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Η Ε.\. \ΗΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΟΡΓΛ.\"ΩΣΕΩΝ, 1985-2005: ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ

Εισαγωγή: ένα παράδοξο

Η θεωρία των οργανώσεων στη χώρα μας παρουσιάζει το εξής παράδοξο: ενώ
στην Ελλάδα υπάρχουν λίγες μεγάλου μεγέθους ιδιωτικέ; επιχειρήσεις, η σχετική
ακαδημαϊκή παραγωγή βιβλίων και άρθρων αφορά περισσότερο τέτοιου είδους
οργανώσει; παρά τις δημόσιες υπηρεσίες και τις ΔΕΚΟ, οι οποίες είναι πολλές,
σύνθετες και μεγάλες οργανώσεις. Μια επίσκεψη στις ηλεκτρονικέ; ιστοσελίδες
των εκδοτικών οίκων που ειδικεύονται στα επιστημονικά βιβλία οικονομικών και
κοινωνικών επιστημών, στα διδακτικά εγχειρίδια και στα πρακτικά εγχειρίδια για
επιχειρηματίεξ και στελέχη επιχειρήσεων θα αρκούσε για να πείσει ότι υπάρχει με-
γάλη παραγωγή έργων για τις ιδιωτικέ; οργανώσεις και ότι αντιθέτως λείπουν τα
αντίστοιχα έργα για τις δημόσιες οργανώσεις. Τεκμήρια του παράδοξου είναι -από
τη μια μεριά- η αυξημένη βιβλιοπαραγωγή σε θέματα μάνατζμεντ και μάρκετινγκ,
τα αρκετά εισαγωγικά εγχειρίδια στη θεωρία των οργανώσεων από Έλληνες συγ-
γραφείξ και οι σειρές ξένων έργων για το μάνατζμεντ τις οποίες εκδίδουν μεγάλοι
ελληνικοί οίκοι σε μετάφραση. Από την άλλη μεριά, παρατηρούμε σχετικά μικρό-
τερη βιβλιοπαραγωγή σε θέματα του δημόσιου τομέα και ειδικά σε θέματα θεωρί-
ας σχετική; με τις δημόσιες οργανώσεις.

Ως γνωστόν, στην ελληνική αγορά, υπάρχουν λίγα εγχειρίδια διοικητικού δι-
καίου και βιβλία διοικητική; εmστήμης από τους Έλληνες καθηγητές που καλ-
λιεργούν αυτούς τους κλάδουξ, μεμονωμένες μονογραφίες και συλλογικοί τόμοι
για τη διοικητική μεταρρύθμιση και ελάχιστα και κάποτε βραχύβια επιστημονικά
περιοδικά για τη δημόσια διοίκηση. Ενώ δηλαδή υπάρχει συναίνεση γύρω από τ/ν
αρρυθμία των δημόσιων οργανώσεων στην Ελλάδα, η παραγωγή βιβλίων και άρ-
θρων για αυτές είναι σπανιότερη από τη βιβλιοπαραγωγή για τις ιδιωτικέ; οργα-
νώσειξ, από τις οποίες οι περισσότερε; στη χώρα μας είναι μικρού και μεσαίου με-
γέθου; με σχετικά απλές, αν όχι οικογενειακέξ, εσωτερικές δομές.

• Eπίιcoυpoς Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών.
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Στο σύντομο αυτό άρθρο, που έχει πιλοτικό χαρακτήρα, δεν φιλοδοξώ, βέβαια,
να καλύψω όλη την επιστημονική παραγωγή ελληνικών βιβλίων και άρθρων για τη
δημόσια διοίκηση και τις οργανώσεις κατά την εικοσαετία 1985-2005. Οι φιλοδο-
ξίες μου περιορίζονται σε μια πρώτη ματιά σε κάποια από τα θεωρητικά βιβλία και
άρθρα και μάλιστα περισσότερο σε εκείνα που αφορούν τη δημόσια διοίκηση παρά
τις επιχειρήσεις. Δεν προσπαθώ καν να περιλάβω όλες τις εμπειρικές μελέτες, δια-
τριβές, μονογραφίες ή άρθρα περιοδικών για συγκεκριμένα; όψεις της ελληνική;
διοίκησης. Η δοκιμαστική προσέγγιση, που παρουσιάζω εδώ, εστιάζει κυρίως στη
διοικητική επιστήμη, αφορά τα είδη της θεωρίας που καλλιεργούνται στην Ελλάδα
και έχει τη μορφή υποθέσεων εργασίας μάλλον παρά διαπιστώσεων.

Στο υπόλοιπο του άρθρου, θα επιχειρήσω μια συνοπτική διερεύνηση των ειδών
της οργανωσιακής θεωρίας, με έμφαση τη δημόσια διοίκηση, που παράγεται στη
χώρα μας, διαχωρίζονται; τύπους ή είδη βιβλίων και άρθρων και αναφέροντας συ-
γκεκριμένα παραδείγματα. Στη συνέχεια θα αναζητήσω όψεις της σύγχρονη; ορ-
γανωσιακήξ θεωρίας με έμφαση τη δημόσια διοίκηση (διοικητική επιστήμη, ανά-
λυση δημόσιας πολιτικής) που δεν καλύπτονται από την ελληνική βιβλιοπαραγωγή
και την παραγωγή άρθρων στα ελληνικά περιοδικά. Στο τέλοξ, θα απαριθμήσω πι-
θανές εναλλακτικέ; ερμηνείες των κενών που παρουσιάζει η εν λόγω θεωρητική
παραγωγή. Είναι προφανές ότι το εγχείρημα αυτού του άρθρου θα πρέπει να ειδω-
θεί ως ένα ημιτελές και διστακτικό βήμα, μια πρόταση αυτογνωσίας όσων από ε-
μάς γράφουμε βιβλία και άρθρα για τη διοίκηση και τις οργανώσεις.

Η πρόσφατη ελληνική θεωρητική παραγωγή για τη δημόσια διοίκηση και τις

οργανώσεις

Έχει υποστηριχθεί ότι η διοικητική επιστήμη στην Ελλάδα έκανε τα πρώτα
βήματά της ήδη από τα τέλη του 190υ αιώνα, όταν τη δίδασκαν καθηγητές του διοι- .ι
κητικού δικαίου, και ότι αναπτύχθηκε ιδιαίτερα από τα μέσα της δεκαετίας του
1970 (Τάχοξ, Ι985: 67-69). Ωστόσο, αυτό δεν είναι παρά μόνο εν μέρει αληθές,
αφού ο εναγκαλισμό; της διοικητική; επιστήμης από το διοικητικό δίκαιο ήταν
μάλλον ασφυκτικόξ, Μέχρι τα μέσα της δεκαετία; του Ι980 η διοικητική επιστήμη
στην Ελλάδα δεν ήταν ιδιαίτερα αναπτυγμένη, αν εξαιρέσει κανείς τα εγχειρίδια
για μαθήματα οργάνωσης και διοίκησης που διδάσκονταν σε οικονομικές σχολές
και γνώρισαν επανεκδόσεις (Ζευγαρίδηξ, 1978, Κανελλόπουλοξ, 1990). Ελάχιστα
ξένα έργα (π.χ. του Τζ. Γκάλμπραιηθ, του Τζ. Μπέρναμ) είχαν μεταφραστεί στα
ελληνικά. Φαίνεται ότι μόνον για τον γνωστότερο και ίσως παλιότερο θεωρητικό
των οργανώσεων και της διοίκησης, τον Μ. Βέμπερ, υπήρχε και υπάρχει διαχρονι-
κό ενδιαφέρον στην Ελλάδα (βλ. αντί πολλών, π.χ., Φίλιας, 1976, Ψυχοπαίδης,
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1993, Τερλεξής, 1999, Τάτσης, 1999). Εύλογα, λοιπόν, μπορούμε να θεωρήσουμε
ότι η ελληνική παραγωγή ξεκινά από τα μέσα της δεκαετία; του Ι980, όταν εμφα-
νίζονται εισαγωγικά εγχειρίδια διοικητικής επιστήμης (Παυλόπουλοξ, 1983, Τά-
χος, 1985, Μακρυδημήτρηξ, 1986). Την ίδια περίπου εποχή αρχίζουν και οι μετα-
φράσεις ξένων έργων (Timsit, Ι989, Μουζέλης, Ι99 Ι).

Το ξεκίνημα αυτό δεν σημαίνει ότι οι Έλληνες θεωρητικοί προχώρησαν σε α-
φομοίωση και εμπλουτισμό των ξένων θεωρητικών ρευμάτων. Όπως ήταν αναμε-
νόμενο, εξαιτίας της νηπιακή; ηλικίας των διοικητικών σπουδών στη χώρα μας,
αρκετά βιβλία της περιόδου που εξετάζουμε σε αυτό το κείμενο είχαν εισαγωγικό
χαρακτήρα. Η ίδια τάση, ωστόσο, διατηρείται και αργότερα, σε μεταγενέστερες
περιόδους (Πραστάκοξ, 2003, Σεραφετινίδου, 2003, Τύπας και Κατσαρόξ, 2003)
και θα πρέπει μάλλον να αποδοθεί στην αύξηση των πανεπιστημιακών τμημάτων
και των προπτυχιακών μαθημάτων που σχετίζονται με τη διοίκηση και τις οργα-
νώσεις.

Στα περισσότερα από αυτά τα εισαγωγικά βιβλία, η επίδραση της προσέγγισης
του Βέμπερ είναι εμφανής. Είναι ενδεικτικό ότι ένα από τα σχετικά πρόσφατα και
διαδεδομένα εγχειρίδια (Τύπας και Κατσαρός, 2003) περιλαμβάνει διάφορεξ, σύγ-
χρονες θεωρίες των οργανώσεων, αλλά στο τελευταίο κεφάλαιο επανέρχεται στον
Βέμπερ! Μικρό αντίβαρο στην κυριαρχία του Βέμπερ ίσως αποτελούν μεταφρά-
σεις μερικών πολύ γνωστών, γενικών έργων για τη διοίκηση και τις οργανώσεις.
Τα έργα αυτά, που προέρχονται από τη γαλλική και την αγγλοσαξονική παράδοση,
ωστόσο απευθύνονται σε πιο προχωρημένους αναγνώστες (Chevallier, 1993,
Morgan, Ι999, Muller και Surel, 2002, March και Simon, 2003).

Παράλληλα με τα παλιότερα εγχειρίδια, γραμμένα από Έλληνες, που εστίαζαν
στη διοίκηση και στις οργανώσεις, εμφανίστηκαν και έργα πάλι Ελλήνων θεωρη-
τικών που είχαν δύο πολύ διαφορετικές φιλοσοφικές και μεθοδολογικέ; αφετηρίεξ,
δηλαδή τη μαρξιστική θεωρία του κράτους και (σε μικρότερη έκταση) τη θεωρία
των συστημάτων. Μεταξύ των Ελλήνων που μελέτησαν την οργάνωση του κρά-
τους και της γραφειοκρατίας υπό το πρίσμα του μαρξισμού ή σε αντιδιαστολή με
τον κλασικό μαρξισμό περιλαμβάνονται γνωστοί θεωρητικοί με διεθνή παρουσία
(Πουλαντζάς, 1983, Καστοριάδηξ, Ι985). Είναι δε ενδιαφέρον ότι ο μεν Πουλαν-
τζάς επηρέασε αρκετά τη μελέτη του κράτους στην Ελλάδα, ενώ ο Καστοριάδης
αποτελεί σημείο αναφοράς πολύ λιγότερο μεταξύ των Ελλήνων αναλυτών και πο-
λύ περισσότερο εκτός της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας. Αξιοσημείωτο ε-
πίσης είναι ότι λίγοι Έλληνες συγγραφείξ, που δημοσίευσαν έργα σχετικά με τη
γραφειοκρατία, επηρεάστηκαν από τον κλασικό μαρξισμό (π.χ. Ρούσσης, 1985),
ενώ περισσότεροι εργάστηκαν πάνω σε παραλλαγές του νεομαρξισμού (Τσουκα-
λάς, 1981 και 1986, Σεραφετινίδου, 2003, Samatas, Ι986 και 2004).
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Ως προς τη θεωρία συστημάτων, από την άλλη μεριά, έχουμε μεταφράσεις ξέ-
νων έργων (Luhmann, 1995) και ελληνικές θεωρητικές συμβολές επηρεασμένες σε
μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό από την εν λόγω θεωρία (Δεκλερήξ, 1986 και
1989, Τσιβάκου, 1995 και) 997). Δεν υπάρχει, ωστόσο, η φιλοδοξία συστηματική;
εφαρμογής της συστημικής προσέγγισης στην ελληνική δημόσια διοίκηση με κά-
ποια αυτοτελή μονογραφία, όπως κάποιες μονογραφίες νεομαρξιστικής προσέγγι-
σης του ελληνικού κράτουξ που σημειώσαμε παραπάνω.

Οι μονογραφίες και οι συλλογικοί τόμοι για την ελληνική διοίκηση, που δεν
έχουν θεωρητικές φιλοδοξίες, είναι πάρα πολλοί. Ακριβώξ, όμως, λόγω της έλλει-
ψης θεωρητικού πλαισίου δεν αναφέρονται εδώ. Αντιθέτως, ενδιαφέρουν τα έργα
που έχουν επαφή με τη θεωρία και κάποτε εστιάζουν στο παράδειγμα της ελληνι-
κής διοίκησηξ. Έτσι, κάποια έργα υιοθετούν το πρίσμα της μεταρρύθμισης της
διοίκηση; και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (Παπούλιας, )991, Μιχαλόπουλοξ,
1992, Μακρυδημήτρηξ, 1995, Παπούλιας και Τσούκαξ, )998). Επίσης λίγα έργα
υιοθετούν έκκεντρεξ προσεγγίσειξ, όπως την προσέγγιση της δημόσιας διοίκηση;
από τη σκοπιά των διεκδικήσεων της κοινωνία; έναντι του κράτου; (Σπανού,
1995) ή την προσέγγιση της ελληνικής διοίκηση; ως μιας μη βεμπεριανής γρα-
φειοκρατίαξ σε εξέλιξη (Τσέκοξ, 2003). Γενικά, η επιλογή και εφαρμογή ενός θε-
ωρητικού πλαισίου στην εμπειρική περίπτωση της Ελλάδας δεν χαρακτηρίζει την
ελληνική ακαδημαϊκή παραγωγή γύρω από τη διοίκηση και τις οργανώσεις.

Οι επανειλημμένες εκδόσεις εισαγωγικών έργων, αντί για πιο προχωρημένα
θεωρητικά κείμενα, έχουν συντελέσει σε αυτό το πρόβλημα. Προφανώς, η παρα-
γωγή θεωρίας από Έλληνες συγγραφείξ θα καρκινοβατεί όσο δεν υπάρχουν δημό-
σιες βιβλιοθήκεξ, ερευνητικά κονδύλια για βασική έρευνα κ.ά, Εξίσου προφανές
είναι ότι την αδυναμία σύνδεσης θεωρίας και έρευνας αναπαράγουν και οι γνωστοί
δομικοί περιορισμοί της διεξαγωγής οποιασδήποτε εμπειρική; έρευνας στην Ελλά-
δα. Είναι χαρακτηριστικό ότι μια ελληνική μονογραφία που συνδέει θεωρία και
έρευνα (Σπανού, 1992) στηρίζεται σε επιτόπια έρευνα στη Γαλλία (στη γαλλική
περιφερειακή διοίκηση), ενώ ένας συλλογικός τόμος που έχει εισαγάγει στην Ελ-
λάδα τα πιο σύγχρονα ρεύματα της οργανωσιακής θεωρίας (Τσιβάκου, )995) είναι
ως επί το πλείστον γραμμένος από Έλληνες που, όταν έκαναν τη σχετική δημοσί-
ευση, ζούσαν και δίδασκαν στο εξωτερικό (Γαβριήλ, )995, Καλλίνικος, 1995, ~.
Τσούκας, )995). Το ίδιο, δηλαδή η διαμονή και εργασία στο εξωτερικό, ισχύει και
για Έλληνες συγγραφείξ, οι οποίοι στάθηκαν επικριτικά απέναντι σε ορισμένα από
τα καινούργια ρεύματα της διοικητική; επιστήμης (Μουζέλης, 199), Αργυριάδης,
)998). Είναι προφανές ότι, παρότι θα ήταν ευκταίο τέτοια κείμενα να είχαν παρα-
χθεί εδώ, ο εμπλουτισμός της εγχώριας παραγωγής με έργα Ελλήνων του εξωτερι-
κού είναι εξαιρετικά χρήσιμοι;
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Τα τελευταία χρόνια (2000-2005) παρατηρείται και μια στροφή προς προσεγ-
γίσεις κανονιστικού περιεχομένου. Συγγραφείς που παλιότερα έδιναν έμφαση κυ-
ρίως στην ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασηξ, τώρα έχουν στραφεί σε φιλοσο-
φικούς και ηθικούς προβληματισμούς (Μακρυδημήτρης, 2003) και σε προσεγγί-
σεις που αντλούν από τη σύγχρονη πολιτική θεωρία και την ανάλυση δημόσιας
πολιτική; (Σπανού, 2000, 200 Ιβ και 2005).

ΕίJ.είψεις και αδυναμίες της ελληνικής θεωρητικής παραγωγής

Στο προηγούμενο τμήμα του άρθρου, παρουσίασα μια -αναγκαστικά επιλεκτι-
κή- χαρτογράφηση των ελληνικών βιβλίων σχετικά με τη θεωρία της διοίκηση; και
των οργανώσεων. Από τη χαρτογράφηση διαφαίνεται ότι η επιστημονική κοινότη-
τα των διοικητολόγων, των ειδικών στη θεωρία των οργανώσεων και των πολιτι-
κών επιστημόνων δεν έχει μέχρι στιγμή; καλύψει, σε επίπεδο δημοσιεύσεων. ορι-
σμένες σύγχρονε; τάσεις της διεθνούς έρευνας για τις οργανώσεις και ειδικότερα
για τη δημόσια διοίκηση.

Καμία εθνική επιστημονική κοινότητα δεν είναι σε θέση να καλύψει όλο το
εύρος τη; θεωρίας των οργανώσεων και της δημόσιας διοίκησης. Αντικειμενικές
αδυναμίε.; και εθνικές παραδόσειξ, μεταξύ άλλων, στρέφουν τους θεωρητικούς των
οργανώσεων και της διοίκηση; μιας χώρας προς ορισμένες κατευθύνσεις έρευνας,
σχετικέ; με την εκάστοτε διοικητική πραγματικότητα της χώρας. Τούτο ισχύει πολύ
περισσότερο για μια σχετικά νέα και ολιγάριθμη ομάδα ειδικών σε θέματα διοίκηση;
και οργανώσεων, όπως είναι το σύνολο των Ελλήνων επιστημόνων που ασχολούνται
με αυτά τα θέματα. Η σχετική ελληνική βιβλιοπαραγωγή είναι ήδη πολύ ενδιαφέ-
ρουσα ως προς την ποικιλία της. Η εγχώρια επιστημονική κοινότητα δεν θα μπορού-
σε από μόνη της να έχει πλήρη εποπτεία του κλάδου της διοικητική; και οργανωσια-
κή; θεωρία.; Ποιες είναι οι αδυναμίες και τα κενά της εγχώρια; κοινότητας;

Καταρχάξ, ορισμένες προσεγγίσεκ, αν και στο εξωτερικό ήσαν πολύ δημοφι-
λείς κατά τη δεκαετία του 1990, σε μας παραμένουν σχετικά άγνωστες. Παραδείγ-
ματα είναι η οικολογία των οργανώσεων (Hannan και Freeman, 1989) και η θε-
σμολογική προσέγγιση (DiMagggio και Powell, )99). Υπάρχουν λίγα ελληνικά
κείμενα για αυτές (Τσούκαξ, )995, Σωτηρόπουλοξ, 1996). Κάπως μεγαλύτερη
Πl10σοχήέχει δοθεί στην Ελλάδα στο θέμα της οργανωσιακής κουλτούρας (Bou-
rantas, Anagnostelis. Mantes και Kefalas, 1990, Μακρυδημήτρης, 1994, Γαβριήλ.
1995. Παναγιωτοπούλου, 1997).

Σε ό.τι αφορά τα πιο σύγχρονα ερευνητικά πεδία της μελέτης της διοίκησηξ,
υπάρχει πάλι μια διαφορά φάσης. Το διογκούμενο σε πολλές χώρες της Ευρώπης
κύμα μελετών για τον εξευρωπαϊσμό (Europeanization) των εθνικών διοικητικών
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συστημάτων και των επί μέρους δημόσιων πολιτικών είναι μόλις αισθητό σε μας
χάρη σε λίγα βιβλία και άρθρα (Σπανού, 2001 α, Καρκατσούληξ, 2004α και 2004β,
Λαδή, 2004). Για τη σχέση της πληροφορικής με τις οργανώσεις, άλλο ευρύ θέμα
έρευνας, έχουμε ελάχιστε; συμβολές από έλληνες διοικητολόγους (π.χ., Καλλίνι-
κος, 1995, Πραστάκοξ, 2003). Το ίδιο ισχύει για τις προσεγγίσει; του «νέου δημό-
σιου μάνατζμεντ» (Μιχαλόπουλοξ, 2003, Καρκατσούλης, 2004α) και των δικτύων
πολιτικής (Χονδρολέου, 2004 -βλ. και τη μετάφραση του άρθρου των Bevir και
Rhodes, 2003). Τέλος, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τόσο τα ζητήματα του φύλου
στις οργανώσεις (Αβδελά, 1990, Στρατηγάκη, Ι996) όσο και εκείνα του στρατηγι-
κού σχεδιασμού των οργανωσιακών αλλαγών (Παπούλιαξ, 2002, Tsoukas και
Papoulias, 2005) αξίζουν ευρύτερης προσοχήξ.

Πιθανές ερμηνείες των τάσεων της ελληνικήξ επιστημονικής παραγωγής

Οι ανωτέρω τάσεις της ελληνική; θεωρίας για τις οργανώσεις και ειδικά τη
δημόσια διοίκηση, συνδυαζόμενες με τις ελλείψεις και αδυναμίες που σκιαγραφή-
θηκαν στο προηγούμενο τμήμα του άρθρου, προσφέρουν επαρκεί; ενδείξεις για να
μιλήσει κανείς για το παράδοξο που έθιξα στην αρχή του άρθρου. Σε μια χώρα με
πλήθος μικρών και εν πολλοίς ασταθών ιδιωτικών επιχειρήσεων και με πανσπερ-
μία δημόσιων οργανώσεων κάθε μεγέθους (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, αυτοτελείς δημό-
σιες υπηρεσίες, ΔΕΚΟ, ανεξάρτητες αρχές κ.ά.) περισσότερες είναι οι θεωρητικέ;
αναλύσεις και οι πρακτικέξ/χρηστικέξ εκδόσεις για τις ιδιωτικές οργανώσεις παρά
για τις δημόσιες.

Το παράδοξο αυτό, που απαιτεί περαιτέρω ενδελεχή έρευνα προκειμένου να
στοιχειοθετηθεί, θα μπορούσε να ερμηνευθεί σε ένα πλαίσιο παράλληλων σκέψε-
ων, δηλαδή στο πλαίσιο

α) του αυξημένου ενδιαφέροντος, στην Ελλάδα και διεθνώς, για την ανάπτυξη
μάλλον του ιδιωτικού παρά του δημόσιου τομέα της οικονομίας, ιδίως μετά το
1989, με αποτέλεσμα τη ζήτηση για βιβλία ιδιωτικού μάνατζμεντ και μάρκετινγκ,

β) της έμφασης που δίνει παραδοσιακά η θεωρία των οργανώσεων στις ιδιωτι-
κές οργανώσεις με αποτέλεσμα, ιδιαίτερα στον αγγλοσαξονικό ακαδημαϊκό κόσμο,
συχνά τα εμπειρικά πρότυπα ή οι αφορμές της θεωρίας αυτής να είναι η οργάνωση
και λειτουργία των ιδιωτικών επιχειρήσεων,

γ) της καθυστερημένη; διάχυσης στη χώρα μας ξένων μοντέλων σκέψης γύρω
από το δημόσιο τομέα, για τα οποία μέχρι πρόσφατα υπήρχαν λίγα ελληνικά κεί-
μενα,

δ) της υστέρησης της δημόσιας συζήτησης στην ελληνική ακαδημαϊκή και ε-
ρευνητική κοινότητα γενικά, με αποτέλεσμα θεωρητικές ιδέες για το δημόσιο το-

Η ελληνική θεωρίο. της δημόσιο.ς διοίκησης κο.ι των Οργαν(ίJσεωl·. 1985·2005 Ι 1 Ι

μέα, οι οποίες εισάγονται από το εξωτερικό, να μην αξιολογούνται κριτικά ούτε να
προσαρμόζονται στην ελληνική διοικητική πραγματικότητα,

ε) της δυσκολίας να αναπτυχθεί θεωρητική σκέψη γύρω από τις ελληνικές δη-
μόσιες οργανώσεις εξαιτίας της παρατεταμένης μετάβασης στην οποία οι εν λόγω
οργανώσεις βρίσκονται εδώ και χρόνια, παλινδρομώντας ανάμεσα στον πόλο της
αδράνειας, δηλαδή της συντήρησης των πολύ παραδοσιακών μορφών οργάνωσηξ
και λειτουργία; τουξ, και στον πόλο του εξευρωπαϊσμού και του εκσυγχρονισμού
τους και

στ) της -μέχρι προσφάτωξ- ισχυρής επιρροήξ, αν όχι κυριαρχίαξ, της καλλιέρ-
γειας του διοικητικού δικαίου στο ερευνητικό πεδίο των δημόσιων οργανώσεων. Η
κυριαρχία αυτή μόνο εν μέρει έχει αντισταθμιστεί από νεώτερες μελέτε; Ελλήνων
διοικητολόγων. οι οποίες δεν έχουν νομικό, αλλά οργανωσιακό-κοινωνιολογικό
χαρακτήρα.

Συμπέρασμα

Στο άρθρο αυτό, που δεν αποτελεί παρά ένα πρώτο, δοκιμαστικό εγχείρημα
χαρτογράφησηι; παρουσίασα επιλεκτικά και με συντομία διαφορετικέι; τάσεις της
ελληνική; θεωρίας των οργανώσεων και ειδικότερα της δημόσιας διοίκησηξ, κατά
την εικοσαετία 1985-2005. Σε παλιότερο εγχείρημά μου (Sotiropoulos. 1996 και
στα ελληνικά Σωτηρόπουλος, Ι999), είχα προτείνει την υπόθεση ότι η διοικητική
επιστήμη και η θεωρία των οργανώσεων στην Ελλάδα δεν ήσαν αναπτυγμένες.
Δέκα χρόνια μετά (2006), νομίζω ότι η εικόνα που έχουμε είναι πιο διαφοροποιη-
μένη. Σε κάθε περίπτωση, δεν ισχυρίζομαι καθόλου ότι υπάρχει ούτε ότι θα έπρεπε
να υπάρχει κάποια εθνοκεντρική ελληνική διοικητική επιστήμη. Αυτό που προτεί-
νω ως υπόθεση εργασίας είναι ότι η διοικητική επιστήμη που παράγεται στη χώρα
μα; άλλοτε είναι πολύ αφηρημένη και παραμένει σε εισαγωγικό επίπεδο και άλλο-
τε είναι πολύ εξειδικευμένη αναδιφώντας στις ελληνικές ιδιαιτερότητες, σε βάρος
τόσο των θεωρητικών επεξεργασιών όσο και της συγκριτική; διάσταση; που πρέ-
πει να έχει μια σύγχρονη κοινωνική επιστήμη.

Ειδικότερα, στην Ελλάδα, από τη μια μεριά υπάρχουν εισαγωγικά εγχειρίδια
στην οργανωσιακή θεωρία και στη διοικητική επιστήμη, μονογραφίες κανονιστι-
κού περιεχομένου, προσεγγίσει; της θεωρίας των συστημάτων και τη; νεομαρξι-
στική; θεωρίας του κράτους, καθώς και λίγες θεωρητικέ; μελέτες εστιασμένες ει-
δικά στη δημόσια διοίκηση και στο δημόσιο τομέα. Δεν είναι πολύς καιρό; που ει-
miχθησαν και στη χώρα μας ορισμένοι προβληματισμοί που αφορούν στην οργα-
νωσιακή και διοικητική κουλτούρα, στο νέο δημόσιο μάνατζμεντ, καθώ; και στα
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ερευνητικά πεδία του εξευρωπαϊσμού (Europeanization) της δημόσιας διοίκησης
και της δημόσιας πολιτικήξ, καθώς και των δικτύων πολιτική; (policy networks).

Από την άλλη μεριά, φαίνεται ότι λείπουν ελληνικές θεωρητικέξ προσπάθειες
που θα αντανακλούσαν, ειδικά στο θέμα της ελληνική; διοίκησηξ, τη διεθνή συζή-
τηση -στην πολιτική επιστήμη και στην κοινωνιολογία- για την ορθολογική επιλο-
γή (rational choice) και τη δημόσια επιλογή (public choice), παρά τις αδυναμίες
αυτών των τελευταίων προσεγγίσεων. Το ίδιο μπορεί να ισχυριστεί κανείξ, ειδικά
ως προς τη θεωρία των οργανώσεων, για τα θεωρητικά ρεύματα της οργανωσιακής
οικολογίας (organizational ecology) και της πολύ ενδιαφέρουσας θεσμολογικής
προσέγγισης (institutionalism). Όλα αυτά δεν έχουν συζητηθεί επαρκώς από την
ελληνική επιστημονική κοινότητα.

Οι εν λόγω αδυναμίες και ελλείψεις θα μπορούσαν να ερμηνευθούν, πρώτον,
με αναφορά στην υπανάπτυξη των μεγάλων ιδιωτικών οργανώσεων στη χώρα μας
και στον κεντρικό ρόλο του κράτουξ, όχι μόνο στην οικονομία και την κοινωνία,
αλλά και στη σκέψη των Ελλήνων κοινωνικών επιστημόνων και, δεύτερον, με α-
ναφορά στη δυσκολία παραγωγής νέας θεωρίας σε περιόδους μεγάλων μετασχη-
ματισμών: οι ελληνικές δημόσιες και ιδιωτικές οργανώσειξ διανύουν μια περίοδο
παρατεταμένης μετάβασης από παλιές, παραδοσιακές δομές και νοοτροπίες σε πιο
σύγχρονουξ, ανοικτούς σε ξένες επιδράσεις και διαφοροποιημένους τρόπους οργά-
νωσης και λειτουργίας. Τέλος, στην Ελλάδα, οι ειδικότερες εκφάνσεις της διοικη-
τικής θεωρίας σπάνια συνοδεύονται από σχετική εμπεΙΡΙΚ11έρευνα. Η συνάντηση
θεωρίας και εμπειρίας δεν έχει γίνει ακόμα και μέχρι να πραγματοποιηθεί ίσως είναι
χρήσιμε; οι ασκήσεις αυτογνωσίας, όπως αυτή που επιχειρήθηκε στο παρόν άρθρο.
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