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Този доклад дава стратегическа гледна точка към управлението и осъществяването, като
отчита комплексността и необходимостта да се откроят съдържателните, политическите и
институционалните измерения на промяната в политиката.Подходът се фокусира директно върху
приложимостта на въпросите, свързани с реформата, в контекдста на демократизацията и
подобряването на управлението, като се разграничават различните управленски стратегии за
посрещане на тези предизвикателства.
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Предговор
България се откроява като забележителен пример за преустройство на
обществото след свалянето от власт на режима на Тодор Живково през 1989 г.
Преходът на страната не е нито гладък, нито лесен, особено в първите години на
осъществяването му, когато реформаторските сили се сблъскват с дълбоко окопани на
различни фронтове интереси, демократичните институции на национално и местно
ниво са още в зародишен вид, а перспективите за успех изглеждат несигурни. За да
направи своя преход към демокрация и икономическа либерализация, България се
нуждае от множество промени в политиката. Хората вземащи решения и
реформаторите в България – както и в другите страни по света – често са склонни да
фокусират вниманието си най-вече върху съдържателната страна на реформите. Тя е
много важна, но все пак поставяйки ударението върху съдържанието на реформите,
оставяме извън нашето внимание един основен елемент, необходим за постигане на
желаните резултати. За да можем успешно да формулираме политиката и да следваме
пътя на реформите, трябва да отчитаме, че дейностите ни засягат процесите и хората,
освен съдържанието. Това е особено важна страна в управлението на държавните дела
при демокрацията.
Тази книга дава една стратегическа гледна точка към управлението и
осъществяването на политиката, като отчита комплексността и необходимостта да се
откроят техническите, политическите и институционалните измерения на промяната в
политиката. Подходът се фокусира директно върху приложимостта на въпросите,
свързани с реформата, в контекста на демократизацията и подобряването на
управлението, като се разграничават различните управленски стратегии за посрещане
на тези предизвикателства.
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ЧАСТ І
ПРОМЯНА НА ПОЛИТИКАТА
Гледни точки и предизвикателства на изпълнението
Глава 1
Въведение: осъществяване на реформи в политиката
Тази книга разглежда въпроса как да се осъществяват реформите в политиката в
страните в преход и развиващите се страни. Политиката на развитие отдавна е област
на изследване от икономисти и експерти от отделните сектори, както от
международните донорски организации, така и от страните в преход. Тези експерти
познават много добре техническото съдържание на добрата политика, което дава
отговор на въпроса „какво” по отношение на реформата в политиката. Те често се
оказват в безизходица, когато се стигне до привеждане на тези добри политики в
конкретни резултати. Не един и двама отчаяни министри са задавали на персонала си
въпроса: „Имаме хубава политика, а защо не се изпълнява?”. Често този въпрос си
задава и парламентаристът, който се чуди защо законите, приемани от парламента, не
дават резултати или не подобряват живота на гражданите.
Въпросите на министъра и парламентариста се отнасят до въпроса „как” по
отношение на реформата в политиката, което е

и темата на настоящата книга. В

следващата глава се разглежда тази страна на промяната в политиката, на гражданското
участие и на заинтересованите страни, която касае процеса, както и проблемите, които
възникват при организирането на начина (отговора на въпроса «как») на осъществяване
на реформата (мулти-организационни структури и координация).

От съдържанието към процеса на политическата реформа
От 50-те години на 20 век насам, икономическите предписания остават
гръбнакът на политическите съвети за това как правителствата «да дръпнат» страните
си към растеж и развитие. Първото поколение от тези политически рецепти става
основата на програмите на МВФ и Световна банка за икономическа стабилизация и
преструктуриране, започнати през 70-те и 80-те годинина миналия век.Те остават
сърцевината на тези пакети за реформи и днес. Стабилизационните реформи се
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фокусират върху хроничните финансови дефицити, платежния баланс, темповете на
инфлация и преструктурирането, след което идват промени в обменните курсове на
валутата, изменение в търговския режим, намаляване на субсидиите, промяна в
данъчната политика, свиване на трудовите разходи в публичния сектор и укрепване на
пазара. Чрез пакетите за секторно преструктуриране, включени в рамките на по-широки
макроикономически пакети, се цели стуктурните реформи да се разпрострат и към поспецифичните аспекти на отделните сектори.
Политическите анализи от първото поколение реформи залагат най-вече на
икономическо модели, които търсят най-добрите решения за максимизиране на
социалноикономическото благосъстояние на възможно на-голям брой граждани при
условията на свободен пазар. Въпросът «как» не се поставя, тъй като тези
икономически модели приемат, че ще се осъществи най-добрата политика тъй като:
а.) правителствата са заинтересовани да подобрят максимално благосъстоянието
на всички граждани («великодушна държава») и
б.) правителствата имат достатъчен административен капацитет да осъществяват
успешно избраната си политика.
Опитът, обаче, разкрива, че често не се възприемат и изпълняват най-добрите
(технически «правилни») политики. Разривът между предписаното и приложението му
в реалния свят води до критична преоценка на предположенията, залегнали в
икономическите модели на реформата в политиката (виж Bates and Krueger

1993,

Frischtak and Atiyas 1996, Haggard and Kaufman 1992, Haggard and Webb 1994, Waterbury
1989).
Учените и практиците първоначално фокусират вниманието си върху ролята и
капацитета на държавата като липсващите елементи, които отварят вратите на
включване на политическите отношения и институциите сред категориите за проучване
при анализа и разработването на насоките на политиката, което води до следващото
поколение аналитични подходи и модели на развитие. Второто поколение обхваща
институционалната икономика и политическата икономия и се фокусира върху
взаимозависимостта между държавата, пазара и гражданското общество. Ключови
понятия са разходите по преустройството, стимулите и групите по интереси, всички те
са взаимообвързани.
Разходите по преустройството възникват като функция на институциите, чрез
които се опосредства икономическия обмен, с пазари и йерархии (държави),
формиращи двата края на институционалния континуум. Разпореждайки се с различни
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модели на цената на преустройството, тези институции (които определят правилата,
нормите и поведенията, обслужващи колективните цели) влияят върху стимулите за
различните действащи лица да влязат или не в икономическото преустройство (виж
Nabli and Nudent 1989). Моделите на политиката, които се основават на
институционалната

икономика,

фаворизират

намаляването

на

ролята

на

правителството в прякото предоставяне на стоки и услуги и увеличаването на
ролята на частния сектор и гражданското общество (виж Piccioto 1995).
Политическата икономия поставя въздействието на политическите променливи в
центъра на обяснението на резултатите от политиката. Тя подчертава , че моделите на
стимулите са функция на заложените политически цели и взаимодействия между
групите по интереси (виж Meier 1991, Bates and Krueger 1993). Държавата, твърдят
политикономистите, рискува да попадне в хватката на неразривно сплетените
кръгове на икономическите и политическите кръгове. От гледна точка на фермерите
или

местните

бизнесмени,

например,

средностатистическото

правителство

на

развиваща се страна далеч не е великодушно, а е по-скоро «хищническо», което
изсмуква ресурсите и чиято политика увеличава значително цената, която плащат, за да
вършат бизнеса си. Затова успешните реформи в политиката трябва да компенсират
влиянието на окопалите се групи по интереси, да намалят възможностите за
рентиерство

и

да

укрепят

възможностите

на

гражданското

общество

да

противодейства.
Въпросът «как» при това второ поколение на подходите в в политиката се
фокусират върху признаването на факта, че институцията и политическите отношения
имат своето значение (виж Burki and Perry 1998) и че е необходимо да се изгражда
капацитет (Grindle 1996, 1997). От критично значение за реорганизирането на
взаимоотношенията между държавата, пазара и гражданското общество е техния
капацитет да изпълняват нови функции. Ударението върху капацитета отразява новото
разбиране, че докато икономическата либерализация може да изисква по-малка, не така
интервенционистка роля на държавата, задачите за ефективното изпълнение на
функциите на правителството в една пазарна икономика с активно гражданско
общество изискват държава, която да е доста по-силна от съществуващите в повечето
развиващи се страни (Gallahy 1990), при това такава държава, която да функционира
ефективно на множество нива в „полицентрични институционални схеми” (Ostrom et al
1993).
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Третото поколение на подходите към анализа на политиката се фокусира върху
извлечените поуки от диалога по политиката и опита от реформите от 90-те години на
20-ти век и началото на 21-ви век. Тук първостепенно значение придобива въпросът
„как”. Техническите аспекти на въпроса се концентрират върху последователността на
реформите

и

взаимодействията

между

различните

компоненти

на

макроикономическите, секторни и управленски реформи (виж DeJanvry et al. 1993,
Haggard and Web 1994). Освен това, когато използваме техниките от трето поколение,
гледаме на реформата като на процес. Тази промяна означава, че политиките са
динамични комбинации от цели, правила, действия, ресурси, стимули и поведения,
произвеждащи резултати, които могат само приблизително да бъдат предвидени или
контролирани.
Анализът

на

политиката

от

третото

поколение

отчита

комплексните

взаимодействия между политическите харти, заинтересованите лица и институции,
изпълнителите на политиката и социално-политическата среда. Когато анализа се прави
от гледна точка на процеса, е необходимо да се използва допълнителен набор от
инструменти, който инкорпорира по-цялостно социалните и институционални фактори
в различните варианти на политиката. Сега вече се прокарва идеята, че инструментите
на политиката са по-полезни за политиците, ако се използват, за да се направлява
изработването и осъществяването на политиката в хода на нейното разгръщане, а не за
да се избира априорно от няколко съревноваващи се политики (например Weiss 1989).
Освен това, този анализ предполага, че политиката възниква от долу нагоре, а не само
от горе надолу.
Управление на процеса на реализация на политиката
Основната последица от възприемането на аналитичните подходи към
политиката от трето поколение е виждането, че ако политиката е процес, тогава
успехът й зависи не само от това дали е разработена добре, но и дали се управлява
нейното изпълнение. Вместо да търсят идеалното решение, което да спускат от горе
надолу, политиците трябва непрестанно да изработват „втори и трети варианти на
решение”, по които сътрудничещите им агенции и заинтересованите лица и институции
могат да постигнат съгласие. И най-доброто решение не може да бъде постигнато, ако
няма сътрудничество, което означава, че е нужно да се правят промени, за да се
пригоди решението към вижданията и потребностите на различните участващи страни.
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Това обхваща наречените от Schon

и Rein (1995) въпроси на „преоформяне” на

политиката. Когато възникнат проблеми, за да могат да бъдат адресирани, е нужен
съвместен анализ и действия, както вътре в органите на властта, така и извън тях.
Наред с това е нужно да се изгради капацитет не само от специалните умения, свързани
със съдържателната страна на политиката, но и умения за стратегическо планиране и
управление (виж Nelson 1994, Stone 1996, White 1990).
Процесът на реализация на политиката е поне толкова политически, колкото и
технически. Той е комплексен и силно интерактивен. Освен съдържателен и
институционален анализ, той изисква и изграждане на консесус, участие на ключовите
заинтересовани страни, разрешаване на конфликти, компромис, планиране на
поддръжката, адаптация. Новите политики често водят до нова конфигурация на
ролите, стреуктурите и стимулите и така променят разходите и ползите за
изпълнителите, преките бенефициенти и другите заинтересовани лица и институции.
Опитът показва, че подходът, фокусиран навътре, ръководещ се от разбирането, че това
е „работа като всяка друга”, не може да постигне желаните резултати.
Освен това, политическата воля и местното лидерство са от съществено
значение за устойчивостта на реформата в политиката. Никакъв натиск или ресурси от
външни донори сами по себе си не могат да доведат до устойчиви реформи. Нужна е
съпричастност както в изработването на промяната в политиката, която ще се
осъществява, така и в усилията за изграждане на капацитет за изпълнението й. Ако в
страната, където ще се осъществява реформа в политиката, няма лице или група, които
желаят да се осъществи реформата, всякакви инициирани отвън усилия за промяна,
било то на местно или национално ниво, най-вероятно ще се провалят. Такива лица или
групи служат като „шампиони” (поборници) за политиката или „политически
предприемачи” (Кingdon 1995). Без политически шампиони, които желаят и могат да
бъдат ефективни лидери на промяната, устойчивата реформа е невъзможна.
Осъществяване на политиката и демократично управление
От края на 80-те и началото на 90-те години на 20 век реформата в политиката в
развиващите се страни и страните в преход се осъществява в контекста на
демократизацията. Нараства броят на държавите в света, които поемат по пътя на
демократичните форми на управление, откликвайки на националния и международния
натиск (Diamond and Plattner 1996). Икономическата либерализация и демократизацията
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са тясно взаимосвързани, въпреки че се води дебат по природата на тези връзки и
тяхната последователност.
Дефинициите за демокрацията варират от такива, които се фокусират само върху
процедурите за избор на политическото ръководство, до такива, които дават
пространна характеристика на широкото участие на гражданите както в политиката,
така и в техническите механизми на управлението. За целите на нашето изследване, ние
приемаме, че един политически режим е демократичен, ако притежава следните
характеристики:


процедури, които гарантират разумното съревнование между лицата и

групите за политическата власт;


широко участие на гражданите в избора на лидери и политики и в

разпределението на обществените ресурси;


висока степен на граждански , политически и икономически свободи.

При демократичните режими правителствата са изправени пред силен натиск
да работят ефективно, ефикасно, отговорно, прозрачно и с отзивчивост към
потребностите на хората.
Една от реакциите на този натиск е преосмислянето на ролята на
държавата. Както икономическите, така и политическите реформи се фокусират
върху децентрализацията, приватизацията и намаляването на управленските органи,
за да се изгради капацитет за ефективно и равнопоставено осигуряване на основните
услуги и публични блага от критично значение, както и да се управлява пазарът по
прозрачен

начин.

В

развиващите

страни

самите

изисквания,

поставяни

от

глобализацията и икономическата либерализация, принуждават правителствата да
вървят в тази посока, макар че степента и темповете на тази промяна са различни за
различните страни по света (Светована банка 1997, Rondinelli 1999).
Освен че налага да се ревизира ролята на държавата, демократизацията
трансформира и взаимовръзките на органите на управление с гражданите. В хода на
разгръщането на движението към демокрация в развиващите се и странете в преход се
осъществяват промени и в начина, по който си взаимодействат всички сектори на
обществото „за да се координира обединяването на разнопосочните интереси и така да
се утвърди политика, която може да се приеме с голяма доза достоверност, че
представлява обществения интерес” (Frischtak 1994). Това взаимодействие е същината
на управляването (от англ. ез. governance), което е нещо повече от управлението (от
англ. ез. government – институциите на управление). Реформите в управляването
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целят, от една страна, да въведат гражданите по-пълно и ефективно в
изработването и осъществяването на политиката, като често правят това чрез
укрепване на гражданското общество (виж Burbidge 1997). От друга страна, тяхната
цел е да изменят начина, по който работят публичните институции, така че да вградят в
тях

демократичните

принципи.

Демократичното

управляване

може

да

се

охарактеризира със следните черти на работа:


показва високо ниво на прозрачност и отговорност, т.е. информацията се

предоставя и разпространява нашироко, процесите на вземане на решения са
отворени, държавните служители се държат отговорни за използването на
ресурсите и постигането на резултатите;


Осигурява засилено гражданско участие, особено на маргинализираните

слоеве, както и възможности за вземане на решения от местните органи на
властта, до които гражданите имат достъп;


Неговите структури и процедури позволяват да се инкорпорират

възгледите на широк кръг групи от обществото (плурализъм в политиката) при
формулирането на политиките; да се осигури равнопоставено предоставяне на
публични услуги; да се предефинира ролята на държавата (по-малко директно
предоставяне на услуги, създаване и поддържане на равнопоставени условия за
икономическа дейност и овластяване на не-държавни институции);


Работи в институционална и правна рамки, които признават и съблюдават

човешките права и върховенството на закона.
Демократичното управляване концентрира вниманието върху значимите
въпроси на процеса. Как гражданите въздействат и упражняват контрол върху
държавата? Как публичните лидери и агенции оперират отговорно и отзивчиво, за да
изпълнят предоставения им мандат? Как се управляват обществените отношения между
различните класи в обществото, за да се гарантира справедливост, равнопоставеност и
участие в управлението? Отговорите , които управленската система на дадена страна
дава на тези въпроси, минават дълъг път докато формират контекста на реализацията на
политиката. И обратно, начинът по който се управлява реализацията на политиката
може да допринесе за определяне на начина, по който една страна операционализира
демократичното управление.
Глава 2
Управление на реализацията на политиката
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Характеристика на промяната в политиката в развиващите се страни и
страните в преход
В края на 90-те години на 20 век и през новия век инициативата за промяна все
повече идва от групи вътре в страните, например от политически движения и
гражданското общество. Тази промяна се дължи отчасти на движението в световен
мащаб по посока на демократичното управление, което отваря политическия процес за
по-широк кръг граждани и (в различна степен) предизвиква правителствата да бъдат
по-отговорни и отзивчиви (виж Grindle 1996). Това се дължи и на нарастващата сила
(отново в различна степен) на гражданското общество (виж Burbidge 1997, Coston 1998,
Edwards and Hulme 1992, Harbeson et al. 1994).
На второ място, което е последица от първата характеристика решенията за
промяна в политиката са силно политизирани. Реформата в политиката е
политизирана. Тя засяга фундаменталните въпроси – какво да се прави, как да се
направи и как да се разпределят ползите (виж Lasswell 1958, Lindblom 1968). Затова
промяната в политиката в много случаи е спорна. Когато промяната се осъществи,
отношенията на различните нива и между заинтересованите лица се променят.
Възникват нови кохорти от печелещи и губещи, а губещите често са дълбоко окопани и
могат да окажат силна и ефективна опозиция (Frischtak and Atiyas 1996, Haggard and
Webb 1994, Lindenberg and Crosby 1981, Gridle 1999). Наличието на мощна опозиция
обяснява защо често е толкова трудно да се задвижи процесът на промяна на
политиката, а в някои случаи защо той засича още преди да е започнал.
На трето място, въпреки че политиците и външни заинтересовани групи могат
да играят водеща роля в инициирането на промяната в политиката, във формулирането
на промените в политиката най-често най-активно участват технократите.
Технократите обикновено работят по формула за вземане на решение, която е различна
от формулата на политическите и административните ръководители. Докато
политиците се грижат да управляват поддръжниците си, технократите се занимават с
техническите решения, с максимизиране на резултатите и рационализиране на
използването на оскъдните ресурси. Политическите сделки обикновено не се включват
в уравненията на политиката, когато са изработени от технократите (Grindle and Thomas
1991). Да накарате технократите да разсъждават за губещи, опозиция и други
политически фактори не е проста работа.
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Еволюцията на политиката за природните ресурси и околната среда илюстрира
тази характеристика. Първите етапи на реформите на екологичната политикабяха
замислени от изследователи и еколози на основата на научно-технически китерии,
което доведе до политики, при които ударението падаше главно върху защита на
ресурсите, насочена по същество към това да „огради” ресурсите от потребителите.
При следващите си „издания” тези реформи съдържаха и социални и антропологични
променливи, особено в политиките за природни ресурси, базирани на местните
общности. Съдържанието на политиката се смени, така че да обедини съхраняването на
ресурсите с устойчивото им използване (Western and Wright 1994). Сега централното
място на политическите и институционалните фактори в политиките е общопризнато
(Ribot 1995, Brinkerhoff 1996).
На четвърто място, реформаторите са обикновено новонавлезли в
политиката хора и не са запознати със средата за осъществяване на политиката.
В демократичните общества и страните в преход много правителства идват на власт на
базата на обещанието за реформи и помитащи старото промени. И тъй като не са
обвързани с установената рутина в управлението, нито пък са заложници на окопали се
интереси, реформаторите могат да бъдат доста ефективни още в началото на новото
управление (Waterbury 1989). Но много вероятно е те да не познават държавните
административни структури, да не си дават сметка за времето и енергията, които са
необходими за преодоляване на бюрократичната инерция и съпротива, да не са обучени
да използват лостовете на властта за осъществяване на промяна. Бюрократите ветерани
знаят, че реформаторите могат да се амортизират, ако това не стане, те могат да бъдат
надживяни, тъй като най-вероятно ще останат на сцената само за няколко години.
На пето място, в повечето случаи необходимите за осъществяване на промяна
в политиката ресурси или не съществуват, или ако съществуват не са на правилното
място. Бюджетите се изготвят на годишни цикли и може да не включват нужните за
новите дейности ресурси. Разпределението на бюджетните ресурси е резултат на
разбирателството

и

договорки,

постигнати

след

значителни

преговори

на

заинтересованите, често мощни действащи лица, и не може лесно да се променя
(Удваьэянщ 1974). Ресурсите може да се прерапределят, но само със съгласието на тез
идействащи лица, в противен случай последствията може да се окажат драстични.
Трудността при преразпределението показва колко критична роля играят външните
ресурси за иницииране на процеса на промяна в политиката както като влизат в ролята
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на катализатори, така и като помагат да се печели време, за да се преговаря за
преразпределение на бюджета.
Накрая, промяната в политиката изисква организацията на правителството
да се адаптира и промени, за да отговаря на новите задачи. По принцип в
правителствените организации могат да се правят промени, но това често се прави
неохотно и много трудно. Новата политика може да изисква да се направят големи
промени или да се създадат нови организационни звена. Не трябва да се изхожда от
предположението, че съществуващите организационни звена не изпълняват важни
задачи или пък че имат значителен неизползван капацитет. С какво се занимават
организациите или какво произвеждат – това са въпроси, които са резултат от самото
разбиране на заинтересованите страни за това какви и чи потребности трябва да бъдат
удовлетворени. Процедурите, рутинната практика и организационната култура се
изграждат и институцианализират именно н абазата на това разбиране. Така, че макар и
да е възможно да се институцианализират промените, това все пак не е нито прост,
нито бърз процес.
Например, реформата в здравната политика, така както се осъществява по света,
включва значителни изменения в ролите на министерствата на здравеопазването, като
тяхната роля се измества от директното предоставяне на здравни услуги към
финансирането на услугите, предоставяни от частния сектор и организации с
нестопанска цел и към контрола на качеството и удовлетвореността на гражданите
(СЗО 2000). З дравната реформа създава и нови организации в публичния сектор, като
например здравно-осигурителните фондове, както и в частния сектор, например,
фамилните здравни фирми за осигуряване на основните услуги. В много от
развиващите се страни и страните в преход министерствата на здравоопазването се
стремят да разберата новите си роли и да изградят капацитета и нагласите, които са
необходими за успешното осъществяване на реформите. По същия начин новите
дружества в частния сектор се борят с въпроса как да предоставят нови пкети от
услуги, да си взаимодействат с финансиращите институции, да отговорят на
стандартите за качество и да откликнат на клиентите.
Природа на осъществяването на политиката
Преди да представим рамките на задачите, обаче, си заслужава да разгледаме
накратко въпроса какво различава изпълнението на политиката от изпълнението на
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проекти и програми. Някои хора считат, че изпълнението на политиката е сходно с
изпълнението на проект или програма, но в по-широки мащаби. Но схващането, че
изпълнението на политиката е просто уголемено изпълнение на проект/програма би
заблудило реформаторите. Най-важните различия са може би следните:


Осъществяването на политиката рядко е линеен, последователен

процес. Програмите и проектите имат начало и край, имат конкретни графици,
ясно конкретизирани цели и задачи за всяка фаза, определени планове и
действия за постигането им. При изпълнението на политиката промяната рядко е
праволинейна. Макар че в политическите харти се определят целите и задачите,
яснотата на определението на причинно-следствените връзки може да варира, а
и това определение често е доста размито или оставя операционализирането му
за по-късен етап на процеса. В резултат на това, осъществяването на политиката
често

може

да

е

многопосочно,

фрагментирано,

често

прекъсвано,

непредсказуемо и много дългосрочно. В каква последователност да се подредят
действията, на кои приоритети да се обърне внимание и кой да се включи –
отговорите на тези въпроси може да се окажат трудни и да варират в хода на
процеса на промяна в политиката;


Никоя агенция не може сама да управлява дейностите по изпълнение на

политиката. Проектите и програмите имат ръководители или мениджъри.
Независимо дали са част от по-голяма агенция или са независими, обикновено е
ясно кой носи отговорността. А изпълнението на политиката почти винаги
изисква единодействие на множество агенции и групи, както от управленската
област, така и извън нея – от гражданското общество и частния сектор. Дори и
някоя от тях номинално да играе водеща роля, в действителност никое отделно
звено не е „отговорно”. Правата и отговорностите са разпръснати сред
действащите лица, което означава, че традиционното командно-контролно
управление рядко е приложимо;


Изпълнението на политиката създава печеливши и губещи. Проектите и

програмите осигуряват ползи за хората, които засягат. Когато се променя
политиката, от това ще спечелят нови групи, докато тези които са печелили от
старата политика не само ще изгубят облагите си, но могат и да бъдат поставени
в крайно неизгодно положение. Това, което усложнява политиката е фактът, че
губещите са обикновено с много по-силни властови позиции, от които да
защитят своите интереси, да се противопоставят и съпротивляват на промяната,
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отколкото, тези които печелят от промяната. Особено в регулаторните политики
обикновено съществуват много уютни взаимоотношения между законодателите,
изпълнителните

агенции

и

заинтересованите

групи,

които

поддържат

определено равновесие в политиката и много трудно могат да бъдат изместени
от нея;


Новата политика обикновено не идва със своя бюджет. Програмите и

проектите имат бюджети. В противен случай не могат да съществуват.
Политиката, обаче, особено в началото на процеса на реформа, рядко имат нещо
повече от обещания за ресурси. А да се осъществява напредък означава да се
лобира за нови средства, да се идентифицират съществуващите източници на
подкрепа за изпълнението на реформата и да се преговаря за преразпределение
на ресурсите. Всички тези усилия са предмет на прищевките на бюджетния
процес и промените в политическите ветрове.
Ако една съвсем опростена метафора може да покаже управлението на проекта
като строителство на мостове, тогава изпълнението на политиката може да се
представи като градоустройствено обновление. Тази образност подсказва, че процесът
на обновяване се осъществява на множество обекти:
-

в зависимост от

координираните

действия

на

правителството,

членовете на общността и бизнеса;
-

често с недостатъчни ресурси и, в резултата на това подчинен на
динамиката на престоите и работата;

-

често спорен и конфликтен;

-

постъпателен и дълготраен;

-

изискващ непрестанно преоформяне на различните му компоненти, за
да се постигнат нужните резултати.
Реализация на политиката като набор от задачи

На управлението на международното развитие може да се гледа като съчетание
от стратегия, тактика и оперативни рутинни дейности (виж Brikerhoff and Ingle 1989,
Brikerhoff 1991, Kiggundu

1989, Paul 1983). Конкретно как са съчетани зависи от

целите, които поставени и ролята на ръководителя в организацията. Brikerhoff (1991:
12-13) разработва континуума от програмни и проектни задачи, като разграничава
между задачите по управлението на програма като сравнително по-стратегически и
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задачите по управление на проект като сравнително по-оперативни по характер. Ако
тази гледна точка се приложи към управлението на реализацията на политиката, можем
да видоизменим рамката на Бринкерхоф и да приемем изпълнението на политиката за
продължение на стратегическия аспект на този континуум
Както показва таблицата, главното ударение при изпълнението на политиката
пада върху стратегическия аспект. Но тя показва и че задачите на управлението на
програма и проект се уместни и при оперативни задачи при политиката,

при

лположение, че техните компоненти са конкретизирани в програмни резултати.
Таблица 1 – Съвкупност от задачи по изпълнение на политиката
Изпълнение на политика

Изпълнение на програма

Изпълнение на проект

(Ударение върху

(Ударение върху оперативните

стратегическите задачи)

задачи)

 Легитимиране

 Ясни цели

 Изграждане на

 Определени

подкрепа

отговорности

 Набиране на ресурси

 Планове / графици

 Проектиране на

 Възнаграждения

организацията

санкции

 Мобилизиране на

 Механизми за обратна

ресурси и действия

връзка / адаптиране

роли

и

и

 Наблюдение на
напредъка

Легитимиране на политиката
За да осигурят напредъка в изпълнението, ключовите лица, вземащи решения,
трябва да приемат политиката за легитимна. За да се легитимира тя е нужно някое лице,
група или организация да потвърдят, че предлаганата реформа в политиката е
необходима и жизнено важна, макар и да носи в себе си значителна цена. Тази стъпка
включва появата или определянето на „шампион” на политиката – лице или група,
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които се ползват с доверието на обществото, разполагат с политически ресурс и
желание да рискуват политическия капитал в подкрепа на политиката.
Източниците на политическата промяна могат да възникнат ог широка гама
източници, както вътре в страната (от хора от управленската сфера или от
гражданското общество), така и извън нея (например донорски агенции). Независимо
от това кой е източникът й, важното е реформата да бъде призната за легитимна и
заслужаваща усилията още в началото на процеса на изпълнението. Това ще позволи
хората да се почувстват съпричастни с промяната в политиката. Тъй като тази промяна
най-вероятно ще наложи значителна смяна в нагласите и действията, от особена
важност е «шампионът» на политиката да заяви, че новата политика всъщност
въплащава предпочитаното поведение, че е напълно обоснована и желателна.
Колкото по-спорен е даден въпрос на политиката, или колкото повече новата
политика се отдалечава от старата практика, толкова по-важна е функцията по
лигитимирането й.
Изграждане на подкрепа
Подкрепата на реформата трябва да се създава, тъй като тя често липсва в
обществото. Затова реформата трябва да се «рекламира» и утвърждава. Поддръжници
на реформата са тези, които ще спечелят по някакав начин от нея. Те може да са
потребители на предоставяна услуга или доставчици за нея, или служители в
организацията изпълнител, които установяват, че промяната ще повишипозициите или
статута им. Поддръжниците могат да бъдат и групи, които имат някакво влияние върху
посоката на промяната, или такива, които могат да допринесат с някакви ресурси и
подкрепа на реформата. Поддръжниците са тези, които печелят в процеса на промяна
на политиката. Тези лица и организации ще подкрепят “шампиона” на политиката и ще
се ангажират с нея. Изграждането на подкрепа допълва и подсилва процеса на
легитимиране. Целта е не само да се приеме промяната, но и да се институционализира
чрез създаването на нова група бенефициенти, заинтересовани да видят промяната
осъществена. Изграждането на подкрепа създава и мобилизира заинтересованите от
успеха на реформата страни в името на новата политика (виж Sabatier and JenkinsSmith 1993).
Щом като имат заложен интерес, поддръжниците ще бъдат по-склонни да се
мобилизират и да го защитават. Политическите ръководители и реформаторите не
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трябва да приемат за дадено, че щом политиката им е стъпила на здрава основа и е
правилна, подкрепата за нея ще дойде автоматически, или пък че заинтересованите
страни веднага и ясно ще осмислят интереса си да подкрепят промяната. Бейтс и
Крюгер твърдят, че потенциалните поддръжници / бенефициенти от икономическите
реформи често не виждат какви са собствените им ползи и затова не само играят
маргинална роля в инициирането на реформите, но и трудно се мобилизират. Ако на
такива групи не представят някакви разчети за ползите, които ще извлекат, те едва ли
ще участват в промяната.
Развитието н асилна подкрепа изисква политиците да «рекламират» реформата
на такъв език, който да я направи разбираема и да апелира към потенциалните
поддръжници. Те трябва да им помогнат да осмислят и заявят своите интереси, по
такъв начин, който да подсили реформаторската инициатива. В някои случаи, дори и
дадена група да има добра представа за положителния ефект на промяната в политиката
върху собствените й интереси, тя може да няма канал, по който да изяви своите
искания или становища. Често победителите в политиката може да не знаят как да
играят «политическата игра», докато потенциалните губещи определено знаят това
(виж Bardach 1977).
Изграждането на подкрепа в самото начало на една политика може да бъде
трудна задача. Тъй като изгодите от процеса на промяна могат да се почувстват само в
дългосрочен план, новите поддръжници ще трябва да имат известна доза вяра. А
междувремонно губещите ще се опитат да съхранят статуквото. Подкрепата за новата
политика трябва да бъде достатъчно голяма, за да може най-малкото да неутрализира
силите, които се противопоставят на промяната (виж Gillespie et al. 1996).
Набиране на ресурси
За да се реализира нова политика е нужно на тази дейност да се посветят
политически, човешки, технически, материални и финансови ресурси (виж Grindle and
Thomas 1991, Mazmaian and Sabatier 1989). Макар че част от потребностите ще бъдат
удовлетворени с външни ресурси, обикновено акумулирането на достатъчно ресурси за
промяната означава да се орежат и пренасочат ресурсите, насочвани до този момент
към старите политики. При често срещания проблем с намаляващите ресурси за всички
дейности по управлението, съперничеството за оскъдните ресурси се изостря. Към
трудностите за набиране на ресурси се добавят и задлъжнялостта на държавните и
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финансовите кризи. Невъзможността правителствата да преразпределят ресурси за нови
приоритети е често срещана причина, поради която редица програми и проекти се
закриват веднага щом се изчерпят средствата от донори. Задачата за набиране на
ресурси означава както да се осигури първоначалното

финансиране, така и да се

утвърди политиката в процеса на изготвяне на държавния бюджет (Ames 1987). Друг
аспект на набирането на ресурси е осигуряването на стабилни парични потоци чрез
бюджета.
Ниското или нестабилно ниво на финансови ресурси за осъществяване на
промяна в политиката не е единственият проблем. В много развиващи се страни
липсват квалифицирани човешки ресурси. В много страни не просто липсват
квалифицирани хора за определени видове нови политики, но в някои случаи резервът
от талантливи хора, които лесно биха усвоили тези умения, е изчерпан.
Проблемът с липсата на достатъчно ресурси за осъществяване на промяна в
политиката е наистина много сериозен. Много често организациите, на които е
възложено да изпълняват дадена нова политика, имат ограничени ресурси и капацитет.
В много случаи простото инжектиране на средства не е достатъчно. Например, когато
една държава реши да прехвърли на местните органи на властта функциите по
предоставяне на услуги, които те се налага да възлагат с договори на изпълнители, се
изискват много повече неща от прехвърлянето на съответните средства на местните
органи. Имат ли те нужните счетоводни системи? Разбират ли правилата на тръжните
процедури за възлагане на поръчки? Могат ли да се управляват бюджети и да
контролират качеството? Управлението на ресурсите за новите политики изисква време
и внимание към развитието на нови умения и капацитет.
Изработване и актуализиране на организационната схема
Възникването на нови цели и задачи, свързани с реформата в политиката, найвероятно ще изисква да се направят промени в организациите изпълнителки. Но
организационната схема и/или измененията й пораждат няколко проблема. На първо
място, поради съществуването на вкоренени процедури и рутина, както и на съюзи със
свои поддръжници и интереси, често в обществото възниква съпротива срещу
промените в структурата или в мандата на установените организации. Персоналът може
да не е ангажиран с новата политика или дори да й се противопоставя.
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На второ място, задачите, които реформата налага, могат да бъдат коренно
различни от съществуващите задачи и организацията просто да няма капацитет да се
справи с тях. Това често се случва, когато при реформата организациите, които преди
са предоставяли услуги директно, се трансформират в такива, които управляват
договорните отношения и наблюдават услугите, предоставяни от частни фирми.
При значителна промяна в политиката дадена организация може да бъде
засегната като по отношение на вътрешната й структура, така и по отношение на
връзките й с работната среда. Вътрешните промени се изразяват в промяна на работата,
която организацията върши и начина, по който изпълнява задачите си. Новите задачи
изискват нови структури и процедури. Що се отнася до външната среда, тъй като
реформите в политиката надхвърлят организационните граници, организациите, които
ги осъществяват трябва да обърнат повече внимание на външната среда и на
взаимодействието, комуникациите и сътрудничеството с външните заинтересовани
лица и институции. Налага се по-широк обмен на информация и ресурси и пообединени действия, тъй като успешните действия на една организация могат да
зависят от действията на други.
Както

показва

многогодишният

опит

в

институционалното

укрепване,

възприемането на нови инструменти на работа е трудна задача. Новите идеи, структури
или методи могат да бъдат пренебрегвани или видоизменяни така, че да се приспособят
към вече съществуващите системи. Класическа реакция в това отношение е просто да
се игнорират новите директиви за промяна. Тъй като текучеството на министрите в
повечето развиващи се страни и страни в преход е много голямо, служителите на
различните ведомства знаят, че ако проточат нещата достатъчно дълго, министърът
може просто да си отиде, а с него – и директивата за новата политика.
Именно поради трудното изграждане на нови методи на работа или задачи в
организациите, може да се окаже по-лесно и политически по-изпълнимо да се създадат
нови структури вместо да се преустройват старите. Но това има своите плюсове и
минуси. Персоналът на съществуващите организации разбира бюджетния процес,
публичните поръчки, финансовите системи и системите за управление на човешките
ресурси на органите на управление, а също така навярно има и изградени свои
политически мрежи. Всичко това може да е полезно за реформаторите, ако застане на
страната на промяната, но става пречка, ако със своята инертност или пък умилено
персоналът се противопостави на промяната. Създаването на нова организация има
предимството, че се започва повече или по-малко „на чисто” и с лица, които поддържат
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каузата, но често трябва да мине време, за да може тази нова структура да заработи
ефективно. Старата организация често остава непокътната и може да причини
проблеми чрез прикрит саботаж или открита опозиция.
Мобилизиране на ресурсите и действията
За да може резултатно да се осъществи промяна в политиката трябва да се
мобилизират ресурсите и действията в определена посока. Преди да се мобилизират
ресурсите и да започнат действията, промяната в политиката остава повече на книга и
именно мобилизацията я превръща в действие, което води до печалба за някои и загуба
за други. Именно по тази задача реформата в политиката най-вероятно ще се сблъска с
упорита съпротива и ще породи конфликт.
Мобилизацията на ресурсите се отнася както до планирането, така и до
осъществяването. Тя обхваща изготвянето на конкретни планове за действия,
изясняването на целите и стандартите на изпълнението и осъществяването на
действията. Често при тази задача общият пакет от реформи се разбива на поредица от
стъпки. Много реформи започват с пилотни проекти с демонстрационен характер, от
които се извличат нужните поуки. Преминавайки тази последователност от пилотен
проект към разширяване на приложението му до пълно обхващане на страната изисква
политическите ръководители да постигнат някакъв успех още в началния етап, за да
изградят доверие в политиката, да запознаят заинтересованите страни с него, да
извлекат поуки, така че да подобрят изпълнението, когато разпространяват опита и
непрестанно да следят да се върви напред.
За да може напредъкът да се разгръща непрестанно, трябва да се обърне
внимание на стимулите за действащите лица в политиката, които да ги насърчават да
възприемат нови методи на работа и практики, необходими за промяната. Ако не
съществуват адекватни стимули, мобилизирането на ресурсите ще бъде затруднено.
Ако хората, които контролират ресурсите в организациите, изпълняващи политиката,
не виждат адекватни ползи от това да изменят поведенческите си стереотипи,
политиката няма да се придвижи напред. По същия начин, ако консуматорите или
клиентите на промяната в политиката не виждат изгодата, те няма да изменят
поведението си и така ще подкопаят самите цели на политиката. Много е възможно
потребностите от стимули на външните и вътрешните заинтересовани страни да се
различават. Ако не им се представят наложителни причини и положителни стимули,
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действащите лица са склонни да се противопоставят на предложените промени. Затова
управлението на тази задача на изпълнението изисква налагането на колегиален стил на
управление (а не автократичен или йерархичен), както и преговори и разрешаване на
конфликти.
Наблюдение на напредъка и въздействието от промяната в политиката
Ако промените в политиката са успешни, тяхното въздействие по един или друг
начин ще се види например в промененото поведени, по-големите или подобрени ползи
за потребителите или клиентите и по-ефективното или ефикасно използване на
ресурсите. Не всяка промяна в политиката, обаче, води до позитивни ползи или
резултати, въпреки добрите намерения. Някои промени могат да доведат до нежелани
или непредвидени резултати и/или отрицателни въздействия. Например, реформите за
икономическа стабилизация и преструктуриране могат да изострят социалното
неравенство, ако не бъдат веднага последвани от стратегии за решаване на проблемите
на бедните и маргинализирани слоеве.За това е толкова важно да се стремим да следим
какъв е ефектът от промените в политиката и да коригираме или променяме
изпълнението й, ако се появят незадоволителни резултати. Наблюдението на напредъка
под формата на индикатори за процеса е важно, тъй като много реформи в политиката
са дългосрочни и ползите и въздействията им не се проявяват веднага. Някои от тези
индикатори са свързани с наблюдаването на набора от задачи на изпълнението,
описани тук, а други са свързани с последователните действия на пилотното
изпълнение,

по-разширеното

и

повсеместното

приложение

на

политиката.

Проследяването на тези показатели улеснява извличането на поуки и корекциите на
грешките, което може да помогне да се избегне негативното въздействие на реформата.
Наблюдението е също жизнено важно и с оглед на отчетността, за да сме сигурни, че
ръководителите и организациите изпълнители спазват предписаните им задължения.
Наблюдението може да се осъществява от различни действащи лица, а не просто от
самите изпълнители. Такива могат да бъдат бенефициентите

на местно ниво,

организациите на гражданското общество (напимер независими наблюдаващи
организации),

университетски

мозъчни

тръстове,

международни

организации

(например Transparency International за борбата с корупцията или Международния съюз
за опазване на природата) или държавни органи (например комисии за парламентарен
контрол ил омбудсман).
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Наблюдението на промяната в политиката изисква механизми както за
периодичен преглед и оценка, така и за проследяване на политиката в множество
агенции в продължение на няколко години. Въздействието на политиката при
взаимодействието на различни агенции не е винаги видимо. При една агенция
въздействието върху поведението и резултатите може да се прояви сравнително бързо и
ясно, докато при друга да е много по-бавно и ефимерно. Макар че тези различия могат
да са породени от самата природа на политиката или пък да бъдат резултат от липсата
на ресурси в някои критично важни етапи, техният цялостен ефект ще бъде да
усложнят изработването на управляеми индикатори за наблюдение.
Тъй като в изпълнениетона политиката участват множество агенции, въпросът за
това кой да наблюдава и отчита цялостната картина на въздействието на политиката
може да бъде проблематичен понякога. В съдържателен план е важно да се проследяват
кумулативните и взаимосвързани ефекти на действията на всички участници в
изпълнението върху политическите

резултати и промените. Това, обаче, може да

изисква тежк иинвестиции в наблюдението и оценката и носи риска да се създаде
една тежка система, която да отвлича вниманието от самото изпълнение. В
бюрократичен план, тъй като докладите и резултатите от наблюдението могат да се
използват за определяне на възнаграждения, наказания и отчетност, когато се
разпределят отговорностите по наблюдението може да възникнат конфликти и
напрежение. Разбира се, до някаква степен външното наблюдение и оценка заемат
централно място в системата на контрол, коятно характеризира демократичното
управление. В този контекст независимото наблюдение от публични агенции за
контрол и групи на гражданското общество играе ключова роля за осигуряване на
отговорността

и

отзивчивостта

на

политиката

към

потребностите

на

избирателите.
Последователност, време и задачи на изпълнението
Както подскав казаното по-горе, моделът на изпълнението на зъдъчите съдържа
една, макар и груба, последователност. Приключването н аначалните задачи е
предпоставка за успех на последващите. Ако на задачите, които трябва да приключат в
началото на процеса, не се обърне адекватното внимание, това определено ще породи
проблеми в изпълнението на следващите задачи, които имат все по-големи последствия
за успешното изпълнение на политиката. Отчитайки това, обаче, трябва да признаем, че
22

е възможно, а на практика и много често необходимо, да фокусираме вниманието върху
някои по-късни задачи още преди да сме приключили предишните. В определени
моменти може да се работи по няколко задачи едновременно. Например, след като
веднъж е взето решение да се изпълнява определена политика, нейната легитимност се
е утвърдила до известна степен, макар че е нужно да се разшири и сред онези кръгове,
на които се пада някакава роля при изпълнението й. Тогава може да започне процесът
на изграждане на подкрепа, която да позволи да се предприемат и други действия. След
като започне изграждането на подкрепа, още преди да е приключило, е желателно да
започне и разработването на стратегиите за набиране на ресурси, като например се
привлекат някои ключови членове на бюджетната комисия на законодателния орган.
Ръководителите могат да започнат да обмислят и да разработват стратегии за
организационни промени, които да позволят на новата политика да тръгне напред. Това
може да означава да изпратят някои ключови фигури от персонала на обучение в
уменията, които ще са необходими за новата политика. Ако ръководителите са поели
отговорността за изпълнението на една нова политика някъде по средата на процеса
(започнат от други), тогава те трябва да се уверят, че първоначалните задачи са
изпълнени успешно, така че да осигурят нужната база за последващите задачи.
Тъй като големите политически инициативи обикновено имат множество
компоненти, някои аспекти на новата политика могат да се изпълняват с много побързи темпове от други. Един от най-сериозните проблеми при изпълнението на
политиката е продължителността на процеса. Както посочихме по-горе, при
дългосрочните реформи от второто поколение може да минат години, дори
десетилетия, докато постигнат напълно целите. Това е вярно най-вече при
комплексните

и

многокомпонентни

социални

реформи

в

здравеопазването,

образованието и политиката по опазване на околната среда. Ако за пълното
осъществяване на дадена реформа в една страна са нужни двадесет години, очевидно в
хода на този процес правителствата ще се сменят нееднократно. През този период
върху процеса на реформата в един или друг момент ще натежава въздействието на
голям брой хора, вземащи решения (в закодателния оррган, кабинета и изпълнителните
организациии) и групи по интереси, които ще се опитват да влияят върху насоките на
промяната и изпълнението на реформата.
За политическите ръководители фактът, че осъществяването н ареформата
надхвърля рамките на отделния политически цикъл в страната е основен въпрос, който
трябва да стои на вниманието им. Предвид продължителността на реформата и
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променящия се характер на социално-политическите условия, това, което е категорично
необходимо, за да може задачите по осъществяване на политиката да вървят в
правилното русло и да се придвижват напред, е стратегическия поглед върху
изпълнението.
На второ място, периодът нужен за осъществяване на промените в политиката,
които се подкрепят от донорски агенции, не се вписва в техните програмни цикли,
които са обикновено от три до пет-годишни. Техните краткосрочни, насочени към
конкретни резултати , програмни схеми и управленски процедури не могат лесно д асе
обвържат с повечето времеви рамки на осъществяването на промени в политиката,
което още веднъж подчертава колко належащо е да се изгради съпричастност с
реформата и трайна подкрепа. Жизнено важно е да се изгради такава подкрепа, която да
може да гарантира, че въпросите на политиката ще останат на сцената и
осъществяването й ще върви в правилното русло независимо от смяната на множество
последователни правителства и действащи лица.
Как се използва рамката на задачите
Рамката н азадачите по изпълнението е полезна по ред причини.
На първо място, тя помага да се оцени до къде е стигнал процесът на
осъществяване на новата политика в даден момент и да се очертае по-ясна картина на
стъпките, които следвада се предприемат от тук нататък, както и за времето, което ще е
необходимо за реализацията им. Например достатъчно завършена ли е задачата по
изграждане на подкрепа, така че политическите ръководители да могат да започнат да
мислят за това как да използват тази подкрепа за набирането на нужните ресурси? Ако
не, тогава колко още ще продължи тозци процес?
На второ място, рамката на задачите може да се използва и като инструмент за
диагностика, чрез който да откриваме проблемните места, подводните камъни и
бариерите, пред които ще се изправят дейностите по реформата. Ако осъществяващите
реформата се сблъскват с трудности при набирането на ресурси за изпълнението й, това
може да е сигнал, че не е обърнато достатъчно внимание за създаването н абаза от
ангажирани с реформата поддръжници сред ключовите заинтересовани страни,
финансовите комисии и парламента или управляващите бюджета органи.
На трето място, рамката на задачите може да бъде от значителна помощ при
изработване на картата на стратегиите на изпълнението. Както беше подчертано по24

горе, за изпълнението на всяка от задачите може да се наложи влагането на значителни
ресурси, лидерски потенциал и усилия. Рамката на задачите може да помогне на
политическите ръководители да разглеждат периодично състоянието на задачите, за да
се уверят, че напредъкът на реформата няма да се изпари или дерайлира при смяната на
правителството. Напрпимер, когато на власт дойдат нови политически сили, много
вероятно е да се окаже необходимо за тези нови заинтересовани лица да се
предприемат отново задачите по легитимирането и изграждането на подкрепа за
политиката. При наблюдението на изпълнението на политиката може да възникне и
необходимостта от корекции с оглед на това информацията и отчетите за резултатите
да стигат до новите вземащи политически решения лица и посланието да откликва на
техните виждания и опасения. Новата администрация може да създаде нови
организации, някои от които трябва да бъдат включени в екипа от изпълнението на
реформата. Задачата по мобилизация на ресурсите определено изисква непрестанно
внимание, за да сме сигурни, че ангажиментите по ресурсите остават в сила и/или се
предоговарят при смяна на правителствата.
На четвърто място,

фактът че в рамката се отчита последователността на

задачите по изпълнението на политиката, позволява по-лесно да се установи какво
трябва да се върши и кога. Сред най-обичайните проблеми при изпълнение на
политиката е склонността да се поставят прекомерно амбциозни цели и, в съответствие
с това, да се изхожда от предположението, че процесът на реформа ще върви бързо и
гладко. Но ако ръководителите наистина владеят рамката на задачите, вероятността да
си поставят нереалистични цели е значително по-малка. Тогава те ще усещат много подобре какво може да се направи и ще отчитат факта, че много от нещата, които трябва
да станат, са просто извън техния контрол. Това може да ги насърчи да мислят и
действат стратегически и да развиват плановете за действие в струдничество с другите.
Друга често срещана грешка при осъществяване на промени в политиката е да се
поставя каруцата пред коня, т.е. да се прескачат отделни стъпки в общия цикъл на
задачите. Твърде често се приематстратегии за изпълнение, опиращи се на
презумцията, че са налице възможности, каквито изпълняващата организация все още
не притежава. Новите задачи изискват нови умения и изменени организации, а за да се
осъществи това може да са нужни няколко години. Очевидно по политически причини
решенията, които се вземат, често обещават повече и по-бързи резултати, отколкото
могат реално да бъдат постигнати. Понякога прекомерните обещания са най-добрият
начин да се използва възникналата възможност за промяна в политиката. Но рамката на
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задачите трябва да се използва, за да се види какво е нужно да се направи, за да
постигнем някои бързи и видими резултати и да ги предизвикаме, макар и без да сме
предприели все още целия реквизит от стъпки за дългосрочни резултати. Рамката е
полезна и защото тя осигурява на политическите ръководители основни насоки за
осведомяване, както на политическите действащи лица, така и на широката
общественост за това какво е нужно за крайния успех на реформата. Така техните
очаквания могат да бъдат насочвани.
Вниманието, отделяно на рамката на задачите и последователността, съдържаща
се в нея, може да подскажат на ръководителите правилните въпроси, които трябва да се
задават и да ги предпазят от нереалистични предположения за наличните човешки
ресурси или за пригодността на определена организация да провежда новата политика.
На пето място, рамката на задачите по изпълнението може да бъде ценно
помагало за ръководителите при изработването на по-реалистични и точни индикатори
за наблюдение на напредъка в постигането на желаното въдействие. Както беше
споменатопо-горе, не бива да очакваме една нова политика да може да се приложи в
сравнително кратки срокове. Ако разбираме по-добре какво може да очакваме да
постигнем в определен период от време, тогава ще изработим и по-реалистични
индикатори.
На табл. 2 са показани стратегиите и механизмите, които могат да се използват
в осъществяването н авсяка от шестте задачи. Таблицата не е езчерпателна, но тя все
пак посказва какъв спектърот алтернативни стратегии може да се използва за
осъществяването на определени задачи, а също и какви механизми и инструменти
могат да се прилагат за реализацията на тези стратегии. Придържайки се към процеса
като фокус на рамката на задачите на изпълнението, всички тези инструменти и
механизми съсредоточават вниманието върху въпроса “как”, а не толкова върху “какво”
по отношение на съдържанието на политиката.
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Таблица 2 – Задачи на изпълнението, стратегии, механизми
Задачи на изпълнението

Стратегии за изпълнение на задачите

Механизми и инструменти за
изпълнение на задачите

Създаване на

 Повишаване на осведомеността, поставяне на

 Семинари за провеждане на политически диалог;

легитимност

статуквото под въпрос;

 Публично-частни форуми;

 Идентифициране на „шампионите” на

 Работни срещи на заинтересованите страни;

реформата в политиката;

 Целеви групи;

 Създаване на нови форуми за дискусии по

 Комисии на изтъкнати политици и обществени

политиката;

дейци.

 Създаване на механизми за преход.
Изграждане на подкрепа

 Определяне на водещ орган;

 Анализ на заинтересованите страни;

 Подкрепа за “шампионите” на политиката;

 Политическо картографиране;

 Установяване и мобилизиране на основните

 Анализ и картографиране на политическите мрежи;

заинтересовани страни;

 Лобиране и застъпничество;

 Маркетинг, преговори и изграждане на

 Изработване на правилата чрез преговори;

коалиции;

 Развитие на сдруженията.

 Изправяне пред реалността на съществуване на
опозиция;
 Мобилизиране на неорганизираните
заинтересовани лица или бенефициенти.
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Натрупване на ресурси

 Идентифициране и осигуряване на начално и

 Лобиране пред външни донори;

преходно финансиране от вътрешни/външни

 Прегледи на публичните финанси;

източници;

 Прозрачен и достъпен бюджетен процес;

 Преговори с финансовите и бюджетните

 Лобиране/договаряне;

органи за отпускане на по-голям дял от средствата;

 Идентифициране на нови умения и разработване

 Изграждане на партньорства/обмен с други

на програми за обучение в тях.

публични агенции, НПО, граждански групи;
 Създаване и използване на нов капацитет;
 Развитие на човешките ресурси.
Изменение на
организационната
структура

 Придаване на нови мисии към стари

 Организационна диагностика (анализ на силните,

организации или създаване на нови организации;

слабите страни, заплахите и възможностите);

 Изграждане на капацитет за изпълнение на

 Организационно превъоръжаване, инженеринг;

политиката;

 Изграждане на временни целеви групи и

 Създаване на трансгранични връзки;

междуведомствени комисии;

 Насърчаване изграждането на мрежи и

 Звена за координиране и управление на

партньорства;

политиката;

 Засилване на сътрудничеството и

 Публично-частни партньорства.

координацията между организациите изпълнители.
Мобилизиране на
ресурсите и действията

 Изработване на конкретни планове, очаквания

 Създаване и утвърждаване на процеса на

за изпълнението и отчетност, определяне и

планиране с широко участие на заинтересованите

провеждане на изпълними дейности;

страни;
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 Идентифициране, създаване и/или изменяне на

 Работни срещи за съвместно решаване на

стимулите;

проблеми;

 Справяне със съпротивата и разрешаване

 Използване на планове за работа на коалициите;

конфликтите;

 Новаторски механизми за разрешаване на

 Управление на коалицията и постигане на

споровете;

съгласуваност в действията;

 Създаване на система от стимули за добро

 Отчитане на значението и мобилизиране на

управление и санкции за лошо изпълнение.

действията за постигане на бързи успехи;
 Оповестяване на информацията за успехите.
Наблюдение на

 Позициониране на наблюдението на

 Междуведомствени звена за наблюдение на

въздействието

политическата арена;

изпълнението;

 Създаване и позициониране на аналитичен

 Граждански контролни съвети, публични

потенциал;

дискусии;

 Обвързване на обучението с оперативната

 Регламентирани регулярни прегледи на

работа;

изпълнението на агенциите;

 Изработване на реалистични стандарти за

 Международни групи за наблюдение;

изпълнението и еталони;

 Оценки на въздействието на политиката;

 Изграждане на управленски механизми за

 Граждански надзорни структури, социологически

прилагането на извлечените поуки.

проучвания на удовлетвореността от услугите.
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Както беше отбелязано по-горе, изпълнението на всяка отделна задача може да
отнеме няколко години и да обхване мандата на повече от едно правителство. По същия
начин, колкото по-сложна е политиката и колкото е по-силна съпротивата срещу
промяната толкова по-вероятно е да се наложи използването на множество стратегии.
Изпълнение на политиката и стратегическо управление
Изпълнението на политиката изисква активна интервенция от страна на
политическите ръководители и техните организации. Независимо от това къде са
разположени те (например в публични агенции, НПО, обществени групи или бизнес
асоциации), политическите ръководители се нуждаят от умения и способности,
които са различни от уменията и способностите, нужни за рутинна та
административна дейност. Традиционните управленски умения са склонни да се
фокусират върху техническите, насочени навътре, потребности на политиката и
нейната административна организация. Докат оповечето бариери пред изпълнението на
политиката са процеси, които идват отвън. Макар че организациите, изпълняващи
новата политика, трябва да усъвършенстват капацитета си, за да могат да работят по
съдържанието на новата политика, тези умения трябва да бъдат балансирани с други,
които ще им помогнат да осигурят подкрепата, необходима за дългосрочните задачи.
Те ще се нуждаят отумения, които да им помогат да се конкурират с други организации
за добавяне на ресурсите, необходими за провеждането на новата политика.
Реалистично какви видове управленски умения могат да се използват за
осъществяване на реформа в политиката? Един от възможните отговори може да се
открие в подходите и инструментариума, свързани със стратегическото управление.
Стратегическото управление е фокусирано навън. Замисълът му е да помага да се
управлява във времена на турбуленции, когато входящите ресурси се непредвидими, а
промяната е нелинейна., когато липсват средства, а процесът на промяна е дългосрочен
и когато е нужно да се изработи по-широка визия за мандата на организациите и за
действията им.
По-конкретно,

стратегическото

управление

помага

на

политическите

ръководители и техните организации, като ги насочва:
1.

да гледат навън, за да уловят сигналите за промяна и трансформация;
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2.

да насочват погледа си навътре, за да изследват колко добре и с какви

ресурси изпълнителните организации могат да отговорят на промените,
налагани от новата политика;
3.

да гледат напред и си задават въпроса „Какво предстои”, за да подготвят

необходимите ресурси/мерки.
В постигането на добър баланс между тези функции на оглеждане на нещата
навън, навътре и напред е същината на стратегическото управление на политическия
процес. Елементите на оглеждане на нещата навън и напред са особено важни, за да
можем да елиминираме евентуалния подход в осъществяването на политиката, при
който „никой не носи отговорност”.
Трипосочната ориентация на стратегическото управление
Уменията

за

стратегическо

управление

позволяват

на

лицата,

осъществяващи политиката, да се справят с предизвикателствата на реформата в
политиката. Стратегическото управление можем да определим „накратко” като
способност
1. да гледаме навън;
2. да гледаме навътре
3. да гледаме напред. (Brinkerhoff 1991)
Фокус навън.

Широко призната е склонността на управляващите да се

съсредоточават върху ежедневните бюрократични дейности до такава степен, че
да не могат да предприемат действия или да насочат вниманието си навън. Лицата,
осъществяващи политика, трябва да изграждат умения да фокусират вниманието
си и извън границите на собствените си организации. Това означава да си дават
сметка кой и какво има „там навън” и да измислят как да реагират адекватно. По
същество това изисква капацитет за стратегическо планиране и управление. То
включва способността да се идентифицират заинтересованите от дадена политика
групи и институции; да се създават условия за въвличането им; да се засилват
партньорствата между публичния,частния и гражданския сектор; да се поставят
изпълними цели; да се изгражда подкрепата за промяната; да се разрешават
конфликтите.
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Фокус навътре. Ефективните вътрешни структури, системи и процедури са
важни за постигане на резултати. От критично значение тук е способността да се
изработват ефективни и ефикасни начини за разработване и изпълнение на
програми; да се изграждат и управляват организации; да се наема, обучава и
мотивира персоналът; да се разпределят, контролират и отчитат финансовите и
други ресурси. Без да е постигнато някакво минимално ниво на оперативна
ефективност ие трудно да се мисли или действа стратегически.
Фокус напред. Третата способност се отнася до обединяването на
стратегията, структурите и ресурсите в името на постигане на целите на
политиката. Тя означава да се отделя внимание на устойчивостта, което означава
да предвиждаме развитията и да поемаме инициативата, а не само да реагираме и
откликваме на ставащото. Да се занимава само с това, което е критично важно
днес, не е достатъчно. Политиците трябва да бъдат в състояние да идентифицират
и да се подготвят за това, което ще бъде критично важно утре и след това. Това
означава да имаме оперативен капацитет за оценка и наблюдение, но то се
разпростира и върху такива по-неуловими способности, като лидерските качества,
способността да се определя дневния ред и де се гради визия.

Стратегическото управление се състои от четири ръководни принципа,
представени тук по отношение на реформата в политиката:
1. Стратегическият подход е ориентиран към бъдещето. Той отчита, че
средата не се променя. Той има дългосрочна ориентация, такава, която се
стреми по-скоро да предвижда събитията, отколкото да реагира след като те
се случат. Този подход кра ръководителите да си задават въпроси къде се
намират понастоящем техните организации и съюзници, къде искат да се
намират след определен период от време и какво трябва да направят, за да
стигнат до там, как да разработят стратегиите си и средствата за
изпълнението им, как да управляват тези стратегии, за да постигнат
обявените генерални и конкретни цели. Той признава, че бъдещето не може
да бъде контролирано, но вярва, че ако заинтересованите лица и техните
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организации са стратегически ориентирани и предвиждат бъдещето, те могат
да помогнат за оформяне и изменение на средата.
2. На второ място стратегическия подход поставя ударението върху
външната среда. Той взема под внимание няколко компонента на външната
оперативна среда , включително технологията, политическата среда,
икономиката и социалните измерения на обществото. Стратегическото
мислене признава, че всеки от тях може или да задържа, или да улеснява
работата на организациите, осъществяващи политиката. Политическата среда
оформя политиките, които се осъществяват, икономиката оказва влияние
върху нивото на ресурсната обезпеченост на организацията, а социалнополитическите

променливи

влияят

върху

това

кои

ще

бъдат

заинтересованите групи от тази политика. Политическите ръководител могат
да окажат въздействие върху някои от тези фактори, но другите трябва да
бъдат третирани като бариери и ограничители на действията.
3. Стратегическият подход и процес. Той е непрестанен и отчита
необходимостта да бъдем отговорни за промяна на целите и дейностите и
светлината на променящите се политически, икономически и социални
обстоятелства. Това е процес, който изисква механизми за наблюдение и
преразглеждане, чрез които управляващите да получават непрекъснато
актуална информация. Процесът не е еднократното действие, той е
постоянно действие и затова трябва да държим вниманието фокусирано
върху възникващите нови потребности и променящите се обстоятелства и
върху развитието на стратегии, които да отговарят на тези потребности.
За разлика от традиционните парадигми на публичната администрация за
рутинното предоставяне на услуги и изпълнение на функциите на органите за
управление, стратегическото управление е напълно пригодно за нуждите и
предизвикателствата на промяната в политиката и нейното изпълнение. То отчита, че
само наличието на добро техническо решение в политиката не е достатъчно, за да се
гарантира изпълнението му. Фокусът му навън се съсредоточава върху необходимостта
от широко участие на заинтересованите страни, както вътрешни, така и външни. То се
стреми да окуражи и подсили новите бенефициенти, но да смекчи удара върху тези
групи, които ще бъдат засегнати негативно от промяната. То отчита необходимостта от
укрепване на подкрепата и изграждане на съюзи като средство за постигане на целите
на промяната. Стратегическото управление се стреми активно да търси решения на
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потребностите в дългосрочен план; да развива и определя приоритетите на плановете,
различните възможни варианти и стратегии; и да синхронизира организационните
структури и ресурсите за постигане на резултати. Стратегическото управление
позволява на изпълнителните организации да бъдат по-адаптивни, за да се справят с
предизвикателствата, като например, исканията за по-широко участие на гражданското
общество и за децентрализация на правителствените програми, които все повече стават
черти на средата за политическа реформа в много страни. Накрая, стратегическото
управление, чрез фокуса си навън и ударението върху резултатите, придава по-голямо
значение на отговорността и удовлетвореността на заинтересованите страни.
Стратегическото управление е нещо повече от просто набор от инструменти, то
е начин на мислене, концептуална позиция и нагласа по отношение на промяната и
управленските действия. Инструментариумът на стратегическото планиране и
управление е въплащение на една интелектуална рамка, която надхвърля границите на
приложението на един или повече инструменти. Ефективното стратегическо
управление означава ръководителите да развият стратегически манталитет, който
оцветява вижданията им за техните отговорности и действия. Подчертаваме този аспект
на манталитета на стратегическото управление, защото иначе човек лесно може да се
заплете в инструментариума. Има много скептици, които поставят под въпрос
ефикасността на инструментите и техниките на стратегическото управление и с право
подчертават, че емпирическите доказателства за връзката между тяхното приложение и
резултатите им са много оскъдни (виж Goldsmith 1997). Всеки управленски инстумент,
ако се използва без мисъл и формално, няма да доведе до нищо друго, освен
празнословни доклади и бумаги. В много случаи опитите за стратегическо управление
са отнели време и ресурси без да допринесат за напредъка в програмите или
политиките, така че такива предупреждения са оправдани.
Как да управляваме стратегически
Тъй като стратегическото управление се дефинира най-добре като начин на
мислене, много голяма част от отговора на въпроса как д аго осъществяваме , се намира
в сферата на вдъхновението, интуицията и неформалното разрешаване на проблеми.
Както вече предупредихме, ако стратегическото управление се третира като набор от
стъпки, проверовъчни списъци и аналитични техники, съществува рискът от
опростенческо виждане, от липса на творческо мислене, което може да доведе до чисто
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механичното

или

козметичното

ми

приложение.

Като

имат

предвид

това

предупреждение, политическите ръководители могат да разделятстратегическото
управление на 4 основни стъпки:
1. постигане на съгласие и определяне на целите;
2. сканиране на вътрешната и външна среда;
3. изработване на варианти и стратегии;
4. изпълнение и наблюдение.
 Постигане на съгласие и определяне на целите. Тази стъпка включва
идентифицирането на това, което е нужно да се постигне, определянето на
краткосрочните и дългосрочните цели и обвързването им с онова, което
трябва да направят различните организации, участващи в изпълнението.
Изходната точка е политиката, която ще се осъществява и разположението й
в последователната редица от шестте задачи по изпълнението. Сред
техниките, които могат да се използват за постигане на съгласие и
определяне на целите, са такива като: анализ на разликата (сравнява се
съществуващото положение, определяно по набор от индикатори, със
стойностите, които трябва да постигнат индикаторите, за да се реализират
резултати), разрешаване на конфликт (ако има конфликт между действащите
лица по повод на целите) и определяне на приоритети. Механизмите за
прилагане на тези техники могат да бъдат целеви работни групи, срещи на
организациите или семинари.
 Сканиране на вътрешната и външната среда. Тази стъпка включва
анализ на вътрешната среда на организациите и групите изпълнители, с
оглед да се установят силните и слабите им страни, отразяващи се върху
потенциала им да изпълняват политиката, както и анализ, фокусиран навън,
който да очертае външните възможности и опасности, идващи от
политическата среда. Тази диагностика се нарича SWOT анализ (от англ. ез.
strengths-weaknesses-opportunities-treats

–

силни

страни-слаби

страни-

възможности-заплахи). Сред полезните инструменти на този вид анализ са
такива

като

анализ

картографиране,

на

различните

заинтересованите
видове

страни,

проверовъчни

политическо
списъци

за

институционалния капацитет и/или оценка на политическия риск.
 Варианти

и

стратегии.

Чрез

SWOT

анализа

политическите

ръководители и техните партньори идентифицират стратегическите въпроси
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и определят приоритетите с оглед на неотложността и обхвата им. След това
разработват стратегии и планове за разрешаване на ключовите въпроси.
Полезни техники и механизми за този етап са работни срещи за решаването
на проблеми, анализ на различни сценарии, планиране с широко участие на
заинтересованите страни, преговори, лобиране и разрешаване на конфликти.
 Изпълнение и наблюдение. При тази стъпка стратегическите планове вече
влизат в действие, мобилизират се ресурсите и поетите ангажименти,
настройва се организационния капацитет на вълната на задачите по
изпълнението. Тъй като факторите в оперативната среда са в непрестанни
приливи и отливи (например, бюджетите, политическите приоритети и
поддръжниците), трябва да се изградят системи за наблюдение и преглед на
напредъка на избраните стратегии, за да могат ръководителите да нанасят
нужните и навременни корекции. Тези системи трябва да осигуряват
информация за ежедневните операции, както и да осигуряват основата на
визията за постигане на дългосрочните цели на реформата.
Таблица 3 – Стъпки, дейности и инструменти/механизми за стратегическо управление
СТЪПКИ

ДЕЙНОСТИ

ИНСТРУМЕНТИ/

на стратегическото

на стратегическото

МЕХАНИЗМИ

управление

управление

на стратегическото
управление

Постигане на

1. Постигане на съгласие и

 Анализ на разликата;

съгласие и

започване

 Разрешаване

определяне на

стратегическо управление.

целите.

2. Идентифициране

на

процеса

на

на

конфликти;
и

 Организационни

изясняване на мисията, целите

работни срещи;

и текущите стратегии.

 Целеви работни групи;
 Семинари.

Сканиране на

3. Оценка на силните страни и

 Въпросници за оценка

вътрешната и

слабостите на организацията.

на

външната среда/

4. Оценка

SWOT анализ

възможностите на външната

на

заплахите

и

институционалния

капацитет;
 Политическо
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среда.

картографиране;

5. Идентифициране
ключовите

на

поддръжници

заинтересовани

страни

 Оценка на политическия

и

риск;

и

 Анализ

техните очаквания.

на

силовите

полета;
 Анализ

на

заинтересованите страни;
 Семинари;
Варианти и

6. Идентифициране

на

 Семинари за решаване

стратегии

стратегическите

от

на проблеми;

въпроси

ключово значение, пред които

 Анализ на различните

е изправено изпълнението.

сценарии;

7. Разработване /анализ/ избор

 Планиране с участие на

на стратегически варианти и

заинтересованите страни;

изработване

 Разрешаване

на

план

за

действие.

на

конфликти;
 Преговаряне, лобиране.

Изпълнение и

8. Изпълнение на стратегията

 Координация;

наблюдение

и плана за действие.

 Определяне на еталони;

9. Наблюдение и преглед на

 Индикатори

изпълнението на стратегията и

изпълнението;

плана за действие.

 Периодичен преглед на

за

стратегията.
Политическите ръководители могат да подобрят собствените си умения за
стратегическо управление, както и уменията на своите партньори в изпълнението по
няколко начина. Изграждането на умения може да се постигне или чрез специално
обучение или чрез използването на консултантски услуги в процеса на работата. При
втория начин се ангажира външен експерт, който е специалист в това да напътства
ръководителите по въпроса „как”, отнесен към стратегическото управление, широкото
участие и вземането на решения. Той често се съчетава и с обучение в управленски
умения – или индивидуално, или на курсове и семинари.
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Предизвикателствата пред изпълнението на политиката в контекста на
демократичното управление
В развиващите се страни и страните в преход реформите в политиката се
планират и се осъществяват в контекст, в който демократичността на управлението
оформя рамката на взаимодействие на държавните служители и гражданите. Както ни
напомня Carothers (1999), не всички страни вървят еднакво или стабилно по пътя на
демокрацията. И въпреки това, правителствата навсякъде, дори в страните с
автократични режими, са поставени под натиск да отворят или разширят достъпа до
основните

услуги

и

да

разширят

гражданското

участие

в

политическата,

икономическата и/или социалната сфера. Хората, които определят политиката и тези,
които я осъществяват, трябва да се състезават с групи, които до този момент са били
изключени или сведени само до маргинални роли, но които вече настояват за повече
отговорност от страна на тези, на които е възложено изпълнението на политиката. В
същото време елитите и мощните икономически групировки остават важен компонент
на заинтересованите страни, дори често държат в ръцете си ключа, който поддържа
режимите на власт.
Както беше отбелязано по-горе, никое отделно правителствено звено не може
само да поеме и осъществи комплексна промяна в политиката. Правителствата се
сменят, понякога смяната е драматична, както във философията и лидерския стил, така
и по отношение на оперативното управление. Освен това, реформи, които зависят
напълно от един единствен „шампион”, обикновено се провалят. За да се гарантира, че
реформата ще върви напред, дори и често да е прекъсвана, искането и подкрепата за
промяната трябва да се опират на новите печеливши или бенефициенти от
предложената промяна. Участието и подкрепата на тези нови поддръжници е от
жизнено значение. Но също така важно е те да могат да артикулират и предават
исканията си на хората, овластени да вземат решения и за това как да се разпределят
ресурсите. Трябва също да се разработят и нови механизми за тези искания. За да се
уверят, че реформата върви напред и дава желаните резултати, новите поддръжници
трябва да могат да правят оценка на работата на агенцията, която

изпълнява

политиката и да могат да й търсят отговорност, ако нещата не вървят добре. Тези
елементи на контекста на реформата поставят пред политическите ръководители
множество предизвикателства: изискват от тях да осигурят по-широко и трайно участие
на заинтересованите страни, да изменят организационните механизми и капацитет, за д
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амогат да изграждат сътрудничество и координират действията с други агенции и
външни групи, да разработват механизми на политическо управление, които да ги
отговорни пред новите действащи лица.
Отварянето на процеса на изпълнение за нови участници и заинтересовани лица
е желателно и важно, но то повдига редица въпроси за демократичното управление. С
колко групи трябва да се съобразява управлението? Колко подкрепа ще е нужна, за да
се осъществи политиката? Макар че разширеното участие е сърцевината на
демократичното управление, политическите ръководители в развиващите се страни
разполагат с много ограничено време и още по-малко ресурси, с които да работят и да
задоволят исканията на новите участници. Така управлението на участието само по
себе си става предизвикателство пред успешното изпълнение на политиката.
Изпълнението на политиката често надхвърля границите на отделните ведомства
и агенции, а и на публичния сектор като цяло и се разпростира в частния сектор и в
неправителствените организации. Предизвикателствата за политическите ръководители
е и в това как да създадат такива партньорства, които ефективно да съчетават ресурсите
и възможностите на другите агенции, на гражданското общество и на частния сектор с
публичните организации-изпълнители с цел да се гарантира постигането на резултати –
и всичко това в контекст, където никой не отговаря поотделно.
Сложността на промяната в политиката създава предизвикателства пред
координирането на действията на различни административно нива в органите на
управление, както и между тях и външните партньори и заинтересовани страни. При
множеството организации и действащи лица, включени в различните аспекти на
реформата, от основно значение е да се преустрои организацията, за да действа поефективно в съдружие с толкова много други действащи лица, както и да се изградят
ефективни връзки между тях. Да се направи така, че административната машина да се
отвори за повече участие на заинтересованите лица в определянето на програмите и
установяването на приоритетите, като в същото време изработи и методи за по-широко
гражданско участие в наблюдението на изпълнението и оценка на резултатите, съвсем
не е лека задача. Но тези механизми на отговорност лежат в сърцевината на
изпълнението на политиката и демократичното управление.
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Глава 3
Гражданско участие в разработването на политиката
В целия развиващ се свят и страните в преход през последното десетилетие все
повече граждани се организират, за да разширят своето влияние върху дебатите по
политиката, да оказват натиск върху своите правителства да бъдат по-отзивчиви и
отговорни, и да настояват за по-голяма роля в управлението. Тези тенденции към
овластено участие и активност в политиката присъстват на всички нива – от местно до
национално и международно (виж King, Feltey and Susel 1998, Blair 2000, Burbidge 1997,
Florini 2000, Otto 1996a). Държавните служители в много страни се оказват принудени
да приемат засиленото гражданско участие. Участието на заинтересованите страни е в
сърцевината на управлението на политическия процес и демократичното управление
като цяло.
Все пак широкото участие в политиката не е панацея за успех при нейното
осъществяване. Сериозни въпроси могат и трябва да бъдат повдигнати по отношение на
очакванията за и ограниченията за участието в процеса на осъществяване на
политиката. Какви са целите на засиленото гражданско участие и кога то е
необходимо? При какви обстоятелства това участие подсилва демократичните
политически процеси? Какво ниво на участие е достатъчно, какво ниво е прекалено
малко и какво е прекалено голямо – как са определени тези критерии? Какви са
разходите и ползите от разширяване на участието? Какви фактори ограничават
разширяването на участието в процеса на вземане на решения за политиките? И
съществуват ли някакви предпоставки или необходими условия, които трябва да бъдат
изпълнени, ако искаме положените усилия за разширяване на участието да са
плодотворни?
Гражданско участие и осъществяване на политиката
Тъй като участието в политиката може да има различно значение за различните
хора, ние започваме с някои пояснения на термина. „Участието” може да бъде
определено като „процес”, чрез който заинтересованите страни оказват влияние и
упражняват контрол върху инициативите за развитие на обществото и върху ресурсите
и решенията, които ги засягат.” (World Bank 1996:3). Определението предлага отправна
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точка за изследване на участието в политиката по отношение на отговорите и
въпросите „кой, какво и как” (виж Brikerhoff with Kolibaba 1996).
Изясняване на участието в политиката: кой, какво и как
Въпросът „кой” се отнася за различните заинтересовани страни тези, които са
засегнати от дадена политика и които имат силата да я подкрепят или да я
възпрепятстват. При повечето реформи в политиката участниците могат да бъдат
разделени на заинтересовани страни в националните управленски структури (например,
министерства, парламенти и т.н.) и поднационални институции от публичния сектор
(общини, местни законодателни органи и др.). Участниците извън публичния сектор са
частния сектор , различни организации на национално и местно ниво (професионални
сдружения, мозъчни тръстове, профсъюзи, религиозни организации, младежки групи,
политически партии и т.н.) и гражданите (по-конкретно, бедните и маргинилизираните
групи). Една друга категория участници включва международните донори, които
осигуряват финансиране и техническа помощ.
Въпросът “как” изяснява качествената страна на участието. Това измерение на
участието може да се приеме като широка гама от варианти – от относително попасивни до все по-активни форми. Концептуално тези форми представляват: споделяне
на информация, консултации, сътрудничество, съвместно вземане на решения и
овластяване.
Видове участие
 Споделяне на информация: еднопосочни информационни потоци. Споделянето
на информация служи за поддържане на информираността на действащите лица, за
осигуряване на прозрачност и изграждане на легитимност. Примери за това – от
управлението към обществото – са разпространението на писмени материали чрез
официални документи, вестници или списания, разпространението на документи от
органите на местната власт, пресконференции, радио и телевизионни предавания или
създаването на уебсайтове. От обществото към управлението примерите включват
отговори на въпросници и проучвания, достъп и използване на безплатни телефони за
„горещи линии” и осигуряване на различни видове данни, проучвания на
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общественото мнение или анализи.
 Консултации: двупосочни информационни потоци и размяна на мнения.
Консултациите включват обмен на информация и събиране на обратна информация и
отзиви. Пример за това са оценките на бенефициентите, направените с широко участие
оценки на бедността, среща в общината, фокус групи, национални конференции,
кръгли маси и парламентарни обсъждания.
 Сътрудничество: съвместни действия, при които инициаторът кани други
групи да се включат в работата, но запазва правото си за вземане на решение и
контрол. Сътрудничеството се разпростира отвъд събирането на обратна информация,
до включването на външни участници в решаването на проблеми, изработването на
политика, наблюдението и оценката и т.н. Примерите включват публични дискусии на
проекто-законодателство, работни групи, ръководени от органите на управление и
заседания за планираните, организирани от управлението.
 Съвместно вземане на решения: сътрудничество, при което контролът върху
взетите решения е споделен. Споделеното вземане на решение е полезно, когато
познанията, капацитетът и опитът на външните участници са критични за постигането
на целите на политиката . Пример за това са съвместните

комитети, публично-

частните партньорства, консултативните съвети, комисиите от видни общественици и
специалните работни групи.
 Овластяване: прехвърляне на контрола върху вземането на решения, ресурсите
и дейностите от техния инициатор към заинтересованите страни. Овластяване има,
когато външните лица, действащи независимо и в свой собствен интерес, могат да
изпълнят политически мандат без значително участие или ръководство от страна на
правителството. Пример за това са местните комисии за управление на природните
ресурси, зоните за овластяване на местната общност, сдруженията н апотребителите на
вода, някои форми на партньорства, както и осигуряването на финанси за формиране
на гражданско общество.
Един проблем, който често хвърля сянка върху въпроса „как”, е тенденцията
видовете участие да се интерпретират нормативно. Някои гледат на споделянето на
информация и консултациите като на по-нискокачествена форма на участие и цитират
овластяването като лакмус, който определя дали участието е „истинско” или не е. Все
пак п-полезно е инструменталното третиране на различните видове участие, т.е. като
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обслужващи определена функция или цел, отколкото от гледна точка на „добро” или
„лошо”.
Една от причините да не се правят преценки за ценността на различните видове
участие е, че дейностите – от споделянето на информация до овластяването – проявяват
тенденция да се свързват в йерархична връзка. Всеки следващ вид участие надгражда
върху предишния вид. Ето защо е по-полезно да се мисли за тях като за
взаимосвързани, а не като за отделни, несвързани

алтернативи. Осигуряването на

информация и прозрачност са основата за участие на всички заинтересовани страни в
задачите за развитие. Консултациите със заинтересованите страни са средство за
подобряване на качеството на информацията чрез създаване на двупосочен поток на
идеи. Консултациите могат да прераснат в ситуации, при които външните
заинтересовани страни и бенефициентите или споделят властта за вземане на решения,
или фактически вземат окончателните решения и поемат отговорност за тяхната
реализация.
Цели на участието в политиката
Освен че трябва да обмислят какво означава участието, политическите
ръководители следва да помислят и за целите, които се очаква да бъдат постигнати чрез
разширено участие. Могат да се идентифицират няколко взаимосвързани цели на
разширеното участие (Bhatnagar and Williams 1992). Първо, съществуват цели, които са
главно в полза на групите от нови участници, но това в края на краищата може да
увеличи вероятността да се реализира или направи устойчива една нова политика. Тези
цели произтичат от преразгледаната роля на държавата, в която публичния сектор и
гражданите водят диалог по политиката и решават съвместно проблемите. Те са
свързани с овластяване и увеличаване капацитета на бенефициентите (Frischtak
1994). Вероятността за успешна реализация на планираната политика зависи от
степента, до която групите се чувстват овластени (да представят искания или да
инициират действия, насочени към решаване на тези искания) и могат да придобият
капацитет за управление на ресурсите, на новите задачи и процеси. Нещо повече,
увеличават се шансовете резултатъ от политиката да отговаря на техните потребности и
желания. Например, големият брой дейности, ориентирани към развитие на капацитета
за застъпничество сред новосъздадените сдружения или НПО-та в една общност, е
пряко насочен към овластяване (Clark 1995, Carroll 1992, Bratton 1990).
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Втората група от цели на разширеното участие е в това да се гарантира или
подобри успешната реализация на съответната политика и да с еподобри
предоставянето на услуги (виж Picciotto 1995). Тез ицели са свързани с ефикасността,
споделянето на разходите и ефективността. Разширяването на участието осигурява поголяма отзивчивост

към потребностите

на бенефициентите, води до по-добро

съчетаване на потребностите с политическите решения и до нарастване на
удовлетворението на потребителя на услугата. Доказателства от различни сектори на
развитието – например, здравеопазване, образование, инфраструктура и околна среда
– показват, че когато целевите групи на реформата в политиката участват в
решенията, които ги засягат и в дейностите за реализация на тези решения, тогава
се постигат по-добри крайни резултати. Споделянето на разходи във формата на
принос на бенефициентите чрез труд или капитал увеличава тяхната съпричастност и
осигурява стимули за поддържане на услугите и съоръженията, които са създадени чрез
съответната политика. Периодичната консултация между тези, които осъществяват
политиката и нейните бенефициенти също могат да увеличат ефективността, като
осигурят навреме нужните ресурси и по-голямо сътрудничество и така намалят
забавянето на работата и постигнат по-равномерно предоставяне на услугите –
което от своя страна води до по-ефективното използване на ресурсите и до икономии
(виж Alesina 1994).
Една трета група цели се опитва да увеличи подкрепата за политиката, нейната
легитимност,

прозрачност

и

отзивчивост.

Тази

група

е

тясно

свързана

с

демократичното управление. Ключовата цел тук е разширеният обмен на информация.
Когато приключи разработването на политиката, могат да възникнат съмнения за
използваните критерии при вземането на решение за това кой какво да получи.
Отварянето на процеса и предоставянето на информация помага да се развие
увереността, че „няма нищо скрито покрито” и така укрепва легитимността. Когато
решенията за политиката се вземат по прозрачен начин, може да се постигне по-голяма
готовност тя да бъде приета, дори и от тези, които биха могли да загубят в резултат от
нейната реализация. Така се намалява противопоставянето и съществува голяма
вероятност за успешна реализация на политиката (Hyden 1992). Съчетаването на
участието на целевите бенефициенти с наблюдение на политиката увеличава
прозрачността и отзивчивостта и допринася за по-голямата отговорност на публичните
институции и служители. Накрая, разширяването на участието може да намали
съпротивата

срещу

дадена

политика.

Включването

на

изключените

или
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противопоставящи се групи може да ги убеди да подкрепят предложената политика.
Дори когато съществува опозиция, включването на определени искания на такива
групи може да послужи за кооптиране на потенциално проблемните елементи. Чрез
увеличаване на участието тези, които вземат решенията, ще могат по-лесно да
отстранят или да се справят с опозицията в процеса на реализация.
За първата група цели обаче е вероятно стимулите да бъдат във формата на
увеличено овластяване на гражданите, а оттам – да нараснат и исканията към
публичните служители, което да направи ежедневната работа на ръководителя потрудна и/или оспорвана, макар и постигнатият краен резултат от политиката да е
по-успешен и по-устойчив.

Избор на цели за разширеното участие в политиката
1.Каква е целта на гражданското участие:
 Да се информират хората за вече взети политически решения;
 Да се разработят политики, които отговарят на потребностите и очакванията на
хората;
 Да се даде глас на хората при разработването и реализацията на политиката;
 Да се даде контрол на хората над един или повече от компонентите на
политиката?
2. Остават ли едни и същи целта/ целите на всички групи участници?
3. Съществуват ли различия между целите за гражданско участие при различните
публични институции и/или неправителствените групи, включени във формулирането
или реализацията на политиката? А има ли конфликти?
Гражданското участие и задачите за осъществяване на политиката
Политическият процес е повтарящ се и многопосочен. Това означава, че цикълът
от стъпки се повтаря, защото политиките възникват, развиват се и се променят
постъпателно във времето, а не правят количествени скокове без да се променят
постъпателно във времето, а не правят количествени сокове без да се променя
първоначалната им характеристика. Всяка задача е пряко свързана с другите задачи,
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както и с идентификацията на проблемите, разработването на програмата и вземането
на първоначалните решения, с които стартира цикълът на реализацията на конкретна
политика. За всяка стъпка от задачи в този цикъл могат да бъдат идентифицирани като
участници различни организации.
Формулиране и легитимиране на политиката
Като част от диалога по политиката се изготвят и предлагат поредица от
анализи, диагнози и позиции. Началното формулиране на политиката става въз
основа на информацията от предварително извършена аналитична или диагностична
работа, която поставя основата на обосновката на реформата. Тази работа се
използва от заинтересованите групи както вътре, така и извън управлението и е
насочена към легитимиране на политиката.
Варианти за участие. Съществуват различни възможни варианти за външно
участие при формулирането и легитимирането на политиката. Най-базисното ниво на
участие е когато групите, които ще бъдат засегнати от политиката, просто предоставят
информация на експертите за своите потребности, желания, предпочитания или
предишен опит. Освен осигуряването на информация, едно по-засилено участие може
да включва и консултации по тези потребности, желания, предпочитания или предишен
опит. Сътрудничеството при формулирането и легитимирането на политиката е във
формата на включване на заинтересованите страни:
- в изготвянето на анализи и провеждането на кампании за лобиране;
- при вземането на решение коя информация е най-важна и кои да бъдат
информационните източници;
- в подготовката на планове за действие и т.н.
Овластяването разширява това сътрудничество до точка, в която външните
групи поемат водеща роля като подготвят свои собствени независими анализи и
кампании за застъпничество.
Изграждане на подкрепа
По дефиниция гражданското участие е сърцевината на тази задача по
реализацията на политиката. Да се създаде подкрепа за реформите означава да се
достигне до заинтересованите страни, които да бъдат включени в процеса.
46

Варианти за участие. Вариантите за изграждане на подкрепа са многобройни и
са наистина от критично означение. Споделянето на информация, консултациите,
сътрудничеството и съвместното вземане на решения са от жизненоважно значение, за
да стане съдържанието на политиката по-разбираемо, да ангажира хората с промяната и
да изгражда подкрепа за тази политика. Реализацията на политиката става по-лесна и
шансовете за устойчива промяна се увеличават според степента, в която външните
групи се чувстват овластени да поемат като собствена тази политика.
Натрупване на ресурси, организационна структура и мобилизация на
ресурси и действия
Тези задачи включват набиране на ресурсите, необходими за предприемане на
действия, създаване на нови или промяна на съществуващите организации и структури
за реализация на политиката и проверка дали те функционират правилно, гладко и
ефективно. В зависимост от вида политика, могат да бъдат включени и нови партньори
в изпълнението й, като НПО, обществени групи (съвети), доставчици на услуги в
частния сектор или професионални асоциални асоциации.
Варианти за участие. Пунктовете, в които да се осъществи външно участие, се
различават значително според вида политика. Сътрудничещите си публични
институции могат да осигурят различни алтернативи за набиране на ресурси,
разработване на нови структури и процедури и действия за мобилизация. При много
политики външните групи могат да участват като оказват натиск върху законодателите
да осигурят финансиране и/или като лобират пред политическите ръководители да
предприемат действия за реализация на политиката. Някои секторни политики,
например, предлагат възможности за сътрудничество, споделено вземане на решения
и овластяване чрез изграждане на публично-частни партньорства за предоставяне на
услуги, при които външните организации могат да поемат ръководството по договор
за възлагане, чрез делегиране на правомощия или съвместно ръководство. Някои
видове политики за административни реформи дават възможности да се ползват
външни консултанти, като например, политиките за децентрализация на персонала от
публичния сектор, при които се събира информация от местните жители за
изпълнението на политиката. Други, като политиките в макро-икономиката, не
предлагат много възможности, освен споделянето на информация и нейното
разпространяване.
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Управление на участието при осъществяване на политиката
Гражданското участие може да бъде средство за постигане н аотзивчива и
ефективна реализация на политиката, но неструктурираното

и неуправлявано

участие води до какафония и объркване, а не непременно до добри резултати. И макар
да съществуват сериозни технически, социални и политически причиниза разширено
участие на гражданите и гражданското общество в процеса на политиката, все пак е
важно да се приеме, че съществуват граници и компромиси, които са присъщи на
разширеното гражданско участие. Например, ако участието създава очаквания, които
не могат да бъдат изпълнени, тогава тези, които осъществяват политиката могат да се
окажат в трудно положение. Дори когато ръководителите активно се стремят д азасилят
участието, колкото повече групи включват, толкова по-сложно става управлението му.
От гледна точка на ръководителите на политиката, инициирането на участие,
разширяването му към нови групи действащи лица или избирането на вида участие
могат д асе окажат сериозно предизвикателство. Това прави още по-важно да имаме
ясно виждане за целите на участието, за очакваните ползи, съпоставени с разходите, за
плеадата от заинтересовани, които са действащи или потенциални участници, за
необходимите ресурси. Другата страна на тези предизвикателства е гледната точка н
апотенциалните външни участници, стремяки се да бъдат включени, за да получат
достъп до информация и арена за диалог и за да увеличат своето ниво на участие. За тях
са валидни същите въпроси, засягащи целите, ползите / разходите, заинтересованите
страни и ресурсите. Взети заедно, двете гледни точки поставят управлението на
участието в политиката в рамките на отношението търсене-предлагане (Coston 1998a).
Тук ние разглеждаме участието първо от гледна точка на ръководителите в публичния
сектор.
Разходи и ползи на разширеното гражданско участие
Какво трябва да оценяват ръководителите, когато обмислят разширено участие
на гражданите в политиката? Тъй като, както беше отелязано по-рано, съществуват
плюсове и минуси, ръководителите трябва да си изяснят какво ще бъде постигнато или
загубено при включването на определена група и как нейното участие ще се отрази
върху шансовете за успушна реализация на политиката. Например, анализът н
азаинтересованите страни и политическото / институционално картографиране могат д
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апомогнат да се определи нивото на подкрепа за конкретна политика и де се насочат
усилията за нейното увеличаване.

Оценка на ползите и разходите на засиленото гражданско участие
1. Ще подобри ли засиленото участие съдържанието на политиката? Ще увеличи
ли нейната легитимност? Ще повиши ли чувството за съпричастност с политиката?
2. Необходима ли е подкрепа от външни действащи лица, за да се разработи или
осъществи адекватно политиката? Колко подкрепа е необходимо?
3. Включването на нови групи участници ще разводни ли целите на политиката и
ще направи ли компромис с планираното въздействие?
4. Може ли организациите, които управляват процеса на участие, да отговорят на
очакванията на включените групи? Какво ниво на участие ще изисква, за да бъдат
удовлетворени те?
5. Съществуват ли действителни или потенциални конфликти между очакванията
и исканията на различни включени групи?
6. Какво допълнително време ще е необходимо, за да се интегрира участието на
различните групи в политическия процес? Има ли иксирани крайни срокове и графици,
които трябва да се вземат под внимание?
7. Ще натежат ли ползите от увеличено участие над разходите?

Въпрос 3 е особено важен. Ако се налагат отстъпки, които водят до промяна на
планираната политика, тогава ползите, произтичащи от политиката, могат да се размият
(а оттам да бъдат от по-малък интерес за заинтересованите страни) и да създадат
проблеми с другите групи, които подкрепят тази политика. Това е една класическа
дилема при изграждането на коалиции – когато много групи са привлечени за
политическа подкрепа, разширената гама от интереси, които политиката трябва да
инкорпорира, може да намали значително първоначалната цел на политиката.
Привличането на нови участници усложнява политическия процес, защото ще трябва
да бъдат задоволени по-голям брой групи преди да се предприеме действие. Експертите
49

могат да бъдат изкушени да се придържат към оптималното, нй-сдоброто политическо
решение и да се съпротивляват на каквито и да било изменения, но понякога е по-добре
да се избире втория или третия по ред вариант за решение, който се приема от
широката коалиция от заинтересовани страни и води до по-осъществим и устойчив
резултат.
След като веднъж е отворена вратата за участие на една група, то другите могат
също да бъдат изкушени да опитат да получат достъп (Whitely 1995). Това може да
постави ръководителите пред сложния проблем да посрещнат и задоволят новите
искания. Въпроси 4, 5 и 6 се отнасят до възможността да се реагира. Възможността на
ръководителите да се справят с исканията е ограничена от времето, уменията и
наличните ресурси. Когато техните граници бъдат стигнати, възниква риск от
претоварване. Корпоративисткото участие, при което управлението взаимодейства
с избран кръг от заинтересовани страни – например, профсъюзи или официални
представители на частния сектор – е един от подходите, използвани от
правителствата, за да поставят ограничения на участие в процеса на политиката.
Корпоративистките споразумения са присъщи на еднопартийните режими и някои
авторитарни системи, но техни варианти се срещат и при демокрациите. Ако не
съществуват достатъчно ресурси и капацитет за обработване и удовлетворяване на
исканията, правителството може просто да реши да игнорира някои групи. Ако обаче,
броят на групите нараства до неуправляеми размери, ако исканията стават остри и
заплашителни или избраните изразни средства са неприемливи за тези, които вземат
решенията, или за важни сектори на обществото, тогава правителството може да
затвори вратата или да започне да възпира участието. Такъв изход е крайно
нежелателен както заради неговото отражение върху перспективите за успех на
политиката, така и за демократичното управление. Отговорното управление на
участието може в повечето случаи да избегне необходимостта да се прибягва до
драстични мерки.
Цената на участието
Ключов момент при намиране на отговора на Въпрос 7 е цената на участието,
която може и да не е очевидна в самото начало. Независимо от фактите, показващи, че
по-голямото участие повишава вероятността за по-ефективна реализация, тези ползи
може да се окажат минимални след като се сравнят с разходите, които ще възникнат и
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за двете страни (онези, които имат по-голям опит в политическото застъпничество с
разширено участие, обикновено признават, че участието струва много).
Ползите

за

външните

поддръжници

и

организациите-изпълнители

на

политиката, извлечени от засиленото участие, винаги ще бъдат свързвани с разходи
(Picciotto 1995). За гражданите и организациите на гражданското общество разходите
ще бъдат под формата на време, усилия и/ или други оскъдни ресурси или при
екстремни обстоятелства – във формата на риск от репресии. Групите на
заинтересованите страни, стремящи се да увеличат своето участие, ще трябва да
инвестират в събиране и анализ на информация, а в зависимост от резултата към който
се стремят – в подготовката на стратегия за застъпничество. Може да им се наложи да
инвестират ресурси за транспониране на поддръжници до столицата, където да
разговарят с тези, които вземат решенията. Възможно е техните членове да рискуват
своето положение и авторитет, ако не успеят да постигнат благоприятно решение. И
друго групите могат да се изправят пред риска от негативен отзвук сред другите,
конкуриращи ги поддръжници или отказ и дори репресии от страна на държавата, ако
тяхната тактика или послание изглеждат заплашителни. Ако лидерите на групите решат
да правят отстъпки, за да стигнат до компромис, те рискуват да създадат напрегнати
отношения с членовете, които са против такива отстъпки.
Докато успехът може да насърчи участниците да опитват отново и по други
въпросиу то провалът може да ги накара да се откажат напълно. Проваленото участие
може да има отрицателен ефект върху усилията на други групи да бъдат включени. Все
пак, както е документирано от Hirschman (1984), групите могат да приемат, че са
извлекли поуки от провала и да приложат тези поуки по-късно в последващите си
усилия за организиране, застъпничество и преследване на своите интереси.
За публичните институции, цената на участието е в изразходеното време и
средства или в пропуснатите ползи, в загубата на пълния контрол или превъзходство
в някоя конкретна област на компетентност, или в административното бреме да се
справят със засиленото участие. Pressman and Wildavsky (1973) са сред първите, които
оспорват как осъществяването на политиката се забавя и отклонява при увеличен брой
на действащите лица, а и много други автори са изследвали тези въпроси в развиващите
се страни и страните в преход.
Освен цената на управлението на един процес с разширено участие, както беше
отбелязано преди, публичните институции са изправени също пред нарастващи
очаквания, които не са способни да удовлетворят, било то поради липса на ресурси и
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административенкапацитет или по политически причини. В някои случаи тези провали
могат да доведат и до публични протести на негативно засегнатите групи от
заинтересовани страни (Alesina 1994).
Кой трябва да участва?
На първо място трябва да се отбележи, че този въпрос има много общо с целите
на разширеното участие. Трябва ли повече групи да имат достъп до процеса и при
какви обстоятелства? Колко групи трябва да участват, за какво време и по какви
причини? Ако повече групи или интереси са включени, как тези, които изработват
политиката, могат да са сигурни, че нейната реализация няма да промени посоката си
така че общественият интерес да не стане заложник на частни интереси? Очевидно в
една демокрация публичните служители имат само ограничено право самостоятелно
да вземат решение за избора на участници в процеса на политиката. Политическата
система на една страна, правната й рамка и структурите на управление определят
параметрите на участието. Възможностите за граждански принос в най-напредналите
демокрации са законово определени във формата на публични изслушвания, чрез така
наречените „закони за осветяване на информацията”, които изискват открити срещи и
разпространение на информация, консултация и обсъждане на процесите на различни
нива – национално, регионално и местно. Тези структури и процеси са от съществена
важност за отговорното и прозрачно изработване на политиката и нейната реализация.
В една демократизираща се среда въпросът по-скоро опира до отваряне на
политическия процес отвъд относително затворения кръг на взаимопреплетени елити и
увеличаване на отзивчивостта на управлението към гражданите, а не пресмятане как да
се ограничи участието.

52

Избор на групи участници
1. Кои са заинтересованите страни в политиката (печелещи и губещи) и какви са
техните интереси?
2. Какво може да предложи всяка една от групите участници? Нова и важна ли е
тази подкрепа? Предлага ли се ново разбиране или техническа информация за
разглежданите въпроси?
3. Подкрепата или приносът, предлагани от групите, ще подобрят ли сериозно
качеството на формулирането и реализацията на политиката?
4. Участието на тези групи ще привлече ли и други групи в подкрепа на
политиката? Ще намали ли опозицията?
5. Ако групата не се включи и не се отговори на нейните искания, това ще
причини ли проблеми при реализацията, провал на политиката или проблеми в
други среди (например, критика в медиите, социално недоволство)?
6. Каква ще бъде цената на включването на нова група в политическата коалиция?
Могат ли интересите и исканията на групата да бъдат балансирани с други
интереси, които подкрепят политиката?
Анализът на заинтересованите страни може да бъде полезен при намирането на
отговори на тези въпроси. В горното каре повечето от въпросите са насочени към
определяне какво внася една група в политическия процес и доколко тя може да
допринесе за промяната, ако участва. Това също повдига въпросите за разходите и
ползите при привличането на нов участник . Въпросите са също така насочени към
определяне на нивото на участие, което ще се изисква от групата.
Трябва да се отбележи, че въпросите от горното каре допускат, че обосновката
за едно политическо участие е свързана с ефективността на реализацията. Все пак ние
приемаме, че процесът наедна политика е изключително политизиран и освен
ефективната реализация на политиката съществуват и други цели, заложени на карта.
Например, въобще не е необичайно тези, които вземат решенията да получат
достатъчно подкрепа за дадена политика и да я прокарат в конгреса или на друга
политическа сцена, но по-късно да открият, че са дали прекалено много обещания
(било то неумишлено или цинично) на прекалено много групи и са създали прекалено
много очаквания. Разбира се, политиците често преследват собствени цели чрез
увеличаване на участието, които са извън реализацията на дадена политика. По53

широкото участие на заинтересованите страни може също да осигури на този, който
взема решенията, по-широка база на подкрепа, която вероятно ще се отрази в поширока степен на отговорност, правомощия или предимство при други решения, или
пък увеличена политическа власт. С наближаване на изборите, политиците често
приканват към по-голямо участие, но веднъж след като са минали, достъпът започва да
се затваря. Влиянието на тези приливи и отливи, създавани от пилитиците, при
отваряне и затваряне на възможностите за провеждане на реформи и включване на
различни заинтересовани страни в политическия процес, е добре познато (Haggard and
Webb1997, Grindle and Thomas 1991 Schneider and Ingram 1997). Един изключително
парлив проблем на дългосрочната рeформа в политиката е поддържането на достатъчно
здрава коалиция, така че политическите приливи да не отмиват с времето подкрепата за
промяна (Nelson 1989).
Когато участието е разширено, коалицията, която подкрепя политиката се
разраства и то пак с надеждата, че разширената коалиция ще подобри реализацията на
политиката. Все пак допълните партньори ще дадат своята подкрепа при условие, че се
направят отстъпки на техните искания. Така че за този, който взема решения, е важно
да прецени дали може да си позволи разширено участие. Цената на задоволяването на
исканията на новия партньор трябва да бъде компенсирана с перспективи за подобрена
реализация и бъдеща подкрепа за други подобни инициативи.
Намиране на ресурси за засилено участие
1. Какъв вид финансови, човешки и организационни ресурси са необходими, за да
се управлява процесът на участие в политиката ефективно и ефикасно? Колко е
необходимо за всеки вид?
2. Имат ли различните организации, които управляват политическото участие,
достатъчно ресурси и капацитет? Ще се наложи ли изграждане на капацитет?
3. Ако организациите нямат достатъчно ресурси и капацитет, съществуват ли
други налични източници?
4. Какви ресурси и капацитет се управляват от външните групи участници? Ще
имат ли някои групи нужда от финансова помощ или изграждане на капацитета,
за да могат да участват?
5. Могат ли някои групи да осигурят ресурси, които да подпомогнат
разработването, осъществяването и наблюдението на политиката?
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Механизми на споделяне на информация
Споделянето на информация е най-базисното ниво на участие – това, което
предлага най-малко активното участие на външни заинтересовани страни. Контролът
върху информацията, която ще бъде споделена, остава в ръцете на политическите
ръководители и техните организации, управлявани със закони и разпоредби. Въпреки
това, споделянето на информация е от критично значение за осъществяването на
политиката поради редица причини. Преди всичко, достъпността и широкото
разпространение на информация е ключов елемент за реализацията на политиката
според принципите за демократично управление. Второ, всички по-високи нива на
участие и свързаните с тях механизми зависят от информираността на участниците.
Неправителствените организации и частният сектор не могат да се включат в
ефективни консултации или сътрудничество без да имат информация. Нито пък могат
да се стремят към съвместно вземане на решения или овластяване, ако нямат
информация. Но всеизвестен факт е, че публичните институции в много развиващи се
държави и страни в преход често не оповестяват основни документи по политиките,
процедурите, разпоредбите или планираните интервенции. Историческото наследство
на засекретеност и прикриване на информацията остава все още силно. Новите
информационни технологии в някои случаи пробиват пътища в това наследство.
Трето, споделянето на информация е необходимо, за да могат публичните
институции да изяснят и съобщят обосновката, която стои зад решенията по
политиката. Комуникирането на политиката е от критично значение за привличане на
поддръжници на реформите и създаване на подкрепа за промяна (Frischtak and Atiyas
1996). Предоставянето на информация на заинтересованите страни за потенциалните
ползи от промяната в политиката и очертаването на нейната визия ще помогнат за
сътрудничеството и консултациите.
Четвърто, свързано с третата причина – за да се изпълни процесът на реализация
на политиката по прозрачен, отзивчив и отговорен начин, гражданите имат нужда от
информация. За да поставят искания по ефективен начин, гражданите трябва да знаят
какво би трябвало да правят. По този начин механизмите за споделяне на информация
са основно средство за реализация както на едно демократично управление, така и на
по-високи нива на гражданско участие. Такива механизми могат да бъдат относително
елементарни.
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Механизми за консултации
Тук заинтересованите страни са поканени да предложат своите виждания по
дадена политика. В идеалния случай, консултативният процес би трябвало да
идентифицира всички основни заинтересовани страни и да насърчи тяхното участие.
Консултациите работят най-добре, когато на заинтересованите страни са предоставени
достатъчно възможности да разберат въпросите така, че да бъдат добре информирани,
когато се включат в решаването им. Трябва да са налице и нужните административни
механизми, за да обработват едновременно техните идеи. Приносът на участниците
може да се разшири и засили чрез включването на групи с опит в областите на
планираната политика – например, професионални сдружения с експертен опит в
съответния сектор. Много важно е публичните институции, които използват
консултации, да предадат посланието, че искрено се интересуват от мнението на
заинтересованите страни, а не че просто искат да се „парафират” решения, които вече
са взети. Външните групи веднага могат да усетят, когато консултациите се правят
чисто формално и целта им не е техният принос и възгледи да бъдат наистина отразени
при вземането на решения за публичната политика.
В редица страни успешните резултати на икономическото развитие са свързани
с изработването и осъществяването на политиката чрез консултации, където
гражданското общество, трудовата сила и частният сектор са имали възможност да
дадат своя принос и мнение.
Механизми за сътрудничество
При механизмите за сътрудничество изработването на политиката, нейното
осъществяване или наблюдение се възлагат на външни групи, докато правителството си
запазва основното правомощие да взема решения. Сътрудничеството е приложимо,
когато публичният сектор не може да постигне определени цели на политиката без да
използва капацитета и познанията на външни партньори (Grey 1989). Този тип участие
се

постига

чрез

сформиране

на

съвместни

комитети

с

представители

на

заинтересованите страни, съвместни работни и специални целеви групи и съвместна
работа с посреднически организации и други групи заинтересовани страни. Такива
механизми могат да бъдат във формата на регламентирани процедури за външно
участие в определянето на политиките и разпоредбите или на неформални структури,
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временни и създадени по-скоро за конкретни задачи. Успешните механизми за
консултации с времето често прерастват в сътрудничество.
Механизми за споделено вземане на решения
Споделеното вземане на решения е свързано със сътрудничеството, при което
контролът върху решенията не се упражнява едностранно от публичните служители, а е
споделен. Този вид участие поставя начало на разрешаване на проблема с разликите в
правомощията на сътрудничещите си страни, което е важно, за да може той да работи
ефективно (Brown and Ashman 1996). Механизмите за споделено вземане на решения
позволяват на заинтересованите страни не само да разработват варианти на политиката,
но и да се включват в избора на варианти и да участват в тяхното осъществяване.
Съвместното вземане на решения засилва ангажираността и съпричастността. Този вид
участие може да се реализира чрез временни структури като работни групи,
дискусионни форуми или целеви работни групи, в които дискусията се съсредоточава
върху определяне на приоритетите, решаване на конфликти, постигане на съгласие и
развиване на усещане за собственост върху решенията.
Механизми за овластяване
След споделеното вземане на решения, овластяването означава, че държавните
служители дават възможност на външните заинтересовани страни да постигат своите
собствени цели, като им осигуряват място за независимо предприемани и
осъществявани действия, като увеличават капацитета им и им делегират правомощия за
вземане на решения. Овластяването означава по-равностойно споделяне на властта, повисоко ниво на разбиране на политиката и повече власт за групите в неравностойно
положение. Овластяването включва изграждане на капацитета на организациите на
заинтересованите страни, укрепване на правния статус и финансовото им положение и
подкрепяне на инициативите, формулирани от тях самостоятелно. Овластяването също
така е пряко свързано с отговорността, тъй като по-голямата власт, предоставена на
външните играчи, им дава възможност да оказват по-голямо влияние във
взаимодействието си с публичните служители, за да се гарантира, че политиките ще се
спазват и услугите ще се предоставят.
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Приносът на овластяването при осъществяването на политиката е широко
признат при управлението на природни ресурси от местните общности. Правителствата
в много страни делегират на местните общности отговорността за управление на
ресурсите, което е признание за провала на собствените им командно-контролни
стратегии. Тези общности упражняват делегирана власт, като установяват и налагат
правила за управление на своята ресурсна база, в широката рамка на цялостната
екологична политика (Western and Wright 1994, Brinkerhoff 1994b). Овластяването е
механизъм, който се използва и в здравния сектор и по-специално – в първичното
здравно обслужване.
Трябва да се отбележи, че овластяването не е нещо, което ръководителите на
политиката непременно осигуряват на заинтересованите страни. По дефиниция,
правителствените служители не могат да контролират този вид участие, след като
властта е делегирана на външни групи. Както става ясно от предишните страници
овластяването характеризира до голяма степен демократичното управление, което
предлага на гражданите овластена роля в процеса на политиката. Освен това,
постигането на овластено участие в политиката често е резултат на независимата
самоорганизация и застъпничество на гражданското общество. Тук овластяването
означава, че гражданите сами създават и прилагат сила, противоставяща на ролята и
действията на държавата. В една демокрация овластеното участие не е толкова нещо,
което държавния служител „дава” на външните играчи по собствено усмотрение, а поскоро право или искане, което гражданите поставят в своите взаимоотношения с
управлението.
Търсене и предлагане: практически измерения на
гражданското участие в политиката
Гражданското участие в процеса на политиката има две страни – на търсене и
предлагане. Страната на предлагането в това уравнение идва от държавните
институции и посочените от тях представители. Те са водещи при разработването и
осъществяването на политиката, те осигуряват публичните блага и услуги и
разпределят ресурси за съответните дейности. Както става ясно от тази глава,
публичните служители могат да играят основна роля при създаването на
възможности и оформянето на гражданското участие. Ако искаме гражданското
участие да е ефективно, то страната на предлагането трябва да бъде отворена и
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способна да приема външно участие, което да въздейства върху решенията за
политиката и доставката на услуги. Възможността на предлагащата страна да работи
с гражданско участие зависи от прозрачността, откритостта и достъпността на
структурите, които вземат решения по политиката, от капацитета на вземащите
решения да обработват и реагират на исканията и от степента на административната и
политическата децентрализация. Много страни се сблъскват със сериозни проблеми в
предлагането. Законодателната власт не работи добре и често няма в работата с
процеси с разширено участие на гражданите. Съдът често не функционира добре, влачи
делата безкрайно, липсва му административен персонал и е неспособен да наложи
прилагането на присъди, дори когато са правилно издадени. Изпълнителните
институции често са неспособни да задоволят дори минималните искания за външно
участие поради липсата на средства и/или управленски способности.
Страната на търсенето в участието е съставена предимно от членове на частния
сектор и гражданското общество и се простира от отделния гражданин

през

неформалните сдружения до официално утвърдените заинтересовани групи. Обхватът
и ефективността на техния глас при решенията, свързани с политиките и оформянето на
исканията са обусловени от наличието или липсата на благоприятна среда за участие,
от наличието или липсата на традиции в гражданското участие, от политическата
икономия на връзките между управлението и заинтересованите групи да се организират
и да изразяват своите искания. Голям брой страни се сблъскват с проблеми както по
отношение на търсенето, така и на предлагането. Особено в общества, които имат
полуавторитарни правителства или в новодемократизираните страни гражданските
общества са слаби, фрагментирани и недоорганизирани, а частният сектор е разделен
между взаимообвързания елит на големите бизнесмени и малките неформални
предприемачи.
Тъй като и предлагането и търсенето са необходими елементи на участието,
трябва да съществува някакво равновесие между двете (Coston 1998a). В много случаи
липсата на капацитет в гражданското общество ограничава обединяването на
интересите на гражданите и тяхното участие, но може и управлението да е
неспособно или да не желае да изслушва или предприема действия по представените
искания, дори когато са изречени ясно и разбираемо. При тези обстоятелства, да се
изгражда капацитет на страната на търсенето, без да се обръща внимание на
предлагането, най-вероятно ще доведе до малко или никакви ползи, поне в началото и
може да породи социално недоволство и нестабилност.
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Засилено участие: въпроси на предлагането
Проблемите на предлагането се съсредоточават в структурните, процедурните и
административните бариери вътре в организациите, в които действат политическите
ръководители. Тези бариери, заедно с индивидуалните и културни нагласи определят
дали ръководителите могат или искат да осъществяват политиката с разширено участие
на гражданите. За да има ефективно гражданско участие, ограниченията, които му
пречат, трябва да бъдат отстранени, а факторите, които спомагат за участието, трябва
да бъдат насърчени. Трябва да се изградят механизми, способни да улавят във
външната среда желанието за промяна в политиката и да се създадат многобройни
канали за достъп. Пречките пред съществуващите канали за достъп трябва да се
премахнат.
Липса на „капацитет за обработка” на исканията за гражданско участие
Една сериозна пречка пред гражданското

участие е неспособността на

структурите, които вземат решения, да обработват многобройните искания. Поради
ниския им капацитет някои от исканията на гражданите не получават адекватното
внимание или са просто игнорирани. В новодемократизиращите се страни тези,
които разработват политиката, често са сравнително отскоро в управлението и все
още им предстои да овладеят особеностите на политиката и/или организацията в
конкретната област. Експертните умения и познанията за работа с гражданско учасие,
отделянето на легитимните искания от ходатайството за специални интереси и
претеглянето на качеството на предложените алтернативи се добиват само в
дългосрочен план (Вьпф 1987, Silverman 1997). Понякога, когато публичните
служители не се чувстват добре подготвени да правят преценки, те могат да решат да
прикрият своето незнание, като отказват да слушат когото и да било или пък разчитат
само на съветите на най-близките си служители, или доверени поддръжници.
Пред работата за засилване на капацитета за обработване на исканията стои
същата дилема, с която се сблъскват повечето усилия за изграждане на капацитета –
дали да се създаде нещо ново или да се реформира старото. Когато се създават нови
организации или организационни звена, те обикновено притежават само ограничена
способност да поемат и реагират на исканията. Те могат да имат малко на брой и/или
неопитни служители, ролите им може да не са ясно определени или общоприети и/или
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може да нямат добре разработени процедури и оперативни практики. Когато
организациите се реформират, само за да се отворят към по-голям брой заинтересовани
страни, развиването на адекватен капацитет може да се окаже всъщност по-трудно
отколкото при една нова институция, поради наследството от стари практики на
изключване или противопоставяне на гражданското участие (Grindle and Thompson
1991, Thompson 1995 ). Процедурите, спускани отгоре-надолу и арогантността на
служителите са обичайни остатъци от традиционно затворените системи на
управление. Да се опитваш да промениш поведението на ръководители и служители,
които са свикнали да игнорират исканията на молителите, може да се окаже отчайваща
работа.
Освен пречките в нагласите и процедурите на работа отгоре-надолу,
ежедневните административни практики също могат да пречат за размиване на
капацитет за обработване на гражданските искания. Например, недобре съставените
графици за публични срещи, недостатъчно ранното предварително оповестяване на
консултациите и приемането на информация само в определен формат или само
официалните езици, могат също да бъдат пречки за участието. Друг основен аспект на
капацитета за обработване е наличието на ресурси. Ако институциите нямат средства
да разпространяват информация, да организират публични срещи, да изпращат своите
служители да се срещат с гражданите в кварталите, то тогава предоставянето на
възможности за участие става много проблематично.
Отвореност на процеса на политиката
Ключът към разширяване на гражданското участие е в открития процес на
политиката и наличието на многобройни форуми за диалог, дебати и вземане на
решения (Ъеихеь 1992). Там, където изработването на политиката е стеснено и
концентрирано в ръцете на малцина, достъпът е труден, а участието, особено на групи
без привилигирован достъп – на бедните, например – е ограничено. В авторитарните
системи вземането на решения е затворен процес, доминиран от елита и при тях
съществуват малко на бройалтернативни властови центрове за вземане на решения
(Brinkerhoff with Kolibaba 1996).
С преминаването на страните към демократично управление процесът на
политиката има потенциал да се отвори за повече граждански принос и участие.
Например, ако законодателният орган се превърне в орган, който само ратифицира
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решенията на изпълнителната власт, в истински алтернативен източник на дебат по
политиката и вземането на решения, тогава става вероятно той да служи като
ефективен форум за дебат по политиката и вземането на решения, тогава става повероятно той да служи и като ефективен форум за дебат по политиката с разширено
гражданско участие. Това очевидно е един дългосрочен процес, затрудняван отчасти
от недостига на опит на повечето законодатели в развиващите се страни.
В

изпълнителната

власт

изграждането

на

съвместни

партньорства

за

осъществяване на политиките в различни сектори отваря управленските структури за
нарастващото участие на гражданите и за по-демократични практики (Brikerhoff 2000).
Тези усилия

умножават точките за достъп на гражданските групи и отделните

граждани за участие, като така разширяват тяхната способност да издигат своя глас, да
взаимодействат с публичните служители и, което е важно, да ги държат отговорни.
Очевидно се изисква голямо внимание, защото политическите и административните
системи се променят бавно и съществува риск „имитацията” на гражданско участие да
се приеми за нещо истинско.
Децентрализация
Друга пречка свързана с отвореността на политическия процес е, че в много
страни административните и политическите системи са силно централизирани, макар
че, както посочва Маnor (1999), все повече страни експериментират с различни форми
на децентрализация. Административната централизация свежда вземането на решения
по политиката и програмите до малък, ограничен кръг от хора, заемащи висши
длъжности в официалната йерархия. Например, когато политиката по образованието се
определя от министерство на образованието (норма за много развиващи се страни),
каналите за участи ена гражданите се определят от центъра и външните заинтересовани
страни могат да търсят възможности за участи е само на това ниво и то при положение,
че ръководителите на министерството са отворени за такъв принос. Когато, обаче,
политиката и оперативните отговорности са децентрализирани на регионално и местно
ниво, възможностите за участие се увеличават многократно.
Политическата децентрализация увеличава възможностите на гражданите да
лобират пред местните ръководители и да ги държат отговорни чрез изборните урни и
чрез своя глас по време на публични обсъждания. Участието е разширено до по-голям
брой граждани и съществуват много примери за увеличена отзивчивост при
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предоставянето на услуги и по-добра работа на публичния сектор (Crook and Manor
1998). Овластяване може да се получи, когато гражданите се кандидатират за изборни
позиции и се избират като представители. Децентрализацията може да помогне за
определяне на стимули, които да засилят готовността на органите на местното
самоуправление да включат гражданското участие в своята работа.
Засилено участие: въпроси на търсенето
Съществуват множество и различни пречки, повечето от които не се поддават
на бързи решения и промени, по отношение на търсенето на гражданско участие в
процеса на политиката. Те включват закони и обичаи, които ограничават участието,
липсата на традиции, политическата икономия на връзките на заинтересовани групи с
управлението и липсата на капацитет в гражданското общество за формулиране на
искания. Всяка една от тези пречки е достатъчно трудна за преодоляване сама по себе
си. Освен това, повечето развиващи се страни и страните в преход се сблъскват с
повече от една пречка.
Благоприятна среда
Благоприятната среда за гражданско участие включва закони и обичаи, които
определят „правилата на играта” (Foley and Edwards 1996). Разработването на гъвкаво
законодателство, регулиращо НПО, застъпническите групи или други сдружения, се
счита за ключ към създаването на благоприятна среда. Все пак в някои случаи властите
увеличават ограниченията върху участието кат осъздават закони, които регулират
дейностите по сдружаване.
Освен законите, обаче, благоприятната среда се състои от по-широка
политическа и институционално рамка, която определя взаимоотношенията н
аконкуренция и сътрудничество в обществото и нормите, които ограничават
поведението на организациите и лицата (North 1990, Ostrom 1990). Например, една от
фундаменталните норми, която подкрепя гражданското участие, е толерантност към
различното мнение. В някои крайни случаи, като в Афганистан на талибаните,
Балканите и части от Централна Африка, недостига на такава толерантност е голям.
Друг фактор, който влияе на благоприятната среда за участие, е откритостта на
системата за вземане на решения. Многобройните центрове за вземане на решения и
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значителната децентрализация могат да увеличат вероятността за участие. Те могат
също да намалят шансове на доминиращите групи да завладеят държавата. Там, където
властта е съсредоточена в ръцете на тесен елит или където на местните органи са
делегирани или прехвърлени малко правомощия, дори и съществуващите ограничени
възможности за гражданско участие ще бъдат силно стеснени и много конкурентни.
Историческият опит на обезправените хора може да обезсърчи тяхното участие – там,
където гражданското участие е било потискано преди, дори системата вече да е
отворена, ще съществува нежелание и дори страх сред бившите репресирани да
участват. В някои случаи тези ситуации допринасят за увековечаването на
патерналистичните връзки между тези, които са маргинализирани и без власт и
социално-икономическите елити.
Традиции в гражданското участие
Степента на участие на гражданското общество в политиката варира в широки
граници в различните части на света. В някои страни съществуват слаби традиции или
история на участието, докато в други то е нещо обичайно и съществуващо от дълги
години. Дори в общества, които изглеждат сравнително затворени, като например,
бившият апартейд в Южна Африка, израстването на гражданските групи се корени в
една много по-стара традиция на африканското общество. В бившите съветски
републики и в Източна Европа доминиращата роля и власт на комунистическата
държава не е оставяла почти никакво място за раз0витие на гражданско общество.
Гражданското участие е било ръководено от държавата (Siegel and Yancey 1992,
Reisinger et al. 1995). В САЩ дългата история на демократичната философия и
управление създава силна традиция и практика на гражданско участие (Dahl 1971). В
Западна Европа, както твърди Patnam (1993), формата на днешното гражданско
общество дължи своите корени на историческите модели на социално развитие през
периода на Средновековието.
Основното предимство на историята на участието е неговият принос към
формирането на социален капитал (Uphoff 1998). Чрез практиките на участие, групите
стават по-способни да се организират самостоятелно от държавата, да изразяват своите
искания, да маневрират успешно на сцената на различни политики и да си
взаимодействат с държавните служители и институции. Колкото повече опитни групи
участват, толкова по-вероятно е да се развият трайни модели на взаимно доверие, да се
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мобилизират около определени въпроси, да се включат в общи действия, да успеят да
си осигурят място в процеса на политиката и да повлияят така че крайните резултати да
бъдат в тяхна полза. Социалният капитал и неговият принос към социалноикономическото развитие стават теми на все повече научни трудове (Evans 1996, Pretty
and Ward 2001, Tendler 1997, Woolcook 1998). Продължителните традиции на участие са
сравнително рядко срещани в развиващия се свят.
Политическата икономия на връзките между заинтересованите групи и власти
Навсякъде оставеното на власт на дадено правителство зависи от подкрепата на
конкретни обществени групи, обикновено най-мощните и най-влиятелните (Grindle
1999, Lowi 1979). За да се поддържа тази подкрепа, властта създава политически
режим, който облагодетелства съответните групи, а в много развиващи се или страни в
преход тя поддържа своята властова база чрез покровителстване. В резултат на коет оса
развиват силни корпоративни интереси, а политико-бюрократичната динамика води до
открити или прикрити усилия да се защити статуквото и да се изключат групите,
заинтересовани от промяната.
Както е широко признато, политическата икономия на разработване на
политиката не е ограничена до формални структури и процедури в политиката –
неформалните връзки също са влиятелни или дори преобладаващи (Good 1996, Gulhati
1990). Усилията от страна на търсенето да се увеличи участието на нови
заинтересовани страни (например, групи на бедните или маргинализираните) могат да
пропаднат, ако не са познава тази динамика. Малко е вероятно дълбокоокопалите се
заинтересовани групи и «стари приятелчета» на тези, които са на власт, да приветстват
усилията на останалите да получат достъп до тези, които вземат решения. За да
постигнат собствените си цели, тези групи са готови да направят всичко, така че
другите да не могат да участват.
Укрепването на страната на търсенето в гражданското участие може да се
пребори с «хроничното заболяване» и затворения кръг на доминиращия елит като
спомогне за диверсификация на представените интереси. Като се създава разнообразие
и се подхранва конкуренция между групите, постигането н абаланс на интересите става
по-вероятно, а заплахата държавата да бъде завладяна от тесен кръг привилигировани
интереси става по-малка (ако се приеме наличието на политическо пространство за
организиране на гражданското общество, което е ограничено в много държави). Това е
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желателно както, за да се утвърдят принципите на демократично управление, така и
зада се гарантира, че политиките ще отразяват потребностите на широк сегмент от
гражданството, а не само на малцина.
За групите на гражданското общество, които се стремят да участват в
реформата, справянето с конкуренцията между заинтересованите групи е неотделима
част от изграждането на ефективен капацитет за поставяне на искания. Една от
стратегиите е да се създадат коалиции, макар че да накараш тези коалиции да работят
ефективно съвсем не е лесна задача. Заинтересованите групи се стремят да сформират
възможно най-малката коалиция, за да запазят контрола и да са сигурни, че повечето от
техните интереси ще бъдат удовлетворени. В случай, че се налага по-широка коалиция,
за да може да се наложи в политиката, степента на контрол на всяка отделна група в
коалицията ще бъде по-малък (Haggard and Kaufman 1994, Frischtak and Atiyas 1996).
Широките и разнородни коалиции са трудни за управление, те носят риск от размиване
на и без това оскъдните ресурси проблеми със „свободните ездачи” (Olson 1965).
Липса на капацитет за изразяване на исканията
Гражданите и групите на гражданското общество трябва да придобият умения,
необходими за тяхното ефективно участие в процеса на формулране и осъществяване
на политиката. Преди всичко те трябва да притежават способност да изслушват своите
членове, да представят техните виждания по точен начин и да обобщават тези
виждания в обща, вдъхваща доверие, позиция по политиката. За да се изразят позиции
по политиката са необходими умения за анализ и представяне на позицията. Групата
трябва да е способна да събира и обработва информация, която ще засили нейната
позиция; тя трябва да може да представи тези информация по достъпен начин пред
подходящите хора. Да се знае пред кого да се представи информацията означава
солидно да се познават механизмите на политиката. Да се предаде едно послание се
изисква капацитет за застъпничество. Малко е вероятно една група, която отскоро е
започнала да дава гласност на своите искания, да има ясна представа как работи
процесът на разработване на политиката. Ако групите са работили и предипо някой
въпрос с хората от управлението, които разработват политиката, това не означава
непременно, че знаят как работи процесът по друг въпрос, тъй като действащите лица
са променени и броят н астъпките в новия процес може да е различен.
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Когато се изграждат законодателни органи или когато те се превърнат в
истински алтернативен център на вземане на решения, групите на заинтересованите
страни могат да не съумеят да се възползват от представените нови възможности, само
защото не знаят как работят законодателните процеси, как да подходят към
законотворците и техните помощници, и към кои членове да се обърнат.
Когато една страна преминава към по-демократични и по-прозрачни процеси на
изработване на политиката, онези, които са свикнали да използват само няколко
ключове контакта, може изведнъж да се окажат в ситуация, в която трябва да се борят
за достъп до новите процеси (Ribot 1995). Тези групи трябва да направят оценка н
асвоите ресурси и да разберат кои от тях ще им бъдат от най-голяма полза при
представянето на техните искания, за да бъде участието им ефективно. Когато групите
са нови, възможно е да не са способни да формулират или изразят своите искания по
начин, който привлича вниманието на този, който изработва политиката и поради това
да останат нечути. Ограниченият капацитет във всяка една от тези области накрая се
отразява върху качеството на участието на дадена група. Капацитетът и наличието на
ресурси определено се отразява на качеството и ефективността на участието. Някои
групи, обикновено тези с влияние и близки до властта, притежават значително поширок набор от ресурси (финансови средства, контакти, политическо влияние,
аналитични умения и т.н.), които им дават по-голямо конкурентно предимство пред
останалите

при

разработването

на

убедителни

анализи

и

в

процесите

на

застъпничество, необходими за убеждаването на тези, които вземат решения.
Групите на гражданското общество трябва да разберат как се вземат решенията
по политиката, за да могат да внесат свой принос в процеса на съответната политика.
Изграждането на капацитет на тема «как да играем в политиката» е ценно нещо.
Техники, като напримеранализ на характеристиките на политиката, могат да
спомогнат и подобрят представянето и изразяването на своите интереси и опасения.
Обучаването в техники з аполитическо картографиране засилва тяхното разбиране
за системата за вземане на решения, лостовете, които я задвижват и начина д
астигнат до тези, които вземат решения. Обучение, което е съсредоточено върху
анализ на политиката и организационните умения , също осигурява ресурси и помага
на групите на гражданското общество да се конкурират на пазара за изработване на
политики. И накрая обучение, фокусирано върху засилване на уменията за
застъпничество и лобиране може да помогне на групите в разработването на
стратегии, чрез които ефективно да представят възгледите си и печелят влияние.
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УЧАСТИЕ И ДЕМОКРАЦИЯ
В тази глава сме се опитали да изясним ролята на гражданското общество в
осъществяването на политиката и да предложим на ръководителите на политиката
насоки за реалистична преценка „за” и „против” участието. Главата приключва с някои
предупреждения по отношение на гражданското участие и демокрацията. От много
десетилетия насам участието е част от дневния ред на развитието, то е добре проучено
и широко използвано в контекста на различно проекти и програми. И макар че
познанието за това какво работи и какво не, се е увеличило, все още съществува доста
опростенческо мислене и прекомерни очаквания, свързани с гражданското участие.
Някои от тях се отнасят до неговите връзки с демокрацията и демократизацията.
Повече участие означава повече демокрация
Определението, че участието е необходим компонент на демокрацията е вярно,
но не е вярно, че по-голямото участие винаги води до демокрация. Тук могат да се
цитират няколко крайни случая – както фашистките, така и марксистките режими са
били подкрепяни от изключително широко участие, но, разбира се, те не са много
демократични. При много, ако не и всички марксистки режими са създавани секторни
организации, за да представляват буквално всички интереси (на различните видове
професии, жените, младежите, фермерите, работниците, стопанските дейци и т.н.). По
вертикална линия са измислени партиите и други местни организации, като «квартални
комитети за защита», например, за да обхванат всички чак до ниво жилищен блок в
градските райони. Членуването в тези организации, обаче, е било често задължително, а
дейностите, описвани като доброволни, всъщност са били задължителни. При повечето
управления тези организации са разполагали с ресурси и известни правомощия за
свобода на действие – следователно, те са били способни да удовлетворяват ограничени
искания. В същото време, местните секторни организации (например, на жените или на
фермерите ) често са имали влияние върху вземането на решения от местните
комитети. По този начин конкретни интереси с аможели да бъдат придвижени и понагоре, на национално ниво, чрез секторната организация или нейните представители,
тъй като те често са били известни членове на апарата на вземане на решения по
политиката. Все пак участието чрез секторни организации е силно структурирано и
монополистично. И макар че хората са били свободни да участват в колкото си искат
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организации или сектори (санкции з анеучастие не са съществували, но участието често
е било сериозно възнаграждавано), не е имало конкурентни групи, които да
представляват същите интереси.
Участието може да бъде и корпоративно, когато властите определят дадени
групи за представители на секторния интерес (обикновено работници и бизнес) и за
участие в диалога по политиката. Обикновено другите конкурентни групи от същия
сектор се изключват. В определени случаи членуването в такива организации е
задължително. Когато една фирма с ерегистрира, от собственика й се изисква да се
присъедини към наложено сдружение на работодателите или към под-секторна камара
и обикновено му се налага да плаща някаква сума, за да осигурява ресурси за
сдружението. В някои страни органите на правителството определят квоти за
представителствона определени сектори. Може да се предлага такова представителство
по сектори (особено на частния сектор) в различни регулаторни съвети и други квазиправителствени организации за вземане на решения, но тези места често са запазени за
конкретни (“казионни”) организации. В представителните органи на управление,
законодателните например, също могат д асе резервират места за секторни
организации. Често, обаче, се назначават представители и то не непременно на целия
сектор, а само на конкретен подсектор.
Участието е положително
Като цяло гражданското участие се счита положителен акт. Лесно може да се
пропусне фактът, че участието може да има и негативна сила – такава, която блокира и
отхвърля, вместо да допринася положително за решенията и осъществяването на
политиката (Passman and Wildavsky 1973). Негативното участие всъщност е един от
основните методи, чрез които правителствени и неправителствени играчи, класирани
като „губещи” при определени решения за политиката, ще се намесят. НПО-тата могат
да използват различни механизми като протести, стачки, демонстрации и други форми
да изразят несъгласие с избрана политика (Hirshman 1970). Действащите лица от
властта (изпълнителни агенции, органи на законодателната власт и други), които губят
ресурси или са засегнати негативно по някакъв начин от новата политика, имат на
разположение няколко механизми за негативно участие. Те могат да решат да бъдат
пасивни и да не действат според директивите на новата политика, могат да отказват
изпълнението на заповеди от висшестоящите или да блокират осъществяването на
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новите политики като откажат д аодобрят използването на необходимите ресурси.
Както отбелязва Colburn, цитиран от Brinkerhoff with Kolibaba 1996, стратегиите за
несъгласие (вкл. Провлачане във времето, симулиране на незнание, привидно съгласие
или саботаж) осигуряват средства, чрез които заинтересовани страни извън и вътре в
управлението могат да «критикуват» политиката, без да с инавличат гнева на властта.
Негативното участие може да разочарова или сплаши държавните служители, но
то не е непременно лошо нещо. За губещите или опонентите на политиката, които
нямат свой форум, това може да е единственото средство за участие. А в зависимост от
политиката негативното участие може да е много добро от гледна точка на
демократичните перспективи.
Повече участие води до по-голяма равнопоставеност
Макар че засиленото участие води до повече играчи на масата, може да се
повдигне един правомерен въпрос по отношение на степента, до която засиленото или
разширено участие в действителност служи на интересите на по-големия плурализъм и
равнопоставеност (Lowe 1979). Не трябва да се приема автоматично, че щом има
повече участници, по-голямото колективно усилие е равно на или има нещо общо с
„обществения интерес”. Политическият процес и политиката, която стои зад него, може
всъщност да облагодетелстват определени специални интереси за сметка на
обществените, или за сметка на политиките, насочени към бедните (Echeverri – Gent
1992). Групите, които се стремят да участват или да използват отворените врати в
процеса на изработване

на политиката, желаят определени искания да бъдат

удовлетворени; но те се интересуват най-вече от собствените си искания, а не от тези на
другите. Това е природата на политическите отношения и процесът на изработване на
линията на действие и поведение и силно политизиран. Обществените групи се
различават според достъпа, ресурсите и капацитета да изразяват своите искания, с
които разполагат. Добре организираните и с добри връзки групи имат предимството,
докато недобре организираните и маргинализирани рядко са добри в мобилизирането
на влияние и участие, ако не получат подкрепа.
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Гражданското общество е отворено за разширено участие
Понякога автоматично се допуска, че посвоято същност организациите на
гражданското общество са или трябва да бъдат демократични и с разширено участие.
Гражданското общество често се рекламира като един вид „инкубатор” за демокрация.
Все пак организациите на гражданското общество не трябва да се приемат автоматично
за демократични (Ottaway and Carothers 2000). Макар че съществуват групи на
гражданското общество, които са егалитарни или с разширено участие, много
граждански формирования в действителност са затворени и фокусирани върху
прокарване на себични, тесни интереси. Тка дилемата пред ръководителите на
политиката, които се стремят към разширено участие, е как да структурират
взаимоотношенията държава-граждани, така че да не се заменят просто едни
отношения на клиентилизъм с нови такива, при което клиентите са вече най-мощните
групи на гражданското общество, вместо старите елити (Rothchild 1994). Друг свързан с
това въпрос, който ръководителите на политиката трябва да си зададат, е дали
гражданските групи, които сестремят да участват, преследват цели, които допринасят
за публичното благо? Например, има групи, които проповядват расистки или етнически
идеи (Ку-Клукс-Клан в САЩ или сръбсксия национализъм на Балканите), които с
апротивоположни на принципите на толерантност и демокрация.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В тази глава застъпихме твърдението, че гражданското участие е ключов въпрос
в осъществяването на политиката. То е свързано както със съдържателната страна, така
и с процес ана реализацията. Ролята на гражданското участие в изработването на
техническите детайли на съдържанието на политиката е широко призната. Например,
приносът на местно ниво е често от критично значение за изработването и реализацията
на работещи политики и програми. По отношение на процеса – първо, участието е
централен въпрос за преустройството на взаимоотношенията държава-общество, които
са свързани с демократичното управление. Тези промени влияят на политическата и
организационната среда, в която работят изпълнетелите на политиката; те увеличават
натиска на прозрачност, отговорност и отзивчивжст към гражданите. Второ, при всяка
конкретна политика въпросите за участието възникват като неразделна част от
развитието на ефективна стратегия за реализацията й.
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Политическите ръководители са подложени на натиск от представителите на
международната общност да работят с разширено участие н агражданите. Тук с
евключват така наречените транснационални граждански организации – т.е. НПО и
други неформални групи за застъпничество, участващи в редица дейности по
изграждане на капацитета, сътрудничество, предоставяне на услуги и лобиране (Florini
2000, Otto 1996). Моделите на взаимодействие са многобройни – между тях и
националните правителства, между тях и донорските агенции и други международни
организации (ООН, Световна търговска организация и др.). Този комбиниран натиск
прави още по-важно за тези, които вземат решенията в развиващите се страни и тези в
преход, да разберат ясно ползите и разходите на гражданското участие и как се
управлява това участие в процеса на политиката.
Глава 4
Политически партньорства
По целия свят се признава, че социално-икономическите проблеми, с които се
очаква да се справи една или друга политика, не могат да бъдат

решени от

правителства, които действат сами, нито пък са изключително в сферата на единединствен сектор. Всъщност, една от основните характеристики на осъществяването на
дадена политика е това, че в него участват много организации. Твърде рядко еднаединствена агенция (ведомство) да изпълнява всички конкретни задачи по това
осъществяване. Ролята на НПО и частния сектор непрекъснато нараства, наред с тази
на правителствените организации, тъй като напоследък функциите на държавата се
свиват (Salamon 1987). При навлизането на нови действащи лица, в условията на
нарастващ натиск за повече отзивчивост към исканията на гражданите и при
намаляващи ресурси, правителствата търсят нови начини да структурират реализацията
на политиките си. Това търсене доведе, наред с други тенденции, и до по-активно
експериментиране с междуведомствени структури и процеси на сътрудничество,
наречени партньорства.
Управлението на партньорствата за осъществяване на дадена политика води до
появата на разширен набор от връзки между правителството и други обществени
агенции, частни фирми, НПО, обществени сдружения и т.н. Административната
реалност се характеризира с взаимозависимост и договорени съвместни действия, а не
със заповеди отгоре надолу и контрол върху изпълнението. Демократизацията оказва
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влияние върху тези връзки поради разрастването на придобилите ново влияние
граждански групи, които се застъпват за по-различни взаимоотношения между
управляващи и управлявани (Sachikonye 1995, Uphoff 1993).
В настоящата глава разглеждаме някои случаи на формулиране и осъществяване
на политика, в които, заедно с правителствата участват групи на гражданското
общество, НПО и частния сектор и предлагаме някои насоки във връзка с:
а.) ситуационните променливи, които задържат или улесняват междусекторното
партньорство за реформи в политиката;
б.) ефективните механизми и процеси за обединяване на разнообразни групи в
името на сътрудничеството по даден политически въпрос;
с.) приложимостта на техниките и инструментите на стратегическото
управление в подкрепа на съвместното действие.
Наред с това предлагаме и някои стъпки, които правителствата, донорите , НПО
и частният сектор биха могли да предприемат, за да подобрят прилагането на
политическите партньорства.
Определяне на целите и степента на сходство
Началната точка на всяко партньорство е целта, която събира партньорите.
Два момента са важни тук:
1. Стратегическата цел се състои от специфични цели, които отделните
партньори не биха могли да постигнат сами. За успеха е нужен приносът на
всички партньори.
2. Степента до която целите са съвместими или сходни. Поставянето на целите
на партньорствата в развиващите се страни и на страните в преход може да се
окаже проблематично поради ред причини. Най-напред, множеството действащи
лица и широкият спектър на техните интереси. Национални правителства,
международни НПО, местни НПО, международни донори, другите организации
на гражданското общество – всички те имат различен дневен ред. Опитът в
развитието е изпълнен с примери за трудности при постигане на споразумение
относно политически и програмни цели, относно ролите, които всеки от
партньорите трябва да играе. Понякога съвместимостта на целите се оказва поскоро привидна, отколкото истинска. След време нерядко се оказва, че има
скрит дневен ред, който работи срещу обявения.
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На второ място е разпределението на властта между различните действащи лица,
което възниква като функция на размера на ресурсите, с които те разполагат,
оперативния им капацитет и политическото им влияние. Когато си партнират с местни
НПО, правителствата са в значително по-силна позиция. Подобна е ситуацията, когато
международни донори финансират осъществяването на програми и проекти.
Обикновено превес вземат целите на по-силния партньор и по-слабите партньори носят
отговорност пред по-силните, а не обратното.
На трето място е тенденцията целите на отделните партньори да се променят и с
времето да се отдалечат от целите на партньорството. Осъществяването на която и да
било политика е обширен процес, така че интересите и целите на участниците могат да
се променят. Класически пример е ситуацията, при която местни НПО, първоначално
включени като доставчици на услуги, с времето започват да настояват за по-сериозно
участие при вземането на политически решения и разпределянето на ресурсите (Smith
1987, Fisher 1998). Подобен е и случаят, когато се сменя правителството и новото
правителство има по-различен дневен ред от предходното. Подобни промени налагат
целите на партньорството да бъдат предоговорени.
Механизми за обединяване на усилията и управление на сътрудничеството
Ключ към успеха на всяко партньорство за осъществяване на дадена политика е
да съумеем да накараме тази мултисекторна организация от множество действащи лица
да заработи. Управлението на взаимозависимостите е неотменимо условие, както за
управлението на политиките, така и за сътрудничеството между държава и гражданско
общество. Няколко фактора са от особена важност – участие, децентрализация и
стимули. Те са взаимосвързани.
Участието е много съществун аспект в изграждането на подкрепа за дадена
политика. Участието е важен фактор и в партньорствата поради две причини:
1. От инструментална гледна точка, с оглед да се подобри качеството на
формулирането, планирането и провеждането на дадена политика, участието е
изгодно в следните насокиПо-добро насочване на политиката, т.е. по-близко
съответствие между нуждите и исканията на бенефициентите и изработването на
целите и модалностите на тази политика. В резултат на по-доброто насочване,
политическите решения могат да бъдат постигани по-ефективно и при по-ниски
общи разходи. Участието, също така може да създаде у бенефициентите и
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реализаторите чувството, че политическите решения им принадлежат – т.е., че
имат думата при дефинирането и осъществяването им и са съпричастни към
целите на политиката. Това чувство за съпричастност може също така да доведе
до повишено потребление на политически блага и услуги, снижение на
оперативните разходи и разходите за поддръжка, по-добро съответствие между
политически намерения и резултати. В течение на времето, участието осигурява
по-добра устойчивост на политиките и програмите (Thomson 1995).
2. Участието е съществен фактор от гледна точка на демократичното
управление, защото има потенциал да увеличава подкрепата. Повишеното
участие на групите на гражданското общество и бенефициентите на
партньорствата за осъществяване на политиките може да бъде едно от
средствата, чрез които се пускат в действие и се утвърждават такива елементи на
демократичното управление, като отговорност, прозрачност и отзивчивост. Чрез
участието партньорите от гражданското общество могат да разширяват степента
на влиянието си , напримр, при вземането на решения, планирането и
осъществяването на политиките – при друга организация на формулиране и
осъществяване на политиките, тази роля е изцяло в ръцете на управляващите.
Гражданското участие в контрола на политиката и наблюдението на качеството
е още един пример за печелене на подкрепа.
Децентрализацията,
делегиране

на

в

отговорности,

нейните

разнообразни

прехвърляне

на

форми

–

правомощия,

деконцентрация,
дерегулиране

и

приватизация – може да бъде едновременно предпоставка за появата на партньорства и
средство за утвърждаването им. Децентрализацията предефинира отношенията между
централните и по-ниските нива (регионални, местни) и между тези нива и гражданския
и частния сектор. Чрез разпределянето на правомощия между регионалното и местното
ниво, децентрализацията осигурява възможност за партниране на недържавните
действащи лица (Fitzbein and Lowden 1998). По този начин се разширява броят на
потенциалните партньорства. Ако съществуват само палтньорства на национално ниво,
ще участват много по-малко хора. Децентрализацията чрез приватизация п осъщество
създава партньорства с участниците в частния сектор, като стеснява ролята на
правителството в производството на стоки и услуги и освобождава игралното поле за
частния сектор (Rondinelli 1998). При децентрализирани взаимоотношения, които да
подкрепят и тласкат напред местната автономност и междусекторното сътрудничество,
партньорствата могат да се формират по-лесно и да функционират по-ефективно.
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Когато

административните

структури

и

предоставянето

на

услуги

остават

централизирани, партньорствата са начин да се експериментира с различни форми на
децентрализация, да се покаже кои форми вършат работа при определени условия
и/или да се осигури оперативен капацитет на местно ниво, в случаите, когато той е слаб
или липсва (Brinkerhoff 1995).
Не бива да се пренебрегва съществената роля, която трябва да играе
централното правителство, за да осъществи ефективна децентрализация и участие след
началните стъпки – деконцентрация, делегиране на задължения, прехвърляне на
правомощия (Manor 1999). Центърът определя параметрите, в чиито рамки
функционира дадено партньорство, формира обхвата и същността на взаимодействието
между държавните и недържавни действащи лица. Дейността може да включва,
например,

разработване

и

комуникиране

на

последователнопослание

относнопромените в политиката, които са цел на партньорството, определяне на
правилата, чрез които да се ограничи клиентелисткото поведение на местно ниво и/или
въвеждането и налагането на единни стандарти за качество при консултирането с
гражданите или за предоставянето на услуги от НПО. Тези усилия за формиране на
параметрите водят директно към въпроса за стимулите.
Стимулите са основната „смазка”, която прави партньорствата възможни.
Положителните стимули са тези, които карат партньорите от двете страни на
уравнението – от страна на държавата и недържавните участници – да работят заедно.
Отрицателните стимули ги демотивират. При групите на гражданското общество един
от положителните стимули може да са по-големите прерогативи и участие, което на
свой ред може да означава политиките и програмите да удовлетворяват по-ефективно
собствените им нужди. Ако партньорството включва трансфер на ресурси, например
към НПО за разширяване обхвата на предоставяните от тях услуги, придобиването на
тези ресурси също може да се окаже положителен стимул. По отношение на
правителството, стимул за партниране се оказва възможността ограничените ресурси
да достигнат по-далече и да окажат по-голямо въздействие, отколкото при
самостоятелно действие. Негативен стимул за всички участници в дадено партньорство
е загубата на контрол и автономност, която следва от съвместните действия.
Децентрализацията е свързана със стимулите, защото, както беше отбелязано по-горе,
тя променя традиционните административни взаимоотношения и насърчава нови
форми на междусекторно взаимодействие на местно ниво (Blair 2000, Crook and Manor
1998). Стимулите са фундаментален фактор в прилагането на партньорски механизми
76

за осъществяване на политиките и за постигане устойчивост на политическите
резултати.
Определяне на подходящи роли и отговорности
В развиващия се свят държавата до неотдавна поемаше основанат аотговорност
за формирането и осъществяването на политиката. Ограничените ресурси, желанията и
натискът от страна на международни донори и международни банки за развитие на
пазарните сили в световен мащаб и настояването на гражданите за повече демокрация –
всичко това доведе до фундаментално преосмисляне на ролите и отговорностите на
държавата навсякъде – кат осе започне от икономиките в преход на страните от бившия
Съветски съюз и се стигне до нововъзникващите демокрации южно от Сахара (Frischtak
1994, Migdal 1988, Koolman 1993, Turner and Hulme 1997, World Bank 1997). Стремежът
е да се ограничи и стесни ролята на държавата, така че да се освободи място за други
действащи лица. В политически смисъл това означава да се създаде правна и
институционална рамка, чрез които да се регламентират съответните граждански
свободи и обществен контрол. В икономически смисъл, основните средства за
ограничаване ролята на държавата са пазарната либерализация и приватизацията. В
комбинация, двете определят роля на държавата във формулирането и осъществяването
на политиките, при която държавата (1) се нагърбва с прякото осигуряване на
ограничен брой основни стоки и услуги и (2) улеснява и насърчава гражданското
общество и частният сектор да се ангажират с широк кръг социални и икономически
дейности.
В такъв случай ролята на гражданското общество във формулирането и
осъществяването на политиките д оголяма степен за виси от позицията на държавата,
поне в началния етап. Политическата и икономическ алиберализация установява нови
граници и схеми на взаимодействие между държава и гражданско общество и отваря
вратите на институционалния плурализъм, койт она свой ред създава потенциални
възможности за една по-голяма роля и нови отговорности на гражданското общество
(Brinkerhoff with Kulibaba 1996, Coston 1998, Fisher 1998). С течение на времето
взаимодействията между правителството и дейците от гражданското общество могат да
променят тези граници и да увеличат (или свият) ролята и отговорностите на
гражданското общество. По отношение на държавата гражданското общество трябва да
изиграе централна роля в утвърждаване на гражданския контрол и засилване на
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отзивичивостта на институциите към гражданите, кат оне забравяме, че постигането на
решения, които да не са опростенчески, изисква навлизане в политическата икономия
на отношенията между държава и гражданско общество. Особено на ниво местно
самоуправление, наличието на клиентелизъм – когато местните служители и елити
доминират при вземането на решения и разпределянето на ресурсите – означава, че
държавата проявява отзивчивост само към много тесен обществен слой. Определянето
на подходящата роля на гражданското общество при формулиране и осъществяване на
политиките трябва да взема под внимание подобни динамични фактори.
В рамките на по-широката категория на гражданскот ообщество НПО могат да
изпълняват няколк офункции при формулирането на политиките и тяхното
осъществяване: доставчик н ауслуги, мениджър на проекти, посредник и говорител,
разпространител на информация, анализатор на въздействия, наблюдател на
изпълнението, фактор за задълбочаване на диалога и/или застъпник и лобист. В
множество развиващи се страни, най-вече на местно ниво, НПО заемат нишата на
предоставянето на услуги, като често действат сравнително свободно, при липсата на
предоставяни от правителтвата
взаимодействат

по-пряко

с

услуги (McCarthy et al. 1992). Също така,

правителствата

чрез

споразумения

за

съвместно

предоставяне на услуги, като се възползват от сравнително по-благоприятните си
възможности за ефективна дейност в тази насока. Съображенията за въздействието на
политиките карат някои НПО да насочват повече усилия към ролята на застъпник, но
все пак организациите, които действат по този начин са по-малко от онези, които
предоставят услуги (Bratton 1990, Korten 1990, Heston 1997).
В множество развиващи се страни, обаче, определянето на подходящите роли и
отговорности е обект на спорове, тъй като са налице сериозни различия в гледните
точки между правителства, НПО и международни донори. При липса на воля и
капацитет за провеждане на реформи донорските агенции могат допълнително да
изострят напрежението между държава и гражданско общество, като дадат
предпочитанията си на НПО, тъй като правителствата виждат НПО като свои
конкуренти в борбата за ограничените ресурси. Понякога и НПО гледат с недоверие на
сътрудничеството

с

правителствата

поради

опасения,

че

могат

да

загубят

автономността си или възможностите да оказват влияние. Групите от частния сектор
също проявяват подозрителност, защото нерядко смятат, че правителствата са
настроени против бизнеса, упражняват прекалено голям контрол и/или предпочитат да
бездействат.
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Капацитет за изпълнение на ролите и отговорностите
За да се оползотвори целия потенциал на НПО и гражданското общество в
осъществяването на политики, трябва да бъдат решени проблемите с капацитета както
на държавата, така и на гражданското общество. За да функционират партньорствата
резултатно, държавата трябва да притежава както волята, така и капацитета да отговори
адекватно на действията на гражданското общество. Както сочат Fiszbein и Lowden
„Партньорствата не бива да се смятат за заместител на целенасочените усилия за
укрепване на капацитета на публичния сектор … За да достигнат партньорствата своя
пълен капацитет, частните действащи лица се нуждаят от ефективни партньори от
публичния сектор” (1983, 73).
Все пак изграждането на управленски капацитет само в държавата е непълна
стратегия за налагане на партньорствата като средство за осъществяване на политиките.
Дейците от недържавния сектор също трябва да са способни да участват в процеса на
формулиране и осъществяване на политиките. Повишаването на ефективността на
партньорствата е свързано със способността на обществените групи да решават както
въпросите на търсенето, така и на предлагането. Предлагането включва капацитета за
справяне с управленските и техническите задачи, свързани с партнирането за
осъществяване на политиките, както и въпросите на ефективността и резултатността на
предоставяните услуги или разширяването на местните усилия до регионално или
национално ниво, т.е. окрупняване. Капацитетът за предявяване на искания е свързан
със застъпничеството и функциите на политическия диалог, както и с наблюдението на
изпълнението на политиката и способността за взаимодействие с политиците и дейците
от публичния сектор, с цел увеличаване отзивчивостта, отговорността и прозрачността.
Ситуационни променливи: въздействие върху междусекторните
политически партньорства
Няколко основни ситуационни променливи определят появата и степента на
успех на междусекторните политически партньорства. Тук ще разгледаме 4 от тях.
Тип режим
Фундаментална променлива е типът режим, който определя характера на
държавата, отношението на държавата към гражданското общество и „пространството”
оставено за гражданското общество. Способността на гражданското общество да играе
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роля в предоставянето на услуги или застъпничеството и мобилизацията изразяването
на искания зависи от един по-широк политико-административен контекст. Като
правило, демократичните политически системи предоставят по-благоприятна среда за
развитие на партньорствата между държава и гражданско общество, отколкото
авторитарните държави или държавите с ограничени демократични форми на
управление (така наречените «псевдо-демокрации»). Както отбелязват Foley и Edwards:
„Когато държавата не е отзивчива, когато институциите й са недемократични или
когато дeмокрацията й е зле конституирана, така че да непризнава и не откликва на
исканията на гражданите, характерът на колективните действия ще бъде решително
различен от тези при силна демократична система. Държавната политика ще осуетява
усилията на гражданите да се организират с граждански цели – понякога ще ги спира с
репресии, понякога просто ще ги игнорира” (1996, 48).
Наред с това, както посочва Coston: „Правителствата не са монолитни. Всички
видове режими могат да включват агенции или дейци, които са по-склонни към
сътрудничество или са по-репресивни от режима като цяло.” (1998b 364). Това
означава, че макар и типът режим да е от значение, особено

по отношение на

разрастването на партньорствата и тяхната устойчивост, степента на отзивчивост и
възприемчивост на конкретните институции от публичния сектор – потенциални
партньори, може да се определи с помощта на по-фини индикатори.
Степен на доверие
Понякога партнирането се оказва трудно както за правителството, така и за
НПО/ гражданското общество. Степента на доверието между партньорите оказва
влияние върху тяхната готовност да инициират съвместни дейности и да работят
съвместно в продължителни периоди от време. Държавата често изпитва безпокойство
от факта, че именно характеристиките, които дават на НПО и организациите на
гражданското общество техните основни предимства, са и потенциален трамплин към
политическа дейност. В някои случаи правителствата проявяват чувствителност към
присъствието на НПО в предоставянето на услуги и оказването на техническа помощ,
защото възприемат това като неявна критика заради собствената им неспособност да
изпълняват тези функции и са недоволни, че ресурсите на донорите отиват в НПО, а не
в министерствата. От друга страна, правителствата често се оплакват от липсата на
капацитет на НПО, особено на програми, които изискват сериозно разрастване след
първоначалните пилотни или експериментални действия. От своя страна, НПО често
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проявяват подозрителност по отношение намеренията на правителствата за развитие на
частния сектор. Също така НПО се дразнят от опитите на правителствата да следят и
контролират дейността им, като нерядко смятат тези усилия за ненужна намеса.
Въпросът за доверието се оказва съществен.
Правна рамка и регулация
Наличието на поддържаща правна и регулаторна рамка е другият съществен
фактор, който определя партнирането между държава и гражданско общество. Този
фактор е свързан с другите два. Недемократичните режими въвеждат ограничителни
правни рамки спрямо НПО и местните сдружения. Дори и в демократичните държави
нерядко се поставят юридически препятствия пред иновационните партньорски схеми,
като например, ограничаване възможностите за местните организации да получават
публични средства или тромави счетоводни изисквания. Подобни регламенти говорят
за липса на доверие към НПО – нерядко, тяхната негласна цел е да се ограничи
политическата дейност на организациите, въпреки че се обявяват като мерки за
предпазване от корупция и финансови злоупотреби (Clark 1995).
Все пак, не само законите и нормативните актове, приложими към НПО и
обществените групи, са от значение. Юридическата рамка, засягаща организацията и
функционирането на публичния сектор е от основна важност за способността на
дейците от публичния сектор да влизат в партньорски взаимоотношения. Тук можем да
говорим за юридическса рамка на макро ниво – когато, например, процедурите на
новото демократично управление на държавата налагат задължително гражданско
участие в приемането на публични решения чрез резлични механизми за консултации.
Или за по-ниско ниво – чрез функционирането на една или друга правителствена
агенция.
Характер на политиката, която ще бъде осъществявана
Потенциалът за успешно партниране между държава и гражданско общество
също така се влияе и от характиристиките на политиката, по повод на коята со формира
партньорството. Политиките са различават по отношение на необходимите технически
и експертни умения, периода от време, в който се очакват резултатите и въздействията,
обхвата на засегнатите интереси и последиците от разпределянето на тези въздействия
(Lowi 1979, Gridle and Thomas 1991). Тези характеристики оформят определянето на
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подходящи роли и отговорности на партньорите, а имат значение и за проблемите на
капацитета и стимулите.
Координация и връзки
Партнирането между държава и гражданско общество е един от най-добрите
примери за съвместна дейност на няколко организации, чийто успех зависи от
координацията и връзките между участниците. Не е лесно усилията на различни групи
да се обединят в една посока отвъд тесните организационни граници. На този въпрос са
посветени множество анализи (Alexander 1995, Brown and Ashman 1996, Kooiman 1993).
Правителствата често настояват координацията да е по-стегната и по-формална,
отколкото биха желали партньорите им от НПО и общностите (Brinkerhoff 1996).
Начин да се подходи към проблема е разширената децентрализация, както и засилените
неформални връзки, които позволяват по-голяма гъвкавост и участие (Schubeler 1996,
Thompson 1995).
Усъвършенстване на партньорствата
В последните години експериментирането с партньорства нарасна стремглаво и
като бройка, и като обхват (Smillie and Helmich 1999). Всички участници трябва да
действат, за да заработи едно партньорство. Все по.често в партньорствата участват
директно частни фирми (Heap 1998).
Стъпки, които трябва да предприемат правителствата


Какво могат да напавят правителствата, за да увеличат възможностите за
осъществяване на междусекторните партньорства и възможностите тези
партньорства, веднъж формирани, да работят ефективно и успешно?
Ролята на държавата в партньорството е едновременно привилегирована
и нелека. Привилегирована е, защото именно държавата притежава
юридическите правомощия да създава правилата на играта и е нелека,
защото ако не всички държавни участници, на всички нива, спазват тези
правила, потенциалният успех на партньорството може да бъде подкопан.
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Зада осигурят успехяа на партньорствата, които могат да се възползват от
синергията на съвместните действия, органите на властта трябва да предприемат
следните стъпки:


Да създадат правната рамка, от която се нуждаят организациите на
гражданското общество и частният сектор, за да могат да функционират в
партньорство с публичния сектор. Това включва действия като юридическо
признаване и освобождаване от данъци на различни типове недържавни
организации (НПО, асоциации на групи по интереси и др. подобни),
създаване на финансови и договорни механизми, които да позволят
финансирането на дейностите на партньорствата и др. Тези механизми
трябва да се простират отвъд стандартните договори, да са насочени към
споделените правомощия и съвместното вземане на рашения между
потенциалните партньори;



Да създадат административни структури, процедури и механизми, които зда
улесняват създаването и функционирането на партньорските споразумения.
Сред тях най-съществена е децентрализацията, която би позволила
създаването

на

много

повече

партньорства.

Все

пак,

пълната

децентрализация не е необходимо педварително условие. Сред другите
примери за такива административни мерки са, например, разширеното
разпространяване на информация, осигуряването на повече възможности за
достъп до правителствените служители, създаване на възможности за диалог
(например, събрания в общината, публични изслушвания), формиране на
работни групи и др.


Да изградят институционален капацитет на агенциите и персонала от
публичния сектор за ефективна работа с гражданското общество и частния
сектор. Това изграждане на капацитет включва обезпечаването на агенциите
с ресурси и стимули да взаимодействат с гражданските групи и НПО, като
например средства за провеждане на срещи, за пътувания извън големите и
средните градове, за признание и възнаграждаване на служителите, които
насърчават участието на гражданското общество и водят диалог.



Да разработят програми за наблюдение, които осигуряват адекватно
наблюдение над партньорствата и намаляват възможностите за прояви на
клиентилизъм (монопол на икономически групировки върху публичните
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услуги) на всички нива. Тук можем да включим системите за представяне на
доклади от министерствата или подкрепата за законодателните органи, за да
предприемат прегледи или изслушвания за участието на частния и
неправителствения сектор в осъществяването на политиките и програмите.
Тази функция на органите на властта е особено важна за осигуряване на
ефективна работа на партньорствата.


Да се осигури обучение на персонала на публичните агенции като част от
изграждането на капацитет. Това обучение може да бъде, например, в
областта на стратегическото управление, осъществяването на политиките,
връзките с общностите и комуникирането, преговорите и решаването на
конфликти,

консултациите

със

заинтересованите,

отчетността

и/или

гарантиране и наблюдение на качеството.


Да

се

разработват

комуникационни

стратегии

за

информиране

на

гражданското общество и частния сектор за плановете и намеренията на
правителството във връзка с партньорствата, както и за осигуряване
участието на заинтересованите в партньорствата и политическия процес.
Вземането на решения, отнасящи се до партньорствата, било то формални
или неформални, трябва да стане по-прозрачно. Важна законодателна мярка
към тази стъпка е приемането на закони за прозрачността, които дза
вменяват в дълг участието и комуникирането.
Стъпки, които трябва да предприемат НПО
Сразрастването на партньорствата в световен мащаб голям брой НПО и частни
фирми предприемат следните стъпки:


Създават мрежи с потенциални партньори и посредничат при договарянето
на партньорствата. Това, например, е един от основните фокуси в дейността
на Форума на бизнес лидерите на Уелския принц (Prince of Wales Business
Lead ers Forum - PWBLF). Друг пример е Международни медицински услуги
за здраве (International Medical Services for Health) – НПО, която изгражда
партньорства с местни агенции и фармацефтични фирми за предоставяне на
здравни

услуги

и

осъществяване

на

реформи

в

здравеопазването.

Създаването на мрежи и посредническата дейност биха могли да помогнат да
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се реши въпросът с властовите асиметрии, които са присъщи на много
партньорства.


Подобряват

изграждането

на

капацитет

най-вече

в

областта

на

политическото застъпничество, изграждането на подкрепа и капацитет за
осъществяване на политиките. Подобни дейности текат в целия свят. Сред
американските НПО, които се занимават с изграждане капацитета на
партньорствата са, например, такива като CIVICUS, CARE и Pact. Извън
Съединените щати такива организации са Регионалния център за околна
среда за Централна и Източна Европа (Regional Environment Center for
Central and Eastern Europe) със седалище в Унгария и местни офиси в 15
други страни от региона, който насърчава сътрудничеството и партнирането
при вземането на свързани с околната среда решения.


Осъществяват изследвания и анализи на партньорствата. НПО могат да
правят това самостоятелно или в сътрудничество с донори и/или
правителства. CIVICUS в Съединените щати е пример за НПО,която наред с
изграждането на капацитет се занимава и с изследователска дейност.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тази глава показва, че ако са правилно структурирани и управлявани,
партньорствата могат да създават по-добри политически и технически решения и
резултати. Следователно от техническа/ инструментална гледна точка, партньорствата
имат своя смисъл. Генерираната синергия може да помогне както на държавните, така и
на не-държавните дейци да постигнат много повече, отколкото биха постигнали, ако
действат сами. Тази синергия, на свой ред, води до по-високи степени на политическо
въздействие и подобряване живота на хората. Тези положителни резултати обаче
изобщо не са предизвестен резултат – ефективното партниране изисква един минимум
от благоприятни условия и действия на правителствата, които опитахме да изредим с
подробности по-горе.
Отвъд тези преки политически резултати, партньорствата биха могли да
изпълняват и една по-широка функция, а именно, да спомагат за внасянето на повече
отзивчивост, прозрачност и отговорност в управлението. Те могат да допринасят за
повишаване на гражданското участие в публичните дела, осигуряването на правомощия
на местните групи, така че да поемат поминъка си в свои ръце и за развитие на
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капацитет да се застъпват за политически реформи пред публичните служители и
политически фигури. Разбира се и тези резултати не са гарантирани – могат да
попречат политическите промени, социалните конфликти и властовите различия.
Независимо от всичко, партньорствата са един от практическите пътища за укрепване
на демократичните форми на държавно управление.

Глава 5
Координация на реализацията на политиката
Няколко са управленските теми, които се повтарят много кратно в тази книга
във връзка с процеса на реализация на политиката, участието на гражданите в
политическия процес и партньорствата.
1.

Проблемите, с които се сблъскват отговарящите за политиката

управленци в страните в преход, независимо от това дали касаят макроикономиката или отрасловата политика, неизменно изискват решения, които
излизат извън обсега на една единствена институция и много често даже извън
обхвата на публичния сектор, така и неправителствените организации.
Реализацията на политиката обединява множество организации и групи, които
би трябвало да работят съвместно, за да постигнат набелязаните цели. Както
беше посочено в предната глава, структурите с много на брой действащи лица за
прилагане на политиката за по-голямо удобство могат да бъдат разглеждани
като партньорства.
2. В тези условия на много различни актьори не съществува отделна
организация, която „да владее положението” в традиционния смисъл на това
понятие, където се приема, че отговорност и правомощия са съчетани на едно
място в необходимата степен, гарантирайки ефективно функциониране на
управленските структури и процедури по посока отгоре надолу. За много
управленски цели е валидна тенденцията да се установява йерархична властова
структура, която да се надгражда настрани и надолу за постигането на
определени задачи. Същевременно, за повочето задачи свързани с процеса на
приложение, като например изграждането на легитимност, получаването на
подкрепа,

натрупването

на

ресурси

и

мобилизирането

за

действия,
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йерархическия подход не работи добре. Даже когато става въпрос за
организационна структура и наблюдение на политиката, йерархията е само една
от възможните няколко алтернативи и може да не е подходяща за повечето
ситуации, свързани с прилагането на политиката – особено в случаите, когато
управленците се опитват да работят с разширено участие, във взаимодействие с
дейци извън публичния сектор.
3.Много тясно свързано с втората тема, е това, че стратегическото управление
при прилагането на политиката с участието на много актьори, не е въпрос на
командване и контрол. Управлението на процеса на прилагане на политиката е в
много голяма степен свързано с разработването на обща визия, оказването на
влияние и убеждаването на поддръжниците и опонентите, договарянето на
споразумеуния, разрешаването на конфликти, сътрудничеството с голям брой
заинтересовани организации т.н. Управлението на политическите партньорства
представлява едно съвместно усилие, което се характеризира предимно с
изграждането на хоризонтални връзки и сравнително слаби взаимоотношения
отгоре надолу.
Обединяващото горните три теми звено е координацията. В разделите по-долу
се дискутира същността на координацията и се поставят някои от проблемите, свързани
с разработването на нейната рамка и управление на процеса на прилагане на
политиката. Предлагат се също така идеи за различини варианти на координация, както
и някои решения на проблеми, свързани с координацията. Обект на дискусия са също
различни механизми на координация, които могат да помогнат на различни групи да
работят заедно.
По-конкретно за координацията
Прилагането на политиката от множество актьори в различни сектори, при което
никой не е „отговорникът”, създава възки между отделните организации, граждански
формирования, неправителствени организации и общности от частния сектор, които
имат определена роля в процеса на прилагане на политиката. Тези връзки разпределят
функциите между участниците и това създава определена степен на взаимозависимост
(Hjern and Porter 1981; Gage and Mundell 1990). Взаимозависимостта поражда
изисквания за координирани действия за постигането на политическите цели.
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Координацията е термин, към който често се обръщаме, когато търсим
решения на проблеми, свързани с процеса на реализация на политиката. Когато
казваме, че на дадена политика или програма й липсва координация, имаме предвид, че
нейните елементи не са свързани един с друг, че те не си взаимодействат достатъчно
добре по посока на желания резултат или че отношенията между тях са източник на
прекомерно напрежение или конфликти. Същевременно, обаче, към подобряването на
координацията твърде рядко се подхожда по един смислен в оперативно отношение
начин, извън рамките на изграждането на по-хармонични връзки. Конкретното
разглеждане на координацията в контекста на изпълнението на политиката поражда
въпроси за естеството на връзките между отделните участници. От какво се нуждаят те
и какво дават един на друг за изпълнението на отделните функции, какъв е техния
принос в постигането на резултатите? По какъв начин тези взаимодействия могат да
бъдат аранжирани ефективно?
Единият от подходите към координацията е на нивото на трите вида дейности –
споделяне на информация, споделяне на ресурси, съвместни действия (Honadle and
Cooper 1989). Споделянето на информация опира нй-вече до комуникациите, т.е. до
това дадена институция да уведоми останалите за своите действия. Това може да бъде
постигнато чрез разпространението на писмени доклади, публични изслушвания,
срещи от различен тип, разкриване на информационни звена. Споделянето на
информация, също така може да се реализира с помощта на медиите или интернет.
Споделянето на ресурси предполага ресурсите, контролирани от дадена
организация или група, да бъдат предоставени и на други такива за определена цел.
Примери за това са заемите, грантовете, договорите, предоставянето на персонал.
Ресурсите също могат да бъдат под формата на публична подкрепа за определена
политика, при което споделянето им включва участници, които създават легитимност и
доверие в целите на реформата. Това касае особено, задачите, свързани с
легитимирането и подкрепата на прилаганата политика. Терминът „ресурси” включва
множество аспекти, а не само парични средства, персонал и оборудване. Той може
дъщо така да визира познания, мотивация и ангажираност, капацитет да мобилизираш
другите в подкрепа на промяната или срещу нея и т.н. Всичко това е „твърдата валута”,
която участниците могат да предложат или да задържат за себе си (Cohen and Bradford
1990). Когато идентифицират пълния набор от ресурси, с които разполагат,
участниците често установяват, че могат да изиграят по-важна роля в изпълнението на
дадената политика, отколкото първоначално са предполагали.
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Съвместните действия включват ситуациите, в които две или повече
формирования предприемат нещо заедно, било то последователно, едновременно или
реципрочно (Alter and Hage. 1993). Съвместните действия могат да касаят планирането,
събирането на данни, наблюдението, обучението и/или надзора. Всичките тези видове
координация предполагат по-голяма или по-малка степен на връзки между участващите
организации.
КАК ДА НАКАРАМЕ КООРДИНАЦИЯТА ДА ЗАРАБОТИ
За да бъде ефективна, координацията трябва да засегне 3 вътрешноорганизационни проблема:
1. заплахите за автономността;
2. липсата на консенсус по отношение на задачите;
3. разминаващите се изисквания на ниво вертикални и хоризонтали връзки.
Всеки един от тези проблеми налага разходи на ресурси, които включват както
практически, така и организационни аспекти.
Заплахи за автономността
Типичната динамика в повечето организации е свързана със стремежа да се
запази колкото може по-голям контрол върху вложеният, резултатите и операциите.
Когато изискванията за координация засягат нейната независимост, организацията се
съпротивлява срещу координацията. Тези заплахи нарастват, когато интересите на
заинтересованите страни са разнопосочни, процедурите за оперативна дейност на
организациите се различават, ресурсите са оскъдни или връзките между отделните
институции са многоизмерни и преплитащи се. Някои от връзките се определят от
задачите – тогава, когато естеството на действията, които трябва да бъдат предприети,
изисква значителна степен на информационне и ресурсен обмен, съвместно планиране
и изпълнение на задачите. Други се определят от административните изисквания –
бюрократичния контрол, отчетността, отговорността.
Липса на консенсус по задачите
Консенсуса по отношение на задачите предполага споразумение относно това
какво трябва да постигне дадената политика и как да бъдат реализирани съответните
цели – т. е. целевите групи, действията, които да бъдат предприети, услугите, които да
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бъдат предоставени, използваните методи и т.н. Предвид това, че много от
технологиите за социално-икономическо развитие се разбират само частично или
зависят от конкретния случай, силно вероятно е да няма единно становище за това
какво следва да бъде направено, за кого и по какъв начин. Без наличието на поне
минимална степен на съгласие както сътрудничеството, така и координацията са доста
трудни. И тук разнопосочните интереси и становища на заинтересованите участници,
политическите съображения, сложността на взаимовръзките и оскъдните ресурси
създават допълнителни трудности за координацията. В стремежа към постигането на
работен консенсус преодоляването на несъгласието може да бъде постоянен проблем с
високи разходи, наложени от нуждата за постоянни комуникации, преговори и
ревизиране на вече договорени проблеми.
Разнопосочни изисквания на ниво вертикални и хоризонтални връзки
Повечето от участващите в реализацията на политиката лица са част от различни
мрежи, формални йерархически структури в отделните браншови министерства или
някои по-неформални хоризонтални системи, както е при организациите на
гражданското общество и различните местни асоциации. Нерядко координацията
поставя отделните лица, чиито действия подлежат на координация, в ситуации, коитоте
се оказват обект на противоречиви изисквания. Най-често срещанията конфликт е
свързан с изискването да участват в полеви действия, които се координират на
хоризонтално ниво, като същевременно запазват принадлежността си към определена
вертикална секторна йерархия. Някои от трудностите в този случай произтичат от
правни ограничения, наложени от съответната законодателна рамка или от
административни разпоредби, които ограничават диапазона, в който дадената
организация може да маневрира. В някои случаи може да им ограничения по
отношение на използването на средства, което пък от своя страна да затрудни самата
координация. Например, в много страни в системата на публичната администрация е
необходимо предварително разрешение за изразходването на дадени средства и
процесът на одобрение е доста продължителен. Изисквания от такова естество могат да
спънат в значителна степен възможностите на организацията да работи по-гъвкаво и в
сътрудничество с други организации, особено предвид това, че сътрудничеството не
винаги позволява да се предвидят точно необходимите финансови средства.
Голямото разнообразие от заинтересовани лица води до хоризонтални и
вертикални напрежения – така например участниците от дадена организация може да се
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противоставят на координацията, в случай, че тя е свързана с отклоняването на ресурси
от дейностите, които те имат интерес да подкрепят. Съществува голям потенциал за
конфликти, особено в случаите, когато ресурсите са ограничени, още повече, че
организациите рядко разполагат със заделени средства, а разходите по координацията
едва ли са предвидени в бюджета. Сложните и разнообразни връзки също така
повишават шансовете за конфликт – взаимоотношенията са в такава степен преплетени,
че вече е невъзможно да не се работи, поне в известна степен, на ниво многосекторни
цели. Разходите по това да се задоволят нуждите на различните

заинтересовани

участници могат да се превърнат в демотивиращ фактор за координацията, което
нерядко се допълва и от политически съображения – особено, когато дадена група от
заинтересовани участници е по-силна от останалите.
Подобряване на координацията – какво да се направи
За да приложат политиката, управленците трябва преди всичко да изяснят какви
форми на координация биха били уместни и след това да се фокусират на трите пречки
за координацията, включително техните политически измерения. На таблицата по-долу
се разглеждат взаимоотношенията между трите вида координация и пречките, като се
дават индикации за това къде могат да възникнат потенциални трудности.
Проблемни области на междуорганизационна координация
Видове
координация

Пречки за координацията
Степен на заплаха за

Лиса на консенсус

Вертикални и

автономността

па задачите

хоризонтални
конфликти

Споделяне на Ниска

Средно висока

Висока

Средна

Средна

Висока

Висока

информация
Споделяне на Средно висока
ресурси
Съвместни

Средно висока

действия
Както се вижда от таблицата, споделянето на информация представлява наймалкото бреме за отделните организации от гледна точка на координацията. Заплахите
на автономността са незначителни, тъй като организацията не е непременно принудена
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да модифицира своите действия, а просто трябва да представи информация във връзка с
тези действия. Липсата на консенсус по задачите може да се превърне в източник на
потенциални проблеми, защото ако участниците не могат да постигнат съгласие относн
това какво следва да се направи, то решението за вида информация, която трябва да
бъде обменяна, може да се превърне в проблем, особено ако това задължава
организацията да събира и анализира информация, която е нова и от различен тип.
Вертикалните и хоризонталните противоречия не са толкова голяма заплаха, тъй като
все пак може да ъде постигнато съгласие за това различни варианти принципно една и
съща информация да бъдат предоставяни на хоризонталните партньори и на
висшестоящите йерархични структури по вертикала.
В случая със споделянето на ресурси степента на потенциалните трудности,
произтичащи от всеки вид координация, е в диапазона от средна до средно висока.
Споделянето на ресурси в повечето случаи води до значително повишаване на
взаимозависимостите между отделните действащи лица, ангажирани с процеса на
изпълнение на политиката, специално що се отнася до обмена на информация. В
случай, че доставчиците на услуги са зависими от държавно финансиране, очевидно е,
че съответните държавни ведомства ще определят в много голяма степен начина, по
който да бъдат изразходвани средствата, което е заплаха за автономността на
доставчиците, поне що се касае до финансите. По същия начин ако финансиращото
ведомство и получателят на финансиране.нямат съгласие по задачите, които трябва да
бъдат реализирани, могат да възникнат проблеми, но вероятно степента на тяхната
тежест няма да е така висока, предвид това, че получаващите субсидии организации и
работещите по договор за услуги обикновено не са склонни да приемат финансирането,
ако не са съгласни с неговото целево предназначение. Вертикални и хоризонтални
конфликти могат да се появят, както вече беше посочено, когато ресурсите са оскъдни.
Очевидно съвместните действия са най-интензивната форма на координация, с
най-висока степен на вероятност за възникването на потенциални проблеми в трите
области. Това е логично, тъй като съвместната работа по реализацията на политиката
изисква отделните организации да направят редица корекции в плнирането на
дейностите си, разпределението на ресурсите, управлението на отделните дейности,
взаимодействието с партньорите и т. н. Съвместните действия могат да отправят реални
предизвикателства, когато организациите , които трябва да работят заедно, не са
работили преди това заедно и/ или имат абсолютно различни оперативни процедури
или организационна култура.
92

Управленците, които се занимават с въпросите на политиката могат да използват
горната таблица за анализ

на състоянието на отношенията между различните

организации, за да се ориентират относно това къде са най-вероятните проблеми в
момента и в кои области има най-голяма вероятност за бъдещи проблеми, за да
фокусират вниманието си приоритетно върху тях. Следващата стъпка е да се реши
какво трябва да бъде направено за своевременното разрешаване на проблемите.
Съществуват две общи категории стратегии за подобряване на координацията. Първата
категория включва анализ на видовете координация, за д се прецени доколко те се
вписват в компонентите на изпълнението на политиката. Очевидно е от таблицата, че
съвместните действия предизвикват най-много трудности в междуорганизационните
отношения, а най-малко в областта на споделянето на информацията. Една от
възможностите, съответно, би била да се преценидали не може някои от функциите на
координацията да се осъществят чрез споделяне на информация или ресурси. Втората
стратегия е да се изберат измежду вероятните трудности онези, които са най-критични
и именно върху тях да се съсредоточи вниманието на ръководството с оглед да се
тушират негативните ефекти. Този вариант е особено необходим, когато не е възможно
да се сведе координацията до по-малко трудната опция – т.е. до споделянто на
информация. Ако например, партньорите зависят един от друг по отношение на
ресурсите, ръководителите може да обмислят евентуалното провеждане на семинар, на
който да поканят представители на ръководството на своите партньори

на който да

обсъдят задачите, които предстои да бъдат решени и да постигнат съгласие относно
баланста между вертикалните и хоризонтални комуникации, отчетността и наличните
ресурси. По-долу са представени някои предложения във вразка с решаването на
проблеми, свързани с координацията.
Концентрирайте се върху изработването на „правила на играта”
Както вече отбелязахме, предвид това, че нито един от участниците не носи сам
отговорността за изпълнението на политиката (в смисъл да контролира действията на
останалите), постигането на целите в крайна сметка ще зависи от това отделните
участници да реализират такива дейности, които способстват, а не пречат на общия
напредък. Независимо от това дали става дума за споделяне на ресурси, споделяне на
информация

или

съвместни

действия,

прилагането

на

политиката

по

един
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синхронизиран начин може да бъде на определени и приети от всички правила. Това
именно се има предвид, когато казваме, че трябва да определим «правилата на играта».
Правилата, които трябва да бъдат конкретизирани и съгласувани включват: кой
в кои областище бъде упълномощен да взема решения; кои с аразрешените,
необходимите и предписаните дейности; какви процедури ще се спазват; каква
информация трябва да се предоставя – на кого и кога; как ще бъдат стимулирани или
санкционирани за своите действия; как ще се провеждат наблюдението и изпълнението.
Някои от тези правила са заложени в съществуващото законодателство, а
подзаконовата уредба, правилниците и публичните институции или условията за
предоставяне на помощ от страна на донорските организации. Други правила ще трябва
тепърва да бъдат разработени, в случай че те са специфични за дадената нова политика,
която е обект на развитие. Някои от правилата са формални, но други са съвсем
неформални и като такива могат даже да допринесат за по-голяма «разбирателство»
между участниците, отколкото кодифицираната практика. Всички те, обаче, създават
стимули и организационна култура, която оказва влияние върху взаимодействието на
партньорите. Не трябва да забравяме, че правилата нямат смисъл за онези, за които са
създадени, не знаят за тяхното съществуване, не са ги приели и не са усетили полза от
тяхното съблюдаване. Освен това, правилата имат за цел да контролират поведението,
като предвиждат санкции (формални и неформални) за наблюдаването на това явление
(Ostrom 1990).
Редуцирайте прекомерната взаимозависимост и контрол
Предвид тенденцията координацията да се приравнява с контрол и надзор, често
между участниците в реализацията на политиката се установява прекомерно високо
ниво на взаимовръзки. Тази ситуация възниква също, когато между тях липсва доверие
(нпример

между

държавните

ведомства

и

НПО).

Прекомерно

тясната

взаимозависимост може да постави постигането на напредък под заплаха, защото
евентуалните забавяния или проблеми, свързани с капацитета на един от членовете на
мрежата ще рефлектира върху всички. Прекомерната зависимост също може да се
превърне в източник на напрежения и конфликти, особено ако някои от участниците не
се убудени в необходимостта от координация. Същевременно те могат да повишат и
разходите по координацията.Предвид това, че взаимовръзките обикновено се
транслират в правила и правилници, това касае също и «правилата на играта».
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Редуцирането на взаимозависимостите и контрола може да се постигне чрез порядка формална отчетност и надзор, по-голяма оперативна независимост, след
приемането на споразуменията или договорите за координация и по-малко изисквания
за предварителни одобрения, за сметка на по-голямото осланяне на неформални
съглашения, както и чрез изискването на по-малък обем информация за отчетност. Друг
вариант е да се намали степента на съвместните действия за сметка на споделянето на
информация или ресурси – участниците в прилагането на политиката да действат
самостоятелно, но да участват в общ надзорен орган, да споделят информация, да
дискутират напредъка на проблемите и т.н. Eдин от начините да се прецени къде да се
редуцира обемът на съвместните действия е да се конкретизират в детайли
политическите и предстоящите програмни задачи, което показва кой от всичките
партньори е най-подходящ за съответната задача. По-разхлабените влръзки ще снижат
заплахите за координацията и ще повишат нейната ефективност.
Друг

начин

за

редуциране

на

взаимозависимостите

и

контрола

е

децентрализацията. Тя позволява повече решения да се вземат автономно на местно
ниво, спомага да се предприемат по-свободно действия, свързани с конкретната
реализация (разбира се, при положение, че също така има децентрализация на
ресурсите и на правомощията за вземане на решения).
Търсене на възможности за координация, от която всички печелят
В рамката на мрежата на реализация на политиката систематичните и
допълващи се действия на всичките партньори може да се окаже изключително трудни,
тъй като трите заплахи за координацията (заплаха за автономността, липса на
консенсус по задачите, вертикални и хоризонтални конфликти) действат както вътре
във всяка от участващите организации, така и помежду им. Съществуват реални
рискове за блокиране на изпълнението или за остри противоречия, но същевременно не
бива да се поддаваме на изкушението да установяваме допълнителни йерархични
правомощия за овладяването на проблемите. При изключително сложни ситуации на
прекомерна взаимозависимост, управлението, което се базира на йерархичен контрол,
често води до обратната тенденция на минимално съблюдаване на изискванията и
ниска ефективност. Рядко се увенчава с успех и координацията, която разчита
изключително на официални механизми, наложени от центъра. Натрупан е доста опит в
подкрепа на тезата, че формалната и централизирана координация създава
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изключително сложни процедурни изисквания и води до ниска ефективност (Chisholm
1989 u Peters 1998). В такива ситуации ръководството е объркано и нерядко търси
начини да заобиколи формалните канали за координация, което пък води до
създаването на паралелни канали за координация на официалните процедури,
формално изпълнение на официалните изисквания и т.н.
Понякога алтернативните решения изникват в процеса на търсене на взаимно
полезни взаимоотношения – например по време на семинарите за стартиране на дадена
програма или годишните сбирки за преглед на напредъка. По принцип това означава
договаряне и съгласуване на нещата, така че всеки един от участниц.ите да спечели
нещо (ситуация, която е печеливша за всички), вместо вариант на свеждане на решения
отгоре надолу. Това е свързано и с „определянето на правилата на играта“, тъй като
ефективната координация се базира повече на принципа на общата полза и добавената
стойност, отколкото на санкциите и централизирания контрол. Най-важната
характеристика на една ефективна координация се базира повече на принципа на
общата полза и добавената стойност, отколкото на санкциите и централизирания
контрол. Най-важната характеристика на една ефективна мрежа за изпълнени ена
политиката с участието на много партньори е мрежата да включва механизми за
адресиране на различни възгледи и противоположни становища, да успява зда постига
консенсус и да подхожда рационално към политическите решения, като същевременно
разработва управленски стратегии с участието на всички.
Пример за това как може да действа стратегията за координация, която
задоволява всички, са системите за наблюдение и оценка. Повечето политически
реформи включват системи за наблюдение и оценка. Обикновено с това се занимава
специално създадено за това звено. Обикновено звеното за наблюдение и оценка
разработва системата, след което издава инструкции за отчетност и ги разпраща до
участниците в приложението на политиката, като ги уведомява какъв тип информация
се изисква от тях и кога трябва да бъде предоставена тази информация. Този подход от
типа спускане на нареждания отгоре надолу и едностранно „ споделяне“ на
информацията обикновено поражда съпротива у тези, чието съдействие се иска, за да се
събере и обработи желаната информация. Това също може да е свързано с прекомерно
много работа на низово ниво и негативни чувства у съответния персонал, за когото тази
дейност може да не е така важна, както другите им задачи. Същевременно на по-високо
ниво, това може да доведе до пренасищане с информация.
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Подходът към разработването на наблюдение и оценка на координация,
печеливша за всички, който същевременно е и норма за специалистите по
информационни системи, се базира на това в разработването на системата и нейното
последващо прилагане да участват всички, така че да се гарантира, че тя ще задоволява
техните нужди и ще отчита трудностите им в този процес. Резултатът е система, която е
съгласувана с всички партньори и която се основава на техния консенсус по това какво
трябмва да бъде направено за целите на координацията (споделянето на информацията)
и каква ще бъде тяхната евентуална полза. Както вече бе дискутирано системата за
наблюдение на политиката не трябва да засенчва или да създава прекомерни пречки за
самата работа по прилагането на различните компоненти, които ще донесат резултатите
и ползите за бенефициентите.
Скъсяване на хоризонта при планирането на изпълнението на политиката
Както вече бе посочено, една от главните характеристики на промяната в
политиката е това, че тя е дългосрочна. Обикновено минават години преди да се
постигнат определените политически цели. Предвид комплексността и несигурността
на средата за прилагане на политиката, обикновено е трудно предварително да се
прогнозира успешният курс за нейното реализиране. На практика това е и една от
причините, поради които подходът на стратегическото управление, разгледан в Глава 2,
е полезен. Същевременно в много държави бюрократичните изисквания за прекомерно
детайлни и обемни планове за действие, много от които се базират на националната
политика, а други – на изискванията на донорите, могат да играят ролята на план или
насоки за провеждане на реформи. С течение на времето, обаче, този план става помалко точен и разминаването между план и реалност започва да затормозява работата.
Що се касае до координацията, участниците губят полето за гъвкавост и инициатива и
са принудени да работят за изпълнението на плановите задачи, в условията на
променени обстоятелства.
Опитът показва, че по-краткосрочното планиране повишава гъвкавостта и
потенциала за адаптация към несигурни и променящи се условия, което е
благоприятно от гледна точка на реализацията на политиката. Наред с това, полесно могат да бъдат адресирани и заплахите за координацията. Действащите лица са
по-склонни да си сътрудничат, когато не са принудени да работят в рамките на
нереалистични срокове. Краткосрочното планиране може да повиши консенсуса по
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задачите, а това пък ще способства за постигането на съгласие по това какво следва да
бъде свършено в краткосрочна перспектива и да бъде адаптирано на базата на
натрупания опит и извлечените поуки. По-добрата възможност за актуализация на
краткосрочните действия прави по-вероятно постигането на дългосрочните цели на
реформата.
Особено, когато става дума за области, в които няма яснота относно това как
точно да се решат проблемите, когато трябва да се експериментира и да се споделят
познанията на голям брой участници, краткосрочния цикъл на планиране и посвободната координация могат да засилят процеса на обмен и да доведат до по-добри
резултати.
Координация и демократично управление
Различните
управлението

на

системи

на

публичния

демократично
сектор

управление

открояват

и

на реформата в

особената

важност

на

междуорганизационната координация. Участието на заинтересованите страни във
всички фази на процеса на политиката, а не само в изпълнението й, на практика
означава, че тези, които създават и реализират определена политика трябва да обръщат
внимание на най-различни групи и интереси. Демократичните системи отварят процеса
и създават натиск и определени очаквания не само за резултати, но и за отчетност,
прозрачност и итоговорност. Това извежда политическите аспекти на координацията на
преден план, преплита ги с управленските й измерения, които понякога отклоняват
политическите управленци в противоположни посоки и водят до значително
увеличаване на разходите по прилагането на дадена политика.
Разгледаните въпроси по отношение на координацията и на партньорството
целят да дадат някои насоки и изводи по отношение на това как да се справим с
необходимостта от координиране на изпълнението на дадена политика. Подчертахме
нуждата от съгласуване на усилията между многобройните участници в процеса, за да
бъдат постигнати резултати чрез управленски подходи, които разчитат по-скоро на
сътрудничеството, отколкото на йерархичните връзки, с широко участие вместо
затворени, и стратегически вместо конюктурни. Изкушението на йерархичните
решения, спускани отгоре надолу, може да е голямо и то може дори да са най-верния
подход в някои случаи, но твърде често управленците въобще не разглеждат други
опции.Понякога изглежда, че подходът на управление с широко участие има за цел по98

скоро да се вдига шум, отколкото да се постига напредък, по този шум също може да
допринесе за напредъка. Създаването на легитимност и привличането на
поддръжници за изпълнението на дадена политика са задачи, които по принцип са
шумни. Координацията се основава на шума. Работата с този шум може да е
първоначална инвестиция при реализирането на дадена политика, която може да
изглади пътя за постигане на резултати на по-късен етап. Наличието на голям брой
субекти, които участват в реализирането на определена политика, може да доведе до
припокривания, дублирания и спорове за това кой какво прави, но този шум дава
жизненост на целия процес и трябва да бъде използван, а не елиминиран (Landau
1991). Начинът, по който тази координация се планира и управлява, както и стимулите
за сътрудничество или противоречията, които неизбежно се появяват, са основните
индикатори за това дали участниците в политическия процес приемат връзките
помежду си като жизнено важни артерии или като окови.

ЧАСТ ІІ
ИНСТРУМЕНТАРИУМ ЗА РЕФОРМАТОРИТЕ В ПОЛИТИКАТА И
РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ
Глава 6
Анализ на заинтересованите страни
Какво означава „заинтересована страна“?
Заинтересованата страна се дефинира като лице или група, която може да
допринесе в положителен или отрицателен план или която може да повлияе, или да
бъде повлияна от постигането на целите на организацията (Freeman 1984, Mitroff 1983,
Mitchell 1997). Ясно е, че това са широки критерии, при които в заинтересованите
може да се включи почти всяка група, която ще бъде дори най-леко докосната от
промените. Някои подходи от анализа на заинтересованите приемат, че в него трябва да
се включат не само онези групи, които са засегнати от дадената политика, но и онези
групи, които биха могли да бъдат засегнати потенциално. Макар и може би
пожелателен, подобен максималистичен подход едва ли е особено практичен. За да е
полезен, анализът на заинтересованите трябва да показва защо трябва да бъдат
99

отчетени определени интереси. Как да разберем кога на интересите на определено
действащо лице трябва да се обърне сериозно внимание?
Има най-малко три критерия, които могат да се използват, за да се определи
относителната важност на определена заинтересована страна:
1. Ако дадено действащо лице или група е в положение да увреди или отслаби
властта или политическата подкрепа за вземащите решения лица или техните
организации, това действащо лице или група трябва да бъдат отчетени;
2. Ако присъствието и/или подкрепата на една група представлява нетна полза,
ако тази група укрепва агенциите, ангажирани в осъществяването на политиката
и укрепва властта на вземащите решения (и тяхната способност да осигурят
изпълнението на решенията), тогава на тази група трябмва да се обърне голямо
внимание;
3. Ако групата може да повлияе на посоката или съчетанието от дейности на
организациите, изпълняващи новата политика, тази група трябва да бъде
смятана за заинтересована. Потребителите на услуги и клиентите са важни
заинтересовани страни за организациите, натоварени с предоставянето на
публични услуги. В индустриализираните нации интересите на потребителите са
защитени със закони и тези заинтересовани могат да бъдат мобилизирани чрез
застъпнически мрежи и групи за защита на потребителите. Неотчитането на
техните интереси може да постави политическите ръководители в рисково
положение.
Общо казано, анализът на заинтересованите се фокусира върху два ключови
елемента. Групите или действащите лица се анализират от гледна точка на:
1. Интереса, който имат към конкретен въпрос;
2. Количеството и видовете ресурси, които могат да мобилизират, за да
повлияят на резултатите, свързани с този въпрос.
Степента, в която ще се анализира и претегли всеки от тези елементи, зависи от
значително от нивото на подробност в анализа. Като основно правило може да се
приеме, че в анализа трябва да се включат онези групи, които не само имат ресурси, но
и могат да ги мобилизират и приложат пряко за или против дадения въпрос. Това са
групи с потенциал да повлияят на решенията или резултатите от осъществяването. Това
правило обаче не е съвсем универсално. При реформи, фокусирани върху бедността,
при политики, свързани с равноправието на половете е важно да се разбира, че
критичните заинтересовани страни може да са хора без глас, хора, които не разполагат
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с ресурси, за да може да се чуе гласът им – например бедните, жените, децата,
етническите малцинства и т.н. понякога политическите ръководители ще трябва да
положат свръхусилия, за да гарантират, че и интересите на подобни групи са отчетени.
Осъществяване на анализ на заинтересованите страни
Представеният тук подход към анализа на заинтересованите страни използва
една проста матрица, в която се разполага информацията за всяка група според
интересите на групата, вида и нивото на ресурсите, с които разполага, способността й
да мобилизира тези ресурси и позицията на групата по дадения проблем или въпрос.
Матрицата представлява средство за оценка на важността или потенциалното
въздействие на интересите на различните заинтересовани по даден проблем или
политика и така помага на вземащите решения лица или политически ръководители да
определят кои групи да бъдат взети под внимание в сложните калкулации,
предшестващи вземането на решения.
Матрица на анализа на заинтересованите
Група
Интерес н а групата към
проблема

Оценка на нивото на
интерес на групата към
проблема (например
висок или нисък).
Полезно е да се посочи
Име на какви точно са тези
групата интереси

Налични
ресурси

Способност за
мобилизиране
на ресурсите
Оценка за това
кои ресурси
може да
мобилизира
Обобщение на
групата и
ресурсите,
доколко лесно
притежавани от би могла да ти
групата или до
мобилизира,
които тя има
преследвайки
достъп. (Те могат целите си.
да включват
финансови,
информационни, (Може да се
статут,
определи като
легитимност,
висока или
възможност за
ниска или да се
принудителни
използват подействия)
количествени
индикатори
Включете
като например
конкретни факти от +5 до -5 )

Позиция по
проблема

Оценка на
позицията на
групата по
проблема
(Например „за“
или „против“ или
номинални
количествени
изразители като
например от +3
до -3 )
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Както е и при други подходи горната таблица обобщава интересите на
заинтересованите страни и техните позиции по въпросите (Honadle and Cooper 1989,
Brinkerhoff 1991). Първата колона (Група) от таблицата представя списък на
съответните заинтересовани. Пълното изброяване на заинтересованите би трябвало да
включи всяко лице или група, засегнато от дадена политика или способно да й
въздейства. За целите на този анализ, обаче, заинтересованите страни се смятат за
релевантни, само ако групата или действащото лице разполагат със сериозни ресурси,
които биха могли да бъдат използвани за или против осъществяването на политиката.
Друг начин за определяне на приоритетите сред заинтересованите страни е от гледна
точка на тяхната власт (способността да се наложи спазване, съблюдаване на
политиката), легитимност (степента, в която исканията на даден заинтересован се
разглеждат като подходящи и уместни) и неотложността (степента, в коятоа
заинтересованите искат незабавни действия). Най-добрият начин да се разработи един
първи проект на този списък обикновено е чрез мозъчна атака, в която да участват 6 до
10 практици с нужните познания. Не е необичайно подобни сесии за мозъчна атака да
идентифицират

двадесет-тридесет

заинтересовани

страни.

След

това

този

предварителен списък се оценява и използва като отправна точка за анализа.
Втората колона (Интерес на групата към проблема) изброява за всеки
заинтересован онези интереси, които ще бъдат повлияни от политикат или от
решението, което ще бъде взето. Какви са конкретните интереси на групата към
дадената политика? Аналитикът трябва внимателно да избере саммо онези 2 или 3
интереса и/или очаквания, които са най-важни. Трябва да се отбележи и относителното
равнище на интезитет на интереса към всеки проблем, за да се маркира относителната
приоритетност на този проблем за групата Относителната важност или приоритетност
има отражения върху това какво групата ще желае да инвестира за поддръжка или
опозиция на проблема. Въпреки че могат да се използват много усъвършенствани
средства, за да се уточни интезитетът на интереса, обикновено не е достатъчно и
простото му индикиране като висок, среден или нисък.
В третата колона (Налични ресурси) се отбелязват онези ресурси, с които
групата разполага и които могат да бъдат вкарани в процеса на осъществяване на
политиката. По принцип, колкото по-високо е нивото н аресурси, които определен
заинтересован може да мобилизира, толкова е по-голямо е относителното му значение
за политическите процеси и резултати. Близкото и систематично внимание към разчета
на ресурсите и способността на групата да вкара тези ресурси в конкретна политика
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или проблем ще позволи на политическите ръководители да отделят важните от помалко важните заинтересовани.
Ресурсите могат да се класифицират в 5 вида:
 Финансови или материални;
 Достъп до или контрол над важна или жизнено важна информация;
 Статус или обществено положение;
 Легитимност;
 Възможност за принудителни действия.
Опитвайки

се

да

определи

икономическите

или

материални

ресурси,

ръководителят може да зададе въпроса дали групата има финансовите ресурси, за да
оглави някаква лобистка или застъпническа програма в полза на политиката или срещу
нея. Дали групата има влияние над някой важен сектор на икономиката и дали нейните
усилия „за“ или „срещу“ политиката ще се отразят на процеса на нейното
осъществяване? Дали групата разполага с информация, която е от критично значение за
формулирането

или

осъществяването

на

политическите

решения?

Опитът

и

рутинираността в една нова политическа сфера може да са също ценни стоки.
Престижът или статусът, който ще ви предложи конкретен заинтересован, може
да е от критично значение, за да се осигури адекватна подкрепа на политиката или
решението. Дали статусът на определен заинтересован и неговото присъствие на
страната на политиката няма да се окажат ключът към осъществяването на тази
политика? Например, позицията на лекарите по реформите в здравеопазването са
критични заради високото обществено положение и уважението, с което се ползват в
повечето страни. Същевременно ниския обществен статут може да „изяде“ стойността
на другите ресурси, внасяни от групата. Например, много политики, фокусирани
върхубедността, се подкрепят от бедните, но техния маргинализиран и политически
слаб статут означава, че те може да не са в състояние да служат като ефективни
застъпници за промяната в политическата система на страната. Легитимността е ресурс
на заинтересованите, който може да даде на хората, осъществяващи политиката важна
подкрепа, за да продължат с реформите. Обратното, липсата на лигитимност може да е
много болезнена

В една парламентарна демокрация, например, ако министър-

председателят загуби легитимността , с която се ползва неговата партия (да кажем чрез
гласуване на недоверие), тогава правителството ще е длъжно до подаде оставка.
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И най-сетне, способността за принудителни действия е ресурс, с който ако се
контролира и насочва, може да е важен актив на даден заинтересован. Профсъюзите
традиционно използват заплахата със стачка, за да постигнат исканията си,
заплашвайки работодателя с преустановяване на работата. Маргинилизиранот оградско
население може да използва подобни тактики, като блокира улиците и разстройва
услугите, за да постигне някои свои искания. Собствениците на градския транспорт
могат да преустановят превозите, за да искат разрешаване на рязко покачване на цената
на билетите или да протестира срещу увеличаването на цената на горивата. Когато
обаче, принудата и насилието са спонтанни или не могат да бъдат контролирани и
насочвани, те са ресурс.
В четвъртата колона (Способност за мобилизиране на ресурсите) аналитиците
трябва да отбележат доколко лесно и бързо групата може да мобилизира и вкара в
употреба своите ресурси. Важно е да сте в състояние да мобилизирате или използцвате
тези ресурси. Ресурси, които могат да бъдат бързо мобшилизирани, са предимство, ако
въпросът е спешен, но не са толкова важни, ако ефектът от политиката е разположен
далеч в бъдещето. Ако групата не може да мобилизира или да използва ресурсите си
ефективно, тогава това не са ресурси в истинския смисъл на думата. Ако определена
група не може да направи проучване вземащите решение лица да променят гледната си
точка, това означава, че нейният информационен ресурс е ограничен. Ако една бизнес
асоциация не е в състояние да набере средства за медийна кампания, чрез която да
лансира своите интереси, фактът, че тази асоциация представлява някои от наймогъщите икономически интереси в страната не означава кой знае какво.
Анализаторите трябва да отбележат способността на групата да мобилизира, но и
ограниченията в използването на ресурсите, с които групата разполага.
И най-накрая в позиция 5 (Позиция по въпроса) трябва да се проучи и отбележи
позицията на групата по дадения въпрос. Тук не трябва да се задоволявате просто да
посочите дали групата е „за“ или „против“. Преценката трябва да показва
относителната сила на подкрепата или противопоставянето на групата. Ако групата
едва-едва подкрепя дадения въпрос, тогава един убедителен аргумент от страна на
опозицията би могъл да е достатъчен, за да промени позицията й. Проста номинална
скала от минус 3 до плюс 3 често може да е достатъчна, за да покаже относителната
подкрепа или противопоставяне.
Макар че анализът на заинтересованите страни със сигурност помага да
разберем по–добре интересите и ресурсите на важните действащи лица в процеса на
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вземане и осъществяване на политическите решения, той е дори още по-ценен, когато
се използва във връзка с други аналитични инструменти като политическото
картографиране или анализа на силовите полета. Когато се използва заедно с
политическото картографиране, анализът на заинтересованите помага да се определят
степента и относителната позиция на подкрепа, както и сравнителната важност или
открояването на дадена политическа група по конкретен въпрос. Използван заедно с
анализа на силовите полета, той помага за изясняване на позицията на групата по
конкретен проблем.
Заключение
Анализът на заинтересованите страни не трябва да се разглежда като еднократен
инструмент, който да се приложи в началото на осъществяването на някаква политика и
никога след това да не се използва отново. Осъществяването на политиката е
дългосрочен процес. Дори в относително стабилните общества коалициите на
заинтересованите се изменят в течение на времето, подкрепата и опозицията ту се
разрастват, ту спадат като функция на променящите се интереси, на относителната
промяна в правомощията и властта на различните социални групи, в умвеличаването на
капацитета, в усещането на политическия успех и т.н. Неразумно би био политическите
ръководители да проверяват финансовото здраве на своите агенции веднъж на три или
четири години. И също толкова неразумно би било да проверяват вижданията на
основните поддръжници или противниците на промените в политиката в същия срок.
Малко или много, периодичното прилагане на анализа прилича на използването на
счетоводните инструменти, които имат за цел да позволят на мениджърите да
проследяват финансовото състояние на организациите си. Такова използване на
анализа на заинтересованите страни ще помогне на ръководителите да проследяват
промените в техните интереси и коалиции и да адаптират стратегиите си за
осъществяване на политиката, за да увеличат шансовете за изграждане на подкрепа за
реформата.

105

Глава 7
Анализ на характеристиките на политиката
Политическа реалност и реформа в политиката
Всички реформи в политиката изискват да се обърне внимание както на
последствията, които те имат за обществеността, така и на бюрократичните
ограничители за тяхното осъществяване. Характеристиките на политиката влияят на
относителната важност на всеки от тези фактори и на динамиката на процеса на
осъществяването й. Някои политики като например премахването на субсидии, не са
свързани с административни усложнения, могат да бъдат осъществени бързо и да
генерират значителна и незабавно видима публична реакция. Други политики, като
децентрализацията или приватизацията на държавните предприятия, изискват
значително административно време и усилия, нямат непосредствено въздействие върху
обществото като цяло и така водят до различни по вид реакции на обществото и
бюрокрацията.
Типология на политиката
Класификацията на Lowi (1872) на публичната политика в четири типа помага да
бъдем по-конкретни, когато става въпрос за разпределянето на ползите и разходите иби
плюсовете и минусите от дадена политика:


Разпределителни. Това са политики, които използват публичните ресурси, за

да произвеждат стоки и услуги, които отиват в определена подгрупа от цялото
население, често по географски принцип. Така ползите са концентрирани, но
разходите се разпределят широко. Примерите за това са поземлените политики,
Решенията за мястото на инфраструктурните инвестиции, субсидиите и
тарифите.


Регулаторни. Това са политики, чрез които правителството оформя,

наблюдава и контролира действията и поведението на частни фирми,
неправителствени организации и8 или отделните граждани. В тази категория и
ползите, и разходите са тясно концентрирани. Примери са политиките, насочени
срещу замърсяването на околната среда или нормативната уредба за банките.
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Преразплределителни.

Тези

политики

определят

използването

на

публичните ресурси за различни цели, а ползите и разходите са широко
разпределени. В тази категория се включват много от политиките, които са тема
на горещи публични дебати. Примери за такива политики са данъчната
политика, мрежите за социална сигурност, образователните политики и т.н.


Конституиращи. Това са процедурни и нормотворчески политики, засягащи

обезпечаването с персонал и функционирането на правителствените ведомства,
избирателните процедури и т.н. Ползите обикновено се разпределят широко,
докато разходите са тясно концентрирани. Примери са политиките, свързани с
държавната служба, правилата, засягащи политическите партии и изборите,
регулациите за зониране и законите, които налагат участие на обществеността в
определени процеси.
Grindle and Thomas (1991) разширяват тази политическа типология, като наред с
разходите и ползите включват в нея и следните елементи: технологическата сложност
на политиката, нейната трудоемкост в административно отношение (нивото на
административни усилия, които ще са нужни за нея), дали въздействието й е кратко или
дългосрочно и степента, в която тя насърчава участието.
Въз основа на тези характеристики Grindle and Thomas представят два широки
сценария за реакция към промяната в политиката. Първият вариант е вариантът на
„публичната арена“ , при който резултатът от реформата до голяма степен се определя
от обществената реакция към промяната на съществуващите условия сред групите,
които са най-засегнати от реформите. Другият сценарий е този на „бюрократичната
арена“, при който резултатът от реформата до голяма степен се определя от това как
изпълнителните

агенции

(публични,

частни,

неправителствени),

публичните

ръководители и администраторите, реагират на промяната в политиката.
Глава 8
Семинари за управляване на реформата в политиката
Семинарите са се доказали като много ефективно средство за утвърждаване и
обезпечаване на процесите на стратегическото управление. Освен това, те осигуряват
възможности за участие на засегнатите страни в промените в политиката. Ефективните
семинари допринасят за подобряването на икономическата ефективност, като
подобряват координацията сред изпълнителните агенции и сектори, като спомагат за
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разработването на разбираеми за всички страни оперативни роли и процедури и като
разпространяват информация сред клиентите и потребителските групи. Семинарите
пораждат политически ползи, установявайки обща основа и сфери на съгласие, като
увеличават подкрепата за различните политически проблеми и решения и като
изграждат среда от поддръжници, която възприема реформата като свое дело.
Семинарите като управленски инструмент
Семинарът може да бъде дефиниран като организирано събрание обикновено с
продължителност от половин до четири дни със следните характеристики:
 Пригоден към клиента набор от цели, задачи и търсени резултати;
 Съчетаване на изучаването на нов инструмент или подход с неговото
прилагане в дадена конкретна задача;
 Ориентация към активното участие, при която участниците се включват като
активна страна в процесите на обучение и прилагане на наученото;
 Ограничаване на участниците до хора, които имат известна пряка връзка с
целите и задачите на семинара.
Тези характеристики отграничават семинара от другите събрания с ограничена
продължителност, като например:
- курсовете, при които ударението е върху по-общото обучение и които са
открити за всички заинтересовани от темата на курса;
- конференциите, чиято ориентация прилича на курсовете, но обикновено
включват обмен на опит по темата между поканените докладчици и
участници и от инструктажите, при които фокусът е върху еднопосочното
предаване на информация на аудиторията.
В управленския контекст семинарите интегрират техническата с процедурната
страна на управлението на промяната. Те служат като инструмент, който помага на
групи от хора да работят по-ефективно заедно по общите си задачи. Семинарите
служат и като механизми за изграждане на екип за вземане на решения и често се
използват като част от програми за развитие на организацията (РО), насочени към
подобряване на изпълнението й чрез по-ефективно на ресурсите. Организаторите
обикновено използват външни консултанти, които разработват и провеждат семинарите
заедно се екипа на организацията. Персоналът на организацията (а понякога и нейни
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клиенти) участват в семинара и отнасят неговите резултати и наученото на работното
си място, където могат да приложат новите знания. Много от разработките по РО
разглеждат семинарите за изграждане на екип и консенсус и за подобряване на
изпълнението (Dyer 1987 Miles 1981). По принцип, частният сектор започна пръв
дейностите по РО, но те бързо настъпват и към публичните агенции (в това число и
военните) и към организациите с идеална цел. Днес семинарите се използват широко
във всичките три сектора.
В полето на международното развитие семинарите като управленски инструмент
се утвърждават в работата на отделните агенции-донори и на съответните развиващи се
държави по изпълнението и управлението на проекти. Оценките на опита от проектите
показват, че за голяма част от управленските слабости, проявени в тези проекти, е
виновен фактът, че тяхното изпълнение не е било планирано подробно съвместно със
служителите на агенциите, които отговарят за проекта (било като част от
разработването или старта на проекта). Допълнителни анализи показват, че често е
била пренебрегвана и процедурната страна на изпълнението, т. е. не са били доизяснени
целите, а ролите и отговорностите са останали недоговорени, не е било изградено
усещане за собственост и ангажираност с целите и плановете. Тези недоглеждания
водят до неразбирателства, спорове и конфликти сред служителите по проекта,
персонала на агенцията-донор и бенефициентите. Тази констатация предполага, че
подходът на РО е приложим и към развитието на екипи за изпълнение на проекти в
сферата на развитието.
Методиката на семинарите, наричана „обучение чрез действие“, става
крайъгълен камък на обучението по мениджмънт (EDI 1989, Kerrigan 1990, Schmidt
1991 and Luke 1987) и на изграждането на капацитета на институциите (Cassels and
Janovsky 1991, Foster et al. 1990, Jones 1990, Scmidt 1991).
Мястото на семинарите в стратегическото управление на политическата
реформа
Семинарите успяват да обединят различните заинтересовани страни, включени в
процеса на политически реформи по различни съображения. Тъй като семинарите
съчетават обучението с прилагане на наученото, те са подходящи механизми за
представянето на аналитични и управленски инструменти. Те могат да помогнат за
поддържането на целенасочеността на политическите реформи и за стратегическото
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управление на процеса на промяната. Семинарите могат да се използват на всеки етап
от модела на стратегическото управление, за да съберат на едно място подходящите
хора, които трябва да участват , за да се предприемат задачите, нужни на съответния
етап, да се разбере до какви резултати трябва да се стигне и да се съгласува какво
трябва да се прави по-нататък. Участието на разнообразни групи увеличава качеството
на продуктите и резултатите и вероятността участниците да възприемат тези продукти
като свои и да ги подкрепят. Семинарите са идеалната среда за постигане на това.
Тъй като осъществяването на политиката се пресича с номиналните правомощия
и законово определените отговорности на нейно отделно ведомство или агенция,
управлението на процеса на това осъществяване изисква механизми, които да
обединяват съответните страни, да намалят потенциала за конфликт и да увеличат
възможностите за ефективно сътрудничество. Семинарите могат да служат ефективно
като подобен механизъм. Те са не-йерархични, участниците действително се включват
активно в работата им, целите им са ясно определени – изграждане на консенсус и
разбирателство – а ударението върху приложимостта гарантира, че участниците ще
работят по въпросите конкретно и в светлината на това какво трябва да се направи и
кой за какво отговаря.
Използването на семинари в целия жизнен цикъл на една политика създава
периодични възможности да се „ инвентаризира“ напредъкът, да се сравни
постигнатото с целите, да се ревизират плановете, да се работи по конфликтите, да се
препотвърждават или предоговарят постигнатите споразумения и да се поддържа новия
модел на поведение на участниците. Сред резултатите от семинарите е и това, че те
дават информацията, необходима за наблюдението и отчитането на политиката,
благодарение на което политическата реформа може да се адаптира към реалността и
да върви напред. Чрез тях основните принципи на демократичното управление, като
участие на гражданите, прозрачност и отговорност, се превръщат в работещи начала.
Правила за разработване и провеждане на семинари
Цари една широко срещана заблуда, че големите усилия идват едва след като
започне семинарът. Истината е тъкмо обратната. За да положите основите на успеха,
ще трябва да обърнете значително внимание на разработването и подготовката на
ефективния семинар. Правилата по-долу са разделени на идеи за подготвителната фаза
и идеи за дейснтвителното провеждане на семинара.
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Подготовка на семинара
Изяснете целите на семинара. Първата стъпка в подготовката на семинара е да
определите целта, която искате да постигнете. Защо ще провеждате този семинар и
какво трябва да постигне той? Тази стъпка залага основата за всички последващи
решения. Добър начин да отговорите на тези въпроси е да започнете с интервюта с
някои от заинтересованите страни. Основанията, поради които политическите
ръководители може да искат да организират семинар, включват: изграждане на екип,
изграждане на консенсус, анализ на проблем, разработване на стратегия и план за
действие, определяне и договаряне по ролите и отговорностите и др.Те могат да се
използват като отправна точка за обсъжданията с подходящите служители. След като
сте предприели тази първа стъпка, може да приложите и правилата по-долу. Въпреки,
че тук сме ги дали в линейна последователност, на практика тези действия често се
случват едновременно и/или циклично до взимането на крайните решения за
подготовката и моделирането на семинара.
Изградете усещане за „собственост“ към семинара. Можете да използвате
процеса на интервюта за изясняване на целта и определяне на задачите на семинара, за
да посеете сред висшите длъжностни лица, потенциалните участници в него, клиентите
на ведомството и другите подходящи действащи лица семената на усещането за
„собственост“ на възприемането на семинара като свой. Семинарът трябва да бъде
организиран

формално

от

една

или

повече

агенции,

които

отговарят

за

осъществяването на политиката. Дори ако в него няма да участват най-висши
представители на тези агенции, тяхното признание на важността и вниманието им към
резултатите са от критично значение за по-нататъшното прилагане на наученото и
постигнатото по време на семинара. Участниците ще са по-стимулирани да възприемат
семинара сериозна, когато знаят, че техните началници се интересуват от него. За да
подсилите това послание, може да поканите някой от висшите ръководители да
председателства откриването или закриването, а участниците може да представят на
този ръководител резюме от резултатите като част от последното занятие.
Изберете участниците. Ако не осигурите участието на подходящите хора,
постигането на желаните резултати от семинара ще се окаже невъзможно.
Подборът се извършва в известна степен като част от разговорите за целта на
семинара. Общото правило е, че по-широкото участие от много нива увеличава
вероятността:
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А) подходящата информация и гледни точки да не останат пренебрегнати;
Б) да бъдат избегнати конфликти, които имат потенциала до подкопаят
резултатите от семинара;
В) да се стигне до по-добро разбиране;
Г) да има ключови играчи, които да се почувстват изобирани и изоставени
встрани и впоследствие може да проявяват обструкционистично или подривно
поведение.
Изборът обаче, може да се превърне в чувствителен проблем, ако се правят твърде
много компромиси между онези, които трябва да присъстват по технически причини
и онези, чието участие се диктува от политически съображения.Едно от решенията
е да се проведат отделни занятия или други отделни семинари за различните
категории участници, например, да се организира формален „поддържащ“ форум за
политически важните участници, като така се удовлетвори тяхната нужда и
тяхното желание да участват.
В някакъв момент, обаче, се намесват и съображенията, свързани с логистиката.
Семинарите с повече от 40–50 участника се управляват трудно и възможността да се
стигне до конкретни работещи резултати се влошава. Но размерът отчасти зависи от
целта. Ако основния фокус на семинара е изграждането на разбиране за това какво
трябва да се направи, за да се осъществи някаква политика и да се създаде консенсус,
тогава може да е уместно семинарът да е с повече участници. Ако целта е дасе направи
детайлно оперативно планиране за конкретна група дейности, тогава вероятно една помалка група ще се окаже по-ефективна.
Определете продължителността и датата на семинара. Хората, които
осъществяват политиката, обикновено са заети. Особено натоварени са онези, които са
на по-високите нива на властта. Когато става дума за управленски семинари, по-късото
означава по-добро. Ако искате да участват подходящите хора, ще трябва да съобразите
продължителността на семинара с техните възможности. Три дни обикновено са
максимумът, който може да бъде програмиран реалистично. Когато времето на
участниците е проблем, едно ет решенията е в семинара да включите едно –по-късо
занятие за участниците от по-високите нива и да оставите по-продължителните занятия
за по-голямата част от участниците.
Изборът на момент за семинара се определя от конкретната политическа
ситуация. Ако семинарът трябва да подготви екип за някакво задание, очевидно той
трябва да бъде проведен преди началото на дейностите на този екип на място
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(обикновено такъв семинар трае един ден или по-малко). Ако семинарите се
програмират като част от дългосрочна дейност за осъществяване на политиката, може
да е възможно да насрочите датите и часовете предварително, например, по един
семинар на тримесечие. Този вид предварително планиране ще увеличи вероятността
участниците да включат семинара в своите графици.
Определете мястото и помещенията. В някои случаи спонсориращата агенция
ще иска да проведе семинара в собствената си сграда, която може да предлага найдобрата физическа среда за занятията, но може и да не я предлага. Тук често влизат в
сила и бюджетните съображения, които ограничават обхвата на възможностите.
Идеалното място з е онова място, при което намесите в дейностите на семинара и
разсейващите фактори са минимални, където участниците не могат да бъдат лесно
отвлечени, за да вършат нормалната си работа. Семинарите са ориентирани към
действията, а онова с което е завършило предишното занятие, често става начало на
следващото, ето защо, ако участниците непрекъснато влизат и излизат, това може
сериозно да попречи за постигането на целите. Понякога е добре семинарънт да се
проведе в някое местно учебно заведение. Ако участниците са от други градове или
държави, хотелите са предпочитаният вариант, стига средствата да го позволяват.
Помещенията за семинара като минимум трябва да включват зала за занятия,
която да е достатъчно голяма, за да побере удобно всички участници и няколко помалки помещения наблизо, където да могат да работят групите по различни задачи и да
се провеждат почивките. Голямата зала трябва да е подредена така, че да се улеснява
взаимния обмен и дискусиите. Не е подходящо да използвате подредба като в класна
стая с редици маси и столове, всички те – обърнати към един централен подиум.
Избягвайте помещения, в които столовете и бюрата са фиксирани към пода. Идеалната
подредба е във формата на буквата П, като мястото в отворения край на П-то е за
ръководителя или фисилитатора на занятието, който ще представи материала или ще
води обсъжданията. В пленарната зала трябва да има достатъчно място за странични
маси за материалите на преподавателя или фисилитатора, за овърхед прожектор (ако е
нужен) и за закуски, кафе и чай.
Добре би било в помещенията да има бели дъски и/или стойки за флипчарт,
стените да са боядисани така че да не се развалят, когато върху тях се лепят листове за
флипчарт, климатична инсталация и достатъчна вентилация, достатъчно осветление и
достъп до компютри. Очевидно, организаторите на семинара трябва да са гъвкави, що
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се отнася до физическата среда, тъй като в повечето случаи изборът на помещения
налага да се направят известни компромиси с наличните удобства.
Подгответе съдържанието на семинара. Подробностите на съдържанието за
отделните занятия в семинара очевидно ще зависят от конкретната ситуация. Все пак
семинарите за политичеко управление обикновено имат малко или много сходен модел.
Основополагащата структура на модела на семинара е поток, който започва с
разработване на взаимно разбиране на въпросите, които ще бъдат адресирани, целите,
които ще бъдат постигнати и какво трябва да се направи, за да има напредък, след това
се върви към постигане на съгласие по задачите и отговорностите, кулминацията е в
подготовката на планове за действие и наблюдение и определяне на следващите
стъпни. В рамките на тази обща структура моделът на семинара отразява няколко
основни принципа.
Първият от тях е простотата. Семинарът трябва да се концентрира върху
постигането на няколко критично важни цели, основаващи се на реалистична оценка за
това какво може да се направи във времето, с което разполагате, като се отчете откъде
идват участниците и какмви са техните способности. Прекаленото притискане на
хората ще доведе до обратен резултат, маратонските занятия много бързо достигат до
точката, в която все по-малко участници се връщат от почивките. Прекалено сложните
и амбициозни семинари водят до объркване и разочарование и до усещането, че
осъществяването на политиката е твърде плашещо занимание.
Вторият принцип е гъвкавостта. Точно както е и при планирането на самото
осъществяване на политиката и тук не всичко може да бъде напълно уточнено
предварително. Планът трябва да позволява промени в занятията, преразпределение на
времето, ако някои упражнения продължат по-дълго, отколкото сте очаквали и слогове,
в които да бъдат вмъкнати нови дейности, ако се налага. Графиците на семинарите
обикновено поемат подобни промени, като времето за отделните занятия се разчита
щедро и така се създава известен резерв, който може да бъде използван, когато се
налага.
Третият принцип е действието. На практика това означава такъв модл, който
съчетава презентациите и обсъжданията с упражнения в малки групи, изготвяне на
работни продукти и вземане на решения. Не програмирайте времето така че
участниците да седят пасивно часове наред и да слушат речи, лекции или други
изказвания. Ако основната информация е важна, моделът на семинара трябва да
включи и предварително раздаване на материали с ясното очакване те да бъдат
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прочетени от участниците преди семинара. Семинарите като правило избягват дългите
пленарни обсъждания, където „ефирното“ време се заема от един изказващ се. За
предпочитане е да се програмират дискусии в малки групи, в които е възможен поголям взаимен обмен между повече участници. След тези дискусии могат да се
провеждат пленарни занятия, които да откроят основните моменти от идеите на
малките групи и да синтезират заключенията за всички участници.
Провеждане на семинара
За да проведете семинара успешно, трябва да обърнете внимание и на
съдържанието, и на процеса. Както казахме по-рано, съдържанието на семинара ще се
определя от ключовите аспекти на политиката, от целите и утвърдените планове и от
окнкретното положение с осъществяването на политиката, така че ще ни е трудно да
дадем някакви общовалидни идеи за него. Правилата дадени тук се фокусират върху
процеса на провеждането на семинара.
Разглеждайте плана на семинара както като пътна карта, така и като
крайната точка на пътуването ви. Както беше отбелязано в правилата за подготовка
на семинара, планът му трябва да е гъвкав. Семинарът, дневният му ред – това не са
съдебни решения, отклонението от които е невъзможно. Идеята е да изпълнете целта на
семинара, а не да преследвате графика, който сте си определили предварително.
Организаторите трябва да използват плана, за да наблюдават напредъка. Ако по време
на семинара се окаже, че за конкретни занятия ще е нужно по-малко или повечевреме,
дневният ред трябва да се промени. Примерно, семинари, в които участниците не са се
познавали помежду си от преди, ще имат нужда от известно време за разчупване на
леда, преди да станат изцяло функционални. Този фактор налага графиците на
семинарите да се определят гъвкаво.
Третирайте

участниците

като

възрастни.

За

мнозина

училището

е

единственият източник на опит в обучението и затова често пъти организаторите на
семинари и участниците в тях проявяват подсъзнателно склонност да прехвърлят
нагласите от ранния си училищен опит към семинара. Ако организаторите действат
като родители и учители, тогава участниците вероятно лесно ще възприемат ролята на
деца. Семинарите за политическо управление, обаче, разглеждат участниците като
самоуправляващи се възрастни, които споделят с организаторите отговорността за
успеха и резултатите на семинара. Може да накарате тази гледна точка да „проработи“,
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като например изясните очакванията за семинара на открити занятия и като включвате
участниците в дискусии за промяна на дневния ред. Полезна техника е да започвате
занятията за всеки ден с кратък преглед (от предварително избран участник) на
дейностите от предишния ден, с коментари от групата, последван от представяне на
програмата за деня, като се даде възможност за въпроси или промени.
Фокусирайте се върху обучението, като поставите ударение и върху
приложимостта на наученото. Тази препоръка е свързана с изискването на третиране
участниците като възрастни, тъй като възрастните учат с по-голяма готовност, ако имат
възможност да съпоставят и съчетаят новите знания със собствения си опит.
Семинарите трябва да дават на участниците възможността да прилагат пряко новите
техники, инструменти и подходи към непосредствените задачи на управлението на
промяната в политиката. През целия семинар ръководителите на занятията трябва да
подчертават връзките между новия материал и оперативните приложения. Част от тази
връзка трябва да се осигури от самия модел на семинара, в който отделните лекции и
презентации са последвани от упражнения по малки групи, в които се прилага онова,
което е било току що представено. Освен това, организаторите могат да подсилват и
затвърждават тези връзки по време на дискусиите и на занятията за въпроси и отговори.
Поставете ударение върху участието. Една от ключовите характеристики на
семинарите по управление на политиката е, че те обединяват важните действащи лица,
свързани с конкретна реформа в политиката. Затова е важно „в играта“ да бъдат
включени знанията и гледната точка на всеки от тях. Организаторите трябва да бъзат с
нагласата да използват моделите на комуникация в пленарните занятия и в
упражненията в малки групи. Ако някои участници остават мълчаливи или изглеждатеа
резервирани и не смеят да споделят своите виждания, те внимателно трябва да бъдат
насърчени да го сторят. Генерираните по време на семинара работни продукти ще са
по-полезни, ако в тях е включен опитът на всички и ако те отразяват гледните точки на
всички участници. Освен това хората ще са по-склонни да приемат резултатите, ако
смятат, че и те са допринесли за тях. Занятията трябва да включват възможности да
питате групата изрично дали всички разбират какво се обсъжда и дали е налице
съгласие по разсъжденията, очакваните резултати, следващите стъпки и т.н.
Използвайте фисилитатори. Семинарите често използват подхода с двама
преподаватели. Така човек с опит в техническото съдържание на осъществяваната
политика работи съвместно със специалист по процесите на обучението и семинарите,
наричан фисилитатор. Фисилитаторите управляват процеса на семинарите, като целта
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им е да следят дали задачите се изпълняват по начин, който изгражда способността на
участниците да работят заедно ефективно и да стигат до желаните резултати. Те, обаче,
нямат позиция по съдържанието на политиката или семинара. Предимствата по
използването на фисилитатор включват:
 Важните измерения на процеса на семинара се управляват ефективно;
 Организаторите на семинара са свободни да участват в съдържателните
аспекти, тъй като фисилитаторът управлява процеса;
 Резултатите от семинара се възприемат по-добре, защото един неутрален
фисилитатор би могъл да разсее потенциалните подозрения, че резултатите са
манипулирани предварително от организаторите.
Глава 9
Наблюдение на политиката
Наблюдението на извършваната политическа реформа е от решаващо значение
за правилното насочване на дейностите и постъпателното движение, за отчитането на
резултатите и определянето на момента, изискващ да се извършат промени, както и за
оценка на ефективността на стратегиите за реформа. Освен това, наблюдението е
включено във всяко от шестте задачи по реализацията като едно от условията за
тяхното стратегическо управление. В рамките на своята рутинна дейност успешните
ръководители, които отговарят за стратегията, изискват обратна информация за
изпълнението и постигнатия напредък и предприемат корекции на стратегията
съобразно постигнатите резултати и промените в средата.
Един от основните елементи на наблюдението и оценката на политиката (НО) е
събирането, анализът и отчитането на техническите аспекти на политиката. Често пъти
тези дейности са залегнали в официални програмни или проектни информационни
системи като неразделна част от усилията политиката да се разработва на базата на
факти. Информационните системи дават възможност на определящите политиката и
реформаторите да проследяват напредъка на реформата, да оценяват влиянието върху
постигнатите резултати и да внасят корекции. На пръв поглед техническата страна на
НО изглежда може би относително проста, но политическите и програмни решения се
вземат

в

силно

фрагментирани

политически

и

административни

системи.

Информацията, изисквана и нужна за различните звена и нива на тези системи е съвсем
различна по вид. Тези различни нужди и желания засилват политическата динамика на
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наблюдението на политиката и показват защо НО могат да породят спорове и
конфликти.
Както е посочено на много места в настоящия труд, политическата реформа е
комбинация от технически и политически аспекти и измерения на процеса.
Информацията, подадена от една добре разработена система на наблюдение, може да се
окаже решаваща за преодоляване на политизирането в реализацията на политиката. Тя
може да стимулира диалог и дискусии между основните заинтересовани страни за
постигане на легитимност, осигуряване на подкрепа и поддръжници и даване на тласък
на текущите процеси. Освен това, тя е необходима и за постигане на прозрачност и
отговорност, които са основни характеристики на демократичното управление.
Освен органите, които носят обща отговорност за реализацията на политиката, в
обществения сектор съществува голямо разнообразие от органи, упражняващи функции
на наблюдение и контрол. В Съединените щати, например, щатската Сметна палата
извършва периодични прегледи на програмите и политиката на различни щатски
служби и публикува резултатите от тези прегледи. Законодателните органи отговарят
за наблюдение на изпълнението на програми и политики чрез комисиите за
парламентарен контрол и провеждат изслушвания за разглеждане на работата и
резултатите на съответните органи. Разбира се, международните организации
представляват друга важна група актьори в областта на наблюдението и реализацията
на политиката.
Освен държавните органи, организациите на гражданското общество (ОГО)
също могат да развиват дейност по НО. Във връзка с техническите аспекти на
наблюдението на политиката, те могат да проследяват отражението и качеството на
предоставяните услуги. Така например, провежданите анкети за предоставяните услуги
представляват инструменти за наблюдение, използвани от ОГО. В страни, където се
извършва преход към предоставяне на обществени услуги от частния сектор, се
експериментира и с прехвърлянето на наблюдението на качеството на услугите на
гражданските сдружения.
Включването на сдруженията води до по-тясна връзка между усилията за
идентифициране на проблемите на качеството и тяхното решаване. Следователно
наблюдението на политиката представлява един интерактивен междуотраслов процес с
участието на множество актьори и заинтересовани страни.
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Характеристика на контекста на наблюдението на политиката в
развиващите се страни и страните в преход
Важно е да се подчертаят няколко характеристики на контекста на
наблюдението на политиката. На първо място, НО на политическата реформа в голяма
степен (макар и не винаги) се извършват в резултат на отпусканите от международните
донори кредити и безвъзмездни помощи, които почти неизбежно са съпътствани с
някои задължителни форми на НО. Тази особеност има две важни последици:
1. Тенденция търсенето на НО да идва само от външни фактори;
2. Подходите и целите на НО да отговарят преди всичко на изискванията на
финансовите институции.
Следователно един от елементите на задачата за наблюдение е тези, които
правят политиката в страната, да го поемат като „своя собствена“ дейност и системата
да се адаптира към техните нужди. В някои случаи това е възпрепятствано от
политическата икономия на процеса на разработване на политика. Както отбелязват
много наблюдатели, тенденцията при политическите решения, особено на високо ниво,
е да бъдат подчинени по-скоро на политически съображения, отколкото на фактите. В
повечето случаи инструментите и техниките на НО намират разбиране и приемане не
на политическо ниво, а сред ръководителите и отрасловите специалистите на средно
ниво.
Втората особеност е свързана с обстоятелството, че в много страни НО се
извършват в условията на промяна на институционалните рамки. Както стана дума в
предишните глави, съкращенията в държавния сектор, намаляването на наличните
ресурси и новата роля на държавата влияят върху реализацията на политиката,
включително и върху НО. Колкото са по-демократични страните, толкова повече се
увеличават и новите задължения на правителствата по отношение на наблюдението,
поради все по-големите очаквания на гражданите за повече отговорност, отзивчивост и
участие. Освен това в хода на промяна ролята на държавата – от пряко предоставяне на
услуги, към финансиране на предоставянето на услуги от частния сектор или от НПО –
се увеличава и нуждата от допълнително наблюдение. Така например, по традиция
министерствата на здравеопазването наблюдават заболеваемостта, предлагането и
ползването на здравни услуги. Реформата в сферата на здравеопазването, обаче, води
до промяна в тяхната роля поради отделянето на здравните услуги от финансирането,
както и превръщането на министерствата в така наречените „разпоредители“ на
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здравни системи и „стратегически купувачи“ на услуги (СЗО 2000). Тази промяна в
ролята на министерствата означава, че наред с традиционните групи индикатори са
необходими и нови финансови механизми за наблюдение на опита, измененията и
разходите за здравно обслужване и отражението върху качеството на услугите и
удовлетворението на потребителите.
Като оставим настрана въпроса за наличието на желание и ангажимент, тези
промени в институционалната рамка се сблъскват и с ограничения капацитет за
извършване на НО. Този въпрос, например, е от критично значение в по-бедните
страни за институциите, които упражняват функции на контрол и отчетност и
ограничава възможностите чрез НО да се осигури ефективно използване на
обществените ресурси, да се води борба с корупцията и да се укрепва демократичното
държавно управление.
Трета особеност на контекста в развиващите се страни и държавите в преход е
относителната липса на независим от държавата експертен опит в НО, който би могъл
да бъде противотежест на позициите на държавата по въпросите и резултатите от
изпълнението на политиката. Независимо от възникването на гражданско общество и
повишеното застъпничество с НПО, както и от широкото разпространяване на
успешните примери, в повечето бедни страни този опит е силно ограничен.
Финансираните от донорите оценки на бедността помагат за осъществяване на звестни
пробиви, но неравнопоставеността по отношение на власт и ресурси остава основен
ограничителен

фактор.

Наред

с

международните

донори,

транснационалните

организации на гражданското общество се превръщат във все по-важен фактор за
преодоляване на тези ограничения.
Наличието на тези ограничения не означава, че разширяването на ролята на НО
не е възможно или желателно. Както бе посочено по-горе, в някои страни гражданските
организации провеждат изследвания на предоставянето на услуги, които обикновено
проследяват какви услуги се предоставят, тяхното разпространение и качество и
реакцията на потребителите.
Организациите на гражданското общество също могат да бъдат ангажирани с
наблюдение в областта на демократичното държавно управление. В някои страни се
внедряват програми за наблюдение на съдилищата, по силата на които организации на
гражданското общество извършват наблюдение и предоставят доклади за дейността на
съдебните власти, като проследяват някои основни показатели на съдопроизводството и
съдебната ефективност.
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Компоненти и характеристики на ефективната система за наблюдение на
политиката
Основните компоненти на една добра система за НО включват:
1. Управленска информационна система на базата на целеви показатели;
2. Наблюдение на заинтересованите страни, за да се проследят реакциите на
печелещите и губещите към мерките на политическата реформа;
3. Диагностични изследвания за намиране на практически решения на
проблемите по реализацията;
4. Оценка на процеса и въздействието, за да се улесни извличането на поуки в
хода на реформата.
Тези 4 компонента могат да задоволят потребностите на вземаните решения
ръководители

на

различни

равнища.

Най-добрите

практики

подсказват,

че

проектирането на всеки компонент трябва да се изхожда от принципите да бъде
адаптиран към нуждите на потребителите и съобразен с наличието на ресурси, да
осигурява участие на потребителите, икономичност (възможно най-малки по размери
информация и разходи за изпълнение на задачата) и простота на решенията.
Следователно ефективната система за НО, която позволява адекватно проследяване и
съответно ефективна подкрепа на процеса на политически реформи, обикновено
включва следните характеристики:
 Осигурява на реформаторите, следящи постигнатия напредък, и на другите
заинтересовани страни, за които е предназначена информацията, лесни за
прилагане средства, чрез които могат да разберат какво е положението с
изпълнението на политиката;
 Проследява целия процес на реформи до приключването на реализацията на
политиката;
 Ефективна по отношение на разходите на изпълнителната агенция (или
звено), нагодена е към институционалния капацитет, разчита на пестелив (а не
изчерпателен) набор от цели и показатели;
 Описва използваните етапи или стъпки за оценка на постигнатия напредък
(при използване на този метод);
 Дава описание на използвания процес или методика за оценка;
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 Дефинира използваните ключови термини (например, „експлоатационен“,
„работещ с пълен капацитет“ или „напълно внедрен“);
 Дава обосновка на методите за определяне на бъдещите конкретни цели на
изпълнението;
 Включва заинтересовани страни за участие в прегледа на постигнатия
напредък и реализацията на политиката, в определянето на бъдещите конкретни
цели на изпълнението и понякога в провеждането на НО;
 Осигурява информация за постигнатия напредък – за целите на диагностиката
на реализацията на политиката и решаването на проблемите.
Какво подлежи на наблюдение?
Съгласно доводите, приведени в Глава 1, нашата гледна точка в областта на
реализацията на политиката отчита както нейната съдържателна част, така и самия
процес. Наблюдението на политиката трябва да бъде фокусирано и върху двете.
Отправната точка в отговора на въпроса какво подлежи на наблюдение е самото
съдържание на политическата реформа. Независимо от това дали е заложен в
националното

законодателство,

в

стандартните

оперативни

процедури

на

министерствата и/ или във финансирани от донорите кредитни споразумения за
безвъзмездна помощ, политическия пакет съдържа конкретна комбинация от цели,
очаквани важни стъпки, планирани резултати и ефекти, създаване на нови звена или
организации, планирани програми и т.н. При финансирани от донорите реформи
обикновено се включва и поетапно отпускане на средства, като всеки отделен транш
финансиране зависи от успешното провеждане на предварително съгласувани важни
задачи и събития.
Когато се планират конкретни резултати, подлежащи на наблюдение, е важно да
се направи точна характеристика на компонентите на реформата, която трябва да бъде
извършена, както и на поредицата от важни събития – жалони, свързани с
постъпателното движение на процеса на реформа. Планирането на конкретните
резултати изисква да се направи сериозна преценка и да се познават задълбочено както
съдържателните страни на реформата, така и нейния процес.
Обсъденият в Глава 2 модел на задачите на реализация на политиката дава
известни насоки за това какви жалони за процеса могат да бъдат проследявани, като
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например индикаторите за легитимиране, осигуряване на подкрепа и мобилизация на
ресурси. Индикаторите за процеса и събитията, свързани с тези задачи, могат да бъдат
включени в такава система за НО, която да може да проследява кога дадена политика е
в процес на реализация, като същевременно хвърля светлина върху проблемите или
възможностите, които могат да позволят на ръководителите да предрприемат действия
за повишаване на шансовете за по-ефективна реализация. Тези важни моменти могат,
например, да включват:


Развиване на съпричастност и подкрепа за политиката на различни нива на

държавното управление и/ или в рамките на гражданското общество;


Разработване на детайлен план за осъществяване на реформата;



Създаване и/ или разширяване на подкрепата за реформата, което е

възможно да включва и политически компромиси от страна на заинтересованите
страни, които ще загубят власт или ресурси вследствие на провеждането на
новата политика;


Разпределяне и отпускане на финансовите ресурси, необходими за

финансиране на реформата;


Извършване на организационните промени, необходими за финансиране на

политическата реформа;


Увеличаване на експертния и управленски капацитет, необходим за

реализиране на реформата.
Трябва да се подчертае, че голяма част от тези жалони за процеса на реализация
трудна се поддават на определяне с еднозначно измерими параметри и поради това,
определянето на тяхното наличие, отсъствие или степен на проявление е субективно.
Това подчертава нуждата от внимателно определяне на основните термини при
разработване на индикаторите и включване на голяма брой актьори в оценката на тези
индикатори. Разширенията кръг от ангажираните в наблюдение може да допринесе за
преодоляване на субективизма и пристрастията и за постигане на консенсус и чувство
на собственост.
Много важно е при разглеждане на различните основни жалони в реализацията
на

политиката

да

се

отбележи,

че

тези

събития

рядко

следват

линейна

последователност. Например, усилията за изграждане на кръг от подкрепящи
единомишленици вероятно ще продължи през цялото време на процеса на реформа.
Може да се наложи и преработване на законодателството, ако се установи, че то е
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непълно или неефективно. На групите за застъпничество също може да се наложи да
продължат непрекъснато лобиране за дадена реформа, да поддържат натиска и
исканията за нова политика. Системите за НО трябва да бъдат достатъчно ефективни,
за да отговорят на възпроизвеждащата се и непредвидима същност на политическата
реформа, а умело разработената система дава полезна обратна информация на тези,
които прилагат реформата, да проследяват трудностите, произтичащи от нейната
сложност и непредсказуемост.
Тъй като основните моменти на процеса, свързан с модела на задачите за
изпълнение или се повтарят, или характеризират по-скоро протичащите процеси,
отколкото отделните събития, при възможност е важно наблюдението на политическата
реформа да предвижда и периодични проверки на нейното състояние. Ръководителите
могат да пожелаят да проектират системите за НО така, че да регистрират
първоначалното настъпване на дадено събитие-жалон и след това да проследят дали то
продължава и в каква степен. Така например, една система за наблюдение на
реформите за борба с корупцията би могла да проследи нарастването на подкрепата за
обуздаване на корупцията. Системата би могла да идентифицира събитията (например,
конференции, публикации в пресата, съдебно преследване и съдебни процеси,
формиране на групи за подкрепа и т.н.) и да организира провеждане на анкети или
фокус групи за измерване на степента на подкрепа за усилията в борбата с корупцията,
промените във възприятието относно нейните нива
предприетите

антикорупционни

мерки

и

т.н.

и/ или
Transparency

ефективността на
International

–

международната НПО, чиято дейност е посветена на борбата с корупцията, прилага
един от вариантите на този подход към наблюдението в световен мащаб и пубикува
резултатите в своя годишен индекс на възприемане на корупцията.
Освен това в идеалния случай системите на НО следва да насочвант вниманието
и към неочакваните ефекти и промени в условията на околната среда. За отрасловите
реформи това може да означава включване на индикатори, отразяващи връзките с
резултатите в други сектори.
Настройвайки системата на НО, така че да улавя непредвидените последици и да
подлага на съмнение заложените основни допускания в политиката, всъщност
осигуряваме стратегическата ориентация на реализацията на политиката. Този вид
система представя по-детайлна и реалистична картина на процеса на политическата
реформа и неговите технически, политически и административни страни, а това
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улеснява тези, които разработват

и управляват политиката при внасяне на

необходимите корекции за постигане на успех.
Количествени и качествени подходи в наблюдението
При най-простия подход към наблюдението на политиката вниманието се
фокусира върху количествените измерения на индикаторите за постигнат напредък и
тяхното отчитане за целия период на реформата. Тук могат да бъдат идентифицирани
два варианта за подходи към количественото наблюдение. Първият подход предвижда
разпределение по групи конкретни годишни цели на реформата и проследяване на
постигнатия брой цели за дадена година, чрез прилагане на оценка да/ не. Както е
обяснено по-долу, този вид подход обикновено е придружен от текстова част,
съдържаща описание на постигнатото развитие на реформата в рамките на дадената
година, както и съответна допълнителна информация за условията на реформата.
Вторият количествен подход използва същата поредица от конкретни годишни
цели, при което се разработва определен вид карта за оценка на резултатите –
например, прости индекси, отчитащи процента на изпълнени цели от общия набор
цели, които трябва да бъдат постигнати за цялата продължителност на реформата. В
процеса на установяване на

индексите някои системи за наблюдение определят

съответно тегло за всяка предприета стъпка в зависимост от нейната роля за
постигането на общата крайна цел на политиката. Важно е когато се прави това да се
даде обяснение на логиката за определяне на теглата и използваната методология за
оценка на състоянието на предприетите стъпки за осъществяване на реформата в
текущия момент. Общо взето, колкото е по-лесен за ползване от потребителите е този
индекс, толкова е по-голяма ползата от него.
Въпреки че количествените методи за наблюдение са доста опростени и поради
това привлекателни, при тях е възможно да бъде изпусната и значителна по обем
полезна и нужна информация, особено когато сложни събития са сведени до единични
числа или оценки с да/ не. Поради това почти всички системи за наблюдение на
политиката използват качествени методи, при което числата са съчетани с текстове.
При качествените методи към НО се използват данни и текстова част, която може да
бъде осигурена с помощта на различни техники (пряко наблюдение, извадки от
документи, отделни интервюта, фокус групи и пр.). В оригиналния си вид тези данни
не са много удобни за ползване от анализаторите или ръководителите, поради което се
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налага да бъдат редуцирани (но не непременно до число). Данните могат да бъдат
редуцирани с помощта на кратки текстови резюмета, прилагане на скали за оценка
(висока, средна, ниска) или количествени класации или индекси.
Кой участва в наблюдението на политиката?
Ефективността на системите за политическо наблюдение е по-висока тогава,
когато вниманието при тяхното проектиране и прилагане е с подчертана насоченост
към външните заинтересовани страни. Механизмите за участие могат да варират от
неформални консултации и създаване на работни групи до делегиране на ннезависими
органи на отговорността за наблюдение. Разширеното участие характеризира
изработването и реализирането на политиката на всички нива от споделените оценки на
местно ниво до финансирани от донорите рамки на политиката. Споделеното
наблюдение е неразделна част от тези усилия.
Що се отнася до количествените и качествените подходи към наблюдението,
ролята на заинтересованите от политиката страни също може да бъде полезна. Ако
членовете на една широка група се ангажират в определянето на фазите или етапите на
даден индекс и свързаната с него скала за оценка на резултатите, това повишава
доверието

и

разбирането

за

този

инструмент

и

създава

чувството

на

„собственост“върху системата за наблюдение. Друг метод е ангажирането на комисия
от общопризнати експерти в сферата на подлежащата на наблюдение политика, която
да разгледа и оцени съществуващото състояние на политическия процес. Независимо
от използваните средства, всички страни, участващи в оценяването на текущото
състояние на политическия процес трябва да ръзбират скалата за оценка и да са
съгласни с нея.
При всяка система за наблюдение на политиката сътрудничеството на различни
групи заинтересовани – от държавния и частния сектор, и от гражданското общество –
ще улесни процеса на определяне на конкретните цели на наблюдението и прегледа на
резултатите от изпълнението. Анализът на заинтересованите страни може да бъде
използвана за определяне на страните, които трябва да бъдат включени. Поради
политическия характер на реформите, участието на заинтересованите страни в този
процес е от решаващо значение, както за определяне на етапите, през които трябва да
премине политиката, така и за прогнозиране на необходимото време за всеки един етап
до постигане на пълна реализация. В резултат на това системата за наблюдение ще бъде
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по-реалистична и ще съответства на вида предприети реформи. Създаването на такава
група, която да помогне да се изработи системата за наблюдение и да се определят
целите й, ще е от полза, когато дойде време да се дава оценка на напредъка.
Увереността на екипа, отговарящ за реформата, в качествата на системата за
наблюдение и оценка ще се повиши, ако се ангажира представителна група от
наблюдатели и оценители. Добре проектираната система за наблюдение и оценка може
да бъде използвана и в ежедневната работа, за да се придаде целенасоченост на
дискусиите и да се изследват проблемите, възникващи в процеса на осъществяване на
реформата, както и при мозъчните атаки за решаването на тези проблеми. Тя може да
бъде използвана като механизъм за обратна връзка, улесняващ както оценката на
стратегиите за реализиране на реформите, така и оценката за тяхното въздействие.
Нещо повече, предоставяната от нея информация може да бъде полезна и при
разработването на комуникационни кампании за реформата, за да се информират
бенефициентите и другите заинтересовани страни. Тази информация може да бъде
използвана на по-късен етап за постигане на влияние и застъпничество.
Освен тези технически ползи от подхода, включващ широко участие в
наблюдението на политиката, въпросът кой участва в определянето на конкретните
цели и проследяването на резултатите е важен и от гледна точка на политическа
икономия. Обществените групи, когато са част от процеса на наблюдение, са посклонни да искат по-настойчиво от институциите техните интереси да бъдат отразени в
политиките и програмите и потребностите им да бъдат удовлетворени. Този вид
участие повишава шансовете резултатите на политическата реформа да бъдат поустойчиви и да се подставят основите на отчетността. Нещо повече, системата за
участие в наблюдението допринася за по-голяма съпричастност към реформата и
ангажимент за нейното изпълнение.

Наличието или липсата ноа демократични

структури и процедури оказват влияние върху възможностите за участие в
наблюдението.
Обобщение
От съдържанието на настоящата глава могат да се извлекат няколко
предложения за наблюдението на политическата реформа:
1. Отчитайки факта, че наблюдението на политическата реформа често
допринася по съществоза успешния ход на реализацията. Ползите от
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наблюдението на политическата реформа не се свеждат единствено до
управление и отчетност на институциите. Процесът на наблюдение може да
бъде използван както като катализатор, за да върви процесът на реформа в
правилната посока (това, което си проверява, се върши), така и заповишаване
на легитимността, изграждане на групи за подкрепа и осигуряване на
устойчивост и отчетност. Шест- стъпковият модел на задачите по
изпълнението (Глава 2) може да послужи като шаблон за реализиране на
процеса на наблюдение.
2. Съставете списък на етапите или събитията-жалони в процеса на
реформа. Това има за цел да се разбие процеса на реформа на серия
компоненти, които се разбират и проследяват по-лесно. Дори когато
избранията подход на наблюдение не разграничава отделните етапи на
реформата, тази стъпка помага на ръководителите да анализират и разберат
по-добре събраната от наблюдението и оценката информация.
3. Използвайте качествени подходи в системата за наблюдение. Наблюдението
на изпълнението и използването на информацията от него за оформяне на
управленски решения могат да бъдат осъществени най-добре от система за
наблюдение, която съчетава цифрови данни с разяснителен текст.
4. Включвайте партньорите и заинтересованите страни в проектирането и
функционирането на системи/ подходи за наблюдение на политиката, за да
използвате техните грледни точки, знания и опит. Партньорите и
заинтересованите страни трябва да участват в дискусиите и анализите за
определяне на конкретните цели на политическата реформа, а не просто да
бъдат привличани на по-късен етап за проследяване на вече установени
индикатори. За организиране на тяхното участие могат да се използват такива
механизми като фокус групи, работни срещи и кръгли маси.
5. Изберете подход на наблюдение, който най-добре отразява нуждите и
пречките пред институциите, участващи в изпълнението на политиката.
Например, ако дейностите на политическа реформа се финансират от донор, в
рамките на процеса на проектиране вероятно е разработена и политическа
матрица, определяща конкретните цели, които подлежат на наблюдение и
отчитане. Тя формира сърцевината на рамката на наблюдението. При
ограничен капацитет за наблюдение и оценка, подходът за наблюдение не
трябва да налага прекомерни задължения за събиране на данни и анализ.
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Системата за наблюдение трябва да помага на реализацията, а не да пречи.
Разгледайте възможностите за изграждане на капацитет като част от
разработването на системата. При разработването на подхода обърнете
внимание на проблемите на ефективността на разходите.
6. Разгледайте възможностите за делегиране на някои отговорности по
наблюдението на външни групи, например обществени организации, мозъчни
тръстове или ОГО за контрол и застъпничество. Това засилва страната на
търсенето на политическата реформа, допринася за прозрачност (чрез
публично отчитане на постигнатия напредък и резултати) и укрепва
отговорността.
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