ISSN 1648-2603

• VIEÐOJI POLITIKA IR ADMINISTRAVIMAS • 2003. Nr. 6

Vieðojo valdymo reforma: idëjos, procesai ir rezultatai
Dangis Gudelis
Lietuvos teisës universitetas
Ateities g. 20, LT- 2057 Vilnius
C. Pollitt, G. Bouckaert. Vieðojo valdymo reforma: Lyginamoji analizë. Vilnius: Algarvë, 2003, 359 p. Ið anglø
kalbos vertë Jûratë Musteikytë ir Rimantas Grikienis. Knygos leidimà ið dalies finansavo Atviros Lietuvos fondas ir
Atviros visuomenës institutas Budapeðte.

C. Pollitto ir G. Bouckaerto knygoje „Vieðojo valdymo reforma: Lyginamoji analizë“ pateikiamas kompleksiðkas vieðojo sektoriaus reformø, kurios nuo
1980 – øjø metø buvo vykdomos deðimtyje labiausiai
iðsivysèiusiø pasaulio ðaliø – Australijoje, JAV, Jungtinëje Karalystëje, Kanadoje, Naujojoje Zelandijoje,
Nyderlanduose, Prancûzijoje, Suomijoje, Ðvedijoje,
Vokietijoje – vertinimas.
Pirmuosiuose dviejuose knygos skyriuose autoriai sutelkia dëmesá ties vieðojo valdymo reformos
samprata – apþvelgiami ávairûs sàvokø „vieðasis valdymas“ ir „reforma“ apibrëþimai, nagrinëjama, kodël reformos siûlomos ir kas jose dalyvauja. Knygos
autoriai taip pat pristato vieðojo valdymo reformos
modelá, atskleidþiantá atskirø ðaliø skirtumus. Modelyje atsiþvelgiama á tokius vieðojo valdymo reformas
lemianèius veiksnius kaip socialinës ir ekonominës
jëgos, nenumatyti ávykiai, politiniø partijø veikla, visuomenës spaudimai, elito poþiûris á pageidaujamas
ir vykdomas reformas, reformø programos turiná, ágyvendinimo procesà ir reformø rezultatus. Modelio kûrëjø manymu, dauguma vieðojo valdymo reformø buvo sumanytos ir ágyvendinamos „ið virðaus ið apaèià“,
t. y. politikø ir aukðèiausio lygmens valstybës tarnautojø, prie ðiø reformø parengimo taip pat prisidëjo
vadybos konsultantai, ekspertai ir mokslininkai.
C. Pollittas ir G. Bouckaertas apþvelgia institucinius skirtumus ðaliø, kurios ágyvendino vieðojo valdymo reformas, ávertina, kaip ðie skirtumai galëjo paveikti reformø pasirinkimà ir eigà. Aptariami struktûriniai, kultûriniai ir funkciniai elementai, darantys
átakà valdymo reformos procesui: valstybës struktûra, centrinës vykdomosios valdþios pobûdis, politinës
vykdomosios valdþios ir aukðèiausiø valstybës pareigûnø santykiai, vyraujanti administracinë kultûra, kanalø, kuriais ateina vieðojo valdymo reformø idëjos,
ávairovë. Ðtai knygos autoriai, nagrinëdami vyraujantá
administracinës kultûros pobûdá, iðskiria ðalis, kuriose

administracinë kultûra pagrásta Rechtstaat principais,
– Vokietijà ir Prancûzijà, ðalis, kurios orientuojasi á
„visuomenës interesø“ modelá, – JAV, Jungtinæ Karalystæ, Australijà, Naujàjà Zelandijà, Kanadà, ir ðalis, kuriose remiamasi visuomenës grupiø sutarimu,
– Ðvedijà, Suomijà, Nyderlandus.
Knygoje nagrinëjamos pagrindinës vieðojo valdymo reformø trajektorijos minëtose ðalyse. Trajektorija suprantama kaip scenarijaus sudëtinë dalis,
kaip þingsniø arba ávykiø grandinë, jungianti pradinæ
ir ateities bûsenas. C. Pollittas ir G. Bouckaertas
gvildena finansø valdymo – biudþeto, apskaitos ir audito – reformø trajektorijas, personalo valdymo, organizacines, veiklos vertinimo trajektorijas, aptaria
reformø ágyvendinimo bûdus.
Pripaþindami, jog tiksliai ávertinti vieðojo valdymo reformø rezultatus beveik neámanoma, C. Pollittas ir G. Bouckaertas bando bendriausiais bruoþais
numatyti pagrindines reformø rezultatø vertinimo
kryptis. Autoriai aptaria ir pavyzdþiais iliustruoja einamuosius reformø rezultatus, kuriuos apskaièiuoti
nesunku, – sànaudas, santaupas, iðeigà, produktyvumo koeficientus, padarinius, ávertina rezultatus kaip
patobulintus procesus, rezultatus kaip patobulintà sistemà ir rezultatus kaip ágyvendintà vizijà.
Kita ðioje knygoje nagrinëjama tema – vieðojo
valdymo reformø poveikis administravimo ir politikos srièiø sàveikai. C. Pollittas ir G. Bouckaertas bando atsakyti á tris klausimus: kaip vieðojo valdymo reforma pakeitë ribà tarp politikos ir administravimo?
kokios yra svarbiausios vieðojo valdymo trajektorijø ir
modeliø iðvados renkamiems politikams? koks yra ryðys tarp vieðojo valdymo reformos ir visuomenës nuostatø politikø bei valstybës tarnautojø atþvilgiu?
Vieðojo valdymo reformø ágyvendinimas susijæs
su dilemomis ir paradoksais. Kaip teigia ðios knygos
autoriai, vykdant reformas susiduriama su prieðtaravimais tarp didesnës laisvës vadybininkams suteiki-
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mo ir poreikio sustiprinti politinæ biurokratijos kontrolæ, tarp lankstumo ir naujoviø skatinimo ir pilieèiø pasitikëjimo vieðàja valdþia didinimo, tarp vieðøjø iðlaidø taupymo ir vieðojo sektoriaus veiklos kokybës gerinimo, tarp decentralizavimo ir geresnio programø koordinavimo. Kai kurie ið ðiø prieðtaravimø
yra suderinami, kiti gali bûti suðvelninami protingai
vadovaujant, taèiau iðlieka nemaþai problemø, akivaizdþiai patvirtinanèiø reformø nevienareikðmiðkumà ir jø vertinimo sudëtingumà.
C. Pollittas ir G. Bouckaertas kaip galimus atsakus á politinës sistemos fiskalinæ ir legitimumo problemas mato kelias strategijas – atsiribojimà ir kaltinimà, tradicinës kontrolës grieþtinimà arba prieþiûrà, administracinës sistemos modernizavimà, ðios sistemos pritaikymà prie rinkos dësniø, administracinës
sistemos minimizavimà. Bûtent ðios strategijos, knygos autoriø nuomone, ir nulëmë vieðojo valdymo reformø raidà ðioje knygoje aptariamose ðalyse.
Knygos pabaigoje pateikiamose dosjë pagal jau
minëtà knygos autoriø siûlomà modelá apibendrinamos vieðojo valdymo reformos kiekvienoje ið deðimties ðaliø – apþvelgiami ðaliø ekonominiai, socialiniai
ir demografiniai rodikliai, pagrindiniai ðias reformas

lëmæ veiksniai, reformø ágyvendinimo procesas ir rezultatai.
Paþymëtina, kad knygoje atskleidþiamas C. Pollitto ir G. Bouckaerto poþiûris á vieðojo valdymo reformas skiriasi nuo tos optimistinës retorikos, kuri
buvo bûdinga daugeliui vieðojo valdymo reformø programiniø dokumentø XX a. devintame deðimtmetyje – deðimto deðimtmeèio pradþioje. Autoriai, nors
jø pastangos suprasti ir objektyviai paaiðkinti reformas
lëmusias prieþastis nekelia abejoniø, neslepia savo
skepticizmo vertindami vieðojo valdymo reformø „naujumà“ ir realias reformø pasekmes, nurodo didelá atotrûká tarp tokiø reformø retorikos ir praktikos.
C. Pollitto ir G. Bouckaerto „Vieðojo valdymo reformos“ vertimas á lietuviø kalbà – reikðmingas indëlis
á vieðojo valdymo reformø supratimà Lietuvoje, didþiulë pagalba tiems, nuo kuriø priklauso tolesnës Lietuvos – bûsimos Europos Sàjungos narës – vieðojo sektoriaus pertvarkos. Ðis veikalas, be abejonës, papildys
Lietuvos vieðojo valdymo specialistø – teoretikø ir
praktikø – bibliotekà, bus skaitomas politikos mokslø
ir vieðojo administravimo specialybës studentø.
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