo parama ágyvendinant
naujàjà viešàjà vadybà buvo aiškiai nepakanka-
ma.

Kantonø ir vietiniu lygiu galima pastebëti,
kad nedaug kur naujosios viešosios vadybos re-
formos buvo ágyvendintos iki galo. Ch. Maederis
teigia, kad tik dviejuose kantonuose 2006 me-
tais naujoji viešoji vadyba buvo visiškai ágyven-
dinta. Didesnis naujosios viešosios vadybos po-
veikis pastebimas švietimo ir sveikatos apsaugos
sistemose, ypaè vykdant devoliucijà. Bendràja
prasme devoliucija reiðkë centrinës valdþios ága-
liojimø perdavimà regioninei ar vietinei valdþiai.
Ðveicarijos vieðajame sektoriuje devoliucija lietë
universitetus, pradines ir vidurines mokyklas, li-
gonines ir slaugos namus. Buvo sudaromos dar-
bo sutartys ir uþmokesèio sàlygos, pirmiausia at-
siþvelgiant á darbo kokybæ ir kiekybæ.

Buvo pastebëta, kad naujoji viešoji vadyba
buvo nediegiama maþose vietinëse bendruome-
nëse. Svarbø teoriná ir praktiná klausimà kelia
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naujosios viešosios vadybos sëkmë vokiðkuosiuo-
se kantonuose bei savivaldybëse ir nenoras ágy-
vendinti naujàjà viešàjà vadybà prancûziðkuosiuo-
se ir itališkuosiuose Šveicarijos kantonuose bei
savivaldybëse. Vokiškuosiuose kantonuose gyve-
na per 70 proc. Ðveicarijos gyventojø, prancûzið-
kuosiuose – apie 20 proc., itališkuosiuose apie 4
proc., retoromaniškuosiuose apie 1 proc. Šalis
nei administraciniu, nei kultûriniu, nei ekono-
miniu poþiûriu nëra vienalytë, ir naujoji viešoji
vadyba prancûziðkoje dalyje neprigijo. Prancû-
ziðkoji Ðveicarijos dalis daþniau vadovavosi Pran-
cûzijos administravimo tradicija ir Prancûzijos
pavyzdþio administracine teise. Èia daþniau lau-
kiama paramos ið valstybës, èia valstybei skiriama
didesnë reikðmë ir atsakomybë, o privaèiai ini-
ciatyvai privaèiame sektoriuje ar asmeninei ini-
ciatyvai viešajame sektoriuje skiriamas maþesnis
vaidmuo. Itališkajame Tièino kantone naujoji
viešoji vadyba taip pat buvo nepopuliari. Neto-
lygus naujosios viešosios vadybos ágyvendinimas
Ðveicarijoje lemia mintá, kad panašiomis sàlygo-
mis kultûrinë ir istorinë aplinka naujosios viešosios
vadybos populiarumui daro lemiamà reikšmæ. Jei-
gu metodologiškai sutiksime, kad marginalesnis,
liberalesnis visuomenës sanklodos modelis gene-
ruoja naujàjà viešàjà vadybà, tai visoje Šveicari-
jos teritorijoje, kaip liberaliojo modelio valsty-
bëje, turëjo prigyti naujoji viešoji vadyba. Bet
taip neatsitiko. Šveicarijos pavyzdys verèia ma-
nyti, kad esama labai skirtingo tipo liberalizmo.
Matyt, tai – anglosaksiškasis liberalizmas, kuris
galbût buvo bûdingas ir vokiðkajai Ðveicarijos da-
liai, prancûziðkasis liberalizmas, itališkasis libe-
ralizmas ir panašiai. Atrodo, kad ir Rytø Europa
pasiþymi savitu liberalizmu, kuris nebûtinai gali
generuoti ar sudaryti palankesnes sàlygas prigyti
naujajai viešajai vadybai. Šveicarijos pavyzdys yra
metodologiškai prasmingas aiškinantis Rytø Eu-
ropos tikrovæ ir atsakant á klausimà, kodël èia
tokia nepopuliari naujoji vieðoji vadyba. Bûtina
paþymëti, kad prancûziðkajai valdymo sistemai bû-
dingas išsamesnis reglamentavimas ir aiðkiau ið-
reikðta hierarchinë tvarka, o italiðkajai sistemai
– ne toks išsamus reglamentavimas ir ad hoc prin-
cipai. Todël teiginiai, kad naujoji vieðoji vadyba
gali lengviau prigyti jau ágyvendinus tvarkingà
hierarchinæ veberinæ sistemà, jeigu remtumëmës
prancûziðkosios Šveicarijos dalies patirtimi, kri-
tikuotini, nes itališkojoje dalyje yra kitaip. Vis
dëlto, atskiri viešojo administravimo teoretikai,
pavyzdþiui, Geertas Bouckaertas, tvirtai laikosi
nuomonës, kad naujoji viešoji vadyba gali prigy-
ti ten, kur jau veikia vëberinë valdymo sistema.
Tiesa, G. Bouckaertas daro iðlygà, kad tokia sis-

tema gali bûti pritaikyta prie ðiø dienø reikalavi-
mø ir atrodyti kaip „neovëberinë“, pavyzdþiui,
Rytø Vokietijoje [3], taèiau Rytø Europos kelias
á naujàjà viešàjà vadybà, pasak jo, veda per tokià
„neovëberinæ“ sistemà.

Prieš du dešimtmeèius, kai Vakaruose buvo
nusivilta tradicine gerovës valstybe ir tradiciniu
vëberiniu administravimu ir kai tik iðpopuliarëjo
naujoji viešoji vadyba, tapo áprasta manyti, kad
istorinë ir kultûrinë aplinka gali neturëti jokios
reikðmës ir viešajam, ir verslo administravimui.
Kitaip sakant, viskà galima pradëti nuo nulio:
pasirinkti kokià naujà vadybinæ teorijà ir iš karto
jà taikyti. M. Tetèer ir R. Reigano pavyzdþiai po-
litikoje ir nemaþai sëkmingø pavyzdþiø ekono-
mikoje turëjo ákvëpti naujo tipo veikëjus. Toks
supaprastintas teorijø taikymo vaizdas „apgavo“
ne vienà reformatoriø ir kuriant naujà, informa-
cinæ ekonomikà Vakaruose, ir vykdant administ-
racines ar ûkio reformas Rytø Europoje, ir fi-
nansiškai tarpininkaujant Rytø Azijoje. Dauge-
lis tokiø reformø, kurios rëmësi viena ar tik ke-
liomis naujai „iškeptomis“ teorijomis, visiðkai su-
byrëjo. Šveicarijos naujosios viešosios vadybos pa-
vyzdys irgi kelia mintá, kad ieðkoti efektyvinimo
galiø paèioje naujosios viešosios vadybos teori-
joje yra nelabai perspektyvu, nes kultûrinis ir so-
cialinis kontekstas, ávairios laiko ir erdvës dimen-
sijos gali turëti lemiamos reikðmës ne tik naujo-
sios viešosios vadybos rezultatams, bet ir norui
ar politinei valiai siekti naujosios viešosios vady-
bos. Naujosios viešosios vadybos teorijos loginis
išbaigtumas ir ideologinis nepriekaištingumas gali
suvilioti „neágudusá“ tyrëjà, kuriam teorijos gry-
numo kriterijai gali pasirodyti kaip pakankama
sàlyga tà teorijà ágyvendinti bet kur ir bet kada.
Todël Ðveicarija yra ta ðalis, kurioje galima pa-
matyti naujosios viešosios vadybos ribas, pra-
našumus ir trûkumus. Švedija gali bûti tipiškos
socialdemokratinio socialinës apsaugos modelio
valstybës pavyzdys, taip pat reikšmingas naujo-
sios vieðosios vadybos teorijos ir praktikos po-
þiûriu.

Dar viena kritinë naujosios viešosios vady-
bos ágyvendinimo pastaba glûdi paprastoje Ch.
Maederio logikoje – kam siekti ágyvendinti nau-
jàjà viešàjà vadybà Ðveicarijoje, jeigu ir taip jos
administracinë sistema veikia gerai? Tokiu atve-
ju galimas ir prieðingas argumentas – jeigu ad-
ministracinë sistema dirba blogai, gal naujoji vie-
ðoji vadyba yra ta panacëja, kuri jà iðgelbës? Taip
buvo padaryta „iš viršaus“ Didþiojoje Britanijo-
je, ir ne tik „iš apaèios“, bet ir „iš viršaus“ – Olan-
dijoje. Norvegijoje teko girdëti argumentø, kad
naujoji viešoji vadyba diegiama tarsi savotiška
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mada. Norvegijoje dël sëkmingo tradicinio ad-
ministravimo ir gamtos teikiamø turtø tarsi ne-
buvo bûtinybës siekti naujosios viešosios vady-
bos, taèiau Norvegijos valdþia iðkëlë konkreèius
naujosios viešosios vadybos tikslus, kad bûtø ne
tik efektyviau dirbama, bet ir kad nebûtø atsilik-
ta nuo kitø, pirmiausia nuo sëkmingai konku-
rencinëje kovoje dalyvaujanèiø anglosaksiðkøjø
valstybiø.

Naujoji vieðoji vadyba kritikuojama ir dël per
didelio racionalumo ir atvirai nepolitinio poþiû-
rio á þmones ir organizacijas. Nors ji kilo dau-
giausiai dël deðiniøjø politikø iniciatyvø ir me-
todologiðkai yra artima politinei liberalizmo sto-
vyklai, jà parëmë ir daugelis kairiøjø politikø,
pavyzdþiui, T. Blairas Didþiojoje Britanijoje.
Naujoji vieðoji vadyba nori iðlikti apolitinë vady-
binë paradigma, kurioje paèioje galima surasti
optimalius vadybinius sprendimus, bet vargu ar
tai yra ámanoma. P. Noordhoekas ir R. Saneris
pateikia penkis kultûrinius naujosios vieðosios va-
dybos trûkumus [4]: 1) naujajai vieðajai vadybai
bûdinga fundamentinë á vertybes ir á efektyvumà
orientuoto poþiûrio priešprieša; 2) pilieèiai yra
ne klientai, vyriausybë yra ne privati kompanija;
3) naujajai viešajai vadybai reikalingas dëmesys
ir ágyvendinimas. Tai yra sunku padaryti šiuolai-
kiniame „trumpalaikiame“ pasaulyje. Remiantis
Šveicarijos pavyzdþiu galima teigti, kad daugu-
ma naujosios vieðosios vadybos reformø, kurios
pasisekë, truko ne trumpiau kaip ketverius me-
tus; 4) naujoji viešoji vadyba yra teorinë ir prak-
tinë prabanga. Ji yra Vakarø, ir tokiø turtingø
ðaliø kaip Ðveicarija filosofija, kuri valdiškoms
organizacijoms, esant iðtekliø trûkumui, daþnai
kelia netikras ir neágyvendinamas uþduotis, 5)
naujoji viešoji vadyba per daug buvo naudojama
kaip vienintelis ámanomas vadybinis metodas. P.
Noordhoekas ir R. Saneris teigia, kad naujoji
vieðoji vadyba daþnai ágyvendinama ignoruojant
kontekstà ir neatsiþvelgia á pokyèiø dinamikà. Ga-
lima pridurti, kad naujoji viešoji vadyba gali su-
sipainioti savo prieštaravimuose – nors ji yra skir-
ta prisitaikyti prie dinamiško globalizuoto pa-
saulio, bet gali patekti á statiðko modeliavimo
spàstus, tai gali padaryti jà ið dalies arba visai
neágyvendinamà arba lemti nelauktus ir nepagei-
daujamus rezultatus.

Išvados

1. Naujàja viešàja vadyba Šveicarijoje buvo
vadovaujamasi vietiniu (savivaldybiø), regioniniu
(kantonø) ir federaliniu lygiu. Pagrindinës jos ágy-
vendinimo prieþastys paskutiniame XX amþiaus

deðimtmetyje buvo finansinës savivaldybiø ir kan-
tonø problemos, efektyvumo padidinimas ir vie-
ðøjø paslaugø iðplëtimas.

2. Pastaraisiais metais dël eilës vieðàjá ad-
ministravimà „iðkreipianèiø“ ir ribojanèiø veiks-
niø naujosios vieðosios vadybos reikðmë sumaþë-
jo, bet ne tiek, kaip teigia kai kurie jos kritikai
(C. Maederis). Siûloma naujosios vieðosios va-
dybos terminà keisti á viešosios vadybos terminà.

3. Naujoji viešoji vadyba daugiausia buvo
ágyvendinta vokiðkuosiuose Ðveicarijos kantonuo-
se. Prancûziðkuosiuose ir itališkuosiuose kanto-
nuose naujoji viešoji vadyba nebuvo ádiegta visai
arba ágyvendinta tik maþa dalimi. Tai verèia da-
ryti iðvadà apie lemiamà kultûrinio ir istorinio
konteksto átakà atskiroms Ðveicarijos dalims ágy-
vendinant naujàjà viešàjà vadybà.

4. Naujoji viešoji vadyba pasiþymi tokiomis
teigiamomis savybëmis kaip: efektyvesniø priva-
taus sektoriaus metodø taikymas vieðojo admi-
nistravimo srityje, vieðosios tarnybos ávaizdþio pa-
gerëjimas, atsiþvelgimas á darbo kokybinius ir kie-
kybinius rezultatus, debiurokratizacija ir viešojo
sektoriaus kritikos eliminavimas.

5. Naujoji viešoji vadyba pasiþymi ir trûku-
mais: per didele vieðøjø procesø „ekonomizaci-
ja“ ir orientavimusi á paslaugø gavëjus kaip á eko-
nominius klientus, o ne pilieèius, kuriems yra svar-
bûs kultûriniai ir politiniai aspektai. Naujoji vie-
ðoji vadyba pasiþymi ilgalaikës veiklos bûtinybe.
Ðveicarijos pavyzdþiu buvo ásitikinta, kad jos re-
zultatai akivaizdûs tik po maþiausiai ketveriø me-
tø, o tai yra sunkiai ágyvendinama ðiuolaikinia-
me „trumpalaikiame“ pasaulyje. Naujoji viešoji
vadyba gali kelti ir netikrus bei neágyvendinamus
lûkesèius.

6. Didþiausias naujosios vieðosios vadybos
trûkumas tas, kad daþnai ji ignoruoja kontekstà,
neatsiþvelgia á kultûrines ir istorines sàlygas ir
gali tapti neágyvendinamu statiðku modeliu. Ði
iðvada verèia abejoti lengvesnëmis naujosios vie-
ðosios vadybos ágyvendinimo sàlygomis Rytø Eu-
ropoje, kurios liberalizmas labai skiriasi nuo an-
glosaksiðkø valstybiø ir Ðveicarijos liberalizmo, t.
y. tø ðaliø, kuriose naujoji viešoji vadyba pasiekë
þymiø laimëjimø tiek teoriniu, tiek ir praktiniu
lygiu.

7. Naujoji viešoji vadyba, be jau minëtø trû-
kumø, pasiþymi ir per didele orientacija á kieky-
binius rezultatus, ir priešingybe kai kuriems svar-
biems vertybiniams dalykams, todël negali bûti
diegiama kaip vienintelis ámanomas vadybinis me-
todas.
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Certain aspects of New Public Management implementation in Switzerland

Summary

In the article the implementation problems of New Public Managemment in Switzerland are analysed, the

impact of context, historical and cultural conditions for implementation of New Public management in certain

Swiss regions is disclosed, the advantages and deficiencies of New Public Management are defined. Swiss experien-

ce serves as a critical example for possibilities of New Public Management implementation in Eastern Europe. The

aim of the article is to disclose the contradictions of New Public Management, which arise because of its relative

theoretical contradictions with practical implementation results.
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